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Azilni postopki so bili počasni. Spremenjen je bil Zakon o mednarodni zaščiti, ki je
uvedel možnost hitrih mejnih postopkov. Diskriminacija Romov se je nadaljevala.

BEGUNKE_CI IN PROSILKE_CI ZA AZIL
Do zaprtja zahodnobalkanske poti v marcu je v Slovenijo vstopilo 99.187 begunk in
beguncev ter migrantk in migrantov. Večina jih je nadaljevala pot v Avstrijo. V letu
2016 je v Sloveniji za azil zaprosilo 1308 ljudi – večina je bila državljank in
državljanov Sirije, Afganistana in Iraka. Po zaprtju zahodnobalkanske poti je bila
večina tistih, ki so prišli v Slovenijo in niso zaprosili za azil, pridržanih v Centru za
tujce Postojna. Med njimi so bili tudi mladoletniki. Julija so oblasti zagotovile
nadomestno namestitev za mladoletnike brez spremstva.
Azilni postopki so bili počasni, deloma zaradi omejenih kapacitet oblasti pri vodenju
postopkov. Skozi leto je več kot 100 prosilk in prosilcev za azil na odločitev o prošnji
za azil čakalo več kot 6 mesecev. Med njimi so bili tudi mladoletniki brez spremstva.
Marca je državni zbor sprejel spremembe Zakona o mednarodni zaščiti in uvedel
možnost hitrih azilnih postopkov za tiste, ki bi izrazili namero zaprositi za azil na
slovenskih mejah ali na letališčih in v pristaniščih. S spremembo zakona je bila
ukinjena pravica do denarne pomoči v višini 288 evrov, za prvi mesec po prejemu
statusa mednarodne zaščite.
Slovenija je preko premestitvene sheme EU iz Grčije in Italije sprejela 124 od 567
prosilcev za azil, ki se jih je zavezala sprejeti do konca 2017.
DISKRIMINACIJA
Aprila je državni zbor sprejel Zakon o varstvu pred diskriminacijo, s katerim je uskladil
zakonodajo s protidiskriminacijsko zakonodajo EU. Zakon predstavlja mejnik v boju
proti diskriminaciji na podlagi, med drugim, spolne identitete, spolnega izraza,
družbenega statusa in zdravja. Zakon je okrepil mandat in avtonomijo Zagovornika
načela enakosti – posebnega neodvisnega protidiskriminacijskega telesa, katerega

namen je preprečevanje in izkoreninjenje diskriminacije, vključno z obravnavanjem
primerov in nudenjem pomoči žrtvam diskriminacije.

IZBRISANI
Dolgotrajne kršitve človekovih pravic izbrisanih – gre za stalne prebivalce, ki izvirajo iz
drugih republik nekdanje SFRJ in jih je po osamosvojitvi Slovenija protipravno
izbrisala iz registra stalnih prebivalcev – so se nadaljevale. Odkar je julija 2013
potekla veljavnost statusne zakonodaje, oblasti niso oblikovale nobenih novih ukrepov
za ureditev pravnih statusov izbrisanih niti za ureditev drugih izzivov.
Novembra je Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Anastasov zavrnilo
pritožbe izbrisanih, ki so si v vmesnem času že uredili pravni status stalnega
prebivalca. Kljub temu pa pred sodiščem ostaja odprtih več drugih pravnih izzivov, ki
jih oblasti doslej niso naslovile.

ROMI
Nadaljevali sta se diskriminacija in socialna izključenost večine Romov. Številni Romi
so živeli v segregiranih naseljih v neustreznih bivanjskih razmerah brez dostopa do
vode, elektrike, sanitarij, javnega prevoza in brez pravne varnosti nastanitve. Potem ko
se je leta 2015 iztekel vladni Nacionalni program ukrepov za Rome, so oblasti sprožile
postopek priprave novega svežnja ukrepov, ki še ni zaključen. Vlada mora tudi še
sprejeti vsebinsko strategijo razvoja romske manjšine, kot ji je priporočil Komisija
državnega zbora RS za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

PRAVICE LEZBIJK, GEJEV, BISEKSUALNIH, TRANSSPOLNIH IN
INTERSEKSUALNIH OSEB
Aprila je državni zbor sprejel Zakon o partnerski zvezi. Nov zakon daje istospolnim
parom enake pravice, kot so tiste, ki izhajajo iz zakonske zveze, razen pravice do
posvojitve in upravičenosti do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

ZAKONODAJNI, USTAVNI ALI INSTITUCIONALNI RAZVOJ
Novembra je bila v slovensko ustavo vpisana pravica do pitne vode. Ustava zdaj
določa, da bodo vodni viri uporabljeni prednostno za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
in za oskrbo gospodinjstev in v tem delu ne bodo tržno blago.

