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Република Србија 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РОМСКЕ  

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

Панчево 

 

 

 

ОДЛУКА О 

САТАВУ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

ПОВОДОМ ЕЛИМИНИСАЊА ДЕЧИЈИХ БРАКОВА 

 

1. 

Руководећи се Универзалном декларацијом о људским правима, Конвенцијом о 

правима детета Уједињених нација, Резолуцијом Уједињених нација о дечијим, раним 

и принудним браковима, конвенцијама Савета Европе које уређују жаштиту од насиља 

над женама и заштиту деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, 

као и другим релевантним међународним инструментима за заштиту људских права и 

права детета и на основу иницијативе и у сарадњи са Удружењем ромских студената, 

Нови Сад, усваја се одлука Одлука о заузимању става поводом елиминисања дечијих 

бракова у ромској заједници. 

 

2. 

Дечји брак је сваки брак у коме је најмање једна страна млађа од 18 година старости. 

 

3. 

Дечји бракови законом су забрањени, а њихово заснивање и посредовање у заснивању 

подлежу кривичном гоњењу. 

 

4. 

Поједини обичаји као што су дечији бракови, носе са собом дискриминаторску праксу 

и представљају препреку за пуно уживање људских права и несметан развој дечака и 

девојчица. 

Такође се констатује да обичаји и традиција нису и не могу бити оправдање за праксе 

које су штетне по развој и добробит сваког детета. 
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Залажући се за пуну реализацију дечијих права у ромској заједници, заступамо  

преиспитивање традиционалних уверења и пракси, те се залажемо за селективан однос  

према традицији који подразумева задржавање само трајних вредности културиног  

населеђа, и напуштање пракси и уверења која коче ромску националну мањину у  

остварењу њеног пуног друштвеног потенцијала.  

 

 

5. 

Друштвена појава дечијег брака је штетна пракса која крши, злоупотребљава или 

нарушава људска права детета. Дечији брак угрожава животе и будучност девојака и 

дечака, одузима им се могућност да доносе одлуке о својим животима, омета њихово 

образовање, чини их рањивим на насиље, дискриминацију и злостављање. 

Дечији бракови су такође често праћени раним и честим тродноћама и порођајима, што 

резултира смањенем здравственог квалитета живота мајки и повећаном ризику од 

сиромаштва породице. 

 

6. 

Позивамо родитеље и друге чланове породице, верске, традиционалне и лидере 

заједнице, ромска удружеља грађана да развију и имплементирају свеобухватне 

одговоре ради елиминисања дечијих бракова у ромској заједници. 

 

7. 

Позивамо ромске лидере/ке, без обзира на полну и верску припадност, где год су у 

прилици, јасно ограде од праксе дечијих бракова као ромске традиције, едукују ромско 

становништво о штетностима ове појаве и боре се против родних стереотипа и 

предрасуда које подстичу дечије бракове. 

 

8. 

Позивамо ромска удружења грађана, нарочито она која се нису до сада бавила овим 

феноменом, да развију програме подизања свести ромског становништва о 

штетностима ступања у брак деце и развију механизме подршке жртвама. 

Ромска удружења грађана треба да пружају подршку институцијама земље попут 

полиције, тужилаштва и судова у третирању ове појаве и буду проактуивнха у 

евидентирању и пријављивању случајева дечијих бракова. 

9. 
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Позивамо институције Републике Србије и локалне самоуправе да спроводе и 

подржавају законе и политике које спречавају дечије бракове и заштите оне који су у 

ризику одступања од њих. 

Позивамо судске власти и полицију да савесно гоне и најстрожије кажњавају 

одговорне који подстичу и одобравају ступање у брак деце. 

10. 

Институције Републике Србије треба да развију иновативне програме који ће 

омогућити деци која су напустила образовање или нису наставила образовање након 

основне школе да се у систем образовања укључе на лак и бесплатан начин и буду 

подржани одговарајућим афирмативним мерама, каријерним саветовањем и 

програмима образовања за тржиште рада. 

11. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли и сајту 

савета. 
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