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10. december 2014
Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije gospod Miro Cerar!
Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic se skupina nevladnih organizacij obrača na Vas z
namenom, da Vas opozorimo na naše nestrinjanje s trenutnim stanjem človekovih pravic, predvsem
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, v Sloveniji.
Prejšnji teden je Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice ob pregledu drugega periodičnega
poročila Slovenije o stanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, podal več kot 30 ugotovitev in
priporočil, ki potrjujejo naša opažanja o nezadostni ravni uresničevanja, varovanja in spoštovanja
človekovih pravic, predvsem ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Ugotovitve in priporočila
odražajo realno sliko trenutnega, več kot zaskrbljujočega stanja na tem področju.
Nevladne organizacije ugotovitve in priporočila Odbora pozdravljamo, saj se strinjamo:


da imamo v Sloveniji šibak, necelovit ter popolnoma podhranjen sistem za varstvo človekovih
pravic ter da imajo trenutne institucije omejen mandat ter kadrovske in finančne zmožnosti, ki
jim ne omogočajo učinkovite promocije in spremljanja uresničevanja človekovih pravic ter
opozarjanja na kršitve in neuresničevanje le-teh.



da v Sloveniji nimamo institucionalnega okvirja za varstvo pred diskriminacijo, ki bi dejansko
vplival na zmanjševanje številnih diskriminatornih praks in diskriminacije, s katerimi se
disproporcionalno soočajo posamezne skupine, kar opaža tudi Odbor.



da so skrb vzbujajoče posledice varčevalnih in proti-kriznih ukrepov na človekove pravice, ki
jih disporporcionalno občutijo najbolj ranljive družbene skupine, posameznice in posamezniki;
kot je tudi skrb vzbujajoče dejstvo, da vlada ne spremlja proaktivno, kakšne posledice bodo
njeni ukrepi imeli na ljudi in njihove pravice.



da je skrb vzbujajoča rast revščine, medtem ko se zaostrujejo kriteriji in znižujejo socialni
prispevki in ostali varnostni mehanizmi, ki bi morali najbolj delovati ter varovati dostojanstvo
ljudi prav v času krize.



da je skrb vzbujajoča visoka raven brezposelnosti, predvsem med posameznimi skupinami,
nižanje ravni varne zaposlitve, da prihaja do številnih kršenj pravice do dela in delavskih
pravic, vključno s pravicami delavcev migrantov, ter predvsem, da ni vzpostavljenih
učinkovitih mehanizmov, ki bi te kršitve ustrezno naslovili.



da država ne ustvarja priložnosti in ne omogoča dostojanstvenega življenja vsem ljudem na
njenem ozemlju ter da še vedno ni naslovila številnih dolgoročnih in sistematičnih kršitev
človekovih pravic, vključno s celovitim naslavljanjem socialne izključenosti in diskriminacije
Rominj in Romov, vzpostavitve pravičnega sistema za ureditev statusa in popravo krivic
izbrisanim ter naslavljanjem zakonodajnih in ostalih oblik diskriminacije gejev, lezbijk,
biseksualnih in trans oseb.



da v Sloveniji še vedno obstajajo razlike med ravnijo uživanja ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravic med moškimi in ženskami, ter da so področja, kot je preprečevanje nasilja v
družini, še vedno neustrezno in necelovito obravnavana (razkorak med zakonodajo in prakso).



da vlada in njena ministrstva nevladnih organizacij in civilne družbe ne vključujejo v resničen
in pomenski dialog in z nami ne sodelujejo pri pripravi zakonodaje in ukrepov, ki imajo vpliv
na vse nas in naše pravice.

Ob tej priložnosti Vas in vsa odgovorna ministrstva pozivamo, da odgovorno in v najkrajšem času
naslovite in implementirate priporočila Odbora ter sprejmete celovite in obsežne zakonodajne in ostale
reforme, ki bodo zaustavile negativen trend zmanjševanja pravic, ter bodo vodile k večjemu
spoštovanju, uresničevanju in varovanju vseh človekovih pravic, vključno z ekonomskimi, socialnimi in
kulturnimi pravicami.
Prav tako Vas ob tem pozivamo, da začnete uresničevati priporočilo Odbora, da država »razširi svoj
dialog in sodelovanje z organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področju ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravic«, ter »da se posvetujete »z organizacijami civilne družbe pri implementaciji priporočil
Odbora...«.
Priporočila Odbora za ekonomske, socialne in kulturne pravice vidimo kot priložnost za vzpostavitev
pomenskega dialoga med vlado in nevladnimi organizacijami pri uresničevanju priporočil Odbora ter
predvsem kot priložnost za ponoven zagon resničnih prizadevanj za izboljšanje stanja človekovih
pravic v Sloveniji.

S pripravljenostjo na dobro sodelovanje za izboljšanje stanja človekovih pravic v Sloveniji vas lepo
pozdravljamo.

Koalicija organizacij:
Amnesty International Slovenije
Društvo Humanitas
Društvo informacijski center Legebitra
Društvo Vita Aktiva
Društvo za nenasilno komunikacijo
Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA
Ekvilib Inštitut
Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS
Klub ActRight
Mirovni inštitut
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Zavod za kulturo raznolikosti Open

