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Povzetek 

Cestni otroci so pojav, ki je značilen za vse družbe, ki poznajo urbani način življenja. Problemi v zvezi z ocenami 
cestnih otrok v svetovnem merilu se vežejo predvsem na neenotne definicije in koncepcije cestnih otrok, ter na agencije, 
ki ocene izvajajo. Cestni otroci so v povprečju stari 12,5 leta. Distribucija po spolu za svetovno populacijo približno 
vključuje 75 % je dečkov, 25 % deklic. Večina otrok je zapustila svoje družinsko okolje predvsem iz ekonomskih 
razlogov, čeprav igrata tudi družinska situacija in vrstniški vpliv pomembno vlogo pri motiviranosti za beg od doma. 
Otroci po večini prihajajo iz družin, ki so praviloma matrifokalne. Družine otrok so v glavnem iz nižjega razreda, za 
katerega je značilen nizki življenjski standard, velikokrat tudi skrajna revščina, za katero so otroci praviloma v svojih 
družinah tudi socializirani. Otroci so na cesti izpostavljeni predvsem slabim življenjskim razmeram, zanje pa je 
velikokrat značilno, da so celo boljše, kot je stanje v družinah otrok. Slabe življenjske razmere na cesti vključujejo tudi 
fizične in spolne zlorabe, otroško delo ter zlorabo substanc. Med ekonomskimi aktivnostmi cestnih otrok izstopajo 
predvsem občasna dela, prekupčevanje, zbiranje odpadnega materiala in beračenje. Ena glavnih značilnosti cestnih otrok 
je subkulturna formacija skupin na cesti, za te pa so značilne različne oblike kulturnega in socialnega kapitala, ki 
otrokom omogoča preživetje na cesti. Uspešnost reševanja problema cestnih otrok nizka predvsem zaradi omejenih 
materialnih kapacitet nizke politične volje, korupcije, nestabilnosti družbeno politične situacije, velikokrat pa tudi 
tradicionalni vzorci in drže.  

Ključne besede: cestni otroci, rizični življenjski stili 

STREET CHILDREN AS AN EXTREME FORM OF RISK LIFE-STYLE OF 
YOUTH 

Abstract 

Street children are evident in most societies that are familiar with an urban way of life. Problems in assessing the 
number of street children are mostly tied to the lack of consensus about definitions and conceptions of street children, 
but also to the agencies assessing the numbers. Street children are, on average, 12.5 years old. The genders distribution 
includes 75% street boys and 25% street girls. Most street children escaped to the streets because of the tough economic 
situation within their families; however, an important role in running-away behavior is also played by peer influence. 
Most street children come from lower class families that have a matrifocal formation and a low living standard. On the 
streets these children are exposed to harsh living conditions, which can nevertheless be better than the conditions in their 
original families. Harsh street conditions include various forms of abuse, child labor and substance abuse. Street children 
perform variety of economic activities on the streets, mostly odd jobs, begging and collecting scrap materials. 
Subcultural formation of groups is one of the most evident features of the street children phenomenon, and includes 
different forms of social and cultural capital that facilitate the survival of children on the street. Success in 
resocialization and rehabilitation programmes is limited primarly by lack of political will, corruption, instability of the 
social system or even by traditional patterns and attitudes. 
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1 Uvod 

V sodobnem svetu so mladi izpostavljeni številnim izzivom in vzpostavitev lastnega življenjskega stila je eden od njih. 
Poleg odsotnosti tradicionalnih struktur, ki bi olajšale vzpostavitev tako mladosti, kot tudi odraslosti, predstavlja 
dodatno breme za posameznika tudi radikalna individualizacija (Heinz, 2009). Z odsotnostjo kolektivnega se na 
posameznika ne prenese le izvedba vzpostavitve lastnega obstoja, ampak tudi odgovornost za uspeh oziroma neuspeh. 
Mladost torej postane problematična, odraščanje pa ne-samoumevno in v veliki meri nepredvidljivo. Mladim je 
oblikovanje individualnega življenjskega stila tako velikokrat prepuščeno izključno na podlagi individualnih oziroma 



drugih mikro socialnih preferenc, za katere pa obstaja nevarnost, da so problematične. Po mnenju številnih avtorjev so 
mladi izpostavljeni celemu spektru oblikovanja potencialnih biografij, te pa lahko segajo od zgolj izbirnih, pa vse do 
rizičnih biografij. 
 
Cestni otroci predstavljajo eno najbolj radikalnih oblik rizičnih življenjskih stilov mladih. V svetu pojav cestnih otrok ni 
enovit. Velik vpliv na razlike imata kulturno in družbenopolitično ozadje, geografska lega države in številni drugi 
dejavniki, ki segajo od občih socialnih nivojev vse do individualnega nivoja otroka. Kljub temu pa je mogoče izpostaviti 
nekatere elemente, ki so skupni tako rekoč vsem cestnim otrokom po svetu. Pričujoči prispevek predstavlja oris 
nekaterih bistvenih značilnosti cestnih otrok v sodobnem svetu. 

2 Koncept cestnih otrok, definicije in kategorizacije 

Širina koncepta »cestni otroci« zajema izjemno obsežno pojmovno polje in sega od »otrok, ki delajo«, pa vse do 
mladoletniške delinkvence. Del težave s širino koncepta je v tem, da cestni otroci sami po sebi ne predstavljajo 
homogene skupine, saj so kot posamezniki pripadniki različnih manjših skupin oziroma subkultur (Sondhi-Garg 2004, 
2). Tako uporaba koncepta »cestni otroci« ostaja široka in številni poskusi oženja njegove uporabe še niso privedli do 
zadovoljive in univerzalne definicije termina (prim. Aptekar 1994; Lusk 1992).  
 
