
Študija iz leta 2016: 9 % udeležencev je doživelo fizično nasilje, 16 %
psihično, 14 % pa spolno.  
Študija iz leta 2014: 33 % udeležencev je doživelo fizično nasilje,  58 % pa
psihično. O spolnem nasilju niso zbrali podatkov.

V dveh študijah iz ZDA so ugotavljali pogostost vrstniškega
nasilja nad otroki in mladimi begunci, migranti po selitvi.
 

POJAVNOST NASILJA NA ŠKODO 
OTROK IN MLADIH 

Z IZKUŠNJO PRESELJEVANJA
(PREGLED LITERATURE)

Pregledali so raziskave, opravljene med leti 2003 in 2017, v katere je bilo vključenih več kot
100 otrok/mladih do 17 leta z lastno izkušnjo preseljevanja. 
Našli so 17 ustreznih raziskav, ki so bile opravljene na različnih kontinentih (7 iz
Evrope). 
Spodaj so predstavljene zgolj ugotovitve raziskav, izvedenih v Evropi in pa dve
raziskavi iz ZDA o pojavnosti vrstniškega nasilja na škodo priseljencev.

NOTRANJE RAZSELJENI OTROCI/MLADI
(pri selitvi niso prečkali meja lastne države)

Raziskovalce je zanimala pojavnost različnih oblik nasilja, ki jih
otroci/mladi doživljajo pred, med in po selitvi.

OTROCI/MLADI MIGRANTI, BEGUNCI

V raziskavah, ki so jih pregledali, ponekod ni informacij o državi, kjer se je nasilje
dogajalo, ali se je dogajalo pred, med ali po selitvi in o tem, kdo je izvajal nasilje. 

Vir: Jud, A. in Jarczok, M. (2020). Epidemiology of violence against children in migration: A systematic literature
review. Prispevek na webminarju, ki ga je 22. 9. 2020 organiziral ISPCAN.

Vključili so eno raziskavo, izvedeno v Evropi (leta 2005 na Hrvaškem), v kateri so
sodelovali notranje razseljeni otroci/mladi. 
39 % jih je bilo priča nasilju, ki ga je nekdo izvajal nad drugimi. Ostalih oblik
nasilja v tej raziskavi niso ugotavljali.

Otroci/mladi begunci brez spremstva so najranljivejša skupina.

Grška raziskava iz leta 2016: 65 % jih je med selitvijo s strani tihotapcev
doživelo fizično in psihično nasilje, 59 % jih je doživljalo zanemarjanje
(pomanjkanje hrane, zavetja), 9 % pa jih je bilo priča nasilju nad drugimi.
Belgijska raziskava iz leta 2014: 58 % jih je doživelo fizično nasilje, 20 %
spolno, 79 % pa je doživelo zanemarjanje (pomanjkanje hrane, zavetja).
Podatkov o izvajalcih in kraju izvajanja nasilja niso zbrali.

Doživljanje vrstniškega nasilja po selitvi (študiji iz ZDA)

Otroci/mladi migranti in nasilje pred selitvijo

Belgijska raziskava iz leta 2008: 31 % jih je doživljalo fizično nasilje, 9 % spolno,
43 % pa jih je bilo priča nasilju. Podatkov o izvajalcih nasilja niso zbrali.

Otroci/mladi begunci

Nemška raziskava iz leta 2008: 15 % jih je doživelo fizično nasilje, 5 %
spolno, 41 % pa jih je bilo priča nasilju. Nasilje so izvajali skrbniki, vojska, policija.
Podatkov o kraju izvajanja ni.        
Nizozemska raziskava iz leta 2014: 21 % otrok/mladih je doživelo nasilje.
Podatkov o oblikah nasilja, izvajalcih in kraju izvajanja niso zbrali.
Danska raziskava iz leta 2006: 83 % otrok/mladih je bilo priča nasilju. Ostalih
oblik nasilja niso spremljali, podatkov o izvajalcih in kraju izvajanja ni.


