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Spoštovane bralke in bralci,

gotovo živimo v izjemnem obdobju ali, kot bi rekli eni, v zanimivem času. Zato ni čudno, 
če je pred vami že druga številka Slogopisa v zadnjih dveh letih na temo migracij, njihovih 
vzrokov in posledic. Množične migracije in beg ljudi z ognjišč jasno kažejo, da so razmere 
izjemne. Zato ni nič nenavadnega, da iščemo razloge in razlage o vzrokih, da oblikujemo 
rešitve ter odzive, primerne času. 

Po drugi strani v Evropski uniji (EU) in njeni bližini naraščajo nestrpnost, oživljajo vzorci 
izključevanja na podlagi rase, spola, vere, spolne usmerjenosti … Krči se prostor civilne 
družbe. Še več, marsikje v EU smo priča aktivnemu spodbijanju verodostojnosti najbolj 
organiziranega dela civilne družbe – nevladnih organizacij. Krepijo se zlovešči znaki zapi-
ranja pred drugim, drugačnim, pred razliko, različnim, kar zahteva odziv in rešitve, ki bodo 
krepile odprto ter svobodno skupnost, pripravljenost državljank in državljanov pomagati 
drugemu, ponuditi roko v oporo različnim. 

Odgovor zloveščim praksam omejevanja mora organizirana civilna družba dati v krepitvi 
svojih dejavnosti, sporočil, izobraževanj, ozaveščanj – senzibilizirati in mobilizirati vse ter 
vsakogar, ki mu ni vseeno, na katero stran se bomo zvrnili. Nekaj časa lahko to počnemo 
na etični pogon, kot radi rečemo, ne pa ves čas.

To velja tudi za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in 
globalnega učenja. S sprejemom Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in 
humanitarni pomoči je Državni zbor ustvaril finančno in kadrovsko podlago za krepitev 
tega področja, v kolikor bo pripravljenost – da ne pozabimo – pri od ljudstva izvoljenih po-
litičnih elitah, da za temeljno orodje krepitve globalne solidarnosti postopoma namenimo 
več sredstev. Dobra volja in dobri nameni niso dovolj. Področje dvostranskega razvojnega 
sodelovanja dejansko in stvarno potrebuje povečanje finančnih sredstev, če želimo v par-
tnerskih državah dosegati še boljše rezultate – odpravljati vzroke revščine, krepiti lokalno 
gospodarstvo, se učiti ter naučiti delati usmerjeni k rezultatom. 

Vendar to ne bo dovolj. Potrebno bo krepiti pripravljenost državljank in državljanov, da s 
prostovoljnimi prispevki ter delom konkretizirajo svojo pripravljenost pomagati podpreti 
drugega, različnega. To velja tudi za podjetja – tudi njih je potrebno ozavestiti o možno-
stih, priložnostih in nujnosti prispevati h krepitvi vzajemne solidarnosti, ki v našem prime-
ru presega meje nacionalnega. Solidarnost se ohranja le, dokler je univerzalna, dokler ne 
deli po naključnih oznakah, ki zakrivajo univerzalnost človekovih pravic.

Izjemnost današnjega časa pred skupnost deležnikov razvojnega sodelovanja, humani-
tarne pomoči in globalnega učenja v Sloveniji postavlja velik izziv krepitve področja, kjer 
bo potrebno prepričati mnoge, da je dostojanstvo naše skupnosti odvisno od naše pripra-
vljenosti deliti z drugimi. Po navadi ob tem takoj zaslišimo: »Povejte, kako?« »Preprosto.« 
Oblikovati moramo vključujočo strategijo krepitve področja, določiti prednostne naloge za 
prihodnja štiri leta, prilagoditi zakonodajo in sprejeti akcijski načrt za izpolnitev zaveze, 
ki smo jo dali pred celim svetom – za uradno razvojno pomoč nameniti 0,33 % BNP. Več 
sredstev najmanj razvitim državam, ranljivim državam, državljankam in državljanom na 
območjih revščine ter lakote, ljudem.

Albin Keuc 
direktor platforme SLOGA
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UVODNIK
✎ GOSTUJOČE PERO

Izdajo časopisa sofinancira Veleposlaništvo Združenih 
držav Amerike v Ljubljani. Vsebina odraža le poglede 
avtorjev in ne uradnih stališč financerja.
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE IN SVETA
✎ ADRIANA ARALICA, PLATFORMA SLOGA

Alpine Pluralism  
Award 2018
CIPRA International objavlja natečaj Alpine 
Pluralism Award 2018, ki bo potekal v okvi-
ru Interreg projekta »PlurAlps – Enhancing 
capacities for a pluralistic Alpine Space«. 
Nagrajeni bodo ukrepi, ki podpirajo vklju-
čevanje priseljencev in priseljenk ter ra-
znolikost alpskega prostora. Razpisna do-
kumentacija je objavljena na spletni strani: 
www.cipra.org/alpine-pluralism-award. 

Za krepitev učinkov 
razvojnega sodelovanja 
Slovenija potrebuje  
jasno strategijo  
in še kaj
Za večji učinek slovenskega mednarodne-
ga razvojnega sodelovanja je potrebno 
povečati pozornost drugim regijam poleg 
Zahodnega Balkana, je eno izmed sporočil 
pregleda mednarodnega razvojnega sode-
lovanja in humanitarne pomoči Slovenije, 
ki ga je objavil Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD DAC). Pregled 
še posebej pozdravlja zavezanost Sloveni-
je, da za uradno razvojno pomoč nameni 
0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BND) 
ter tako do 2030 skoraj podvoji doseženo 
razmerje med uradno razvojno pomočjo in 
BND. Slovenija je v letu 2016 za URP name-
nila 0,18 % BND.

Pregled izpostavlja vrsto izzivov. Po-
trebno bo izboljšati skladnost politik za 
razvoj, krepiti in ohranjati znanje na po-
dročju razvojnega sodelovanja, tudi zaradi 
predvidene rasti uradne razvojne pomoči, 
ter izboljšati učinke humanitarne pomoč z 
znižanjem njene razpršenosti. OECD DAC 
med izzivi izpostavi še potrebo po spod-
bujanju sodelovanja zasebnega sektorja. 
Posebno težo ima izziv, ki temelji na ugoto-
vitvi, da trenutni sistem ne zmore učinko-
vito upravljati mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči – po-
trebno bo prestopiti na merjenje razvojnih 
rezultatov, učinkov, k čemu bo potrebno 
prilagoditi celoten upravljalski ustroj na 
vladni ravni.

Nov veter v jadrih 
mednarodnega 
razvojnega sodelovanja  
in humanitarne  
pomoči
Poleti je z nekaj menjavami na Ministrstvu 
za zunanje zadeve (MZZ) zavel nov veter v 
jadrih mednarodnega razvojnega sodelova-
nja in humanitarne pomoči. Minister za zu-
nanje zadeve Karl Erjavec je na položaj ra-
zvojnega ministra imenoval dolgoletnega in 
izkušenega diplomata Andreja Logarja. Dr-
žavni sekretar Logar je v preteklih letih med 
drugim predsedoval 2. odboru Generalne 
skupščine Organizacije združenih narodov 
(OZN) (ki pokriva izkoreninjenje revščine, fi-
nanciranje za razvoj in trajnostni razvoj), bil 
je predsedujoči in poročevalec Socialnemu 
forumu OZN leta 2009 ter podpredsednik 
Sveta za človekove pravice. Vodenje Sektor-
ja za razvojno sodelovanje in humanitarno 
pomoč je prevzela dr. Melita Gabrič. Mag. 
Alenka Suhadolnik je postala direktorica za 
gospodarsko diplomacijo, medtem ko je se-
daj nekdanji direktor ITF – Ustanove za kre-
pitev človekove varnosti Damjan Bergant 
prevzel mesto generalnega sekretarja MZZ.

V Bruslju o izzivih 
uresničevanja zavez EU  
na področju  
enakosti spolov
 
Konec septembra je Evropsko združenje 
nevladnih organizacij za pomoč in razvoj 
(European NGO Confederation for Relief 
and Development – CONCORD) v Bruslju 
organiziralo razpravo o uresničevanju za-
vez Evropske unije (EU) ter njenih držav 
članic glede enakosti spolov. Razprava se je 
osredotočila na uresničevanje zavez glede 
enakosti spolov iz Akcijskega načrta EU za 
enakost spolov in Agende 2030 za trajno-
stni razvoj. Predstavniki Evropske komisi-
je, Evropske službe za zunanje delovanje, 
britanskega Ministrstva za mednarodni 
razvoj, Stalnega predstavništva Republike 
Portugalske pri EU in CONCORD Sweden 
so se strinjali, da imajo ukrepi na področju 

enakosti spolov ter opolnomočenja žensk 
pomemben multiplikacijski razvojni učinek.
Vsebinska posvetovanja s civilno družbo 
ključnega pomena, posebej v luči krčenja 
prostora civilne družbe. Reden dialog in so-
delovanje z lokalnimi civilnodružbenimi or-
ganizacijami predstavlja pomemben dopri-
nos k delu delegacij EU. Napredek je zaznati 
pri vključevanju vidika spola v politični dialog 
z vsemi partnerskimi državami. Razpravo so 
zaključili z mislijo, da je enakost spolov ključ-
no vprašanje človekovih pravic, saj je polovi-
ca svetovnega prebivalstva še vedno diskri-
minirana na podlagi spola, zato morajo tako 
države članice kot tudi EU okrepiti prizade-
vanja pri izvajanju Akcijskega načrta EU za 
enakost spolov in ciljev trajnostnega razvoja.

