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Povzetek po
poročila
ro ila o dogajanju v centru za tujce v Postojni
Kaj in zakaj?

Problemi

V želji po kontroli in nadzoru tujcev na njenem območju vse evropske države
gradijo centre za tujce, da odstranijo ilegalne migrante in iskalce azila ter preprečijo
njihovo integracijo ali kakršnokoli povezavo z matično družbo … Sem zaprejo ljudi, ki
čakajo na deportacijo, na pregled njihove identitete ter dovoljenje za deportacijo, ali
tiste, ki so zaprosili za dovoljenje za bivanje in še niso dobili odgovora …
• V zaporu oz. v centru za tujce so zaprti ljudje, ki so odrezani od družbe, javnega
mnenja (ne obstajajo) …
• Nihče ne ve, da so notri ranljivi ljudje, ki so prepuščeni sami sebi, brez ideje, kaj
narediti in kakšne so pravzaprav njihove pravice …
• Zaprti so zgolj tujci, ki niso zgrešili nobenega kaznivega dejanja, ampak je njihov edini
prekršek kršitev Zakona o migracijah
• Ni zaščite osnovnih pravic (zasebnost, družinsko življenje, nečloveško ravnanje)

• Pred kratkim je bilo notri zaprto dekle, ki pol leta ni spregovorila z
nikomer, ker pač nihče ni znal njenega jezika …

Slovenija in
zgodovina

Postojna

Prosilec za azil

Zakaj? Kdo?

Deportacija

• Prvi center je bil odprt v Šiški (1992-2003) tako deportacijski oddelek kot azilni dom.
• 1999 – prvi Zakon o prosilcih za azil – pripor migrantov brez papirjev legalno dovoljen
• Soba s slabimi standardi v kleti (premalo postelj, tema …) kamor so za določen čas zaprli vse
“nove” (od nekaj ur do tri dni) …
• Od leta 2003 dve ustanovi
• Ločitev iskalcev azila (Vič) in ljudi brez dokumentov (Veliki otok blizu Postojne,
Prosenjakovci (do 2006) in Vidonci (do 2004) - oba poleg avstrijske in madžarske meje).

• 2005 (1639 tujcev); 2006 (1117 tujcev) …
• 2006 - večina priprtih je iz Srbije in Črne gore (490), Albanije (240), Bosne in
Hercegovine (104), Turčije (88), Makedonije (37) in Moldavije (34) ...
• Ni podatkov o starosti in spolu (večina mladi moški)
• Tri enote: prosilci za azil, deportacijska enota in družinska enota
Prosilec za azil je nekdo, ki je zapustil svojo deželo, a še ni dobil odobrene zaščite
kot prebežnik in še vedno čaka na formalen odgovor v povezavi z njegovim
statusom.
Večina prosilcev za azil ni nameščena v Postojni ampak na Viču
V Postojni so nameščeni iskalci azila, ki so osumljeni zlorabe procedure, je njihova
identiteta neznana, trpijo za nalezljivo boleznijo, ki jim je zavrnjena prošnja za azil…
• Razlog: pospešitev deportacije
• Lahko so: nekdanji zavrnjeni prosilci za azil, tujci brez dokumentov (delavci,
žrtve trgovine z ljudmi, ljudje, katerih dovoljenje za bivanje v Sloveniji je
zastarelo, tisti, ki brez dokumentov prečkajo Slovenijo – ni ciljna
destinacija).
• Lahko ostanejo 6 mesecev, plus 6 dodatno (“realistična deportacija”).
Dva pogoja
1. Potni list oz. dovoljenje matične države ali države, od koder je prišel
2. Finančna sredstva (Bivša SFRJ - avtobus, Afrika?)
3. Sklenjen bilateralni sporazum o deportacijah
V letu 2006 je bilo 797 ljudi vrnjenih v domovino, 49 v sosednje države od
koder so prišli, 28 jih je zapustilo ustanovo (ali so pobegnili ali pa se niso vrnili
po začasnem izpustu), v primerih brez rešitve so jih policisti izpustili …
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