Po mnenju številnih avtorjev je ravno širina koncepta glavni problem pri oblikovanju standardne definicije (prim. 
Aptekar 1994; Lusk 1992; Sondhi-Garg 2004). Kljub mnogim poskusom omejevanja koncept še vedno zajema številne 
kategorije, ki segajo od »zapuščenih otrok«, »otrok brez družin«, »otrok v nevarnosti«, otroškega dela, zlorabe otrok, 
mladinske delinkvence do otrok, ki živijo na cesti. Vzajemno in izmenično prekrivanje kategorij onemogoča ustrezno 
klasifikacijo, ki bi predstavljala prvi korak k oblikovanju definicije in koncepta otrok (Agnelli 1986), še posebej tistih, ki 
preživljajo velik del svojega časa na cesti, brez da bi razvili skupne in kategorično specifične značilnosti. 
 
Vseeno pa obstajajo izdelane stereotipizacije, povezane s cestnimi otroki:  
 

»Njihova obleka je komaj primerna, vsa raztrgana in zakrpana, lase imajo nepočesane, roke in obraze umazane 
in zdi se, da imajo tisti »vrag ga vzemi« odnos do sveta. Živijo na svoj način in pripovedujejo neverjetne 
zgodbe, da bi naberačili več denarja, govorijo jezik s ceste, ki jim kot skupini zagotavlja identiteto, so divje 
samostojni. Neradi zaupajo odraslim, čeprav velikokrat spoštujejo lojalnost do svojih vrstnikov, še posebej, ko 
so se pridružili skupini ali bandi cestnih otrok.« 
(Tyler 1986 v Levenstein 1994, 5) 

 
Tylerjev opis cestnih otrok ne vsebuje le opisa, ampak tudi elemente, ki kažejo na subkulturno naravo skupine cestnih 
otrok, povsem na način, kot sta elementarne aspekte predstavila Lee (Lee 1945) in Gordon (Gordon 1947). Kot prvo gre 
za imidž, ki je predstavljen kot niz elementov, ki oblikujejo specifičen videz cestnih otrok (Aptekar 1994; Beazley 2003 
idr.). Kot drugo gre za specifičen način obnašanja, ki je značilen za cestne otroke (Aptekar 1994; Beazley 2003 idr.). In 
kot tretje gre za njihov specifičen jezik (Aptekar 1994; Beazley 2003 idr.). Dejstvo, da imamo pri cestnih otrocih 
opraviti s subkulturo in ne z nekakšno amorfno skupino, je zelo pomembno, saj nam ravno to omogoči aplikacijo 
konceptov in metod, vzpostavljenih na področju teorij subkultur.  
 
Panter-Brick in Smith izpostavljata pojem »zapuščenosti« kot socialni konstrukt, ki ga je nujno prepoznati kot stereotip, 
ki temelji na prevladujoči predstavi o »primernem« otroštvu. 
 

»Otroštvo je prikazano kot socialni konstrukt, ki ne more imeti univerzalne veljavnosti: obstaja namreč 
množica zgodovinsko in kulturno specifičnih otroštev. Iz tega sledi, da mora biti tudi zapuščenost obravnavana 
znotraj specifičnega zgodovinskega in kulturnega konteksta.« 
(ibid., 4) 

 
Vseeno pa otroci, ki delajo, in cestni otroci, torej otroci, ki »po definiciji preživijo dalj časa izven nadzora odraslih 
skrbnikov, predstavljajo jedrno podobo ˝zapuščenih otrok˝« (ibid., 131), torej populacije otrok, ki so bili zapuščeni v 
najširšem smislu. Zapuščenost se lahko pojavlja v obliki moralne ali fizične zapuščenosti s strani staršev ali pa kot 
zapuščenost s strani družbe, v kateri otroci živijo. V skrajni obliki zapuščenosti gre po mnenju Veala, Tylorja in 



Linehana za izostanek upanja in otrokovega čuta za samega sebe, na tej točki pa so otroci že prepoznani kot potencialna 
nevarnost za družbo (ibid.).  
 
Podobne težave se skrivajo v konceptu »otroci, ki delajo«. Kljub sovpadanju s konceptom »cestnih otrok« tudi teh dveh 
ne moremo izenačiti.  
 

»… izraz ''otroci, ki delajo'', skriva dve skupini. Prvič, večina cestnih otrok lahko sploh preživi, le zahvaljujoč 
majhnim, dolgotrajnim in utrujajočim opravilom. Na ta način jih (cestne otroke) opišemo kot otroke, ki delajo, 
a so na nek način prosti. Drugič, to so otroci, ki so izključeni iz običajnega otroštva in s svojim delom 
pomagajo svojim družinam.« 
(UNESCO 1995, 12)  

 
Kljub temu da se otroci, ki delajo, pojavljajo na cesti tako kot cestni otroci, se od njih tudi bistveno razlikujejo. Glavna 
razlika je, da ohranijo določeno stopnjo povezanosti s svojo družino. Najdemo jih v veliki večini držav v razvoju, 
pojavljajo se v urbanih naseljih v relativno neorganiziranih ekonomskih dejavnostih, predvsem proizvodnih in 
predelovalnih dejavnostih. »Večina je stara od 7 do 17 let in kljub temu, da ima veliko teh otrok družino, kamor bi se 
lahko vrnili, po večini ostajajo na cesti, kjer delajo in živijo (Sondhi-Garg 2004, 17). Delo, ki ga opravljajo, je zaradi 
slabih, pogosto izkoriščevalskih pogojev dela nevarno ne le za njihovo zdravje, ampak tudi za njihov psihosocialni 
razvoj. Iz tega izhaja, da koncept »cestni otroci« v določenih primerih sovpada s konceptom »otrok, ki delajo«. Ravno 
socialna izoliranost je značilnost, ki se veže na »cestne otroke« in »otroke, ki delajo (Marshall 2003). »Kako potem 
pride do socialne izolacije znotraj družine? Povsem preprosto. Starši otroka ne  morejo obravnavati kot otroka« 
(Marshall 2003, 15). Po Marshallovem mnenju so cestni otroci »socialni izolati«, kar naj bi bila njihova glavna 
definicija: »socialna izolacija je glavna spremenljivka pri napovedovanju in identifikaciji pojava, ki mu pravimo ˝cestni 
otroci˝« (ibid., 19).  
 
