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POVZETEK 

Migracije z neevropskega, pretežno muslimanskega sveta za Evropo ne predstavljajo nekega 

novega fenomena, saj so že od devetdesetih let prejšnjega stoletja v nenehnem vzponu. V 

preteklosti so bile bolje regulirane in obvladljive, mnoge države so migrante potrebovale in 

jih zaposlovale, velikokrat res da brez dovoljenj in za zelo nizke mezde. 

V letu 2015 je evropski prostor zajelo t.i. poletje migracij, ko je po Sredozemskem morju 

prišlo več kot milijon ljudi. Več kot polovica jih je prišla iz Sirije, kjer je do sedaj v 

državljanski vojni izgubilo življenje na sto tisoče ljudi, sledijo begunci iz Iraka, Pakistana, 

Somalije in drugih držav Bližnjega vzhoda in Afrike. Selitve iz omenjenih delov sveta so 

logična posledica dolgoletnega slabšanja življenjskih razmer, ki jih od znotraj narekujejo 

etnični spopadi, diktature samodržcev, epidemije bolezni, porazno stanje gospodarstva in 

večanje rodnosti, na zunaj pa dostikrat slabo upravičene ali nezadostne intervencije zahodnih 

sil. 

Na ravni Evropske unije obstajajo skupne migracijske in integracijske politike, a problem 

ostaja v njihovi implementaciji in spoštovanju sklenjenih dogovorov, prav tako situacije ne 

olajšuje dejstvo, da države članice še vedno povsem samostojno odločajo o azilnih postopkih. 

Eden poglavitnih delov migracijskih politik zaseda integracija, ki jo opredeljujemo kot 

dinamičen in dvosmeren proces, v katerem gre za aktivno prilagajanje tako tujcev kot tudi 

družbe same. Slednje se prepogosto pozablja. 

Pričujoče diplomsko delo povzema osnovna migracijska gibanja Evrope v zadnjih desetletjih, 

izkazuje vse osnovne migracijske teorije in uporabljene modele migracij vodilnih evropskih 

držav. V zadnjem segmentu teoretičnega dela sta predstavljeni ozadje nastanka migracijske 

politike Slovenije in vzpostavljenega modela integracije. 

V raziskovalnem delu diplome skozi oči treh intervjujancev dobimo vpogled v videnje in 

doživljanje migrantske situacije ter njihovo pripravljenost na integracijo.   

Ključne besede: migracije, Bližnji vzhod, islam, verski fundamentalizem, terorizem, begunci, 

integracija. 



 

 

ABSTRACT 

Migrations from non-European, mostly Muslim world are not a particularly new phenomenon 

for Europe, as they have been constantly rising since the 90th of the last century. However, 

they used to be better regulated and commanded, there were a lot of countries that needed and 

employed migrants, although frequently without permissions and for very low wages.  

In 2015 the European area experienced so called summer of migrations, when more than a 

million people came across the Mediterranean Sea. More than half of them are from Syria, 

where hundred of thousands people have lost their lives in the civil war so far, followed by 

refugees from Iraq, Pakistan, Somalia and other Near Eastern and African countries. 

Migrations from the mentioned parts of the world are  logical consequence of  many years'  

worsening the standard of living, which is influenced either internally by ethnic conflicts, 

dictatorships, epidemics, catastrophic economic situation, rising birth-rate, or externally by 

insufficiently justified or inadequate interventions of Western countries.         

There are common migration and integration policies at the European Union level, but the 

problem is the lack of their implementation and non-compliance with the agreements. 

Moreover, the member countries still make completely autonomous decisions on the asylum 

proceedings, which additionally hinders the situation. 

One of the main parts of the migration policies is integration, which is defined as dynamic 

and two-way process that comprises active adaptation of foreigners as well as the society 

itself. The latter is often forgotten.  

The present diploma thesis resumes the basic migration movements of Europe within the last 

decades and it demonstrates all the basic migration theories and applied migration models of 

the leading European countries.  

The research part of the diploma paper presents three interviewees and their sight of the 

migration situation, their experiences and their readiness for integration.  

Key words: migrations, Near East, Islam, religious fundamentalism, terrorism, refugees, 

integration.  
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1  UVOD 

V drugi polovici leta 2015 je našo državo v kaotičnih razmerah, mrazu, blatu in megli po t.i. 

balkanski begunski poti prešlo nekoliko manj kot pol milijona migrantov (politikis.si).  

Ti so bili v veliki večini, ne glede na splošno uveljavljen diskurz dvoma o tem, da gre za 

ekonomske migrante, ki bodo v Evropi kradli že tako maloštevilna delovna mesta ali pa živeli 

od socialnih podpor, begunci.  

Begunci, ki so v preteklih letih prihajali na evropska tla, bežijo iz držav, kjer že leta  vladajo 

nemogoče razmere, da bi si rešili življenje. Pravico imajo do mednarodne zaščite, saj tako 

narekujeta vsebini Evropske konvencije za človekove pravice (echr.coe.int, n.d.), ki je 

temeljna listina o človekovih pravicah, in Ženevska konvencija iz leta 1952. (filantropija.org)  

Ne gre zgolj za države ali območje Bližnjega vzhoda in Afrike, temveč se število razseljenih 

oseb v večini svetovnih regij konstantno povečuje od sredine 90. let naprej. Razlogi so 

različni in kompleksni, skupaj pa v globaliziranem svetu ustvarjajo vse večji bazen ljudi, ki se 

selijo ali bežijo od doma. Polovico vseh beguncev ustvarijo tri države – Sirija, Afganistan in 

Somalija (unhcr.org). 

Vidimo, da so notranji konflikti, državljanske vojne, vse večji prepad v prihodkih med 

razvitimi in nerazvitimi državami, slabe ekonomske razmere, podnebne spremembe, 

demografski pritisk dejavniki, ki lahko prispevajo k temu, da se nekdo odloči zapustiti 

domače okolje. 

Evropa se že nekaj let sooča s povečanim migrantskim valom prebežnikov iz vojnih območij 

Iraka, Afganistana, Somalije, Sirije in drugih regij. Nanje sta vrsto let neuspešno opozarjali 

Italija in Grčija, kamor so se preko Sredozemske poti po morju na pot v lepšo prihodnost 

tvegano podajali številni migranti, ki so bežali pred oboroženimi konflikti in nasiljem 

(publications.europa.eu). 

http://www.politikis.si/
http://publications.europa.eu/
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Namesto načela solidarnosti in humanitarnosti, enotne azilne politike Evropske unije in 

denarne pomoči omenjenima državama ter pravične prerazporeditve beguncev tudi v druge 

države EU, se je vsaka država zase borila za to, da bi sprejela čim manj beguncev. Dodatna 

denarna sredstva so namenjena ponovni graditvi zidov in krepitvi mejnega nadzora, sklepajo 

se nenačelni in nemoralni sporazumi, v skladu s katerimi naj se z begunci ukvarjajo druge, 

sosednje države. Gre za sporazum Libija – Italija in v marcu 2016 EU s Turčijo, na vidiku je 

nova kupčija z Libijo (Mirošič,  2016). 

Tako se v javnosti že vse od sredine leta 2014 do migrantske tematike pojavlja zaostrena in 

mestoma sovražna retorika, ki se je po terorističnih napadih v Franciji, Bruslju in Nemčiji le 

še zaostrila. 

Žrtve terorizma iz Pariza, Bruslja, Nice in Berlina skupaj predstavljajo evropski »enajsti 

september« in so pomembno vplivali na homogenizacijo prebivalcev evropskih držav v 

iskanju krivca za številne nedolžne žrtve in ga tudi našli v islamski državi (Gaube, 2015). 

Obujeni so stari proti islamski sentimenti, ki imajo racionalno in čustveno podlago ter segajo 

v čase sedmih križarskih vojn, tekom katerih se je pravzaprav Evropa kot entiteta šele 

vzpostavila in po 17. stoletju zavzela superioren položaj nasproti Islamu (Pašić, 2005). 

Med desetimi državami gostiteljicami beguncev je Nemčija edina predstavnica Evrope, ki je 

konec leta 2015 beležila kar 890.000 prosilcev za azil, kar je bila posledica t.i. velikodušne 

politike odprtih vrat Angele Merkel (demokracija.si). 

Vendarle se je tudi na nemških tleh namesto slogana »Wir schaffen das« (»Mi to zmoremo«) 

zavoljo vse večjega pritiska in revolta ultradesničarskih strank ter bližajočih se volitev jeseni 

2017 nemška kanclerka Merklova odločila za veliko bolj restriktivno migrantsko politiko. Ta 

bo namesto humanitarne note večji poudarek dajala sprejemanju visoko kvalificiranih 

strokovnjakov - tiste, ki niso upravičeni do azila, pa pospešeno vračala v izvorne države. 

(Kramžar, 2016) 
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Naša država je, tako kot mnoge druge evropske države, po našem mnenju v strahu pred 

ponovnim begunskim valom in v splošni atmosferi umikanja držav v izolacionizem ter 

protekcionizem namesto sodelovanja sprejela restriktivnejšo zakonodajo z novelo Zakona o 

tujcih, ta je stopila v veljavo 3.februarja 2017 (uradni-list.si) in bo v primeru novega 

begunskega vala in izrednih rezmer omogočila kolektivne deportacije beguncev brez 

predhodne individualne obravnave za to pristojnih organov.  

Povejmo še, da je bilo v Sloveniji decembra 2016 v vrsti za azil po podatkih Ministrstva za 

notranje zadeve 367 prosilcev za azil, marca 2017 pa je prošenj le še 131. Največ prosilcev  

prihaja iz Sirije, sledijo prosilci iz Pakistana, Afganistana in Alžirije. (mnz.gov.si) 

Vidimo, da se v luči opisane kompleksne migrantske situacije v globalnem smislu odpirajo 

vprašanja na mnogih ravneh. Znotraj evropskega prostora je to vprašanje varnosti in 

regulacije migracij, na katerega države članice Evropske unije še niso našle ustrezne rešitve. 

Prej kot ne se zdi, da se ob častitljivi obletnici podpisa Rimske pogodbe prav ob dilemah, 

povezanih s selitvami in varovanjem skupnih zunanjih meja, kažejo razpoke na pročelju 

evropske očetnjave, ki je bila v Evropi dolga desetletja garant blaginje in miru. 

Le homogena in notranje kohezivna Evropska unija, ki si je ob sklenjenih sporazumih o 

zadrževanju migrantov z Libijo in Turčijo drago kupila nekaj dodatnega časa, bo v prihodnje 

kos izzivom migracij in s tem povezanimi terorističnimi dejanji. Ogromne površine 

nemirnega morja in prostranih puščav ločijo staro celino od Afrike in držav Bližnjega vzhoda, 

pa vendar ljudje v stiski vedno znova najdejo poti, da se prebijejo na obale sredozemskih 

držav. (Mirošič, 2016) 

Vsi v tej nalogi uporabljeni stastistični parametri (surs, eurostat, unhcr) jasno kažejo, da se 

bodo migracije v Evropo nadaljevale in se še krepile, tudi zaradi relativne geografske bližine. 

Malo je verjetno, da bo EU vzpostavila popoln nadzor na morju in zunanjimi mejami ter tako 

popolnoma zaustavila nelegalne migracije. 
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Četudi bi bil lahko vpliv migracij, tistih načrtovanih in nadzorovanih, za starajočo evropsko 

celino v določenem kontekstu tudi dobrodošel ali celo nujno potreben, pa se zavoljo vse 

številčnejših terorističnih napadov, za katere odgovornost so prevzeli islamski skrajneži, 

takšen scenarij postavlja pod vprašaj, tudi zaradi obujenih relacij sovražnosti med 

krščanstvom in islamom ter s tem povezanimi diskurzi o nepremostljivih kulturnih razlikah. 

S tem zadnjim tudi preidemo na samo bistvo naloge, ki ciljno zasleduje in opisuje povečan 

tok migracij v Evropi in konkretno v Sloveniji ter ob tem zastavlja vprašanje ovir, ki se 

postavljajo na poti integracije migrantov iz neevropskih držav. 

To, ali bo integracija vseh prispelih migrantov in tistih, ki še čakajo pred durmi evropske 

trdnjave uspešna ali ne, bo na koncu odločilen jeziček na tehtnici za ali proti migracijam tako 

v naši državi kot drugje po Evropi. 

Dejstva kažejo, da so v tem času  in bodo v prihodnosti med nami begunci - ljudje, katerih 

doživljanja, pričakovanja in življenjska usoda skoraj v celoti ležijo v rokah opisanih stališč in 

odločitev Evropske Unije in vsake njenih članic. Soočanje individualnih značilnosti v 

Slovenijo zateklih beguncev in širših, političnih ter socioloških značilnosti migracij, je 

predmet raziskovalne naloge. Namen je preučiti ovire pri integraciji migrantov iz 

neevropskega prostora skozi pričevanja beguncev v Sloveniji, ki so k nam pribežali z 

begunskim valom konec leta 2015 in v začetku leta 2016. Zanimalo nas bo, katere so tiste 

dimenzije integracije, ki zanje predstavljajo največjo težavo in jih pojasnili tudi z 

individualnim migrantskim ozadjem. Dobljene rezultate bomo soočili z vsebino integracijske 

politike v Sloveniji in podali predloge za izboljšave na področjih, ki jih migranti pojmujejo 

kot problematične z vidika integracije. 

V začetku bomo kratko predstavili zgodovino migracij Evrope v obdobju po II. svetovni vojni 

in v  prelomnem času po padcu Berlinskega zidu, ko so zahodne države preplavili prebivalci 

bivših komunističnih dežel. 

V drugem poglavju nadaljujemo z razlago osnovnih definicij in pojmov kompleksnega pojma 

migracij. 
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Sledi predstavitev aktualnih migracij iz muslimanskega sveta v Evropo in konkretno v 

Slovenijo. Na tem mestu naj opozorimo na uporabo številnih internetnih virov, iz katerih smo 

črpali najnovejše statistične podatke, pa tudi razmišljanja strokovnjakov, ki so jih podajali v 

medijih. S tem smo želeli migracijsko situacijo predstaviti kar je mogoče izčrpno in široko ter 

v duhu času, tukaj in zdaj.  

Naslednje podpoglavje jasno razkriva, da so imele evropske države v preteklih desetletjih do 

migracij različne odnose, pristope in uporabljene modele, vendar je v okviru skupnega 

območja EU prišlo tudi na tem področju do sprejetja enotne zakonodaje, ki je sicer še vedno 

pomanjkljiva in se je ne izvaja dosledno. 

To velja tudi za Slovenijo, ki je bila kot članica EU primorana sprejeti in prilagoditi 

migracijsko politiko glavnim smernicam in direktivam EU, kar pa ne pomeni, da ne ostaja na 

mnogih področjih suverena (azilna politika, varovanje meja itd). 

Teoretični del diplome je zaokrožen z razlago pojma in dimenzij integracije,  v pomoč so nam 

bili prikazi osnovnih treh evropskih integracijskih modelov. Ti so, vsak po svoje, v praksi 

izkazali določene prednosti in pomanjkljivosti, kar pomeni, da preprosto ne obstoji 

integracijski model, ki bi lahko služil kot idealen in splošno uporaben. 

V okviru tega sklepnega poglavja za bolj poglobljeno razumevanje dogodkov, povezanih s 

terorističnimi napadi in izbruhi sovražnosti na obeh straneh, razkrivamo zgodovinsko ozadje 

dolgoletnega in ambivalentnega odnosa na relaciji krščanstvo – islam ter dodajamo kritične 

dogodke, ki so vplivali na percepcijo islama. 

Zaključujemo z opisom slovenske integracijske politike, ki sodi v enega od opisanih modelov 

integracije, t.j. model multikulturnosti. Tega je vgradila v svoje osnovne resolucije in 

dokumente o integraciji. 

Drugi, empirični segment diplome sooča relevantnost teorije v preseku z izsledki 

polstrukturiranih intervjujev z migranti iz Iraka, Sirije in Pakistana, ki smo jih izvedli 
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septembra 2017 v Azilnem domu na Viču v Ljubljani. Uporabili smo kvalitativni raziskovalni 

model in metodo kodiranja. 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Migracije 

Selitve so človeški vrsti inherentne
1
 in bodo takšne tudi ostale. V začetku je šlo pri migracijah 

za zagotavljanje gole eksistence in izboljšanja življenjskih pogojev, kasneje pa so postopoma, 

z razvojem tehnologije in prometa, migracije postajale obsežnejše pa tudi politično 

pomembnejše. Pravzaprav so bile selitve do nastanka političnih tvorb in kasneje držav 

svobodne in neregulirane, šele vzpostavitev pravice do prebivanja na določenem teritoriju, ki 

jo je dajalo državljanstvo in vizumske politike držav, so migracije postavile v ospredje kot 

nekaj, kar je potrebno nadzorovati in omejevati. (Bučar Ručman, 2014) 

2.1.1 Migracije v Evropi po 2. svetovni vojni 

Prebivalci Evrope so vse do druge svetovne vojne emigrirali na različne konce sveta, vodila 

so jih geografska odkritja in kolonizacija, želja po dobičkih s trgovino in tudi slabe 

ekonomske razmere doma. (Lukšič Hacin, 2005) 

Kalvarija druge svetovne vojne, izguba več kot petdeset milijonov ljudi ter prav toliko 

razseljenih sta spremenili migracijsko sliko Evrope (delo.si).
2
 Le-ta je v tem obdobju prešla iz 

emigracijske v imigracijsko družbo. (Bučar Ručman, 2014) 

                                                 
1
 Inherenten (Lat). (filoz) tesno povezan, notr., vsebinski (kakšne stvari); ki se nanaša na povezanost 

stvari in lastnosti (SLOVAR TUJK, Učila 2011):  
2
 Emigracije  (SSKJ) emigracija 1. Izseljevanje v tujino, zlasti iz političnih razlogov. 2. Emigranti: 

emigracija vodi močno politično dejavnost/ekonomska emigracija 

Imigracija (SSJK) imigracija – knjiž. priseljevanje: nekatere države omejujejo imigracijo/imigracija 

delavcev v industrijsko razvite države 
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Etnična struktura prebivalstva v letih po drugi svetovni vojni se je hitro spreminjala predvsem 

zavoljo procesov dekolonizacije in velikih potreb po delovni sili, ki je bila potrebna za 

obnovitev infrastrukture in vnovičnega zagona gospodarstva. (Lukšič Hacin  v Mesić, Heršak, 

1989) 

Če so bile selitve iz naslova dekolonizacije spontane, pa so bile ekonomske načrtovane v 

obliki delovnih shem, kot bo prikazano v nadaljevanju, so države zahodne Evrope za potrebe 

hitro rastočega gospodarstva uveljavile t.i. model gostujočih delavcev. (Lukšič Hacin, 2005) 

Vse do padca Berlinskega zidu leta 1989 so bile migracije znotraj ideološko razdeljene 

Evrope za ogromno milijonov ljudi v komunističnih sistemih onemogočene oziroma je do njih 

prihajalo iregularno. (Lukšič Hacin, 2005) 

Iz držav Južne Evrope in tudi iz držav izven Evrope so v hitro se razvijajoče evropske države 

prihajali t.i. delovni migranti. Delovne migracije so tako vse do 60. in 70. let oziroma do 

naftne krize in stagnacije gospodarstva 1972 predstavljale dominantni delež selitev. Potrebno 

je poudariti bistvo narave teh migracij, ki so jih države gostiteljice obravnavale kot izključno 

začasne. Številne države so iz potrebe po večinoma nekvalificirani delovni sili sklepale 

bilateralne dogovore z drugimi državami o določenih kvotah začasnih delavcev. V največji 

meri je bilo to značilno za Nemčijo (t.i. Gasterbeiter program), ki je imela tovrsten dogovor 

tudi z Jugoslavijo, še največ delavcev pa je prišlo na nemška tla iz Turčije. Veliko delovnih 

migrantov je, ne glede na prvotne načrte, ostalo v tujini za stalno, mnogi so si ustvarili 

družine in pridobili vsaj nekatere pravice, kot na primer pravico do stalnega prebivališča in 

združevanja družine. 70. leta so z zaostrovanjem gospodarskih razmer v severnih in zahodnih 

evropskih državah prinesla s seboj tudi restriktivnejšo migracijsko politiko, pri kateri so lahko 

skozi stranska vrata prihajali zgolj še priseljenci iz naslova združevanja družin.V tem obdobju 

lahko vidimo opazno upadanje  potreb po ekonomskih migrantih v prej uveljavljenih 

imigrantskih evropskih državah, kar po drugi strani sovpada s trendom zviševanja števila 

prošenj za status begunca. (Bučar Ručman, 2014) 
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V istem času so bile mnoge od južnoevropskih držav soočene z upadom rodnosti in višjo 

gospodarsko rastjo, kar je vodilo k spremembi statusa iz emigrantske v imigrantsko družbo. 

To je v največji meri veljalo za Italijo, Španiji in Grčijo. (Bučar Ručman, 2014) 

2.1.2 Migracije po padcu Železne zavese 

Naslednjo prelomnico v evropskih migracijskih gibanjih predstavljata padec železne zavese in 

s tem porast notranjih migracij. Predvsem je šlo za migracije prebivalcev iz držav bivšega 

Vzhodnega bloka na Zahod in kasneje širitev Evropske unije (v nadaljevanju EU). (Bevc, 

2004) 

Leta 2004, ko se je EU kot polnopravna članica priključila tudi Slovenija, je velika večina 

držav dotedanjega jedra EU v relaciji do novih članic uveljavila tranzitno obdobje ne- 

zaposlovanja delavcev iz teh držav, le Velika Britanija, Irska in Švedska te prepovedi niso 

uveljavile. Najdlje, osem let, sta pri njej vztrajali Nemčija in Avstrija. (Bevc, 2004) 

Vendar se tudi po izteku tega obdobja bojazni najbolj razvitih držav članic EU niso uresničile. 

Po podatkih Eurostata (Eurostat, 2017) je na vrata Evrope začelo takrat trkati vse večje število 

beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito iz Azije, Afrike in Bližnjega Vzhoda, kar je 

postopoma vodilo k vse bolj restriktivnim ukrepom politike priseljevanja. 

Če smo bili po drugi svetovni vojni priča ločenim migracijskim politikam posamičnih držav, 

ki so iz ekonomskih razlogov sklepale različne bilateralne sporazume z drugimi državami, da 

bi prišle do poceni delovne sile, smo v zadnjem času priča drugačnim razmeram, ki jih 

narekujejo povečane migracije, vpliv globalizacije, nejasna vloga EU in negotovo stanje v 

gospodarstvih njenih držav članic. (Bučar Ručman, 2014) 

Četudi sta migracijska in azilna politika v pristojnosti EU in se lahko z Lizbonsko pogodbo 

t.i. načelo solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami (Evropski 

parlament 2016b) uveljavlja tudi pri politiku priseljevanja, pa se na primeru zadnjega 

begunskega vala na evropskih tleh to v praksi ni potrdilo v zadostni meri. (Zalta, 2016) 
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Menimo, da migracijski trendi in vse bolj kompleksna geopolitična situacija Evropo vendarle 

neizbežno vodita k temu, da se bo z vse večjim številom neregularnih migracij  primorana 

soočati kot homogena celota. 

Evropa, ki pravzaprav paradoksalno notranje nastopa kot izredno povezana, še posebej od 

uveljavitve skupnega trga in prostega pretoka ljudi, blaga, dobrin in kapitala, deluje kot 

trdnjava Evropa, ki se je navzven zaprla s Šengensko mejo ter kompleksnim panoptičnim 

sistemom nadzora mednarodnih migracij. (Bučar Ručman, 2014) 

Osnovna logika migracijskih politik je jasna: izvajati selekcijo priseljencev na tiste, ki so 

dobrodošli in potrebni za delo v sedentarnih
3
 dejavnostih, ki posedujejo človeški kapital in 

bodo pripomogli h gospodarskemu razvoju in na drugi strani izključevanje vseh drugih, 

revnih in neizobraženih. (Bučar Ručman, 2014) 

Slednji so, če povzamemo, v tovrstni shemi priseljevanja diskriminirani celo, če prihajajo iz 

področij vojnih žarišč in torej življenjsko ogroženi,  ter prisiljeni v ilegalno prehajanje meja s 

pomočjo tihotapcev. 

Menimo, da migracije sodobnega sveta zgolj odražajo spremembe v družbenem in 

ekonomskem razvoju vse od 70. let naprej. Povečani trendi preseljevanja so v veliki meri 

posledica prodornosti ideologije neoliberalizma, ki preko liberalizacije kapitalističnih 

odnosov, svobodne trgovine, svobode kapitala in tudi liberalizacije pretoka ljudi pravzaprav 

migracije predstavlja kot povsem normalen pojav v sodobnem svetu. 

Vse bolj selektivno zapiranje mej in zatekanje k poostrenemu nadzoru preko številnih 

sodobnih tehnoloških mehanizmov, katerih uporaba je tudi z etičnega vidika mestoma 

vprašljiva, je po mnenju politologa in sociologa Bučar Ručmana (Bučar Ručman, 2014) zgolj 

odsev politike držav centra (ZDA, države Zahodne Evrope) do držav evropske kot tudi 

                                                 
3
 sedentaren (SSKJ): nastanjen, stalen, vezan na kako mesto (Verbinc, 1982); torej stalne ali krajevno 

fiksne dejavnosti, za razliko od nestalnih oziroma fleksibilnih in dislociranih dejavnosti op.p. 
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svetovne periferije in sloni na temeljih ekonomskega izkoriščanja, k čemur se bomo v 

nadaljevanju še vrnili. 

Trenutno migracijsko situacijo in njen kontekst dobro povzema Bučar Ručman z besedami:   

»Značilnost evropskega prostora je razširjeno proti priseljensko razpoloženje. V družbeni 

klimi, prežeti s stereotipnimi sodbami in predsodki, je eno od temeljnih sporočil, ki se jih 

promovira v javnem diskurzu, enačenje priseljevanja s kriminaliteto in enačenje priseljencev s 

storilci kaznivih dejanj. Po 11. septembru 2001 je takšna gonja zoper migracije dobila še novo 

dimenzijo – boj proti terorizmu.« (Bučar Ručman, 2014, 14) 

Kot potencialni teroristi so v Evropi prepoznani predvsem migranti in begunci iz 

muslimanskega sveta. Tako se ameriška televizijska mreža CNN  sklicuje na obsežno 

dokumentacijo evropske preiskave o terorističnih napadih, v skladu s katero naj bi denimo 

predstavnika Islamske države, ki sta se v Parizu leta 2016 razstrelila pred stadionom, 

pripotovala po balkanski poti, torej tudi preko Slovenije (Kocjan,  2016).  

Podobnih zgodb smo v slovenskih medijih do danes zasledili še vsaj nekaj, vendar podrobnih 

podatkov s strani slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA), menda zavoljo 

varovanja zaupnosti, nismo prejeli. (Svet24.si) 

2.2 Razlaga osnovnih pojmov, definicij in teorij migracij 

V poplavi različnih definicij migracij smo kot najbolj vključujočo in splošno uporabno izbrali 

tisto, ki jo sprejema OZN (UN DESA, 1998, 17, v Bučar Ručman, 2014, 60).  

Mednarodni migrant je po tej definiciji »…oseba, ki spremeni državo običajnega 

prebivališča«, pri čemer je država običajnega prebivališča razumljena kot »…država, v kateri 

oseba živi oziroma ima bivališče, kjer običajno preživlja dnevni počitek. Začasno potovanje v 

tujino zaradi oddiha, preživljanja počitnic, obiskov prijateljev ali sorodnikov, dela, 

zdravljenja, verskega romanja ne pomeni spremembe države običajnega prebivališča«.  
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Ob tem je zapisan tudi dodatni pogoj – sprememba običajnega prebivališča mora trajati vsaj 

eno leto. Populacijo mednarodnih migrantov po definiciji OZN sestavljajo »…osebe, ki so 

kadarkoli spremenile državo svojega običajnega prebivališča in so tam prebivale najmanj eno 

leto« (ibid). 

Kot definicijo, ki razlaga vrsto migracij, navajamo avtorja Cohena. Ta razlikuje osem tipov 

migracij (Cohen 2005, v Robida, 2010): »…legalne ekonomske/delovne migracije, nelegalne 

ali nedokumentirane ekonomske migracije, migracije beguncev in izgnancev, neodvisne 

migracije žensk, usposobljeni začasni migranti, usposobljeni dolgotrajni migranti, množične 

notranje selitve in turizem«.  

Migracije so v največji meri obravnavane z interdisciplinarnega vidika, kar pomeni, da 

migracije, migracijske tokove, vzroke in njihove posledice pojasnjujejo različne teorije 

migracij,  ki segajo na področje sociologije, ekonomije, antropologije, geografije, 

demografije, zgodovine, prava, politologije. (Brettell in Hollifield, 2008) 

Menimo, da je v današnjem času zaostrenega javnega diskurza največ argumentov na strani 

ekonomskih teorij, predvsem prevladujoče push in pull teorije, ki pa seveda nima vse 

razlagalne pozicije in moči. 

