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Komisija Sveta Evrope za boj proti rasizmu je objavila novo poročilo o
Sloveniji

Strasbourg, 16.09.2014 – Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) je danes
objavila četrto poročilo o Sloveniji. Predsednik ECRI, g. Christian Ahlund, je izpostavil pozitivne
ukrepe, obenem pa opozoril na številna odprta vprašanja, na primer globoko zakoreninjeno
vseprisotno diskriminacijo proti Romom in negativni odnos do »izbrisanih«.
Slovenija je leta 2010 ratificirala Protokol št. 12 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Bili so
sprejeti pomembni ukrepi za izboljšanje položaja Romov, vključno s sprejetjem Zakona o romski
skupnosti in Nacionalnega programa ukrepov za Rome. Vsi Romi imajo dostop do predšolskega
izobraževanja, država usposablja romske pomočnike, vzpostavljeni so bili številni projekti za
zaposlovanje in vključevanje Romov v javna dela. »Izbrisani« so dobili možnost retroaktivne prijave
stalnega prebivališča tako, da v roku treh let zaprosijo za dovoljenje za prebivanje. Sprejet je bil
zakon o odškodninski shemi za izbrisane. Za policijo so zdaj na voljo usposabljanja za boljšo
ozaveščenost o stereotipih in predsodkih ter preprečevanje diskriminacije znotraj večkulturne
skupnosti.
Tem izboljšavam navkljub pa Romi še vedno živijo v izoliranih naseljih pod minimalnimi standardi in
imajo pogosto okrnjen dostop do pitne vode. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja ni
učinkovit, zagovornik načela enakosti pa nima zadostne organizatorske in finančne neodvisnosti.
Sovražni govor na internetu je v porastu in je v glavnem usmerjen proti Romom, pripadnikom
skupnosti LGBT in muslimanom. Poleg tega pa v Sloveniji ni organa, ki bi bil neodvisen od policije in
tožilstva ter pooblaščen za obravnavo domnevnih primerov slabega ravnanja policije, vključno z
rasističnim ali rasno diskriminatornim vedenjem.
V svojem poročilu je ECRI organom oblasti podala številna priporočila, izmed katerih so naslednja tri
najpomembnejša in jih bo ECRI ponovno ovrednotila v roku dveh let:

v sodelovanju z vsemi vpletenimi stranmi je treba poiskati rešitev za popolnoma neodvisen
specializiran nacionalni organ za boj proti diskriminaciji, vključno z rasno diskriminacijo, ki
bo začel z delovanjem takoj, ko bo mogoče;

poiskati je treba primerno in pravično rešitev za povračilo škode t. i. »izbrisanim«, v skladu
z razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, treba pa je tudi določiti pravni status
vseh »izbrisanih«, ki želijo pridobiti slovensko državljanstvo oz. stalno prebivališče v
Sloveniji;

treba je sprejeti nujne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo imeli vsi Romi urejen dostop do
pitne vode oz. dostop do pitne vode v neposredni bližini svojih naselij, kjer je to še vedno
težava.
Poročilo, vključno z ocenami vlade, je bilo pripravljeno po kontaktnem obisku komisije ECRI v
Sloveniji aprila 2013 [Sporočilo
za javnost] in vključuje razvoj do vključno 4. decembra 2013.
ECRI je organ Sveta Evrope za človekove pravice, sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov, ki
nadzoruje težave v povezavi z rasizmom, ksenofobijo, antisemitizmom, nestrpnostjo in diskriminacijo
na podlagi »rase«, nacionalnega/etničnega porekla, barve kože, državljanstva, religije in jezika (rasna
diskriminacija); pripravlja poročila in daje priporočila državam članicam.
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