
        

Naslov:  Predsednik Vlade RS, gospod Borut Pahor
 Gregorčičeva 20, 25
 1000 Ljubljana

Spoštovani gospod Borut Pahor, predsednik Vlade RS,

pozdravljam javno predstavljene ukrepe Ministrstva za notranje zadeve, ki bodo prvi pozitivni korak k popravi krivic izbrisanim.  MNZ 
je napovedalo, da bo pričelo izdajati dopolnilne odločbe na podlagi sodb ustavnega sodišča za ureditev statusa izbrisanih, ki so si 
trajni status ponovno uredili sami, ter predlog sprememb zakonodaje za ureditev statusa ostalih izbrisanih, ki statusa še nimajo.

Gola vrnitev statusa stalnega prebivališča pa ne zadostuje za celovito popravo krivic. Zato Vlado RS pozivam, naj sprejme nadaljnje 
ukrepe, ki bodo zagotovili popravo krivic skladno z odločbama Ustavnega sodišča RS. Izrecno in javno naj prizna diskriminatorno 
naravo izbrisa; izbrisanim, katerih telesno in duševno zdravje je bilo prizadeto zaradi izbrisa, naj zagotovi rehabilitacijo; vsem 
izbrisanim pa naj ponudi odškodnine. Pozivam tudi k ustanovitvi neodvisne preiskovalne komisije o okoliščinah izbrisa in 
njegovih posledicah.

Država mora zanikati neresnične mite, ki se pojavljajo v javnosti in celo med politiki, ter izrecno pojasniti, da izbrisani niso sami krivi 
za svoj položaj, da niso agresorji, da pri izbrisu ni šlo za vprašanje državljanstva in da odškodnine niso edini ali poglavitni ukrep 
poprave krivic. 

Gre za več kot odstotek prebivalstva Slovenije, ki so bili zaradi izbrisa pahnjeni v hude osebne stiske, izgubili so službe, otroci 
možnosti šolanja, zdravstveno zavarovanje in leta delovne dobe, številnim so razpadle družine. Tudi tisti, ki so si do sedaj uredili ali 
stalno prebivališče ali državljanstvo, še vedno trpijo za posledicami izbrisa in so njihova življenja in življenja njihovih otrok na vsakem 
koraku zaznamovana z izbrisom. Ne smemo pa pozabiti, da za več kot 13.000 oseb še vedno ni podatkov o tem, kaj se je z njimi 
zgodilo, vemo le, da statusa nimajo urejenega in so nekateri zaradi izgona še vedno v tujih državah brez možnosti vrnitve. Zanje 
oziroma tudi zanje se izbris še vedno dogaja in s popravo krivic država zato ne sme odlašati.

Hvala za vaše ukrepanje.

S spoštovanjem,

Podpis: ________________________________________

POŠLJITE APEL PREDSEDNIKU VLADE
Prosimo, stiskajte apel, ga izrežite, podpišite in pošljite Borutu Pahorju, predsedniku Vlade RS.

NAVODILA ZA VAŠO LOBISTIČNO AKCIJO