Zelo jasno to pove Josipovič (2006, 202): »Doslej še nobena teorija migracij ni uspela v celoti 

razložiti tako nepredvidljivega fenomena, kot so migracije«, in ker sprejemamo, da »na 

posameznikovo odločitev o preselitvi vpliva splet različnih dejavnikov, kjer eden od njih 

lahko prevladuje, prav gotovo pa se vzajemno dopolnjujejo« (Josipovič, v Lukšič Hacin, 

1999, 144), smo se odločili uporabiti eklektični pristop pri obravnavi migracijskih teorij.  

Termin eklektično pomeni zajemanje iz že ustvarjenega oziroma eklektik je tisti, kdor iz tujih 

idej sestavlja miselni (filozofski) sistem (Slovar tujk, Učila, 2011). 

Po vzoru »sintetičnega teoretičnega pristopa pri razlagi mednarodnih migracij«, ki ga je 

oblikoval Massey (Massey, 2003, 10 -20), smo združili ključne ugotovitve posameznih teorij 

ter upoštevali in vključili tudi njihove kritike. 
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Če hočemo vse partikularne teorije mednarodnih migracij primarno vključiti v globalni 

prostor in dogajanje, bomo zagovarjali takšen teoretični pristop, ki postavlja v središče 

razlage mednarodnih migracij t.i. teorijo svetovnih sistemov, to pa vidimo kot temelj teorije, 

na katerega bomo navezali posamezne ožje migracijske teorije. (Bučar Ručman. 2014, 164) 

Beck (Beck, 2003, 24) osrednjo vlogo teorije svetovnega sistema pri razlagi mednarodnih 

migracij utemeljuje s tem, da obstaja globalnost, tj. življenje v svetovni družbi, kjer je 

predstava o zaprtih prostorih postala fiktivna in se nobena država ne more več zapreti pred 

drugimi. To je postala osrednja realnost in karakteristika časa, v katerem živimo. 

Globalizacija intenzivno poteka na vseh področjih, tako na ekonomskem, političnem in 

kulturnem, povezuje jo skupni imenovalec – erozija nacionalnih meja in vezi med teritorijem 

in močjo (Castles, 2000, 187) ter sočasen vzpon moči velikega transnacionalnega kapitala.  

Globalni sistem je bistveno oslabil vlogo in moč nacionalnih držav in odvzel velik del 

suverenosti političnim odločevalcem, saj dandanes posamezne države in etablirane elite le 

sledijo pritisku kapitala v globalno delujočem gospodarstvu (Bučar Ručman 2014, 165). 

Zato Wallerstein (Wallerstein, 2006, 25) poudarja, da »…mora biti ključna enota pri 

proučevanju mednarodnih migracij globalna dimenzija in svetovni procesi, nato pa znotraj 

tega upoštevanje in vključevanje drugih, partikularnih migracijskih teorij.«.   

Tako kot nekateri drugi avtorji, v Sloveniji na primer antropologinja dr. Vesna Vuk Godina 

(Vuk Godina, 2016), Wallerstein v Teoriji svetovnih sistemov (Wallerstein, 2006) 

prvenstveno analizira razmere na relaciji center – periferija in pri tem odkriva tiste 

mehanizme, ki zagotavljajo kontinuiteto in dominacijo centra in njegovih jedrnih držav. 

Te jedrne oziroma močne države v imenu centra vzpostavljajo kvazimonopolne produkcije, 

pri čemer uporabljajo novodobne izkoriščevalske mehanizme, ki so sicer bolj subtilni kot tisti, 

ki so veljali v sužnjelastništvu ali dobi kolonializma, pa vendar eksploatirajo periferne države 

skozi različne sisteme patentov, protekcionističnih ukrepov, ki omejujejo uvoz ali izvoz, ali 
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skozi pritiske, ki odpravljajo takšne zaščitne ukrepe, selitve proizvodnje na polperiferna 

območja z nižjimi mezdami itd. (Bučar Ručman, 2014,165) 

V države centra se za potrebe sedentarnih dejavnosti novači, tudi nelegalno, s tihim 

privoljenjem države, cenejše in manj zaščitene delavce iz polperiferije, ki pa se jih lahko tudi 

kadarkoli znebijo in, če ne drugače, deportirajo iz države. (Bučar Ručman, 2016)  

Poleg varnostnega vidika se v javnih diskusijah proti migrantom konstantno  izpostavlja 

nevarnost, da bodo le-ti odvzemali delovna mesta domačim delavcem, ki še sami težko 

najdejo zaposlitev. 

Pa vendar moramo ugotoviti, da delavci migranti opravljajo dela, ki jih na izrazito 

segmentiranem trgu dela za ponujeno plačilo domačini nočejo opravljati (gre za t.i. 3D dela, 

dirty, dangerous, deameaning -  umazana, nevarna in ponižujoča dela), to so pretežno 

sezonska dela, dela v gradbeništvu, gostinstvu ali kmetijstvu, ali pa prevzemajo dela za 

ponujeno plačilo, ki je pod eksistenčno ravnjo in ga ravno tako ne morejo opravljati domačini. 

(Toplak, n.d.) 

Teorija svetovnega sistema v osnovi sprejema izhodišča Leejevega (Lee, 1966, v Bučar 

Ručma, 2016) modela odbijanja in privlačevanja, ki smo ga že omenili kot največkrat 

omenjenega v sklopu ekonomskih teorij (orig. push – pull), kar pomeni, da ne mednarodne 

migracije bistveno vplivajo dejavniki v državi izvora in razmere v ciljni državi, pri čemer 

moramo upoštevati tudi t.i. intervencijske ovire. 

Kljub različnosti obstoja različnih »push in pull« dejavnikov znotraj držav, po mnenju Leeja 

(Lee, 1966, v Bučar Ručman, 2016) »…za večino ljudi delujejo odbijajoče naslednji faktorji: 

ekonomska stagnacija, nizek družbeni standard, odsotnost mehanizmov socialne države, nizki 

dohodki, brezposelnost, korupcija, kriminaliteta, politično nasilje, ovirane možnosti 

posameznikovega razvoja, naravne katastrofe, okoljske spremembe, različne oblike 

diskriminacije, konflikti, vojne itn., medtem ko večino privlačijo ekonomsko napredovanje, 

višji družbeni standard, zaposlitvene možnosti, višji dohodki, osebna varnost, socialna 

varnost, možnost osebnega uspeha in razvoja itn.«. 
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Intervencijske ovire, ki otežujejo migracije, po Klinarju (Klinar, 1976, 19) kažejo na to, da 

»…odločitev za migracijo ni zgolj mehanična kalkulacija, temveč je potrebno upoštevati tudi 

vmesne moteče ovire, kot so: geografska razdalja, ki jo mora prepotovati migrant (če bi bile 

migracije legalne in npr. omogočen koridor prihoda beguncev, to ob prisotnosti nizko 

cenovnih letal ne bi smel biti problem), in s tem povezani finančni stroški (ki se izplačujejo 

povečini tihotapskim tolpam) ter izguba časa, prekinitev socialnih stikov z družino in 

domačimi itn.«  

Po našem mnenju tudi ta zadnja ovira v današnjem času, ko je možen vsakodnevni stik z 

domačimi preko skypa ali mobilnega telefona, ni več takšna težava. 

Teorija privlačevanja in odbijanja je zaradi svoje relativne preprostosti in brezčasnosti 

uporabna, pa vendar ne pove, zakaj se denimo v vojnih razmerah nekateri odločijo za 

migracije in drugi ne. (Bučar Ručman, 2016) 

Tako lahko razumemo, da na tako pomembno odločitev poleg marsičesa vplivajo tudi 

subjektivni dejavniki in osebnostne lastnosti posameznika. 

Vendar pa, kot smo lahko opazili tudi v primeru begunskega vala na evropskih tleh, in kot 

ugotavljajo Castles in Miller (Castles in Miller, 2009, 23) in Massey (Massey, 2003, 11), se za 

migracije redko odločajo najrevnejši, temveč migranti navadno izhajajo iz srednjega sloja (že 

za pot iz denimo Sirije do Evrope je posameznik v povprečju porabil več tisoč evrov, op.p). 

Da bi dobili popolnejšo razlago vzrokov migracij v sodobnem času, bomo omenjen Leejev 

model nadgradili z neoklasično makroekonomsko teorijo, katere glavna predpostavka je, da so 

mednarodne migracije posledica razlik na trgu dela, predvsem v višini plač med posameznimi 

državami (Bučar Ručman, 2014, 168). To pomeni, da se posameznik v skladu z neoklasično 

makroekonomsko teorijo povsem racionalno odloči za selitev zaradi možnosti lažje zaposlitve 

oziroma višje plače v tujini. 

Josipovič (Josipovič, 2006, 81) te ugotovitve Masseya (Masseya, 1993) nadgradi še z 

ekonomsko teorijo človeškega kapitala, ki pravi, da je odločitev za migracijo vezana na 
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individualno analizo stroškov in koristi (»costs and benefits«), ki je poleg »push-pull« teorije 

v ekonomiji druga najbolj upoštevana.  Posameznik se torej odloči za migracijo le, če ima 

presežek nad celotnimi stroški, povezanimi s selitvijo (stroški selitve, izguba dohodka, 

dodatno izobraževanje, psihični pritiski itn). 

Menimo, da sodobna tehnologija in načini komunikacije ter novi mediji (facebook, twitter) 

današnjim migrantom omogočajo dokaj objektiven vpogled in poučenost o razmerah v 

potencialni emigrantski družbi, vendar pa so lahko te informacije tudi zavajujoče in popačene, 

še v največji meri pa se lahko izredno hitro spremenijo (npr. zaprtje Balkanske begunske poti 

marca 2016 in bolj restriktivna politika Nemčije in Avstrije sta dva dejavnika, ki sta bistveno 

vplivala na desetisoče migrantov, ki so že bili na poti proti Evropi). 

Prav tako bomo na podlagi ugotovitev avtorjev Starka, Blooma, 1985 in Taylorja, 1999, 

modificirali Leejev model iz leta 1966, ki predpostavlja, da imigranti odločitev za migracije 

sprejemajo sami, kar so omenjeni avtorji na podlagi raziskav zavrgli in dokazali, da so te 

odločitve sprejete v krogu cele družine ali celo skupnosti, kar pomeni, da to odločitev 

sprejema posameznikova najožja socialna mreža. 

Družina pomaga izbranemu posamezniku z denarjem pokriti stroške poti, ta pa kasneje pošilja 

mesečno domov nek znesek denarja, pri čemer torej ne gre za altruizem, temveč za posledico 

dogovora znotraj družine. 

Massey (Massey 2003, 13) v povezavi s tem omenja tudi dejstvo, da se družine velikokrat 

zaradi slabih ali negotovih domačih razmer odločijo, da pošljejo enega ali več družinskih 

članov v tujino, pri čemer Massey govori o prerazporeditvi ekonomskega tveganja. 

Izpostavili smo že, kolikšno vlogo igra pri sprejemanju odločitve za selitev socialna mreža 

posameznikov v domačem okolju, prav tako pa imajo veliko vpliva na migracije tudi že 

obstoječe socialne mreže, ki obstajajo v ciljni državi migranta. 
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Prav tako Castles in Miller (Castles in Miller, 2009, 20) ugotavljata, da so migracije kot 

takšne kolektivna dejanja, ki izhajajo iz družbene spremembe in vplivajo na celotno družbo, 

tako v izvornih kot ciljnih območjih. 

Povedano bomo navezali na aktualno teorijo migracijskih mrež. Migrante (Massey, 1993) 

nekdanje migrante in potencialne migrante povezujejo v izvornih in ciljnih državah različne 

neformalne vezi (sorodstvene in prijateljske vezi, življenje v isti lokalni skupnosti itn.), ki 

skupaj tvorijo t.i. socialni kapital.  

Pojem socialni kapital je interdisciplinarni koncept in se uporablja na področjih ekonomije, 

sociologije in politike in povzema idejo, da družbene vezi pripomorejo k boljšemu delovanju 

družbe. Ključni avtorji teorij tradicije koncepta socialnega kapitala so Pierre Bourdieu, James 

Colerman in Robert D. Putnam. Na ravni posameznika ta pojem predstavlja seštevek vseh 

vezi, ki jih sklepamo na poti življenja, imajo za nas neko vrednost in so nam lahko v korist 

(Lozej 2004, 12). 

Prvi migranti v novem okolju prevzamejo najvišje stroške, ker v novem okolju nimajo 

povezav z avtohtonimi prebivalci, sami si morajo priskrbeti stanovanja in zaposlitve. Vse to 

bo za nove migrante, ki bodo prišli za njimi, veliko lažje. Migracije sčasoma postanejo 

proces, ki žene samega sebe in izgradi »lastno podporno infrastrukturo (Massey, 2003, 27). 

Migranti so v mnogih evropskih državah razvili različne sisteme zaposlovanja, ki 

predstavljajo alternativo negotovim in nizko plačanim zaposlitvam. Avtor Schmitter Heisler 

(Schmitter Heisler, 2008, 87-88) jih opisuje kot ekonomijo etničnih enklav  (npr. prodajalne 

sadja in zelenjave, cvetja, stojnice s hrano, razširjene tudi v Sloveniji). 

Teorija migracijskih mrež se kot takšna osredotoča predvsem na mikrosociološko dimenzijo, 

tej bomo v nadaljevanju preko teorije migracijskih sistemov dodali še makrosociološke 

dejavnike. Osnovna domneva te teorije je, da migracije ne potekajo med dvema naključnima 

državama, temveč med državama, ki sta med seboj zgodovinsko povezani, kar je bilo v  

evropskem prostoru v največji meri povezano s procesi kolonizacije in dekolonizacije. 
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Castles in Miller (Castles in Miller, 2009, 27) kot osnovne vezi med državami naštevata: 

politični vpliv,  že omenjeno kolonizacijo, trgovino, naložbe, kulturne vezi, Fawcet (Fawcet, 

1989) pa temu dodaja, da so države znotraj migracijskega sistema razdeljene na jedrne 

imigracijske države in emigracijske države, pri čemer geografska bližina ne igra odločilne 

vloge. 

Migracijske, še prav posebej pa integracijske politike posamičnih držav se največ ukvarjajo z 

vprašanjem vključevanja migrantov na trg delovne sile, oziroma, povedano drugače, 

zaposlitev je ultimativni cilj integracije in pokazatelj njene uspešnosti. Vendar zaenkrat 

države prejemnice pri zaposlovanju migrantov ne dosegajo dobrih rezultatov, saj je bila leta 

2016 stopnja zaposlenosti državljanov tretjih držav za 15,2 odstotne točke nižja od stopnje 

zaposlenosti državljanov EU, še posebej nizka pa je bila med ženskami. Migranti iz tretjih 

držav so pogosto podzaposleni, tudi tisti z univerzitetno izobrazbo.(sloga-platform.org)  

Tudi podatki o brezposelnosti mladih muslimanov govorijo v prid tezi, da je prav občutek 

družbene in ekonomske izključenosti ali potisnjenosti na rob eden glavnih povodov za 

odločitev mladih v Evropi za odhod v vrste Islamske države. Zanimivi so podatki, da se je v 

Nemčiji - njena kanclerka je nekaj let entuziastično razglašala, da zdaj tudi islam pripada 

Nemčiji (Der Islam ist ein Teil von Deutschland. (2012) - brezposelnost med mladimi 

muslimani od 80. let nenehno zviševala, v Veliki Britaniji pa, kljub z namenom zagotavljanja 

enakopravnega nastopa na trgu delovne sile leta 1976 vzpostavljeni Svet za enakopravnost 

ras, ni dosegel želenega učinka.V identitetni stiski in ob številnih frustracijah so številni, 

predvsem mladi, našli odgovor za svoje težave v krepitvi svoje islamske kulture in tudi za 

sodelovanje v fundamentalističnih
4
 terorističnih celicah, ki jih je v Evropi kar nekaj. (rtvslo.si)  

                                                 
4
 Fundamentalizem – duhovna drža, za katero je značilno brezkompromisno vztrajanje pri (ideoloških 

ali verskih) načelih, združeno z nestrpnostjo do vsega drugačnega (SLOVAR TUJK 2011, Založba 

DUDEN); 

Islamski fundamentalizem – versko gibanje, ki zahteva popolno zvestobo koranu (SSKJ) 
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V teoriji obstaja veliko razlag o tem, kako se priseljenci vključujejo na trg delovne sile, tista, 

ki podaja dodatne razlage in je mestoma kontradiktorna, pa je teorija dvojnega trga dela. 

(Bučar Ručman, 2016) 

Ta v osnovi negira domnevo teorije človeškega kapitala, da so migracije posledice racionalnih 

odločitev posameznikov, ki vzamejo usodo v svoje roke, temveč primarno izhajajo iz potrebe 

po poceni »delovni sili« v industrijsko razvitih državah. Se pravi, da so v ospredju dejavniki 

privlačevanja v ciljnih državah (Castles in Miller, 2009, 25), migracije pa so zgolj posledica 

strukturnih dejavnikov, ki delujejo v sodobnem kapitalizmu. Povedano drugače to pomeni, da 

lahko bistvene ugotovitve teorije dvojnega trga povežemo s primarnimi cilji kapitalistične 

ekonomije, tj. maksimiranje dobičkov. 

Tuji delavci, še zlasti, če so zaposleni na črno, so pripravljeni opravljati dela v določenih 

deficitarnih, običajno delovno intenzivnih poklicih, tudi za malo denarja. 

Vendar pa Massey  (Massey, 1993, 442) na tem mestu upravičeno opozarja, da je ta, 

rekrutirana in cenejša delovna sila, ki jo predstavljajo imigrantski delavci, veliko lažje 

zamenljiva, kar se pokaže ob gospodarskih krizah in finančnih težavah. Takrat so ti delavci 

prvi na vrsti za odpust. 

Do sedaj naštete migracijske teorije so bile primarno vezane na ekonomske razloge in jih torej 

lahko razlagamo kot prostovoljne, čeprav je že Klinar (Klinar, 1975) zapisal, da 

»…prostovoljne migracije niso tako prostovoljne, kot se navidezno kaže«. 

In prav ta dilema o naravi migracij in ozadju dejavnikov, ki vplivajo nanje, je prišla v 

ospredje v času ti. begunske krize na evropskih tleh. 

Pojavlja se vprašanje, ali so pri nedavnih povečanih tokovih migracij prevladovali elementi 

potiska nad elementi privlačevanja, ki jih Klinar (Klinar, 1993a, 615) opredeljuje kot  

»…pojave prisile, momenta nenadnosti, ogrožanje življenja ali zdravja ljudi.« 
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To je značilno za prisilne migracije, v katerih se ljudje v skupinah ali posamično odločijo 

oziroma so prisiljeni v selitev zaradi reševanja svojega življenja, pri čemer lahko vzrok 

predstavlja človeški dejavnik ali narava (Mežnarić, 2003, 130). 

V primerih, ko je vzrok za takšno prisilno mednarodno migracijo vezan na »utemeljen strah 

pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni 

družbeni skupini ali določenemu družbenemu prepričanju«, imajo begunci (formalno) zaščito 

v skladu z vsebino  Konvencije o statusu beguncev in Protokolom h konvenciji o statusu 

beguncev  (filantropija.org), pri čemer se pogoji za dodelitev statusa begunca v državah EU v 

zadnjih desetletjih vse bolj zaostrujejo (Bučar Ručman, 2014). 

Konvencija res razkriva vsebino vzrokov za podelitev statusa begunca, vendar pa so na koncu 

države oziroma njihovi birokratski aparati tisti, ki odločajo o usodi beguncev in njihovem 

statusu (podelitev statusa begunca; repatriacija ali preselitev v drugo državo).  

Gre torej v prvi vrsti za politično odločanje (Klinar, 1992a, 358) in vse manj za humanitarni 

duh, ki ga je bilo v luči posledic druge svetovne vojne moč čutiti v omenjenih določilih 

Konvencije in Protokola. 

Vidimo torej, da smo priča zatonu mednarodne solidarnosti in želje po zaščiti ranljivih skupin 

prebivalcev, kar na drugi strani na nacionalnih nivojih sovpada z zahtevami po reduciranju 

vloge države (»vitka država«) ter krčenjem socialne države. V ospredju so argumenti po 

regulaciji, privatizaciji, uvajanju strukturnih reform, predvsem se upoštevajo partikularni 

interesi kapitala in individualnost, kamor migranti ne sodijo. 

2.3 Aktualne migracije iz muslimanskega sveta v Evropo 

Menimo, da sodobni procesi globalizacije in aktualne razmere na Bližnjem vzhodu 

spreminjajo Evropo v prostor pospešenih migracij, tako v smislu hitrosti kot tudi obsega.  

Vendar ne smemo pozabiti, da je imela Evropa še pred drugo svetovno vojno status 

emigracijske celine. V obdobju med letoma 1829 in 1940 naj bi se izselilo približno 55 do 60 
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milijonovo ljudi (kar ustreza številu izgubljenih človeških življenj v II. svetovni vojni), od 

tega kar 38 milijonov v Združene države Amerike (Boeri et al, 2002, 10). 

Poleg množičnosti in smeri preseljevanj lahko na usode ljudi, ki iščejo nove možnosti ali si 

rešujejo življenja, ko bežijo iz vojnih območij, vpliva tudi politični kontekst migracij. Ta je v 

zadnjih letih v Evropi zavoljo objektivnih pa tudi iracionalnih dejavnikov dobil drugačne in  

bolj negativne konotacije. 

V Evropi se je v zadnjih tridesetih letih podvojila populacija muslimanov. (dnevnik.si)  

V Slovenijo so v devetdesetih letih, v času trajanja jugoslovanske državljanske vojne, 

množično prihajali begunci, tudi pretežno muslimanskega porekla. Tako smo Slovenci v luči 

sedanje migrantske situacije očitno že pozabili, da je bilo v letih najhujšega bosanskega 

eksodusa na Rdečem križu registriranih 45.000 beguncev iz BIH, še vsaj 25.000 pa jih je bilo 

neregistriranih, saj so prebivali pri sorodnikih ali prijateljih. 70.000 beguncem iz BIH 

moramo prišteti še 23.000 Hrvatov iz začetka tretje balkanske vojne. Ti so sicer dokaj hitro 

zapustili našo državo. (Utenkar, Delo.si, 2015).  

Pri omenjenih priseljencih se po naši lastni interpretaciji dogodkov ni v tolikšni meri 

problematiziralo njihovega porekla ali kulturnega okolja, iz katerega so prihajali, vsaj ne v 

ideološkem smislu, veliko jih je bilo ravno tako deležnih omalovažujočega odnosa in 

stigmatizacije, a vendarle so vsaj begunci iz bivše Jugoslavije marsikje naleteli na 

razumevanje in podporo.  

Povzeto po podatkih Agenicije združenih narodov za begunce  (v nadaljevanju UNCHR) 

(Černak Meglič, 2016) le-ti razkrivajo rekordno število prisilno razseljenih oseb po svetu. 

Adrian Edwards (Edwards, 2016) navaja, da je v letu 2015 Evropo dosegel povečan val 

migracij iz Bližnjega Vzhoda in Afrike, mnogi so prišli po morskih poteh, več kot milijon 

beguncev, na katere evropske države preprosto niso bile pripravljene in EU kot celota ni imela 

na voljo ekvivalentnih ukrepov, četudi bi bilo to glede na stanje (državljanske vojne, nasilje, 
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kaotične razmere, visoka rodnost, slabe ekonomske razmere) v območjih migracij moč 

pravočasno anticipirati. 

Begunski val, ki se je pričel intenzivirati poleti 2015, je doživel svoj vrhunec v oktobru tega 

leta in si prislužil naziv »begunska kriza«, pravzaprav ne gre za krizo, ampak logično 

nadaljevanje in posledica razmer na Bližnjem Vzhodu in Afriki, pred katerimi si je Evropa 

dolga leta zatiskala oči. 

Prihod migrantov je na nekatere države članice EU vplival bolj kot na druge, tudi distribucija 

prošenj za azil med posamičnimi članicami je zelo neenakomerna, kar najbolje ponazarja 

podatek Evropske komisije, da je bilo leta 2015 75 % vseh azilnih prošenj registriranih v 

samo petih državah EU – Nemčija, Madžarska, Švedska, Avstrija in Italija. 

Kaotične razmere, ki smo jim bili priča v letu 2015, bi se s pravočasnim ukrepanjem držav 

članic EU v marsičem dalo omejiti. 

Evropa oziroma Evropska unija bo v opisanem kontekstu v prihodnjih letih morala doseči to, 

česar v preteklosti navkljub številnim prizadevanjem in sprejetim dokumentom ni uspela – 

poenotiti migracijsko in azilno politiko v državah članicah zato, da bo lažje in bolj uspešno 

upravljala z migracijami, saj podatki o migracijah za leti 2015 in 2016 razkrivajo velik porast 

razseljenih ljudi in drugič, ker se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje.  

Ob koncu leta 2015 je bilo po svetu prisilno razseljenih 65,3 milijonov ljudi, s tem je bila 

presežena kritična meja 60 milijonov. Še leto dni prej (2014) se je ta številka ustavila na 59, 5 

milijonov ljudi. 

V skupni kvoti 65, 3 milijonov ljudi jih je kar 3,2 milijonov ob koncu leta 2015 čakalo na 

odločitev glede vloženih prošenj za azil v industrializiranih državah, kar je sicer svojevrsten 

rekord, vendar je to še vedno majhen delež razseljenih ljudi v celoti, kajti večina le-teh se še 

vedno zadržuje znotraj svojih meja (povečanje za 2,6 milijonov ljudi v primerjavi z letom 

2014). 
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Obenem podatki Agencije UNCHR opozarjajo na neverjetno visoko raven tveganja, saj je 

trenutno eden izmed 113 ljudi na svetu prosilec za azil, notranje razseljena oseba ali begunec. 

Ali, povedano drugače, skupno število preseljenih oseb presega populacijo držav Velike 

Britanije, Francije ali Italije. 

V preteklih petih letih smo bili priča velikemu porastu števila prisilno razseljenih oseb. Še 

pred desetimi leti, ob koncu leta 2005, je UNCHR zabeležil povprečno 6 oseb, ki morajo 

vsako minuto zbežati od doma. V preteklem letu je ta številka poskočila na 24. 

Visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi je pretresen izjavil: »Na morju vsako leto umre 

grozljivo število beguncev in migrantov; na kopnem pa so ljudje, ki bežijo pred vojno, 

soočeni z zaprtimi mejami. Politika v nekaterih državah dela proti azilu. Pripravljenost 

narodov, da delajo skupaj, ne le za begunce, ampak tudi za kolektivni interes človeštva, je 

danes na preizkušnji in nujno je, da prevlada duh enotnosti.« (unchr-centraleurope.org/si) 

Kot je razvidno iz Poročila o globalnih trendih  UNCHR (Edvards, 2016), kar polovico vseh 

beguncev na svetu, za katere skrbi UNCHR, ustvarijo le tri države: Sirija s 4, 9 milijoni, 

Afganistan z 2,7 milijoni in Somalija z 1,1 milijoni beguncev. 

Leta 2015 je bilo v Evropi 44,1 milijoni Muslimanov, kar predstavlja 8,7 % prebivalstva EU. 

Projekcije za leto 2030 napovedujejo 58,2 milijoni ljudi muslimanskega porekla. (dnevnik.si)  

Samo v letu 2015 naj bi prišlo v Evropo več kot milijon beguncev, pri čemer je potrebno 

upoštevati, da se številke popisanih oseb od organizacije do organizacije razlikujejo, vedeti pa 

moramo, da je veliko oseb v Evropo prišlo preko kriminalnih združb in nekateri tudi niso bili 

popisani.  Kot se je izkazalo kasneje pa so bili nekateri popisani tudi dvakrat, zato je bila 

končna znana številka v letu 2016 nekoliko nižja (Miklič, 2016,  29). 

Vendarle pa so bili skoraj vsi ti prebežniki oziroma vsaj 90 % označeni za migrante »brez 

statusa«, kar pomeni, da so v države EU vstopili na nezakonit način. (Miklič, 2016) 
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Največ ilegalnih migrantov in beguncev (Irregular migrants and refugees) je po podatkih 

Mednarodne organizacije za migracije (IOM) prišlo v letu 2015 v Evropo skozi Grčijo, in 

sicer po morju 816.752 (na otoke Lesbos, Samos, Los, Kalimnos, Kos, Leros) in 4.256 po 

kopnem, v Italijo je prišlo 150.317 migrantov in beguncev po morju in tretja država, skozi 

katero je prišlo največ beguncev in migrantov, je Bolgarija z 29.959 migranti po kopnem.  

Po podatkih UNHCR-ja z dne 30.12.2015 (v Miklič, 2016, 25-26) je v letu 2015 preko 

morskih poti v EU prišlo 1.015.078 oseb, od tega je pogrešanih ali so umrlih na morju 3.771. 

V letu 2016 se je obseg migracij zavoljo sklenjenega dogovora s Turčijo in posledično zaprtja 

Balkanske poti zmanjšal za polovico. Med leti 2016 in 2018 bo Turčija prek namenskega 

instrumenta za realizacijo programa podpore beguncem prejela šest milijard evrov. Po 

podatkih UNCHR-a naj bi preko Sredozemlja prispelo v Evropo »le še« okoli 450.000 

beguncev.  

Konkretne določbe dogovora s Turčijo govorijo o tem, da naj bi za vsakega Sirca, vrnjenega v 

Turčijo z grških otokov po nedovoljenem prečkanju meje, EU iz Turčije sprejela Sirca, ki ni 

poskušal ubrati te poti na nedovoljen način. 

