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Demografski podatki o udeležencih v raziskavi

Raziskavo so pripravili in izvedli člani ter prostovoljci Društva Nigerijcev v Sloveniji. Ob-
javljena je bila na svetovnem spletu, kjer je bila javnosti dostopna mesec dni. V tem 
enomesečnem obdobju je na vseh devetindvajset vprašanj, ali pa na le nekaj izmed njih, 
odgovorilo skupno 390 oseb. Povprečni anketiranec je bila ženska, stara med 21 in 30 
let iz Osrednje Slovenije in ima zaključeno srednješolsko izobrazbo. Podrobnejši demo-
grafski podatki o udeležencih v raziskavi so podrobneje predstavljeni v slikah 1 do 4. 

Pripadnice ženskega spola so predstavljale 70 odstotkov vseh udeležencev v raziska-
vi, medtem ko so pripadniki moškega spola predstavljali 29 odstotkov vseh udele-
žencev. 1 odstotek udeležencev ni odgovoril na vprašanje. Velika večina udeležencev, 
natančneje 45 odstotkov, prihaja iz Osrednje Slovenije, sledijo pa jim posamezniki s 
Primorske in Štajerske (13 odstotkov), Gorenjske (12 odstotkov), Notranjske (7 od-
stotkov), Dolenjske (6 odstotkov), Prekmurja (2 odstotka) in s Koroške (1 odstotek), 
kot prikazuje slika 2. 1 odstotek sodelujočih na vprašanje ni odgovorilo. Iz slike 3 je 
razvidno, da ima večina oziroma 49 odstotkov udeležencev zaključeno srednješolsko 
izobrazbo in da so le trije odstotki pridobili doktorski naziv. Večina udeležencev, 55 
odstotkov, je stara med 21 in 30 leti. 8 odstotkov udeležencev je mlajših od 20 let, 1 
odstotek pa starejši od 60 let. Osebe, ki sodijo v druge starostne skupine, predstavlja-
jo od 3 do 23 odstotkov vseh udeležencev, kot je razvidno v sliki 4. 

  

 

slika 1: Spol ankteirancev

slika 2: Predel Slovenije, iz 
katerega prihajajo anketiranci
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Vidnost Afričanov v Sloveniji

Čeprav se število tujcev v Sloveniji v zadnjih treh letih stalno povečuje (EUROSTAT, 
september 2009), je zelo malo podatkov o številu Afričanov, živečih v Sloveniji. V an-
keti smo udeležence prosili, naj ocenijo, koliko Afričanov živi v Sloveniji. Presenetljivo 
je največ udeležencev (35 odstotkov) ocenilo, da se število Afričanov v Sloveniji giba 
med 200 in 1000. Skupno manj kot pet odstotkov udeležencev meni, da je Afričanov 
v Sloveniji manj kot 50, medtem ko je 27 odstotkov oseb ocenilo, da jih je med 100 in 
200. Nadalje se je 19 odstotkov udeležencev odločilo za odgovor, ki je število Afričanov 
v Sloveniji ocenil med 50 in 100. Rezultati so predstavljeni v sliki 5. 

Rezultati tega dela ankete na ta način namigujejo na vse večjo in vidno prisotnost 
Afričanov znotraj slovenske družbe. 

  

slika 3: Končana izobrazba anketirancev

slika 5: Koliko Afričanov menite, da živi v Sloveniji?

slika 4: Starost anketirancev
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Z vprašanjem, ali udeleženci v raziskavi poznajo Afričane tudi v svojih regijah, smo hoteli 
ugotoviti, če so Afričani prisotni in vidni tudi v drugih predelih Slovenije, ne le v njenem 
glavnem mestu ter njegovi okolici. Odstotki posameznikov iz večine območij Slovenije, 
ki so odgovorili, da v svoji regiji poznajo Afričana, se raztezajo med 22 in 43 odstotki. 
Regiji, ki izstopata, sta Osrednjeslovenska in Koroška. Vendar pa podrobnejši pogled 
na dane rezultate jasno pokaže, da je razlog za visok odstotek udeležencev s Koroške, 
dejstvo, da je v raziskavi sodelovalo majhno število oseb iz danega območja. Zato lahko 
rezultat, ki se nanaša na Koroško, zaradi majhnega števila udeležencev zanemarimo.