Eden prvih poskusov kategorizacije otrok, ki jih najdemo na cesti, je bil izveden leta 1984 s strani organizacije UNICEF. 
Na podlagi otrokovih socialnih vezi je bil oblikovan tristopenjski model:  

- otroci v nevarnosti (children at risk) – otroci, ki sicer delajo, a z denarjem, ki ga zaslužijo, pomagajo svojim 
družinam, v katerih tudi živijo; denar, ki ga zaslužijo, ni osrednji del družinskega proračuna, a je vseeno 
dobrodošel; 

- otroci na cesti (children on the street) – otroci, ki so zaradi stiske v družini prisiljeni delati in na ta način 
finančno podpirati svojo družino; ti otroci po navadi opustijo šolanje in se v celoti posvetijo delu; 

- cestni otroci (children of the street) – otroci, ki dobesedno živijo na cesti, s svojimi družinami pa imajo 
relativno redke stike oziroma stikov z družino nimajo; to so otroci, ki so odrasli na cesti, cesta je njihovo 
primarno življenjsko okolje. 

 
Ta shema predstavlja v literaturi največkrat uporabljeno kategorizacijo cestnih otrok.  
 
Lusk (1992) pa predlaga štiristopenjsko kategorizacijo:  

- otroci, ki delajo na cesti, a živijo doma  (family-based street workers): otroci, ki ohranjajo neposreden stik s 
tradicionalnimi socialnimi strukturami in delajo na cesti iz ekonomskih razlogov; 

- neodvisni delavci na cesti (independent street workers): otroci, ki občasno že živijo na cesti, njihov stik z 
družinami pa je relativno začasen in z zasluženim denarjem ne podpirajo družinskega proračuna; 

- cestni otroci (children of the street): otroci, ki živijo na cesti, stikov s svojimi družinami nimajo, saj gre 
ponavadi za pobegle ali zapuščene otroke in sirote; ti otroci ponavadi niso vključeni v programe socialnih 
institucij, po večini se preživljajo z nelegalnimi aktivnostmi in so tudi sami velikokrat žrtve kriminala in 
spolnih zlorab; 

- otroci družin, ki živijo na cesti (children of street families): otroci družin, ki jim cesta predstavlja prostor, v 
katerem živijo in delajo; Sondhi-Garg jih omenja kot »pavement dwellers« v Indiji oziroma prebivalci »favel« 
v Braziliji (Sondhi-Garg 2004, 8).  

 
Pallana in Simab v članku »Street children of Afganistan« (prim. Rane 1994) na primeru cestnih otrok v Kabulu ločita tri 
kategorije:  



- sirote: otroci, ki so izgubili oba ali enega od staršev, ponavadi očeta, drugi starš pa za otroka ni sposoben 
skrbeti (posebno skupino predstavljajo otroci, katerih očetje so emigrirali, izginili med politično vstajo ali vojno 
in so klasificirani kot mrtvi); 

- otroci obubožanih (destitute children): otroci, ki imajo sicer žive starše, ampak ti ne morejo skrbeti za njih 
zaradi invalidnosti, bolezni, starosti ali ekstremne revščine; 

- potepuhi (wanderers): otroci, ki imajo oba starša živa, družina pa ni pretirano revna; ti otroci ponavadi hodijo v 
šolo, življenje na cesti pa predstavlja njihov način preživljanja prostega časa, zlasti med vikendi. 

  
Kljub posameznim prikazanim kategorizacijam pa še vedno ostaja potreba po univerzalni definiciji cestnih otrok. 
Definicije, ki so na področju študij cestnih otrok v splošni uporabi, so velikokrat prirejene stroki, ki se s problemom 
ukvarja, in področju, na katerem se problem pojavlja.  
 
Nandana Reddy je v »Street Children of Bangalore: A Situational Analysis« (Reddy v Ganesan 1996) oblikovala 
definicijo, ki je v uporabi tudi pri UNICEF-u:  
 

»Cestni otroci so tisti, za katere je postala cesta (v najširšem pomenu besede, na primer nenaseljene hiše, 
puščava ipd.) kot njihova družina, njihov pravi dom. Gre za situacijo, v kateri ni nikakršne zaščite, nadzora ali 
usmerjanja s strani odgovornih odraslih.« 
(Reddy 1992 v Ganesan 1996, VII.)  

 
Cosgrove definira cestnega otroka kot »vsakega posameznika pod starostno mejo večine, čigar obnašanje je večinoma 
neskladno z družbenimi normami in čigar primarna podpora … ne prihaja iz družine oz. njenega substituta« (Cosgrove 
1990 v Sondhi-Garg 2004, 3). Po Aptekarjevem mnenju ta definicija implicira, da stopnja družinske vpletenosti in 
deviantnega  vedenja medkulturno ne variira (Aptekar 1994). Tudi Sondhi-Garg (ibid., 8) dokazuje, da najdemo v Indiji 
cele družine, »pavement dwellers«, ki živijo in delajo izključno na cesti. V tem kontekstu je življenje na cesti za otroka 
boljše, kot bi bilo, če bi ostal v neprimerni družini, kjer bi bil izpostavljen zlorabam.  
 