Četudi se je v Evropi ustalil javni diskurz o begunski krizi in poplavi beguncev, ki so prispeli 

preko Sredozemskega morja, pa izsledki omenjenega Poročila kažejo, da gre prej kot ne za 

utvaro. Velika večina beguncev, kar 86 odstotkov beguncev v oskrbi UNCHR, je trenutno 

nameščenih v revnih državah ali državah s srednje visokim prihodkom, ki so blizu 

konfliktnim področjem. 

EU je po podatkih Evropske komisije (v nadaljevanju Komisija) v letih 2015 in 2016 

obvladovanju begunske krize skupaj namenila iz evropskega proračuna več kot deset milijard 

evrov. 

Prav tako EU zagotavlja humanitarno pomoč beguncem in migrantom zunaj njenega območja, 

na primer v Turčiji, Libanonu, Jordaniji in Iraku.  
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Z državami, od koder prihajajo begunci in migranti, bo EU skušala skleniti partnerstva, s 

katerimi naj bi povečali število vrnitev, omogočili beguncem in migrantom, da ostanejo bliže 

doma (kar se sicer sodeč po podatkih, ki smo jih že navedli, že dogaja) in odpravili temeljne 

vzroke nedovoljenih migracij. Za ta program naj bi do leta 2021 EU namenila še dodatnih 8 

milijard evrov. (publications.europa, 2016) 

EU in njene države članice delujejo v tej smeri, da bi v prihodnje omejili število migrantov in 

beguncev na njenem dvorišču, še posebej ilegalnih. Pri  tem je jasno, da bodo prav države 

prvokategornice EU še naprej izvajale selektivno politiko uvoza najbolj izobražene delovne 

sile. Na ta način najbolj razvite države prihranijo milijonske zneske, ki bi jih sicer morale 

nameniti izobraževanju potrebnih profilov strokovnjakov. Visoko usposobljeni in  izobraženi 

migranti naj bi sicer v EU zakonito prihajali s pomočjo t.i. modre karte (zgleduje se po 

ameriški zeleni karti) za obdobje 5 let, vendar se ta instrument ni prav dobro prijel, saj jih je 

bilo v Nemčiji v obdobju med leti 2011, ko je modra karta zaživela v praksi, in 2014 izdanih 

le 21.703, sicer pa jih je na splošno največ izdanih Indijcem, Kitajcem in Rusom, Slovenci 

smo jih dosedaj izdali le 40. (Žužek, 2016) 

Po podatkih Eurostata živi v EU približno 510 milijonov prebivalcev, od tega jih je 7 

odstotkov takšnih, ki niso bili rojeni v Evropi (europa.eu/eurostat/statistics). 

Podrobnejša analiza begunskih tokov iz statistike Eurostata nam pove, da je največ beguncev 

glede na število prebivalcev v preteklih letih sprejel Libanon, na 1000 Libanoncev je država 

sprejela 183 beguncev (Libanon ima 4,5 milijonov prebivalcev).  

A upoštevaje absolutne številke je največ beguncev iz tujine sprejela Turčija, ocene se 

gibljejo od 2,5 do 3 milijonov (ali več) beguncev (Štamcar, 2016). 

EU je bila v preteklem letu za obvladovanje begunske krize po dolgem oklevanju in 

poslabšanju razmer prisiljena sprejeti številne pakete odločitev o ravnanju z migracijami. 

Na ravni EU so bili v letu 2016 sprejeti ukrepi za premestitev prosilcev za azil, ki so že v EU, 

ukrepi za preselitev ljudi v stiski iz sosednjih držav in, ne smemo pozabiti, tudi ukrepi za 



Ramovš, Sergeja.2017. »Aktualni evropski migracijski tokovi iz muslimanskega sveta in s tem 

povezani procesi integracije na primeru Slovenije.« Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

25 

 

vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil. Pravila za vračanje oseb so bila sicer 

dogovorjena že prej, vendar se niso dovolj aktivno uporabljala, kar naj bi se v prihodnje 

spremenilo, pri čemer bo državam v pomoč Evropska agencija za zunanje meje, ki bo 

koordinirala lete vračanja (Publikacija EK, 2016). 

EU obenem izboljšuje varnost na mejah z novo mejno in obalno stražo, nadaljuje z bojem 

proti tihotapljenju z ljudmi, ki je postal eden bolj donosnih poslov, obenem mora EU in njene 

članice zagotavljati varne in zakonite poti za vstop v EU. 

Da bi EU pomagala državam članicam pri razbijanju kriminalnih mrež, je Evropski policijski 

urad odprl nov Evropski center za boj proti tihotapljenju migrantov (Publikacije EK, 2016). 

2.4 Odnos držav EU do migracij 

Opažamo, da se zadnja desetletja prav na podočju migracij najbolj lomijo kopija in preizkuša 

enotnost Evropske unije. 

Jasno je, da je Evropa že dolgo želen in priljubljen cilj priseljencev, po drugi strani pa se 

pozablja, da so evropske države po koncu II. svetovne vojne zaradi demografskega 

opustošenja krvavo potrebovale nove ljudi, predvsem kot delovno silo. Pospešena povojna 

akumulacija kapitala v državah zahodne Evrope je bila torej v veliki meri rezultat dela 

gostujočih delavcev, brez tujega vložka se gospodarska rast in prestrukturiranje ne bi zgodili 

(Bučar Ručman, 2014). 

Kot je ugotovil Klinar (Klinar, 1985, 6), se je za migracijske politike držav zahodne Evrope 

uveljavila oznaka liberalistične. 

V preteklosti, vse tja do 80-ih let prejšnjega stoletja, so najbolj razvite evropske države, kot so 

Nemčija, Francija, Velika Britanija, države Beneluksa, Avstrija, Švica, Danska in Švedska 

veljale za uveljavljene države gostiteljice. Te države so v času največjega gospodarskega 

vzpona, od začetka leta 1960 dalje, sprejemale t.i. množične delovne migracije in imele, 

izrazit primer je Nemčija, sklenjenih vrsto bilateralnih sporazumov z državami izvora 



Ramovš, Sergeja.2017. »Aktualni evropski migracijski tokovi iz muslimanskega sveta in s tem 

povezani procesi integracije na primeru Slovenije.« Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

26 

 

migrantov (npr. Turčija, Jugoslavija). Lahko bi dejali, da se je v omenjenih državah uveljavil 

na videz enoten t.i. model gostujočih delavcev, ki je obstajal vsaj v treh pomembnih 

različicah. Na gostujoče delavce so bolj kot na ljudi in posameznike gledali kot na delovno 

silo, ki se bo enkrat v bližnji prihodnosti odselila nazaj v državo izvora. To je bila osnovna 

zabloda tega sistema, saj se večina gostujočih delavcev ni vrnila v izvorno državo, temveč je 

za njimi prišla še celotna družina in mnogi sorodniki. (Ahmeti, 2011) 

Različne obravnave migracij so se najbolj jasno pokazale pri odnosih do naturalizacije in pri 

integracijskih politikah. (Lukšić-Hacin, 2005) 

Naftna kriza leta 1973 je sicer povzročila zastoj v migracijski liberalistični kontinuiteti, 

vendar se večina delovnih migrantov navkljub finančnim spodbudam držav prejemnic ni več 

hotela vrniti domov, kar je pokazalo na nedelovanje modela gostujočih delavce, po katerem 

naj bi se delavci po izteku določenega časovnega obdobja vrnili domov. Nasprotno pa so bili 

delodajalci zadovoljni, da so ti ostali, saj so obdržali delovno silo, ki je z leti pridobila 

kompetence, a je ostala poceni. (Mesić, Heršak, 1998,11, v Lukšič-Hacin, 2005) 

Obenem to obdobje sovpada s povečevanjem priseljevanja iz naslova združevanja družin, 

rojstev, nelegalnih migracij, vedno več je bilo tudi beguncev. 

V odnosu do novih preseljevanj nastopi čas t.i. družinske imigracije, v odnosu do 

priseljencev, ki so ostali, pa čas t.i. politike integracije (Lukšić-Hacin, 2005, 131). 

Vendar pa so države zahodne Evrope v nadaljevanju vzpostavile migracijo, ki je bila v celoti 

pogojena z diferenciranimi potrebami gospodarstva. 

Po letu 1990 smo bili priča izjemnemu porastu priseljevanja v Franciji, Avstriji, Nemčiji, 

Švici, Veliki Britaniji in nordijskih državah (Ahmeti, 2011, 2). 

Še bolj pomembno je, da je kar dve tretjini priseljencev v tem obdobju prišlo iz muslimanskih 

držav. 
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Omenjeni skupini severnoevropskih držav, ki so sčasoma uvajale vse bolj restriktivne 

migracijske politike, so se po letu 1980 kot neto države prejemnice priseljevanja pridružile 

Španija, Irska, Portugalska, Grčija in Finska. 

Omenjene države so postale privlačne za delovne migracije z višanjem gospodarske rasti in 

blaginje. (Ahmeti, 2011) 

Po padcu železne zavese in kolapsu komunizma so nekdanje socialistične države na vzhodnih 

mejah EU postale pomembne tranzitne države za migrante, ki so se hoteli prebiti do razvitih 

zahodnih držav. Nekatere med njimi, denimo Ciper, Madžarska, Češka, Slovaška, so po 

vstopu v EU leta 2004 hitro uspele vzpostaviti politično stabilnost in nadoknaditi zaostanek v 

razvoju ter tako postale zanimive tudi za priseljence. (Boswell, 2005) 

Četudi smo že omenili v državah zahodne Evrope dolga desetletja delujoč in na videz enoten 

sistem gostujočih delavcev, bomo na podlagi podatkov, ki jih je v primerjavi migracijskih 

situacij v Nemčiji, Franciji in Švedski leta 2011 zbrala in predstavila Marina Lukšić Hacin 

(Lukšič Hacin, 2011) v dokumentu z naslovom: »Migracijska situacija v Evropi po drugi 

svetovni vojni in postopna (politična) usklajevanja med članicami EGS« pokazali, kako zelo 

različni so bili v resnici migracijski in integracijski pristopi ter kakšne so bile njihove 

posledice, ki so vidne še danes, ko se soočamo z drugo ali tretjo generacijo priseljencev. 

Če upoštevamo zgodovino priseljevanja po drugi svetovni vojni in politiko podeljevanja 

državljanstva, se lahko soočimo z ogromnimi razlikami med migracijskimi modeli omenjenih 

treh držav. 

Nemčija je država z velikim številom priseljencev, vendar je znano, da so le-ti v preteklosti 

zelo težko pridobili državljanstvo (Blut und Boden
5
 politika, kjer so torej imeli pravico do 

državljanstva le posamezniki nemškega porekla), kar ni veljalo zgolj za prvo generacijo 

priseljencev, ampak tudi za njihove otroke (Lukšić-Hacin, 2011). 

                                                 
5
 Blut und Boden – Kri in gruda. 
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Dogovori med državami članicami EU in spoznanje nemške politike, da so bili v svoji 

migracijski politiki izrazito neuspešni pri integraciji priseljencev, tudi druge in tretje 

generacije, so po dolgih letih zavlačevanja pripeljali do sprememb v zakonodaji. 

Leta 2000 je bil sprejet nov zakon o državljanstvu, ki je močno omilil pogoje naturalizacije in 

vpeljal možnosti za pridobitev državljanstva, ki ne temelji na  etničnem poreklu (Lukšić-

Hacin 2005, 141). 

Poleg tega se je močno znižala predpisana doba bivanja, po kateri lahko priseljenci vložijo 

prošnjo za državljanstvo, in sicer s prejšnjih 15 let na sedanjih 8 let. 

Nova zakonodaja uvaja tudi status dvojnega državljanstva za otroke priseljencev, ki so bili 

rojeni v Nemčiji, vendar se morajo ti med 18. in 23. letom odločiti, katero državljanstvo bodo 

trajno prevzeli (Bešter 2003, v Lukšič-Hacin, 2005, 141). 

Kot relativno odprto za naturalizacijo lahko še vedno štejemo Francijo, kjer je sicer 

državljanstvo za priseljence pogojeno z izpolnjevanjem določenih pogojev in na daljši časovni 

rok, vendar je naturalizacija relativno lahko dosegljiva, saj je francoska politika mnenja, da je 

državljanstvo nujen pogoj in olajševalna okoliščina za lažjo integracijo. (Lukšič Hacin, 2005) 

Poseben – priviligiran status v tem smislu je veljal za priseljence iz nekdanjih francoskih 

kolonij, največ jih je iz Alžirije in Maroka. (Lukšič Hacin, 2005) 

Leta 1994 je prišlo do nekaterih zakonodajnih sprememb na slabše, predvsem kar se tiče 

samodejne dodelitve državljanstva za potomce priseljencev, vendar ima Francija še vedno 

sorazmerno liberalno migracijsko politiko, ki pa v smislu integracije ni obrodila želenih 

rezultatov, saj so bili zanemarjeni drugi vidiki integracije. (Lukšič Hacin, 2005)  

Na Švedskem, ki je v dveh desetletjih po drugi svetovni vojni prešla iz etnično homogene 

družbe v multijezično in etnično zelo raznoliko družbo (Immigrants in Sweden, 1994), se je 

uveljavil t.i. multikulturni tip državljanstva. Državljanstvo je za Neskandinavce dostopno po 
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petih letih bivanja, vendar pa otrokom, rojenim na Švedskem, državljanstvo ni podeljeno 

samodejno, zanj morajo zaprositi (Castles in Miller 1993, 39-40, v Bešter 2003). 

Z novim zakonom iz leta 2001 (eudo-citizenship.eu/) je dovoljeno tudi dvojno državljanstvo, 

prav tako lahko otroci pridobijo državljanstvo ne glede na državljanstvo svojih staršev. 

Ne glede na ugotovljeno lahko mirno rečemo, da se tudi ta velikodušni model multikulturnosti 

na Švedskem, ki ga je le-ta uvedla v sedemdesetih letih 20. stoletja,  ni obnesel kaj bolje kot 

drugi: stopnja kriminala je v mnogih naseljih, naseljenih z imigranti, enormno zrasla, prav 

tako je med njimi visoka stopnja nezaposlenosti. Švedska je poleg Nemčija še zadnja v vrsti 

evropskih držav, ki spreminja odnos do migracij in migrantov. (Bešter, 2003) 

2.4.1 Struktura prebivalstva v EU 

Po podatkih Statističnega urada RS (stat.si), ti so bili zajeti 1. julija 2016,  ima naša država 

2.064.241 prebivalcev, pri čemer je povprečna starost prebivalcev 42,9 leta. Delež tujih 

državljanov med prebivalci znaša 5,4 odstotkov. 

Za primerjavo navajamo podatke, prikazane v odstotkih s strani Eurostata - evropskega 

statističnega urada, ki so bili zajeti 1. januarja 2015. (ec.europa.eu/eurostat/data/database) 

Najprej povejmo, da je na začetku leta 2015 v EU, obsegajoč 28 držav, živelo 508,5 milijona 

ljudi (htec.europa.eu/eurostat/statistics). 

Največji delež tujega prebivalstva v relativnem smislu je beležil Luksemburg s kar 45,9 %, 

sledijo Ciper 17, 1%, Latvija s 15%, Estonija s 14%, Avstrija s 13,2 %, Irska z 11,9 %, 

Belgija s 11,6 %, Nemčija 9,3 % in Velika Britanija 8,4%. 

Drugačno sliko dobimo, če navedene odstotke prevedemo v dejanske številke tujih 

državljanov po posamičnih državah. Dan po novem letu 2015 je prav gotovo največ tujih 

državljanov živelo v Nemčiji (7,5 mio ljudi), sledijo Velika Britanija (5,4 mio ljudi), Italija (5 

mio ljudi), Španija (4,5 mio) in Francija (4,4 mio ljudi) (ec.europa.eu/eurostat/data/database). 
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Slovenija bi se v prihodnje, tako kot mnoge druge evropske države, morala vsaj selektivno 

odpirati za imigracije, in sicer iz dveh razlogov: na eni strani imamo opravka s staranjem 

prebivalstva in posledično zmanjševanjem aktivnega dela populacije. Še leta 1992 je bilo 

razmerje med upokojenci in zaposlenimi 1:1,82, leta 2015 le še 1:1,37 (infogram.am). To 

pomeni, da bo v Sloveniji počasi zmanjkalo delavcev – plačnikov prispevkov, ki bi poskrbeli 

za pokojnine. Ta trend je mogoče zaslediti tudi v ostalih evropskih državah, kjer je 

upokojenec že vsak četrti prebivalec. Po projekcijah OZN bo do leta 2030 v pokoju 

povprečno 38% prebivalcev, leta 2051 že 51%. 

Poleg vse daljše življenjske dobe se v Sloveniji že nekaj desetletij soočamo z vse manjšo 

rodnostjo, čeprav se je v zadnjem desetletju po podatkih Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (nijz.si, stat.si) spet nekoliko dvignila, iz 1,25 na 1,55, tako je bil v letu 2015 naravni 

prirast že deseto leto zapored pozitiven. V zadnjem obdobju se rodi na leto približno 21.000 

otrok, vendar se bomo v prihodnosti spet srečali z manjšim upadom, saj kratkoročno ne bo na 

voljo dovolj žensk za rojevanje. Obenem je Slovenija, kar se tiče rodnosti, še vedno pod 

povprečjem držav EU in seveda ne dosega, kar velja tudi za ostale evropske države, stopnje 

rodnosti, ki bi zagotavljala enostavno obnavljanje prebivalstva (2,1 otroka na žensko). 

Drugi segment razlogov, ki govorijo v prid večje imigracije, predstavljata neselektivni trg 

delovne sile v Sloveniji, ki ne odgovarja na aktualne ekonomske potrebe in, na žalost, 

povečana emigracija. Število državljanov Slovenije, ki so odšli s trebuhom za kruhom v 

tujino, se je po letu 2011 podvojilo. Najpogosteje gre za mlade ljudi, stare od 25 do 34 let, od 

katerih jih ima kar 40% višjo ali visokošolsko izobrazbo. Najpogosteje se izseljujejo v 

Avstrijo in Nemčijo. Na letni ravni se iz naše države izseli npr. v povprečju kar 50 

zdravnikov. Tako smo (stat.si) od leta 2008 izgubili že 50.000 državljanov Slovenije, veliko 

mladih in nadpovprečno izobraženih, kar bo imelo posledice še pri naslednjih generacijah. 

Beg možganov se bo nadaljeval tudi v prihodnje, če se pri nas ne bodo izboljšale možnosti za 

pridobitev rednih služb, za zaposlovanje strokovnjakov, če se ne bodo povišali prejemki in 

izboljšala stanovanjska politika za mlade družine. (Dernovšek, 2016) 
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Predvsem bi nas morala skrbeti slaba izobrazbena struktura tujcev, teh je, kot smo že dejali, 

108.899 oziroma predstavljajo 5,3 % vseh prebivalcev. Njihova izobrazba je v večini precej 

nižja od izobrazbe naših državljanov, ki zapuščajo Slovenijo. 

V Slovenijo, kot povzema dr. Malačič, prihajajo predvsem mlajši, slabo izobraženi moški, 

delajo v razvitejših slovenskih regijah in pretežno v sekundarni dejavnosti, tu najbolj izstopa 

gradbeništvo (Malačič, 2015, v Hren, 2015). 

Potrebni bodo ukrepi za premik iz pozicije države, ki izgublja izobražene in privablja delovno 

marginalne skupine, za katere pa ni več dovolj manualnih delovnih mest, v skupino tistih 

držav, ki nudijo zaposlenim višje plačilo in boljše življenjske razmere. Po podatkih OECD 

(oecd.org) je takoj za ZDA postala najpomembnejši cilj za priseljence med državami 

članicami OECD Nemčija, na tretjem mestu je Velika Britanija, za njo pa Francija. OECD ob 

tem poudarja, na kar se v Sloveniji prepogosto pozablja, da bi morali na priseljence 

dolgoročno gledati kot na človeški vir, ne pa zgolj kot na težavo in strošek. 

To pa ne pomeni, da je strah pred migranti, ko gledamo ekonomske učinke migracij, povsem 

neupravičen. Ko govorimo o vplivu na plače, so migranti slaba novica predvsem za slabše 

plačane domačine, saj je konkurenca na dnu dohodkovne lestvice, kjer je največji delež 

migrantov, preprosto največja. Prav tako je možno pričakovati slabe scenarije imigracij v 

državah, kjer so trgi dela rigidni, kamor lahko prištevamo tudi Slovenijo (Malačič, 2015, v 

Hren, 2015). 

Ker si, kot vidimo, Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami deli negativno 

demografsko-ekonomsko sliko spirale, je na tem mestu racionalno zaključiti, da je 

oblikovanje dolgoročne in zelo racionalne strategije migracij pravzaprav naš edini scenarij 

preživetja. 
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2.4.2 Migracijska zakonodaja EU  

V okviru Evropske unije je na področju migracijske problematike najpomembnejše 

poenotenje predpisov o pogojih za vstop in podeljevanje vizumov, tako je nadzor nad 

priseljevanjem prešel na zunanje meje pogodbenic. 

Ključni pomen pri odpiranju notranih meja med državami članicami EU nosi Schengenski 

sporazum oz. sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, ki ima sorazmerno 

dolgo zgodovino nastanka.  

14. junija 1985 so v Schengnu (mestu v Luksemburgu) vlade Nemčije, Francije, Belgije, 

Nizozemske in Luksemburga podpisale sporazum, ki je prevzel ime tega mesta –Schengenski 

sporazum in je imel za cilj postopno ukinitev kontrole oseb vzdolž njihovih skupnih meja. Ta 

sporazum je bil prvotno izjava o nameri, ki je določala cilje, ki so jih postavile vlade 

podpisnice za vzpostavitev režima prostega pretoka. 

Nekaj let pozneje, natančneje 19. junija 1990, je izjava o nameri dosegla vrhunec z izdelavo 

komplementarnih predpisov, znanih kot Schengenska konvencija o izvajanju Schengenskega 

sporazuma iz leta 1985. Podpisale so jo države, ki so prvotno podpisale Schengenski 

sporazum. To dejstvo je vključevalo oblikovanje področja prostega pretoka oseb, kapitala, 

blaga in storitev. 

Države Belgija, Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Španija so 

začele Schengen izvajati šele 26. marca 1995. 

Ko je pričela veljati naslednja Amsterdamska pogodba (1. maj 1999), je Schengenska 

konvencija tudi postala konstitutivni del evropskega pravnega reda. (policija.si) 

 S to novo pogodbo so zadeve, povezane s prostim pretokom oseb, prešle v prvi steber: 

vizumska politika in nadzor na zunanjih mejah, azil in priseljevanje, pravosodno sodelovanje 

v civilnih zadevah, carinsko sodelovanje in boj proti finančnemu kriminalu. Zgodil se je torej 
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prenos obravnave z omenjenih področij z medvladne ravni na nadnacionalno in na tem 

področju EU sprejema odločitve, ki so zavezujoče za članice (Lukšić-Hacin 2011, 135). 

Dodati je potrebno, da je iz skupne migracijske politike na ravni EU izvzeta Danska, Velika 

Britanija in Irska pa se ob vsakem primeru posebej odločata, ali bosta sodelovali ali ne (Bevc 

et al 2004). 

Na področju usklajevanja držav članic o podeljevanju azila je potrebno izpostaviti t.i. 

Dublinsko uredbo, ki je bila sprejeta leta 2003. Njen namen je določiti, katera država je 

odgovorna za obravnavanje prošnje za azil in zagotoviti njeno pravično obravnavo (unhcr-

centraleurope.org). 

Dublinski in Schengenski sporazum sta prinesla harmonizacijo zakonodaje na področju izdaje 

viz. Veljalo naj bi načelo podrejenosti: EU naj regulira le tisto, kar ne more biti bolj 

učinkovito rešeno na regionalni ali nacionalni ravni (Bevc in Lukšič-Hacin, 2004). 

Predvsem naj bi se s tem izognili azilnemu »shoppingu«, kar je v preteklosti pomenilo, da je 

priseljenec vložil prošnjo za podelitev azila v več državah hkrati. 

Iz ocene, ki jo je leta 2008 podal Evropski parlament, je moč razbrati precejšnjo mero kritike: 

»Dublinski sistem ostaja nepravičen tako do prosilcev za azil kot do posameznih držav 

članic«, saj postopki v državah članicah ne temeljijo na enakih skupnih standardih in 

prosilcem za azil ne zagotavljajo podobne stopnje zaščite« (unhcr-centraleurope.org). 

Za lažjo izvedbo in tehnično podporo Dublinski konvenciji je bila leta 2003 vzpostavljena 

enotna tehnološka inovacija – Eurodac. Gre za evropsko podatkovno zbirko prstnih odtisov, 

ki je bila zasnovana samo za identifikacijo prosilcev za azil. S pomočjo zajema prstnih 

odtisov (izvzeti so otroci, mlajši od 14 let) pristojni organi lahko prepoznajo, ali je prosilec 

vstopil v EU ilegalno oziroma ali je v kateri od držav EU že zaprosil za azil (ip-rs.si). 

Evropski parlament je v luči t.i. begunske krize na to tematiko izdal vrsto dokumentov, med 

njimi tudi Kratek vodič priseljevanja z letnico 2016, v katerem je opredeljeno, »…da naj bi bil 
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v prihodnje glavni cilj Evropske unije v prihodnost usmerjena in celovita evropska 

migracijska politika, ki temelji na solidarnosti. Njen namen je vpeljati uravnotežen pristop k 

obravnavanju zakonite in nezakonite migracije.« (europarl.europa.eu). 

Da gre bolj za želje in politično všečno retoriko je jasno po naslednjem: ko smo soočeni z zelo 

različnimi azilnimi politikami držav članic EU, imajo le-te, kar se je pokazalo kot ključno v 

zadnjem letu dni, še vedno pravico določanja števila državljanov, ki jih bodo sprejele in bodo 

imeli tudi pravico do iskanja dela (begunske kvote). Pravna podlaga teh pravic držav izhaja iz 

člena 79 in 80 Pogodbe o delovanju Evropske unije – v nadaljevanju PDEU (eur-

lex.europa.eu). 

Vendar pa na drugi strani ne smemo pozabiti na to, da ima od uveljavitev Lizbonske pogodbe 

naprej (december 2009) Sodišče Evropske unije polno pristojnost na področju priseljevanja in 

azila. 

V decembru 2009 je bil sprejet tudi t.i. Stockholmski program, naslednik desetletje 

veljavnega programa iz Tampereja (Tamper, 1999) in haaškega programa, ki se je propagiral 

pod sloganom »Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in varuje«. 

V skupni migracijski politiki sta se (europarl.europa.eu) izoblikovala dva glavna cilja. Prvi 

določa opredelitev uravnoteženega pristopa k priseljevanju, kar naj bi v praksi pomenilo 

uravnotežen pristop k obravnavanju zakonite migracije in boj proti nezakonitemu 

priseljevanju, pa tudi pravično obravnavanje državljanov tretjih držav. 

V skladu z Lizbonsko pogodbo drugi cilj predpostavlja bolj dosledno uveljavljanje načela 

solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami, kar še posebej velja 

tudi za pravično porazdelitev finančnih bremen (eur-lex.europa.eu). 

Prav slednje, namreč proporcionalna porazdelitev odgovornosti za migracije med  državami 

članicami, se je po našem mnenju v preteklih nekaj letih izkazalo za najbolj problematično, 

saj sta glavnino bremena nosili Italija in Grčija, ki se ob zaostrenih fiskalnih razmerah doma 

težko soočata še s stroški, povezanimi z migranti. 
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Komisija EU je že leta 2011 sprejela globalni pristop na področju migracij in določila tudi 

splošni okvir za odnose Unije s tretjimi državami (eur.lex-europa.eu). Sprejet koncept 

sestavljajo štirje stebri: zakonito priseljevanje in mobilnost, nezakonito priseljevanje in 

trgovina z ljudmi, mednarodna zaščita in azilna politika in ne nazadnje zahteva po večjem 

izkoristku razvojnega učinka migracij in mobilnosti. 

Konec leta 2014 je Komisija v luči novih razmer Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij izdala novo sporočilo z 

naslovom »Odprta in varna Evropa: doseganje rezultatov« in na podlagi tega besedila je 

Evropski svet v svojih sklepih junija 2014 določil »strateške smernice za zakonodajno in 

operativno načrtovanje na območju svobode, varnosti in pravice« za obdobje 2014-2020. 

(ec.europa.eu) 

Že spomladi 2015 je bila Komisija zaradi povečanega vala priseljevanja in humanitarne krize 

v Sredozemskem morju prisiljena odreagirati. 

Države članice EU so se na podlag akcijskega načrta Komisije v aprilu 2015 zavezale, da 

bodo nemudoma sprejele potrebne ukrepe za reševanje življenj in bolj enotno nastopale na 

področju migracij. 

Temu je sledila objava Komisije o sprejetju Evropske agende o migracijah (maj 2015), iz 

katere je razvidno, da mora EU sprejeti nujne ukrepe za reševanje krize in da bodo migracije 

ostale tema številka ena v Uniji. 