Območje, ki izstopa po številu udeležencev, ki poznajo Afričane tudi v svoji regiji, je 
Osrednjeslovenska regija, saj je na dano vprašanje pozitivno odgovorilo 63 odstotkov 
vseh oseb. Vendarle je to pričakovan rezultat, saj omenjena regija vključuje tudi Ljublja-
no, glavno mesto Slovenije. Podrobnejši pogled na rezultate pokaže, da večina sodelu-
jočih v anketi prihaja ravno iz osrednjeslovenske regije, zaradi česar je moč zaključiti, 
da dani rezultat nedvomno odslikava realno podobo prisotnosti Afričanov v Sloveniji.

Nadalje odgovori na vprašanje »Ali ste v Sloveniji že imeli osebni stik z Afričanom?« 
nakazujejo, da je prisotnost Afričanov v slovenski družbi dejansko močna in prepo-
znana. Kot je razvidno iz slike 7, je skoraj 70 odstotkov sodelujočih v raziskavi odgo-
vorilo, da so že imeli kakršen koli osebni stik z Afričani v Sloveniji. Ti odgovori bi tako 
lahko tudi pomenili, da se Afričani vključujejo v družbo, vendar bomo sami integraciji 
posvetili več pozornosti nekoliko kasneje.

 

 

slika 6: Ali poznate kakšnega Afričana v svoji regiji?

slika 7: Ste že kdaj imeli osebni stik z Afričanom v Sloveniji?
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Stereotipi o Afričanih v slovenski družbi 

Skozi celotno zgodovino in vse do današnjih dni so se v različnih družbah uveljavili 
in ohranili številni stereotipi in predsodki. Nasprotno bi lahko pričakovali, da bodo 
ljudje v sedanjem času, ki ga odraža velika količina informacij o drugih kulturah, zgo-
dovinah ter predstavah o svetu, bolje obveščeni ter da se bo prisotnost stereotipov 
zmanjšala. Vendar temu ni tako. 

Že samo pogled na vsakodnevno življenje Slovencev razkrije, da so stereotipi prav-
zaprav povsod prisotni. Ljudje na primer radi ponavljajo, da so osebe z Gorenjske 
skopuške, da so prebivalci Dolenjske leni, da tisti s Štajerske pijejo veliko alkohola, in 
tako dalje. Posamezniki za razumevanje tudi povsem običajnih vsakodnevnih izkušenj 
uporabljajo stereotipe. Tako na primer ni nenavadno prepričanje, da spol oziroma 
oznaka Kranja ali Celja na registrski tablici avtomobila pomenita, da je oseba za vo-
lanom slab voznik. 

Biti tujec pomeni, da si mora oseba še toliko bolj prizadevati za vidnost in priznava-
nje svojih sposobnosti in dosežkov, ki presegajo mesto oziroma območje, iz katerega 
prihaja. V Sloveniji se oseba, ki jo njena barva kože označuje kot drugačno, nedvomno 
znajde v težavnem položaju, saj zaradi relativne homogenosti njenih prebivalcev (ki 
prihajajo iz Slovenije ali s sosednjega območja Balkana) izstopajo iz množice.

