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Dopolnitve zakona o tujcih so spodkopale pravice prosilcev za azil. Ni bilo napredka v
naslavljanju dolgotrajnih kršitev človekovih pravic izbrisanih. Romi so se še naprej
soočali s široko razširjeno diskriminacijo in družbeno izključenostjo, zlasti glede pravice
do bivališča.
BEGUNCI_KE IN PROSILKE_CI ZA AZIL
Januarja je državni zbor spremenil zakon o tujcih in s tem omogočil aktivacijo posebnih
ukrepov, če bi ocenil, da sta ogrožena javni red in nacionalna varnost. Spremembe
predvidevajo ukrepe, s katerimi bi Slovenija beguncem in migrantom preprečila vstop v
državo ter avtomatično izgnala tiste, ki so vstopili, ne da bi obravnavala njihove prošnje
za azil. Ti ukrepi v 2017 niso bili aktivirani.
Julija je Sodišče EU odločilo, da sta dve afganistanski družini, ki sta zaprosili za azil v
Avstriji, in državljan Sirije, ki je zaprosil za azil v Sloveniji, lahko deportirani na Hrvaško,
v prvo državo, kjer so vstopili v EU. Sodišče je s to sodbo, ne glede na izjemne okoliščine,
podprlo pravilo iz tako imenovale Dublinske uredbe iz leta 2013, ki določa, naj
prosilci_ke za azil iščejo azil v prvi državi, ki jo dosežejo. Slovensko ministrstvo za
notranje zadeve je izrazilo namen, da sirskega državljana preda Hrvaški, a do konca leta
do predaje ni prišlo.
Zaradi spremembe zakona o mednarodni zaščiti v letu 2016 se begunke_ci v prvem
mesecu po pridobitvi statusa mednarodne zaščite težko preživljajo. Ukinjena je bila
enkratna denarna pomoč, ki jim je pomagala prebroditi čas čakanja na redno socialno
pomoč. Zaradi te spremembe so številni prvi mesec po pridobitvi mednarodne zaščite
ostali brez sredstev.
Slovenija se je zavezala, da bo do septembra 2017 preko premestitvenega programa EU
iz Grčije in Italije sprejela 567 prosilk_cev za azil. Do konca 2017 je premestila le 232
ljudi.

DISKRIMINACIJA
Državni zbor je septembra dopolnil zakon o varuhu človekovih pravic tako, da mu je
zagotovil širši mandat za boj proti diskriminaciji ter ustanovil Nacionalni center za
človekove pravice, ki bo v okviru urada varuha izvajal raziskave in izobraževanje. Civilna
družba je to pozdravila, tako kot krepitev mandata in avtonomije Zagovornika načela
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enakosti leta 2016. Organizacije za človekove pravice pa so tudi opozarjale, da
protidiskriminacijskemu okvirju kot celoti, da bi bil res učinkovit, še vedno manjkajo
pooblastila za monitoring, izdelavo politik in njihovo izvrševanje kot tudi ustrezna
sredstva.
IZBRISANI
Dolgotrajne kršitve človekovih pravic izbrisanih – gre za 25.000 stalnih prebivalcev, 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 pravic. Septembra in
novembra je Evropsko sodišče za človekove pravice zavrglo kot nedopustne pritožbe
nekaterih pritožnikov, katerih prošnje za povrnitev pravnega statusa so bile zavrnjene po
statusni zakonodaji.
ROMI
Nadaljevali sta se diskriminacija in socialna izključenost 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. Vlada še ni
sprejela celovite strategijo razvoja romske manjšine, kot ji je priporočila Komisija
državnega zbora RS za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti leta 2015.
Februarja je približno tri četrtine romskih političnih predstavnikov, pod vodstvom
svetnikov v Forumu romskih svetnikov, oblikovalo politične zahteve, vključno s
takojšnjim dostopom do osnovnih storitev in infrastrukture ter krepitvijo njihove
politične participacije. Pozivom so se pridružile tudi ostale romske organizacije. Oktobra
so podobne zahteve izpostavili na prvem romskem javnem shodu.
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