Iz agende so vsebinsko najpomembnejše štiri smernice, skladno s katerimi naj bi se bolj 

učinkovito upravljalo meje in zagotavljalo varnost, preprečevalo nedovoljene migracije, 

razvijalo koherentno skupno azilno politiko in po potrebi revidiralo dublinsko uredbo. 

(europa.eu/2015) 

Z aktiviranjem načela solidarnosti iz člena 80 PDEU je kasneje, v letu 2016, prišlo do 

sprejetja stalnega evropskega sistema za premeščanje, uradno »sistema za premestitev 
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beguncev«, glavni upravičenci pa so Sirci, Eritrejci in Iračani. (Solidarity Refugee Relocation 

System) 

Prav tako je bil sprejet program za preselitev na ravni Unije za razseljene osebe, ki nujno 

potrebujejo mednarodno zaščito. 

Komisija je 6. aprila 2016 na podlagi Evropske agende o migracijah objavila smernice za 

zakonito migracijo, zlasti v sporočilu z naslovom: »K reformi skupnega evropskega azilnega 

sistema in krepitvi zakonitih poti v Evropo«. V smernicah na področju zakonite migracije so 

predvidene štiri glavne osi: pregledati direktivo o modri karti, pritegniti inovativne podjetnike 

v Evropsko unijo, oblikovati bolj povezan in učinkovitejši model upravljanja zakonite 

migracije na ravni Unije, zlasti z izvedbo ocene obstoječega okvira, in poglobiti sodelovanje 

s ključnimi državami izvora (europarl.europa.eu). 

Tudi sprejet evropski proračun za leto 2017 odraža ambicije po razreševanju migracijskih 

pritiskov in izboljšanju varnosti evropskih državljanov in je »težak« skoraj 6 milijard evrov (3 

milijarde so namenje financiranju ukrepov znotraj EU), kar je za približno 11,3 % več kot leta 

2016. Med nujnimi ukrepi je potrebno omeniti še trikratno povečanje sredstev za skupni 

operaciji agencije Frontex - Triton in Poseidon (europa.eu/rapidpressrelease). 

Po zapisanem ne moremo trditi, da se organi EU na begunsko situacijo v preteklih letih niso 

odzvali, sprejetih je bilo kar nekaj ukrepov, ki so bili podprti tudi z ustreznim povečanjem 

proračunskih sredstev, vendar je bilo vse skupaj premalo in prepozno. In kar je najbolj 

pomembno: dokler bodo države suvereno odločale o azilnih politikah, bo vsa tovrstna 

administrativna inflacija odveč. 

2.4.3 Migracijska politika Slovenije 

Republika Slovenija ima svojo migracijsko poliziko izoblikovano od leta 1991 dalje, ko je 

postala samostojna in mednarodno priznana država. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.
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Povzeto po Deželaku (Deželak, 2016) so vojni spopadi na območju bivše Jugoslavije  

povzročili močno povečan dotok migracij iz nekdaj skupne domovine. K nam so množično 

prihajali begunci, v večini iz Bosne in Hercegovine.  

Slovenija se je takrat pod vplivom etničnega genocida v bližnji regiji znašla na humanitarni 

preizkušnji. Vojna na Hrvaškem, ki je izbruhnila konec avgusta 1991, se je izkazala zgolj kot 

uvertura v kasnejšo morijo na tleh bivše Jugoslavije. 

Situacijo maloštevilnih beguncev (nepopolni podatki se gibljejo okoli številke 2000) je naša 

država reševala v odsotnosti neke resne begunske politike v t.i. prehodnih zbirnih centrih. 

Vendar se je že konec decembra, ko je padel Vukovar, število beguncev povečalo na 23.000, 

aktiviranih je bilo 54 občinskih zbirnih centrov. 

V letu 1992 smo bili priča vračanju hrvaških beguncev ter zapiranju zbirnih centrov, a šlo je 

le za zatišje pred neurjem, saj so naše meje prehajali sestradani in obubožani begunci iz BIH, 

ki so se soočali s krutimi poskusi srbskega etničnega čiščenja. 

Na pobudo RS je bilo v treh mesecih v 46 občinah odprtih kar 64 zbirnih centrov. Ti so 

omogočali namestitev 30.000 beguncev, vendar se je Slovenija že v jeseni leta 1992 morala 

soočati s preskrbo 70.000, kar je bilo na mejah zmogljivosti naše države in je predstavljalo 

kake 3 % vsega prebivalstva. 

Med vsemi begunci je bilo 71 % Muslimanov, 20% Hrvatov, 2% Srbov in 7% pripadnikov 

drugih narodov in narodnosti (Pagon, Mikuš-Kos, 1998, 6-7), kar je v maju 1992 

predstavljalo približno desetino vseh prebežnikov iz območja bivše Jugoslavije, ki so 

pribežali v Slovenijo, da bi si rešili življenje. (Deželak, 2016, 20) 

Tem beguncem je naša država priznavala status t.i. začasnih beguncev. 

Vlada RS je v tem času begunsko politiko oblikovala in uresničevala v skladu z usmeritvami 

Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (v nadaljevanju UNCHR) in z 

mednarodnim pravom (Markotić, 2009, 12). 
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Upoštevati moramo tudi, da je bila takrat Slovenija, četudi bi po javnem diskurzu, ki se je 

razplamtel v letu 2015 in še traja, lahko sklepali tudi drugače, v bistveno slabšem 

gospodarskem položaju kot v sedanjem času, ko se soočamo, vsaj v aktualnem časovnem 

obdobju,  z maloštevilnimi begunci iz Bližnjega vzhoda. 

Begunci iz nekdanje Jugoslavije so pri nas pod začasno zaščito imeli možnost živeti dobro 

desetletje, z novelo o začasnem zatočišču iz leta 2002 pa so si lahko uredili nadaljnje in trajno 

bivanje v Sloveniji. Najbolj množično vračanje bosansko-hercegovskih beguncev v domovino 

je potekalo v času po podpisu Daytonskega sporazuma (14. december 1995) oziroma v letih 

1996 in 1997, približno polovica vseh beguncev se je vrnila na svoje domove ali, bolje 

rečeno, na pogorišča tistega, kar so nekdaj bili njihovi domovi. (Markotić, 2009) 

Ti begunci so bili na nek način naši bratje po krvi – mnogi so tudi v resnici bili naši prijatelji 

in sorodniki, konec koncev nas je zaznamovalo in povezalo desetletja dolgo skupno bivanje v 

Jugoslaviji. 

Slovenija gravitira v območje migracijsko občutljivega okolja srednje Evrope, ki se je ob 

koncu 90-ih prejšnjega stoletja občutno notranje preoblikovalo, obenem se je razširil krog 

geografskih izvorov selitev, oboje je našo državo vse bolj potiskalo med tranzitne in tudi 

ciljne evropske migracijske države. 

Še preden se je Slovenija priključila EU, je Državni zbor Republike Slovenije 28. novembra 

2002 sprejel Resolucijo o migracijski politiki Republike Slovenije.  

Ta potrjuje in dopolnjuje načela, cilje in temeljne resolucije o migracijski politiki Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99), s poudarkom na ukrepih za njeno uresničevanje v 

kontekstu sodobnih migracijskih gibanj in novih pristopov k razvijanju skupne politike 

migracij in azila Evropske unije (Uradni list RS, št. 106/02). 

Pravico do selitve zagotavlja ustava RS (Ustava RS), in sicer njen 32. člen, prav tako tudi 

Splošna deklaracija človekovih pravic (sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina 

Združenih narodov 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A) v svojem 13. členu, kjer je 
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navedeno, da ima vsakdo pravico do svobodnega gibanja in izbire prebivališča znotraj meja 

določene države. Obenem ima vsakdo pravico zapustiti katero koli državo, vključno s svojo 

lastno, in vrniti se v svojo državo (ohchr.org). 

Ko je Republika Slovenija leta 2004 postala polnopravna članica EU, je med drugim sprejela 

tudi obveznosti Unije, ki sporazumno rešuje in priznava državljanom izven držav članic 

pravice do azila, beguncem pravico do zatočišča, pravice iz humanitarnih razlogov ter pravice 

vsem državljanom in tujcem s stalnim bivališčem do družinskega združevanja. (Verlič 

Christensen, 2002, 129) 

2.5 Slovenija in aktualne migracije 

Slovenija se je kot članica EU v okviru premestitvene sheme, ki jo je pripravil predsednik 

Komisije Jean Claude Juncker zavezala, da bo v dveh letih iz Italije in Grčije sprejela 567 

prebežnikov. Predvidoma naj bi vsak mesec sprejela manjšo skupino oseb, število naj bi se 

gibalo med 40 in 50 oseb  (STA 26.7.2016). 

Te osebe, 349 jih bo premeščenih iz Grčije in 218 iz Italije, bodo vključene v postopek za 

priznanje mednarodne zaščite. 

Premestitve oseb so se pričele aprila 2016. Slovenija bo sprejela osebe iz Sirije, Eritreje, 

Iraka, Jemna, Svazija, Centralnoafriške republike in Bahrajna. 

Poleg tega se je Slovenija zavezala, da bo sprejela še dodatnih dvajset oseb (predvidoma tri do 

štiri družine), ki že imajo priznan status. Te bodo k nam trajno priseljene in prihajajo iz 

trenutno najbolj perečega vojnega območja sveta – Sirije.  

Na podlagi predloga Komisije naj bi v dveh letih – do septembra 2017 - iz Grčije in Italije v 

ostale države članice EU premestili skupaj 160.000 beguncev, vendar je kmalu postalo jasno, 

da bodo postopki blokirani ali potekajo prepočasi, saj so jih do sredine julija 2016 premestili 

zgolj dobrih 3000. (24ur.com) 
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Sistemu begunskih kvot  že od začetka begunske krize najbolj nasprotuje t.i. Višegrajska 

četverica, Slovaška in Madžarska sta v svojem nasprotovanju šli celo pred Sodišče EU.  

Predsednik Orban je na Madžarskem skušal s pomočjo volje državljanov na referendumu 

dobiti podporo za  »NE« kvotam, vendar se je referenduma udeležilo premalo volivcev, da bi 

bila odločitev legitimna. (Hladnik Milharčič, 2016) 

Države Višegrajske četverice predlagajo drugačen koncept v boju proti nezakonitim 

migracijam, omenja se t.i. »prožna solidarnost«, kar seveda ne pomeni nič drugega kot to, da 

bi države sprejele toliko beguncev, kolikor bi same ocenile kot možno, se pravi čim manj 

(www.mladina.si). 

Te fleksibilnosti se pri odločanju o beguncih drži tudi Slovenija, ki je po svoji naravi izrazito 

tranzitna migracijska država in ne ciljna, čemur ustreza tudi skromno število vloženih prošenj 

za azil in mednarodno zaščito. 

Glavni očitek UNCHR-ja glede obravnave azilnih vlog migrantov v Sloveniji je prepočasno 

reševanje prošenj in nezakonito (predolgo) pridrževanje beguncev, k čemur se bomo v 

empiričnem delu naloge še vrnili. 

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo v Sloveniji 12. decembra 2016 nameščenih 

382 migrantov, največ v Azilnem domu v Ljubljani: 167, na Kotnikovi 60, v izpostavi v 

Logatcu 62, izven Azilnega doma 18, v centru za tujce v Postojni 59 in 16 razseljenih 

migrantov. Struktura prosilcev za azil je precej heterogena, vendar odslikava siceršnjo sliko 

izvora prebežnikov, kar pomeni, da jih po podatkih Ministrtsva za notranje zadeve meseca 

marca 2016 večina prihaja iz Afganistana, Iraka in Sirije (mnz.gov.si). 

Sirija je država, iz katere prihaja največ beguncev, v njej že skoraj šesto leto poteka krvava 

državljanska vojna. Najbolj surovi konflikt sodobnega časa je vir neizmernega trpljenja, 

človeških žrtev in begunske tragedije. 
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Kronologija dogodkov razkriva, da je Sirijo v začetku leta 2011 po protestih zajel oborožen 

spopad. Štejemo ga k nizu protestov, vstaj in spopadov, imenovanemu »arabska pomlad«, ki 

se je začela leta 2010 z vstajami civilistov v Tuniziji, Jemnu in Libiji.  

Vzroki za državljansko vojno v Siriji segajo daleč nazaj v politično zgodovino Sirije in 

sektaške delitve naroda, zato je tudi sirski problem migracij veliko bolj kompleksen kot se zdi 

na prvi pogled (Kolenovič, 2014). 

Sirija, ki je bila nekoč najpomembnejša država sprejemnica iraških in palestinskih beguncev v 

regiji,  je po letu 2011 postala prva država na svetu po številu produciranja notranje 

razseljenih oseb in beguncev (Kolenovič, 2014, 11-12). 

V vojni je življenje izgubilo že več kot 300.000 ljudi, največji davek je plačalo civilno 

prebivalstvo, umrlo je več kot 10.000 otrok. 

Po podatkih Združenih narodov (marec 2016) je notranje razseljenih oseb v Siriji 6,6 

milijona. V največji meri sirskim beguncem pomagajo v neposredni soseščini: največ jih je v 

Turčiji,  2.748.367 sirskih beguncev, v Libanonu je registriranih 1.048.275 sirskih beguncev, 

v Jordaniji 642.868 sirskih beguncev, v Iraku 246.589 sirskih beguncev in v Egiptu 119.665 

sirskih beguncev.  

V Evropo je v letu 2015 prišlo nekaj manj kot 500.000 sirskih beguncev, kar predstavlja 

približno polovico vseh priseljencev v tem obdobju. 

2.5.1 Migracijske poti v EU 

Begunci in migranti vstopajo v EU legalno in nelegalno, države članice EU si s svojimi ukrepi 

prizadevajo zajeziti predvsem nezakonite migracije. 

Obstaja veliko poti, po katerih migranti prihajajo v Evropo. 
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Po podatkih Agencije za nadzor meja držav članic EU FRONTEX so poti, po katerih prihajajo 

begunci in migranti v EU, naslednje: 

- Zahodna Afriška pot, 

- Zahodna Mediteranska pot, 

- Centralna Mediteranska pot, 

- Apulijska in Kalabrijska pot, 

- Krožna pot iz Albanije in Grčije, 

- Zahodna Balkanska pot (Iz Grčije preko Makedonije in Srbije na Madžarsko ali 

Hrvaško), 

- Vzhodna Mediteranska pot, 

- Pot preko vzhodnih meja in 

- Arktična pot. 

Zadnja, Arktična pot se je pojavila septembra 2015 in je postala ena najbolj uporabljenih poti 

za vstop v Zahodno Evropo v novembru 2015, ta se preko Moskve nadaljuje na sever 

Norveške.  (Kolenovič, 2014, 32) 

Iz dosedanjih lekcij in kopiranja obvladovanja migracij iz severne Afrike na tiste iz Bližnjega 

Vzhoda se Evropa ni dosti naučila. Begunce želi le odložiti v tretje države – v preteklosti v 

Libijo (sporazum Italije z Gadafijem) in zdaj v Turčijo (Kolenovič, 2014). 

Kot nekoč Gadafi zdaj tudi turški predsednik Erdogan zahteva od EU finančne in druge 

pomembne koncesije v zameno za zaustavitev množičnega vala beguncev v Grčijo in naprej v 

EU. Sama tehnologija, tj. »trgovina« dogovarjanja za zajezitev nelegalnih migracij močno 

spominja na tisto z Libijo, za katero je Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi prisilnih 

množičnih vračanj beguncev ugotovilo, da je (bila) nezakonita in krši mednarodno 

humanitarno pravo. (Mirošič, 2016) 
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2.6 Pojem in dimenzije integracije 

Pojem integracije je zelo širok in kompleksen, prav tako zanjo obstaja veliko definicij. Še 

vedno se v teoriji največkrat uporablja definicija, ki jo je davnega leta 1952 podal Ekonomski 

in socialni svet Organizacije združenih narodov (v Trokić, 2006,), ki pravi, da ta pojem 

predstavlja: »…postopen proces, v katerem novi naseljenci postanejo aktivni udeleženci v 

ekonomskih, socialnih, civilnih, kulturnih in duhovnih zadevah nove domovine. Gre za 

dinamičen proces, v katerem so-bogatijo vrednote z medsebojnim spoznavanjem, 

prilagajanjem in razumevanjem. V tem procesu najdejo tako imigranti kot domačini 

priložnost za svoj lasten poseben prispevek«. 

Pojem integracije poenostavljeno povedano predstavlja vključevanje priseljencev, nekateri 

uporabljajo tudi izraz »mainstreaming«, kar pomeni, da organizacije, ki se ukvarjajo s 

potrebami družbe kot celote, zagotovijo enak dostop do svojih programov in storitev vsem 

pripadnikom vedno bolj raznolikega prebivalstva. 

Države članice EU v okviru medkulturnega dialoga ne govorijo o državljanih tretjih držav, 

temveč integracijo razumejo širše, tudi v smislu družbene kohezije, pri čemer je za mnoge 

udeležence osrednjega pomena dialog na lokalni ravni (begunec.si).  

Predmet naše naloge je obravnavanje aktualnih migracij iz muslimanskega sveta, zato ne 

moremo mimo evropske percepcije Islama, ki ima svojo zgodovino, poleg tega pa bo svet, 

predvsem njegov civilizirani del, v prihodnosti vse bolj izpostavljen migracijam ljudi iz 

območij Afrike in Bližnjega Vzhoda.  

Zaostrene podnebne razmere, naravne katastrofe, iskanje novih priložnosti in boljših 

ekonomskih razmer, procesi globalizacije so razlogi, zaradi katerih se trend migracij ne bo 

ustavil. K temu dodajmo še dva aktualna vzroka preseljevanj – demografske razmere (rast 

prebivalstva v Afriki se bo nadaljevala) in državljanske vojne - kot sedanja v Siriji. (Slabe, 

2016) 
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Evropa bo zaradi relativne geografske bližine kot tudi dejstva, da velja za zibelko človekovih 

pravic in ima stabilno ekonomijo (hipotetično) še vedno obljubljena dežela za mnoge izmed 

njih. K temu doprinesejo še nenadzorovane morske poti, ki predstavljajo neznosen izziv za 

EU (vzpostavitev skupne morske garde članic EU?), neenotna azilna politika in  postopki 

deportacij ter različni režimi na notranjih mejah med članicami EU.  

Zaradi povečanega vala beguncev iz držav Sirije, Iraka in Afganistana v letu 2015/2016, ki ga 

je del evropske javnosti, medije in politike zaznal kot  »poskus islamizacije Evrope« in 

vzporednih terorističnih napadov, se je v kontekst selitev poleg humanitarnega vsilil tudi 

ideološki diskurz, ki pa je - zgodovinsko analitično ocenjeno – v neki racionalni meri tudi na 

mestu. 

Zgodovina odnosov med islamom in krščanstvom je dolga kar štirinajst stoletij in razmerje 

med pravoslavnim in zahodnim je bilo pogosto viharno. Skoraj tisočletje, od prvega 

mavrskega pristanka v Španiji do drugega turškega obleganja Dunaja, je bila Evropa pod 

stalno grožnjo islama. (Pašić v Lewis Bernard, 1994, 13) 

Ali, povedano z besedami A. Pašića (Pašić, 2002): »Že od srednjega veka in renesanse dalje 

na Zahodu o islamu krožijo predstave kot o demonski religiji, blasfemiji in temi«. 

Islam je edina civilizacija, ki je ogrozila obstoj Zahoda, in to celo dvakrat. 

Po uničenju islamske države leta 1924 so bile dežele z večinskim muslimanskim 

prebivalstvom kolonizirane. Po drugi svetovni vojni je islamski svet dobil kraljeve monarhije, 

republike, diktatorje in socializem, vendar so bili muslimani vedno bolj nezadovoljni s svojim 

položajem. Kot posledica tega so se pojavila razna gibanja in organizacije, ki so zahtevale 

ponovno vzpostavitev islamske države (Pašić, 2002). 

Geostrateške razmere v svetu so v zadnjih desetletjih pridobile na svoji kompleksnosti in 

zadnja leta smo priča realni nevarnosti izbruha vojnih spopadov, ki bi lahko imeli usodne 

posledice.  To po našem mnenju pomeni, da se je F. Fukuyama  (Fukuyama, 1989) zmotil v 
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svoji epohalni napovedi  o »koncu zgodovine«, ki jo je prvič objavil leta 1989 v eseju Konec 

zgodovine. 

Fukuyama (Fukuyama, 1989) z idejo o »koncu zgodovine« ni označeval dejanskega konca 

zgodovine, temveč zmago liberalizma nad komunizmom. Knjiga  je prišla na dan po koncu 

hladne vojne in padcu Berlinskega zidu, ko je komunistični sistem razpadel, nadomestil ga je 

koncept liberalne demokracije.  

Avtor Fukuyama je leta 2011 v Parizu dejal, da liberalna demokracija nemara vseeno ne 

prestavlja prihodnosti celotnega človeštva, ker obstajata dve temeljni nevarnosti. 

Prva izhaja iz spodkopavanja obstoječih zahodnih demokratičnih institucij navznoter 

(neučinkovitost in korupcija), na drugem mestu naj bi bila po mnenju Fukuyame resna 

grožnja Kitajske. Glavna prednost te države z največ prebivalcev na svetu (cca 1, 357 

milijarde) je ravno manjko demokracije, saj ima kapitalizem in obenem predstavlja 

avtoritarno državo z nizko stopnjo politične participacije. (Horvat, 2016) 

Za mnoge teoretike je vendarle v današnji perspektivi in razmerah veliko bolj aktualna 

zamisel iz drugega, za mnoge druge mislece prav tako zelo odmevnega politološkega dela 

zadnjih desetletij, avtorja Samuela P. Huntingtona o spopadu civilizacij in preoblikovanju 

svetovnega reda, ki je izšla leta 2005. 

2.6.1 Spopad med islamskimi državami in krščanstvom 

Huntington je na vprašanje o tem,  kje se končajo meje stare celine, odgovoril: »Evropa se 

konča tam, kjer se konča zahodno krščanstvo in začenjata islam in pravoslavje « (Huntington, 

2005, 199). 

»Strokovnjaki so preučevali svet kot Orient in Okcident, Sever in Jug, središče in obrobje. 

Muslimani so ga tradicionalno delili v Dar al islam in Dar al Harb, dom miru in dom vojne.« 

(Huntington, 2005, 32). 
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Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej, ko so številne arabske države obogatele z 

naftno krizo,  smo priča preporodu islama. Ta se manifestira tako v družbenih spremembah, 

kulturi in politiki, vendar je to še vedno svet korana in šeriatskega prava. Preporod, ki se je v 

zadnjih letih izrodil v džihadistični fundamentalizem, v veliki meri izhaja iz družbene 

mobilizacije in rasti prebivalstva. 

Prav veliko število mladih v starostni kohorti od 15 do 24 let je tistih, ki se bodisi odseljujejo 

iz vojnih območij ali so mobilizirani v terorizem. 

Tako Huntington (Huntington, 2005) kot drugi, denimo eden vodilnih francoskih 

intelektualcev Pascal Bruckner (Bruckner, v Milek, 2015), menijo, da se islamski preporod 

hrani iz zavračanja evropskih institucij in vrednot. To pomeni, da procesi modernizacije v 

islamskem svetu ne prinašajo spoštovanja civilizacijskih pravic zahodnega sveta in 

sekularizacijo, temveč obratno, pojavlja se tendenca vračanja k »prvotnemu islamu«, ki naj 

predstavlja končno rešitev (Milek, 2015). 

In prav osrednja teza knjige Huntingtona je, da so v sodobnem svetu civilizacije in predvsem 

njihove medsebojne razlike tisti dejavnik, ki v največji meri določa dinamiko odnosov med 

različnimi deli sveta. Ne ideologija, ne ekonomija, ampak kultura je potemtakem tista, ki je 

odločilna, saj se povezave in zavezništva oblikujejo na podlagi kulturne bližine ali različnosti. 

(Tomšič, 2005, 413) 

Pri tem bi veljalo izpostaviti, da je bistvo sodobne Evrope, poleg spoštovanja človekovih 

pravic, pravne države itd, prav v tem, da se ohrani ločitev vere od politike oziroma države 

(sekularizacija).  

To je točka kulturnega preloma na relaciji krščanstvo – islam, saj se v islamu sekularizacija 

nikoli ni zgodila (Pašić, 2002). 

Realno se zdi, po našem mnenju,  da v sedanjih razmerah evropska desnica zagovarja dva 

osrednja argumenta, še posebej njen ultradesničarski del, in sicer: prvič, begunci iz 
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islamskega sveta, ki množično prihajajo v Evropo, prihajajo organizirano in predstavljajo 

nevarnost zahodnemu svetu. 

Nevarnost poosebljajo zmanipulirani posamezniki, ki v trenutkih smrti ob pokolu nedolžnih 

ljudi vzklikajo »Alah je velik!«  in se skrivajo v anonimnosti množice beguncev brez 

dokumentov ter predstavljajo realno grožnjo islamizacije stare celine. 

In drugi argument: ti migranti se zavoljo prevelikih kulturnih razlik nikoli ne bodo mogli ali 

hoteli integrirati v evropsko družbo, zaradi česar bo prihajalo do notranjih trenj in konfliktov, 

prav tako bo neznanje jezika in nespoštovanja evropskih navad botrovalo temu, da velika 

večina migrantov nikoli ne bo dobila zaposlitve in bo živela od socialnih transferjev. 

Na evropskih tleh v preteklih letih pod streli teroristov niso umrli zgolj nedolžni civilisti, na 

nek način je vedno manj upanja tudi za preživetje koncepta večkulturnosti in spoštovanja 

drugačnosti. Na francoskem sodišču je bikini premagal burko, na ulicah je zmagal diskurz o 

nepremostljivih kulturnih razlikah. 

Islam nima zgolj zunanjih rivalov, še več, glavnina konfliktov spopadov poteka v islamskih 

državah med različnimi ločinami, pretežno med suniti in šiiti. 

Prepričljiv dejavnik, ki lahko ponudi razlago znotraj-islamskih in zunaj-islamskih konfliktov, 

je pomanjkanje jedrne države ali več takih držav v islamu. Islam je vir nestabilnosti v svetu 

zato, ker mu manjka močno središče.  

Ideja nacionalne države je nezdružljiva z vero v oblast Alaha in prednost ume
6
. Islamski 

fundamentalizem kot revolucionarno gibanje zavrača nacionalno državo in daje prednost 

enotnosti islama. (Huntington 2005, 220 – 338) 

Evropa v svetu še ohranja svoj demokratični status, a njena ekonomska moč v primerjavi z 

Azijo, ZDA in Kitajsko stagnira. Veliko notranjo grožnjo predstavlja vse nižje zaupanje 

                                                 
6
 Uma (arab.) skupnost vseh muslimanov (SLOVAR TUJK 2011, Založba DUDEN) 



Ramovš, Sergeja.2017. »Aktualni evropski migracijski tokovi iz muslimanskega sveta in s tem 

povezani procesi integracije na primeru Slovenije.« Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

48 

 

evropskih državljanov v demokratične institucije (tako na ravni EU kot na ravni nacionalnih 

držav), to nevarnost pa še dodatno krepi politična impotenca ter neenotnost Evropske unije, ki 

sta se dokončno razgalili ob begunski krizi. 

Povsem drugače se muslimani množično obračajo k islamu kot viru identitete, smisla, 

stabilnosti, legitimnosti, razvoja, moči in upanja. Upanja, ki ga izraža že omenjeni slogan: 

Islam je rešitev, četudi v tem smislu ne gre za preporod, temveč prej za regresijo. 

Na eni strani apatija ter moralna dekadenca in na drugi arhaično vračanje k veri kot bistvu 

človekovega bivanja. 

Pa vendarle, če skušamo ustvariti podobo dveh nasprotujočih si svetov, si lahko pomagamo z 

osnovno matrico vrednot obeh: 

Lastnosti zahodne družbe: 

- delitev duhovne in posvetne oblasti, 

- vladavina prava, 

- družbeni pluralizem, 

- predstavniška telesa, 

- individualizem (14. in 15. stoletje) ter 

- tradicija pravic in svoboščin (od 17. stoletja dalje) 

(Babić, 2004). 

Temelji islama: 

- verovati v Enega Boga (Allaha) in trditi, da je Muhammed a.s. njegov odposlanec, 

- molitev petkrat na dan, 

- post v mesecu ramadanu, 

- dati zekat, tj. del  prihodka dati za različne stvari (npr. podpora  revnim) ter 

- iti na hadž, tj. romanje v Meko, če ti dopuščajo finančne zmožnosti 



Ramovš, Sergeja.2017. »Aktualni evropski migracijski tokovi iz muslimanskega sveta in s tem 

povezani procesi integracije na primeru Slovenije.« Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

49 

 

(Pašić, 2002, 29-30). 

V Evropi je razvoj koncepta ločenosti cerkve od države, posvetnega od profanega, potekal 

dolgo - skoraj dve stoletji,  vse od 16. do 18. stoletja, ko je tudi zaživel v javnosti. 

Sekularizacijo lahko razumemo tudi kot spremljajoč pojav drugih sodobnih sprememb, kot so 

industrializacija, urbanizacija, globalizacija, vse večja mobilnost, pluralnost družb in druge. 