Oluwasegun Akinola, Nigerijec v Združenih državah Amerike, eni izmed najbolj ra-
znolikih držav sveta, v svojem članku opisuje težave, s katerimi se je kot Afričan 
srečal ob prihodu v tujo državo (Akinola, 2008). Ker je odrastel v Lagosu, največjem 
mestu Nigerije, ki je dom milijonom prebivalcem, je dobro poznal bogate rezidenčne 
predele mesta, razvijajočimi se poslovnimi predeli, zabaviščnimi parki, plažami, tu-
rističnimi resorti in podobnim. Na osnovi svojih življenjskih izkušenj je bil osupel nad 
nevednostjo Američanov, ki so mu zastavljali vprašanja, kot na primer: »Ali v Afriki 
okoli hodite goli?«, »Ali v Afriki živite v kolibah?«, »Ali v Afriki jahate slone?«, »Ali si 
že lovil leoparde?«. To so bila vprašanja, ki so bolj kakorkoli drugega opozorila na 
izjemno osiromašenost ameriškega izobraževalnega sistema. 

Kakorkoli, če jih hočemo odpraviti, se moramo s stereotipi najprej soočiti. Potrebno jih 
je definirati in o njih razpravljati, kot družba pa si moramo še dodatno prizadevati za 
izboljšanje kvalitete izobraževalnega sistema. Vsi bi morali biti odkriti in priznati, da 
prav v vsaki družbi najdemo tako slabe kot dobre posameznike, da pa bi hkrati vsakdo 
zaslužil priložnost oziroma moral uživati pravico, da ga drugi prepoznajo kot osebo, 
kakršna v resnici je ter mu na ta način omogočijo, da razvije svoj resnični potencial.

Raziskava je vključevala več vprašanj, katerih namen je bil izluščiti najpogostejše 
stereotipe o Afričanih v Sloveniji. To smo seveda storili ob zavedanju, da so najbolj 
škodljivi ravno tisti stereotipi, o katerih ljudje neradi govorijo odkrito. Podani odgo-
vori kažejo, da najbolj vidne značilnosti Afričanov v Sloveniji vključujejo prijaznost (39 
odstotkov), zabavnost (25 odstotkov) in razgledanost (12 odstotkov). Le šest odstotkov 
sodelujočih je odgovorilo, da ne morejo posploševati. Udeleženci so imeli tudi mo-
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žnost podati dodatne značilnosti Afričanov v Sloveniji. Skupno je pet odstotkov udele-
žencev podalo naslednje, po njihovem mnenju najbolj vidne, značilnosti: cool, sumnji-
čav, normalen, odprt, previden, prestrašen, umirjen, samozavesten, komunikativen, 
zapeljiv, fleksibilen, pripravljen sodelovati, vedoželjen, miren, vsiljiv, vedno v zamudi, 
zadržan, z dobrim občutkom za ritem in zmeden.

V sklopu te raziskave je moč zaključiti, da so številne značilnosti pozitivne narave. 
Hkrati pa tudi ne smemo spregledati dejstva, da dani pridevniki ne vključujejo značil-
nosti, kot so na primer ‚delaven‘, ‚marljiv‘, ‚bister‘, ‚sposoben‘, ali drugih značilnosti, 
za katere si običajno želimo, da bi jih dosegli, oziroma da bi veljale za nas. Nasprotno 
naštete značilnosti bolj ustrezajo značilnostim zabavljačev.

Najbolj zaskrbljujoča pa je podoba o Afričanih, ki v Evropo prihajajo zaradi težkih 
razmer v njihovih državah izvora. Tako je na žalost ‚Afrika v težavah‘ verjetno najbolj 
razširjena podoba Afrike v zahodnih medijih, ki predstavljajo gospodarske, politične, 
okoljske in družbene probleme, s katerimi se sooča Afrika, hkrati pa zanemarjajo vse 
druge stvari, ki so prisotne na kontinentu oziroma v različnih in raznoterih državah. 
Tako le zelo redko vidimo podobo visoko razvitega dela Afrike. 

