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Uvod

Velikanske ekonomske in socialne neenakosti so stvarnost, ki ostaja nespremenjena v državah vseh poli-
tičnih ureditev in na vseh stopnjah razvoja. V osrčju obilja veliko ljudi še vedno nima dostopa niti do nujno 
potrebnih količin hrane in vode kot tudi ne možnosti osnovne izobrazbe, zdravstvene oskrbe in nastanitve. 
To ni le posledica pomanjkanja sredstev, temveč tudi nepripravljenosti, malomarnosti in diskriminacije od 
vlad in drugih odgovornih. Veliko skupin je deležnih takega ravnanja preprosto zaradi tega, kdo so; številni 
na robu družbe so pogosto preprosto spregledani.

         (Amnesty International 2005)

Celo najbogatejše in vplivne države so očitno neuspešne v izpolnjevanju svojih dolžnosti za odpravo revščine in prepre-
čevanje bolezni, brezdomstva in nepismenosti. Kljub izrazom zaskrbljenosti in obljubam revščina z vsemi svojimi razse-
žnostmi ostaja tragična značilnost naše civilizacije, ki še nikoli ni doživela večjega razvoja in posedovala večjega bogastva. 
Dejstva so porazna: revščina prizadeva skoraj polovico svetovnega prebivalstva, večina držav v razvoju močno zaostaja 
za bogatimi državami; z revščino, celo s skrajno revščino, pa se borijo tudi najbogatejše države, slednje pogosto zaradi 
globoko zakoreninjenih vzorcev diskriminacije in neenakosti. 

Očitna je potreba po vnovični opredelitvi pojma revščine, kdo se z njo srečuje in predvsem, kdo je odgovoren za njeno 
zmanjševanje in izkoreninjenje. Vidik človekovih pravic, ki opozarja, da se »vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dosto-
janstvo in enake pravice« (1. člen Splošne deklaracije človekovih pravic (SDČP)) ter poudarja, da smo vsi upravičeni do »… 
takšne življenjske ravni, ki zagotavlja /…/ zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in 
potrebnimi socialnimi storitvami …« (25. člen SDČP), je pozitiven premik v opredelitvi revščine in prizadevanjih za njeno 
izkoreninjanje. 

Revščina ni pomilovanja vreden naraven pojav. Revščina je kršitev človekovih pravic. S tem priznanjem postane stanje, ki 
smo ga dolžni odpraviti. Pierre Sane (v Campbell 2003) govori o prednostih, ki jih bo sprožilo takšno razumevanje: »Breme 
odgovornosti bo zamenjano. Revni, prepoznani kot oškodovani, bodo tako pridobili pravico do izhoda iz svojega položa-
ja, nosilci katere bodo skupaj tako vlade, mednarodna skupnost in konec koncev vsak državljan. Zmanjševanje revščine, ki 
izhaja iz dolžnosti, je veliko močnejša sila, kot so sočutje, dobrodelnost in tudi skrb posameznika za lastno varnost …«. 

Vendar pa se revščina, čeprav jo razumemo kot kršitev človekovih pravic, ne zmanjšuje in se ne bo zmanjševala, dokler 
človek in njegovo dostojanstvo ne bosta zopet postala središče naših prizadevanj in razvoja. Na tem mestu je že nekaj 
časa kapital, ki mu široko odpirajo vrata tisti, ki so sprejeli neoliberalno ideologijo in sprostili z njo povezane trende. Ti se 
z naglo hitrostjo širijo po koncu druge svetovne vojne in pomembno vplivajo na družbeno ureditev ter status človekovih 
pravic v njej, kot tudi voljo in zmožnost odgovornih za njihovo realizacijo. Pri tem se zdi, da velikokrat pozabljamo, da vse 
te pojave ustvarja in vodi človek, zato je treba k odgovornosti pozvati tiste, ki uravnavajo in spodbujajo te trende in s svo-
jimi odločitvami vplivajo na življenja tisočih. Človekove pravice predstavljajo 'orodje', ki je najbližje temu.
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OPREDELITEV 
ČLOVEKOVIH 
PRAVIC
Človekove pravice so v svojem bistvu univerzalne, na-
dideološke, nadpolitične in nadnacionalne (Bavcon 
2006: 49). So posebna zvrst pravic, ki temelji na ideji 
neodtujljivega in univerzalnega človeškega dostojan-
stva, prirojenega vsem ljudem na svetu. Tvorijo po-
memben moralni, politični in pravni okvir, sprejet na 
mednarodni ravni, ki služi kot vodilo in orodje za dose-
ganja sveta 'osvobojenega strahu in pomanjkanja' (glej 
internetni vir 1).

Pravice so kot kategorija modernega mednarodnega 
in notranjega prava konstituirane v pravni obliki. Kot 
pravna zagotovila ščitijo posameznike in skupine pred 
dejanji ali njihovo opustitvijo, ki bi posegale v njihove 
temeljne pravice in svoboščine. Tako uravnavajo raz-
merja med posamezniki in strukturami oblasti, zlasti 
državo. Na eni strani omejujejo državno oblast, na dru-
gi pa od države zahtevajo pozitivne ukrepe za ustvar-
janje in zagotavljanje okolja, v katerem lahko vsi ljudje 
uživajo svoje človekove pravice (glej Nowak 2005). Riz-
man (glej 1997: 135-137) jih opredeli kot redek in dra-
gocen intelektualni, poleg tega pa še moralni kapital 
pri vzpostavljanju nujno potrebnega ravnotežja med 
družbo oz. državo in posameznikom. 

RAZVOJ IN DELITEV 
ČLOVEKOVIH PRAVIC

Človekove pravice, kot jih razumemo danes, so pojav 
20. stoletja (Kallen 2003). So rezultat pridobitev obče, 
politične in pravne kulture, do katere se je zahodni svet 

dokopal v dvesto letih po francoski revoluciji (Bavcon 
2006: 17). Kot pravi Birgit Rommelspacher (2003: 206), 
človekove pravice niso zgolj spisek etičnih standardov, 
temveč so hkrati posledica in izraz stalnega boja med 
silami ekonomskega, političnega in kulturnega gospo-
stva na eni strani in silami emancipacije na drugi strani. 
So odsev stalnega procesa konstrukcije in dekonstruk-
cije, kjer tisti, ki so izključeni, postavljajo vsakokratno 
družbeno realnost pod vprašaj. To lahko časovno pona-
zorimo s polemiko o človekovih pravicah. V tej zvezi po-
navadi govorimo o več generacijah človekovih pravic. 

DRžAVLjAnsKE In POLItIČnE PRAVICE
 
Prva generacija človekovih pravic so klasične državljan-
ske in politične pravice (DP). Gre za pravico do svobode 
govora, izražanja verskega prepričanja, prepoved mu-
čenja, pravico do življenja, osebne varnosti itd.. Ta ge-
neracija pravic večinoma meri na zaščito posameznika 
pred posegi države v njegovo življenje. Te pravice so 
utemeljili najprej in predvsem premožnejši sloji, da jim 
ni bilo treba pretirano skrbeti, da bi jih kdo oviral ali 
omejeval (glej Rommelspacher 2003: 206). Izoblikovale 
so se v revolucionarnem 18. stoletju, njihove temelje 
pa najdemo v zgodnjih libertarnih teorijah družbene 
pogodbe; v filozofsko-političnih traktatih Johna Locka, 
Montesquieuja, Rousseauja in drugih razsvetljencev, ki 
so izoblikovali podobo človeka kot bitja, obdarjenega 
z naravnimi pravicami, svobodo volje in razumom, ter 
tako postavili vprašanje o razmerju med tako zamišlje-
nim posameznikom in državo – oblastjo. Te teorije so v 
precejšnji meri ostale vplivne tudi v današnjem razu-
mevanju pravic (Donnely 2003, Bavcon 2006).
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EKOnOmsKE, sOCIALnE In KuLtuRnE PRAVICE

Kljub navideznemu univerzalizmu v jeziku človekovih 
pravic so naravne pravice iz svojega dometa izključe-
vale revne, delavski razred in ljudi brez premoženja  
(glej Donelly 2003: 60). Problemi, ki jih je spremljala 
kapitalistična struktura evropskega gospodarstva, so 
povzročili oster razredni boj, oblikovanje novega de-
lavskega razreda in njegovo organiziranje v sindikatih 
in delavskih strankah (glej Novak 1997: 12). Vse bolj 
kompleksna razmerja, obvladanje manjšine po večini 
in naraščajoči socialni problemi niso mogli vzdržati 
liberalnega stališča, da so pravice namenjene pred-
vsem obrambi pred državo. Funkcije pravic so se mo-
rale spremeniti, poudarek je bil na vprašanjih enakosti, 
človekovega dostojanstva in vzpostavljanja socialne 
države. Začeli so opredeljevati katalog socialnih pravic, 
kot so pravica do dela, varovanje zdravja, socialno za-
varovanje, varstvo pri delu in izobraževanje. Uvajanje 
teh pravic je temeljilo na spoznanju o naraščajoči od-
visnosti posameznikov od države. Do tedaj je država 
zagotavljala spoštovanje klasičnih pravic, po Lassalu 
je odigravala vlogo nočnega čuvaja, zlasti glede jav-
ne varnosti in reda, vendar delavci, pa tudi meščanski 
krogi, niso več zmogli uveljaviti socialnih interesov, po-
trebna so bila državna ukrepanja, kot sta zdravstveno 
in socialno zavarovanje. Tržno gospodarstvo je zapadlo 
v krize, potrebno je bilo državno usmerjanje, zlasti s ko-
njukturami in strukturnimi političnimi ukrepi, potrebni 
so bili posegi v liberalni trg (glej Šinkovec 1997: 18-20). 
Vse to je vodilo k oblikovanju širšega sklopa ekonom-
skih, socialnih in kulturnih pravic (ESK), vsebovanih v 
evropskih državah blaginje poznega 20. stoletja (glej 
Donnelly 2003: 61). 

Te, t. i. pozitivne pravice, ščitijo ekonomski in socialni 
položaj posameznika. Po eni strani ščitijo človekovo 
dostojanstvo, po drugi pa zagotavljajo ekonomsko ne-
odvisnost posameznika od države. To je obenem tudi 
temelj osebne svobode, predpogoj za uveljavljanje 
vseh drugih pravic in najboljša obramba pred totalita-
rizmom (Srdoč Majer 2004: 55). 

KOLEKtIVnE PRAVICE

Ekonomske, socialne in kulturne pravice so pogosto 
kritizirali, saj so osredotočene zlasti na zadovoljitev in-
dividualnih potreb. Ne upoštevajo namreč, da življenj-
ski standard in možnost individualne samouresničitve 
pogosto nista odvisna toliko od posameznikovih pri-
ložnosti kot družbenega statusa. Tako je bila obliko-
vana tretja generacija človekovih pravic, ki se ukvarja 
s kolektivnimi pravicami (Rommelspacher 2003: 206). 
Te pravice zadevajo človekove pravice skupin (naro-
dov, manjšin, celotne populacije itd.). V sklopu tretje 
generacije pravic so najpogosteje omenjene pravice 
do razvoja, miru, zdravega okolja, uživanja in izkori-
ščanja skupne dediščine človeštva, pravica do komu-
nikacije in pravica do humanitarne pomoči  (Compas 
2002: 295).