Pojav sekularizacije se v evropskem prostoru nanaša na postopno umikanje krščanstva iz 

družbenega življenja. (unipas.si) 

Islam je kot vero sprejelo že več kot milijardo ljudi na svetu (več vernikov ima le še 

krščanstvo), pripadniki islama se imenujejo muslimani, kar pomeni pokorni. Muslimani so v 

glavnem na Bližnjem vzhodu, Severni Afriki in v nekaterih delih Azije (religije.com/islam). 

Vendar pa islam ni zgolj religija, temveč tudi način življenja, in kot takšen ne predpisuje zgolj 

verovanja, ampak tudi pravila družbenega vedenja. 

Del strahu pred islamom sestavljajo tudi številke o spektakularni rasti muslimanskega 

prebivalstva, to naj bi po nekaterih napovedi leta 2025 dosegli 30% svetovne populacije.  

(Kržan, 2009) 

Že Huntington (Huntington, 2005, 148-149) je dejal, da demografski pritisk prebivalstva 

skupaj z gospodarskim zastojem spodbuja izseljevanje muslimanov v zahodne in druge 

nemuslimanske države in priseljevanje spreminja v problem teh družb. 

Poudarili smo že, da je bilo v zgodnjih 90-ih dve tretjini priseljencev v Evropo muslimanov. 

Danes in jutri še bolj  velja: evropska zaskrbljenost zaradi priseljevanja je v prvi vrsti 

namenjena muslimanskim migrantom, ki v sebi nosijo potencial nasilja in v pravovernem 

upoštevanju korana prinašajo s seboj povsem drugačno kulturo. 

Muslimanske skupnosti,  pa naj bodo turške v Nemčiji ali alžirske v Francij, so zelo šibko 

vključene v kulturo gostiteljice in kažejo le malo znakov, da bi se v nove družbe  bolj uspešno 

integrirale, kar povzroča skepso Evropejcev. 
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Po podatkih anket je v Evropi trenutno 44 milijonov  muslimanov (ec.europa.eu), če ne 

štejemo Turčije, kar znaša 6 odstotkov celotnega evropskega prebivalstva. 

Pravo število tudi zaradi številnih ilegalnih migracij ni znano (tako tudi podatki, navedeni v 

tej nalogi, nihajo med 6 in 7 odstotki). Te so nekatere države dopuščale zaradi interesov 

gospodarstva (predvsem Italija, Španija, Grčija), vendar so ilegalni migranti v coni sive 

ekonomije po obdobju finančne krize v Evropi manj dobrodošli. 

Evropske države v glavnem bodisi nočejo asimilirati priseljencev ali pa imajo s tem velike 

težave in nejasna je stopnja, do katere se muslimanski priseljenci in njihovi otroci hočejo 

asimilirati. Zato je verjetno, da bo trajno veliko priseljevanje ustvarilo države, razdeljene na 

krščanske in na muslimanske skupnosti (Huntington, 2005, 251- 257). 

Četudi je uporabljana terminologija Huntingtona dandanes lahko razumljena kot napačna 

(asimilacija namesto integracije) ali arhaična, vendarle še vedno zelo točno povzema glavne 

pomisleke proti islamu. 

Teoretična razmišljanja o osnovnih razlikah med obema velikima religijama bomo prav tako 

zaključili z besedami Huntingtona, ki pravi: »Konflikt med islamom in krščanstvom nastaja 

po eni strani zaradi razlike med muslimanskim konceptom islama kot načina življenja, ki 

prerašča religijo in jo povezuje s politiko, in zahodnokrščanskim konceptom ločenih 

kraljestev Boga in cesarja. Vendar konflikt izhaja tudi iz njunih podobnosti. Obe religiji sta 

monoteistični, obe sta univerzalistični in misijonarski.« (Huntington, 2005, 251-266) 

2.6.2 Kritični dogodki, ki vplivajo na percepcijo Islama 

Latentni konflikt je spet prerasel v dejanskega s prelomnim napadom 11. septembra 2001 v 

ZDA, v naslednjem desetletju se je počasi preselil še na evropska tla, vendar pa se je prava 

zlovešča dihotomija mi-oni oziroma težnja »mi« proti »njim« vzpostavila v nedavnih 

brutalnih terorističnih akcijah v glavnih evropskih metropolah. 
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Prvi napad v Evropi, za katerega je odgovornost prevzela islamska država, se je zgodil v 

začetku leta 2014 v Bruslju, v njem je umrlo 32 ljudi. (siol.net) 

Tudi sam začetek delovanja džihadistične
7
 skupine Islamska država v mednarodnem obsegu 

datira v letu 2014, ko je le-ta zasegla obsežna območja v Siriji in Iraku. (renton.si) 

Z leti je Islamska država pridobila zloglasen značaj brutalnega delovanja, ki vključuje 

množične poboje, ugrabitve in obglavljanja zajetih talcev, tudi tujih novinarjev. (politikis.si) 

Kot je poročala tv postaja BBC (bbc.com), je omenjena džihadistična skupina junija 2014 

razglasila kalifat, se pravi državo, ki deluje v skladu z islamskimi zakoni oziroma šeriatskim 

pravom. 

Zelo kmalu je postavila zahteve po tem, »…da muslimani po svetu prisežejo zavezništvo 

njihovemu vodji Abu Bakra l-Baghdadij-u in čim prej migrirajo na področje pod njegovim 

nadzorom«, obenem pa tudi, da morajo vsi muslimani sprejeti vrhovno avtoriteto Islamske 

države. 

Po poročanju ameriške obveščevalne službe iz leta 2015 naj bi ISIS razpolagal z 20.000 do 

32.000 borcev v Siriji in Iraku, med njimi naj bil bilo tudi 5.000 borcev iz zahodnega sveta, 

250 celo iz ZDA (24.com/novice).  

Avgusta 2014 so ZDA skupaj s koalicijo zaveznikov pričele z zračnimi napadi na pozicije 

ISIS-a v Iraku in mesec kasneje še v Siriji. Koalicijo sestavljajo ZDA, Francija, Velika 

Britanija, Irak, Iran, Kurdi, pridružila se je tudi Rusija, četudi je njena vloga, tako kot že 

mnogokrat v preteklosti, sporna in nejasna (24.com/novice). Leta 2015 je Islamska država 

trdila, da je odgovorna za strmoglavljenje ruskega potniškega letala, ki je bilo na poti v Egipt, 

umrlo je vseh 228 ljudi na krovu (rtvslo.si). 

                                                 
7
 Džihad (arab. =delovanje z natančno določenim ciljem) dejavnost muslimanov za obrambo in širitev 

islamske vere (imenovana tudi sveta vojna) SLOVAR TUJK, 2011. DUDEN. 

 

http://www.politikis.si/
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Ko pa je novembra 2015 po napadih v Parizu, ki so terjali 128 žrtev, ISIS prevzel 

odgovornost tudi za to nerazumljivo nasilje nad nedolžnimi posamezniki, je francoski 

predsednik Hollande njihovo dejanje opisal kot »nič manj kot vojno dejanje« (domovine.je). 

Temu napadu so na evropskih tleh sledili še, če omenimo le najbolj odmevne, novoletni 

spolni napadi v Kolnu, napad na letališče in podzemno železnico v Bruslju (marec 2016 -32 

žrtev), krvav tovornjakarski stampedo na promenadi v mondeni Nici (julij 2016 - 88 mrtvih) 

in  napad na božičnem sejmu ob koncu leta 2016 v Berlinu, ki je zahteval 12 življenj 

(siol.net). 

Največji tarči v Evropi za ISIS predstavljata Francija in Nemčija, prva zato, ker gosti največji 

delež Judov in Muslimanov na stari celini in kljub številnim težavam predstavlja sorazmerno 

uspešen model sobivanja različnih kultur.  

Druga, Nemčija se je po zaostrovanju begunske problematike v letu 2015 odločila za 

gostoljubno politiko do beguncev iz Sirije in Iraka, vendar v volilnem letu 2017 Angela 

Merkel zastopa drugačno politiko do beguncev in zagovarja takojšnje deportacije tistih, ki 

niso upravičeni do azila. 

ISIS te prebežnike iz omenjenih držav obtožuje izdajstva »resnične poti«, saj je edina prava 

pot le v kalifatu (domovina.je). 

Največjo muslimansko populacijo v Evropi ima zavoljo procesov dekolonizacije in alžirske 

vojne Francija, kjer je vsaj ena desetina vseh prebivalcev muslimanskega izvora. Zaradi  toge 

asimilacijske politike, ki temelji na konceptu superiorne kulture republike in dejstva, da 

Francija skupaj z Veliko Britanijo sodeluje v oboroženih gasilskih akcijah na Bližnjem 

vzhodu, se tamkajšnji priseljenci pod udari vsesplošne ksenofobije ne počutijo ravno 

dobrodošli. (rtvslo.si) 

Po vsem povedanem lahko sklepamo, da gre pri terorističnih napadih v Evropi za zavestno 

izbrane cilje in čas, kar naj povzroči šokantni propagandni učinek in čim večjo psihološko 

napetost ter ustvarjanje izrednih razmer med populacijo navadnih državljanov. 
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V slovenskem prostoru so s tega področja najbolj prepoznane teze avtorice Romana Bešter, 

katere raziskovalno delo je usmerjeno na področje migracij, etničnih študij in človekovih 

pravic. Še posebej odmevni so njeni prispevki na temo integracijskih politik, je avtorica vrste 

priznanih znanstvenih člankov, obenem je pri Inštitutu za narodnostna vprašanja sodelovala 

kot raziskovalka in oblikovala stališče, da je integracijska politika poseben model politik(e) 

vključevanja imigrantov v sprejemno okolje. (Bešter, 2007) 

Dimenzije integracije lahko po Bešterjevi (Bešter, 2007) razdelimo na naslednje:  

- Socialno-ekonomska: enake možnosti vseh skupin prebivalstva glede zaposlitve, 

socialno-ekonomskega statusa, dohodkov, koriščenja socialnih storitev itd. 

- Pravna: izenačenje pravnega statusa s statusom državljanov. 

- Politična: vključenost v procese političnega odločanja (tako na lokalni kot na 

nacionalni ravni). 

- Kulturna: spoznavanje drugih kultur in sprejemanje kulturnih vzorcev drugih etičnih 

skupin, obenem pa ponotranjenje novih vrednot, norm in vedenjskih vzorcev. 

- Poselitvena in bivanjska: možnost naselitve na katerem koli kraju pod enakimi pogoji 

kot ostali prebivalci. 

- Identifikacijska: občutek pripadnosti družbi (državi), v katero se migranti priselijo. 

- Integracija na področju izobraževanja: enakopraven dostop do izobraževalnih institucij 

(tu je pomembno tudi vprašanje priznavanja prehodno pridobljene izobrazbe, op.p). 

Ne glede na definicije in politike na področju integracije se moramo državljani članic EU 

zavedati, da bo uspešnost teh procesov v veliki meri odvisna od stopnje solidarnosti in 

medsebojnega spoštovanja, s čimer se zopet vračamo na lokalno raven, kjer vsak od nas lahko 

prispeva svoj delež na poti vključevanja priseljencev v novo okolje. 

2.6.3 Integracijska politika Slovenije 

Evropska zgodovina pozna obilico primerov, s pomočjo katerih je mogoče pokazati, da model 

integracije, ki temelji na grobi ali »tihi« asimilaciji, vodi v stanje zgolj navidezne trdnosti 

države. (Komac, 2007) 
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Čeprav to ni bil prevladujoč model integracije pa je na mestu ugotovitev, da so države EU v 

prejšnjih desetletjih namenjale veliko premalo pozornosti uspešni integraciji priseljencev. Za 

bolj plastično ponazoritev tematike si bomo sposodili besede enega od švedskih uradnikov, ki 

je izjavil: » Pričakovali smo delavce, dobili pa smo ljudi!« 

Ob krizni begunski situaciji se je izkazalo, da dolgoletni napori po tem, da bi se ustvarila 

skupna migracijska politika in azilni postopki – takrat, ko bilo to najbolj potrebno,  niso 

obrodili rezultatov. Ravno nasprotno, ob zaostrenih varnostnih razmerah se države zatekajo v 

naročje nacionalističnih in protekcionističnih ukrepov. 

EU bo priseljence v prihodnjih desetletjih zaradi slabe demografske slike, staranja 

prebivalstva in usihanja aktivnega prebivalstva - imigracije še kako potrebovala, vendar je 

ravno uspešna integracija vstopnica za ekonomsko in družbeno koristnost priseljencev.  

Prevladujoč termin, s katerim označujemo procese in njihove posledice vključevanja 

priseljencev v novo družbeno okolje, je integracija-pojem, ki je v Evropi trenutno izredno 

aktualen, pravzaprav dominanten v diskusijah o množičnih migracijah in običajno 

pospremljen s pridevnikom »neuspešnega« vključevanja. 

Ne le, da so evropske države uporabljale različne modele integracije, temveč se v ta namen 

uporabljajo številni termini, kot so: adaptacija, akulturacija, inkorporacija, absorbcija, 

asimilacija ipd, vendar ne gre za sopomenke, med temi izrazi vendarle obstajajo pomembne 

vsebinske razlike. (Bešter, 2007, 106) 

Po Klinarju (Klinar, 1986, 324) do adaptacije pride, ko se srečata dve kulturi (prideta v stik 

ena z drugo), pri čemer posameznik še vedno ohrani in razvija svojo izvirno kulturo, hkrati pa 

absorbira tudi elemente nove kulture. 

Rose (Rose, v Gordon, 1964, 65) opredeljuje akulturacijo kot prevzem kulture druge družbene 

skupine in kot proces, ki posameznika ali skupino vodi k takšnemu prevzemu. Prej omenjeni 

avtor Klinar vidi akulturacijo kot proces, v katerem se prevzemajo elementi nove kulture, ki 

pa ne predstavljajo nekih globljih sprememb. (Klinar, 1986, 324-5) 
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Inkorporacija je bolj ali manj nevtralen izraz za poimenovanje procesa, v katerem priseljenci 

postanejo del družbe. Avtor Castels (Castels, 2002, 119, v Jarni, 2015) razume inkorporacijo 

predvsem kot vključevanje priseljencev v politično skupnost. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) denimo inkorporacijo opredeljuje kot 

»vključitev, priključitev, pripojitev«. 

Bolj negativna konotacija je v tem slovarju uporabljena za absorbcijo, kjer naj bi šlo za 

»vpijanje, vsrkavanje« (SSKJ, 2000). 

V primeru asimilacije naj bi se priseljenci popolnoma zlili z večinsko populacijo in opustili 

svojo kulturo ter jezik. Arnold Rose (v Gordon, 1964, 66) asimilacijo opredeljuje kot proces, 

v katerem oseba ali skupina prevzame kulturo druge družbene skupine do te mere, da ta oseba 

ali skupina nima več nobene značilnosti, ki bi jo identificirala s prejšnjo kulturo, in tudi ne 

goji več nobene lojalnosti do svoje prejšnje kulture. 

Tako lahko vidimo, kako problematičen in obenem kompleksen je pojem integracije, ki 

nastopa pod različnimi pojmi ter označuje širok krog dinamičnih procesov in situacij na 

različnih družbenih področjih. 

Da bi se izognili vsej kompleksnosti procesov, se pojem integracija zadnje čase uporablja zelo 

poenostavljeno za splošno označevanje procesov vključevanja priseljencev v družbeno 

življenje, pri čemer niso opredeljeni ne načini ne cilji vključevanja, niti ni opredeljeno 

družbeno življenje, v katerega naj bi se priseljenci vključili. 

Vendar pa prevladujoč pogled vseeno postavlja integracijo nekam med (prisilno) asimilacijo 

in ekstremnim multikulturalizmom, pri čemer ekstremni multikulturalizem označuje situacijo, 

v kateri je ohranjanje različnih kultur in njihovo avtonomno delovanje dopuščeno in 

spodbujano do te mere,  da v končni fazi lahko pride do tega, da multikulturnost ne deluje, kar 

se je zgodilo na Švedskem. (Bešter, 2007) 
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Evropske države so v preteklosti uporabljale različne modele integracije, za katere lahko 

rečemo le, da se niti eden v praksi ni izkazal za popolno delujočega. 

Na primerih treh držav s pomočjo študije avtorice Romane Bešter iz leta 2007 (Betšter, 2007) 

prikazujemo tri dominantne tipe integracije. 

1. Francoski asimilacijski - univerzalističen pristop, imenovan tudi model 

diferenciranega vključevanja, izvaja integracijo v glavnem preko naturalizacije, torej 

odprte politike državljanstva, v zameno za državljanstvo pa se morajo priseljenci 

odpovedati svojemu jeziku, kulturi in družbenim značilnostim in se zliti z večinsko 

družbo. Za razliko od, denimo, nemškega modela, asimilacijski model izhaja iz 

predpostavke, da bodo priseljenci, potem ko so pretrgali vse vezi s svojo izvorno 

državo, za vedno ostali v novi državi.  Temelji na politični ideji nacije,  utrjuje 

kulturno in identifikacijsko integracijo, pomembno vlogo pri integraciji ima 

izobraževanje, manj uspešen je ta model na zaposlitvenem in stanovanjskem področju.  

2. Model diferenciranega izključevanja oz. socialna vključenost in državljanska 

izključenost, ki je zaživel v Nemčiji (pa tudi v Avstriji in Švici) ter temelji na etnični 

ideji naroda (v Namčiji: Blut und Boden) in socialni državi, utrjuje predvsem 

zaposlitveno integracijo in zavira pravno ter identifikacijsko integracijo.  

Model je značilen za države, ki so po drugi svetovni vojni vodile politiko rekrutacije 

začasnih gostujočih delavcev in v ta namen sklepale bilateralne dogovore z drugimi 

državami. Prav domneva začasnosti je vodila v napačno in pomanjkljivo integracijo, ki 

ima za posledico getoizacijo priseljencev in nizko stopnjo izobrazbe. 

3. Britanski sistem, katerega osnovo predstavljata multikulturna sestava nacije in politika 

manjšin. Model, imenovan tudi model pluralističnega vključevanja ali multikulturni 

model, spodbuja identifikacijo z državo in vključevanje priseljencev v politično 

skupnost, hkrati pa predvideva ohranjanje obstoj kulturne različnosti. Opisani model, 

ki ga je najbolj uspešno v sedemdesetih letih uvedla Švedska, kasneje pa tudi nekatere 

druge države, tudi Velika Britanija, vendarle ni idealen, saj so v ozadju številne težave 

pri družbeni, kulturni in strukturni integraciji, največji zaostanki so na področju 

izobraževanja in zaposlovanja. In navkljub vsem prizadevanjem in ukrepom so na 
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Švedskem po desetletjih izvajanja tega modela morali priznati, da priseljenci pogosto 

živijo popolnoma ločeno od večinskega prebivalstva. (efms.uni-bamberg.de; 

Ugotovitve EFFNATIS-a: Projekt, ki preučuje učinkovitost nacionalnih integracijskih 

strategij v drugi generaciji migrantov v primerjalni evropski perspektivi, 2001, 87-88) 

Osnovo za politiko integracije tujcev v družbo so države članice Evropske unije postavile v 

okviru skupnih temeljnih načel, ki poudarjajo, da je vključevanje dinamičen in dvosmeren 

proces.  

Cilji politike vključevanja v Evropski uniji temeljijo na načelih in vrednotah enakopravnosti, 

svobode in vzajemnega sodelovanja. 

Slovenija si je izbrala multikulturni model integracije in to potrdila tudi v dveh osrednjih 

dokumentih, ki kažeta prihodnjo traso procesov integracije tujcev v naši državi. 

Naša država je v dveh najbolj pomembnih dokumentih, ki pokrivata področje integracije -  

tako v Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS, 1999), ki jo je sprejela 

leta 1999, kot tudi v »Strategiji ekonomskih migracij za obdobje od 2010-2020« (Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2010) začrtala pluralističen 

(multikulturni) model integracijske politike.  

Kot je zapisano v Publikaciji z naslovom: Aktivno za strpnost (Za uspešnejše vključevanje in 

povezovanje v naši družbi), ki jo je izdal Urad vlade RS za komuniciranje v letu 2016, naša 

država zagotavlja pogoje za vključevanje oseb z mednarodno zaščito v družbeno, kulturno in 

gospodarsko življenje v t.i. integracijskem postopku. Omenjeni postopek temelji na osebnem 

integracijskem načrtu, ki se pripravi in izvaja na podlagi posameznikovih potreb, znanja, 

zmožnosti in sposobnosti ter vključuje načrt dejavnosti za lažje vključevanje v okolje. 

Posameznik lahko opisan obseg pomoči pri vključevanju v okolje koristi tri leta od pridobitve 

statusa. 

Na področju integracije sta bila aktivirana dva velika projekta, in sicer Pomoč pri integraciji 

za osebe z mednarodno zaščito (izvaja ga nevladna organizacija Društvo Odnos)  in Tečaj 
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slovenskega jezika. Skupna vrednost pogodb znaša približno 1.350.000 evrov. 75 odstotkov 

sredstev prispeva Sklad za azil, migracije in vključevanje. 

V letu 2016 je Slovenija z namenom pospeševanja integracije predstavila poseben uvajalni 

trimesečni orientacijski program za osebe, priseljene v našo državo v okviru trajnih priselitev. 

Program je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in 

spoznavanju vsakdanjega življenja (vlada.si). 

Integracijski procesi zahtevajo multidisciplinarni pristop in sodelovanje kar nekaj pristojnih 

ministrstev oziroma resorjev. Največ dela opravi Ministrstvo za notranje zadeve, udeleženi so 

še: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju aktivne 

politike zaposlovanja in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na področju 

vključevanja v izobraževalni sistem. 

V strogo pravnem smislu je za integracijo tujcev v Sloveniji na prvem mestu po pomembnosti 

ustava RS, sledijo ji Zakon o tujcih (dne 29.4.2014 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2A) in Uredba  o načinih in obsegu zagotavljanja 

programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU (začetek veljavnosti 

1.1.2013, gre za nadgradnjo Uredbe o integraciji tujcev iz leta 2011). Osrednja novost te 

novele je enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev v RS (s tem se uveljavlja načelo »vse 

na enem mestu«). 

Dikcija zakona o tujcih pravi, da je skladno z migracijskimi resolucijami priseljenec vsak 

tujec po preteku enega leta. 

Po podatkih Statističnega urada RS je na dan 1. 7. 2016 bivalo v Sloveniji 110.607 tujcev, kar 

predstavlja 5, 4% prebivalstva. (www.stat.si) 

Zakonodajno integracijo določa še Zakon o azilu (Uradni list RS, št.51/06), zadnja 

sprememba in dopolnitve tega zakona so bile sprejete leta 2006), ki vsebinsko omogoča 

vključevanje beguncev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje v RS. 
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Sledi Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev (Uradni list RS, št.33/2004), ki nudi pomoč 

pri zagotavljanju pravic iz zdravstvenega in socialnega varstva, zaposlovanju, izobraževanju, 

nastanitvi v integracijski hiši  (v letu 2007 sta se v Sloveniji s podporo sredstev Evropskega 

begunskega sklada odprli dve tovrstni hiši, v Ljubljani in Mariboru), in informiranju 

beguncev, ki je v prvih mesecih nastanitve v tujem okolju nujno. 

Kot zadnjega izmed zakonov s področja integracije uvrščamo Zakon o začasnem zatočišču in 

njegovo dopolnitev iz leta 2002 z namenom boljše in hitrejše integracije beguncev iz BIH 

(Zakon o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču, Uradni list RS, št.67/2002). V skladu z 

osnovnimi členi tega zakona lahko tujci dostopajo do dovoljenja za stalno prebivanje, posebna 

skrb je namenjena ranljivim skupinam, nudi se pomoč pri uveljavljanju osnovni pravic, 

omogočeni so tečaji slovenskega jezika ter tudi izpit iz slovenskega jezika, obenem potekajo 

tečaji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, ki so v veliki meri odvisne ne le od kvalifikacij 

tujcev, temveč predvsem od znanja jezika države sprejemnice. 

Prav zaposlovanje predstavlja najpomembnejši del integracijskega procesa, čeprav so denimo 

nemške izkušnje z integracijo in restriktivno zakonodajo glede pridobitve državljanstva do 

leta 2000, ki ga je v celoti skozi programe in ukrepe izvajala zgolj za priseljence nemškega 

etničnega izvora, za ostale pa zgolj integracijo na področju zaposlovanja, izkazala za izredno 

neuspešno. 

Na področju integracije tujcev v RS predstavlja organ z največ pristojnostmi Sektor za 

migracijsko politiko in zakonodajo v okviru Direktorata za upravne notranje zadeve, 

migracije in naturalizacijo. Ministrstvo za notranje zadeve projekte integracije financira 

skupaj z Evropskim skladom za vključevanje državljanov tretjih držav. 

Za integracijo oseb z mednarodno zaščito je pristojen Sektor za nastanitev, oskrbo in 

integracijo, ki deluje pod okriljem Direktorata za notranje zadeve, migracije in naturalizacijo 

(mnz.gov.si).  
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V dokumentu Ministrstva za notranje zadeve o integraciji tujcev je tudi navedeno, da uspešno 

vključevanje v slovensko družbo ni samo odgovornost priseljencev, ampak se mora 

prilagoditi tudi družba sama. 

Za namen integracije tujcev v slovensko družbo Ministrstvo za notranje zadeve s pomočjo 

Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav financira program učenja 

slovenskega jezika, v katerega so vključene vsebine seznanjanja s slovensko zgodovino, 

kulturo in ustavno ureditvijo. Program se imenuje Začetna integracija priseljencev in 

omogoča brezplačno prvo opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni. 

Ministrstvo za notranje zadeve skupaj z Evropskim skladom za vključevanje državljanov 

tretjih držav financira tudi druge projekte in programe, namenjene državljanom tretjih držav. 

(mnz.gov.si) 

Potrebno je omeniti, da je na področju integracije tujcev v Sloveniji dolgo časa obstajala 

zakonska praznina. Leta 1991 je bil sicer sprejet Zakon o tujcih, ki je kasneje dobil številne 

dopolnitve. 

Ustrezne politične podlage za integracijo priseljencev so bile sprejete šele s pričetkom novega 

tisočletja, ko je bil leta 2001 sprejet nov Zakon o tujcih z dopolnitvami 2002, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2011 ter zadnja novela 2017. (pisrs.si) 

Leta 2008 je luč sveta zagledala še Uredba o tujcih, dve leti kasneje, leta 2010, smo dobili 

Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o integraciji tujcev. 

V skladu z Uredbo iz leta 2008 so bili leto dni kasneje uvedeni prvi tečaji slovenskega jezika 

in programi seznanjanja s slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo. (Zakon o 

tujcih, Uradni list RS, 45/2014) 

Sprejem omenjenega zakonodajnega paketa je bil pomemben tudi zato, ker nam je omogočil 

izkoriščanje pomoči članicam EU pri izvajanju integracijske politike s finančnimi instrumenti, 

predvsem gre za sredstva Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 
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(mnz.gov.si). Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav je bil ustanovljen junija 

2007 z odločbo Sveta EU. 

Omenjeni sklad je bil v finančni perspektivi oziroma proračunu EU 2007 - 2013 eden izmed 

štirih v  programu Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov s področja svobode: 

- Sklad za zunanje meje, 

- Evropski sklad za begunce, 

- Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav, 

- Evropski sklad za vračanje. 

(mnz.gov.si) 

V sedanji finančni perspektivi za obdobje 2014 – 2020 sta predvidena le še dva združena 

sklada: 

- AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund – sklad za azil, migracije in 

integracijo) in 

- ISF (Internal Security Fund – Sklad za notranjo varnost). 

(mnz.gov.si) 

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

Kot smo zapisali že uvodoma, je namen diplomskega dela osvetliti ozadje zadnjega večjega 

migracijskega vala v Evropi s poudarkom  raziskovanja ovir pri integraciji migrantov iz 

muslimanskega sveta skozi pričevanja beguncev v Sloveniji, ki so k nam pribežali z 

begunskim valom konec leta 2015 in v začetku leta 2016.  Zanimalo nas bo, katere so tiste 

dimenzije integracije, ki zanje predstavljajo največjo težavo in jih pojasnili tudi z 

individualnim migrantskim ozadjem. Dobljene rezultate bomo soočili z vsebino integracijske 

politike v Sloveniji in podali predloge za izboljšave na področjih, ki jih migranti pojmujejo 

kot problematične z vidika integracije. 
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Namen raziskovalnega dela bomo dosegli tako, da bomo zasledovali naslednje cilje: 

1. Prvi cilj je ugotoviti, kakšna je pripravljenost migrantov na naslednja področja 

integracije: 

- sprejem državljanstva in uveljavljanje volilne pravice, 

- odgovornost za lastno bivališče, 

- zaposlitev in/ali izobraževanje, 

- učenje jezika, 

- spoznavanje in toleranca do običajev/kulture, 

- spoznavanje in druženje s pripadniki večinske populacije, 

- težnja po ohranjanju lastnega jezika in kulture. 

2. Drugi cilj je ugotoviti, katera so tista vedenja, vrednote, običaji itd., ki se jim prosilci 

za azil oziroma priseljenci ne bi želeli ali mogli odpovedati. 

3. Tretji cilj je ugotoviti, ali slovenska integracijska politika odgovarja potrebam in 

pripravljenosti migrantov na integracijo. 