Javni poziv odgovornim 
glede pritiska na okoljske 
nevladne organizacije v 
zadevi Magna
 
V začetku septembra so bile okoljske ne-
vladne organizacije deležne večstranskega 
odkritega napada, ki se v državi, zavezani 
demokraciji, pravičnosti, pravnim in drugim 
načelom, nikakor ne bi smel zgoditi. Še več, 
menimo, da se je zaščita javnega interesa 
izgubila pred nosilci moči, javne institucije 
pa svoje vloge ali niso opravile ali pa je ni-
so opravile transparentno in strokovno. Zdi 
se, da državni aparat mnogo lažje razume 
nekatere kapitalske strukture kot svoje 
državljane, nevladne organizacije in orga-
nizirano civilno družbo. Tako smo doživeli 
izkrivljanje resnice, posploševanje na nekaj 
populističnih »dejstev«, kar je eskaliralo v 
orkestrirano lomljenje kopij na hrbtih ne-
vladnih organizacij.

Evropska agenda o 
migracijah: ohraniti  
je treba napredek  
pri upravljanju 
migracijskih tokov
Evropska komisija je v začetku septembra 
predstavila napredek pri izvajanju evrop-
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ske agende o migracijah. V štirih sprejetih 
poročilih poziva vse strani, naj ohranijo in 
še pospešijo doseženi napredek pri upra-
vljanju tokov nedovoljenih migracij, varova-
nju zunanjih meja EU ter podpori državam 
članicam na prvi črti, ki so pod pritiskom.

Mehanizem EU za premestitev deluje in 
prinaša rezultate, menijo na Evropski komi-
siji. »Mesečno se od februarja letos povpreč-
no premesti 2.300 oseb, ki se porazdelijo v 
skoraj vse države članice. Do 4. septembra je 
bilo skupaj premeščenih 27.695 oseb (19.244 
iz Grčije in 8.451 iz Italije). Države članice mo-
rajo pospešiti obdelavo predaj v okviru pre-
mestitve in sprejeti dovolj zavez glede mest 
za premestitev za vse kandidate.« Nekatere 
države članice so že v celoti premestile vse 
dodeljene prosilce ali pa so blizu cilja, med-
tem ko Češka, Madžarska in Poljska še naprej 
kršijo svoje pravne obveznosti, saj bodisi ni-
so premestile nikogar (Madžarska ter Polj-
ska) bodisi že več kot leto niso sprejele za-
vez za premestitev (Češka). Komisija je zato 
proti tem državam 26. julija sprožila pravni 
postopek in jim poslala obrazložena mnenja. 
Komisija pozdravlja sodbo Sodišča Evropske 
unije, s katero je to potrdilo veljavnost dru-
gega sklepa Sveta o premestitvi in zavrnilo 
tožbi, ki sta ju vložili Slovaška ter Madžarska.

Program EU za preselitev, ki je bil sprejet 
julija 2015, se bo uspešno izpeljal, saj je bilo 
v države članice in pridružene schengenske 
države preseljenih že 17.305 od dogovorjenih 
22.504 oseb. V okviru dogovora EU–Turčija je 
bilo iz Turčije v EU do zdaj preseljenih 8.834 
Sircev. V okviru obeh programov za pre-
selitev na ravni EU je bilo od njune uvedbe 
preseljenih skupaj 22.518 oseb. Komisija še 
naprej zagotavlja finančno podporo v okvi-
ru instrumenta za begunce v Turčiji. Od treh 
milijard evrov dodeljenih sredstev za obdo-
bje 2016–2017 so že podpisane pogodbe v 
vrednosti 1,66 milijarde evrov, izplačila pa 
znašajo 838 milijonov evrov. V mrežo social-
ne varnosti v sili je vključenih 860.000 oseb, 
do konca leta pa naj bi jih bilo 1,3 milijona. 

V Mjanmaru  
350 tisoč ljudi  
potrebuje nujno 
humanitarno pomoč
 
Evropski komisar za humanitarno pomoč 
in krizno upravljanje Christos Stylianides 

je septembra glede humanitarnih razmer 
v Mjanmaru povedal, da je treba omogočiti 
dostavo humanitarne pomoči za 350.000 
ljudi v državi Rakine, ki jo nujno potrebuje-
jo. Stylianides je vse vpletene strani pozval 
k umiritvi napetosti in spoštovanju medna-
rodnega humanitarnega prava, zlasti izo-
gibanju nasilja nad civilnim prebivalstvom. 
Podpora in zaščita beguncev, ki so se pred 
trpljenjem zatekli v sosednji Bangladeš, je 
nujna, dokler se razmere v Mjanmaru ne 
umirijo in omogočijo njihove vrnitve. Evrop-
ska unija je v tesnem stiku z vsemi stranmi, 
da bi lahko obnovili dostavo humanitarne 
pomoči prebivalstvu v državi Rakine.

Uspešno zaključen 
mednarodni forum  
o medkulturnosti  
v mestih
 
V Ljubljani je 3. in 4. septembra 2017 po-
tekal mednarodni forum »Medkulturna 
mesta«, ki ga je organiziral Zavod Povod, 
nacionalni koordinator mreže Anne Lindh 
(ALF) v sodelovanju z Ministrstvom za zu-
nanje zadeve in EMUNI Univerzo. V okviru 
foruma, ki se je osredotočal na Evrosredo-
zemlje, so različni predstavniki vladnih in 
nevladnih organizacij iz več kot 15 različ-
nih držav razpravljali o pomenu ter vlogi 
sredozemskih držav, med katerimi je tudi 
Slovenija, pri spodbujanju medkulturnega 
sobivanja. V nadaljevanju so nekateri člani 
mreže ALF predstavili primere dobrih praks 
pri delu z različnimi družbenimi skupinami 
glede promocije medkulturne strpnosti.

Predstavitev izkušenj z 
izvajanjem projektov v 
okviru programa EU Aid 
Volunteers
 
V Hiši Evropske unije je 29. avgusta 2017 
potekal dogodek, na katerem je Zavod Vo-
luntariat v sodelovanju s platformo SLOGA 
predstavil svoje izkušnje z izvajanjem pro-
jektov v okviru programa EU Aid Volunte-
ers. V zadnjih letih so meje med humani-
tarnimi konteksti in razvojno pomočjo vse 
bolj tanke. V primeru dolgotrajnih kriz in 
nesreč se pod vprašaj postavlja medna-

rodno pomoč ter prisotnost mednarodnih 
prostovoljcev. Lokalne skupnosti postajajo 
vse bolj priznane kot partnerji in ne zgolj 
upravičenci pomoči ter prav krepitev lo-
kalnih prostovoljcev in lokalne zmogljivosti 
ter odpornosti v primeru naravnih nesreč 
je ena izmed ključnih točk pobude EU Aid 
Volunteers. V okviru navedenega programa 
je v letu 2017 Zavod Voluntariat kot prva 
slovenska organizacija postal certificiran 
s strani Generalnega direktorata Evrop-
ske komisije za evropsko civilno zaščito in 
evropske operacije humanitarne pomoči (in 
Izvajalske agencije za izobraževanje, avdio-
vizualno področje in kulturo) kot pošiljajo-
ča organizacija. Na dogodku so predstavili 
svoje izkušnje med postopkom pridobiva-
nja certifikata in izkušnje ene od slovenskih 
prostovoljk, ki se je uvrstila v ožji izbor za 
napotitev v okviru programa. V nadaljeva-
nju je predstavnik platforme SLOGA pred-
stavil načrtovane aktivnosti za podporo 
vsem zainteresiranim nevladnim organi-
zacijam za aktivno vključitev pridobitve 
certificiranosti za pošiljanje prostovoljcev 
v okviru EU Aid Volunteers programa, ki se 
bodo začele izvajati letos jeseni.

