Sedaj je čas za solidarnost glede človekovih pravic
Potreba po človekovih pravicah v odzivu Evrope na COVID-19

Izjava Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice
(ENNHRI)1 z dne 23. aprila 2020 - neuradni prevod (angleška različica
v izvirniku je dostopna tukaj)
Nova pandemija koronavirusa (COVID-19) je postavila države širom po svetu, vključno
v Evropi, pred preizkus, kot še nobena do zdaj. Ko se izbruh hitro razvija, vlade
sprejemajo široke in stroge ukrepe za zmanjšanje širjenja virusa, preprečevanje
razpada zdravstvenih sistemov in reševanje življenj. V teh odzivih morajo biti vse
človekove pravice v središču, saj nam lahko pomagajo premagovati ta izziv javnega
zdravja, tako da zaščitijo naše dostojanstvo in demokratične svoboščine.
Mi, nacionalne institucije za človekove pravice (NHRI) v Evropi, spremljamo reakcije
naših držav od začetka pandemije, hkrati pa svetujemo našim vladam in parlamentom
o standardih človekovih pravic in obveščamo javnost o njihovih pravicah v času te
krize. To bomo nadaljevali, posamično in skupaj, pri čemer bomo izpolnjevali svoj
mandat v skladu s Pariškimi načeli Združenih narodov za spodbujanje in varstvo
človekovih pravic.
Vse evropske države, ne glede na to, ali so članice Sveta Evrope ali Evropske unije,
so zavezane k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava,
vključno v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Listino EU o temeljnih
pravicah in mednarodnimi pogodbami Združenih narodov. Pozivamo k solidarnosti na
vseh ravneh, da bi zagotovili spoštovanje teh standardov, kar bi nam pomagalo iti
skozi to pandemijo na način, da ostanemo zvesti svojim demokratičnim vrednotam.
Še posebej poudarjamo naslednja načela.
1. Človekove pravice ostajajo v veljavi v času krize
Človekove pravice še naprej veljajo, tudi ko država razglasi izredno stanje ali odstopi
od svojih obveznosti na področju človekovih pravic. Države lahko odstopijo le v
obsegu, ki ga strogo zahteva situacija in morajo pravočasno objaviti svoj namen, da
bodo to storile. Od prepovedi mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ter
prepovedi diskriminacije nikakor ni mogoče odstopiti.
2. Ukrepi morajo biti pravno utemeljeni, sorazmerni in časovno omejeni
Ukrepi morajo imeti pravno podlago, morajo biti sorazmerni in časovno omejeni.
Odločitve je treba nenehno ponovno presojati s ponovnim uravnotežanjem pravic, na
katere se nanašajo, zlasti ker so sprejete z omejenim znanjem o virusu, vključno o
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pogojih, pod katerimi je lahko smrtonosen, ob pomanjkanju terapij in cepljenj ter ob
pomanjkanju testov in zaščitne opreme. V tem negotovem kontekstu imajo omejitve
človekovih pravic, dlje ko trajajo, bolj negativne učinke. Države morajo upoštevati, da
lahko, kar je sorazmerno na začetku pandemije, sčasoma postane nesorazmerno, in
če je tako, je treba ukrep omiliti ali odpraviti.
3. Ukrepi ne smejo imeti nobenih diskriminatornih učinkov
Vladni ukrepi kot odziv na COVID-19 morajo varovati pravice vseh ljudi in ne smejo
diskriminirati. Vnaprej je treba oceniti vpliv ukrepov na človekove pravice določenih
skupin, vključno žensk, starejših ljudi, invalidov, otrok, migrantov, ljudi, ki iščejo azil,
in prebivalcev, ki živijo v revščini ali brezdomstvu. Če bi ljudi, ki pripadajo takim
skupinam, nesorazmerno prizadeli, je treba sprejeti omilitvene ukrepe. To zahteva
prepoved diskriminacije.
4. Nasloviti je treba položaje ranljivih
Medtem ko varuje človekove pravice vseh, mora država posebej obravnavati in oceniti
situacije ranljivih, ki jih povzročajo ali poslabšujejo njeni ukrepi. Te situacije lahko
vključujejo: ženske in otroke, ki se soočajo z nasiljem doma zaradi policijskih ur in
prenatrpanosti v zavetiščih; brezdomce, ki ne morejo dostopati do zaprtega prostora
za bivanje; migrante, ki se zaradi omejitev v sprejemnih centrih ne morejo
samoizolirati; osebe v dolgotrajni oskrbi ali bolnišnicah, ki imajo težave z duševnim
zdravjem zaradi prepovedi obiskov; in otroke, ki živijo v revščini, ne morejo dostopati
do spletnega šolanja ali prostora za učenje.
5. Široka javna razprava je enako pomembna kot prej
Ker pandemija COVID-19 in odzivi vlade močno vplivajo na vse ljudi in njihove
človekove pravice, so nujne široke javne razprave in posvetovanja. Država mora v
celoti zagotoviti svobode medijev in varen prostor za civilno družbo ter zagovornike
človekovih pravic, da se vključijo s svojimi dejavnostmi. To so sredstva javnosti, ki
zagotavljajo, da njihove vlade sprejemajo odločitve, ki so v interesu vseh, zlasti v tej
veliki negotovosti. Prav tako bi bilo treba ukrepe jasno sporočiti na dostopen način, ki
omogoča, da lahko vsi ljudje, vključno z invalidi ter etničnimi in jezikovnimi manjšinami,
sodelujejo v javni razpravi.
6. Parlamenti morajo nadzirati vlade
Glede na to, da morajo vsa zakonodaja in izvršni predpisi spoštovati človekove
pravice, bi morali parlamenti redno ocenjevati učinke ukrepov COVID-19 na človekove
pravice, vključno preko ustreznih pristojnosti opozicije (v skladu z ustavno strukturo
vsake države) za učinkovit parlamentarni nadzor. Parlament ne sme prenesti svoje
odgovornosti na vlado in vlada ne sme preprečevati, da bi parlament opravljal svojo
zakonodajno in nadzorno vlogo.
7. Neodvisnost sodstva mora biti varovana
Med krizo bi morale biti vlade in parlamenti še posebej pozorni na varovanje
neodvisnosti sodstva, tako da bi lahko sodišča natančno pregledala zakone in njihovo
izvajanje z vidika spoštovanja človekovih pravic. V zvezi s tem sta bistvena elementa,