4. Cilj je tudi podati predloge za pospeševanje integracijskih procesov v Sloveniji. 

Da bi prišli do želenih informacij, bomo opravili intervjuje z migranti, nastanjenimi v azilnem 

domu na Viču v Ljubljani. Azilni dom v Ljubljani smo izbrali zaradi heterogenosti tam 

nastanjene populacije, saj lahko pričakujemo raznovrstne percepcije oziroma odgovore. 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Raziskovalno vprašanje:  Ali in do katere mere so migranti pripravljeni na  (aktivno) 

integracijo po posameznih dimenzijah, ki jih zajema pojem? 

2. Raziskovalno vprašanje: Na katerih področjih migranti ne želijo opustiti vzorcev 

vedenja svoje kulture? 

3. Raziskovalno vprašanje: Ali slovenska integracijska politika upošteva potrebe in želje 

migrantov, na katerih dimenzijah  in do katere mere? 

Zaradi narave proučevanega problema smo uporabili kvalitativno raziskovalno metodologijo.  
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Po Mesecu (Mesec, 1998) kvalitativno raziskovanje išče intenziven ali dolgotrajen kontakt z 

vsakodnevnimi situacijami, ki so običajne, normalne, odražajo vsakdanje življenje oseb, 

skupin, družb, organizacij. V splošnem preučuje, kako ljudje v določenih situacijah razumejo, 

razlagajo vsakodnevne dogodke in nanje tudi reagirajo. Raziskovalec želi dobiti celosten 

vpogled v kontekst, ki ga preučuje, njegovo logiko, ureditve in pravila. Želi »od znotraj« 

zajeti podatke o zaznavah akterjev, in sicer s pozornostjo, empatičnim razumevanjem, tako, 

da odstrani vse predsodke (prekoncepcije) o raziskovanih področjih. Pri tem je raziskovalec 

glavni merilni instrument. Raziskovanje subjektivnih pomenov in vsakodnevnega doživljanja 

ter delovanja je bistveno kot preučevanje pripovedi in pogovorov (Flick, 2009).  

Poleg izbire ustreznih metod in teorij so glavne značilnosti kvalitativnega raziskovanja še: 

prepoznavanje in analiza različnih perspektiv; raziskovalčeva refleksija o raziskavi kot o delu 

procesa produkcije znanja ter različnost pristopov in metod (Flick, 2009).  

Pri kvalitativnem raziskovanju raziskovalec prisluhne ljudem, ki jih raziskuje, in ne raziskuje 

samo, kar zanima njega, ampak kar je pomembno z vidika raziskovanih oseb. Pomemben 

motiv tovrstnega raziskovanja je želja po obvladanju in rešitvi praktičnih problemov.  

Pri kvalitativnem raziskovanju pogosto pridobimo različne podatke o subjektih raziskave, 

čeprav niso skladni s teorijo. To, da ostane raziskovalec odprt za raznolike podatke o družbeni 

stvarnosti,  je temeljni pogoj znanstvene objektivnosti in s tem raziskave. Raziskovalec 

zavzame bolj receptivno držo, držo pozornega poslušalca in opazovalca, katerega pozornost je 

enakomerno porazdeljena na različne ravni in vidike.  

Pri kvalitativnem raziskovanju preučujemo ljudi kot posameznike, skupine in skupnosti kot 

celote v njihovem realnem vsakdanjem okolju oz. kontekstu. Vsak posameznik (skupina, 

skupnost) je neločljivo povezan s svojim okoljem, ki tvori njegov družbeno-kulturni in 

naravni kontekst. Ta pomembno vpliva na doživljanje in vedenje ljudi. Šele s poznavanjem 

narave kontekstov lahko razumemo ravnanje človeka. (Mesec, 1996)   
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3.1 Intervjuvanci 

Stopili smo v stik s tremi migranti iz neevropskih držav, ki so bili nastanjeni v azilnem domu 

na Viču septembra 2016. Stik z njimi smo navezali s pomočjo socialnega delavca, ki je tam 

zaposlen. 

3.2 Gradiva, pripomočki 

Oblikovali smo vprašanja za polstrukturirani intervju in jih prevedli v angleški jezik (Priloga 

št.2). Vprašanja se vsebinsko nanašajo na ugotovljene dimenzije integracije. 

Pri izvajanju intervjuja smo uporabili snemalnik. 

3.3 Postopek pridobivanja podatkov 

Migrante smo intervjuvali v prostorih azilnega doma na Viču septembra 2016, vsakega zase 

in brez prisotnosti zaposlenih. Intervjuje smo posneli.  

3.4 Postopek obdelave podatkov 

Poslušali smo posnetke in zapisali transkripte (prepise) intervjujev. Nato smo analizirali 

vsebino odgovorov. Uporabili smo metodo kodiranja. 

Vogrinc (Vogrinc 2008, 61) navaja, da lahko postopek kvalitativne analize razdelimo na šest 

korakov: urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, kodiranje, izbor in definiranje relevantnih 

pojmov in oblikovanje kategorij, definiranje kategorij in oblikovanje končne teoretične 

formulacije. 

V prvi fazi smo transkripte razdelili na posamezne stavke kot enote kodiranja in iskali kodine 

pojme po metodi odprtega kodiranja. Odprto kodiranje je postopek razčlenjevanja, 

pregledovanja, primerjanja, konceptualizacije in kategorizacije podatkov. Rezultat je seznam 
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kod, ki se kasneje grupirajo oziroma razvrstijo v kategorije (Strauss in Corbin, 1992, v 

Vogrinc, 2008, 64).  

Podatke – kode, ki smo jih pripisali kodirnim enotam, smo nato primerjali s transkripti in 

oblikovali kodirne kategorije, ki smo jih glede na pomen, razbran iz transkriptov, družili še v 

nadredne kategorije. Ta metoda-metoda osnega kodiranja-nam omogoči ugotavljanje povezav 

med kodami in kategorijami. (Vogrinc, 2008, 64). Primer (tabela št.1): kodirane države, mesta 

in celine smo združili v skupine »izvor«, »pot« in »ciljne države«. 

V nadaljevanju smo dobljene kodirne kategorije, za katere se je zdelo, da jih je veliko, še 

enkrat pregledali in jih združili glede na pomen in glede na v teoriji definirane dimenzije 

integracije. Poimenovali smo jih nadredne kodirne kategorije. Prikazane so v drugi koloni 

tabele št. 1 (v prilogi št.1). Uporabljena je bila metoda selektivnega kodiranja, ki je definirana 

kot »…nadaljevanje osnega kodiranja, vendar na višji ravni abstrakcije.« (Vogrinc, 2008, 64)   

Rezultat selektivnega kodiranja naj bi bila jedrna kategorija, to je kategorija, okrog katere naj 

bi bile razvrščene vse ostale kategorije. 

4 REZULTATI 

Rezultati odprtega in osnega kodiranja so zbrani v prvi koloni tabele št.1 v prilogi št.1. 

Vrsto kodirnih pojmov, dobljenih po metodi odprtega kodiranja, smo po metodi osnega 

kodiranja družili v kodirne kategorije glede na prepoznani pomen in vsebino. Naštete države 

in mesta smo združili v kategorije »Izvor«-razlaga, od kod prihajajo intervjuvanci, nato »Pot«, 

ki pomeni migracijsko pot ter »Ciljne države«, torej države, kjer bi se intervjuvanci želeli 

ustaliti. Z metodo selektivnega kodiranja smo navedene kategorije združili v nadredno 

kategorijo »Lokacije migracijske poti«. 

Naslednje dobljene kodirne kategorije so v zvezi z načinom migracijske poti. Gre za tiste 

ključne dejavnike, ki so intervjuvancem omogočili prihod v Slovenijo. Ko smo pojme družili, 

smo dobili naslednje kategorije: »Denar«, »Izvor denarja«, »Tihotapci z ljudmi« ter 
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»Evropski program relokacije beguncev«. Navedene kategorije smo združili v nadredno 

kategorijo, ki smo jo poimenovali »Način migracijske poti«. 

Naslednji pojmi, združeni v kodirni kategoriji »Ekonomski razlogi«, »Politični razlogi«, 

kažejo razloge za migriranje. Tako smo tudi poimenovali nadredno kodirno kategorijo. 

Pojme, združene v kategorije »Že pridobljena izobrazba«, »Zaposlitev in dejavnosti v 

domovini«, »Nadaljevanje poklicnega izobraževanja«, »Zaposlovanje v prihodnosti« ter 

»Način iskanja zaposlitve« smo združili v nadredno kodirno kategorijo »Zaposlovanje in 

izobraževanje«. 

V zvezi s partnerstvom in ustvarjanjem lastne družine smo kategoriji »Status« in »Želje po 

ustvarjanju družine« združili v nadredno kategorijo »Ustvarjanje družine«. Stanje in želje v 

zvezi s stiki s svojci smo združili v nadredno kategorijo »Združevanje družine«. Vključuje 

kategorije »Kontakti s svojci-s kom«, nato »Kontakti s svojci-kako« ter »Želje v zvezi z 

združevanjem družine«. 

Naslednja večja nadredna kategorija odraža zaznani odnos večinske populacije do 

intervjuvancev in smo jo poimenovali »Odnos večinske populacije do njih«. Vključuje pojme, 

ki so v zvezi z občutki intervjuvancev ob stiku s prebivalci Slovenije in kategorijo smo  

poimenovali »Občutki pri kontaktih z večinsko populacijo«, posebej smo izluščili pojme, ki 

odražajo občutja sprejetosti oziroma ne-sprejetosti (kategorija »občutja sprejetosti«) in pojme, 

ki odražajo mnenje intervjuvancev o večinski populaciji in jo poimenovali »Mnenje o 

večinski populaciji«. 

V transkriptih odgovorov na vprašanja smo prepoznali veliko pojmov, ki so v zvezi z mnenji, 

željami in pričakovanji o nadaljnjem bivanju za daljši čas. Pojme smo družili v kategorije 

»Avtonomija pri izbiri«, »Želje/pričakovanja pri statusu begunca«, »Postopek pridobitve 

mednarodne zaščite« ter »Pravice«. Dobljene kategorije smo združili v nadredno kategorijo 

»Prebivanje za daljši čas«.  
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Menimo, da so želje in pričakovanja do bivanja v prihodnosti zelo pomemben dejavnik v 

zvezi s pripravljenostjo na integracijo. Zato smo pojme, ki odražajo le-te, obravnavali posebej 

in nadredno kategorijo poimenovali »Bivanje v prihodnosti«. 

Prav tako smo pojme, ki opisujejo stike intervjuvancev z institucijami in uradnimi osebami 

obravnavali ločeno in nadredni kategoriji poimenovali »Stiki z uradnimi osebami« in »Stiki z 

nevladnimi organizacijami«. 

Pojme, ki odražajo odnos do slovenščine in aktivnosti, ki so jih pripravljeni vložiti v učenje 

jezika, smo združili v nadredno kategorijo »Odnos do slovenščine«. Nadredna kategorija 

»Politično udejstvovanje« vključuje kategorijo »Stališča do političnega udejstvovanja v ciljni 

državi«. 

Najobsežnejša kategorija pojmov pa se nanaša na odnos intervjuvancev do vere, kulture, 

morale in vrednot. Številne kodirne pojme smo združili v kategorije »Kultura splošno«, 

»Vrednote-nabor vrednot«, »Morala«, »Vera« in »Barva kože«.  

Kljub metodološki doslednosti se je v procesu kodiranja izkazalo, da posamezne pomensko 

ključne nadredne kategorije vključujejo le eno podkategorijo, druge pa več. Z drugimi 

besedami to pomeni, da bi določene vsebine bilo mogoče izluščiti že z osnim, druge pa šele s 

selektivnim kodiranjem. 

Iz tabele št.1 (priloga št.1) smo razbrali naslednje povezave med dimenzijami integracije in 

kodirnimi kategorijami: 

Sprejem državljanstva in uveljavljanje volilne pravice opisuje kodirna kategorija »Politično 

udejstvovanje« in »Odnos do vere/kulture/morala/vrednote«. 

Kodiranje transkriptov je pokazalo, da dva od treh intervjuvanih migrantov želita pridobiti 

slovensko državljanstvo in v tem primeru aktivno sodelovati na volitvah. Tretji intervjuvanec 

pa ne verjame v nobenega od obstoječih zahodnih političnih sistemov. Meni, da je za 
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pripadnike islamske vere dovolj koran in da naj odločajo le pametni in izobraženi 

posamezniki. Vidimo, da je prepričanje slednjega zelo v nasprotju s tradicijo demokracije. 

Odgovornost za lastno bivališče prepoznamo v kodirni kategoriji »Bivanje v prihodnosti«. 

Prvi intervjuvanec meni, da je bivališče pogoj za stabilno življenje, druga dva pa sta povedala, 

da o tem še nista razmišljala, saj morata prej imeti urejen status. Vsi menijo, da je iskanje 

bivališča osebna skrb, povezana z zaposlitvijo. 

Zaposlitev in/ali izobraževanje prepoznamo v kodirni kategoriji »Zaposlovanje in 

izobraževanje«. 

Vsi trije intervjuvanci bi si želeli dobiti zaposlitev, dva od njih bi bila zadovoljna tudi z 

delom, ki ne ustreza njuni izobrazbi. Razpolagajo z informacijami o tem, da v Sloveniji še 

vedno ni na voljo dovolj zaposlitev in pri tem tudi ne računajo na pomoč države. 

Vzpostavljajo stike z ljudmi v Sloveniji in v tujini z namenom, da bi dobili zaposlitev.  

Vsi trije intervjuvanci bi si želeli dokončati v domovini začeto izobraževanje. Dva bi to želela 

v Sloveniji, tretji, ki se je izobraževal na področju islama, pa meni, da v Evropi dokončanje 

njegovega izobraževanja ni mogoče. 

Učenje jezika prepoznamo v kodirni kategoriji »Odnos do slovenščine«. 

Vsi trije intervjuvanci bi si želeli učiti slovenščine že v času trajanja azilnega postopka. Eden 

že zna več tujih jezikov. 

Spoznavanje in toleranca do običajev/kulture ter težnja po ohranjanju lastnega jezika in 

kulture prepoznamo v kodirnih kategorijah »Odnos do vere, kulture, morala, vrednote« in 

»Odnos večinske populacije do njih«, delno pa tudi v kategoriji »Ustvarjanje družine« in 

»Združevanje družine«. 
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Pri vprašanju, ki se je nanašalo na spoznavanje in toleranco do slovenske oziroma evropske 

kulture, se intervjuvanci med seboj razlikujejo. Prvi se zaveda določenih razlik, meni pa, da se 

te z medsebojnim informiranjem, ki jih omogoča globalizacija in informacijska tehnologija, 

manjšajo. Meni, da svoje kulture, navad in običajev ni mogoče zanikati, lahko pa se dvigne 

toleranca do drugih kultur. Drugi intervjuvanec ne vidi zadržkov pri prevzemanju vzorcev 

evropske oziroma krščanske kulture. Tretji intervjuvanec  je zelo kritičen. Svojo kulturo, torej 

islam, dojema kot pravilno, krščansko pa kot popolnoma napačno. 

Spoznavanje in druženje s pripadniki večinske populacije prepoznamo v kodirni kategoriji 

»Stik z uradnimi osebami«, »Stik z nevladnimi organizacijami« ter »Odnos večinske 

populacije do njih«. 

Nobeden od intervjuvancev v času intervjuja še ni navezal osebnih stikov s Slovenci, kar je za 

prva dva intervjujanca objektivno razumljivo, saj sta bila v Sloveniji šele kratek čas (1-2 

meseca). 

V formalnih stikih čutijo bolj neprijazen kot prijazen odnos, tudi ignoriranje in t.i. »čudne 

poglede«. 

Dva od treh intervjuvancev nimata izkušenj s slovensko policijo, tretji pa ima slabe izkušnje. 

Meni, da se do njega vedejo diskriminatorno, saj je deležen legitimiranja in obtoževanja 

zaradi obleke in barve kože. 

Združevanje družine prepoznamo v kodirni kategoriji »Združevanje družine«. 

Vsi trije intervjuvanci so v Slovenijo prišli sami. Prvi ne razmišlja o tem, da bi se mu družina 

pridružila, drugi si to želi, tretji pa bi se želel pridružiti sorodnici v Nemčiji. 

Ustvarjanje družine prepoznamo v kodirni kategoriji »Ustvarjanje družine« ter »Odnos do 

vere/kulture/morala/vrednote«. 
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Dva od treh intervjuvancev bi si ustvarila družino tudi v Sloveniji. Oba poudarjata, da bi to 

storila le z muslimanskimi ženskami, saj imajo večjo odgovornost ter pravilen odnos do 

družinskega življenja.  Tretji intervjuvanec pa pravi, da ima trenutno druge prioritete.  

Pri analizi transkriptov smo ugotovili, da so intervjuvanci govorili tudi o osebnih okoliščinah, 

kot so država lastnega izvora, migracijska pot, ciljna država itd.  Oblikovali smo kodirne 

kategorije »Lokacije migracijske poti«, »Način migracijske poti« in »Razlog za migriranje«. 

Posebej formirana nadredna kategorija je »Lokacija migracijske poti«, ta sicer ne spada med 

izbrane dimenzije integracije, pa vendar razkriva specifična in relevantna ozadja migracij iz 

območja Bližnjega vzhoda. Posamične vsebinske skupine znotraj kategorije govorijo o izvoru 

držav, izbrani poti in ciljnih državah migrantov. 

Transkripti pričajo o tem, da prvi intervjujanec prihaja iz vojnega območja Iraka, glavnega 

mesta Mosula. 

Drugi sogovornik je živel v Siriji, kjer že sedmo leto divja državljanjska vojna. 

Tretja oseba je pred leti legalno prišla na evropska tla iz Pakistana. 

Prva dva intervjujanca sta prispela v Slovenijo s transferjem iz Grčije, tretji se nahaja v 

Evropi že nekaj let in išče pot do ciljne države Nemčije, kjer bi se pridružil svoji sestri. 

Slovenija za nobenega od sogovornikov ni predstavljala prvotne destinacije, temveč je to bila 

v prvi vrsti Nemčija. To dejstvo v veliki meri vpliva na njihov odnos do bivanja v Sloveniji in 

pripravljenost na celostno vključevanje v vse segmente življenja. 

Naslednja posebej izoblikovano nadredno kategorijo smo poimenovali »Način migracijske 

poti«. V okviru le-te smo prepoznali še naslednje pomembne podredne kategorije: »Denar«, 

»Izvor denarja«, »Tihotapci z ljudmi« in »Program relokacije beguncev«. 
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Prva dva intevjujanca sta za pot do Evrope potrebovala kar precej denarja, saj sta migrirala v 

času masovnega nelegalnega selitvenega vala, ki so ga s pridom izkoristile tihotapske tolpe.  

Tretji sogovornik je potreboval za pot manj denarja, ker je prispel v Evropo že pred nekaj leti 

legalno in z letalom. 

Prvi sogovornik je porabil za pot svoje dosedanje prihranke, družina mu je stala ob strani bolj 

v moralnem smislu. Drugemu intervjuvancu je sredstva za pot prispevala družina. 

Tretji intervjuvanec je pridobil veljavno dvoletno vizo za bivanje v Veliki Britaniji, pot mu je 

omogočila mati. 

Vsi trije odgovori potrjujejo teze, ki smo jih navajali že v teoretičnem delu, da odločitev za 

migracije ni stvar posameznika, ampak celotne družine. Prav tako je pravilna tudi 

interpretacija odgovorov v povezavi s trditvami Masseya (Massey, 2003, 13) o tem, da se 

družine velikokrat zaradi slabih ali negotovih razmer doma odločijo, da pošljejo enega ali več 

družinskih članov v tujino, pri čemer avtor govori o prerazporeditvi ekonomskega tveganja. 

Dva od treh intervjuvancev torej prihajata iz držav, v katere ni dovoljeno vračati ljudi, to so 

npr. Sirija, Afganistan, Irak in Eritreja. Tem ljudem policija izda dovoljenje o zadrževanju na 

slovenskih tleh, ki velja 6 mesecev in ga je možno podaljševati, hkrati pa jim pomaga z 

zagotavljanjem osnovnih bivanjskih pogojev (mnz.si). 

Prvima dvema sogovornikoma so pot organizirali tihotapci z ljudmi, prav tovrstne kriminalne 

združbe so v preteklih letih iz begunske krize ustvarile nekaj milijardni posel, od katerega se 

ne plačujejo davki in ne šteje na tisoče izgubljenih človeških življenj. 

Za prvega sogovornika iz Iraka je pot potekala v dveh etapah, za prvi del je plačal 600 

ameriških dolarjev in za drugi del 1000 dolarjev. 

Begunec iz Sirije je plačal za pot do Grčije 1.100 ameriških dolarjev, vendar je nato za par 

obutve moral odšteti dodatnih 650 dolarjev. 
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Tretja oseba je v Evropo iz Pakistana prispela z letalom, legalno in z vizumom.   

Prva dva intervjuvanca, ki prihajata iz Iraka in Sirije, sta bila po prihodu v  Grčijo (pred 

sklenitvijo dogovora Evropa – Turčija in aktivacijo programa relokacije) obsojena na dolge 

mesece čakanja v negotovosti glede nadaljnih možnosti migracije, nato sta se na lastno 

prošnjo vključila v program relokacije beguncev in bila poslana v Slovenijo. 

Za omenjena begunca bi morala pridobitev azilnega statusa potekati hitreje kot običajno, saj 

sta s postopkom za pridobitev mednarodne zaščite pričela že v Grčiji. 

Kot zadnjo v vrsti nadrednih kategorij, ki so jih izoblikovale osebne okoliščine sogovornikov 

in so po našem mnenju zanimive tako za  razumevanje situacije migrantov kot tudi za 

interpretacijo razlogov za migriranje s strani družbe, je kategorija » Razlogi za migracije«. 

Znotraj kategorije sta dve vsebinski skupini, in sicer »Ekonomski migranti« in druga 

»Politični migranti«. Če prva zasleduje iskanje boljših pogojev in zaposlitvenih možnosti, je 

druga varnostni izhod v sili. 

Prvi intervjuvanec je zbežal iz Mosula, glavnega mesta Iraka, kjer so vojne razmere, vendar se 

nima za političnega migranta (zdi se, da gre na njegovi strani za nesporazum pri vsebinski 

razlagi pojma politični migrant). 

Drugi sogovornik je zapustil Sirijo, ker je bil v to zaradi uničujoče dolgoletne vojne primoran. 

Tretjega intervjuvanca pa  bi lahko uvrstili v kategorijo ekonomskih migrantov, saj je svojo 

državo zapustil zaradi številnih težav, vendar te niso bile varnostne narave. Prej kot ne je še 

kot mladoletna oseba odšel iz Pakistana na željo matere, ki si je zanj želela boljšega življenja. 

V primeru naše raziskave smo kot jedrno kategorijo prepoznali nadredno kategorijo, ki smo jo 

poimenovali »Odnos do vere, kulture, morala, vrednote«. Pri soočanju kodirnih kategorij z 

dimenzijami integracije smo ugotovili, da ta kategorija delno ali v celoti pojasnjuje naslednji 

dimenziji integracije: »Spoznavanje in toleranca do običajev/kulture«, »Težnja po ohranjanju 
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lastnega jezika in kulture« in tudi »Politično udejstvovanje«, »Ustvarjanje družine« ter 

»Zaposlovanje in izobraževanje«. In, obratno, dimenziji integracije Spoznavanje in toleranca 

do običajev/kulture ter težnja po ohranjanju lastnega jezika in kulture prepoznamo v kodirnih 

kategorijah »Odnos do vere, kulture, morala, vrednote« in »Odnos večinske populacije do 

njih«, delno pa tudi v kategorijah »Ustvarjanje družine«, »Politično udejstvovanje« in 

»Zaposlitev in/ali izobraževanje«. 

5 RAZLAGA REZULTATOV 

Rezultate bomo interpretirali v kontekstu odgovarjanja na raziskovalna vprašanja.  

Iz rezultatov na prvo raziskovalno vprašanje: »Ali in do katere mere so migranti pripravljeni 

na  (aktivno) integracijo po posameznih dimenzijah, ki jih zajema pojem?« so odgovori 

naslednji: 

Intervjuvani migranti so, če povzamemo,  na aktivno integracijo pripravljeni na področju 

iskanja zaposlitve, učenja slovenskega jezika, zagotavljanja bivališča in nadaljnjega 

izobraževanja, njihova posamična mnenja, občutki in stališča so predstavljeni v nadaljevanju. 

OS 1-  prihaja iz Iraka, star je 28 let in je po izobrazbi inženir telekomunikacij (v nadaljevanju 

OS1). Razmere v Iraku so, četudi je ameriške likvidacije Sadama Huseina minilo že deset let, 

naravnost grozljive, saj vsako leto v terorističnih napadih umre več tisoč ljudi, 3 milijone je 

razseljenih, del ozemlja, tudi večji del milijonskega Mosula, od koder je prvi intervjuvanec, je 

v rokah Islamske države. 

In prav v Mosulu je leta 2014 vodja ISIS-a Abu Bakra al-Baghdadi razglasil globalni kalifat 

(Wood, 2014). V Slovenijo je OS 1 prišel pozno poleti 2016 v okviru evropske premostitvene 

sheme (relokacije) beguncev iz Grčije. Slovenija torej ni bila njegova izbirna oziroma ciljna 

država migracije, pa vendar bi sedaj, ko je tu, rad čim prej zaživel na novo, dobil zaposlitev in 

nadaljeval šolanje na magistrski ravni. 
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Glede zaposlitve ne računa na pomoč države, sam aktivno navezuje stike s čim več 

posamezniki v lokalnem okolju in se zaveda pomena socialne mreže, prav tako je pripravljen, 

ko bo dobil dovoljenje za delo, v začetnem obdobju opravljati tudi dela, ki po svoji 

zahtevnosti ne bi ustrezala pridobljeni stopnji izobrazbe. 

Zaveda se pomena znanja slovenskega jezika, ki bi se ga rad pričel učiti v najkrajšem 

možnem času. V obdobju bivanja v azilnem domu se bo priključil skupini azilantov, ki bo 

deležna začetnega tečaja slovenščine s strani prostovoljcev slovenske nevladne organizacije 

Slovenska filantropija. 

Prav tako je OS 1 že govoril s pravnim osebjem v azilnem domu o možnosti priznavanja 

(nostrifikacije) pridobljene ravni izobrazbe (inženir telekomunikacij) v RS in možnosti 

nadaljevanja študija. Prav na področju izobraževanja po mnenju OS 1 ne bi smelo biti 

nobenih ovir pri prilagajanju na tukajšnji sistem.  

Naš prvi sogovornik na možnosti dolgoročnega življenja v Sloveniji gleda pretežno pozitivno, 

sam zase ne pričakuje nobenih olajšav ali posebne obravnave. Realno ocenjuje, da bo čas 

bivanja pri nas odvisen od mnogih dejavnikov, konec koncev tudi od tega, kako ga bodo 

sprejeli tukajšnji ljudje. 

OS 2 (oseba 2) – ima 22 let in prihaja iz Sirije, kjer že od leta 2011 divja državljanska vojna, 

razmere pa so se še poslabšale po vdoru Islamske države na Sirsko ozemlje.  

Tako kot OS 1 je bil tudi drugi intervjuvanec v Slovenijo premeščen v okviru relokacijskega 

programa iz Grčije, kjer je za njim 6 mesečno obdobje negotovosti in čakanja. 

V sirskem glavnem mestu - Damasku je opravljal službo šefa kuhinje in vzporedno študiral, 

zaključil je prvi letnik filozofije. 

Tudi OS 2 bi se, kot OS 1 rad začel že v času bivanja v azilnem domu učiti osnov 

slovenščine. Optimistično napoveduje, da bi v enem letu lahko osvojil vsaj govorni nivo 
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znanja jezika, obenem ne zaznava nobenih težav pri sprejemanju naše kulture, običajev in 

vrednot. 

Poleg učenja slovenskega jezika si je drugi sogovornik po vrsti za prioriteto v začetnem 

obdobju bivanja v Sloveniji postavil nadaljevanje študija. 

OS 3 (oseba 3) –  ima 21 let, njegova domovina je Pakistan, kjer na nemajhnem delu te 

pretežno muslimanske države že dlje časa potekajo oboroženi konflikti. Pri 17 letih je z 

veljavnim vizumom odšel za dve leti v Veliko Britanijo,  po preteku vizuma naprej velja za 

prebežnika in migranta. 

Ker OS 3 v Sloveniji ne namerava ostati dlje časa, tudi če mu uspe pridobiti status begunca, 

za katerega je pri nas zaprosil že tretjič, saj je njegov cilj Nemčija, je tudi njegova stopnja 

pripravljenosti na procese integracije sorazmerno nizka. Še dodatno jo ovirajo negativne 

izkušnje, ki jih je doživel v Sloveniji in manjvreden odnos do evropske kulture nasploh. 

Ima željo po pridobitvi zaposlitve v Sloveniji, vendar nima nobenih predhodnih delovnih 

izkušenj iz Pakistana, domovino je zapustil še mladoleten, obenem je skeptičen o tem, da bi 

lahko dobil službo v Sloveniji, več možnosti zase na tem področju vidi v Italiji ali Nemčiji, 

kjer ima znance, ki bi mu lahko nudili pomoč. 

Za seboj ima šolanje v javni vojaški šoli in prvi letnik izobraževanja v islamski šoli, kjer 

poučujejo koran.  