Ob zaključku projekta 
za opolnomočenje 
begunskih žensk v Ugandi
 
Zavod Krog in ugandska organizacija Hope 
of Children and Women Victims of Violence 
ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve 
konec septembra letos zaključujeta večle-
tni projekt, katerega namen je bil povečati 
ekonomsko neodvisnost žensk, predvsem 
begunk, v kraju Ndejje v Ugandi, ter izbolj-
šati položaj žensk in povečati spoštovanje 
oz. uresničevanje njihovih pravic. Ob koncu 
projekta so zadovoljni, da 60 žensk finančno 
preživljala svoje družine z gojenjem gob in 
frizerstvom, več kot 150 deklet ter žensk pa 
pozna svoje pravice, zna zaščititi ter ukrepa-
ti v primeru nasilja in nastopiti kot enakovre-
dne moškim, saj so bile deležne ozaveščanja 
o pravicah žensk, načrtovanju družine ter 
spolnih in reproduktivnih boleznih.
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Z novim uradom do celovitejše 
integracijske politike

✎ MAG. MOJCA ŠPEC POTOČAR, DIREKTORICA URADA VLADE RS ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV

Junija letos je tudi formalno začel de-
lovati Urad Vlade Republike Sloveni-
je za oskrbo in integracijo migrantov. 
Ustanovitev posebne vladne službe je 

ena v vrsti naporov slovenske vlade za celo-
vitejše in uspešnejše naslavljanje migrant-
ske problematike pri nas. Samo po sebi se 
zastavlja vprašanje, zakaj je potrebna nova 
administrativno-organizacijska rešitev na 
tem področju. Sledeči prispevek nudi strnjen 
odgovor na omenjeno dilemo.

Na področju begunske oz. priseljeniške 
problematike imamo v Sloveniji kar solidne 
izkušnje. Tako na splošni ravni kot ravni re-
sornih politik smo posledično razvili ustrezne 
rešitve. Nekatere izmed njih lahko uvrstimo 
celo med primere dobrih praks. Lep primer 
je pred kratkim nadgrajen sistem zgodnjega 
jezikovnega opismenjevanja. Vseeno pa se 
pri tokratnem migrantskem valu soočamo s 
pomembno drugačnim fenomenom, kot smo 
ga bili vajeni doslej. Ta terja temu dejstvu pri-
lagojen pristop, tudi organizacijski. 

Kakšno dodano vrednost prinaša nov 
urad? Na splošno bi lahko naše delovno polje 
v grobem ločili na dva sklopa.

Prvi je povezan z zagotavljanjem osnov-
nega sprejema in oskrbe različnih katego-
rij priseljencev. Ta del je že sedaj relativno 
dobro delujoč, normativno zaokrožen, 
postopkovno jasen in v organizacijskem 

smislu dobro pokrit. Vendar pa se tudi na 
tem področju soočamo s številnimi izzivi. 
Eden od teh je zagotavljanje ustreznih pro-
storskih kapacitet, še posebej v kontekstu 
prevzemanja solidarnostnega bremena, ki 
ga predstavlja premestitev 567 migrantov 
iz Italije, Grčije, v manjši meri pa tudi tretjih 
držav, ki jih bomo v celoti realizirali predvido-
ma do konca tega leta. Nastala situacija nas 
sooča z iskanjem hitrih in inovativnih rešitev. 
Ena od teh je na primer projekt namestitve 
mladoletnikov brez spremstva v dijaške do-
move, s katerim na nek način naslavljamo 
več izzivov hkrati. Zavedamo pa se, da bo 
za trajnejše rešitve potrebno razviti trdnejše 
partnerske odnose z lokalnimi skupnostmi. 
Naše načrtovano partnerstvo z občinami pa 
se tukaj ne namerava končati. Eden od klju-
čev za uspešno integracijo se namreč skriva 
na ravni mikro okolij. Tam, kjer se posame-
znik na konkreten način sooča z različnimi 
življenjskimi situacijami.

Pri svojem delu nameravamo še naprej 
graditi na naših primerjalnih konkurenčnih 
prednostih. Številčna obvladljivost tistih, ki 
se vključujejo v naše okolje, gotovo spada 
med te. Ta privilegij nam omogoča, da lahko 
naše politike vodimo na zelo individualiziran 
način. Zato gradimo na konceptu osebnih in-
tegracijskih programov, ki jih spremljajo po-
sebni svetovalci za integracijo in nudijo vso 

potrebno podporo. Še posebej se skušamo 
osredotočati na najbolj ranljive skupine, kot 
so recimo mladoletniki brez spremstva. V ta 
namen že tečejo nekateri medresorski pilotni 
projekti, ki jih bomo v prihodnje tudi preko 
mehanizmov, ki so nam na voljo v posebnem 
evropskem skladu (AMIF), še krepili v smeri 
bolj sistemskega pristopa.

V preteklosti je veljala doktrina, da je za 
vključevanje migrantov v družbo potrebno 
zagotoviti predvsem osnovno poznavanje 
jezika in opremljenost s ključnimi informa-
cijami o pravicah, dolžnostih ter življenju v 
okolju, v katerem se posameznik znajde. Ta 
okvir je postal nezadosten in preozek. Stan-
dardi gredo v smeri celovitega in ciljnega, 
predvsem pa izrazito proaktivnega vklju-
čevanja posameznikov v družbo ter njene 
podsisteme, predvsem v izobraževalni sis-
tem in na trg dela. V ta namen urad prevze-
ma tudi drug večji sklop odgovornosti, to je 
vlogo koordinacije aktivnosti med ključnimi 
resorji. Kot eno izmed izhodišč pri tem velja 
načelo, da gradimo na tem, kar že imamo in 
deluje dobro. In obratno, da preusmerimo 
slabe prakse tam, kjer je to potrebno. Pri 
tem smo si zadali cilj, da ne bomo »odkrivali 
tople vode«. Iskali in v slovensko realnost 
bomo prevedli dobre prakse iz mednaro-
dnega okolja. Uporabili bomo obstoječe 
vire, tako kadrovske kot finančne, znotraj 
drugih resorjev ter potencial zainteresira-
nih in sodelujočih nevladnih organizacij ter 
s tem ustvarili platformo za bolj usklajene 
aktivnosti. 

Migranti v našem okolju so dejstvo, na 
katero imamo zaradi objektivnih okoliščin 
relativno omejen vpliv. Strahovi ob tem so 
razumljivi. Kot vedno, kadar smo soočeni z 
nečim novim, neznanim. So pa precejšnja 
ovira za sledenje naši osnovni ambiciji: polni 
vključitvi priseljencev v našo družbo. Zato bo 
naša pozornost namenjena tudi razbijanju 
strahov in predsodkov. Pri tem računamo na 
aktivnejše partnerstvo tudi s civilnodružbe-
nimi strukturami. V tej zgodbi smo namreč 
vsi na isti strani in gradimo dobre zgodbe za 
strpno ter solidarno družbo. 
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»Skupaj lahko in moramo storiti več«

✎ BRENT R. HARTLEY, VELEPOSLANIK ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE V SLOVENIJI

Združene države Amerike (ZDA) so 
že dolgo največji podpornik hu-
manitarnih akcij po vsem svetu in 
vodilna država na področju trajne 

preselitve beguncev. Skozi celotno paleto 
podpore bomo še naprej pomagali najranlji-
vejšim beguncem po svetu. Prav tako verja-
memo, da je potrebno poudariti potrebo po 
širšem mednarodnem odzivu in po okreplje-
nih prizadevanjih vseh vlad pri naslavljanju 
humanitarnih kriz.

Od leta 1975 so ZDA omogočile nov začetek 
več kot 3,3 milijonom beguncem, zadnjih 15 let 
povprečno 58.000 letno. Medtem ko je trajna 
preselitev ključen del naše humanitarne politi-
ke in najpomembnejša rešitev za najranljivejše 
posameznike po svetu, je rešitev le za majhen 
delež beguncev. Zato je primarni cilj ameriške 
humanitarne pomoči razseljenim ljudem po 
svetu zagotoviti, da so ranljivi posamezniki 
zaščiteni in so jim zagotovljene osnovne po-
trebe v krajih, kamor so pobegnili, kar olajša 
njihovo morebitno vrnitev v domovino. Samo 
v preteklem letu je bilo več kot sedem mili-
jard dolarjev ameriške humanitarne pomoči 
namenjene financiranju nujnih programov, ki 

so reševali življenja in zagotavljali hrano, či-
sto vodo, zdravstveno oskrbo ter nastanitev 
milijonom razseljenih oseb po svetu, ki so jih 
prizadele krize, vključno z begunci.

Obravnava tega obdobja povečanih in 
nereguliranih migracijskih tokov ter razse-
litev je zahtevna tako z logističnega kot tudi 
političnega stališča. Vendar so se številne 
države, vključno s Slovenijo, na izziv begun-
stva in migracij odzvale z velikodušnostjo ter 
sočutjem, migrantom, prosilcem za azil in 
beguncem so v obdobju nujnih potreb zago-
tavljale nastanitev, zaščito ter nujno pomoč. 
Evropska unija in njene države članice so iz-
kazale močno zavezo k iskanju celovitega ter 
usklajenega odziva na izziv nereguliranih mi-
gracij; prepoznavamo dosežen napredek pri 
obravnavi in premestitvi prosilcev iz Italije 
ter Grčije. Pozdravljamo države, ki namenjajo 
obsežne in pomembne prispevke za podporo 
beguncem, kot tudi države, ki prepoznavajo 
pozitiven prispevek beguncev v državah go-
stiteljicah; Evropsko unijo ter njene članice 
spodbujamo, naj pospešijo premestitve.

