
 
ZDRUŽENI NARODI OPOZARJAJO NA KRITIČNO STANJE EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN 

KULTURNIH PRAVIC V SLOVENIJI TER POZIVAJO DRŽAVO K UKREPANJU  

Objava  

Ženeva/Ljubljana, 08. december 2014 – Odbor Združenih Narodov za ekonomske, 

socialne in kulturne pravice v svojih zaključnih priporočilih, objavljenih prejšnji teden, 

izraža skrb nad ravnijo ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic (ESK) v Sloveniji ter 
opozarja na številne pomanjkljivosti pri njihovem spoštovanju, varovanju in 

uresničevanju. Organizacije civilne družbe smo na trend zmanjševanja ESK pravic ter na 
številne sistematične kršitve teh pravic, javnost in sam Odbor opozorile tudi v senčnem 

poročilu, ugotovitve in priporočila Odbora zato pozdravljamo ter menimo, da odražajo 

realno sliko trenutnega stanja v Sloveniji.  

Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice (Odbor), ki bedi nad implementacijo Mednarodnega 
pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, je objavil priporočila po tem, ko je delegacija 

Vlade Slovenije na 53. Zasedanju Odbora v Ženevi, 18. in 19.11.2014, predstavljala stanje 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Sloveniji. V svojih priporočilih strokovnjaki Združenih 
Narodov med drugimi izražajo skrb nad šibkim in necelovitim sistemom za varstvo človekovih pravic, 

vključno s številnimi omejitvami obstoječih institucij za učinkovito delovanje na tem področju. Prav 
tako opozarjajo na šibek institucionalni okvir na področju ne-diskriminacije, na številne diskriminatorne 

prakse, s katerimi se še posebej soočajo določene skupine, posameznice in posamezniki, in neustrezen 

odziv države na le-te. Na oboje nevladne organizacije, Varuh človekovih pravic RS, Zagovornik načela 
enakosti in številni mednarodni mehanizmi za varstvo človekovih pravic opozarjajo že leta. 

Odbor je prav tako v svojih priporočilih izrazil zaskrbljenost nad vplivom varčevalnih ukrepov na 
dostop in obseg pravic, ter izpostavil številna kritična področja nižanja ravni pravic, vključno z 

nižanjem kakovosti in obsega zdravstvenega varstva, regionalne razlike v dostopu do izobraževanja, 
opozoril je tudi na izzive pri uresničevanju pravice do ustrezne nastanitve posameznih skupin. Ob vse 

večji revščini je Odbor izpostavil tudi pomanjkljivosti sistema socialnega varstva in socialnih 
prejemkov, ki v mnogih primerih ne omogočajo dostojnega življenja, ter Slovenijo pozval k opustitvi 

varčevalnih ukrepov v najkrajšem možnem času. Odbor je prav tako izrazil skrb nad vse večjo stopnjo 
brezposelnosti, manjšanjem varnosti zaposlitve, kršenjem delavskih pravic in neustreznostjo 

mehanizmov za naslavljanje le-tega. Obenem je Slovenijo ponovno pozval, naj ustrezno naslovi vrsto 

dolgotrajnih sistemskih kršitev človekovih pravic, vključno s socialno izključenostjo in diskriminacijo 
Rominj in Romovi, uredi zakonodajni okvir, ki diskriminira geje, lezbijke, biseksualne in trans osebe ter 

izboljša prizadevanja za pravično popravo krivic in ureditev statusa izbrisanih. 

Odbor, sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov s področja človekovih pravic, je v več kot 30 priporočilih 

Slovenijo pozval k sprejetju celovitih in sistematičnih zakonodajnih, političnih in ostalih ukrepov, ki bi 

zavrli negativen trend ter prispevali k višji ravni uresničevanja človekovih pravic.  

Nevladne organizacije priporočila in ugotovitve Odbora pozdravljamo, ter menimo, da odražajo realno 

sliko in odnos države do spoštovanja, varovanja, uresničevanja in promocije človekovih pravic, ki je 

močno podhranjeno tako v smislu finančnih in kadrovskih virov, kot tudi na ravni političnih prioritet in 

s tem politik.  

