I said when it drops … Oh you gonna feel it …Oh that you were doin it wrong, wrong, wrong
Now when it drops … Oh you gonna feel it …That you were doin it wrong and how

Življenje v centru za tujce v Postojni,
lovekove pravice
Postojni, pravo in človekove

Oblačila in
denar

Ob prihodu jim vzamejo vsa oblačila ter jim dajo sivo uniformo in majico. Enkrat
na teden jim oblačila operejo …Ne smejo nositi osebnih oblačil …

Ko prispejo jim vzamejo ves denar, razen 50 eur … Ta denar bi naj pokril
stroške bivanja in deportacije

Komunikacija

Notranja
Enota za deportacijo in prosilci za azil imajo telefon (telefonske kartice)
Družinska enota nima telefona (če želi klicati, mora za to prositi policista)
Priprti ne morejo komunicirati drug z drugim, če niso v isti enoti.

Komunikacija z zunanjim svetom
Nimajo veliko obiskov, saj ne poznajo nikogar iz Slovenije.
Komunikacija z nevladnimi organizacijami (NGO): edini NGO, ki jih lahko redno obiskuje
je PIC (le prosilce za azil), … tisti, ki nimajo obiska, ni stika z zunanjim svetom (JEZIK)
Dostop – svež

zrak

Dva dnevna izhoda po 1h 30 minut na vrt (odvisno od policistov 20-40 min).
Deportacija v mnogih primerih ni mogoča

Če deportacija
ni mogoče

Ljudje brez
papirjev

Prosilci za azil

Torej: Zakaj jih potem zapirajo (zaprejo za nekaj mesecev, nato jih spustijo) …, kar je v
nasprotju z Evropsko konvencijo človekovih pravic. Morali bi jih izpustiti in jim dati
možnost, da zapustijo Slovenijo ali uredijo status!

Krši se pravica, da mora biti oseba v jeziku, ki ga razume, obveščena o
razlogih za zaprtje, imeti mora možnost zagovora ter biti mora obveščena o
pravici do odvetnika. Tega pri nas policisti, ki migranta tako primejo kot
tudi poskrbijo za deportacijo, ne morejo niti niso sposobni početi …
Prav tako ima pri nas migrant možnost v nekaj dneh vložiti pritožbo na
notranje ministrstvo, vendar tega niti ne ve ali pa ne more zaradi
neustrezne pravne pomoči. Prav tako notranje ministrstvo tudi ni
neodvisna pravna institucija, kamor bi se migranti po evropskem pravu
morali imeti možnost obrniti.

Po mednarodnih statusih za ubežnike je pripor prosilcev za azil dovoljen samo
v izjemnih okoliščinah, le če lahko oblasti to nujnost ustrezno utemeljijo ter za
najmanjšo možno časovno omejitev.
Pri nas udejanjanje te direktive pomeni nekaj mesecev zaprtja v centru za tujce
in azilnem domu brez posebnih razlogov …

Pripor otrok

• Otroci so lahko notri zaprti tudi do šest mesecev, kar je v nasprotju z
osnovnimi pravicami otrok– kakšne so psihološke posledice?
• Za nek posamezen primer je sodišče odločilo, da je bivanje otrok v centru za
tujce v Postojni neustavno – Je to direktiva?
• Nimajo možnosti izobrazbe … Konvencija o otrokovih pravicah
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