Poskus definicije, ki ga razvije Schurink (Schurink 1993), temelji na značilnostih cestnih otrok, ki so po avtorjevem 
mnenju univerzalne:  

- cestni otroci so prikrajšani glede hrane, obleke, zatočišča in osnovnih dobrin, kot sta na primer zdravniška 
oskrba in izobraževanje; 

- starost cestnih otrok sega od sedem do osemnajst let, s povprečno starostjo štirinajst let; 
- večino med cestnimi otroki predstavljajo fantje; 
- otroci po večini prihajajo iz revnih, velikokrat člansko preobremenjenih družin, kjer so ponavadi zanemarjani, 

zlorabljani in prikrajšani; 
- cestni otroci preživijo na cesti s pomočjo opravljanja 'nenavadnih del', »na primer pomoč pri parkiranju vozil, 

čuvanje in pranje avtomobilov, prodaja časopisa, sadja ter zelenjave, beračenje in prostitucija, uživanje in 
preprodaja drog in ostala manjša kriminalna dejanja« (Schurink 1993, 268); 

- cestni otroci so posebno občutljivi na socialne, seksualne in psihološke zlorabe, katerim so izpostavljeni na 
cesti; 

- družino cestnih otrok je v njihovem življenju zamenjala »specifična oblika skupinskega življenja (subkultura), 
ki jo označuje specifičen imidž, obnašanje in jezik in tudi posebna pravila, ki temeljijo na enkratnem sistemu 
norm in vrednot (ibid.,  268). 

 
Ne glede na vse izvedene poskuse definicij in kategorizacij ostajajo pozicije glede razumevanja pojava cestnih otrok 
neenotne. Očitno je, da številni koncepti tudi s serijami številnih lastnih popravkov ne morejo zadovoljivo zaobjeti 
dinamične in fluidne narave pojava cestnih otrok. »Cestni otroci pa ostanejo cestni otroci, ne glede na to, kako jih 
imenujemo. So socialni izolati, pregnani na cesto iz svojih domov« (Marshall 2003, 114). 
 
Sami bomo lastno razumevanje kategorije cestne otroke sicer utemeljili na UNICEFOVI kategorizaciji (1984), 
vsebinsko pa bomo kategorijo kombinirali s kategorijo potepuhov (wonderers) Pallane in Simabe (prim. Rane 1994). 
Cestne otroke razumemo kot visoko kompetentne akterje, z izjemnim socialnim in kulturnim kapitalom, ki jim omogoča 
preživetje na cesti. Večina obstoječih kategorizacij cestnih otrok namreč predstavlja cestne otroke kot žrtve brez 



alternative, s čimer pa se, na podlagi opravljenega pregleda študij cestnih otrok v svetu, predvsem pa lastnih 
raziskovalnih izkušenj, ne moremo strinjati.  

3 Razsežnost pojava cestnih otrok 

Kljub neenotnemu mnenju v zvezi s številom cestnih otrok, tako v področnem kot tudi v svetovnem merilu, pa obstajajo 
okvirne ocene razsežnosti pojava. UNICEF ocenjuje število cestnih otrok v svetovnem merilu na 30 milijonov (Agnelli 
1986), WHO govori o številu, ki se giblje med 10 in 100 milijoni, Združeni narodi pa kar o 150 milijonih cestnih otrok 
po svetu. Po podatkih organizacije Inter American Parliament Group on Population in Development (Inter American 
Parliament Group on Population in Development 1984, v Sondhi-Garg 2004, 10) znaša število zapuščenih otrok v Aziji 
20 milijonov, v Afriki in Srednjem Vzhodu 10 milijonov in 30 do 40 milijonov v Latinski Ameriki. Iz ocene so izvzete 
vse države, za katere velja, da so razvite oziroma modernizirane, čeprav se tudi v njih pojavljajo otroci, ki živijo na cesti. 
Istega leta, torej 1984, je poročilo organizacije Association of Children`s Court Judges of Brazil ocenilo število otrok na 
cestah Brazilije na 30 milijonov, medtem ko naj bi bilo otrok na cestah Latinske Amerike in Karibov več kot 50 
milijonov (ibid.).  
 
Ennew in Milne sta na podlagi podatkov Unicefovega poročila iz leta 1984, demografskih indikatorjev in figur izvedla 
poskus globalne ocene števila cestnih otrok, ki kaže, da 75 % vseh otrok živi doma, 25 % otrok pa večino časa ali ves 
čas živi na cesti in so izpostavljeni velikemu številu elementov viktimizacije (ibid., 11).  
 
Peter Tacon, ustanovitelj in vodja organizacije za pomoč cestnim otrokom CHILDHOPE, je oblikoval diagram za oceno 
razširjenosti problema cestnih otrok:  
 
Shema 1:  Razsežnost problema cestnih otrok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ennew, J. in Milne, B. 1989, The Next Generation – Lives of Third World Children v Sondhi-Garg 2004, 14). 
 
Neenotnosti v ocenah pa ne gre predpisati le različnim pristopom k pojavu, razlikam v definicijah problema in 
kategorijah »cestnih otrok« ali pa dinamični naravi pojava. Težavo velikokrat predstavlja tudi specifična nacionalna in 
lokalna politika, ki si zavestno ali nezavedno zatiska oči pred omenjenim problemom in na ta način onemogoča 
učinkovito oceno in pristop k reševanju problema.  

