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Поштовани,
Заштитнику грађана су се више пута обраћала избегла лица која су тренутно смештена у баракама
ГП „Планум“ у Новој Пазови, односно, у просторијама бившег КЦ „Планум“ који је затворен
31.07.2009. године.
Из раније преписке са Комесеријатом за избеглице и увидом у другу документацију Заштитник
грађана је свестан чињенице да је Комесаријат активно учествовао и учинио многе напоре да се
трајно реши питање збрињавања и смештаја шеснаест лица који се и даље налазе у баракама ГП
„Планум“, као и то да су понуђена решења била у складу са Националном стратегијом за
решевање питања избеглица и ИРЛ, којом је предвиђено гашење Колективних центара, а утврђене
мере за решавање питања збрињавања лица смештених у Колективним центрима.
Имајући у виду наведено, Заштитник грађана сматра да би трајном решењу, усклађеним са
циљевима и могућностима Националне стратегије, збрињавања и смештаја ове групе избеглих
лица, допринео додатни напор Комесеријата који подразумева наставак разговора са њима и
локалном самоуправом у смислу разматрања свих околности и чињеница. Сматрамо да би требало
да Комесеријат, у што краћем року, размотри све могућности њиховог трајног збрињавања и
понуди најбоље могуће решење и евентуалне алтернативе.
Поред тога, обавештавамо Вас да је Заштитник грађана има сазнања да од затварања КЦ
„Планум“ ова лице живе у још тежим условима, јер су им искључени струја и вода, а однедавно је и
закључан и блокиран прилаз моторним возилама до барака у којима живе, чиме је угрожена
њихова основна безбедност. У разговору са представницима „Коалиције удружења избеглица“,
потврђено нам је да су ови наводи тачни.
Заштитник грађана сматра да је недопустиво да се грађанима која спадају у посебно осетљиву,
једну од најугроженијих категорија становништва, ускраћују струја и вода, блокирају прилази
привременом смештају и на тај начин ускраћују и ограничавају, не само људска права, већ
есенцијални услови за живот. Недопустиво је и непримерено примењивати овакве или било какве
друге мере притиска на лица која се налазе у избегличком статусу и стању социјалне потребе.
Позивамо Комесаријат за избеглице, као надлежни државни орган, да поменутим избеглим
лицима, до изналажења трајног решења њиховог смештаја и збрињавања, обезбеди основне
услове за живот достојне човека, односно, да им се струја и текућа вода понове учине доступним и
да се створе услови за заштиту њихове безбедности.
С поштовањем,
ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Горан Башић
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