Seznam človekovih pravic tako vključuje vedno več 
družbenih skupin, njihove poglede in specifične skrbi 
in napolnjuje stare pravice z novimi pomeni (Rommel-
spacher 2003: 206). Razvija se še naprej in spreminja 
v odgovor na družbene in tehnološke spremembe, na 
pojave nove oblike represije, spremenjenega razume-
vanja človeškega dostojanstva, vzpon novih političnih 
sil (glej Donnelly 2003: 57). 

mEDnARODnO VARstVO 
ČLOVEKOVIH PRAVIC

V preteklosti so bile človekove pravice obravnavane 
predvsem kot notranja vprašanja vsake posamezne 
države, v katere se ostale države in mednarodna sku-
pnost, tudi v primeru najhujših kršitev, kot je genocid, 
niso smele vmešavati. Na državni suverenosti temelječ 
koncept človekovih pravic je bil izzvan v 20. stoletju 
(glej Nowak 2005: 8).

Kljub ustavam, s katerimi nosilci oblasti sami sebe ome-
jijo zaradi človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in 
sistemu 'zavor in ravnotežij', ki jih je prinaša vzporedno 
razvijajoča se demokratična pravna država, notranji 
interesni spopadi in spopadi za oblast še vedno pred-
stavljajo veliko in realno nevarnost za politizacijo in 
instrumentalizacijo človekovih pravic. O tem je svet 
ob koncu druge svetovne vojne dobil prepričljiva do-
kazila o nastajanju, načinu polastitve oblasti in zlora-
bah totalitarne oblasti italijanskega fašizma, nemškega 
nacizma in sovjetskega boljševizma. Zato je takrat do-
zorela že precej prej nastala zamisel o prenosu norm 
za spoštovanje in varstvo človekovih pravic in temelj-
nih svoboščin na mednarodno-pravno raven (Bavcon 
2006: 20-21). 

Ključen premik predstavlja Splošna deklaracija člove-
kovih pravic (SDČP), ki jo je leta 1948 razglasila Orga-
nizacija Združenih narodov (OZN) kot »skupen ideal 
vseh ljudstev in vseh narodov«. S SDČP so bile na med-
narodni ravni in prvič v zgodovini človeštva opredelje-
ne človekove pravice, potrebne za zaščito človeškega 
dostojanstva. Te danes skupaj s pravicami, zapisanimi 
v pravno zavezujočih paktih - Mednarodnem paktu o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah  (MESKP) 
ter Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih 
pravicah  (MPDP), predstavljajo izhodiščno točko ter 
vrednostna in etična načela, ki jih je družba definirala 
kot osnovne pravice (Kallen 2003; Dede 2006). 

Na podlagi teh globalnih standardov človekovih pravic 
je nastalo več t. i. subsidiarnih dokumentov človekovih 
pravic  kot tudi regionalnih mednarodnopravnih instru-
mentov človekovih pravic. Ti globalne akte v določenih 
pogledih tudi presegajo (Bavcon 2006: 18). Evropski 
regionalni sistem je razglasil dva temeljna dokumenta 
s področja človekovih pravic: Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah (EKČP), ki vsebuje predvsem drža-
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vljanske in politične pravice, ter Evropsko socialno listi-
no (ESL) (1961, spremenjena 1996), v kateri je zapisana 
večina ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. 

POmEn mEDnARODnEgA VARstVA   
ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Z vzpostavitvijo mednarodnega prava človekovih pra-
vic vprašanje, kako kakšna država obravnava svoje dr-
žavljane in ljudi sploh, ni več izključno njena notranja 
stvar, marveč stvar mednarodnega prava in mehaniz-
mov za nadzorstvo, ki jih je to pravo vzpostavilo (Bav-
con 2006: 23). Funkcija mednarodnega prava je dvoj-
na. Prvič, s splošnimi dokumenti (ali običajnim pravom) 
obvezati države, da prenesejo posamezne človekove 
pravice v svoje notranje pravo, jih spoštujejo in jim nu-
dijo ustrezno pravno varstvo, s čimer država tudi omeji 
svojo absolutno suvereno oblast nasproti posamezni-
ku. Druga funkcija mednarodnega prava pa je vzposta-
viti učinkovit mednarodnopravni nadzor nad samim 
uresničevanjem posameznikovih človekovih pravic, 
njihovega spoštovanja ter z njimi spoštovanja med-
narodnih obveznosti. V ta namen so na podlagi posa-
meznih konvencij ustanovljena posebna mednarodna 
telesa, ki služijo kot mednarodni monitor nad državami 
in njihovimi obveznostmi, kot reševalec sporov in kot 
supernacionalni garant posameznikovih človekovih 
pravic (Lampe 2004: 12). 

nEDELjIVOst, mEDsEBOjnA 
ODVIsnOst In POVEZAnOst 
ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Ne glede na to, kateri generaciji pripadajo, in ne glede 
na njihovo državljansko, kulturno, ekonomsko, politič-
no ali socialno naravo so človekove pravice nedeljive 
in medsebojno odvisne, saj so vse prirojene dostojan-
stvu vsakega človeka. To potrjuje tudi prvi člen SDČP, ki 
se začne z besedami: »Vsi ljudje so rojeni svobodni in 
z enakim dostojanstvom in pravicami…«. Tako morajo 
biti vse pravice na enaki osnovi spoštovane, varovane 
in uresničevane, nobena pravica ne sme biti nadreje-
na drugi. V realnosti to pomeni, da spoštovanje drža-
vljanskih in političnih pravic ne more biti ločeno od 
uživanja ekonomskih, socialnih in kulturnih; prav tako 
trajnostni ekonomski in družbeni razvoj ne more biti 
dosežen brez političnih in državljanskih svoboščin, ki 
omogočajo posameznikovo sodelovanje v tem proce-
su. Zaradi medsebojne odvisnosti človekovih pravic pa 
je posamezne pravice težko (v številnih primerih tudi 
nemogoče) uresničevati, če se ne uresničujejo ostale, z 
njimi povezane pravice (glej internetne vire 2, 3, 4). 

Mednarodna skupnost je nedeljivost in enako po-
membnost pravic že večkrat poudarila s številnimi do-
kumenti, med njimi s Teheransko izjavo (1986) in Du-
najsko deklaracijo in Programom dejavnosti (1993) ter 
ostalimi dokumentih sprejetimi na mednarodnih kon-
ferencah o človekovih pravicah. Verjetno najpomemb-
nejši indikator nedeljivosti človekovih pravic pa so no-
vejši dokumenti s področja človekovih pravic, vključno 
s Konvencijo ZN o odpravi vseh oblik rasne diskrimina-
cije , Konvencijo ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk in Konvencijo ZN o pravicah otroka, ki vsebujejo 
širok spekter obeh kategorij pravic za vsako posame-
zno skupino.

Kljub uradnemu priznavanju enake pomembnosti 
vseh človekovih pravic so socialne, ekonomske in kul-
turne pravice v praksi sorazmerno zapostavljene. V 
številnih pogledih so državljanske in politične pravice, 
tako znotraj mednarodnega prava človekovih pravic in 
predvsem v njegovi uporabi na nacionalni ravni, dele-
žne večje pozornosti, pravne in sodne interpretacije ter 
so posledično v večjem obsegu prisotne tudi v javni za-
vesti (glej internetni vir 2). 

Vzpostavljeno hierarhijo človekovih pravic gre pripi-
sati številnim neutemeljenim mitom s koreninami v 
političnih in ideoloških nasprotjih. Te lahko zasleduje-
mo vzporedno z razvojem človekovih pravic: najprej 
v političnih bojih delavskega razreda v 19. stoletju in 
zgodnjem 20. stoletju, kasneje pa v ideološkem rival-
stvu med blokoma v hladni vojni (glej Donnely 2003: 
28; UNDP, 2000).

Spori o naravi dveh skupin pravic so tako trajni. Dr-
žavljanske in politične pravice naj bi bile neposredno 
uresničljive in iztožljive ter predstavljajo pravice ne-
gativnega statusa, saj zavezujejo državo, da se vzdrži 
določenih ravnanj. Ekonomske in socialne pravice pa 
so prej politična proklamacija, ki jih je treba (postopno) 
uresničevati in niso pravno iztožljive. Poleg tega ima-
jo ekonomske in socialne pravice 'pozitiven' status, saj 
zahtevajo določeno aktivnost države pri njihovem ure-
sničevanju oziroma izvajanju. V tem smislu so zato dr-
žavljanske in politične pravice 'zastonj', ekonomske in 
socialne pa 'drage', saj pri svojem uresničevanju pred-
stavljajo vmešavanje države v tržno ekonomijo in po-
večanje javne porabe. V nasprotju s tem naj bi bila za 
uresničevanje državljanskih in političnih pravic dovolj 
le odpoved države nezakonitemu ravnanju in manjša 
količina sredstev. Zato se država s podpisom MESKP 
ne zaveže k takojšnji uresničitvi vseh pravic, pač pa le 
k temu, da bo izvajala korake glede na razpoložljiva 
sredstva, s ciljem doseči njihovo polno realizacijo (glej 
UNDP 2000; Srdoč Majer 2004: 55-56). 
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REVŠČInA KOt KRŠItEV 
ČLOVEKOVIH PRAVIC

Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki za-
gotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, 
vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško 
oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do 
varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne ne-
zmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti 
pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, ne-
odvisnih od njegove volje (25. člen SDČP).

Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur 
pravico do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj 
samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, 
obleko in stanovanje in pravico do stalnega izboljševa-
nja njegovih življenjskih razmer (11. člen MESKP).

Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice pri 
OZN je v svoji Izjavi o revščini  revščino opredelil kot 
»… človeško stanje, ki ga označuje nepretrgano ali 
kronično pomanjkanje virov, sredstev, možnosti, izbir, 
varnosti in vpliva, potrebnega za uživanje ustreznega 
življenjskega standarda in drugih državljanskih, kultur-
nih, političnih, ekonomskih in socialnih pravic.« (Dede 
2006: 12). 

Če želimo razumeti revščino kot kršitev človekovih pra-
vic, moramo najprej nasloviti konceptualna vprašanja: 
kako lahko razmišljamo o revščini na način, ki je najbolj 
primeren za takšen pristop? Revščina je torej zanikanje 
človekovih pravic. Ali to pomeni, da je revščina enako kot 
zanikanje ali neuresničevanje človekovih pravic na splo-
šno – tj., ali neuresničevanje katerekoli človekove pravice 
ustvarja revščino? Ali neuresničevanje samo določenih 
pravic šteje v kontekstu revščine? Če je tako, kako dolo-
čimo, katere pravice so pomembne in katere ne?

Razumevanje revščine kot socialnega problema je te-
sno povezano s pomanjkanjem, ki ga povzročajo eko-
nomski pritiski. Te povezave ne moremo zanikati, zato 
potrebujemo opredelitev revščine, ki se nanaša na ne-
uresničevanje človekovih pravic, ne da bi izgubili pove-
zavo z ekonomskimi viri. 

Senov koncept omejenih možnosti (basic capabilities 
failure) predstavlja koncept revščine, ki zadovoljuje 
tem zahtevam. Ta pristop je odigral pomembno vlogo 
pri razširitvi razumevanja revščine od ozkega osredo-
točenja zgolj na dohodek k večdimenzionalnim pogle-
dom na revščino. Številne aktualne razprave o revščini, 
tako v akademskih krogih kot tudi v mednarodnih or-
ganizacijah, kot so Svetovna banka in različne agencije 
Združenih narodov, se bodisi izrecno bodisi neizrecno 
nanašajo na ta pristop. Te razprave sicer ne vsebujejo 
jezika človekovih pravic, toda nakazujejo, da obstaja 
naravna povezava med možnostmi in pravicami (glej 
OHCHR 2004: 6-7).