4 Izvor problema 

Izhajajoč iz obstoječe in uveljavljene serije neenotnih in partikularnih definicij, konceptualizacij in kategorizacij, tudi v 
zvezi z razumevanjem razlogov za beg otrok na cesto ni enotnega mnenja.  
 
Po mnenju številnih avtorjev (prim. Agnelli 1986; Sondhi-Garg 2004) je treba s tem v zvezi upoštevati številne 
medsebojno delujoče dejavnike, od ekonomskih, socialnih, političnih, okoljskih, družinskih do individualno-psiholoških. 



»Medsebojno prepleteni politični, ekonomski in psihološki pogoji, ki potisnejo otroke na ceste, so preveč kompleksni, 
da bi lahko ta pojav v svetovnem merilu enostavno razložili« (Sondhi-Garg 2004, 32). 
 
V glavnem prevladujeta na tem področju dve teoretski poziciji: ena se osredotoča na individualni psihološki ustroj 
otroka; druga pa na socialno okolje, iz  katerega otrok prihaja. V prvem primeru naj bi specifičen psihološki ustroj 
potisnil otroka na cesto oziroma ga motiviral za beg od doma. Druga pozicija pa izpostavlja razmere v ožjem in širšem 
socialnem okolju, ki naj bi potisnile otroka iz tradicionalnih okvirjev socializacije. Obstaja pa tudi tretja teoretska 
pozicija, ki je nekakšna integracija obeh omenjenih pozicij in izpostavlja interakcijo med osebnimi, torej psihološkimi 
dejavniki, in dejavniki okolja, torej socialnimi dejavniki. Pojav cestnih otrok je na primer po Anarfiju (prim. Anarfi 
1997) v tej poziciji razumljen kot rezultat individualne in kolektivne ranljivosti. Shema (glej Shema 1: Razumevanje 

pojava cestnih otrok) predstavlja ta pojav kot obliko kontinuuma: na eni strani so vzročni dejavniki, med katere spadajo 
tudi otrokove osebnostne lastnosti in individualni motivacijski dejavniki, ki otroka potisnejo na cesto; sledi družinska 
situacija, ki predstavlja otrokovo primarno socialno okolje; ter širše socialno okolje, v katerega je družina umeščena. Na 
ta način so nivoji ne le medsebojno odvisni, ampak tudi vzročno-posledično povezani – spremembe na katerem koli 
nivoju se bodo manifestirale na obeh ostalih nivojih.  
 
V teoriji sprejeti in največkrat navajani dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje pojava cestnih otrok, so tako: slaba 
družinska situacija, revščina, brezposelnost, preobremenjenost družine, dezintegracija družine, neodgovorno starševstvo, 
odsotnost staršev, nasilje v družini oziroma širšem socialnem okolju, zanemarjanje in zloraba otrok, alkoholizem in 
narkomanija.  Nikakor pa ni mogoče zanikati individualne komponente, ki jo je mogoče najti v psihologiji posameznega 
otroka in ki se kaže v dejstvu, da otroci na cesto bežijo kot posamezniki in ne kot populacija. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V zvezi s to shemo je potrebno izpostaviti, da dojema pojav cestnih otrok kot linearno gibanje od doma proti cesti in v 
veliki meri zanemarja cikličnost oz nihalno gibanje med domom in cesto, ki je za večino cestnih otrok v svetu značilna. 
Sami torej predlagamo shemo, ki nekoliko drugače razdela razumevanje situacije. Cestne otroke je potrebno razumeti v 
kontinuumu med domom in cesto, pri čemer situacija doma igra vlogo skupka faktorjev, ki otroke potisne iz standardnih 

Shema 2: Razumevanje pojava cestnih otrok 



okvirjev socializacije, skupina na cesti pa skupek faktorjev, ki otroka potegne na cesto oziroma v alternativne  
socializacijske okvire. 
 
 
 
Shema 3: Alternativna shema razumevanja pojava cestnih otrok 

 

5 Cestni otroci v svetu 

Iz opravljenega pregleda pojava cestnih otrok po geografskem ključu izhaja podoba, ki kaže na zelo razširjenost pojava. 
Cestne otroke je mogoče najti na vseh kontinentih in niso omejeni le na države v razvoju (prim. Aptekar 1994 idr.). 
Koliko otrok na svetu živi na cesti, ni znan. Ocene so različne. UNICEF navaja oceno (prim. Agnelli 1986) iz 
osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki govori o tridesetih milijonih cestnih otrok, World Health Organization ocenjuje 
število cestnih otrok na 100 milijonov (Sondhi-Garg 2004, 10), Združeni narodi pa menijo, da naj bi v svetu več kot 150 
milijonov cestnih otrok (Berezina 2009, 1). Največ cestnih otrok naj bi bilo v Latinski Ameriki, kjer naj bi na cestah 
živelo med 40 in 50 milijoni cestnih otrok, oziroma 45% celotne svetovne populacije cestnih otrok (Aptekar 1994, n. p.). 
Skupaj s Karibi naj bi ta številka celo močno presegla 50 milijonov (Sondhi-Garg 2004, 11). Sledili naj bi Azija, kjer naj 
bi, po ocenah organizacije Inter American Parliamentary Group on Population, živelo 20 milijonov zapuščenih otrok 
(Sondhi-Garg 2004, 10) in Afrika ter Bližnji vzhod s skupaj nekaj več kot 10 milijoni cestnih otrok (ibid.). Ocene števila 
cestnih otrok za Evropo in Severno Ameriko pa sploh ne obstajajo, predvsem zaradi neenotnega pojmovanja pojava 
otroške brezdomnosti in neenotne metodologije raziskovanja. Skupno število cestnih otrok v svetu je verjetno višje od 
seštevka navedenih ocen, saj po večini nikjer niso omenjeni cestni otroci iz bivših socialističnih in komunističnih držav.  
 