ZDA pri naslavljanju svetovnih humani-
tarnih izzivov sodelujejo z mednarodnimi in 

nevladnimi partnerji, vendar sodelujejo tudi 
z manjšimi lokalnimi organizacijami, vključno 
s številnimi v Sloveniji. Posebej smo pono-
sni, da smo v preteklih dveh letih s platfor-
mo SLOGA sodelovali v številnih programih 
izmenjave ameriških izkušenj in pridobljenih 
spoznanj iz naših dolgoletnih izkušenj trajne 
preselitve, namenjenih predstavnikom civilne 
družbe v Sloveniji in v regiji, ki si prizadevajo 
podpirati integracijo beguncev ter migrantov.

Platforma SLOGA je gostila skoraj ducat 
strokovnjakov s področja begunstva in inte-
gracije iz ameriških civilnodružbenih organi-
zacij – prihajajo iz Miamija do Buffala, od Cle-
velanda do Minneapolisa – ki so delili zgodbe 
o naših uspehih ter neuspehih. Odkrito so 
spregovorili o naših izzivih, vključno z neena-
komerno podporo skupnosti trajni preselitvi 
beguncev, s težavami pri iskanju primerne in 
cenovno dostopne nastanitve ter s pomočjo 
beguncem z resnimi zdravstvenimi potrebami 
in težavami v duševnem zdravju. Pojasnili so 
edinstveno in ključno javno-zasebno partner-
stvo Programa ZDA za sprejem in namestitev, 
ki sofinancira dejavnosti, ki izražajo dobrodo-
šlico ter sprejemajo begunce v 180-ih mestih 
po ZDA. Opisali so prednostni cilj ameriškega 
sistema integracije beguncev, tj. zagotoviti 
osnovne potrebe in temeljne storitve v okvi-
ru prvega obdobja po preselitvi, kar vodi k 
ekonomski samozadostnosti beguncev v čim 
krajšem času po prihodu v ZDA. Upam, da so 
ta prizadevanja v podporo slovenski vladi in 
civilni družbi, ko se v sodelovanju odzivate na 
trenutne izzive begunstva ter migracij.

Hvala za vaše pomembno delo, da bi se 
odzvali na nekatere najbolj zapletene izzive 
našega časa in pomagali tistim najbolj ran-
ljivim v naših družbah. ZDA bodo še naprej 
sodelovale s svojimi prijatelji in partnerji, da 
bi pomagale okrepiti upravljanje migracij, 
vključno s humanitarnim odzivom, varno-
stnimi ukrepi ter izmenjavo informacij in 
najboljših praks. In še naprej bomo zago-
varjali – v okviru našega delovanja znotraj 
sistema Združenih narodov in neposredno z 
narodi po svetu – večje število donatorjev ter 
prispevkov za humanitarne pozive in odzive. 
Ključnega pomena je odziv na svetovni rav-
ni ob naraščajoči finančni podpori številnih 
držav. 
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Globalen pristop in  
skupna prizadevanja  
celotne Evropske unije

✎ PAOLO TRICHILO, VELEPOSLANIK ITALIJANSKE REPUBLIKE V SLOVENIJI

Upravljanje migracij z vidika deljene 
odgovornosti predstavlja za Italijo 
prednostno nalogo; na to načelo si 
prizadevamo opozarjati na poga-

janjih za t. i. globalni dogovor (Global Com-
pact) za pribežnike in migrante, ki naj bi bil 
sklenjen do konca leta 2018. Italija je znatno 
prispevala pri sprejemanju in reševanju teh 
oseb ter se znašla, zaradi njene zemljepisne 
lege, na najbolj izpostavljenem delu migracij-
ske poti v osrednjem Sredozemlju. Že dolgo 
časa poudarjamo, da gre za epohalno vpra-
šanje, ki zadeva celotno Evropsko unijo (EU) 
in ne zgolj posamezne države članice.

Zato so potrebni globalen pristop in 
skupna prizadevanja celotne EU. Na vrhu v 
Parizu 28. avgusta je dosedanje italijansko 
stališče dobilo podporo; skladno s sklepi, 
sprejetimi na vrhu EU v La Valletti, je potreb-
no, da se preoblikuje v stališče celotne EU, in 
sicer da se vzpostavi konkreten dialog z iz-
vornimi državami in državami, ki za migrante 
veljajo za tranzitne. Kot izhaja iz pariške izja-
ve, »je naš pristop skladen z mednarodnim 
pravom in temelji na akcijskem načrtu, ki sta 
ga na Vrhu v Valetti sprejeli EU ter Afriška 

unija in ki poziva k skupni odgovornosti iz-
vornih, tranzitnih ter ciljnih držav; migracije 
so nadnacionalni pojav, ki ga ne more obrav-
navati posamična država, zahteva namreč 
visoko stopnjo usklajevanja tako znotraj 
Evrope kot tudi med evropskimi in afriškimi 
državami ter zajema dolgoročen razvojni pri-
stop.« Pri tem bi opozorili na prizadevanja za 
vzpostavitev novega skupnega evropskega 
azilnega sistema, ki mora vzpostaviti pravo 
ravnovesje med odgovornostjo in solidar-
nostjo z državami članicami, ki upravljajo 
zunanjo mejo.

Italija bo še naprej opravljala svojo nalogo 
z vidika deljene solidarnosti vseh držav čla-
nic, tudi na podlagi polnega izvajanja sklepov 
o razporeditvi, kar je pred nedavnim potrdila 
razsodba Evropskega sodišča. V zvezi s tem 
se zelo zahvaljujemo Sloveniji za njeno polno 
sodelovanje, tudi s tem, da je napotila ladjo 
Triglav za operacije iskanja in reševanja med 
letoma 2013 ter 2016.

Po tem ko je sklenila dogovor s Turčijo, 
mora Evropa svojo politično in finančno težo 
usmeriti tudi na pot osrednjega Sredozemlja. 
V zaključkih omenjenega pariškega vrha je 

poudarjena prednostna potreba po ponov-
nem financiranju evropskega skrbniškega 
sklada za Afriko, ki bi podprl razvojne pro-
jekte v Libiji, Čadu in Nigru.

Spremembe na globalnem prizorišču 
terjajo učinkovite in izčrpne odgovore, s ka-
terimi bi preprečili radikalizacijo kulturnih 
identitet kot posledico pomanjkanja ustre-
znih odgovorov na potrebe po družbeni 
vključenosti. Integracija nakazuje skupne 
izzive, tako za EU kot za posamezne države 
članice. Italija si prizadeva razviti konkretne 
ukrepe v smeri integracije, povezane tudi s 
perečim problemom mladoletnih oseb brez 
spremstva.

Nazadnje bi želel spomniti na dve izjavi o 
italijanski migracijski politiki, ki sta ju izrekli 
dve ugledni osebnosti. Predsednik Evropske 
komisije Juncker je pred nedavnim povedal, 
da je Italija rešila čast Evrope, medtem ko 
je papež Frančišek 11. septembra izrekel 
hvaležnost Italiji in Grčiji. Italija bo še naprej 
skupaj gojila odgovornost in solidarnost. 
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Integracija priseljencev  
v Sloveniji

✎ MAG. FRANCI ZLATAR, SLOVENSKA FILANTROPIJA

Pravice do integracijskih ukrepov 
v Sloveniji so odvisne od statusa 
priseljencev. Medtem ko imajo 
osebe z mednarodno zaščito ve-

čino pravic izenačenih s pravicami državlja-
nov Republike Slovenije (RS), pa so pravice 
tujcev s stalnim in začasnim prebivanjem 
v RS bistveno nižje. Vprašamo se lahko, ali 
je program Začetne integracije priseljen-
cev, katerega glavna komponenta je učenje 
slovenskega jezika, zadostna integracijska 
podpora. Integracija priseljencev zajema 
številne vidike njihovega življenja in tako bi 
bilo potrebno k njej tudi pristopati. Na insti-
tucionalni ravni manjka predvsem celovit in 
koordiniran pristop. Institucije in organiza-
cije, ki izvajajo integracijske ukrepe, se med 
seboj premalo povezujejo. Problematično 
je tudi dejstvo, da lokalne skupnosti nimajo 
formalne vloge pri izvajanju integracijskih 
ukrepov. Pri Ministrstvu za notranje zadeve 
(MNZ) sicer že dalj časa deluje Svet za vklju-
čevanje priseljencev, v katerega so vključeni 
predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti, 
izobraževalnih in nevladnih organizacij, pa 
tudi predstavniki priseljencev, vendar Svet v 
veliki meri služi le izmenjavi informacij med 
člani, ne pa pripravi skupnih integracijskih 
strategij ter koordinaciji dela med posame-
znimi akterji.