KOnCEPtuALnI OKVIR 
Konceptualno podlago razumevanja revščine z vidi-
ka človekovih pravic torej predstavlja Senov koncept 
omejenih možnosti. Ta predstavlja most, ki povezuje 
revščino in človekove pravice, saj ima temeljno vlogo 
pri označevanju tako revščine kot človekovih pravic 
(glej OHCHR 2004: 6-7).

Sen definira blaginjo v dvodimenzionalnem prostoru 
kot možnosti (capabilities) in delovanje (functioning). 
Po njegovih besedah so »možnosti predstave o svo-
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bodi v pozitivnem pomenu: kakšne realne možnosti 
imate v življenju, ki ga živite«. Dejansko delovanje iz-
raža eno od dosegljivih izbir; množica vseh dosegljivih 
izbir pa ni nič drugega kot izraz naših možnosti. Tako 
revščina predstavlja »… odsotnost možnosti oziroma 
njihova omejenost. Možnosti so bistvenega pomena 
za posameznikovo svobodo. Ta je sestavljena iz vrste 
izbir, ki jih človek ima pri določanju življenja, kot ga 
želi živeti. Revščina tako pomeni omejevanje posame-
znikove svobode, da bi imel takšno življenje,, kot ga 
posameznik želi in ceni« (Sen v internetni vir 8, 9; glej 
Stanovnik 1997: 24). 

Katere so te osnovne možnosti in kako so definirane, 
je odvisno tako od postavljenih prioritet posamezne 
družbe kot tudi od ekonomskih sredstev, ki so na vo-
ljo (glej Kakwani 2006: 21). Glede na to, da se lahko 
prioritete v različnih družbah razlikujejo, se lahko tudi 
osnovne možnosti razlikujejo od skupnosti do skupno-
sti. Empirična opazovanja vseeno nakazujejo, da obsta-
ja skupno jedro možnosti, ki se dojemajo kot osnovne 
v večini družb (glej internetni vir 8). Pri tem Sen razliku-
je med možnostmi, ki imajo instrumentalen, in tistimi, 
ki imajo konstitutiven pomen za revščino. Pomeni se 
med seboj tudi prekrivajo.

Dohodek oziroma nadzor nad ekonomskimi viri ima 
vlogo pri določanju revščine, vendar ne kot dimen-
zija revščine temveč kot sredstvo, ki pomaga razli-
kovati revščino od nizke ravni blaginje na splošno. 
Revščina predstavlja nizko raven blaginje, vendar ne 
moremo vsako nizko raven blaginje opredeliti kot re-
vščino. Na primer: odsotnost možnosti živeti zdravo 
življenje predstavlja nizko raven blaginje, vendar do-
ločene primeri nizke ravni blaginje, npr. slabo zdrav-
je kot posledica genske napake (za katero ne obstaja 
zdravila), ne morejo sami po sebi biti opredeljeni kot 
revščina. Za revščino pa gre, kadar je slabo zdravje 
posledica pomanjkanja dostopa do osnovnih sred-
stev zdravstvene oskrbe. O revščini torej govorimo, 
kadar igra pomanjkanje nadzora nad ekonomskimi 
sredstvi ključno vlogo v vzročni verigi, ki vodi do niz-
ke ravni blaginje.

Pri povezovanju revščine z vidika človekovih pravic mo-
ramo upoštevati tudi naslednje tri vidike. Prvič, omeje-
ne možnosti so vsaj delno povezane s pomanjkanjem 
nadzora nad ekonomskimi sredstvi, pri čemer osebni 
dohodek predstavlja samo enega izmed možnih virov. 
Pomembni so tudi ostali viri, med drugim nezadosten 
nadzor nad javnimi dobrinami in storitvami, pomanj-
kljiv dostop do javnih sredstev, nezadosten nadzor nad 
viri, dostopnimi preko formalnih in neformalnih mrež 
medsebojne podpore itd.. Če posameznikovo pomanj-
kanje nadzora nad katerimkoli od teh virov pomemb-
no prispeva k neuresničevanju njegovih pravic (oz. 
omejitvi možnosti), ga štejemo kot revnega. 

Drugič, kljub trajni ekonomski obarvanosti revščine ni 
nujno, da je ekonomski faktor prvenstveni povzročitelj 

revščine. Tako lahko na primer spolna ali etična diskrimi-
nacija oziroma diskriminacija na katerekoli druge okoli-
ščine posamezniku onemogoči dostop do virov. Pogo-
sta ključna dejavnika revščine sta socio-kulturna praksa 
in politično-pravni okvir, ki dopuščata diskriminacijo 
posameznih oseb in skupin. Pomanjkanje nadzora nad 
ekonomskimi sredstvi ima tako le posredno, vendar še 
vedno pomembno vlogo, predvsem pri razločevanju 
revščine od nizke stopnje blaginje na splošno. 

Tretjič, upoštevati moramo, da se možnosti pretvorbe 
virov v osnovne možnosti lahko razlikujejo tako med 
posamezniki znotraj družbe kot med različnimi druž-
bami. Biološke razlike med ljudmi na primer vplivajo na 
različne prehrambene potrebe in ustrezno zdravstve-
no oskrbo posameznika za doseganje zdravja. Podob-
no potrebujejo posamezniki znotraj različnih kulturnih 
okolij različna oblačila, da so (oz. da imajo možnost biti) 
oblečeni v skladu s sprejemljivimi standardi določene-
ga okolja. To pomeni, da stopnja nadzora nad ekonom-
skimi viri, ki je ustrezna določenemu posamezniku, ne 
ustreza vsem (glej OHCHR 2004: 7–9).

ČLOVEKOVE PRAVICE    
In POmAnjKAnjE mOžnOstI

Senov koncept omejenih možnosti predstavlja koncep-
tualno podlago razumevanja revščine z vidika človeko-
vih pravic, ki upošteva njene številne, pogosto spre-
gledane, med seboj povezane dimenzije, ki so ključne 
za doseganje dostojnega življenjskega standarda. Te 
dimenzije lahko poimenujemo omejene možnosti (po 
Senu) ali neuresničevanje oziroma kršitev človekovih 
pravic (kadar gledamo na revščino z vidika človekovih 
pravic). Pri tem je vsaka dimenzija povezana z določe-
no temeljno človekovo pravico (glej Dede 2006: 16).

Povedano drugače: revščina kot omejene možnosti 
predstavlja odsotnost ali nezadostno realizacijo dolo-
čenih osnovnih svoboščin (kot je svoboda izogniti se 
lakoti, boleznim, nepismenosti itd.), ki so prepoznane 
kot osnovne vrednosti, potrebne za doseganje mi-
nimalnega dostojanstva človeka, in katerih (ne)ure-
sničevanje je vsaj delno povezano s pomanjkanjem 
nadzora nad ekonomskimi sredstvi. Enaka osredoto-
čenost na dostojanstvo človeka prav tako utemeljuje 
revščino z vidika človekovih pravic: ljudje imajo ne-
odtujljive pravice do določenih osnovnih svoboščin, 
brez uresničevanja katerih dostojanstven obstoj člo-
veka ni mogoč.

Če se nekomu ne uresničujejo osnovne svoboščine – to-
rej, če je reven z vidika omejenih možnosti, potem se ne 
uresničuje tudi njegova pravica do teh svoboščin. Tako 
lahko revščino enakovredno opredelimo kot neuresni-
čevanje osnovnih svoboščin (z vidika omejenih možno-
sti) ali neuresničevanje pravic do teh svoboščin (z vidika 
človekovih pravic). Revščina torej predstavlja neuresni-
čevanje posameznikovih človekovih pravic, ki izhajajo iz 
vrste osnovnih možnosti (glej internetni vir 8).
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Če osnovne možnosti prevedemo v jezik človekovih 
pravic, govorimo o pravici do hrane, nastanitve, zdravja 
in izobraževanja kot pravicah s konstitutivnim pome-
nom za revščino. Ostale pravice imajo instrumentalen 
pomen – njihovo uživanje pripomore k uživanju kon-
stitutivnih pravic. Mednje Sen uvršča npr. tako pravico 
do dela kot tudi državljanske in politične pravice (glej 
Nowak 2005: 127–128). Vse te pravice sestavljajo ele-
mente ustreznega življenjskega standarda, zapisanega 
kot pravica v 25. členu SDČP in 11. členu MESKP (glej 
Dede 2006: 17).

DODAnA VREDnOst 
OPREDELItVE REVŠČInE Z 
VIDIKA ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Norme in vrednote, eksplicitno ali implicitno, obliku-
jejo politike in institucije, vključno s strategijami za 
boj proti revščini. Če na boj proti revščini gledamo z 
vidika človekovih pravic, ta boj temelji na univerzalno 
sprejetih vrednotah in normah, vsebovanih v številnih 
mednarodnih ter regionalnih dokumentih s področja 
človekovih pravic kot tudi v nacionalnih ustavah šte-
vilnih držav (o. p.) (glej internetni vir 8). Mednarodne 
dokumente so države prostovoljno sprejele, podpisale 
in ratificirale ter s tem priznale, da so vsi ljudje upravi-
čeni do primernega življenjskega standarda, vključno z 
dostopom do hrane, obleke in bivališča, določene sto-
pnje dohodkovne varnosti skozi življenje, do poštenih 
in pravičnih delovnih pogojev, izobrazbe, najvišje do-
segljive ravni telesnega in duševnega zdravja, vključno 
z zaščito pred škodljivimi vplivi okolja itd.. Pri tem ne 
gre le za razvojne cilje, ampak za človekove pravice, te-
sno povezane s posameznikovo svobodo in dostojan-
stvom (glej UNDP 2000: 73–77).

V nadaljevanju so strnjene najpomembnejše značilnosti, 
ki jih prinaša vidik človekovih pravic v boju proti revščini. 

ODgOVORnOst

Mednarodni okvir človekovih pravic določa osnovne 
pravice in njim ustrezne dolžnosti. Koncept človekovih 
pravic izpostavlja predvsem države in jim nalaga obve-
znost, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da ustvarijo 
pravično družbeno ureditev, sprejmejo učinkovite po-
litike, ki vodijo k povečanju osnovnih možnosti za vse, 
ter zmanjšajo vpliv diskriminacije na njihovo omejeva-
nje (in s tem tudi omejevanje posameznikove svobo-
de) (glej internetni vir 9). 

Boj proti revščini tako ne temelji več na dobrodelnosti 
in moralni obvezi, osredotočeni le na zadovoljevanje 
osnovnih potreb revnih, ampak postane pravna ob-
veza, ki pravice povezuje z dolžnostmi. Takšen pristop 
spremeni status revnih posameznikov in skupin in vodi 
v njihovo opolnomočenje (glej Win 2006: 60). Nek akti-
vist je to dodano vrednost opredelil tako, da je razme-

jil med pravico in potrebo:  »Pravica je nekaj, do česar 
smo upravičeni samo zato, ker smo ljudje. Je nekaj, kar 
omogoča posamezniku, da živi z dostojanstvom. Pravi-
co lahko uveljavljamo pred vlado in nalaga obveznosti 
na del vlade, da jo spoštuje. Potreba je na drugi strani 
aspiracija, ki je lahko precej legitimna, vendar nujno ne 
nalaga obveznosti vladi, da jo zadovolji. Potrebe tako 
ne morem uveljaviti. Pravice se povezujejo z 'biti', med-
tem ko so potrebe povezane zgolj samo z 'obstajati'.

