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POBUDE 

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker osebe brez državljanstva – ocenjuje se, da jih je 10 do 15 milijonov, v statističnih 

podatkih UNHCR pa je zabeleženih le 3,5 milijona – niso enakomerno porazdeljene po 

svetu; ker je v južni in jugovzhodni Aziji pet od dvajsetih držav, ki gostijo več kot 

10 000 oseb brez državljanstva; 

B. ker ima apatridnost osupljive posledice za človekove pravice (vključno s civilnimi, 

političnimi in ekonomskimi pravicami), razvoj in mednarodno stabilnost, ker 

pomembno vpliva tudi na državljanske dolžnosti ter dostop do zemlje in lastnine, 

socialne varnosti in storitev, kot so zdravstveno varstvo in izobraževanje, in ker tudi 

slabi socialni status ljudi; ker apatridnost ogroža možnosti za razvoj prizadetih populacij 

in učinkovito izvajanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030; 

C. ker je zapleteni problem apatridnosti na skrajnem obrobju mednarodnega prava in 

politike, čeprav ne gre za zanemarljivo vprašanje; 

1. poudarja povezave med apatridnostjo ter socialno in ekonomsko ranljivostjo; poziva 

vlade držav v razvoju, naj preprečijo odrekanje pravice do državljanstva, njegovo 

izgubo ali odvzem iz diskriminatornih razlogov, naj sprejmejo pravične zakone o 

državljanstvu in naj izvajajo dostopne, cenovno sprejemljive in nediskriminatorne 

postopke urejanja dokumentov, povezanih z državljanstvom; 

2. pozdravlja sprejetje cilja trajnostnega razvoja 16.9, ki določa, da bi bilo treba vsem 

urediti osebni pravni status, tudi z vpisom rojstev v matični register; vendar obžaluje, da 

v Agendi 2030 apatridnost ni izrecno navedena niti kot razlog za diskriminacijo niti kot 

cilj za zmanjšanje revščine; poziva EU in države članice, naj razmislijo, da bi v 

mehanizme za spremljanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in poročanja o njih 

vključile kazalnike apatridnosti; 

3. poziva vlade Bruneja, Malezije in Nepala, naj se borijo proti oblikam diskriminacije na 

podlagi spola, ki jo omogočajo njihovi zakoni o državljanstvu in naj spodbujajo pravico 

otrok do državljanstva; 

4. je seznanjen s povezavo med apatridnostjo in prisilnim razseljevanjem, zlasti na 

konfliktnih območjih; opozarja, da je vsaj 1,5 milijona oseb brez državljanstva po svetu 

beguncev ali nekdanjih beguncev, vključno s številnimi mladimi ženskami in dekleti; 

5. opozarja, da povečini ne obstajajo podatki o geografski porazdelitvi apatridnosti v 

svetu, da so ti podatki nezadostno prijavljeni in da obstoječi podatki temeljijo na 

različnih opredelitvah; poziva mednarodno skupnost, naj sprejme enotno opredelitev in 

začne odpravljati pomanjkljivosti pri zbiranju podatkov za spremljanje apatridnosti v 

državah v razvoju, zlasti z nudenjem pomoči lokalnim oblastem pri vzpostavljanju 

ustreznih metod za kvantifikacijo, identifikacijo in registracijo oseb brez državljanstva 

ter pri krepitvi njihovih statističnih zmogljivosti; 
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6. poziva Komisijo, naj poskrbi za izmenjavo primerov dobre prakse med državami 

članicami, spodbuja dejavno usklajevanje nacionalnih kontaktnih točk za spremljanje 

apatridnosti in pozdravlja kampanjo #IBelong; 

7. poziva države članice, naj nudijo status zaščite migrantom brez državljanstva; 

8. pozdravlja podporo EU osebam brez državljanstva v južni in jugovzhodni Aziji prek 

različnih instrumentov in spodbuja Unijo, naj si tudi v prihodnje prizadeva za 

obravnavo vpliva apatridnosti na razvoj, mir in stabilnost kot sestavnega dela njenih 

programov razvojnega sodelovanja in bolj na splošno zunanjega delovanja. 
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