Nevladne organizacije smo na trend zmanjševanja ESK pravic ter na številne sistematične dolgotrajne 
kršitve teh pravic, javnost in sam Odbor opozorile tudi v senčnem poročilu, ki smo ga posredovale 

Odboru pred zasedanjem v Ženevi. Senčno poročilo, ki je rezultat sistematičnega skupnega dela 12 

organizacij, je predstavljal pomemben vir Odboru pri pridobivanju vpogleda v realno stanje 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Sloveniji in se odraža tudi v samih priporočilih.  

 
Kot pravi Dr. Anita Ramšak iz Ekvilib Inštituta, koordinatorja priprave senčnega poročila: »Nevladne 

organizacije, ki smo bile vključene v pripravo senčnega poročila, pozdravljamo priporočila Odbora in 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fSVN%2fCO%2f2&Lang=en
http://www.ekvilib.org/en/human-rights/sencno-porocilo-nvo


ob enem pozivamo državo, da – na participatoren način in s sistematičnim vključevanjem civilne 

družbe – začne uresničevati priporočila Odbora. Priporočila so pomemben poziv vladi s strani 

Združenih Narodov, da se sooči z realnostjo na področju človekovih pravic, da začne resno in zavzeto 

uresničevati svoje obveznosti, ter da končno v ospredje, pred vse ostale interese, postavi dostojanstvo 

ljudi in njihove pravice.«   

Tako priporočila Odbora kot senčno poročilo, predstavljajo pomembno osnovo za nadaljnje povezano 

delo koalicije organizacij civilne družbe, ter zgolj prvi korak na poti naših prizadevanj za višjo raven 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic ter večjo kakovost življenja v Sloveniji. 

Nevladne organizacije pozivamo vlado, da uresniči priporočila Odbora ter da spodbudi celovite in 
dolgoročne reforme, ki bodo obrnile negativni trend, ter vodile k sistematičnemu spoštovanju, 

varovanju in uresničevanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic za vse, še posebej za ranljive 

skupine z manj moči. Ob enem državo pozivamo, da takoj začne uresničevati priporočilo Odbora, da 
»razširi svoj dialog in sodelovanje z organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področju ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravic«, ter spodbujamo državo, da se »posvetuje z organizacijami civilne družbe 
pri implementaciji priporočil Odbora«. 

Za dodatne informacije, prosimo kontaktirajte:  

 Anita Ramšak, Ekvilib Inštitut, anita@ekvilib.org, 041 841 954 (splošno o priporočilih in 

poročilu) 
 Boštjan Vernik Šetinc, OVCA, bostjanv@hotmail.com, 031 446 540 (diskriminacija) 

 Katarina Vučko, Mirovni Inštitut, katarina.vucko@mirovni-institut.si, 01 234 77 20 (izbrisani) 

 Mitja Blazič, Legebitra, mitja.blazic@gmail.com, 031 634 987 (geji, lezbijke, biseksualne in 

trans osebe) 

 Sanja Jablanović, sanja.jablanovic@gmail.com, 01 521 18 88 (socialno varstvo) 

OZADJE PRIPOROČIL ODBORA ZA ESK PRAVICE 

Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice v Ženevi je odgovoren za 
spremljanje skladnosti izvajanja Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah s 
strani držav, ki so ratificirale pakt, vključno s Slovenijo. Kot država pristopnica k paktu mora Slovenija 
periodično poročati o spoštovanju obveznosti, zapisanih v paktu, in njihovi implementaciji na 
nacionalni ravni. Odbor je uradno poročilo Republike Slovenije obravnaval na 53. Zasedanju 18. in 
19.11.2014.  

Koalicija 12 nevladnih organizacij je, pod koordinacijo Ekvilib Inštituta, izkoristila možnost predložitve 
senčnega/alternativnega poročila Odboru, v okviru katerega smo izrazili svoje mnenje in opazovanja 
na področju ESK pravic ter izpostavili vidike, ki so pogosto zamolčani v uradnem poročilu. Prav tako 
smo imeli v Ženevi na zasedanju svoje predstavnike, ki so se srečali s člani Odbora na »neformalnem 
srečanju«.  

Republika Slovenija bo morala o napredku pri uresničevanju priporočil in izboljšanju stanja na 
področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic Odboru ponovno poročati leta 2019.  

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 
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