Pri tem je treba opozoriti na pogosto poenostavljene 
in nepoučene predstave o tem, kaj naštete človekove 
pravice pomenijo v smislu zakona in posameznih sek-
torskih politik, ki jih sprejmejo posamezne države. Na-
štete pravice ne nalagajo državi neposrednih dolžnosti, 
da mora vsakemu posamezniku na njegovo zahtevo 
ponuditi primerno stanovanje, hrano, delo, mu zagoto-
viti zdravje itd. Človekove pravice nalagajo državam, da 
morajo pri oblikovanju politik uporabiti 'maksimum raz-
položljivih sredstev' za 'vse večje uresničevanje' naštetih 
pravic. V širšem smislu gre za postavljanje norm, ki naj 
bi jim sledile posamezne sektorske politike (glej Mandič 
1999). Kot pravi Dworking (v UNDP 2000: 77), moramo 
razlikovati med 'konkretnimi' in 'abstraktnimi' pravica-
mi, pri čemer je posameznik upravičen do 'konkretnih 
pravic', torej do ustreznih politik, in ne neposredno do 
hrane, stanovanja in ostalih t. i. abstraktnih pravic. 

Države so dolžne razviti jasen načrt in s postopnimi 
koraki, vključno z zakonodajnimi ukrepi in finančni-
mi izdatki, težiti k doseganju polnega uresničevanja 
človekovih pravic. Zmanjševanje revščine ne zahteva 
samo ekonomske rasti in redistribucije, ampak tudi ne-
posredno poseganje na številnih področjih, kot so šir-
jenje šolstva in višanje stopnje izobrazbe, zmanjševa-
nje diskriminacije in zagotavljanje socialnega varstva. 
Različni tipi pomanjkanja, s katerimi se srečujejo ljudje, 
so med seboj povezani in se medsebojno krepijo (glej 
Fukuda-Parr 2006: 7). 

PARTICIPACIJA     
In OPOLnOmOČEnjE REVnIH

Z vidika človekovih pravic postanejo revni nosilci pra-
vic z zakonitimi zahtevami do države in ostalih nosilcev 
dolžnosti. Takšen položaj jim omogoča, da postanejo 
akterji lastnega razvoja. Revni imajo pravico, da prema-
gajo revščino in živijo z dostojanstvom (glej internetni 
vir 1). Benedek in Nikolova (2003: 63) pravita, da revni 
ne morejo spremeniti svojega položaja, ker so jim zani-
kana sredstva, s katerimi bi ga spremenili. Revni trpijo 
zaradi pomanjkanja politične svobode, zaradi nezmo-
žnosti sodelovanja pri postopkih sprejemanja odloči-
tev, pomanjkanja dobrega upravljanja, pomanjkanja 
osebne varnosti, zaradi nezmožnosti sodelovanja v 
skupnosti družbe /…/. Revni ostajajo v revščini zaradi 
pomanjkanja ekonomskega, socialnega in političnega 
vpliva. Tudi Kallen (2003: 176) pravi, da se te skupine 
soočajo s pomanjkanjem vpliva, s katerim bi lahko 
spremenile svoj neugoden položaj. 
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Mandič (glej 1999: 38–39) govori o pomanjkljivih zmo-
žnosti artikulacije problema in postavljanja zahtev po 
primernejših podpornih programih in njihovi večji do-
stopnosti /…/. Zaostanek na tem področju se imenuje 
tudi demokratični primanjkljaj. Kot povzema po ATD 
Quart Monde, ranljive in izključene opredeljuje to, da 
v družbi »govorijo o njih, ne pa z njimi«.

Okvir človekovih pravic tako daje revnim pravico do 
posvetovanja o odločitvah, ki vplivajo na njihova ži-
vljenja. Postopki sprejemanja odločitev morajo biti 
transparentni in odprti za dialog, v katerem mora biti 
posebna pozornost usmerjena k upoštevanju revnih 
sektorjev prebivalstva. Država mora sprejeti odgovor-
nosti za življenja ljudi, jih informirati o pomembnih 
odločitvah ter upoštevati in ustrezno odgovarjati na 
njihove predloge in zahteve. Prav tako mora zagota-
vljati njihovo obveščenost ter možnosti organiziranja 
in sodelovanja v političnem prostoru. Razširiti mora 
političen prostor in omogočiti glas revnim ljudem in 
njihovim zagovornikom, vključno z nevladnimi orga-
nizacijami, svobodnimi mediji in delavskimi združenji 
(glej UNDP 2000: 73–86). Gre za zagotavljanje t. i. in-
strumentalnih državljanskih in političnih pravic revnim 
skupinam in posameznikom, ki imajo pomembno vlo-
go pri doseganju uresničevanja ekonomskih, socialnih 
in kulturnih pravic. Prizadevanja za državljanske in po-
litične pravice morajo biti vključena v vse strategije za 
boj proti revščini. Vsaka skupnost in posameznik mora-
jo imeti možnost, da aktivno sodelujejo pri postopku 
sprejemanja odločitev in oblikovanju politik in progra-
mov, ki ga/jih zadevajo. Gre za ključno vlogo načela ne-
deljivosti, medsebojne povezanosti in odvisnosti tako 
državljanskih in političnih kot ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravic (glej internetni vir 11). 

nAČELO nEDIsKRImInACIjE 

Revni so pogosteje socialno izključeni, živijo v osami, se 
soočajo z odtujitvijo, diskriminacijo in neenakostjo, ki jo 
lahko pogosto pripišemo kombinaciji ekonomskega po-
manjkanja in socio-kulturnih dejavnikov, kot so etnična 
pripadnost, rasa, vera, družbena hierarhija ali spol. 

Revščina ni le posledica pomanjkanja sredstev – prav 
tako je lahko posledica pomanjkanja dostopa do infor-
macij, priložnosti, vpliva in mobilnosti. Kot je opredelil 
Odbor ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice: 
»Revščina pogosto nastane, kadar ljudje nimajo dosto-
pa do obstoječih sredstev, samo zaradi tega, kdor so, v 
kaj verjamejo in kje živijo. Diskriminacija lahko povzro-
ča revščino in revščina lahko povzroča diskriminacijo«. 

Diskriminacija ima lahko številne oblike. Nastaja lahko 
tako zaradi pravnega statusa posameznikov ali skupin, 
ki vpliva na njihovo upravičenost do posameznih po-
litik, storitev itd., kot tudi zaradi družbenih vrednot, ki 
oblikujejo razmerja med gospodinjstvi in skupnostjo 
(glej OHCHR 2004: 17–18). Načelo nediskriminacije se 
navezuje tako na posredno kot neposredno diskrimi-

nacijo. Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba 
zaradi katerekoli osebne okoliščine bila, je ali bi lahko 
bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj 
ugodno kot neka druga oseba. Posredna oblika diskri-
minacije obstaja, če navidez nevtralne določbe, merila 
ali ravnanje v enakih ali podobnih situacijah postavlja-
jo osebo z določeno osebno okoliščino v manj ugoden 
položaj kot druge osebe, razen če te določbe, merila 
ali ravnanja objektivno upravičujejo legitimni namen 
in če so sredstva za doseganje tega cilja primerna in 
potrebna  (Debelak 2006: 16). 

Kot pravi Donnelly (2003: 46–47), je dolžnost države, 
da zaščiti tiste, ki so zaradi prirojene ali prostovoljne 
pripadnosti nepopularni skupini podvrženi socialni, 
politični ali ekonomski diskriminaciji. Kallenova (2003: 
41) vpelje izraz kategorična diskriminacija, ki se nanaša 
na drugačno in neenakopravno obravnavanje posame-
znikov zaradi njihove domnevne pripadnosti določeni 
družbeni skupini. Takšno diskriminatorno ravnanje 
zanemarja naravne razlike, prisotne v vseh človeških 
združbah, saj obravnava vse domnevne člane določe-
ne skupine enako. Ta diskriminacija ne temelji na enkra-
tnih, individualnih značilnostih posameznika/ov, saj te 
značilnosti obravnava kot nepomembne. Tarča diskri-
minacije je celotna družbena skupina, kateri žrtev do-
mnevno pripada. Kategorična diskriminacija tako po-
polnoma prezira številne razlike med posameznikovo 
osebnostjo, interesi, znanji, ki jih imajo člani skupine, 
ker se negativni predsodki, na katerih temeljijo dejanja 
diskriminacije, nanašajo na celotno populacijo.

Ob tem, da morajo države preprečevati vse oblike ne-
gativne diskriminacije, morajo biti tudi nosilke pozitiv-
nih obveznosti za podporo in zaščito ranljivih skupin. Z 
zakonom morajo torej poleg splošnih pravic, ki gredo 
vsakomur, tem skupinam zagotoviti še posebne pravi-
ce. Gre za zagotovitev posebnega (dodatnega) varstva, 
ki je v teoriji prava poznano kot pozitivna diskrimina-
cija in pomeni, da pri urejanju posebnega položaja in 
posebnih pravic takšnih skupnosti zakonodajalec ni 
omejen z načeli enakosti, ki mu pri urejanju človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin prepoveduje vsako dis-
kriminacijo, ki bi temeljila na narodnosti, rasi ali drugih 
okoliščinah (Šturm 2002). Pozitivna diskriminacija po-
leg pravne omogoča tudi ekonomsko in socialno ena-
kost ranljivim posameznikom . Pri tem je pomembno, 
da programi, oblikovani za podporo določeni skupini 
v neugodnem položaju, niso razumljeni kot diskrimi-
nacija posameznikov in skupin v sorazmerno ugodnej-
šem položaju (glej internetni vir 11).

Če povzamemo, človekove pravice k boju proti revščini 
prinašajo dodane vrednosti, saj zahtevajo:

takojšnje sprejetje učinkovitih strategij za boj proti •	
revščini na temelju človekovih pravic, ki predsta-
vljajo pravno obveznost države; 
oblikovanje strategij za zmanjševanje revščine, ki •	
naslavljajo tudi strukture diskriminacij, ki povzro-
čajo in poglabljajo revščino;
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krepitev uresničevanja državljanskih in političnih •	
pravic (kot pravic z instrumentalno vlogo pri na-
slavljanju vzrokov revščine) kot tudi ekonomskih 
in socialnih pravic. Te niso prepoznane zgolj kot 
programske norme, ampak človekove pravice, iz 
katerih izhajajo mednarodno pravno zavezujoče 
obveznosti držav; 
prepoved nazadovanja dosežene ravni človekovih •	
pravic in neizpolnjevanje minimalnih osnovnih 
obveznosti, ki izhajajo iz mednarodno priznanih 
človekovih pravic; 
upravičenost in podporo zahtevi po učinkovitem in po-•	
membnem sodelovanju revnih v postopkih odločanja; 
vpeljavo novih ali krepitev že obstoječih institu-•	
cij, s katerimi lahko pozovemo oblikovalce politik 
k odgovornosti za ukrepe, ki jih sprejemajo (glej 
OHCHR 2004; internetni viri 8, 10, 11) . 

nAČELA stRAtEgIj ZA 
ZmAnjŠEVAnjE REVŠČInE Z 
VIDIKA ČLOVEKOVIH PRAVIC
V domeni nacionalnih držav je, da temeljne človekove 
pravice prevedejo in vključijo v svoj pravni red in in-
strumente politik, vključno s politikami in strategijami 
za boj proti revščini (glej internetni vir 10). 

Številne obstoječe strategije že vsebuje značilnosti, ki 
odražajo mednarodne norme človekovih pravic (npr. 
poudarek na sodelovanju civilne družbe odraža pravi-
co posameznika, da sodeluje pri upravljanju javnih za-
dev, vpeljava varnostnih socialnih mrež odraža težnjo 
k doseganja primernega življenjskega standarda, na-
stanitve, zdravstvenega varstva, izobrazbe in socialne 
varnosti /…/. Tako lahko premišljen in dosleden vnos 
človekovih pravic v obstoječe strategije pomembno 
okrepi njihove že obstoječe značilnosti – kot je opre-
delil Odbor ZN za ekonomske, socialne in kulturne 
pravice, so »lahko strategije za zmanjševanje revšči-
ne bolj učinkovite, trajnostne, vključujoče, pravične 
in pomembne za tiste, ki živijo v revščini, če temeljijo 
na mednarodno priznanih človekovih pravicah.« (glej 
OHCHR 2004: 1-3).