Ocene močno variirajo, saj so odvisne od agenta, ki oceno izvaja, kulturno-socialnega in geografskega področja, na 
katerem se cestni otroci proučujejo in od definicije cestnega otroka: »Ne moremo namreč sklepati, da so vsi otroci na 
cesti brezdomni (Aptekar 1994, n. p.). Po Aptekarjevih besedah (ibid.) je od 75 % do 90 % otrok, ki jih je mogoče 
srečati na cesti, tam iz ekonomskih razlogov, predvsem zaradi otroškega dela, in v resnici niso brezdomni. Z denarjem, 
ki ga na cesti zaslužijo, pomagajo svojim družinam, h katerim se tudi vsakodnevno vračajo in jih zato ni mogoče 
vključiti v kategorijo cestnih otrok (ibid.). 



 
Večina cestnih otrok v razvitem in nerazvitem svetu je dečkov (prim. Aptekar 1994; West 2003; Sondhi-Garg 2004; 
Sexton 2005), čeprav je to, po mnenju nekaterih avtorjev (prim. Aptekar 1994, n. p.) dokaj nenavadno. Po mnenju 
Korbina (prim. Aptekar 1994, n. p.) so namreč dekleta veliko bolj izpostavljena zlorabam in dejanski zapuščenosti kot 
fantje. Največkrat navajan razlog, zakaj je na cesti najti manj deklet kot fantov, je, da naj bi bila dekleta vključena v 
'nevidne' dejavnosti, kot sta na primer prostitucija in gospodinjska dela (prim. Agnelli 1986; Aptekar 1994), medtem ko 
so fantje bolj prisotni na javnih mestih. Nekateri avtorji (prim. Marshall 2003) omenjajo tudi specifično socializacijo 
deklet, zaradi katere naj bi dekleta, kljub zanemarjanju in zlorabam, manj verjetno zbežala od doma. Aptekar (prim. 
Aptekar 1994, n. p.) izpostavlja kot pomemben dejavnik pri oblikovanju specifične distribucije po spolu tudi družinsko 
strukturo: 
  
Dinamika patrifokalne družinske strukture deluje pospeševalno na dekleta, da zapustijo dom. Dinamika matrifokalne 
družinske strukture v vzhodnoafriških, latinskoameriških in obubožanih severnoameriških družinah vpliva bolj na fante, 
da zapustijo dom. 
(Aptekar 1994, n. p.) 
 
Glede starosti je mogoče skleniti, da je povprečna starost otrok od 12 do 15 let (prim. Aptekar 1992; Sondhi-Garg 2004; 
Sexton 2005).  
  
Med cestnimi otroci v razvitem in nerazvitem svetu obstajajo tudi druge pomembne razlike. Videti je, da je materialno 
stanje družbe v veliki meri udeleženo pri oblikovanju pojava  cestnih otrok. Za razliko od družb v razvoju, Indije na 
primer, Aptekar (prim. Aptekar 1994, n. p.) meni, da razvite zahodne družbe, ameriška na primer, enostavno nimajo 
prostora, kjer bi otroci lahko živeli v javnosti brez nadzora odraslih oseb. »Tisto, kar imajo Združene države in druge 
države razvitega sveta, je relativno obsežna delinkventna in nasilna populacija, ki jo je mogoče najti v obubožanih 
urbanih predelih (Aptekar 1994, n. p.). Za cestne otroke pa je delinkventnost prej izjema kot pravilo (prim. Sexton 2005 
idr.). V populaciji cestnih otrok v razvitem svetu je tudi več deklet, medtem ko v populaciji v nerazvitem svetu izrazito 
prevladujejo dečki (prim. Aptekar 1994; Sondhi-Garg 2004 idr.). Prav tako gre omeniti, da prihajajo cestni otroci v 
razvitem svetu iz družin srednjega razreda (prim. Aptekar 1994; Dachner in Tarasuk 2002), medtem ko otroci iz 
nerazvitega sveta prihajajo iz družin nižjega razreda (prim. Chitradub 1998; Sondhi-Garg 2004). Iz tega posledično 
izhaja tudi, da otroci v razvitem svetu večkrat pristanejo na cesti zaradi nesoglasij v družini, zlorabnega družinskega 
okolja1, oziroma razpada družine (prim. O´Mahony in Ferguson 1991), za razliko od otrok v nerazvitem svetu, ki 
največkrat pristanejo na cesti zaradi ekonomskih razlogov, predvsem revščine ter naravnih in socialno-političnih 
katastrof (prim. Aptekar 1994; CSC 2004; Sondhi-Garg 2004).  
 
Kot pomemben dejavnik pri oblikovanju pojava cestnih otrok gre omeniti še modernizacijo, urbanizacijo oziroma 
tranzicijo, ki v določenih regijah sveta, številnih afriških državah na primer (prim. Aptekar 1994, n. p.; Kopoka 2000, 2; 
CSC 2009, n. p.), vpliva na razpad tradicionalnih vzorcev življenja. Kot prvi sklop posledic modernizacije gre 
izpostaviti ruralno-urbane migracije v povezavi z nenadzorovano urbanizacijo (prim. Kopoka 2000, 2–12; Sexton 2005, 
4–5). Razširjene družine v procesu modernizacije razpadejo, oziroma je njihov pomen omejen, in otroci začnejo 
odraščati v, tradicionalno gledano, socialnem vakuumu. Ta se največkrat kaže v enostarševskih družinah (prim. Aptekar 
1994, n. p.; Kopoka 2000, 2-12; CSC 2009, n. p.), ki so še posebej izpostavljene brezposelnosti, urbani revščini, 
kriminalu in številnim oblikam zasvojenosti. Tradicionalni vzorci preživetja več ne funkcionirajo, tradicionalna 
ekonomija, ki je po večini vezana na kmetovanje, se v urbanem okolju ne more razviti, in tradicionalna socialna 
struktura, ki bi lahko zaščitila izpostavljene člane, je razpadla. Otroci torej pristanejo na cesti zaradi disfunkcionalne 
družine, ki pa je v resnici žrtev modernizacije.  
 
