СРБИЈА

ЉУДСКА ПРАВА У СРЕДИШТУ ОДГОВОРА

Релевантност препорука механизама УН за људска права у одговору на пандемију
Канцеларија Високе комесарке за људска права УН (OHCHR) настоји да
постави људска права у средиште одговора држава, УН партнера,
цивилног друштва и приватног сектора на COVID-19. Фокус је на
пружању подршке у шест приоритетних области: 1. Поштовање свих
људских права и разматрање специфичних питања која могу бити мање
видљива или осетљивија; 2. Рањиве особе и групе; 3. Партиципација,
инклузија и приступ информацијама; 4. Економска и социјална права;
5. Интегрисање људских права у одговор система УН; 6. Допринос
механизама УН за људска права одговору на COVID-19.

Искоренити сиромаштво и
обезбедити адекватан животни
стандард за маргинализоване групе.
Осигурати да социјална давања
покривају стварне трошкове
достојанственог живота за оне који
су изостављени.
Обезбедити одрживо запошљавање и
пружити равноправност у приступу
земљишту и социјалној сигурности
женама на селу.

Графичка презентација приказује препоруке упућене Србији од
стране механизама УН за људска права, Универзалног периодичног
прегледа, носилаца мандата специјалних процедура и уговорних
тела, током 5 година које су претходиле пандемији, а које OHCHR
сматра нарочито релевантним како би се на пандемију одговорило
на инклузиван и одржив начин. Све препоруке упућене Србији
могу се наћи у оквиру Универзалног индекса људских права, на
адреси: https://uhri.ohchr.org/.

Осигурати недискриминаторан
приступ адекватној здравственој
заштити, укључујући и онима
који су највише
маргинализовани.
Даље развијати здравствене
услуге, укључујући
специјалистичке и услуге
менталног здравља у затворима.

Гарантовати инклузивно образовање
за децу тражиоце азила, ромску децу
и децу са инвалидитетом.

Постепено повећавати буџетска
издвајања за здравствени сектор
која ће се мерити на годишњем
нивоу.

Осигурати да деца у руралним
срединама имају ефективан приступ
квалитетном образовању на свим
нивоима.

(CESCR; CRPD; CRC; UPR)

(CESCR; CRC; UPR)

(CESCR; CEDAW; CRC)

Обезбедити родну равноправност и
заштитити права жена.
Обезбедити заштиту од родно
заснованог насиља, укључујући
кроз пружање склоништа, правне/
медицинске помоћи и социјалних
програма.
Промовисати учешће жена у ширем
опсегу занимања и укључити жене
на селу у доношење одлука.
(CEDAW; CESCR; CAT; CCPR; UPR)

Даље спроводити
пројекте водоснабдевања
како би се осигурао
једнак приступ безбедној
пијаћој води широм
земље.

Успоставити одрживо и
континуирано
прикупљање података о
факторима који утичу на
уживање права и
раздвајати их по свим
релевантним
критеријумима.

(CESCR; СИ о адекватном становању)

(CESCR; CRC; CRPD; CAT; CCPR)

Смањити незапосленост, посебно када
су у питању особе из
маргинализованих група и руралних
подручја.

Гарантовати приступ информацијама
и правну заштиту новинарима/кама
и бранитељима/кама људских права.

Промовисати родну равноправност и
флексибилне радне аранжмане и
гарантовати једнаку зараду за рад исте
вредности.

Осигурати независност судства и
Омбудсмана како би заштитили права
свих.

Континуирано јачати капацитете
Инспекције рада за спречавање
повреда на раду и професионалних
обољења.

Радити на решавању пренасељености
у затворима.
(CEDAW; CAT; CRPD; CCPR; CESCR; CRC;
СИ о тортури; UPR)

(CESCR; CEDAW; UPR)

Сузбити дискриминацију и злочине из
мржње, засноване на сексуалној
оријентацији, родном идентитету,
инвалидитету и етничком пореклу.

Радити на решавању фактичке дискриминације
у становању према Ромима, интерно
расељеним лицима и сиромашнима који живе
у граду и елиминисати је.
Смањити бескућништво, узимајући у обзир
специфичне потребе деце.
Регулисати и субвенционисати трошкове
становања за сиромашна и домаћинства са
ниским приходима.
(CESCR; CRC; СИ о адекватном становању)

ДА НИКО НЕ БУДЕ ИЗОСТАВЉЕН

Обезбедити континуирану и брзу
деинституционализацију и услуге
подршке у заједници за особе са
инвалидитетом.
Гарантовати уживање свих људских
права миграната и избеглица,
укључујући поштовање принципа
забране протеривања (non-refoulement).

Осигурати приступ основним услугама
Ромима, избеглицама, особама са
инвалидитетом, ЛГБТИ особама и женама
у неповољном положају.
Препознати ускраћивање разумног
прилагођавања за особе са инвалидитетом
као облик дискриминације.
(CEDAW; CAT; CCPR; UPR)

Елиминисати структуралну
дискриминацију Рома и осигурати им
приступ основним услугама.
(CRPD; CAT; CCPR; CESCR; CRC; СИ о адекватном
становању; СИ о ИРЛ; СИ о тортури; UPR)

Прилика да се процени статус примене ових и других препорука биће током предстојећег Универзалног периодичног прегледа 2023, кроз рад
релевантних уговорних тела, као и током будућих посета земљи од стране носилаца мандата специјалних процедура.