UNDP (glej 2000: 78–92) je v svojem Poročilu o člove-
kovem razvoju izpostavil posamezne elemente, ki jih 
morajo vključevati in upoštevati politike in strategije 
boja proti revščini z vidika človekovih pravic. Poleg za-
gotavljanja participacije in odpravljanja diskriminacije 
kot dveh ključnih elementov strategij izpostavljajo še: 

PRIZADEVANJE ZA EKONOMSKO RAST, KI KREPI 
REVEN SEKTOR PREBIVALSTVA 

Ekonomska rast je sredstvo za doseganje človeške 
blaginje, omogoča večji nadzor na dobrinami in stori-
tvami ter razširja prostor človeške svobode in posame-
znikovih možnosti (internetni vir 12). Vendar rast sama 

po sebi ni dovolj, saj so njene koristi in priložnosti zelo 
redko enakomerno porazdeljene med posamezniki. 
Država mora oblikovati politike, ki povezujejo pravice 
z ekonomsko rastjo ter omogočajo razvoj in uresniče-
vanje človekovih pravic tudi najrevnejšim prebivalcem 
(glej UNDP 2000: 78–92). 

PORAZDELITEV DRžAVNEgA PRORAČUNA

Izkoreninjanje revščine in varovanje temeljnih pravic 
morata imeti prednostno mesto pri razporejanju raz-
položljivih sredstev države. Prednostne naloge morajo 
biti postavljene tako, da je ustrezna količina sredstev 
usmerjena v zadovoljevanje temeljnih človekovih pra-
vic in odpravo diskriminacije. 

PRAVNO ZAVAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

Pravo in zakonodaja sta glavni vidik človekovih pravic. 
Države morajo razviti mehanizme za naslavljanje in 
popravo kršitev oziroma njihovega neuresničevanja. 
Pravne obveznosti, ki jih ima država, se morajo odražati 
tudi v ekonomskih in ostalih politikah. 

ZAŠČITA OKOLJSKIH SREDSTEV IN SOCIALNEgA 
KAPITALA REVNIH SKUPNOSTI

Naravno okolje in socialna omrežja so pogosto tista, 
skozi katera revni pridobivajo sredstva za preživetje in 
ki jim omogočajo, da se dvignejo iz revščine. 

UNDP (2000: 92) nadalje pravi, da morajo vse strategije 
boja proti revščini z vidika človekovih pravic ustrezno 
odgovoriti na naslednja vprašanja: 

ali država spoštuje, varuje in uresničuje človekove •	
pravice, ki predstavljajo temeljni okvir njenih ob-
veznosti;
ali so zagotovljena ključna načela pravic – ali se •	
pravice uresničujejo brez diskriminacije, z ustre-
znim napredkom, sodelovanjem posameznikov in 
ali so razviti mehanizmi za naslavljanje in popravo 
kršitev oziroma njihovega neuresničevanja;
ali so norme, institucije, zakoni in ekonomsko oko-•	
lje oblikovani tako, da omogočajo pretvarjanje re-
zultatov v uresničevane pravice;
kateri so ključni nedržavnih akterjev, ki imajo vpliv •	
na uresničevanje pravic, ter kakšna je moč njiho-
vega vpliva? 

mERjEnjE REVŠČInE 
Z VIDIKA ČLOVEKOVIH PRAVIC
 
stAtIstIČnI KAZALnIKI

Statistični kazalniki predstavljajo močno orodje v pri-
zadevanjih za človekove pravice. Pomembno vlogo 
lahko igrajo kot orodje za:
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oblikovanje učinkovitejših politik in spremljanja •	
njihovega napredka;
opredelitve nenamernih vplivov zakonov, politik •	
in praks;
identificiranje akterjev, ki imajo vpliv na uresniče-•	
vanje človekovih pravic;
ugotavljanje ali so obveznosti akterjev izpolnjene;•	
zgodnje opozorilo o potencialnih kršitvah, s spod-•	
bujanjem preventivnih dejavnosti;
izpostavljanje vprašanj, ki so bile zapostavljene ali •	
zamolčane.

Statistike ne morejo nikoli celovito meriti pravic. Vpra-
šanje človekovih pravic je veliko širše kot le tisto, ki ga 
lahko zajamemo s številkami. Zbiranje podatkov in 
njihovo analiziranje je zamuden postopek, ki zahteva 
natančnost in točnost /…/. Toda ko so podatki skrbno 
zbrani, analizirani in interpretirani, ko so najdbe izdane 
in pretvorjene v sporočila, postanejo pomembno sred-
stvo za promocijo človekovih pravic. V informacijski 
dobi medmrežij in lobiranja je oblikovanje in širjenje 
pravilnih informacij najhitrejši način pritegovanja po-
zornosti širšega kroga k določnemu problemu (glej 
UNDP 2000: 98–90). 

mERjEnjE REVŠČInE     
Z VIDIKA ČLOVEKOVIH PRAVIC

Opredelitev revnih je sestavljena iz dveh korakov: 
opredelitev značilnosti, za katere domnevamo, da se-
stavljajo revščino, in opredelitev skupin v populaciji, za 
katere so značilne te značilnosti (glej internetni vir 13). 
Sen je v svojem konceptu opredelil osnovne možnosti 
(oz. pravice), ki so z revščino povezane konstitutivno 
ali instrumentalno. Med konstitutivne pravice uvršča 
pravico do hrane, zdravja, ustrezne nastanitve in izo-
braževanja. Ostale človekove pravice imajo instrumen-
talni pomen za revščino, med njimi pravica do dela ter 
državljanske in politične pravice (glej Dede 2006: 17). 
Odbor ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice 
je v svoji Izjavi o revščini kot ključne pravice, ki sesta-
vljajo revščino, opredelil pravico do dela, primernega 
življenjskega standarda, nastanitve, hrane, zdravja in 
izobraževanja (Sandoval Teran 2006: 21).

Vidik človekovih pravic pomeni, da na revne ne gleda-
mo samo kot na ciljno populacijo politik za zmanjševa-
nje revščine, ampak na posameznike s prirojenimi pravi-
cami, ki so jim kršene. V posplošeni obliki takšen pristop 
pomeni opredelitev delov prebivalstva, ki se jim ne ure-
sničujejo človekove pravice, pri čemer revščina ne pred-
stavlja neuresničevanja vseh človekovih pravic, ampak 
samo tistih, ki se nanašajo na osnovne možnosti v neki 
družbi in katerih neuresničevanje je vzročno povezano 
s pomanjkanjem nadzora nad ekonomskim viri. 

Operacionalizacija in merjenje revščine z vidika člove-
kovih pravic zaradi večdimenzionalnosti in komple-
ksnosti pojava zahteva širok spekter kazalnikov (in ne 
samo en vsotni kazalnik, kot je npr. dohodek), zaradi 

česar je treba preoblikovati in nadgraditi obstoječe ka-
zalnike in meritve in vpeljati tudi nove.
Zbrani podatki morajo razkrivati neuspeh pri izpolnje-
vanju dolžnosti in varovanju človekovih pravic. Pri tem 
mora biti dodatna pozornost usmerjena na podatke 
o marginaliziranih in ranljivih posameznikih in skupi-
nah, ponavadi izključenih iz državnih statistik. Zbiranje 
podatkov na podlagi spola, etnične pripadnosti, ravni 
dohodka, regije prebivanja in ostalih kategorij nam po-
gosto pokaže bolj jasno sliko prikrajšanosti in diskrimi-
nacije posameznikov ali skupin za njihove ekonomske 
in socialne pravice ter opozori, da so ti posamezniki 
ali skupine bolj ranljivi za revščino. Uporaba ločenih 
kazalnikov predstavlja močno orodje pri odkrivanju 
predsodkov in de facto diskriminacije, katere se ljudje 
pogosto sploh ne zavedajo ali ne verjamemo v njen 
obstoj (glej Cabrera 2006: 26–29). 

Podatke je treba pridobivati tudi z zbiranjem in preuče-
vanjem alternativnih virov (UNDP 2000: 91, 106). Saj, kot 
pravi Culpit (v Socialni razgledi 2006: 8), »… je vedno 
bolj jasna moč politike, da družbene pojave imenuje in 
razlaga na svoj način. Javne politike namreč razvijajo 
njim lastno 'blaginjsko retoriko', v kateri je pomembno 
ne le tisto, kar je izgovorjeno, ampak tudi tisto, 'kar je 
zamolčano in kar obkroža tišino'.« Uradne statistike so 
pomembne za vladni samonadzor in ocenjevanje, ven-
dar je slika, ki jo prikazujejo, pogosto boljša – ali celo 
nasprotujoča – alternativnim/nevladnim virom.

OBLIKOVAnjE KAZALnIKOV, KI sE  
nAnAŠAjO nA EKOnOmsKE, sOCIALnE 
In KuLtuRnE PRAVICE

Številna telesa, ki delujejo na področju človekovih 
pravic, so objavila posamezne sezname kazalnikov, 
primernih za ocenjevanje in merjenje revščine z vidika 
človekovih pravic  (glej UNDP 2000: 92). Oblikovanje 
primernega in celostnega sistema kazalnikov na tem 
področju se je izkazalo za težavno, predvsem zaradi 
specifičnih značilnosti, ki izhajajo iz ekonomskih, soci-
alnih in kulturnih pravic. Te moramo, kot pravi Carbrera 
(glej 2006: 29), nujno upoštevati, če želimo oblikovati 
učinkovit sistem za spremljanje uresničevanja eko-
nomskih, socialnih in kulturnih pravic in skladnosti 
posameznih držav z obveznostmi, ki izhajajo iz njih. V 
nadaljevanju izpostavljam nekatere med njimi: 

POSTOPNO URESNIČEVANJE PRAVIC

Mednarodno pravo človekovih pravic priznava, da je 
uresničitev posameznih človekovih pravic odvisna od 
sredstev, ki jih ima posamezna država na voljo, zato 
dovoljuje postopno uresničevanje človekovih pravic. 
Ta klavzula se nanaša predvsem na ekonomske, soci-
alne in kulturne pravice. Tako se posamezne obvezno-
sti, ki izhajajo iz človekovih pravic, razlikujejo v času 
in prostoru. Ideja postopnega uresničevanja ima dve 
strateški posledici. Prvič, dovoljuje časovno dimenzi-
jo v strategiji uresničevanja človekovih pravic, tako da 
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priznava, da je doseganje polne uresničitve človekovih 
pravic možno šele v daljšem časovnem obdobju. Dru-
gič, dovoljuje postavljanje prioritet med posameznimi 
pravicami, če razpoložljivost sredstev ne omogoča ure-
sničevanja vse pravic istočasno in z enako močjo (glej 
OHCHR 2004: 22–27).

OBVEZNOSTI DRžAVE

Kljub klavzuli postopnega uresničevanja ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravic te pravice nalagajo državi 
obveznosti, ki zahtevajo 'takojšen učinek'. Države mo-
rajo tako prepovedati in odpraviti vsakršno obliko dis-
kriminacije, ki onemogoča uresničevanje posamezni-
kovih pravic, zagotavljati morajo minimalne temeljne 
obveznosti in sprejeti postopne ukrepe za doseganje 
polnega uresničevanja ekonomskih, socialnih in kultur-
nih pravic. Z izrabo 'maksimuma razpoložljivih sredstev' 
je primarna naloga države spoštovati (vzdržati se vsakr-
šnega delovanja, s katerim bi, neposredno ali posredno, 
posegla v uživanje katerekoli človekove pravice), varo-
vati (preprečiti kršitve s strani tretje osebe) in uresniče-
vati (sprejeti vse potrebne ukrepe za polno uresničitev 
pravic, med drugim tudi nadzor nad spremljanjem in 
doseganjem napredka pri uresničevanju človekovih 
pravic) (glej internetni vir 2, 3; glej OHCHR 2005).