Videti je, da je v veliki večini predstavljenih primerov tako razvitih držav kot tudi držav v razvoju za posameznika 
proces prehajanja iz življenja v družini v življenje na cesti enak. Izjeme so seveda otroci, ki pristanejo na cesti zaradi 

                                                 
1 O´Mahony in Fergusonova (prim. O´Mahony in Ferguson 1991, 5) ugotavljata, da je več kot 60 %  respondentov v 
Londonu navedlo kot glavni razlog za lastno brezdomnost nesoglasje v družini. Aptekar ugotavlja, da je bilo približno 
80 % otrok in mladih iz ZDA, ki so pobegnili od doma, fizično ali spolno zlorabljenih (prim. Aptekar 1994: n. p.). 
Cestnih otrok v Latinski Ameriki, ki so pobegnili iz istih razlogov, je le približno 20 % (ibid.). 



naravnih in socialno-političnih katastrof, kjer je prehod na cesto hipen. Praviloma gre med cestnimi otroci v nerazvitem 
kot tudi v razvitem svetu v večini primerov za postopen proces, v katerem otroci in mladi najprej izostajajo od doma za 
krajša obdobja in ta se postopoma daljšajo (prim. Aptekar 1994; Dachner in Tarasuk 2002). Ko otroci preživijo več časa 
na cesti kot pa s svojimi družinami, postanejo cestni otroci. Pomembno je izpostaviti tudi, da cestni otroci načeloma 
nikdar dokončno ne pretrgajo vezi s svojimi družinami2 (prim. Sondhi-Garg 2004). Stiki vsebujejo ekonomsko3, 
materialno vzdrževalno4 in emocionalno funkcijo5 (prim. O´Mahony in Ferguson 1991; Dachner in Tarasuk 2002).  
 
Aptekar kot pomembno hipotezo izpostavi: 
  
Skupni imenovalec, ki bi lahko razložil kulturno pogojenost pojava cestnih otrok, je 'brezdiktatorska kapitalistična 
država', ki je v razvoju in ima pomembna urbana središča. 
(Aptekar 1994, n. p.) 
 
Po avtorjevem mnenju (prim. Aptekar 1994, n. p.) bi lahko to pomagalo razložili, zakaj je v Mehiki, Kolumbiji in 
Braziliji relativno veliko cestnih otrok, v Čilu, Paragvaju in na Kubi pa jih je relativno malo (ibid.). Hipotezo je mogoče 
aplicirati na večino svetovnih držav in videti je, da relativno natančno opiše situacijo (prim. Aptekar 1992; Aptekar 
1993; Aptekar 1994; UNESCO 1995; Chitradub 1998; CSC 2001; CSC 2002; CSC 2003; CSC 2004; CSC 2006; CSC 
2008; CSC 2009, Awad 2002; Marshall 2003; West 2003; Lalor 2004; Sondhi-Garg 2004; Sexton 2005). Če vzamemo 
omenjeno hipotezo za točno, bi to razložilo tudi eksplozijo pojava cestnih otrok v postsocialističnih državah po padcu 
berlinskega zidu in praktičen izostanek pojava v času polnega delovanja Sovjetske zveze. Vprašanje, ki ga Aptekarjeva 
hipoteza (prim. Aptekar 1994, n. p.) proizvede pa je: so cestni otroci na nek način posledica demokratizacije? Videti je, 
da bo temu vprašanju treba posvetiti veliko raziskovalne pozornosti, še posebej v primerih držav, kjer je ideja 
demokracije pretirano in nenadzorovano idealizirana. Seveda je treba najprej natančno definirati v hipotezi uporabljen 
pojem razvoja. Samo na ta način je namreč mogoče razložiti, zakaj je v sodobni Rusiji in Ukrajini mogoče najti relativno 
veliko cestnih otrok, v Estoniji na primer, pa relativno malo.  
 
Življenje na cesti za številne otroke ni lahko. Otroci po vsem svetu so na cesti izpostavljeni številnim psihičnim, 
fizičnim, spolnim in ekonomskim zlorabam, slabim življenjskim pogojem, podhranjenosti, različnim obolenjem in 
omamnim sredstvom (prim. Lalor 1998; Vega in Gutierrez 1994; Morakinyo in Odejide 2002).  
 
Vendar pa številne študije poročajo tudi, da je psihofizično stanje cestnih otrok v primerjavi s kontrolnimi skupinami, ki 
živijo doma, bistveno boljše (prim. Aptekar 1994, n. p., Panter-Brick in drugi 1996). Sklenemo lahko tudi, da je stanje 
cestnih otrok v nerazvitem svetu načeloma slabše od iste populacije v razvitem svetu (prim. de la Barra 1998; Chitradub 
1998; Dachner in Tarasuk 2002; Marshall 2003). Za celotno svetovno populacijo cestnih otrok pa je značilna visoka 
stopnja socialne kompetentnosti, inteligentnosti in prilagodljivosti (prim. Aptekar 1988; Dachner in Tarasuk 2002; 
Marshall 2003).  
 