V svoji anketi smo sodelujoče tudi vprašali po razlogih, zaradi katerih se Afričani 
odločijo živeti v Sloveniji. Rezultati so predstavljeni v sliki 9. Vendar pa je potrebno 
izpostaviti, da je ponovno le 10 odstotkov udeležencev odgovorilo, da ne morejo po-
sploševati. 29 odstotkov udeležencev meni, da je Afričanom v Sloveniji preprosto všeč, 
26 odstotkov jih meni, da je v Sloveniji bolje kot v afriških državah, medtem ko jih 25 
odstotkov meni, da ta odločitev temelji na dejstvu, da je posameznik iz Afrike v Slove-
niji spoznal partnerja in si z njim ali njo ustvaril družino. 

 

slika 8: Kakšen karakter Afričanov se vam zdi najbolj prepoznaven v Sloveniji?
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Iz rezultatov, predstavljenih v slikah 8 in 9, je moč sklepati, da so bili sodelujoči v an-
keti pripravljeni odgovoriti na vprašanja, ki se nanašajo na tematiko, s katero verjetno 
niso dobro seznanjeni, čemur nedvomno botrujeta majhno število Afričanov v Sloveniji 
ter majhna mera odgovornega medijskega poročanja. Glede na majhno število oseb, 
ki je na dani dve vprašanji odgovorilo, da ne morejo posploševati (6 in 10 odstotkov), 
bi lahko sklepali, da podani odgovori v veliki meri temeljijo na stereotipih, ki so plod 
zahodne kulturne produkcije. To pomeni, da je za odpravo stereotipov in predsodkov 
potrebno storiti še veliko dela. Družba namreč samo sebe lahko smatra kot pravično 
šele takrat, ko je dovolj izobražena, da vsakemu posamezniku nudi možnost razviti 
svoj resnični potencial in mu dovoli se resnično vključiti v njeno sredino. 

Sintetizirano poročilo in komentarji k Multi-regional Operational Programme to 
Combat Discrimination for the PROGRESS programu Evropske komisije za zaposlo-
vanje, družbene zadeve in enake možnosti opozarja, da v boji proti omenjenim pro-
blemom veliko vlogo igrajo tretji sektor ter nevladne organizacije, ki so fleksibilnejše 
ter razpolagajo z večjo mero informacij in sodelovanja s skupinami, ki so predmet 
stereotipiziranja in predsodkov. Ravno zato Evropska unija ter vlade njenih članic re-
lativno veliko sredstev namenjajo nevladnim organizacijam, ki si prizadevajo, da bi 
diskriminacijo in predsodke v družbi zamenjale integracija in enake možnosti za vse 
posameznike. 

slika 9: Zakaj menite, se lahko Afričan odloči živeti v Sloveniji?
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Živeti v enotnosti ali ksenofobiji?

Namen raziskave ni bil le ugotoviti stopnjo integracije Afričanov v slovensko družbo, 
marveč smo z njo med drugim hoteli ugotoviti, kakšno mnenje imajo Slovenci o inte-
rakciji in življenju z Afričani, ko v ospredje pridejo njihove vsakodnevne aktivnosti. S 
tem namenom smo zastavili nekaj vprašanj, s pomočjo katerih smo hoteli doseči, da bi 
si udeleženec v raziskavi predstavljal vsakodnevno situacijo, v kateri bi utegnil srečati 
Afričana, in ocenil, ali bi ga prisotnost osebe iz Afrike motila na kakršen koli način. 

Čeprav se zdi, da velika večina udeležencev v raziskavi nima predsodkov, ko pride do 
interakcije z osebami iz Afrike, je nekaterim posameznikom na primer vseeno, če bi 
se oseba iz njihove razširjene družine poročila z osebo iz Afrike, bi jih pa motilo, če bi 
se za to odločil pripadnik njihove ožje družine. 

