Novičnik in e-Novice Zagovornika načela enakosti
Spoštovane in spoštovani,
v prvem Novičniku Zagovornika načela enakosti v letu 2020 vam posredujemo:
-

izjavo Mihe Lobnika, zagovornika načela enakosti ob 27. januarju, mednarodnem
dnevu spomina na holokavst,
obravnavani primer v katerem je zavarovalnica sledila priporočilu Zagovornika,
obravnavani primer diskriminacije osebe, ki živi s hivom,
Zagovornikovo priporočilo Ministrstvu za zdravje za sprejem posebnih ukrepov za
zagotavljanje enakosti zdravstvenega stanja romske skupnosti v Sloveniji,
dostopnost Zagovornika: obrazec za prijavo diskriminacije dostopen v lahkem branju,
ciljna raziskovalna projekta Zagovornika načela enakosti in
napoved dogodkov.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti ob 27. januarju, mednarodnem dnevu
spomina na holokavst:
»Mednarodni dan spomina na holokavst je bridek spomin na nepredstavljiva grozodejstva,
ki jih je človek povzročil sočloveku. A je hkrati tudi nepozaben opomin, da je zavzemanje
za človekove pravice proces, ki se nikoli ne konča. V tem procesu ima pomembno mesto
varstvo pred diskriminacijo, saj so prav najbolj ranljive skupine, pogosto deležne neenake
obravnave. Slovenija je v mednarodni skupnosti upravičeno prepoznana kot ena
naprednejših držav na področju varstva človekovih pravic, vendar je prostora za izboljšave
še veliko. Prav zato smo pred dnevi opozorili Vlado RS, da v procesu sprejemanja
priporočil, ki jih je Slovenija prejela na zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove
pravice, ohrani ta ugled. S sprejemom priporočil Univerzalnega periodičnega pregleda na
eni od prihodnjih sej vlade in kasneje z izvajanjem priporočil, imamo kot država priložnost,
da pokažemo aktivno zavezanost k varstvu človekovih pravic.«

OBRAVNAVANI PRIMERI
Zavarovalnica sledila priporočilu Zagovornika načela enakosti
življenjskega zavarovanja za osebo z invalidnostjo ( paraplegik)

za

sklenitev

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila oseba z invalidnostjo (paraplegik), s katero
zavarovalnica zaradi njenega zdravstvenega stanja (oseba z invalidnostjo) ni želela skleniti
življenjskega zavarovanja. Zagovornik načela enakosti je po preučitvi primera zavarovalnico
pozval k premisleku o možnosti, da predlagatelju vendarle ponudi sklenitev življenjskega
zavarovanja. Zavarovalnica je Zagovornika obvestila, da je sledila njegovemu pozivu po
sporazumni rešitvi zadeve in osebi ponudila sklenitev življenjskega zavarovanja.
Več o primeru najdete tukaj.
Zavarovalnica diskriminirala osebo, ki živi s hivom, ker z njo ni hotela skleniti
zavarovanja
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila oseba, ki živi s hivom, saj zavarovalnica zaradi
njenega zdravstvenega stanja ni želela skleniti nezgodnega zavarovana. V postopku je
Zagovornik pridobil mnenje strokovnjaka medicinske stroke, ki že vrsto let deluje tudi na

področju okužb s HIV. Po njegovem strokovnem mnenju zavarovanec, ki živi s hivom in je na
redni terapiji, za zavarovalnico ne predstavlja nič večjega rizika od oseb, ki ne živijo s hivom.
Ker zavarovalnica v postopku ni uspela izkazati izjeme od prepovedi neposredne
diskriminacije, je Zagovornik ugotovil, da je zavarovalnica z zavrnitvijo sklenitve zavarovanja,
izpolnila znake neposredne diskriminacije.
Več o primeru najdete tukaj.
--PRIPOROČILO ZA SPREJEM POSEBNIH UKREPOV
Zagovornik načela enakosti Ministrstvu za zdravje priporočil sprejem posebnih ukrepov
za zagotavljanje enakosti na področju zdravstvenega stanja romske skupnosti v
Sloveniji
»Romi umirajo mlajši, umrljivost romskih otrok do petega leta je zelo visoka, Romi imajo višjo
stopnjo hospitalizacij zaradi bolezni dihal, infekcijskih in parazitarnih bolezni, bolezni obtočil in
prebavil, romske ženske rojevajo mlajše, pri romskih ženskah je ugotovljena zelo visoka
stopnja bolnišničnih obravnav zaradi stanj, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnim
obdobjem,« so ugotovitve raziskave nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zato je
Zagovornik načela enakosti Ministrstvu za zdravje priporočil sprejem posebnih ukrepov za
zagotavljanje enakosti v zvezi z izboljšanjem zdravstvenega stanja pripadnikov romske
skupnosti v Sloveniji.
Cilj posebnih ukrepov je odprava velikih razlik v zdravju in dostopnosti do zdravstvenega
varstva med pripadniki romske skupnosti v odnosu do večinskega prebivalstva.
Celotno priporočilo je dostopno tukaj.
--DOSTOPNOST ZAGOVORNIKA
Obrazec za prijavo diskriminacije je odslej dostopen tudi v lahkem branju
Zagovornik želi, da so informacije o ključnih dejavnostih in vsebinah razumljive ter dostopne
čim širšemu krogu ljudi.
Zato je v sodelovanju z Zvezo sožitje pripravil informacije o delu Zagovornika v lahkem branju,
ki so jih testirali tudi njihovi uporabniki. Lahko branje je ustaljen izraz za posebno obliko
zapisovanja besedil (informacij), ki jih poleg teksta, z zelo posebno obliko in skrbno preverjeno
vsebino, spremlja tudi slikovno gradivo. Lahko branje zagotavlja, da so vsebine kar najlažje
berljive in razumljive vsem, tudi osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi,
ljudem z motnjami v duševnem zdravju, starejšim, npr. osebam z demenco, pa tudi ljudem, ki
se šele učijo branja oz. slovenskega jezika (otroci, tujci…).
V lanskem letu je Zagovornik s tiskom osnovne predstavitvene brošure o diskriminaciji in
varstvu pred njo v brajici, poskrbel tudi za večjo dostopnost slepih.
Z zagotavljanjem čim večje dostopnosti bo Zagovornik, skladno s finančnimi možnostmi,
nadaljeval tudi v letošnjem letu.
Podstran Zagovornika načela enakosti v lahkem branju je dostopna tukaj.