OS 3 izobraževanja v Sloveniji niti kjer koli drugje v Evropi ne bo nadaljeval, saj mu po 

njegovem mnenju v evropskem prostoru šole ne morejo zagotoviti primernega izobraževanja, 

kar seveda pomeni večletnega obravnavanja in spoznavanja korana ter šeriatskega prava. 

Intervjuvanec iz Pakistana je naklonjen temu, da bi se vsem razlogom navkljub in 

načrtovanemu kratkemu časa bivanja v naši državi, učil slovenskega jezika, če ne drugače iz 

praktičnih razlogov in gole radovednosti.  
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Odgovori na drugo raziskovalno vprašanje: »Na katerih področjih migranti ne želijo opustiti 

vzorcev vedenja svoje kulture?« so še kompleksnejši: 

Ker so intervjuvanci podali precej različne percepcije evropske oziroma slovenske družbe in 

stanje primerjali s svojim kulturnim ozadjem, bom njihova mnenja in občutke v zvezi s to 

tematiko opredelila za vsakega posebej. 

OS1( Iračan), se »naša« realnost ne zdi tako zelo drugačna od »njegove«, pri čemer glavno 

vlogo pri spremembah pripisuje procesom globalizacije ter tv in internetu, ki zbližujejo svet. 

Očitno se mu obnašanje žensk v lokalnem okolju zdi tako zelo odklonilno in drugačno od 

vzorca obnašanja žensk v njegovem okolju, da jim zavoljo tega ne pripisuje dovolj 

odgovornosti za potencialno družinsko življenje, zato ne vidi veliko možnosti, da bi v 

Sloveniji začel partnersko zvezo in osnoval družino. 

Sicer pa se je OS 1, če bo ostal v Sloveniji, pripravljen integrirati v našo družbo, do naše 

kulture je precej pozitivno naravnan, vendarle ob koncu pogovora pove, da se svoji identiteti 

(nabor vrednot, »prav in narobe« merila) ne more odreči. 

Na vprašanje o tem, ali so naše in vrednote njegovega izvora - primerljive, odgovori, da ima o 

tem mešane občutke, in da razlike vsekakor so, kako velike in pomembne so zanj, bo pokazal 

čas. 

OS 2 (iz Sirije) ne prepozna tehtnih ovir glede sprejemanja in učenja našega jezika, kulture, 

običajev, vrednot in zgodovine. 

V osnovi nima nobenih zavor pri sprejemanju slovenskih kulturnih vzorcev življenja, po 

njegovem mnenju se življenje tu ne razlikuje veliko od tistega, ki ga je bil navajen v velikem 

in svetovljanskem mestu Damasku, kjer je živel prej. 

OS 2 kratkoročno nima posebnih pričakovanj od življenja v Sloveniji na osebnem področju, 

njegovi prioriteti sta učenje slovenskega jezika in čim prejšnje nadaljevanje študija filozofije. 
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Na procese prilaganja in vključevanja gleda dokaj racionalno, kot pravi«vse se bo počasi 

uredilo«, seveda pa je veliko odvisno od tega, ali bo prošnja za azil dobila pozitiven epilog. 

OS3 – kot smo že omenili, izhaja iz Pakistana. Zaradi drugačne zgodbe najprej nekoliko o 

njegovem ozadju in izkušnjah v Sloveniji, čeprav smo nekaj že povedali. V Sloveniji je tokrat 

(september 2016) že tretjič vložil prošnjo za status begunca, v prejšnjih dveh primerih je 

pobegnil iz države pred zaključkom postopka. Ima izrazito slabo mnenje o slovenskih organih 

pregona, policisti (pravi jim rasisti) so ga ustavili že najmanj trikrat in ga, po njegovem 

pričevanju zaradi videza in barve kože ter načina oblačenja, obravnavali diskriminatorno. 

V Sloveniji namerava, tudi če pridobi azil, ostati le leto ali dve, nato namerava oditi v 

Saudsko Arabijo in tam nadaljevati šolanje, kajti evropskemu šolskemu sistemu absolutno ne 

zaupa. 

Čeprav pravi, da je nekaj stvari na v Evropi pozitivnih, npr. pripravljenost ljudi za pomoč 

drugim ljudem v stiski, prijaznost – naš tretji sogovornik8 zelo suvereno govori o tem, da je 

evropska kultura na splošno 100 odstotno napačna.  

V našem kulturnem prostoru vidi veliko hipokrizije in odtegovanja človekovih pravic, za- te 

meni, da obstajajo zgolj za belega človeka. Svoje kulture ne namerava zapustiti, saj je edina 

prava in pravilna, v njej ne zazna ničesar, kar bi bilo lahko narobe ali problematično. 

Zavzema izrazito odklonilno mnenje do slovenske kulture, ki jo izenačuje z vzorci nasilnega 

obnašanja in množičnega popivanja. 

Na relaciji islam – krščanstvo OS 3 takoj razloži, da islam ni zgolj religija, je način življenja, 

medtem ko se v Evropi kristjani ne držimo načel Biblije in spreminjamo njen nauk arbitrarno, 

denimo jemo svinjsko meso, čeprav ga ne bi smeli. 

Prav tako ne verjame v demokratično ureditev, volilno pravico naj bi imeli zgolj izobraženi in 

inteligentni ljudje, sicer pa naj življenje urejata koran in šeriatsko pravo. 
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Na dotičnem primeru raziskovalnega vprašanja se ponovno potrdi relevantnost dominantne 

oz. nadredne kategorije, ki smo jo v razsikavi poimenovali Odnos do vere, kulture, morala, 

vrednote. Vsebina le-te bo za naše udeležence v  večji meri narekovala hitrost in uspešnost 

procesa integracije. 

Odgovori na tretje raziskovalno vprašanje: »Ali slovenska integracijska politika upošteva 

potrebe in želje migrantov, na katerih dimenzijah  in do katere mere?« vsebujejo naslednje: 

Slovenija je v dveh najbolj pomembnih dokumentih, ki pokrivata področje integracije -  tako 

v Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS) kot tudi v »Strategiji 

ekonomskih migracij za obdobje od 2010-2020« (mddsz.gov.si).  

V naslednjih vrsticah bomo opredelili, kako uspešno nastopajo konkretni programi in ukrepi 

integracijskih politik v realnih življenjskih situacijah migrantov oziroma prosilcev za azil, ki 

se nahajajo na slovenskem ozemlju. 

Najprej bi veljalo izpostaviti dejstvo, da je Slovenija že vrsto let znana po dolgih, predolgih 

azilnih postopkih, ki se včasih vlečejo tudi leto ali dve. Slovenske oblasti in pristojni organi bi 

se torej morali, glede na sorazmerno nizko število obravnavanih prošenj, zavezati k temu, da 

bi bile le-te rešene v zakonsko določenem roku 6 mesecev. 

Prav tako je razširjena praksa neupravičenega pridržanja prosilcev za azil.  

Na področju ekonomske integracije je naša država z letom 2008 sistemsko pristopila k 

integraciji vseh tujcev, ki so v Sloveniji legalno nastanjeni. 

Ekonomska integracija v smislu zagotavljanja pogojev za finančno samostojno in neodvisno 

od institucionalne denarne ali druge pomoči, še vedno predstavlja ključen element uspešne 

integracije tujcev oziroma povedano drugače je eno ključnih meril ocenjevanju uspešnosti 

celovite integracije migrantov. In prav zaposlitev sodi med najpomembnejše integracijske 

dejavnike (Geddes in Bullen 2004 v Bešter 2009b). 
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Slovenija je na področju integracije tujcev razvila vrsto programov, za katere so zagotovljena 

sredstva bodisi v okviru državnega proračuna ali pa financirani in sofinancirani iz sredstev 

EU. 

Slovenija zagotavlja programe integracije na naslednjih ključnih področjih: 

- Področje učenja jezika, kulture, zgodovine in ustavne ureditve  (pod okriljem 

Ministrstva za notranje zadeve – v nadaljevanju MNZ). 

Prav znanje jezika je bistveno za vse nadaljnje ravni integracije, zato je MNZ na tem področju 

pripravilo različne programe.  

Za državljane EU, tujce slovenskega porekla in državljane tretjih držav ter njihove ožje 

družinske člane, ki imajo urejeno stalno prebivališče v Sloveniji, se dodeli pravica do učenja 

slovenskega jezika v obsegu 180 ur. Za državljane tretjih držav, ki imajo začasno bivanje in 

prebivajo v Sloveniji najmanj eno leto, se izvaja učenje v enakem obsegu kot za prej 

omenjeno kategorijo. Če gre za krajše obdobje začasnega bivanja, se omogoči 60 urno učenje 

našega jezika, po preteku enega leta pa še 120 ur. 

Programi učenja kulture, zgodovine in ustavne ureditve so za vse tujce opravljeni v obsegu 

največ 30 ur. Prav tako se vsem tujcem, ki so opravili tečaj v minimalno 80% obsega vseh ur, 

omogoči tudi brezplačen preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni ( Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti b.l., 45-46, v Ljušić, 2013). 

Področje šolanja: tu sta pomembna Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega 

državljanstva (Uradni list RS, št. 5/94 in 2/05) in o višini šolnin. (mddsz.gov.si) 

Tujcem je omogočeno osnovnošolsko izobraževanje pod enakimi pogoji kot za državljane RS, 

obenem imajo tudi možnost šolanja na srednješolski in višješolski stopnji. Programe šolanja 

za tujce izvaja Ministrstvo za šolstvo. 
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- Področje zaposlovanja: postopek zaposlovanja tujcev je v skladu z zakonodajo 

vezan izključno na to, ali je tujec državljan članice EU oz. EGP ali pa gre za 

državljana tretjih držav. 

Pri nas se lahko tujec zaposli le v primeru, če ima veljavno delovno dovoljenje in ga je 

delodajalec prijavil na Zavodu RS za zaposlovanje. Pri izdaji delovnih dovoljenj (več 

različnih vrst), nastopa kot osnovni pogoj situacija na trgu dela in pa kvotna omejitev 

dovoljenj (ta je določena na letni ravni z uredbami vlade RS). 

Kot delovna dovoljenja ločimo: osebna delovna dovoljenja, dovoljenje za zaposlitev, 

dovoljenje za delo in modro karto. 

- Področje bivanja: po pridobitvi statusa begunca imajo le-ti eno leto pravico 

prebivati na lokaciji dveh integracijskih hiš, ki jih ima v lasti Ministrstvo za 

notranje zadeve v Ljubljani in Mariboru, po preteku enega leta lahko  osebe z 

mednarodno zaščito zaprosijo za šestmesečno podaljšanje bivanja, vendar morajo 

za to obstajati posebej utemeljeni razlogi, o čemer odloča za ta namen pristojna 

komisija. 

Drugo možnost predstavlja namestitev v zasebnih stanovanjih. Če je oseba z mednarodno 

zaščito nastanjena na zasebnem naslovu a nima sredstev za preživljanje, je za dobo 18-ih 

mesecev od pridobitve statusa upravičena do denarnega nadomestila za nastanitev v višini 

osnovnega zneska minimalnega dohodka (www. mnz. si). 

Po zgledu nam sosednjih držav kot sta Avstrija in Italija sicer iz krogov nevladnih organizacij 

prihaja iniciativa, v skladu s katero bi bili prosilci za azil že v času bivanja v azilnem domu 

nastanjeni na zasebnih naslovih. Po besedah vodje begunskih programov pri Slovenski 

filantropiji Francija Zalarja bi »Z naselitvijo zunaj azilnega … doma preprečili možnost 

getoizacije, obenem bi jim omogočili neposredno integracijo in občutek normalnega življenja, 

ki ga kot žrtve vojne zelo potrebujejo«. (Škerl Kramberger, 2016) 
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Takšno rešitev omogoča tudi zakonodaja, saj nastanitev v azilnih domovih za prosilce za azil 

ni obvezna, vendar se moramo zavedati, da so njihove finančne možnosti zelo omejene, zato 

je v realnosti težko pričakovati, da bi te osebe živele v najemniških stanovanjih na svoje 

stroške in čakale leto ali več na razplet postopka za pridobitev azila. 

Pri obravnavi tujcev so po podatkih Inšpektorata RS za delo (2013) evidentirane tudi številne 

kršitve, največ jih sodi v segment plačil in nastanitve tujcev. Po prvem kriteriju so bili tujci v 

večini primerov plačani manj kot je to predvideno z določeno minimalno plačo za sektorje 

dela po kolektivni pogodbi, še največ jih je, kar izpričujejo številne tragične zgodbe, prisotnih 

v gradbeništvu (v glavnini so to delavci, ki prihajajo iz območja bivše Jugoslavije). Na žalost 

prihaja tudi do situacij, ko so podjetja pahnjena v stečaj in delavci migranti ostanejo na cesti, 

brez izplačanih dohodkov in plačanih prispevkov, vendar v tej situaciji niso osamljeni. 

(Ljušić, 2013) 

Ko je govora o nastanitvah tujih delavcev, zopet trčimo na vidne primere kršitev zagotavljanja 

primernih pogojev bivanja. Delavci prepogosto živijo v neustreznih in prenatrpanih 

površinah, za katere plačujejo previsoke stroške. (Ljušić, 2013) 

Za konec tega segmenta še nekaj relevantnih zaključkov raziskave avtorja Jazbeca iz leta 

2012 na tematiko integracije tujcev v Sloveniji: 

- Slovenija naj bi imela najboljšo prakso (kar 100% ocena) na področju uporabe 

zakonodaje o nediskriminaciji. 

- Prav tako so bile z dobro oceno rangirane pravice, vezane na združitev družine. 

- Neugodno oceno je prejela Slovenija na polju upravičenosti do pridobitve 

državljanstva, dvojnega državljanstva in političnega udejstvovanja. 

- Najnižjo oceno pa je Slovenija dobila na področju izvedbene politike, torej 

participacije državljanov v družbi (nizka stopnja vključenosti v socialne in sindikalne 

dejavnosti, nizka vključenost v nevladne organizacije in zelo nizka vključenost v 

politično aktivnost). Prav ta vrsta udeležbe je pogoj za enakopravnost na trgu dela, pri 

dostopu do kulture in drugih državnih ter nevladnih programih. 
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(Jazbec 2012, 176) 

Če se vrnemo na konkretne izkušnje z migranti, ki so v Slovenijo prispeli ali bolje rečeno 

ilegalno pribežali iz držav tretjega sveta, potem iz intervjujev lahko na relaciji prosilcev za 

azil do države in njenih ukrepov integracijske politike strnemo sledeče: 

Vsi trije deležniki, s katerimi je bil izveden intervju, so izrazili svoje nezadovoljstvo z 

azilnim postopkom. Predvsem so pritožbe usmerjene na predolgo  reševanje prošenj, saj se 

odločbe, kot smo že omenjali, namesto v zakonsko določenem roku 6 mesecev zavlečejo tudi 

eno ali dve leti, kar je glede na še vedno sorazmerno nizko število aktualnih prošenj 

nesprejemljivo. 

V primeru omenjenih prosilcev se zaznane nepotrebne zamude pri izvedbi intervjujev na 

drugi stopnji postopka. 

Postopek prošnje za mednarodno zaščito oziroma za azil v Sloveniji je dvostopenjski, na obeh 

stopnjah je prisoten prevajalec. 

Najprej prosilec (običajno organom policije) poda namero za mednarodno zaščito, po ponovni 

potrditvi te namere s strani prosilca, steče postopek registracije, šele po prihodu v azilni dom 

se za prosilca prične formalni postopek oddaje prošnje. (mnz.gov.si)  

Za primeri prošenj za azil se skrivajo zelo različne življenjske zgodbe, vendar se lahko 

prosilci ob zanje negativni odločitvi sodišča pritožijo vse do instance ustavnega sodišča. 

Po podatkih MNZ je bilo januarja 2017 skupaj vloženih 33 prošenj za mednarodno zaščito, 

največ – 15 iz države Pakistana in 8 iz Turčije (mnz.gov.si). 

V preteklem letu je Slovenija prejela skupaj 1308 vlog, 1136 zadev je bilo tudi rešenih, 44 jih 

je bilo vrnjenih v ponovni postopek, pri 7 je bil vložen zahteve za ponovni postopek. (pic.si) 
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Status je bil priznan 170 osebam, 96 prosilcem je bila prošnja zavrnjena, v kar 621 primerih je 

prišlo do ustavitve postopka, prošnja je bila zavrnjena v 249 primerih (Odločanje v postopkih 

za priznanje mednarodne zaščite; mnz.gov.si). 

Do ustavitve postopka je v večini primerov prišlo zaradi samovoljne zapustitve oziroma 

izselitve prosilcev, v približno petini primerov je bil realiziran dublinski sklep, kar pomeni, da 

MNZ vsebinsko odloča o manj kot polovici vloženih prošenj. Tudi pravnica Katarina Bervar 

Sternad (Sternad Bervar, 2015) ki je zaposlena na Pravno-informacijskem centru nevladnih 

organizacij in je prosilcem za azil na voljo skozi celotni postopek pravi, da kar polovica 

prosilcev v Sloveniji opusti postopek in zapusti državo, kar omenjena pravnica pojasnjuje z že 

znanim dejstvom o tem, da Slovenija predstavlja zgolj tranzitno državo. 

Kot drugi razlog navaja dejstvo, da imajo mnogi prosilci v severnih ali zahodnih evropskih 

državah svoje sorodnike, prijatelje ali znance, torej neko socialno mrežo, ki jim bo pomagala 

pri iskanju službe. Prav tako imajo prosilci po besedah Bervar Sternadove občutek, da »jim je 

v teh državah bolj dostopen trg dela ali menijo, da bodo drugje lažje prišli do statusa 

mednarodne zaščite.«  

Iz relokacijskega programa, v okviru katerega sta obravnavana tudi dva od treh 

intervjujancev, je Slovenija v letu 2016 sprejela 124 migrantov (MNZ, statistika 10.2.2017). 

Predolgo reševanje azilnih postopkov razumljivo vpliva tako na fizično kot psihično zdravje 

prosilcev za azil, na kar je UNCHR opozorila Slovenijo že leta 2011, vendar se situacija do 

danes ni izboljšala. 

Prav nasprotno, dne 11.1. 2017 je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) v 

okviru Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja podal izjavo, v kateri opozarja 

na »…velike časovne zaostanke pri odločanju o prošnjah za mednarodno zaščito, do katerih je 

začelo prihajati tekom leta 2016.« 
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Po njihovi analizi, narejeni na vzorcu 300 oseb, približno 80 oseb na prvo vsebinsko odločitev 

čaka že več kot šest mesecev, pri čemer niso upoštevani tisti prosilci, katerih postopki so že 

pred sodišči ali so bili vrnjeni na prvo stopnjo. (pic.si) 

Tudi v tej izjavi je izpostavljeno dejstvo, da predolgo čakanje v negotovosti povzroča pri 

mnogih psihično trpljenje, ki vodi v anksioznost in depresijo. 

V Sloveniji je bilo v letu 2016 za vodenje azilnih postopkov zaposlenih približno 9 javnih 

uslužbencev, izdanih pa je bilo 175 vsebinskih odločitev. Izračun pokaže, da je en 

odločevalec na mesec v povprečju izdal približno eno odločbo in pol. Za leto 2015 je 

statistika še bolj porazna, saj je en odločevalec rešil eno odločbo na mesec. 

(mrezazaprostor.si) 

Za primerjavo navajamo ugotovitev novinarja Dnevnika z dne 20. december 2016 o tem, da je 

v Evropski uniji v povprečju podanih 1960 prošenj na milijon prebivalcev, medtem ko jih je 

bilo v Sloveniji v letu 2016 le 585 na milijon prebivalcev, kar je še vedno trikrat manj od 

evropskega povprečja. (dnevnik.si). 

Tudi primerjava statistike o tem, koliko prošenj za azil je odobrenih na ravni EU v primerjavi 

s Slovenijo, za našo državo ni najbolj spodbudna. 

Po podatkih Eurostata za leto 2015  je bila stopnja odobritve za azil na ravni EU 52-odstotna 

na prvi stopnji, po pritožbi 14-odstotna. 

V Sloveniji je bilo v enakem obdobju na prvi stopnji od 130 prošenj za azil odobrenih 45, kar 

predstavlja le 34 odstotkov, stopnja odobritve po pritožbi je bila enaka kot na ravni celotne 

Evropske unije, torej 14-odstotna. (Delo, 20.4.2016) 

Eden od intervjuvancev (OS 3) je izrazil pritožbo glede stopnje dostopnosti zdravstvene 

oskrbe v azilnem domu v Ljubljani, saj naj bi bil priča opustitve intervencije pri enem od 

azilantov, ki naj bil v zelo slabem zdravstvenem stanju, kar je osebje azilnega doma sicer 

demantiralo. V azilnem domu je za polni delovni čas zaposlena medicinska sestra, medtem ko 



Ramovš, Sergeja.2017. »Aktualni evropski migracijski tokovi iz muslimanskega sveta in s tem 

povezani procesi integracije na primeru Slovenije.« Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

85 

 

zdravnik prihaja v Azilni dom pogodbeno, za opravljanje preventivnih zdravstvenih 

pregledov, po potrebi pa se prosilce napotuje na preglede v Zdravstveni dom Vič oziroma 

Zdravstveni dom Metelkova, v specialistične ambulante oziroma odpelje na Urgenco UKC 

(varuh-rs.si). 

V skladu s Pravilnikom o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in tujcem, 

ki jim je bila priznana posebna oblika zaščite, morajo prosilci nastanjeni v azilnem domu v 

sprejemnem postopku opraviti higienski in zdravstveni pregled.  

V skladu s 24. členom Pravilnika imajo prosilci za azil pravico do nujne medicinske pomoči 

in nujnega reševanja prevoza po odločitvi zdravnika ter pravico do nujne zobozdravstvene 

pomoči. 

V okviru nujnega zdravljenja lečeči zdravnik v posamičnih primerih odloča o okviru in načinu 

izvajanja storitev pomoči. 

Istočasno se zagotavlja pravica do zdravstvenega varstva žensk, ki vključuje kontracepcijska 

sredstva, prekinitev nosečnosti, zdravstveno oskrbo v nosečnosti in ob porodu. (uradni-list.si) 

V mesecu aprilu 2016 je stopil v veljavo Zakon o mednarodni zaščiti (pisrs.si), ki je 

nadomestil Zakon o azilu. Po 86. členu tega zakona imajo prosilci za azil poleg nujne 

zdravstvene oskrbe tudi pravico do dodatnega obsega zdravstvenih storitev, vključno s 

psihoterapevtsko pomočjo. Resnici na ljubo te storitve po večini zagotavljajo kar socialni 

delavci, medtem ko se profesionalna pomoč psihiatra omogoča le nekaj ur tedensko, kar je 

glede na slabo psihično stanje mnogih od prosilcev, med katerimi mnogi grozijo tudi s 

samomorom, absolutno premalo. 

Poleg tega osnovne situacije zdravniške oskrbe prosilcev za azil v Sloveniji nova zakonodaja 

prav v ničemer ne izboljšuje, saj 86. člen Zakona o mednarodni zaščiti še vedno predvideva 

zgolj zdravniško oskrbo v primeru življenjske ogroženosti, gre torej za primarno zdravljenje, 

ki je s stališča zdravniške stroke etično oporečno. 

http://www.varuh-rs.si/
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Kot posebej problematično bi veljalo izpostaviti dejstvo, da prosilci zelo težko pridejo do 

specialističnega zdravljenja, saj mora tega odobriti stalni odbor azilnega doma, ki ga sestavlja 

vodstvo azilnega doma, medicinska sestra ter predstavniki Ministrstva za zdravje in nevladnih 

organizacij.  

V takšnih nepojemljivo birokratskih in nečloveških postopkih se izgublja dragoceni čas, 

včasih pa tudi življenja. Rane, poškodbe in zlomi, virozna obolenja, kronične bolezni, pa tudi 

tuberkuloze – vse to so stanja, ki se v skladu z našo zakonodajo na tem področju praviloma ne 

diagnosticirajo ali ustrezno zdravijo, kar je ne le barbarsko, pač pa tudi v neskladju z 

osnovnimi človekovimi pravicami. 

Vsi trije prosilci za azil se zavedajo ključnega pomena poznavanja slovenskega jezika za 

nadaljnjo integracijo, zato so tudi izrazili željo po udeležbi na tečaju slovenščine že v času 

bivanja v azilnem domu. 

Do učenja slovenskega jezika prosilci za azil v času trajanja postopka uradno niso upravičeni, 

tečaji so na voljo le osebam s priznanim statusom, ki so poleg učenja jezika upravičeni tudi do 

udeležbi na tečaju spoznavanja slovenske kulture, zgodovine in ustavne ureditve. 

Četudi so tečaji slovenskega jezila v Azilnem domu na voljo (izvajajo jih prostovoljci 

nevladnih organizacij, ki pa vsi niso strokovno usposobljeni), se je v primeru omenjenih 

prosilcev izkazalo, da zavoljo čakanja na zadostno število tečajnikov v skupini prihaja do 

relevantnih zamikov pri izvedbi tečajev, sploh začetnih, kar povzroča dodatne duševne stiske 

in frustracije pri posameznikih, ki bi v situaciji negotovosti, apatije in nemoči nujno 

potrebovali spodbudo iz okolja, v katerem živijo, kar predstavljajo tudi  aktivnosti na poti 

vključevanja v slovensko družbo. 

Če poskušamo povezati ugotovitve, ki izhajajo iz interpretacij intervjujev s konkretnimi 

migranti iz azilnega doma v Ljubljani s teoretičnimi predpostavkami o razlogih za migracije, 

trčimo na nekaj zanimivih in mestoma kontradiktornih razmislekov. 
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Prvič: čeravno migranti prihajajo iz območij, kjer divjajo vojni spopadi in se podirajo stabilne 

strukture, ki bi omogočale mirno življenje, ne moremo v vseh treh primerih zanesljivo trditi, 

da gre izključno za prisilne selitve, torej migracije beguncev in izgnancev. Prej kot ne 

situacija napeljuje na zaključek, da se za okriljem begunstva v relevantnih primerih skrivajo 

tudi nelegalne ekonomske/delavne migracije. 

To potrjujejo tudi begunci z izbiro svoje ciljne države, to pa je večinoma Nemčija, kjer si 

obetajo dobre službe in zadovoljivo plačilo, da bodo lahko del denarja pošiljali nazaj svojim 

domačim, ki so jim financirali pot v Evropo. 

Če bi si ti posamezniki zgolj reševali življenja, potem bi bila zanje prva varna država tista, v 

katero so prispeli po morju, to pa sta v veliki večini Grčija in tudi Italija. 

Resnici na ljubo,  Slovenija ne spada med izbrane destinacije beguncev, saj so pri nas plače 

zanje, v okviru zanj razpoložljivih podatkov,  enostavno prenizke. 

Ta ugotovitev ni nova, vendarle pa lahko le skozi prizmo upoštevanja njene vsebine 

razumemo zapleteno evropsko migrantsko dialektiko na relaciji varnost – človekove pravice, 

ki ni enoznačna in zato tudi ne ponuja enostavnih rešitev. 

Drugič: prav novejše migracije iz muslimanskega sveta v Evropo razgrinjajo kompleksnost 

sodobnih selitvenih gibanj, ki jih ni več možno razlagati zgolj z uporabo sicer dominantnih 

ekonomskih teorij (push &pull ter costst and benefists), pač pa kažejo na to, kakšen pečat je 

na procesih migracij pustila globalizacija. 

Tako je, kot smo bili seznanjeni že v teoretičnem delu, teorija privlačevanja in odbijanja 

zaradi svoje relativne preprostosti in brezčasnosti sicer uporabna, ne razlaga pa, zakaj se v 

vojnih razmerah nekateri posamezniki odločijo za migracije, drugi pa ne. 

Tu moramo upoštevati vrsto dejavnikov, pomembni so subjektivni dejavniki, na primer 

osebnostne lastnosti posameznika.  
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Po drugi strani pa tudi zgodbe naših sogovornikov govorijo v prid ugotovitvam Starka, 

Blooma in Taylorja iz leta 1999, ki so ovrgli prej dolga desetletja splošno veljavno paradigmo 

Leeja (Lee, 1966) o tem, da migranti odločitev za selitev sprejemajo sami. Omenjeni avtorji 

pravilno sklepajo, da gre za odločitev celotne družine oziroma najožje socialne mreže 

migranta.  

Pripovedi intervjuvancev pričajo o tem, da za odločitvijo o migraciji stoji ožja družina, ta tudi 

priskrbi finančna sredstva za potovanje ali bolje rečeno denar za plačilo kriminalcem v 

tihotapskih družbah, ki za neverjetno visoke vsote na neprimernih, premajhnih in dotrajanih 

čolnih živalsko postopajo s tisoči ljudmi in jim ni mar za njihovo usodo. V boljši svet, ki to 

pravzaprav ni, prispejo tisti, ki jim je bila fortuna morskih valov malo bolj naklonjena kot 

drugim, a to je šele začetek njihove dolge in negotove poti. 