ki prispevata k zaščiti pravic in svoboščin med krizo, tudi pošten postopek in
izvrševanje sodb.
8. Treba je preverjati omejitve demokratičnih pravic
Če so zaradi prenašanja COVID-19 uvedene omejitve svobode zbiranja, je treba
prepoved hitro nadomestiti z drugimi ukrepi za dosego tega cilja. Če so sprejeti
nadzorni ukrepi za spopadanje z nadaljnjim širjenjem COVID-19, bi ti morali spoštovati
pravico do zasebnosti vsakega posameznika. Vlade naj se izogibajo sprejemanju
odločitev na zelo spornih področjih ali glede razpisa volitev, dokler veljajo takšne
omejitve demokratičnih pravic. Če se morajo volitve nadaljevati, bi morali parlamenti
zagotoviti, da imajo opozicijske stranke enak dostop do ljudi, da se volilna zakonodaja
ne spreminja (razen če jo podpira parlamentarna opozicija) in da lahko volivci v praksi
sodelujejo na volitvah.
9. Države bi morale sodelovati s svojimi NHRI-ji
Države bi morale v svojih prizadevanjih za boj proti COVID-19sodelovati z
nacionalnimi institucijami za človekove pravice (NHRI). Kot neodvisne pluralne
institucije s pooblastili države, spremljamo in zagotavljamo verodostojne nasvete o
posledicah državnih ukrepov na področju človekovih pravic. Glede na naše strokovno
znanje o mednarodnih standardih človekovih pravic lahko svetujemo o zakonitosti
odstopanja od človekovih pravic. Prav tako obravnavamo pritožbe posameznikov in
sodelujemo s civilno družbo ter zagovorniki človekovih pravic, da bi dvignili glasove
vseh prizadetih ljudi, tudi najbolj ranljivih, na primer s poročanjem nacionalnim in
mednarodnim organom.

Poziv k solidarnosti
Spoštovanje človekovih pravic med pandemijo COVID-19 poziva k solidarnosti na
vseh ravneh. V državah bi bilo treba ukrepe za boj proti pandemiji spodbujati preko
prepričanja vseh ljudi, da prispevajo k preprečevanju širjenja virusa, države pa morajo
biti na strani tistih, ki so najbolj ogroženi. Ker pandemija ne pozna meja, bi morale
države pri svojih prizadevanjih sodelovati, Svet Evrope in Evropska unija pa bi se
morali medsebojno krepiti, da bi državam pomagali uskladiti svoje ukrepe s
človekovimi pravicami.
Ta pandemija je test zavezanosti držav človekovim pravicam. Je test za Svet Evrope
kot zavest Evrope in za Evropsko unijo, ali je res skupnost, ki temelji na skupnih
vrednotah in temeljnih pravicah. Kot evropski NHRI-ji smo zavezani k spodbujanju in
varstvu človekovih pravic, demokracije in vladavine prava ter pripravljeni delovati
solidarno z vsemi za napredovanje človekovih pravic v času te krize in po njej.