Izpostaviti velja jezikovne prepreke, ki 
vplivajo na dostop do pravic priseljencev. 
To se pogosto dogaja pri dostopu do zdra-
vstvenega varstva. Zdravstveni domovi 
ne morejo vedno zagotavljati prevajalcev, 
pogosto je ovira tudi nepripravljenost ko-
municirati v tujem jeziku. Podobno je tudi v 
drugih institucijah. Omeniti velja tudi, da je 
znanje slovenskega jezika v večini primerov 
tudi pogoj za zaposlitev v Sloveniji, ne glede 
na vrsto dela oz. zaposlitve. 

Dostop do zdravstvenega varstva je za 
številne priseljence omejen in je odvisen 
od njihovega statusa. Mnogi, tudi tisti, ki se 
nahajajo v situaciji ranljivosti (kamor lahko 

zagotovo uvrstimo prosilce za mednarodno 
zaščito), imajo tako dostop samo do nujnega 
zdravstvenega varstva. Zaradi preobreme-
njenosti zdravnikov pa pogosto prihaja do za-
vračanja pacientov s priseljenskim ozadjem. 
Manjkajo tudi ustrezni mehanizmi zaščite pri-
seljencev, ki se znajdejo v situaciji ranljivosti 
(kot so travmatizirani begunci, žrtve nasilja).

Tudi osebe z mednarodno zaščito imajo, 
kljub na papirju precej večjemu obsegu pra-
vic, v praksi številne težave pri vključevanju. 
Nesmiselni ukrep ukinitve enkratne denarne 
pomoči po pridobitvi statusa mednarodne 
zaščite, ki je bil sprejet s spremembo Zakona 
o mednarodni zaščiti spomladi lani, je pov-
zročil, da mnogi po pridobitvi statusa, po-
tem ko se morejo izseliti iz azilnega doma, 
za nekaj časa ostanejo brez vseh sredstev 
za življenje. Od vloge za denarno socialno 
pomoč na Centrih za socialno delo in obrav-
nave do njene odobritve preteče nekaj časa. 
Begunci, ki nimajo lastnih sredstev, so v tem 
vmesnem obdobju odvisni od humanitarnih 
pomoči. Mnogi begunci so, namesto da bi se 
učili slovenskega jezika in spoznavali življe-
nje v Sloveniji, v prvi fazi integracije pred-
vsem prisiljeni iskati sredstva za osnovno 
preživetje.

Glede finančnih sredstev je potrebno 
omeniti tudi, da pravila obračunavanja na 
MNZ še vedno niso povsem usklajena s pra-
vili za obračunavanje socialnih transferjev. 
Izpostavimo lahko prejemanje otroškega 
dodatka, ki se pri obračunavanju denarnega 
nadomestila za zasebno nastanitev upošte-
va kot dohodek.

Velik problem predstavlja tudi dostop do 
nastanitev. Predvsem v zadnjem letu, ko se 
je v Sloveniji povišalo število oseb s priznano 
mednarodno zaščito, kapacitete integracij-
skih hiš v Ljubljani in Mariboru več ne za-
doščajo potrebam. Tako begunci nastanitev 
iščejo na nepremičninskem trgu, katerega 
zakonitosti nimajo posluha za posebne ran-
ljivosti oseb z mednarodno zaščito. Zaradi 

njihovega šibkega položaja na nepremičnin-
skem trgu jim lastniki nepremičnin pogosto 
ponudijo višje cene in pogosto tudi slabša sta-
novanja, kar nedvomno ovira integracijo. Ta-
ko se kaže potreba po vzpostavitvi posebnih 
programov razpršenih nastanitev beguncev v 
tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.

Zelo problematična je tudi integracija na 
trg dela, saj so zaposlitvene možnosti v Slo-
veniji še vedno zelo omejene, hkrati ni veliko 
podjetij z razvitim sistemom upravljanja ra-
znolikosti, ki bi imela možnosti vključevanja 
priseljencev. Običajno je predpogoj za za-
poslitev znanje slovenskega jezika, tako da 
pogosto zaposlitve pridejo v poštev šele, ko 
so osebe že precej integrirane, tudi občasna 
dela prej zelo težko dobijo. Hkrati pa tudi 
nižje plačana občasna dela vplivajo na zni-
žanja socialnih transferjev, pa tudi sredstev 
za zasebno nastanitev, ki jih dodeljuje MNZ. 
Zaradi zgoraj navedene neusklajenosti na 
sledenje vplivajo tudi občasni dohodki. Ra-
zumljivo je, da posamezniki preračunavajo, 
kaj se jim najbolj izplača in s tem omogoča 
kolikor toliko dostojno življenje, vendar se 
jim tako posledično zmanjšujejo možnosti, 
da bi pridobivali vsaj določene kompetence. 
Namesto da bi sistem begunce spodbujal pri 
zaposlovanju, jih tako predvsem ovira. 

Tudi na področju priznavanja kvalifikacij 
so potrebne določene spremembe. Za osebe 
z mednarodno zaščito bi bila smiselna čim-
prejšnja vzpostavitev sistema preverjanja 
dejanskih znanj, saj večina pride v Sloveni-
jo brez dokazil o predhodni izobrazbi, kar 
vpliva na možnost vključevanja v nadaljnje 
izobraževanje.

Zaključimo lahko, da bo potrebno v pri-
hodnje v Sloveniji razviti celovito integracij-
sko politiko, ločeno od restriktivnih politik 
sprejemanja oz. zavračanja tujcev. Pri tem 
bo potreben strateški pristop in povezanost 
z ostalimi politikami (npr. socialno ter demo-
grafsko politiko). Osrednjo vlogo pri integra-
ciji bodo morale dobiti lokalne skupnosti. 
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Položaj migrantov in  
prepoved diskriminacije

✎ BOŠTJAN VERNIK ŠETINC, DRUŠTVO ZA OSVEŠČANJE IN VARSTVO – CENTER ANTIDISKRIMINACIJE (OVCA)

Prepoved diskriminacije je temelj 
zaščite ljudi s pravom človekovih 
pravic. Vsi ljudje smo enaki v svo-
jem prirojenem človeškem dosto-

janstvu ter enaki vrednosti: diskriminacija 
pomeni njuno zanikanje. Vsem ljudem gredo 
enake in neodtujljive pravice ter svoboščine, 
pa tudi druge »navadne« pravice, pravni in-
teresi, dolžnosti, odgovornosti in ugodnosti. 
Prepoved diskriminacije je presečna tema, ki 
terja od države nedvoumno proaktivno držo, 
vodenje in jasen zgled: spoštovanje (dolžnost 
vzdržati se lastnih kršitev, jih preprečevati), 
varstvo (tudi pred kršitvami pravic s strani 
tretjih, vključno z zasebniki) ter učinkovito 
uživanje pravice do enakega obravnavanja 
(dolžnost imeti nediskriminacijsko politiko, 
spremljati stanje, ustanoviti posebno neod-
visno institucijo za varstvo in oporo žrtvam, 
osveščanje, promocija, usposabljanja). Pa na-
ša država tako držo res ima? Ne. To močno 
prizadene vse, a se posledice posebej močno 
lomijo na plečih nekaterih. 

Za diskriminacijo posebej ranljiva sku-
pina so migranti. Tako je zaradi presečnosti 
številnih razlogov, ki njihov položaj močno 
zaostrujejo (ekonomski, jezikovni, etični, ver-
ski, kulturni …). Osredotočimo se na zgodbo 
o rasizmu.

Evropsko sodišče za človekove pravi-
ce vztrajno poudarja, da je diskriminacija, 
ki temelji na rasi, barvi kože ali etničnem 
poreklu,1 skrajno resna in zavržna ter da 
rasistične ideje nasprotujejo temeljem de-
mokratične družbe. V Durbanski deklaraciji 
in programu ukrepov (2001) članice Organi-
zacije združenih narodov priznavajo, da je 
ksenofobija proti nedržavljanom, zlasti mi-
grantom, beguncem ter iskalcem azila, eden 
od glavnih virov sodobnega rasizma in da so 
kršitve človekovih pravic teh skupin široko 

1 Sem spada tudi pripadnost in povezanost z manjšino, rojstvo (krvna vez s 
predniki) ter jezik. Avtor se skuša izogibati pojmu »rasa«, kjer je to le mogoče, 
saj gre za miselni konstrukt, da je človeštvo sploh mogoče deliti na posamezne 
rase in jim pripisovati večvrednost/manjvrednost. Sociološki termin rasizem 
pa seveda ni sporen v smislu rabe, saj označuje diskriminacijo, družbene vzorce 
vedenja in ravnanja, ki jo spodbujajo. 

razprostranjene v smislu diskriminatornih, 
ksenofobičnih ter rasističnih praks. Sestavni 
del, celo najgloblji problem rasizma je gola 
ravnodušnost, sprenevedanje in zanikanje, 
da problem sploh obstaja. Če ga »le« podce-
njujemo in ni volje, da bi ga ustrezno naslo-
vili, ali ga država celo pometa pod preprogo, 
imamo sistemski problem. Slovenija nima ni-
ti strategije boja proti rasizmu in diskrimina-
ciji, o tem, kakšno je stanje, pa le ugiba(mo). 
Število zaznanih primerov diskriminacije je 
tako nizko, da bi morali zvoniti vsi zvonovi. 
Ljudje so dejansko izgubili zaupanje, da bi jih 
bila država sposobna zaščititi. 