Istočasno se, ko smo soočeni z dejanskimi stroški (vsote denarja v ameriških dolarjih so 

navedli intervjuvanci op.p.), ki jih begunci in migranti morajo odšteti tihotapskim združbam 

za nevarno pot do Evrope, potrjuje tudi trditev avtorjev Castlesa, Millerja (Castlesa, Millerja, 

2009, 23) in Masseya (Masseya, 2003, 11). Ti na podlagi raziskav ugotavljajo, da »se za 

migracije redko odločajo najrevnejši, temveč migranti navadno izhajajo iz srednjega sloja (že 

za pot iz denimo Sirije do Evrope je posameznik v povprečju porabil 2000 dolarjev ali več)«.  

Skozi pripovedi sogovornikov se kažejo vplivi sodobne tehnologije in možnih  načinov 

komunikacije ter tudi vplivi novih medijev, ki jih puščajo na migracijskih procesih. 

Vse omenjeno olajšuje transport, ponuja možnost predhodnega in sprotnega informiranja o 

stanju na poti in v ciljni državi, omogoča komuniciranje med novimi migranti in tistimi, ki so 

že spletli socialne mreže v neki državi. 

To slednje lahko navežemo na aktualno teorijo migracijskih mrež, ki pravi, da  »tako 

migrante, nekdanje migrante in potencialne migrante povezujejo v izvornih in ciljnih državah 

različne neformalne vezi (sorodstvene in prijateljske vezi, življenje v isti lokalni skupnosti 

itn.), kar Bourdieu (Bourdieu, 1986) imenuje »socialni kapital«. 
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In ne nazadnje sodobna tehnologija (skype, twitter, facebook in druga), kar je za migrante, ki 

prispejo sami v nove in tuje kraje zelo pomembno – predstavlja stik z domačimi, ki so jih 

pustili za seboj na vojnih ali kako drugače degradiranih območjih. 

6 KAKO NAPREJ – PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

Kljub temu, da smo v raziskavo vključili le majhno število migrantov, saj je bil dostop do njih 

v veliki meri otežkočen,  rezultati naloge oziroma analiza intervjujev narekuje nekaj smernic 

za učinkovitejšo in predvsem bolj humano integracijsko politiko in bi lahko služile tudi kot 

izhodišče za nadaljnje raziskave. 

Izhajajoč iz odgovorov intervjuvanih migrantov bi se morala Slovenija bolj striktno držati 

določil Zakona o mednarodni zaščiti o času reševanja azilnega postopka. Na neupoštevanje 

tega roka se že kar nekaj let nanaša največ pritožb s strani tistih, ki vlagajo v naši državi 

prošnjo za azil. Zanimivo bi bilo na večjem vzorcu in za daljše časovno obdobje preveriti 

trajanje azilnega postopka in ugotavljati morebitne zakonitosti in spremembe pred in v času 

aktualnega migracijskega vala. 

Obenem bi Slovenija z upoštevanjem časa azilnega postopka delovala v skladu s pričetim 

postopkom reforme evropskega azilnega sistema, ki ga je Evropska komisija sprožila aprila 

2016. Ta predvideva dodatno uskladitev azilnih postopkov in standardov za vzpostavitev 

enakih pogojev po vsej Evropi ter s tem zmanjšanje dejavnikov privlačnosti za nedovoljena 

sekundarna gibanja in okrepitev mandata Evropskega azilnega podpornega urada (EASO). 

(easo.europa.eu) 

Evropska komisija je v mesecu juniju 2016 predstavila končne predloge za omenjeno reformo 

skupnega evropskega azilnega sistema. Celoten postopek naj bi bil skrajšan in poenostavljen, 

države članice bodo odločitve o azilnem postopku morale sprejemati v manj kot 6 mesecih. 

Reforma predvideva tudi krajše roke (od enega do dveh mesecev) v primeru nedopustnih in 

očitno neutemeljenih prošenj ali za primere pospešenega postopka.  
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V predlogu najdemo tudi predlagane roke za vlaganje pritožb (od enega tedna do enega 

meseca) in za odločitve o pritožbah na prvi stopnji - od dveh do šestih mesecev (Evropska 

komisija – Sporočilo za medije, 2016). 

V tem kontekstu lahko ponovno ugotovimo, da spoštovanje pravil pravne države za Slovenijo 

prav gotovo predstavlja enega največjih problemov, na kar nas je že večkrat opozorilo tudi 

Evropsko sodišče za človekove pravice. 

Čeprav si mnenja intervjuvancev marsikje tudi nasprotujejo, je nesporno, da si vsi v Evropi 

želijo najti zaposlitev in so visoko motivirani za vstop na trg dela.  Zaposlitev pa je na drugi 

strani v integracijski sktrukturi držav sprejemnic beguncev prav na vrhu piramide 

pokazateljev uspešnosti le-te. 

Zato je še toliko bolj pomembno, da Slovenija razvije napredni sistem hitrega prepoznavanja 

neformalnih kvalifikacij, pridobljenih kompetenc in  predhodnih delovnih izkušenj 

priseljencev, kar vse lahko pospeši proces iskanja zaposlitve. Razlogi za razvoj tovrstnega 

sistema ležijo v dejstvu, da večina priseljencev ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo 

oziroma potrdili o doseženi izobrazbi. Brez potrebnih kvalifikacij pa so obsojeni  na 

brezposelnost ali opravljanje del, ki sploh ne ustrezajo nivoju njihove izobrazbe.  

Pri integraciji na trg dela, ki ga države prejemnice priseljencev kot tudi tujci sami 

prepoznavajo za ključno komponento, bi lahko država podeljevala določeno število subvencij 

za zaposlovanje prav tega segmenta nezaposlenih in preko  Zavoda za zaposlovanje izvajala 

mentorski model individualne pomoči. (Aktivno za strpnost, 2016) 

Nedopustno dolg je tudi devetmesečni rok, po preteku katerega  imajo prosilci za azil po 

vložitvi prošnje za delo pravico do dela in zaposlovanja. 

Velika ovira pri iskanju zaposlitve za priseljence je v prvi vrsti slabo znanje jezika, zato bi 

morali prosilcem za azil že v času trajanja postopka in bivanja v azilnih domovih nuditi 

intenzivno učenje slovenščine, na kar opozarjajo tudi naši sogovorniki v interjujih. 
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Kot je v svoji raziskavi ugotovil avtor Jazbec (Jazbec, 2012), se Slovenija pri oceni uspešnosti 

integraciji priseljencev najslabše izkaže na področju politične participacije. Čas bi torej že bil, 

da tujci pridobijo pravico do delovanja v političnih strankah in nadalje pravico kandidirati na 

lokalnih volitvah. 

Begunska problematika bo namreč v prihodnjih letih poleg aktivne vloge države in vladnih 

garnitur pri tem vprašanju nujno zahtevala večje vključevanje lokalnih skupnosti, saj je 

uspešnost integracije kot procesa v veliki meri odvisna od delovanja lokalnih skupnosti in 

neposrednega soočanja lokalnih prebivalcev z begunci in migranti.  

Zato bi država v prvi vrsti morala prenesti del izvedbe integracijskih ukrepov na lokalno 

okolje in se tako odreči centraliziranemu delovanju, ki ga pooseblja Ministrstvo za notranje 

zadeve. 

Vse ravni lokalnega okolja, od predstavnikov vrtcev in šol, policije, civilne zaščite, centra za 

socialno delo, izobraževalnih ustanov za odrasle in občinske uprave bi morale dobiti svojo 

aktivno vlogo in opolnomočenje v procesu integracije, saj trenutno nobena od naštetih nivojev 

nima formalnih pristojnosti za izvajanje ukrepov na področju azila in migracij. 

Generator pozitivnih sprememb in decentraliziranega delovanja na področju migracijskih 

politik in integracijskih ukrepov je interdisciplinarni pristop, ki bi v praksi risal poti v 

trikotniku med pristojnim ministrstvom, predstavniki lokalnih skupnosti, kjer živijo skupaj z 

begunci in nevladnimi organizacijami, ki priseljencem nudijo potrebno pomoč pri urejanju 

osnovnih razmer za novo bivanje. (Aktivno za strpnost, 2015) 

Moji sogovorniki v intervjuju, prosilci za azil, se v Sloveniji počutijo varne, a ne dobrodošle. 

Tako kot v mnogih preostalih evropskih državah smo bili tudi v Sloveniji v preteklih dveh 

letih priča nestrpnim verbalnim izpadom in dejanjem, uperjenim proti beguncem in 

migrantom. Marsikje se v naših občinah pojavlja odkrito sovraštvo in protesti zoper 

sprejemanje beguncev in ustanavljanje azilnih domov in njihovih izpostav v lokalna okolja. 
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Seveda odnosa Slovencev do tujcev, ki prihajajo k nam, ne moremo posploševati, vendarle pa 

se v njem zrcali ambivalentnost te problematike v Evropi nasploh. 

Zanimivo bi bilo proučevati, katera lokalna okolja v Sloveniji potrebujejo več ali drugačne 

načine pripravljanja na sprejem beguncev ter, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na 

pripravljenost domačega prebivalstva na integracijo. Prav tako bi bilo zanimivo preveriti, 

kako se glede na pripravljenost domačega prebivalstva v različnih okoljih spreminja 

pripravljenost na aktivno integracijo pri beguncih. Na ta način bi morda prepoznali dejavnike 

integracije kot dvosmernega procesa. 

Empatija, človečnost, humanitarnost, solidarnost, pa tudi sovražnost, jeza, žalost, agresija - 

vse to so legitimni sentimenti, ki spremljajo aktualne migracije v Evropi.  

Urad vlade RS je denimo v letu 2016 po šokantni izkušnji z begunci leto poprej in kot 

odgovor na verbalno hujskaštvo proti beguncem vzpostavila spletno mesto »Pomoč 

beguncem« in pričel s serijo delavnic »Aktivno za strpnost«. Potekale so v sodelovanju s 

SLOGO – platformo nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in 

so doživele v posameznih lokalnih skupnostih precejšen odmev. 

Izkazalo se je, da so bili udeleženci po začetni zadržanosti ali jezi pripravljeni sodelovati in se 

angažirati v pogovorih o možnosti vzpostavitve namestitvenih centrov (Vrhnika, Logatec, 

Celje in Nova Gorica). Vendar pa prebivalci lokalnih skupnosti poudarjajo predvsem 

naslednje: da hočejo biti pravočasno soočeni z aktualnimi migrantskimi situacijami in da 

želijo pri odločitvah konstruktivno sodelovati.  Oboje naj vlada v prihodnje upošteva pri 

sprejemanju vladnih politik in odločitev v zvezi z begunsko tematiko. Še vedno pa obstaja 

vprašanje, ali aktivno sodelovanje ne pomeni aktivnega »ne« migrantom v konkretnem 

lokalnem okolju. 

Država in lokalne skupnosti morajo torej soustvarjati pozitivno družbeno ozračje, v katerem 

sobivata medsebojno spoštovanje in toleranca do vsakršne oblike drugačnosti. To velja še 

toliko bolj zato, ker je odnos do vere, kulture, morale in vrednot tisti dejavnik, ki pri 

migrantih iz  muslimanskega sveta determinira večino dimenzij integracije. In, ne nazadnje, 



Ramovš, Sergeja.2017. »Aktualni evropski migracijski tokovi iz muslimanskega sveta in s tem 

povezani procesi integracije na primeru Slovenije.« Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

93 

 

smiselno bi bilo preveriti, ali na podoben način delujejo migranti in begunci drugih 

veroizpovedi in kultur. 

7 ZAKLJUČEK 

Migracije za človeško vrsto ostajajo družbeni fenomen, kar velja tudi v sodobnem času 

globalizma. V največji meri selitve prebivalcev sveta slikajo realen portret stanja družbe in 

odražajo zeitgeist, torej duh časa, ki skriva v svojih nedrjih probleme revščine, 

neenakomernega razvoja, tihotapstva ljudi, državljanskih vojn  ter multikulturalizma.  In kar 

je v največji meri zaznamovalo zadnji večji migrantski val v Evropi – teroristične napade na 

civilno prebivalstvo, ki jih povezujemo prav z migranti. 

Evropa v spremenjenih gospodarskih razmerah fleksibilizacije trga dela in nenehne 

perpetuacije krize ter postopnega ukinjanja socialne države izgublja bitko za polno 

zaposlenost delovno sposobnih državljanov.  

Ko so ljudje v strahu za svoja, vedno bolj prekarna delovna mesta, izginja tudi občutek za 

empatijo in solidarnost. Ko so ljudje po terorističnih napadih v strahu še za lastna življenja, 

izginejo praktično vsi občutki skupnosti in jih nadomesti le občutek za preživetje. 

Strah za preživetje se je naselil tudi v Evropsko unijo, ta se umika v svojo trdnjavo in kot 

ogroženi imperij gradi dodatne zidove, pa vendar tudi občutek ogroženosti ni pripomogel k 

temu, da bi entiteta evropskih držav razvila skupno politično identiteto in kolektivno 

odgovornost do migracij.  

Državljani Evrope si moramo postaviti vprašanje o tem, kako globoko je v civilizacijskem 

smislu nazadovala Evropa – zibelka blaginje, svobode, enakosti in človekovih pravic, kjer 

številni begunci izgubljajo pravice do človekovih pravic in so dobrodošli zgolj ekonomski 

migranti, ki veljajo za visoko usposobljene strokovnjake. 

Če si ob koncu sposodim besede predsednika Evropske komisije, Jean-Claude Junckerja, ki 

jih je izrekel leta 2015, v času torej, ko smo bili v Evropi soočeni z največjim migrantskim  
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valom po drugi svetovni vojni »Čas je za človečnost in človeško dostojanstvo. Za Evropo je 

pomembna tudi zgodovinska pravičnost. Vsi se moramo zavedati, da je Evropa celina, kjer je 

bil skoraj vsakdo nekoč begunec.« (rtvslo.si 2015) 

Vendar pa je presednik Evropske komisije prej kot ne del problema in ne rešitve, saj je prav 

neobstoj modre, nekorumpirane in kredibilne politične elite v Evropi botroval nastanku 

obdobja, ki ga v največji meri zaznamuje dvom o tem, kaj kot evropska družba predstavljamo 

in kam gremo. 
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PRILOGE  

Priloga št. 1: Tabela št.1: Kodirni pojmi, podredne in nadredne kodirne kategorije 

Tabela št.1: Kodirni pojmi, podredne in nadredne kodirne kategorije 

Kodirni pojmi, združeni v 

vsebinske skupine-podredne 

kodirne kategorije  

Kodirne kategorije-nadredne kodirne kategorije 

IZVOR 

Irak 

Sirija 

Pakistan 

Bližnji Vzhod 

Damask 

Mosul 

Sigud 

POT 

Grčija 

Slovenija 

Hrvaška 

CILJNE DRŽAVE 

Nemčija 

Evropa 

LOKACIJE MIGRACIJSKE POTI  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

DENAR 

sem imel, nisem imel  

IZVOR DENARJA 

Pomoč matere, staršev, 

sorodnikov, lastni prihranki 

TIHOTAPCI Z LJUDMI 

Plačilo 

Evropski program relokacije 

beguncev 

Prihod v Slovenijo 

NAČIN MIGRACIJSKE POTI  

Ekonomski razlogi 

Boljše življenje 

Politični razlogi 

Varnostne razmere 

Politični migranti 

RAZLOGI ZA MIGRIRANJE 

PRIDOBLJENA 

IZOBRAZBA 

Izobrazba 

Inženir 

Filozofija 

Islamska šola 

koran 

 

ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAPOSLITEV IN 

DEJAVNOSTI V 

DOMOVINI 

Služba 

Šef kuhinje 

Športnik 

Imel zaposlitev 

NADALJEVANJE 

POKLICNEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

Nadaljevati izobraževanje 

Bi se izobraževal 

ZAPOSLOVANJE V 

PRIHODNOSTI 

Dovoljenje za delo 

Biti zaposlen 

Dobiti delo 

Poiskati zaposlitev 

NAČIN ISKANJA 

ZAPOSLITVE 

Stiki z ljudmi iz okolice 

Informacije 

Verifikacija že pridobljene 

izobrazbe 

Dokazilo o izobrazbi 

 

 

 

STATUS 

Samski 

ŽELJE PO 

USTVARJANJU 

DRUŽINE 

Otroci 

Družina 

Bodoča žena 

Muslimanska ženska 

Ponudba za poroko v 

Sloveniji 

USTVARJANJE DRUŽNE 

KONTAKTI-S KOM 

Starši 

Prijatelji 

Bližnji  

KONTAKTI-KAKO 

Kontakti po telefonu 

ŽELJE V ZVEZI Z 

ZDRUŽEVANJEM 

DRUŽINE 

Družina bi prišla v Evropo 

ZDRUŽEVANJE DRUŽINE 

OBČUTKI PRI 

KONTAKTIH Z 

VEČINSKO POPULACIJO 

Čudno gledajo 

ODNOS VEČINSKE POPULACIJE DO NJIH 



 

 

 

Vračanje pogleda 

Vračanje pozdrava 

Ignoriranje 

 

OBČUTJA SPREJETOSTI 

Dobro sprejeti 

Ljudje sprejeli 

Dobrodošli 

MNENJE O VEČINSKI 

POPULACIJI 

Ljudje prijazni 

Naklonjenost beguncem 

Pozitivni ljudje 

 

AVTONOMIJA PRI 

IZBIRI 

Končna država 

Izbira 

Relokacija 

ŽELJE/PRIČAKOVANJA 

PRI STATUSTU 

BEGUNCA 

Svobodno in neovirano 

potovati 

Živeti na novo 

POSTOPEK PRIDOBITVE 

MEDNARODNE ZAŠČITE 

Status begunca 

Obdobje čakanja 

Trajanje postopka 

Zaključek postopka 

Vloga 

Azilni dom 

PRAVICE 

Zdravstvena oskrba  

PREBIVANJE ZA DALJŠI ČAS 

S KOM IMAJO IZKUŠNJE 

Policija 

STIK Z URADNIMI OSEBAMI 

ŽELJE/PRIČAKOVANJA 

DO BIVANJA V 

PRIHODNOSTI 

Nastanitev 

Stabilno življenje 

BIVANJE V PRIHODNOSTI 

S KOM IMAJO IZKUŠNJE 

Prostovoljci 

Slovenska filantropija 

STIK Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI 

UČENJE JEZIKA 

Slovenski jezik 

Slovnica 

Tečaj slovenskega jezika 

ODNOS DO SLOVENŠČINE 

KULTURA-SPLOŠNO ODNOS DO VERE/KULTURE/MORALA/VREDNOTE 



 

 

 

Kultura 

Prilagajati kulturi 

Druga kultura 

Napačna kultura 

Hipokrizija 

Razlike tu in doma 

 

VREDNOTE/NABOR 

VREDNOT 

Odgovornost 

Družinsko življenje 

Poročene ženske zaposlene 

Človekove pravice 

Demokracija 

Oblačila 

Pravica o odločanju o 

oblačenju 

Socializacija 

Sprejemanje 

MORALA 

Merila 

Vulgarnost 

Žaljenje 

VERA 

Muslimani 

Krščanstvo 

BARVA KOŽE 

Temnopolti ljudje 

Videz 

Rasistična vprašanja 

STALIŠČA DO 

POLITIČNEGA 

UDEJSTVOVANJA V 

CILJNI DRŽAVI 

Volitve 

Državljanstvo 

Oddaja glasu 

Politika 

Volilna pravica 

POLITIČNO UDEJSTVOVANJE 

Vir: lastni, 2017 

 

 

 



 

 

 

Priloga št.2: Vprašanja za polstrukturirani intervju 

Ste v nastanitvenem azilnem centru v Ljubljani. Kako se počutite v Sloveniji? 

Se počutite dobrodošle? 

Kako je z vami do sedaj ravnala v azilnem postopku slovenska policija? 

V primeru, da boste ostali v Sloveniji oziroma v Evropi, kakšne so vaše želje in pričakovanja 

v zvezi  s  

- Pravnim položajem: koliko časa že imate status prosilca za mednarodno zaščito v RS? 

Ste seznanjeni s slovensko zakonodajo na področju postopkov s tega področja (status 

begunca ali status mednarodne zaščite)? 

- Se želite po pridobitvi delovnega dovoljenja zaposliti in v kolikšni meri pri tem 

računate na pomoč slovenske države? 

- Želite in pričakujete v prihodnosti trajno namestitev oziroma stanovanje, kjer bi bivali 

le z vašo družino? 

- Se želite učiti jezika države, kjer bivate in spoznavati kulturo? Bi se našega jezika učili 

že v času bivanja v azilnem domu, če bi imeli to možnost? 

- Imate kakšne izkušnje z lokalnim prebivalstvom v okolju, kjer ste trenutno nastanjeni? 

- Si želite dodatno izobraževati v Sloveniji? 

- Kako menite, da boste ohranjali svojo kulturo, običaje, jezik? Se vam zdi to 

pomembno? 

- Si lahko predstavljate, da bi v tem, popolnoma drugačnem okolju, lahko spoznali nove 

prijatelje ali si celo ustvarili družino? 

- Ste v času izhoda iz doma udeleženi v kakšne organizirane prostočasne aktivnosti in 

ste v kontaktu z dobrodelnimi organizacijami pri nas? 

- Ali vam je pomembno, da imate volilno pravico v državi, kjer ste? 

- Čemu se zaradi migrantstva nikakor ne bi želeli odreči kljub temu, da je drugače kot v 

državi, iz katere prihajate? 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga št.3: PRIMERI TRANSKRIPTOV 

Pogovor z migranti v azilnem domu na Viču 

6. september 2016 

OSEBA 1:  v nadaljevanju OS1 

IZPRAŠEVALEC: Sergeja Ramovš (v tekstu SR) 

SR: Stari ste 28 let in prihajate iz Iraka? 

OS1: Da. 

SR: In kako se sicer počutite v Sloveniji, se počutite dobro sprejeti s strani slovenskih ljudi? 

OS1: Ne preveč. 

SR: Ne preveč, zakaj? 

OS1: Za mano je 5 mesecev čakanja v Grčiji, potem sem bil uvrščen v relokacijski program 

EU. 

SR: Kar pomeni, da niste prišli v našo državo po svoji izbiri? 

OS1: Ne, do tega je prišlo po naključju. Vendar tega ne jemljem kot težavo, dejstvo je, da je 

Slovenija sedaj moja končna država destinacije. Le ko grem ven iz tega »doma«, me ljudje 

gledajo (omahuje z odgovorom…) 

SR: Čudno? 

OS1: Da, lahko bi dejali. 

SR: Pa so vsi bili vsi ljudje, s katerimi ste bili v stiku v Sloveniji do vas neprijazni? 

OS1: Ne, tega ne morem reči, pač pa večina. Večina me ni sprejela dobro. 



 

 

 

SR: Razumem. In kako je z vami v azilnem postopku ravnala slovenska policija oz. njeni 

organi? 

OS1: Pravzaprav z njimi dosedaj nisem imel konkretnih izkušenj, zato tega ne morem 

komentirati. 

SR: Ok. Vrniva se nazaj. Prvotno si niste želeli priti v Slovenijo, pa vendar zdaj ste tu, in če 

boste recimo tudi ostali, kakšne so vaše želje in pričakovanja? 

OS1: Kot prvo, najprej bi rad povedal, da pravzaprav nimam izbire. Rad bi le začel živeti na 

novo…rad bi dobil zaposlitev, nadaljeval izobraževanje, živel čim bolj pozitivno življenje. 

SR: Kako sprejemate ženske v evropskem prostoru, oziroma tu v Slovenji, ki so v večini 

oblečene zelo drugače kot ženske v arabskih državah, se vam to zdi vulgarno? Bi se morale 

oblačiti tako ženske pri vas? 

OS1: Vulgarnost se ne skriva v oblačilih, temveč v oblačenju. Veliko sem že srečal povsem 

normalnih ljudi, ki so drugače oblečeni kot mi. Vi  (op. Evropejci) mislite, da povsem zakriti 

ljudje niso normalni, vendar so. Nekateri tudi niso, kot pri vas. Bistvo so vrednote, ideje ljudi, 

vzgoja. Oblačila niso tako zelo pomembna. 

 

Drugi intervju 

OSEBA 2: v nadaljevanju OS2 

Izpraševalec Sergeja Ramovš (SR) 

SR: Imate 22 let in prihajate iz Sirije. 

OS2: Da. 

SR: Prihajate iz Damaska, iz države Sirije. V Evropi in svetu nasploh se vsi zavedamo, da v 

vaši državi že 5 let poteka državljanska vojna. 



 

 

 

OS2: 6 let. 

SR: Po posnetkih sodeč, je zdaj pravzaprav vse kar ste imeli, uničeno. Ničesar več ni. Nič ni 

ostalo od domov, bolnišnic… 

OS2: Nič, nič. 

SR: Kdo vam je pomagal pri odhodu iz Sirije? Ste sami ali je z vami odšel še kdo drug iz 

družine? 

OS2: Tu sem sam, družina je ostala v Damasku. 

SR: Ali ste v stiku z njimi, imate kakšne informacije o njih, so v redu in živi? 

OS2: Da, seveda, smo v kontaktu po telefonu, so ok. 

SR: Bo kdo iz vaše družine prišel za vami v Evropo? 

OS2: Ja, tega si zelo želim. 

SR: Koliko denarja ste potrebovali za pot do Grčije? 

OS2: Za pot do Grčije 1100 $, nato sem plačal še 650 $ za čevlje. 

SR: 650 $ za čevlje? 

OS2: Da. Veste, po mojem prihodu v Grčijo so kmalu zaprli meje za pot naprej v Evropo, 

tako smo čakali in čakali, minevali so dnevi. Odšel sem v center Združenih narodov in se 

prijavil v program relokacije. 

Po skoraj sedmih mesecih sem odšel in končal tu v Sloveniji. 

SR: Še zadnje vprašanje. Odkar ste na poti po Evropi ste doživeli veliko, veliko je novih 

izkušenj in spoznanj. Kako gledate na svojo prihodnost tu? Bi radi ohranili vsaj del svoje 

kulture, obstaja kaj, čemu se ne bi mogli odreči? 



 

 

 

OS2: Hočete resnico. Ne, nimam nobenih zadržkov. Živel sem v velikem mestu in življenje tu 

ni toliko drugačno kot je bilo v Damasku 

Tretji intervju 

Oseba 3: v nadaljevanju OS3 

Izpraševalec Sergeja Ramovš 

SR: Stari ste 21 let in prihajate iz Pakistana. Iz katerega mesta? 

OS3: Sirgud. 

SR: Kakšni so bili vaši razlogi za odhod iz domovine? 

OS3: Zaradi številnih težav se je moja mati odločila, da je bolje, če zapustim Pakistan, dobil 

sem vizo za Anglijo. Tam sem preživel 2 leti. Zdaj sem tu.  

SR: Zakaj ste zapustili Anglijo? 

OS3: Ker sem se želel pridružiti moji sestri, ki živi v Nemčiji. 

SR: To vam ni uspelo in pristali ste tu? 

OS3: Da. 

SR: Koliko časa ste že tu (op. v azilnem domu)' 

OS3: Tu sem že tretjič, trenutno sem tu dva meseca. 

SR: Tu ste že tretjič, to pomeni, da ste predhodno že dvakrat zaprosili za status begunca? Kaj 

se je zgodilo? 

OS3: Nisem počakal na zaključek postopka, prej sem zapustil vašo državo 



 

 

 

SR: Kakšna je vaša motivacija na področju spoznavanja slovenske kulture, vrednot, 

zgodovine? Kaj si mislite o naši kulturi? 

OS3: Dobro, najprej bi rad povedal to, da tu v Evropi videvam ljudi, ki bi res radi pomagali 

drugim ljudem. 

SR: Da. 

OS3: To je pozitivno. Toda obstaja nekaj stvari, ki so napačne. 

Veliko je hipokrizije. Bom navedel nekaj dokaz tej tezi v prid, ker ne govorim neosnovano. 

Recimo, če pogledamo na škatlico cigaret, je na njej napis:« škodi vašemu zdravju«, toda 

nanje se plačuje davek, države jemljejo denar od tobačne industrije. To zame nima nobenega 

smisla. Jaz imam svojo kulturo in verjamem, da je evropska kultura napačna, 100 % napačna. 

Toda je nekaj stvari v Evropi, ki so zares dobre. Npr. ljudje se eden do drugega obnašajo 

prijazno.  

SR: Še kaj, kaj pa človekove pravice, spoštovanje človekovih pravic?  

OS3: Od vsepovsod slišimo, da imamo človekove pravice. Katere? Policija me ustavlja brez 

razloga. Morda so človekove pravice za belega človeka, zame jih ni. 

SR: V vašem glasu slišim, da ste razočarani? 

OS3: Da, zelo. 

SR: Kakšne so vaše izkušnje z lokalnim prebivalstvom tu v Sloveniji, nekaj ste o tem sicer že 

povedali? Zdi se, da gre bolj za slabe izkušnje. 

OS3: Niso vse slabe. Nekateri so v redu, drugi niso. Razkril vam bom moje videnje o tem, 

zakaj ljudje niso dobri. V Sloveniji živi le 2 mio ljudi, med njimi je le malo beguncev, malo je 

ljudi, ki so podobni meni. Ko vidijo temnopolte ljudi prvič, so v šoku. So v šoku! Vendar se 

potem spremenijo, ob vsakem srečanju je malo bolje. Ljudje recimo, ki so zaposleni tu v 

azilnem domu so zelo prijetni, se pogovarjajo, z nami pijejo kavo… 



 

 

 

 