Iz slike 10 je razvidno, da je 88 odstotkov udeležencev na vprašanje »Bi vas motilo, če 
bi se kdo iz vaše širše družine poročil z Afričanom?« odgovorilo negativno, medtem 
ko je le 1 odstotek udeležencev odgovoril pritrdilno. Skupno 11 odstotkov udeležencev 
je odgovorilo, da bi jim bilo v takem primeru vseeno. Slika 11 kaže, da je 86 odstot-
kov udeležencev podalo negativen odgovor na vprašanje »Bi vas motilo, če bi se kdo 
iz vaše ožje družine poročil z Afričanom?«, medtem ko jih je 5 odstotkov odgovorilo 
pritrdilno, devetim odstotkom vprašanih pa bi bilo v takem primeru vseeno. Čeprav 
razlika ni velika, lahko vidimo, da nekateri posamezniki ne bi imeli zadržkov, če bi se 
z osebo iz Afrike poročil član razširjene družine, bi pa imeli pomisleke glede tega, da 
bi bila oseba iz Afrike članica njihove ožje družine. 

 

 

slika 10: Bi vas motilo, če bi se kdo iz vaše širše družine poročil z Afričanom?

slika 11: Bi vas motilo, če bi se kdo iz vaše ožje družine poročil z Afričanom?
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Udeleženci v raziskavi so nadalje odgovarjali tudi na naslednja vprašanja: »Bi pustili 
Afričanu čuvati vašega otroka?, »Bi pustili Afričanu izobraževati vašega otroka?« in »Bi 
dovolili svojim otrokom, da se igrajo z afriškimi?«. Odgovori na dana vprašanja so bili po-
novno presenetljivi, saj je velika večina odgovorila ‚ne‘, le majhen odstotek vseh udele-
žencev pa je odgovoril ‚da‘, ali ‚vseeno mi je‘. Kot je razvidno iz rezultatov, podanih v sli-
kah 12, 13 in 14, je večina udeležencev v tej raziskavi dovolj odprtih nazorov, da bi osebo 
iz Afrike sprejela v svoje zasebno življenje. Kljub temu pa lahko vsak dan slišimo, kako 
se Afričani v Sloveniji srečujejo s težavami pri vključevanju v družine svojih partnerjev. 

Poleg tega smo zasledili pripovedovanja in težave, s katerimi se soočajo Afričani, ki v 
Sloveniji skušajo najti zaposlitev, ali najeti stanovanje. Na osnovi tovrstnih pritožb smo 
v anketo vključili vprašanja, če bi se udeleženci zaposlili pri osebi iz Afrike in če bi sami 
zaposlili osebo iz Afrike, oziroma ji oddali svojo nepremičnino. Rezultati odgovorov na 
ta vprašanja so podani v slikah 15, 16 in 17. V primerjavi z odgovori, predstavljeni v 
slikah 12, 13 in 14 je v tem primeru nekoliko manj udeležencev odgovorilo pritrdil-
no, hkrati pa je večji odstotek le-teh odgovoril, da bi jim bilo vseeno. Ti rezultati tako 
namigujejo, da so nekateri člani slovenske družbe dovolj odprti, da bi osebo iz Afrike 
sprejeli ne le v svoje privatno, temveč tudi v profesionalno ali poslovno življenje. 

 

 

slika 12: Bi pustili Afričanu čuvati vašega otroka?

slika 13: Bi pustili Afričanu izobraževati vašega otroka?
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Večina bi se strinjala, da morata za uspešno integracijo v slovensko družbo svojo vlo-
go odigrati tako slovenska kot afriška stran. Med njima mora obstajati uravnoteženo 
sodelovanje, ki vodi v polno integracijo in interakcijo med obema svetovoma, kar je 
pogoj za razvoj in obstoj multikulturalne družbe. 

Ravno zaradi tega smo udeležence v raziskavi vprašali, ali bi morali po njihovem 
mnenju Afričani sami storiti več za svojo integracijo v slovensko družbo. Pritrdilni 
odgovor je podalo 33 odstotkov udeležencev, medtem ko 67 odstotkov le-teh meni, da 
so Afričani na tem področju že dovolj aktivni. Rezultati so predstavljeni v sliki 18.

slika 14: Bi dovolili svojim otrokom, da se igrajo z afriškimi?

slika 15: Bi bili zaposleni pri Afričanu? slika 16: Bi zaposlili Afričana?