Med tipičnimi razlogi za diskriminacijo 
migrantov je tudi državljanstvo, podobno pa 
velja tudi za stalno prebivališče. Oba statusa 
sta lahko razlog za neposredno diskrimina-
cijo, pogosto pa učinkujeta tudi kot vzvod 
posredne rasne diskriminacije: kot pogoj za 
uživanje banalnih pravic ju migranti (ne vsi, a 
večina)2 izpolnijo nesorazmerno težko.

Že pri zakonskem urejanju pravic vlada-
ta velika stihija in inercija. Veliko pravic in 
ugodnosti se brez upravičenih razlogov (za 
izjeme velja strog test sorazmernosti) veže 
na državljanstvo. Ali niso že določbe ustave, 
ki marsikatero pravico domnevno vežejo na 
državljanstvo (npr. pravice do socialne var-
nosti, do pokojnine, do primernega stanova-
nja, do izobraževanja), močno zavajajoče in 
očitno neusklajene z mednarodnim pravom 
človekovih pravic? Kakšno povezavo ima kri-
terij državljanstva z nalogami zagovornikov 
otrokovih pravic? Je to res nujna in odločilna 
(poklicna) zahteva za prav vsako uradniško 
delovno mesto? Je državljanstvo ali pa »le« 
stalno prebivališče staršev in hkrati otroka 
res ključno za uživanje socialnih ugodnosti, 
kot so družinski ter starševski prejemki, do-
stop do neprofitnih stanovanj in subvencij 

2 V Sloveniji imajo migranti lahko vrsto statusov, na katere že zakonodaja bolj 
ali manj upravičeno veže uživanje različnih sklopov pravic in dolžnosti. Tu so 
nedržavljani slovenskega porekla, državljani članic Evropske unije (EU), državljani 
tretjih držav, ki so rezidenti v EU že daljši čas, delovni migranti, tujci s stalnim 
ali začasnim bivališčem, osebe s priznanim statusom begunca ali subsidiarne 
zaščite, prosilci zanjo, osebe, ki so nezakonito prešle mejo, apatridi itd.

najemnin? Lahko občine te kriterije določa-
jo poljubno za dostopnost vrtcev, enkratne 
pomoči ob rojstvu otroka? Kako učinkujejo 
pogoji vzajemnosti na begunce in apatride? 
Kaj poreči o pravici prosilcev za mednaro-
dno zaščito le do nujne zdravstvene pomoči, 
čeprav so še bolj, ne pa manj ranljivi? Da ne 
omenjam »izkoreninjanja« rasizma in so-
vražnega govora ali zagotavljanja politične 
participacije.

Ob takem »zgledu« države je seveda tudi 
diskriminacije v banalnih vsakdanjih situa-
cijah, »v tistih majhnih krajih, blizu doma«, 
s strani zasebnikov, npr. pri zaposlovanju in 
delu ali pri dostopu do dobrin ter storitev, 
izredno veliko. Znani so primeri sistematič-
nega kratenja možnosti dostopa do bančnih 
računov beguncem, pri naročanju na pakete 
mobilne telefonije … Podatki situacijskega te-
stiranja o dostopnosti najemnih stanovanj 
iz leta 2014 (torej pred migrantsko »krizo«) 
kažejo, da je kar v tretjini primerov poskusov 
tujcev prišlo do diskriminacije že ob prvem 
telefonskem stiku oz. z onemogočanjem 
ogleda stanovanja. 

Kaj storiti? Najslabše se je skušati spri-
jazniti z vsem skupaj. Samo od sebe ne bo 
nikoli bolje. Je to odgovornost nevladnih 
organizacij? Tudi. Najslabše je nemo opazo-
vati državo, ki z desno roko le blaži socialne 
stiske, »pomaga« s pokroviteljskim odnosom 
z drobtinicami z mize, ne naslavlja pa vzro-
kov za slabo stanje, z levo roko pa celo sama 
izključuje. Ob popolnem preziranju temeljne 
dolžnosti preprečevati mehanizme izklju-
čevanja in diskriminacije ne bo nobenega 
vključevanja, kaj šele vključenosti. Takšni 
pristopi zidajo hišo na pesku, pri ljudeh pa 
dvojna sporočila upravičeno vzbujajo ne-
zaupanje. Pravice je treba vzeti zares. Sam 
zase, v odnosu do drugih in za druge. Vsi smo 
v skupnem čolnu. Vsi smo potomci kakšnih 
migrantov. Zato se bo zoper tako diskrimi-
nacijo treba začeti sistematično in strateško 
pritoževati. 
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Ključne ugotovitve orisa in  
analize sistema varstva ter  
zaščite otrok v Sloveniji

✎ BERINA ARSLANAGIC-IBISEVIC, KOORDINATORKA ZA SLOVENIJO, UNICEF

V prispevku je predstavljen povzetek 
orisa in analize sistema varstva ter 
zaščite otrok v Sloveniji, ki ga je za 
Sklad Združenih narodov za otroke 

(United Nations Children's Fund – UNICEF) in 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti izvedla organizacija Terre 
des Hommes.

Oris in analiza sistema sta se osredotočila 
na varstvo ter zaščito vseh otrok v Sloveniji, 
pri čemer je bil v luči nedavnega okrepljene-
ga migracijskega toka dodaten poudarek na 
položaju otrok migrantov, prosilcev za azil in 
beguncev, vključno z otroki brez spremstva. 
Namen orisa je bil pridobiti vpogled v delo-
vanje obstoječega sistema varstva in zaščite 
otrok, vključno s prednostmi ter slabostmi 
sistema in ustreznosti glede na kontekst. 

Namen orisa in analize sistema varstva ter 
zaščite otrok je bil prepoznati prednostne 
ukrepe in priporočila, ki bi prispevali k ra-
zvoju strateških ter programskih ukrepov, 
ki bodo okrepili varstvo in zaščito najbolj 
ranljivih skupin otrok. 

Analiza temelji na metodologiji orisa siste-
ma varstva in zaščite otrok, ki sta ga razvila 
UNICEF/Maestral, ter obravnava pet ključnih 
prvin sistema: 
• funkcije (zakonodaja in politike),
• operativne strukture za varstvo ter zašči-

to otrok in njihovo usklajevanje,
• kontinuum ter proces varstva in oskrbe,
• zmogljivosti ter viri oz. sredstva sistema 

varstva in zaščite otrok ter
• odgovornost in upravljanje.

Podatki so bili pridobljeni s pregledom rele-
vantne literature, tematskih poročil, delov-
nih, vladnih, pravnih in političnih dokumen-
tov o varstvu ter zaščiti otrok; z intervjuji z 
relevantnimi sogovorniki; s pogovori v foku-
snih skupinah o izbranih študijah primerov 
ali scenarijih, ki so omogočali boljši vpogled 
v delovanje sistema in analizo njegovega 
delovanja; ter z opazovanjem na terenu. Pri 
slednjem so bile, kjer je bilo mogoče, ugoto-
vitve preverjene pri več virih. Skupaj je bilo 
obiskanih 14 institucij v Ljubljani, Domžalah, 
Novi Gorici in Postojni predvsem s področja 
socialnega varstva oz. varstva ter zaščite 
otrok.