CILJNA RAZISKOVALNA PROJEKTA ZAGOVORNIKA NAČELA ENAKOSTI
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS v letu
2019 sodeloval v postopku izvedbe razpisa in sofinanciranja dveh dveletnih raziskovalnih
projektov, za katera je ocenil, da bosta bistveno pripomogla k razumevanju stanja
diskriminacije v Sloveniji.
Strukturna diskriminacija kot ovira pri doseganju cilja dostojnega življenja za vse
Osrednji cilj raziskovalnega projekta je opredeliti najbolj izpostavljene skupine oseb, ki se
soočajo z diskriminacijo na podlagi posameznih osebnih okoliščin (spol, narodnost, rasa ali
etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna
identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katera koli druga
osebna okoliščina) v povezavi s področji življenja (delo in zaposlovanje, socialna varnost in
zdravstveno varstvo, vzgoja in izobraževanje, trg dobrin in storitev), ki zahtevajo ukrepe za
zmanjševanje posledic strukturne diskriminacije.
Zmanjševanje in odpravljanje diskriminacije na podlagi etničnega porekla, rase in/ ali
vere
Osrednji cilj raziskovalnega projekta je opredeliti področja življenja, iz katerih izhaja verjetnost
za diskriminacijo oseb na osnovi osebne okoliščine etničnega porekla, rase in/ ali vere, in
oblikovati metodologijo za pridobitev kvalitativnih in kvantitativnih podatkov neposredno od
oseb z osebno okoliščino etničnega porekla, rase in/ ali vere ter pridobiti kakovostne podatke
s terena in preveriti obstoj diskriminacije za osebe z osebno okoliščino etničnega porekla, rase
in/ ali vere na naslednjih področjih življenja: delo in zaposlovanje, socialno in zdravstveno
varstvo, vzgoja in izobraževanje, dostop do dobrin in storitev, dostop do stanovanj.
Več o ciljnih raziskovalnih projektih lahko preberete tukaj.
--Napoved dogodkov
-

Zagovornik načela enakosti se bo udeležil mednarodne konference »Positive state
obligations concerning fundamental rights and ‘changing the hearts and minds«, ki bo
potekala 30. in 31. januarja 2020 na Erasmusovi pravni fakulteti Univerze v Rotterdamu
(Nizozemska)

-

Zagovornik načela enakosti se bo udeležil okrogle mize ob 30-letnici Konvencije o
otrokovih pravicah in 20-letnici njenih vsebinskih protokolov: Slovenija za otrokove
pravice - Kako lahko izboljšamo položaj otrok v svetu? na Ministrstvu za zunanje
zadeve, 29. januar 2020

-

Zagovornik načela enakosti se bo udeležil skupne delavnice Equineta in Agencije
Evropske unije za temeljne pravice na temo Listine EU o temeljnih pravicah - Dunaj
(Avstrija), 25. – 26. februar 2020

--OSTALE NOVICE
-

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik nagovoril udeležence predstavitve projekta
“Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi”

-

Zagovornik načela enakosti na osrednjem letnem dogodku Zveze Sožitje

-

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik podelil Listine raznolikosti

-

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji izpostavil, da napredke razvoja
Zagovornika načela enakosti priznava tudi Evropska komisija

-

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik z britansko veleposlanico Sophie Honey o
možnostih prihodnjega sodelovanja