MINIMALNI OSNOVNI OBSEg IN PRAg PRAVIC 

Mednarodno pravo človekovih pravic določa minimalni 
osnovni obseg pravic, ki ga morajo države uresničevati, 
ne glede na sredstva, ki jih imajo na voljo. Ta minimal-
na osnova je kvalitativno in univerzalno uporabna in 
pomembna pri opredeljevanju pravega pomena pra-
vic. Minimalen prag pri določanju uresničevanja pra-
vic predstavlja osnovno vodilo za oblikovanje politik 
in omogoča vzpostavljanje kvantitativnih referenčnih 
točk, ciljev ali standardov v vseh državah za doseganje 
uresničevanja pravic.  Doseganje minimalnega praga 
in obsega človekovih pravic pa predstavlja samo prvi 
korak in ne končni cilj uresničevanja ekonomskih, soci-
alnih in kulturnih pravic.

PREPOVED RETROgRESIVNIH UKREPOV

Obveznosti, ki izhajajo iz postopnega uresničevanja 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, se nanašajo 
tudi na prepoved retrogresivnih ukrepov – ukrepov, ki 
posredno ali neposredno vplivajo na nazadovanje pri 
uresničevanju človekovih pravic. Prepoved se nanaša 
na vse namerno sprejete ukrepe ali njihovo opustitev, 
ki zmanjšujejo ekonomske, socialne in kulturne pravi-
ce, ne glede na to, ali je bil takšen učinek predviden ali 
ne. Od držav se pričakuje, da ravnajo s skrbjo in pre-
mislekom, ko sprejemajo ukrepe, ki lahko potencialno 
vplivajo na uresničevanje človekovih pravic. Tudi če 
država z določenim dejanjem ni nameravala zmanjšati 
obsega pravic, je dolžna, kadar nazadovanje postane 
očitno, takoj sprejeti ukrepe, ki bodo zmanjšali ali izni-
čili negativne vplive posameznega ukrepa.

KLjuČnE EKOnOmsKE, 
sOCIALnE, KuLtuRnE PRAVICE 
In POmEn ZA REVŠČInO

Kljub priznavanju medsebojne odvisnosti in povezano-
sti človekovih pravic ter pomena državljanskih in poli-
tičnih pravic pri zmanjševanju revščine v nadaljevanju 
izpostavljam predvsem ekonomske in socialne pravice 
kot pravice, katerih neuresničevanje pomembno vpli-
va na pojav revščine. 

PRAVICA DO DELA (6., 7., 8., 9. ČLEnI  
mEsKP; 8. ČLEn mPDP)

Pomanjkanje zadostnih in zagotovljenih sredstev za 
preživetje je sestavni del revščine. Revni so pogosto 
brezposelni ali dolgotrajno brezposelni. Pogosteje 
opravljajo negotova občasna dela, imajo nizke plače in 
delajo v nevarnih delovnih razmerah. Pogosto so prisi-
ljeni menjati svoje vire dohodkov in hrane. Zaradi ome-
jenih možnosti številni opravljajo neprijazna, nevarna 
in nezakonita dela. Pravica do dela ima pomembno 
vlogo pri zmanjševanju revščine. Njeno uresničevanje 
je instrumentalnega pomena za uresničevanje ostalih 
pravic, med njimi pravic do hrane, zdravja, ustrezne na-
stanitve itd. (glej internetni vir 10).

OBSEg PRAVICE DO DELA
Pravica do dostojnega dela vključuje pravico do pro-
duktivnega in ustreznega dela ustrezne kakovosti, ki 
prinaša primeren dohodek in vključuje primerno soci-
alno zaščito. Ustrezno delo pomeni, da ima vsakdo do-
stop do možnosti ustvarjanja dohodka. Pravico do do-
stojnega dela sestavljajo tri dimenzije: pravica do dela, 
pravice na delu in pravice do primernega socialnega 
varstva. Pravica do ustreznega dela se ne nanaša samo 
na plačano zaposlitev, temveč tudi na samozaposlitev, 
delo na domu ter ostale dejavnosti, ki ustvarjajo do-
hodek. Pravica do dela zahteva ustvarjanje socialnega, 
ekonomskega in fizičnega okolja, v katerem imajo vsi 
ljudje poštene in enake priložnosti za uspeh, na teme-
lju njihovih lastnih prizadevanj in na način skladen z 
njihovim dostojanstvom. Tako pravica do ustrezne-
ga dela pomeni tudi odgovornost za zaščito osebnih 
možnosti in večanja priložnosti posameznikov za pro-
duktivno delo, ki jim omogoča pridobivanje dostojnih 
sredstev za preživetje. Pravica do dostojnega dela ob-
sega tako dostopnost do zaposlitvenih priložnosti kot 
tudi ustvarjanje predpogojev, ki omogočajo ustvarja-
nje dohodka, med drugim možnost ugodnih kreditov, 
ugodno regulatorno okolje itd..

Pravice na delu vključujejo pravico vsakogar do pošte-
nih in ugodnih delovnih razmer, vključno s poštenimi 
plačami, z enakimi nagradami za delo enake vrednosti, 
enakimi možnostmi, varnimi in zdravimi razmerami na 
delu in sprejemljivim delovnikom. Zagotovljena mora 
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biti tudi pravica do združevanja in kolektivnih poga-
janj. Prisilno delo in druge oblike suženjskega dela so 
prepovedane. Možnost zaposlovanja in aktivnosti, ki 
ustvarjajo dohodek, morajo biti sprejemljive kakovosti, 
tj., kulturno ustrezne in skladne z dostojanstvom posa-
meznika. Pravica do dostojnega dela prav tako zahte-
va dobro oblikovane in zadostne mehanizme socialne 
varnosti (glej internetni vir 10). 

PRAVICA DO ZDRAVjA (12. ČLEn mEsKP)

Slabo zdravje vpliva na posameznikove možnosti za 
lastno preživljanje, zmanjšuje produktivnost dela, zni-
žuje uspehe izobraževanja, omejuje posameznikove 
možnosti ter tako povzroča revščino oziroma k njej 
prispeva. Revščina na drugi strani otežuje dostop do 
zdravstvene oskrbe, povečuje izpostavljenost okolj-
skim nevarnostim in podhranjenosti ter tako vpliva na 
slabo zdravje. Bolni ljudje pogosteje postanejo revni in 
revni so bolj verjetno izpostavljeni boleznim in invali-
dnosti. Slabo zdravje je tako vzrok kot posledica revšči-
ne. Dobro zdravje je osrednjega pomena za ustvarjanje 
in ohranjanje možnosti, ki jih revni ljudje potrebujejo, 
da uidejo revščini, saj prispeva tudi k večji ekonomski 
varnosti. Slabo zdravje je konstitutivnega pomena za 
revščino, če pomanjkanje nadzora nad ekonomskimi 
sredstvi igra ključno vlogo pri njenem nastanku. Ure-
sničevanje pravice do zdravja je instrumentalnega po-
mena pri zavarovanju ostalih pravic, kot je pravice do 
izobrazbe in dela (glej internetni vir 10). 

OBSEg PRAVICE DO ZDRAVJA

Pravico do zdravja ne smemo razumeti kot pravico biti 
zdrav. Država ne more zagotoviti varstva pred vsemi 
možnimi vzroki, ki lahko vplivajo na slabo zdravje, ven-
dar pa pravica do zdravja obsega pravico do uživanja 
in dostopa do različne infrastrukture, dobrin, storitev 
in razmer, potrebnih za doseganje najvišjega dose-
gljivega standarda zdravja. Obseg pravice do zdravja 
se nanaša tako na zdravstveno varstvo kot ostale po-
membne determinante zdravja, vključno z dostopom 
do pitne vode, primerne in varne hrane, primernih sa-
nitarij in nastanitve, zdravimi delovnimi in okoljskimi 
razmerami in dostopom do informacij ter izobraževa-
nja, povezanega z zdravjem. Pravica do zdravja nadalje 
vsebuje tudi pravico posameznika, da odloča o svojem 
telesu, vključno s pravico do reproduktivnega zdravja, 
in pravico do zaščite pred poseganjem, kot sta svobo-
da pred mučenjem in zdravljenja brez privolitve (glej 
internetni vir 10). Odbor ZN za ekonomske, socialne 
in kulturne pravice je v svojem Splošnem komentarju 
št. 14 določil štiri osnovne standarde, ključne za ure-
sničevanje pravice do zdravja, in sicer: razpoložljivost 
(države morajo vzpostaviti javno zdravstvo, vključno 
s potrebno zdravstveno infrastrukturo, opremljeno z 
vodo, elektriko, usposobljenim osebjem in osnovnimi 
zdravili); dostopnost (javno zdravstvo mora biti dosto-
pno brez diskriminacije na kakršnikoli podlagi; gre tako 
za fizično kot ekonomsko dostopnost do najvišje dose-

gljive ravni zdravstvenih storitev ne glede ne posame-
znikov dohodek, prav tako sem spada tudi dostop do 
informacij, povezanih z zdravjem in zdravstvenimi sto-
ritvami); primernost (vse storitve in infrastruktura mo-
rajo biti osnovane na zdravstveni etiki ter biti v skladu 
s kulturo in običaji skupnosti, kateri služijo) in kakovost 
(zdravstvena infrastruktura mora biti ustrezno podprta 
tako s strani znanosti kot zdravstva; opremljena mora 
biti z vso potrebno opremo in osebjem, vključno s te-
kočo vodo in sanitarijami) (glej internetni vir 13). 

PRAVICA DO ustREZnE nAstAnItVE  
(11. ČLEn mEsKP)

Revni ljudje se pogosteje znajdejo v neugodnem po-
ložaju in izpostavljenosti nevarnostim, ki izhajajo iz 
življenjskega prostora in razmer, v katerih živijo. Pogo-
steje se soočajo z negotovostjo stalnega bivališča, pre-
naseljenostjo v prostoru, v katerem živijo, in umazanijo 
ter onesnaženostjo okolja. Bolj dojemljivi so za sezon-
ske spremembe in se pogosteje soočajo z negotovo-
stjo, odročnostjo ter življenjem v nevarnih bivališčih 
in bivališčih brez urejenih sanitarij ali pitne vode. Prav 
tako imajo redko zavarovano lastnino. Brezdomstvo 
predstavlja skrajno obliko zanikanja pravice do ustre-
zne nastanitve. 

Neuresničevanje pravice do ustrezne nastanitev pri-
speva k večji stigmatizaciji revnih, saj neustrezna na-
stanitev odraža revščino ter jo poglablja. Uresničevanje 
pravice do ustrezne nastanitve ima tudi instrumenta-
len pomen za zavarovanje ostalih pravic, kot je pravica 
do zdravja (glej internetni vir 10). 

OBSEg PRAVICE DO USTREZNE NASTANITVE

Primerno, cenovno dosegljivo in dostopno stanovanje 
je splošno priznano kot temeljna sestavina življenja v 
miru, dostojanstvu in varnosti kot treh temeljnih člove-
kovih pravicah. Zato ima vsakdo neodtujljivo pravico 
do prostora, v katerem bo lahko te tri pravice uresni-
čeval, torej živel v miru (nemoteno), v dostojanstvu in 
varno (glej Mandič 1999: 28). Pravico do ustrezne na-
stanitve tako ne smemo razumeti ozko kot pravico do 
strehe nad glavo (Nowak 2005: 139).

