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ZA SPOŠTOVANJE HUMANITARNEGA PRAVA IN ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Skupna izjava podpisanih nevladnih organizacij 

 

Ljubljana, 16. 11. 2021 - Ob tem ko umirajo ljudje v beloruskih gozdovih, podpisane 
nevladne organizacije ne moremo in ne smemo molčati. Eskaliranje nespoštovanja 
človekovih pravic in človeškega dostojanstva na hrbtih že tako ranljivih beguncev in 
migrantov, izpostavljanje migrantov nečloveškim razmeram, mrazu, lakoti, izčrpanosti in tudi 
izgubi življenja, je nedopustno in vredno obsodbe. 

Hkrati izražamo globoko zaskrbljenost zaradi preprečevanja dostopa do azila in do 
mednarodne zaščite s strani vseh vpletenih držav. Vse države, podpisnice Ženevske 
konvencije o beguncih, tudi Belorusija, so zavezane k njenemu spoštovanju. Evropska unija, 
zgrajena na spoštovanju človekovih pravic in človeškega dostojanstva, mora narediti vse, da 
se zagotovi humanitarna oskrba ljudi ob vzhodni meji EU in spoštuje pravica dostopa do 
azila. 

Zato pozivamo slovensko Vlado, da v vlogi predsedujoče države Svetu Evropske unije na 
srečanju zunanjih in obrambnih ministrov Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, ki bo 16. 
novembra 2021, začne poglobljeno obravnavo obstoječega stanja ob vzhodni meji EU. Ob 
tem pozivamo, da zagotovi aktivno podporo držav članic EU za čimprejšnjo humanitarno 
razrešitev trenutnega stanja ob vzhodni meji EU in se zavzame za upravljanje meja na način, 
da se spoštujejo človekove pravice in mednarodno pravo. 

Beloruske oblasti, države članice Evropske unije, institucije Evropske unije pa še posebej 
pozivamo, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se zavzamejo za človekovo dostojanstvo, 
da bodo ljudje ob vzhodni meji z EU deležni humanitarne pomoči, pri čemer še posebej 
izpostavljamo nujnost zagotavljanja pomoči, oskrbe in zaščite otrok. 

Ker se zavedamo geopolitične teže nastalega konflikta v regiji, ki lahko nadalje prispeva k 
ogrožanju človeških življenj, slovensko Vlado pozivamo, da naredi vse, da se v odziv vključijo 
tudi mednarodne organizacije in specializirane agencije v okviru Združenih narodov. 

Podpisani (po abecednem vrstnem redu): 

• Amnesty International Slovenije 
• Avanta Largo 
• Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja 
• Delavska svetovalnica 
• Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje 
• Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi 
• Društvo za Združene narode za Slovenijo 



• Jezuitsko združenje za begunce Slovenije 
• PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja 
• SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč 
• Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva 
• Slovenska fundacija za UNICEF 
• Slovenska karitas 
• Zavod Emma 
• Zavod Krog 
• Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse, Škofja Loka 
• Zavod Voluntariat 