slika 17: Bi oddali nepremičnino Afričanu?
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Udeležencem smo hkrati dali možnost podati lastno mnenje o tem, kaj bi Afričani še 
lahko, ali morali storiti za hitrejšo in uspešnejšo integracijo. Kot je razvidno iz slike 
19, 28 odstotkov meni, da je potrebnih več družabnih, kulturnih in športnih dogodkov, 
15 odstotkov jih meni, da bi morali Afričani še bolj informirati in izobraževati pripa-
dnike slovenske družbe. Nadalje jih osem odstotkov meni, da bi morali biti Afričani 
bolj prisotni v medijih, medtem ko jih je sedem odstotkov prepričanih, da je znanje 
slovenskega jezika ključnega pomena za uspešno integracijo. Prav tako je sedem 
odstotkov prepričanih, da bi morala slovenska družba storiti več, medtem ko si dva 
odstotka udeležencev želita več poslovnega sodelovanja med Slovenci in Afričani. 
Preostali odstotek udeležencev ni podalo nobenega določenega predloga. Dani rezul-
tati kažejo, da je potrebno storiti še veliko, zlasti na področju organizacije družabnih, 
kulturnih in športnih dogodkov. Hkrati se odraža tudi še večja potreba po diskusijah 
in izobraževalnih programih, ki bi spodbudili integracijo Afričanov v Sloveniji. Izmed 
vseh udeležencev v raziskavi jih je 93 odstotkov izrazilo željo po boljšem poznavanju 
Afričanov, medtem ko jih je le sedem odstotkov odgovorilo, da svojega znanja na tem 
področju ne želijo povečati, kot je prikazano v tabeli 1.

 

slika 18: Se vam zdi, da bi morali Afričani narediti več glede integracije v 
slovensko družbo?

slika 19: Kaj bi Afričani morali/lahko storili za boljšo integracijo?

tabela 1: Bi želeli več vedeti o Afričanih?

DA 93 % 

NE 7 %



13

Misel, ki se porodi, ko vidite Afričana na ulici

Splošno sprejeto dejstvo je, da je od začetka polnopravnega članstva v Evropski uniji 
in Schengenskem režimu dalje Slovenija postala bolj raznolika in multikulturna druž-
ba, zaradi česar ne bi smeli biti presenečeni, ko na ulicah srečujemo vse več posame-
znikov z različnimi kulturnimi in etničnimi in ozadji.

V raziskavi smo zato vsakega sodelujočega prosili, naj poda prost odgovor na vpraša-
nje, na kaj pomislijo, ko na ulicah v Sloveniji vidijo osebo iz Afrike. Izmed vseh podanih 
odgovorov 33 odstotkov sodelujočih pravi, da v takem primeru ne pomislijo na nič po-
sebnega, preostali sodelujoči pa so delili mnenje z nami. Nekatere najbolj zanimive iz-
jave so podane spodaj in definitivno predstavljajo dobro iztočnico za bodoče diskusije.

»Ne mislim si nič. Ga pa pogledam, ker je pač temnopolt in drugačno nas privlači, zanima, 
na žalost pa se to velikokrat razume kot negativno. Se pa trudim, da ne bulim preveč.«

»Kako zelo malo jih je v Sloveniji.«

»V bistvu se ne obremenjujem preveč s tem. Ni mi nič čudnega, napačnega, moteče-
ga. Ne dajem pa tudi kakšne posebne pozornosti na to.«

»Kaj si mislite, ko vidite hoditi Slovenca po ulicah Slovenije?«

»Da živim v sodobni družbi, kjer barva kože ali religija ni več pomembna. Ko vidim 
Afričana na ulici dobim zelo pozitiven občutek.«