Pravica do ustrezne nastanitve vključuje številne kom-
ponente. 

Pravna varnost uporabe (uživanje, posesti) stanovanja: 
ne glede na obliko posesti (najem, zakup, lastnina) mo-
rajo imeti vse osebe določeno stopnjo varstva posesti, 
ki jim zagotavlja zakonsko zaščito pred samovoljno in 
prisilno izselitvijo, vznemirjanjem in grožnjami. 

Dostopnost storitev, materialov in infrastrukture: pri-
merno stanovanje mora vsebovati pritikline, bistvene 
za zdravje, varnost, udobje in prehrano. Vsi koristniki 
pravice do primernega stanovanja morajo imeti do-
stop do naravnih in javnih dobrin, pitne vode, energi-
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je za kuhanje, ogrevanje in razsvetljavo, do sanitarij in 
opreme za umivanje, do shrambe za hrano, odlagališče 
smeti in storitev v primeru nesreče. 

Cenovna dosegljivost: strošek osebe ali gospodinjstva 
naj bo na taki ravni, da ne bo ogrozil zadovoljevanja 
drugih osnovnih potreb. Zato naj bo strošek za stano-
vanje sorazmeren dohodkom, država pa naj zagotavlja 
subvencije. Najemniki naj bodo zaščiteni pred nerazu-
mno visokimi najemninami. 

Primernost za bivanje: stanovanje mora dajati stano-
valcem primerno površino, zaščito pred mrazom, vro-
čino, vlago, dežjem ali drugimi grožnjami za zdravje. 
Zagotavljati mora fizično varnost stanovalcev. 

Dostopnost: primerno stanovanje mora biti dostopno 
ljudem, ki so do njega upravičeni. Zlasti prikrajšane 
skupine /…/ naj imajo zagotovljeno določeno pred-
nost pri stanovanjski oskrbi. Stanovanjski zakon in sta-
novanjska politika morata upoštevati potrebe teh ljudi, 
ki jim je treba zagotoviti prostor, kjer bodo živeli v miru 
in dostojanstvu. Prav tako mora biti stanovanje na lo-
kacijah, ki dopuščajo dostop do zaposlitvenih možno-
sti in zdravstvenih, izobraževalnih, otroško-varstvenih 
in drugih storitev. 

Kulturna primernost: način gradnje stanovanja, materi-
al in politika, ki podpira te vidike, morajo dopuščati, da 
se primerno izrazi kulturna identiteta in raznolikost, in 
to tudi v primeru modernizacije stanovanj (glej Mandič 
1999: 29–33). 

PRAVICA DO IZOBRAžEVAnjA   
(13., 14. ČLEn mEsKP)

Izobrazba je temeljnega pomena za izhod revnih otrok 
in odraslih iz revščine. Uresničevanje pravice do izo-
braževanja je instrumentalnega pomena za uživanje 
celotnega spektra človekovih pravic, tako ostalih eko-
nomskih, socialnih in kulturnih kot državljanskih in po-
litičnih pravic. Pomanjkanje izobrazbe, ki se v posame-
zni družbi najbolj odraža v visoki stopnji nepismenosti 
in nizki stopnji vpisa v primarno izobraževanje, pred-

stavlja temeljno razsežnost revščine (glej internetni vir 
10). Mladi brez ali z nizko stopnjo izobrazbe so v pri-
merjavi z višje izobraženimi posamezniki bolj izposta-
vljeni brezposelnosti, revščini in socialni izključenosti 
(Kazalniki razvoja Slovenije 2007: 104).

OBSEg PRAVICE DO IZOBRAžEVANJA

Pravica do izobrazbe pomeni poleg zagotavljanja brez-
plačnega in obveznega primarnega izobraževanja tudi 
obveznost države, da postopno vpeljuje brezplačno 
sekundarno izobraževanje (vključno s poklicnim uspo-
sabljanjem) ter za vse enak dostop do brezplačnega 
višjega izobraževanja na temelju posameznikovih spo-
sobnosti. Prav tako morajo države omogočiti osnovno 
izobraževanje tistim nepismenim odraslim, ki nimajo 
zadovoljenih osnovnih potreb po izobrazbi. Enako-
pravnost in nediskriminacija sta pomembna vidika 
pravice do izobrazbe. Država mora posebej ranljivim 
skupinam, kot so invalidi, manjšine in begunski otro-
ci, omogočiti enakopraven dostop do izobraževanja. 
Kakovost izobraževanja mora biti usmerjena v razvoj 
otrokove osebnosti, njegovih talentov in sposobnosti. 
Posameznika mora pripraviti za odgovorno življenje v 
svobodni družbi, s poudarkom na razvijanju strpnosti in 
spoštovanju človekovih pravic, naravnega okolja, star-
šev, lastne kulturne identitete ter civilizacije, drugačne 
od njegove. Oblika in vsebina izobraževanja, vključno 
z učnimi načrti in metodami, morata biti sprejemljivi 
(na primer ustrezni, kulturno sprejemljivi in kakovo-
stni). Uresničevanje teh pravic lahko države omogočijo 
z vzpostavljanjem tako zasebnih kot javnih izobraže-
valnih ustanov. Glede na to, da zasebne izobraževalne 
ustanove večinoma ne zagotavljajo brezplačnega šola-
nja na primarni ravni za vse, morajo države ustanoviti 
zadostno število javnih šol s kvalificiranim osebjem ter 
preskrbeti kakovostno izobraževanje, ki sledi načelom 
mednarodnega prava človekovih pravic. Poleg pozi-
tivnih obveznosti morajo države spoštovati svobodo 
staršev, da lahko ustanovijo in vodijo svoje lastne izo-
braževalne institucije, vpišejo otroka v zasebno šolo in 
zagotovijo versko in moralno izobrazbo svojih otrok v 
skladu z lastnimi prepričanji (glej internetni vir 10).
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OVIRE uREsnIČEVAnju 
ČLOVEKOVIH PRAVIC In 
ZmAnjŠEVAnju REVŠČInE

Normativni okvir človekovih pravic ima velik potencial 
za politizacijo razvoja in mobilizacijo učinkovitih gibanj, 
ki bi oporekale neprekinjeni nepravičnosti, neenakosti 
in revščini. Vendar se vse prevečkrat zgodi, da je pisana 
beseda v različnih dokumentih s tega področja precej 
različna od stvarnosti in vsakodnevnih dogodkov, ki 
pretresajo civilizacijo 21. stoletja. 

Neenakosti in revščina se povečujeta in poglabljata v 
številnih pogledih, tako v razvijajočem kot v razvitem 
svetu.  Skupaj z novimi grožnjami zaradi tranzicije, kon-
fliktov, ksenofobije, trgovanja z ljudmi in verskega fun-
damentalizma predstavljata eno najširše zakoreninje-
nih in 'tihih' kršitev človekovih pravic (UNDP 2000: 42). 
Vendar, kot pravi Farmer (2005: 7), kršitve človekovih 
pravic niso slučaji; njihova razširjenost in posledice pa 
ne naključja. Prej so 'patološki simptomi moči', tesno 
povezani z družbeno ureditvijo, ki določa, kdo bo trpel 
za zlorabami in kdo bo pred njimi zaščiten. 

Izziv, da bi človekove pravice, predvsem ekonomske, 
socialne in kulturne, postale realnost za vse, ostaja 
ogromen. Vzrokov za to ne moremo iskati le v delova-
nju posamezne sile, politike ali razmer, ampak moramo 
upoštevati preplet številnih med seboj povezanih de-
javnikov. Ti imajo skupno ideološko podlago – vsi so 
značilnost in produkt neoliberalne ideologije. 

VPLIV nEOLIBERALnE 
IDEOLOgIjE 
Neoliberalizem je najpogosteje opredeljen kot sklop 
ekonomskih politik, ki so se razširile zlasti v obdobju 

teacherizma in reganizma (Martinez in Garcia v Podnar, 
Golob 2002: 953). Osrednja vrednota neoliberalizma je 
ideja o konkurenci (George, Steiger v Podnar, Golob 
2002: 953) oz. pravilo prostega trga. Poleg te osnovne 
značilnosti, ki za t. i. kapitalistični sektor (Carpi v Podnar 
Golob 2002: 953)) /…/ pomeni popolno nevmešavanje 
države, je neoliberalizem mogoče označiti še s pojmi, 
kot so deregulacija, privatizacija, zmanjševanje javnih 
izdatkov za socialo in izničevanje koncepta 'skupnosti' 
(Martinez in Garcia Podnar, Golob 2002: 953). Vsi ti ima-
jo velike posledice za uresničevanje človekovih pravic 
in večanje revščine. Med njimi jih nekaj izpostavljam v 
nadaljevanju.

PROst tRg In EKOnOmsKA RAst KOt 
gEnERAtORjA BLAgInjE ZA VsE 

Neoliberalizem označuje prosti trg kot »edini pravični in 
pošteni razporejevalec resursov, investicij in bogastva« 
(glej Arruga v Podnar, Golob 2002: 953), a pod pogo-
jem, da se države ne vmešavajo v njihove mehanizme 
samourejanja, kar se udejanja v denacionalizacijskih in 
privatizacijskih politikah po svetu, prostotrgovinskih 
sporazumih, nastanku nadnacionalnih regulatornih 
organizacij ipd..

Neoliberalna paradigma poveličuje prosti trg kot naju-
činkovitejši in najbolj primeren instrument za pospeše-
vanje ekonomske rasti in garanta ekonomskih, social-
nih in kulturnih pravic. Trg sicer pospešuje učinkovitost, 
toda ne pospešuje družbene enakosti ali uživanja indi-
vidualnih pravic za vse; prav tako ne zagotavlja enake-
ga obravnavanja in spoštovanja vseh posameznikov, 
ampak sistematično postavlja določene posameznike 
v slabši položaj. Ekonomska rast in učinkoviti trgi sicer 
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predstavljajo ogromno izboljšanje za nekatere – ideal-
no celo za številne – za ceno (relativnega ali absolutne-
ga) prikrajšanja ostalih, ki se koncentrira med družbe-
no najbolj ranljivimi posamezniki. Tržna distribucija ni 
enaka, zato mora država s svojimi pozitivnimi posegi 
nasprotovati njeni nepravičnosti, vsaj do točke, do ka-
tere je vsem zagotovljen minimalen delež, ki omogoča 
uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic (Donnel-
ly 2003). Treba je povezati rast z uresničevanjem pravic 
vseh ljudi, za kar je potrebno vmešavanje države tudi 
v ekonomijo (glej internetni vir 3). To je v nasprotju z 
vlogo države, ki je po neoliberalni logiki zreducirana 
zgolj na vlogo blažilca in zatiralca socialnih nemirov, 
garanta svobodnega trga, vira subvencij za zasebni 
sektor in zakonitega dejavnika podrejene globalizacije 
manj razvitih gospodarstev (glej Arruga v Podnar, Go-
lob 2002: 953). 

