Objava za medije
Univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic v Sloveniji
ŽENEVA (7. november 2019) – Svet Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove
pravice bo v okviru delovne skupine za univerzalni periodični pregled (UPP) izvedel tretji
pregled stanja človekovih pravic v Sloveniji, in sicer v torek, 12. novembra 2019, na seji, ki si
jo bo moč ogledati v živo.
Slovenija bo ena izmed 14 držav s katerimi bo delovna skupina med 4. in 15. novembrom
opravila interaktivni dialog o stanju človekovih pravic. Prvi UPP Slovenije je potekal
februarja 2010 in drugi oktobra 2014.
Dokumenti, na katerih temelji UPP so: 1) nacionalno poročilo države v pregledu; 2)
kompilacija informacij OZN, ki jo pripravi Urad visoke komisarke OZN za človekove pravice;
3) povzetek prispevkov drugih deležnikov – nacionalnih institucij za človekove pravice,
regionalnih organizacij in nevladnih organizacij.
Tri poročila, ki bodo služila kot osnova za pregled Slovenije 12. novembra lahko najdete
tukaj.
Kraj: Soba 20, Palača narodov, Ženeva
Ura in datum: torek, 12. novembra 2019, od 9.30 do 12.30 ure (čas v Ženevi, GMT +2 uri)
UPP je edinstven proces, ki vključuje periodični pregled stanja človekovih pravic vseh 193
držav članic OZN. Prva seja delovne skupine za UPP je potekala v aprilu 2008 in od takrat je
bilo v prvem in drugem krogu UPP pregledanih vseh 193 članic OZN. V tretjem krogu UPP
se od držav pričakuje, da pojasnijo ukrepe sprejete za implementacijo priporočil iz prvega in
drugega kroga. Hkrati pa imajo možnost, da poudarijo napredek na področju človekovih
pravic v državi.
Slovensko delegacijo bo vodil podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve, njegova
ekselenca
g.
Miro
Cerar.
Trije predstavniki držav, ki služijo kot poročevalci ("trojka") za pregled Slovenije so: Egipt,
Bangladeš in Danska.
Spletni prenos zasedanja bo na: http://webtv.un.org
Seznam govornikov in vse izjave podane med pregledom Slovenije bodo objavljeni na
UPP ekstranetu [uporabniško ime: hrc extranet (z vmesnim prostorom); geslo: 1session].

Delovna skupina za UPP bo predvidoma sprejela poročilo o Sloveniji 14. novembra ob
17.30 uri. Država v pregledu lahko izrazi stališča do priporočil, ki so podana med sejo
delovne skupine. Poročilo bo deljeno z mediji vnaprej na ta dan.
KONEC
Za več informacij in medijske zahteve, prosim kontaktirajte Rolanda Gomeza na +41 (0) 22
917 9711 / rgomez@ohchr.org, Sanno You na +41 (0) 22 917 8738 / syou@ohchr.org, ali
Sarah Lubbersen na +41 (0) 22 917 9813 / slubbersen@ohchr.org
Več o UPP si preberite na: www.ohchr.org/hrc/upr
Svet OZN za človekove pravice, spremljajte nas na družbenih omrežjih: Facebook
Twitter YouTube Instagram

