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Odločno in trdno slediti vrednotam solidarnosti, svobode,  

strpnosti in medsebojnega spoštovanja 

Izjava skupine nevladnih in humanitarnih organizacij 

 

 

Skupina nevladnih in humanitarnih organizacij, ki sodelujemo pri zagotavljanju pomoči begunkam in 

beguncem, izražamo globoko obžalovanje nad petkovim terorističnim dejanjem v Parizu in obsojamo 

zavržni poboj nedolžnih ljudi ter ustvarjanje ozračja nezaupanja, sovraštva in strahu. 

Dogodek je in bo močno zaznamoval Francijo, Evropo, našo prihodnost. Predstavnice in predstavniki 

skupine nevladnih in humanitarnih organizacij podpiramo zaščito pravic posameznic in posameznikov 

do varnosti in svobode, vendar opozarjamo, da se prebivalci Evrope ne smemo ujeti v past sovraštva 

in strahu, ki nam je s takšnimi dejanji nastavljena. Ravno sedaj moramo še bolj odločno in trdno slediti 

temeljnim vrednotam EU, vrednotam solidarnosti, svobode, strpnosti in medsebojnega spoštovanja. 

Napadalci so izbrali prav cilje in kraje, kjer ljudje najrazličnejših barv, narodov ter veroizpovedi drug ob 

drugem uživajo svobodo v vsej njeni pojavnosti. 

Na grožnjo terorizma se je vedno treba odzvati odločno, a z najvišjo stopnjo upoštevanja človekovih 

pravic. 

Opozarjamo tudi, da terorizma ne smemo povezovati z begunkami in begunci: ljudje iz Sirije, Iraka, 

Afganistana in drugih držav k nam prihajajo ravno zaradi brezumnosti nasilja, kot smo mu bili priča v 

Parizu; prav s tem in z vojno so bili soočeni v svojih državah ter pred tem bežijo. Države so obvezane, 

da v skladu z mednarodnim begunskim pravom zaščitijo ljudi, ki bežijo pred oboroženimi konflikti in 

preganjanjem. 

V času, ko se še posebej posvečamo strpnosti, si v slovenskem javnem in političnem prostoru želimo 

odprte, vključujoče ter strpne debate o reševanju globalne begunske krize in nadaljnjega iskrenega 

sodelovanja pri delu z begunkami in begunci. Njihove zgodbe zdaj še bolje razumemo. 
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