Čeprav ima Slovenija dobro razvit sistem 
varstva in zaščite otrok, s pravnim okvir-

Obseg alternativnih možnosti nastanitve in oskrbe 
mladoletnikov brez spremstva, zlasti mlajših otrok ter deklic, 
je omejen na institucionalne oblike varstva (dijaški domovi). 
UNICEF meni, da institucionalizacija ni primerna rešitev za 
otroke in bi jo bilo potrebno vedno obravnavati kot zadnjo 
možnost. Upoštevajoč dolgotrajno tradicijo rejništva v 
Sloveniji ostaja ta oblika varstva v veliki meri nedostopna 
begunskim otrokom in drugim ranljivim skupinam, kot so 
otroci – pripadniki etničnih manjšin. UNICEF se zavzema 
za razvoj večtirnega individualiziranega sistema, ki izhaja 
iz obstoječih možnosti, kot so specializirana rejništva, 
nastanitev v stanovanjskih skupinah, pogoji samostojnega 
ali delno samostojnega življenja, kjer bi se upoštevala 
največja otrokova korist.
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jem, ki je v splošnem skladen z mednarodni-
mi standardi, so bile prepoznane nekatere 
vrzeli:
• Oris in analiza sta pokazala, da umanj-

ka splošen krovni okvir za zaščito ter 
oskrbo otrok, ki bi bil skupen vsem sek-
torjem. UNICEF priporoča razvoj poseb-
nega zakona o zaščiti in oskrbi otrok oz. 
o otrokovih pravicah, ki bi predvideval 
ustanovitev neodvisnega organa, od-
govornega za spremljanje varstva ter 
zaščite vseh otrok, oblikovanje okvirja 
postopkov in praks ter usklajevanja med 
različnimi sektorji in resorji na vseh rav-
neh s ciljem izboljšanja medresorskega 
ter medinstitucionalnega sodelovanja. 
UNICEF pozdravlja ustanovitev novega 
medresorskega in medsektorskega Sveta 
za otroke in družino, ki predstavlja korak 
v pravo smer.

• Potrebno je izboljšati dostop do občutlji-
vejših in razčlenjenih podatkov, ki se že 
zbirajo, vendar se sistematično ne spre-
mljajo ter analizirajo. Zbiranje podatkov o 
kakovosti življenja otrok lahko pomemb-
no prispeva k razvoju kakovostnih ciljno 
usmerjenih politik, okvirjev in storitev 
varstva ter zaščite otrok.
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• Obseg alternativnih možnosti nastanitve 
in oskrbe mladoletnikov brez spremstva, 
zlasti mlajših otrok ter deklic, je omejen 
na institucionalne oblike varstva (dijaški 
domovi). UNICEF meni, da institucionali-
zacija ni primerna rešitev za otroke in bi 
jo bilo potrebno vedno obravnavati kot 
zadnjo možnost. Upoštevajoč dolgotraj-
no tradicijo rejništva v Sloveniji ostaja ta 
oblika varstva v veliki meri nedostopna 
begunskim otrokom in drugim ranljivim 
skupinam, kot so otroci – pripadniki 
etničnih manjšin. UNICEF se zavzema 
za razvoj večtirnega individualiziranega 
sistema, ki izhaja iz obstoječih možnosti, 
kot so specializirana rejništva, nastanitev 
v stanovanjskih skupinah, pogoji samo-
stojnega ali delno samostojnega življenja, 
kjer bi se upoštevala največja otrokova 
korist.

• Raziskava je pokazala, da je raven ukre-
pov in programov na primarni preventivni 
ravni varstva ter zaščite otrok relativno 
šibka. Sedanja prizadevanja se osredoto-
čajo predvsem na odzivanje na primere 
(terciarna raven) in na ukrepe ter progra-
me, usmerjene na že prepoznane ogrože-
ne skupine (sekundarna raven). UNICEF 

priporoča razvoj nabora splošno dosto-
pnih preventivnih programov, podprtih z 
ustreznimi ukrepi. Na področju varstva in 
zaščite begunskih ter migrantskih otrok 
bi bilo potrebno dodatno razvijati veščine 
in znanja strokovnih ter drugih delavcev, 
ki neposredno ali posredno sodelujejo v 
procesu zagotavljanja pomoči in podpore 
tej skupini otrok.

• Oris in analiza varstva ter zaščite otrok 
sta na ravni storitev pokazala omejen 
(skoraj neobstoječ) dostop do otrokom 
prijaznih pritožbenih mehanizmov, ko 
gre za begunske in migrantske otroke, 
vključno z določitvijo največje koristi 
otroka ter dostopa do urada varuha člo-
vekovih pravic.

UNICEF se zavzema za sistemske in trajne 
rešitve za vse ranljive otroke, vključno z 
begunskimi ter migrantskimi otroki. Otrok 
je otrok, ne glede na njegov oz. njen status 
in trenutne življenjske okoliščine. Otrokove 
pravice je potrebno prepoznavati in prizna-
vati skladno s Konvencijo o otrokovih pravi-
cah. Zaščita vseh otrok, ne glede na njihov 
status, bi morala biti prva prednostna naloga 
vseh evropskih držav. 



SLOGOPIS  |  informativni časopis za razvojne teme12

Vloga kulturnih mediatorjev  
pri dostopu prosilcev za azil  
do zdravstvenih storitev

✎ IVA PERHAVEC IN ANA JEREB, MEDNARODNA ORGANIZACIJA ZA MIGRACIJE

Medtem ko je vloga prevajalcev 
in tolmačev na področju dela z 
migranti prepoznana kot ključ-
na za medsebojno razumeva-

nje pri nudenju različnih storitev, je kulturna 
mediacija v našem prostoru novejši pojem 
ter zajema bistveno širši obseg podpore, ki 
jo kulturni mediator nudi hkrati uporabniku 
in izvajalcu določene storitve. Kulturni me-
diator je strokovno usposobljena oseba, ki 
lahko nudi podporo na različnih področjih, 
kot so socialno varstvo, zdravstvo in šolstvo. 
V zdravstvenih ustanovah kulturni mediator 
predstavlja most med zdravstvenimi delavci 
in uporabniki – pacienti, s tem ko vzpostavlja 
vez med ljudmi z različnimi družbeno-kultur-
nimi in jezikovnimi ozadji. Omogoča in lajša 
komunikacijo med pacienti ter zdravstvenimi 
delavci z namenom zagotavljanja paciento-
vih pravic, izboljšanja dostopa do ustrezne 
zdravstvene pomoči in kakovostne oskrbe s 
strani zdravstvenih delavcev.

Zdravstvene storitve, ki se nudijo migran-
tom ne glede na njihov pravno-formalni sta-
tus, ki ga imajo v določeni državi, zahtevajo 
kulturno občutljiv pristop, ki mora upošteva-
ti morebitna verovanja, navade, predhodne 
izkušnje, običaje in tradicionalna prepričanja 
pacienta. Kulturni mediator torej ni le tolmač 
jezika, ampak tudi tolmači kulturne pomene 
in pomaga premostiti tovrstne razlike. Ob 
tem je pomembno, da je kulturni mediator 
primerno usposobljen, da izhaja iz podob-
nega jezikovnega in kulturnega okolja kot 
uporabnik ter da vedno spoštuje molčečnost 
in zaščito osebnih podatkov pacienta. Odnos 
med kulturnim mediatorjem in uporabnikom 
torej temelji na vzpostavitvi zaupanja, pri če-
mer je temeljnega pomena ne le poznavanje 
jezika, ampak tudi kulturnih specifičnosti do-
ločenega okolja. 

Mednarodna organizacija za migracije 
(IOM) je med julijem 2016 in julijem 2017 s 
finančno podporo Generalnega direktora-
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Usposabljanje IOM za kulturne mediatorje, Ljubljana, september 2016
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ta Evropske komisije za zdravje in varnost 
hrane (DG SANTE) – CHAFEA – izvajala re-
gionalni projekt »Re-Health – Support to 
Member States under particular migratory 
pressure in their response to health related 
challenges«. V Sloveniji se je projekt izvajal 
s podporo resornih ministrstev, in sicer Mini-
strstva za zdravje ter Ministrstva za notranje 
zadeve ter v sodelovanju z Nacionalnim in-
štitutom za javno zdravje. Namen projekta 
je bil podpreti države članice Evropske unije, 
ki se soočajo s povečanimi prihodi migrantov 
(Grčija, Hrvaška, Italija in Slovenija), pri pre-
poznavanju in ustrezni obravnavi njihovih 
zdravstvenih težav. V okviru projekta je v 
Sloveniji Nacionalni inštitut za javno zdravje 
zaposlil tri kulturne mediatorje v zdravstvu, 
ki so nudili podporo v komunikaciji med me-
dicinskim osebjem in prosilci za mednarodno 
zaščito, nastanjenimi v azilnih domovih, in 
sicer v arabskem ter farsi jeziku. 

Izkušnje, pridobljene v okviru projekta Re-
-health, kažejo, da so se prosilci za azil, ki so 
vzpostavili zaupen odnos s kulturnim media-
torjem, pogosteje in bolj samozavestno obra-
čali po pomoč zdravstvenega osebja. Priso-
tnost kulturnega mediatorja jim je omogočila 
premostiti tako jezikovne kot kulturne ovire, 
v določenih primerih so spregovorili tudi o 
težavah in vprašanjih zelo intimne narave. 
Preko projekta Re-Health so bili nekateri 
prosilci za azil bolje informirani o možnostih 
določenih zdravstvenih storitev, ki so na voljo 
v azilnem domu, kot je psihiatrična pomoč, 
ki so jo začeli uporabljati ob prisotnosti kul-
turnega mediatorja. Kulturni mediator lahko 
torej z nudenjem ustreznih pojasnil prispeva 
tudi k odpravljanju stigme pri koriščenju to-
vrstnih zdravstvenih storitev. 