PRIVAtIZACIjA ČLOVEKOVIH PRAVIC

Poudarek na trgu kot ultimativni rešitev za vse 'bole-
zni družbe' tako pospešuje procese denacionalizacije 
in privatizacije, zaradi katerih se skrb za ekonomske, 
socialne in kulturne pravice vedno bolj prenaša v roke 
muhavosti zasebnega sektorja. Ta sicer lahko pozitivno 
vpliva na uresničevanje posameznih vidikov pravic in 
pospešuje lastne razvojne pobude, vendar prepušča 
uresničevanje številnih ostalih na tržne sile. Vse večja 
vključenost zasebnega sektorja na področjih, kot so 
zdravstvo, izobrazba, dostop do vode ipd. , postavlja 
nova vprašanja in ovire ter vpliva na zmanjševanje do-
seženega obsega pravic. Številne brezplačne storitve 
postajajo plačniške, kar vpliva na enake začetne mo-
žnosti prebivalcev. Na drugi strani se zmanjšuje držav-
no poseganje na področjih, kjer trg ne deluje. Državne 
pomoči so zreducirane na pomoč, namenjeno samo 
najbolj revnim med revnimi. Pri tem so revne skupine, 
ki se ne soočajo z absolutno revščino, ali nižji srednji 
razred znajdejo v težavah, saj imajo omejen dostop do 
za njih pomembnih storitev, ki jih zagotavlja država 
blaginje. Ozko osredotočene oblike pomoči lahko zelo 
redko, če sploh, nadomestijo širok razpon upravičenj, 
ki izhajajo iz ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic 
(glej internetni vir 3).

nEEnAKOmERnA PORAZDELItEV  
DOHODKA 

Hegemonistični model gospodarskega razvoja, ki ima 
svoje korenine v globalizaciji kapitalizma, prinaša ve-
dno bolj neobvladljive posledice, ki se kažejo v kopi-
čenju kapitala v rokah nekaterih posameznikov na 
eni strani ter visokih stopnjah nezaposlenosti in hude 
revščine na drugi, kar vodi v nestabilnost (glej Rugina, 
Arruda v Podner, Golob 2002: 953). Porazdelitev do-
hodka, tako znotraj posamezne države kot med drža-
vami, ostaja izredno nepravična ter negativno vpliva 
na uresničevanje človekovih pravic. V industrializiranih 
državah, kjer so vpeljane norme postopnega obdav-
čevanja in visoke stopnje ekonomskega razvoja in po-

trošnje norme, najbogatejših 20 odstotkov prebivalcev 
prejema skoraj sedemkrat večje dohodke kot najrev-
nejših 20 odstotkov. Razmere v državah v razvoju so še 
slabše - najbogatejših 20 odstotkov poseduje več kot 
50 odstotkov nacionalnega dohodka, ponekod celo 60 
odstotkov, medtem ko najrevnejših 20 odstotkov po-
seduje samo štiri odstotke. 

Naraščajoče razlike v dohodku ne ogrožajo le uresniče-
vanja ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ampak 
tudi vzpostavljajo polarizacijo med 'tistimi, ki imajo' in 
'tistimi, ki nimajo', kar ne prispeva le k negotovi in ne-
stabilni družbeni ureditvi, temveč je tudi nevarna pod-
laga za omejevanje državljanskih in političnih pravic 
ter slabšanje odnosov znotraj civilne družbe. Porazdeli-
tev dohodka je prav tako pomembna zaradi povezave, 
ki jo ima z demokracijo, saj so polarizirane družbe, v 
katerih je vse več ljudi osiromašenih, močno ovirane v 
svojem iskanju demokracije (glej internetni vir 3).

InDIVIDuALIZEm In POuDARjAnjE PO-
sAmEZnIKOVE sVOBODE

Neoliberalizem ni samo ekonomski model, ampak 
predstavlja ideološki projekt, ki koncipira ljudi kot avto-
nomne, samodoločujoče posameznike, katerih ključen 
pogoj za razvoj je svoboda pred vmešavanjem držav. 
'Svoboda' je v neoliberalistični miselnosti zreducirana 
na raven svobodnega individualizma, ki vidi dobrobit 
družbe v realizaciji zasebnih posameznikov in njihovih 
lastnih interesov znotraj okvirja abstraktnih pravnih 
pravil (glej O'Brien, Penna 1998: 212). 

Ideja posameznika, ločenega od družbene realnosti in 
skupinskega konteksta, se ujema z idejo, da je revščina 
posameznikov neuspeh, ki ne vključuje družbene od-
govornosti, ampak se mora z njo soočati in boriti vsak 
posameznik sam (glej internetni vir 11). Po prepričanju 
neoliberalistov vmešavanje države spodbuja odvisnost 
in spodkopava samozadostnost ter tako samo še pove-
čuje problem revščine. Države s svojimi spodbudami, 
namenjenimi pomoči revnim (davčno politiko, socialni-
mi transferji, rasnimi kvotami …), ne spodbujajo revnih 
k delu; prej obratno, zmanjšujejo posameznikov trud, 
da bi dosegel stabilno ekonomsko samozadostnost 
ter ustvarjajo odvisnost revnih (glej Schiller 2001: 4). 
Z zmanjševanjem podpore in obsega države blaginje 
bi države spodbudile ljudi, da se sami bolj potrudijo. 
Kot pravi Murray (glej Schiller 2001: 4), bi popolna od-
prava blaginjskih programov vodila tako k spremembi 
kulture kot obnašanja revnih na način, da bi pospešila 
njihovo finančno neodvisnost. Revni /…/ so prikazani 
kot pomilovanja vredni (v najboljšem primeru) ali celo 
kot leni in nezaslužni. 

Nadaljnje vidik atomiziranega posameznika ustvarja 
številne ovire, ki preprečujejo prepoznavanje diskri-
minacije kot ključnega povzročitelja revščine. Nepri-
znavanje vpliva družbenega konteksta ali pripadnosti 
določeni skupini na posameznikovo svobodo in zani-
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kanje, da se s prikrajšanostjo velikokrat srečujejo posa-
mezne skupine in da lahko pripadnost določeni skupini 
zmanjšuje posameznikovo svobodo izbire, velikokrat 
omejujejo zakoreninjene oblike diskriminacije. Ne-
priznavanje skupinske dimenzije revščine in slabšega 
položaja posameznih skupin pa zmanjšuje uspešnost 
posameznih politik za boj proti revščini. Popolnoma 
individualistične in spolno, rasno ipd. nevtralne razla-
ge revščine poenostavljajo stvarnost in izpostavljajo 
posameznika in njegovo lastno odgovornost (glej in-
ternetni vir 11). 

sIstEm ČLOVEKOVIH PRAVIC
Poudarjanje individualne svobode in zahteve po mi-
nimalnem vmešavanju države se povezujejo z razme-
jevanjem med dvema kategorijama človekovih pravic 
– državljanskih in političnih ter ekonomskih, socialnih 
in kulturnih (Donnelly 2003: 27). 

Široko zakoreninjena pravna in politična percepcija, da 
so zgolj državljanske in politične pravice 'prave' pravi-
ce, ekonomske, socialne in kulturne pa zgolj zahteve, 
razporejene glede na politične prioritete, je pomaga-
la okrepiti razumevanje revščine kot kategorije zunaj 
področja človekovih pravic, izročeno domeni tržnih sil, 
razvoja ali usode (glej internetni vir 5). Razpravlja se, da 
struktura in vsebina mednarodnih pogodb človekovih 
pravic poudarja takšen vidik. Državljanske in politične 
ter ekonomske in socialne pravice so v različnih doku-
mentih. Po tej razmejitvi so se pogosto zgledovali tudi 
pisci ustav. V številnih ustavah so državljanske in poli-
tične pravice priznane kot temeljne pravice; ekonom-
ske, socialne in kulturne pravice pa le kot usmerjevalna 
načela (programske norme) državnih politik. 

Za obe kategoriji pravic so sicer značilni šibki mehaniz-
mi uveljavljanja , zaradi katerih ima mednarodna sku-
pnost omejena pooblastila za uveljavljanje skladnosti 
notranje ureditve držav z vsebino, ki jo predpisujejo 
dokumenti s področja človekovih pravic. Vzroke za to 
lahko pripišemo tako notranjim interesom posame-
znih držav kot tudi mednarodnih teles (glej De Feyter 
2005). Sporno je tudi dejstvo, da sistem človekovih 
pravic ZN ne dovoljuje individualnih pritožb zaradi kr-
šitev pravic zapisanih v MESKP. To je presenetljivo gle-
de na podatek, da imajo znotraj ZN to možnost štiri od 
sedmih glavnih dokumentov  (glej internetni vir 21). 

sOCIO-KuLtuRnE RAZmERE 
Kakšna je praksa institucij in obseg človekovih pravic 
(o.p.) v posameznih državah, je odvisno tudi od stališč 
in vrednot prebivalcev, ki naj bi v demokratični družbi 
pomembno vplivali na njihov razvoj, seveda pod po-
gojem, da demokracijo razumemo kot visoko odziv-
nost politične elite na stališča in vrednote prebivalstva 
(glej Boguslaw v Rus, Toš 2005: 71).

 
Odnos do človekovih pravic in vprašanje, ali je revšči-
na priznana kot kršitev človekovih pravic, je tako tesno 
povezan z vrednotami posamezne družbe: vredno-
te spoštovanja človekovega dostojanstva; zaveza k 
socialni pravičnosti in enakosti; zahteva po takšnem 
delovanju družbe, ki vsem ljudem omogoča dostop 
do hrane, oblačil, strehe nad glavo, socialnih storitev, 
izobraževanja, zdravja in ustvarja pravične ter ugodne 
delovne razmere (glej internetni vir 11). Vse te so v neo-
liberalni ideologiji, ki poudarja tradicionalne družbene 
vrednote in tradicionalen narod ter odločno odklanja 
multikulturalizem in vsakršen egalitarizem, postavlje-
ne v ozadje. 

ZAKLjuČEK
Revščina in človekove pravice so tesno povezane. Re-
vščina vodi v neuresničevanje človekovih pravic in ne-
uresničevanje človekovih pravic, predvsem ekonom-
skih, socialnih in kulturnih, vodi v revščino. Države so 
se s pristopom k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, 
socialni in kulturnih pravicah, zavezala, da bo »… v naj-
večji mogoči meri izkoristila vire, s katerimi razpolaga, 
in z vsemi ustreznimi sredstvi /…/ skrbela, da bi bilo 
postopoma doseženo polno uresničenje pravic, ki so 
priznane v tem Paktu …« (2. člen MESKP). Prav tako se 
je z istim aktom zavezale, da bo spoštovale, varovale in 
uresničevale pravice vseh ljudi ne glede na raso, barvo, 
spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, naro-
dno ali socialno poreklo, premoženje, rojstvo ali katero 
drugo okoliščino (2. člen MESKP).

Revščina pomeni kršitev človekovih pravic, kadar neza-
dosten dostop do ekonomskih sredstev vodi v njihovo 
neuresničevanje. Ob večanju dohodkovne revščine v 
Sloveniji in slabšemu dohodkovnemu položaju revnih 
ter vzporednim umikanjem države iz ključnih socialno 
varstvenih področji in krčenjem njenih mehanizmov 
podpore za najranljivejše prebivalce, lahko v prihodnje 
pričakujemo, da bodo nekatere pravice za ekonomsko 
šibkejše posameznike vedno bolj nedosegljive, država 
kot njihov glavni garant pa vedno manj odgovorna za 
njihovo uresničevanje. 

Revščina, če nanjo gledamo z vidika človekovih pravic, 
je stanje, ki so ga države dolžne odpraviti. Ali je revščina 
v posamezni družbi razumljena kot kršitev človekovih 
pravic in v kakšnem obsegu so te zagotovljene vsem 
prebivalcem, predvsem pa tistim najranljivejšim, je 
odvisno tudi od vrednot in stališč prebivalcev v posa-
mezni državah, katerih volja naj bi se v demokratičnih 
skupnostih odsevala v delovanju njenih posameznih 
institucij. 
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