Za cestne otroke je značilen tudi specifičen kulturni in socialni kapital, katerih akvizicija se dogaja izključno na cesti. 
Otroci z življenjem na cesti začnejo akumulirati serijo znanj, kompetenc in socialnih vezi, kar je za življenje na cesti 

                                                 
2 Aptekar navaja (prim. Aptekar 1994, n. p.) oceno, po kateri kar 90 % vseh cestnih otrok ohranja stike s svojimi 
družinami. 
 
3 Otroci s svojim delom finančno podpirajo svoje družine in tako opravljajo pomembno ekonomsko funkcijo za družino. 
V številnih primerih pa tudi družine ekonomsko podpirajo otroke in tako je ekonomska funkcija dvostranska. 
 
4 Otroci velikokrat svoje družine podpirajo materialno, predvsem v primerih, ko za plačilo ne dobijo denarja. Funkcijo 
materialnega vzdrževanja pa za otroke opravlja tudi družina, še posebej v primerih, ko sem med njimi ohranijo stiki. 
 
5 Emocionalna funkcija je pomembna tako za otroke, kot tudi za družine. V primerih, ko otroci ohranijo stike z 
družinami, se ponavadi ohrani tudi emocionalna funkcija, v primerih, da pa stika z družino nimajo, pa to funkcijo 
prevzame vrstniška skupina na cesti (prim. Beazley 2002, 2003).   



ključnega pomena in brez česar je preživetje v takšnem okolju nemogoče. Za te oblike kapitala je značilno, da so 
medsebojno zamenljive.  
 
Osnovna značilnost cestnih otrok in njihovih socialnih mrež je subkulturna oblika skupine v kateri otroci živijo (prim. 
Aptekar 1988; Chitradub 1998; Stephenson 2001; Dachner in Tarasuk 2002; Magazine 2003 idr.). Med vsemi študijami 
namreč ni primera, kjer bi se otroci na cesti pojavljali kot posamezniki. Skleniti gre torej, da je življenje otrok na cesti 
skupinski pojav. Avtorji, ki so se ukvarjali z analizo življenja skupine cestnih otrok so po večini zaključili, da gre za 
subkulturo, ki ima številne značilnosti, kot so na primer specifičen imidž, jezik in način obnašanja, pa tudi sistem norm 
in vrednot, ki regulira tako delovanje skupine, kot tudi posameznika (prim. Chitradub 1998; Magazine 2003 idr.). 
 
Večina cestnih otrok po svetu je na cesti vključenih v ekonomske aktivnosti. Najbolj razširjeno je sicer otroško delo 
(prim. ILO 2009, n. p.), vendar se cestni otroci tako v razvitem kot tudi nerazvitem svetu redko odločajo za stalno 
zaposlitev (prim. Brandon in drugi 1980; Dachner in Tarasuk 2002; Marshall 2003; Sondhi-Garg 2004). Izjemno 
razširjeno je beračenje, bodisi v neposredni obliki, ko otroci dejansko prosijo za denar (prim. CSC 2008, n. p.), bodisi v 
posredni oziroma nekonvencionalni obliki, ko otroci opravljajo fiktivno delo (prim. Magazine 2003, 311–313). Med 
vsemi pridobitnimi dejavnostmi cestnih otrok je relativno malo kriminalnih dejanj (prim. Aptekar 1994, n. p.) in videti 
je, da so tovrstne aktivnosti v njihovi ekonomiji obrobne.  
 
Številni avtorji (prim. Aptekar 1994; Marshall 2003 idr.) menijo, da igra pri begu otrok na cesto pomembno vlogo 
specifična fokalnost družine. Dinamika patrifokalne družine (prim. Aptekar 1994, n. p.) naj bi v tem smislu delovala 
pospeševalno na dekleta, dinamika matrifokalne družine, predvsem v vzhodnoafriških, latinskoameriških in obubožanih 
severnoameriških družinah, pa bolj na fante. Številni avtorji (prim. Aptekar 1994; Baker; Sondhi-Garg 2004) menijo 
tudi, da je ključnega pomena tudi razredno ozadje. 

6 Reševanje problema cestnih otrok 

Uspešnost reševanja problema cestnih otrok v svetu je po večini omejena zaradi nizkih materialnih kapacitet 
pomanjkanja politične volje in korupcije držav, (prim. Kopoka 2000), velikokrat pa tudi zaradi nestabilnosti družbeno 
politične situacije  v državi oziroma regiji (prim. CSC 2004). Posebno težavo pri reševanju problema, predvsem pa pri 
preventivnih akcijah, predstavljajo velikokrat tudi tradicionalni vzorci in drže. Ti omogočajo relativno hiter in enostaven 
prehod iz življenja v družini v življenje na cesti, ter delajo problem cestnih otrok še bolj pereč in težje rešljiv (prim. 
UNESCO 1995; Hakobyan 2008, n. p.). Omeniti gre tudi partikularnost in fragmentiranost pristopov in programov, ki so 
na voljo (prim. Kobarakaran 2004; Sondhi-Garg 2004).  
 
Med problemi, povezanimi z reševanjem problema cestnih otrok, gre omeniti tudi otroško delo, oziroma vpletenost otrok 
v ekonomske aktivnosti, ki so otroke v številnih državah sveta naredili za pomemben del lokalnega in regionalnega 
gospodarstva (prim. ILO 2009). Številni avtorji predlagajo zato bolj integriran in holističen pristop pri reševanju 
problema (prim. Aptekar 1994; ILO 2009) ter oblikovanje celostnih intervencijskih programov, ki bodo vključevali 
cestne otroke, družine, izobraževalne institucije, socialne institucije, policijo, nevladne organizacije in druge, ki delajo s 
populacijo cestnih otrok (prim. CSC 2008; CSC 2009).  
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