»Ko vidim na ulicah temnopoltega človeka (najbrž ni nujno, da je Afričan), sem do 
njega/nje še vedno bolj pozorna kot do drugih ljudi – opazim razliko. Včasih temno-
polte ljudi tudi bolj opazujem, vendar se zavestno trudim, da to ne bi bilo očitno (ker 
češ ni vljudno zijati v ljudi, še posebej le zaradi drugačne barve kože). No, v zadnjem 
času pa je srečati temnopolto osebo na slovenskih ulicah bolj običajni pojav, tako da 
se navajam (in se mi ne zdi nič posebnega).«

»Evropa za belce, Afrika za črnce.«

 »Kako se mora počutiti, ko ga večina gleda kot deveto čudo.«

»Pomislim na Afriko in njene lepote, na krasne ljudi in otroke, glasbo, etno običaje/
plese, trpljenje, kolonializem, suženjstvo, puščavo, bolezen.«

»Vedno pogledam, zato ker nisem vajena, nato pa hočem to čimbolj skriti in se vesti 
normalno, da ne bi opazil, da ga gledam z drugačnimi očmi. Malo se prestrašim vča-
sih in se počutim krivo potem. Sicer pa se mi zdi zelo dobro in dobrodošlo, da imamo 
čimbolj pestro družbo, z ljudmi iz celega sveta. To se mi zdi super za multikulturno, 
bogato, strpno okolje, zato sem vedno navdusena, ko vidim Afričana ali kateregakoli 
tujca pri nas.«
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»Ne mislim si nič, preprosto grem mimo njega in zgodba se konča. Nisem član nobe-
ne neo-nacistične ali patriotske organizacije vendar sem zavesten bel Slovenec, kar 
mi zaenkrat zelo ugaja in gojim ponos do tega. Lepo mi je na pogled belih ljudi v moji 
ulici, mestu in državi. Dobesedno na kurac mi gre (pa oprostite za mojo francoščino), 
da temnopolta oseba lahko javno razkazuje ponos do svoje barve kože, korenin in ra-
znega black power sranja pri tem pa vsi belci sočustvujejo z njim, ko pa se spravi belec 
razkazovat ponos do svoje barve kože je takoj nacist, rasist in nestrpnež z izgovorom, 
da temnopolti ljudje so bili toliko časa zatirani in na račun tega lahko javno razkazujejo 
ponos do svoje barve kože. Razni Martini Luther Kingi in podobe scene so čisti bullshit. 
Bili so zatirani, je minilo, zdej so svobodni – deal with it. Tako ali tako vem, da se boste 
posmehovali na moje pisanje in ga označili kor otročje, ampak za minuto pozabite vse 
in preberite tole: Sem Slovenec, v Sloveniji mi je lepo, rad imam Slovence in bele ljudi 
in ne potrebujem črncev, da krasijo Slovenijo. Njihova kultura me ne zanima, zgodo-
vina niti, njihove glasbene sposobnosti in ostala umetnost me prav tako ne zanima. 
Požrite to in dejte si v glavo. Upam, da boste razumeli bistvo mojega pisanja.«

»Pa le nismo Slovenci tako zaplankani in k nam pridejo živeti tudi drugi! Zdi se mi, da 
je to le dokaz, da je Zemlja majhen planet, kjer je lepo, da nismo med seboj ločeni, 
ampak dopuščamo mavrico. Sicer pa najprej pomislim, kako je pogumen, da je šel s 
svojega rodnega okolja in se naselil nekje povsem drugje.«

»Da bomo morda imeli Slovenci kdaj bolj multikulturno miselnost.«

»Moram reči, da se kljub temu ozrem za njim. Priznam da zaradi barve kože. Samo se 
pa verjetno tudi v kakšni Afriški deželi z večinskim deležem črnih prebivalcev ozrejo 
za belcem, tako da se mi to ne zdi nič takega.«

»To so retorična vprašanja. V Sloveniji je toliko fašizma, nacionalizma in ksenofobije da 
je groza. Jaz (in meni podobni) pa bi radi živeli v družbi, kjer je vsaka raznolikost spod-
bujana, razumljena in poslušana. Nič posebnega ni, če vidim Afričana po cesti, v Jugo-
slaviji so zaradi političnih povezav prihajali sem na študij, danes je svet globalen!!!«

»Slovenija potrebuje multikulturnost, ker je sicer preveč ograjena v svojih vrtičkih. 
Veliko tujcev – to nas bogati, dobimo nove izkušnje, se od njih lahko kaj naučimo. Ko 
hodijo po cesti spremljam njihovo gibanje, saj hodijo tako naravno.«

» Hm... Kako fajn barva kože ... Le iz katere države je? ... Le kako se je zgodilo, da je 
tukaj v Sloveniji? ... Kakšno službo pa opravlja? Saj nikoli ne vidim nobenega, recimo 
v kakšnih službah s strankami.«

»Lejga niggerja :)«

»1. Sonce!!!!! 2. a) Če ga poznam osebno: Spet eden, ki me bo spravil v dobro voljo. 
b) Če ga ne poznam osebno: Škoda, da ga ne poznam, sigurno bi bila čez nekaj minut 
oba še boljše volje.«

» Ta se je pa izgubil.«



15

Zaključek

V zaključku lahko ocenimo, da so splošni rezultati raziskave pozitivno 
presenetljivi. Analiza pričujoče raziskave namreč kažejo, da slovensko 
družbo nedvomno sestavljajo tudi segmenti, ki so dovolj odprte narave, 
da bi medse sprejeli osebe iz Afrike. 

Poleg tega pa je potrebno poudariti tudi potrebo po večjem številu do-
godkov in aktivnosti, preko katerih bi se prebivalci Slovenije še bolje se-
znanili z Afriko in Afričani. Čeprav raziskava ni zajela reprezentativnega 
vzorca ljudi, je imelo v splošnem le malo Slovencev stik z Afričani v svoji 
regiji in skupnosti. Na osnovi tega, kot tudi na osnovi pomanjkanja kvali-
tetnega medijskega poročanja, se pojavlja potreba po še večji interakciji 
in boljših izobraževalnih priložnostih. Upamo, da bo večji obseg aktivno-
sti pripomogel k odpravi stereotipov znotraj slovenske družbe ter tako 
ponudil prostor, v katerem bodo tudi Afričani lahko dosegli več in na ta 
način postali bolj aktivni in prispevni člani slovenske družbe.
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Društvo Nigerijcev v Sloveniji je nevladna in neprofitna organiza-
cija, ustanovljena leta 2005. Njen osnovni namen sta spodbujanje 
in promocija medkulturnega dialoga med slovensko družbo ter 
Nigerijci in drugimi Afričani, ki živijo v Sloveniji. Društvo sodeluje 
in spodbuja vsesplošno integracijo Nigerijcev v slovensko družbo, 
dobre odnose med Nigerijci in večjo toleranco do manjšin oziroma 
manjšinskih skupnosti. Društvo sodeluje v humanitarnih in razvoj-
nih aktivnostih ter spodbuja promocijo nigerijske kulture. Društvo 
Nigerijcev skuša posameznikom z različnim osebnim ozadjem nu-
diti priložnosti, preko katerih lahko dodatno razvijajo svoja znanja 
ter se učijo s pomočjo kulturnih in izobraževalnih aktivnosti.   

V mesecu juniju leta 2009 je društvo pripravilo in izvedlo spletno 
anketo z naslovom »Kaj menite o Afričanih živečih v Sloveniji?«. 
Osnovni namen raziskave je bil sprožiti diskusijo o pogledu Slo-
vencev na Afričane, prisotne znotraj slovenske družbe, o morebi-
tnih stereotipih o Afričanih in nenazadje tudi o tem, ali slovenska 
javnost meni, da Afričani sami storijo dovolj za svojo integracijo 
v družbo. Rezultati raziskave, predstavljeni brošuri, nudijo dobro 
iztočnico za nadaljni razmislek, diskusije ter aktivnosti, katerih na-
men je boljše vključevanje Afričanov v slovensko družbo.