Ob zaključku pilotnega projekta Re-He-
alth sta Mednarodna organizacija za migra-
cije in Nacionalni inštitut za javno zdravje v 
Ljubljani 29. maja 2017 organizirali okroglo 
mizo na temo zdravstvenega varstva mi-
grantov ter vloge kulturnih mediatorjev. 

V okviru okrogle mize so udeleženci kot 
temeljno ugotovitev izpostavili potrebo 
po vključitvi prosilcev za azil v nacionalni 
zdravstveni sistem preko spremembe za-
konodajne osnove, ki bi jim omogočala ne le 
dostop do nujne zdravstvene pomoči, ampak 
tudi do primarne in sekundarne zdravstvene 
oskrbe. Prav tako je ključna ugotovitev pro-
jekta, da je v mrežo podpore za prosilce za 
azil in migrante z različnimi pravno-formal-
nimi statusi potrebno vključiti večje število 
usposobljenih kulturnih mediatorjev, saj po-
trebo po tovrstni podpori na primer vse po-
gosteje izražajo tudi begunci. IOM tudi s tem 
namenom svoje delo na področju kulturne 
mediacije nadgrajuje v okviru nadaljevanja 
projekta Re-Heath², ki se bo izvajal v obdobju 
do junija 2018. 
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Kakšne so možnosti  
integracije beguncev  
v slovensko družbo?

✎ MAJA LADIĆ, MIROVNI INŠTITUT

Na področju migracij se javna 
razprava (še vedno) osredotoča 
predvsem na varnostna vpra-
šanja, na vprašanje prihoda oz. 

sprejemanja beguncev in (v manjši meri) na 
pogoje za priznanje mednarodne zaščite. Vse 
premalo pa je javne razprave o integraciji – 
torej o vključevanju beguncev v slovensko 
družbo. Prepogosto še tistih nekaj beguncev, 
ki jim je v Sloveniji priznana mednarodna za-
ščita, na koncu zaradi občutka nesprejetosti 
in slabih možnosti za aktivno participacijo v 
skupnosti obupajo ter odidejo drugam.

Težav, ki jih je mogoče opaziti na podro-
čju integracije beguncev, je cela paleta, od 
iskanja stanovanja in zaposlitve do vključe-
vanja v izobraževalni ali zdravstveni sistem. 
V članku se osredotočimo le na eno področje, 
o katerem se skorajda ne govori, vendar je za 
integracijo in za življenje beguncev na sploh 
prav tako (ali celo najbolj) ključnega pomena: 
združevanje z družinskimi člani.

V letu 2016 je v Evropski uniji za azil zapro-
silo 55.000 mladoletnikov brez spremstva. V 
Sloveniji je v letu 2016 za azil zaprosilo 244 
mladoletnikov brez spremstva, vendar jih je 
218 Slovenijo zapustilo. Letos je do 5. 6. 2017 
za azil zaprosilo 138 mladoletnikov brez 
spremstva, a jih je velika večina iz Slovenije 
tudi odšla. Glede na slovensko zakonodajo 
lahko mladoletniki brez spremstva, če dobijo 
priznan status mednarodne zaščite, vložijo 
prošnjo za združitev z njihovimi starši, kar 

pomeni, da bi lahko dobili dovoljenje za biva-
nje in se preselili v Slovenijo. Običajno imajo 
ti mladoletniki še druge mladoletne brate ali 
sestre. Z njimi se ne morejo združevati, ra-
zen v izjemnih primerih, kar pa se v Sloveniji 
do sedaj še ni zgodilo. Starši se torej v takem 
primeru morajo odločiti, ali se bodo združili z 
otrokom, ki je dobil status begunca v Sloveniji, 
ali pa bodo ostali z otrokom oziroma ostali-
mi otroki v izvorni državi ali tretji državi, če 
bivajo kje drugje. Slovenija nima posluha za 
spoštovanje celovitosti družine in posledično 
se najpogosteje zgodi, da se starši ne odločijo 
zapustiti ostalih otrok in se preseliti v Slove-
nijo. Pogosto je izjemno težko ali nemogoče 
dokazati obstoj družinskih vezi, saj veliko mla-
doletnikov nikoli ni imelo rojstnega lista. To je 
še posebej težava pri otrocih iz afganistanskih 
družin, ki so bili rojeni na primer v Iranu ali 
Pakistanu, kamor so se kot begunci zatekli 
že njihovi starši. Brez rojstnih listov oziroma 
drugih dokazil o družinskih vezeh pa združe-
vanje družine ni možno. Mladoletniki imajo ta-
ko zgolj podporo skrbnikov (teh je v Sloveniji 
okrog 18, gre za častno neplačano funkcijo) in 
osebja v dijaškem domu, če tam bivajo.

Tudi odrasli begunci se soočajo s števil-
nimi težavami in ovirami pri združevanju s 
svojimi družinskimi člani. Glede na slovensko 
zakonodajo bi se lahko združili le s svojimi 
mladoletnimi otroci in zakonci oziroma par-
tnerji, medtem ko združitev s polnoletnimi 
otroci praktično ni možna. Osebe, ki jim je 

priznana mednarodna zaščita, morajo v roku 
treh mesecev vložiti vlogo za združitev dru-
žine. Če iz kakršnega koli razloga zamudijo 
ta rok, veljajo zanje povsem enaki pogoji kot 
za ostale tujce, ki urejajo združitev družine 
po Zakonu o tujcih. V tem primeru naletijo 
begunci na veliko oviro: dokazati morajo, 
da imajo zadostna finančna sredstva za 
preživljanje družinskih članov, tega pa naj-
pogosteje nimajo, saj v Sloveniji še nimajo 
zaposlitve ali pa prejemajo zelo nizke plače, 
ki tem kriterijem ne zadostujejo. Velik izziv je 
tudi pridobiti ustrezna dokazila o družinskih 
vezeh, saj slovenske oblasti zahtevajo origi-
nalne dokumente (npr. rojstne liste, poročne 
liste, osebne dokumente družinskih članov). 
Iz nekaterih držav (npr. Eritreje) je izjemno 
težko pridobivati kakršne koli uradne do-
kumente, težava pa je tudi samo pošiljanje 
pošte iz vojnih območij, saj se pošta pogo-
sto odpira in preverja njena vsebina. Tudi če 
begunci uspejo vse to urediti in dokumente 
pridobiti, je naslednja težava zbiranje sred-
stev za pot družinskih članov v Slovenijo. Ti 
lahko znašajo tudi nekaj tisoč evrov, odvisno 
od tega, iz katere države osebe prihajajo, kar 
pa si ljudje največkrat ne morejo privoščiti. 

V Sloveniji ni celovite strategije integra-
cije beguncev v družbo in to se jasno odraža 
v stanju ter težavah, ki jih opažamo. Žal se 
zdi, da država tudi nima interesa pripraviti 
kakovostne celovite strategije. Se mar boji, 
da bi si begunci želeli ostati v Sloveniji? 
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Podpora vstopu na trg dela  
oseb z mednarodno zaščito

✎ MAG. ROBERT MODRIJAN, ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje (v nadaljevanju Zavod) se je 
z večjim številom oseb z mednaro-
dno zaščito prvič srečal ob začetku 

begunskega vala v drugi polovici leta 2015. V 
Sloveniji imajo osebe s tem statusom prost 
dostop na trg dela in možnost vključevanja v 
programe aktivne politike zaposlovanja. Za-
radi številnih ovir, kot so slabo znanje sloven-
skega jezika, prehod iz drugega kulturnega 
okolja, iz različnih šolskih sistemov, smo ugo-
tovili, da v prvi fazi vključevanja na trg dela 
redni programi aktivne politike zaposlovanja 
niso primerni za te osebe, zato smo pristopili 
k razvoju storitev in programov, namenjenih 
posebej tej ciljni skupini. Kot eno osnovnih 
izhodišč smo postavili učenje slovenskega je-
zika, ker je to osnovni pogoj za vključevanje v 
družbo in na trg dela. 

V letu 2017 je Zavod za področje dela z 
osebami z mednarodno zaščito zaposlil dva 
svetovalca za begunce, ki poleg vloge sve-
tovalca zaposlitve delujeta tudi kot kulturna 
mediatorja pri vključevanju oseb iz te ciljne 
skupine na trg dela in v slovensko družbo. 
Poleg dela z brezposelnimi osebami (be-
gunci) so naloge svetovalcev vezane tudi na 
delo z delodajalci in sodelovanje z vladnimi 
ter nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
tem področju. 

Z namenom usklajenega delovanja in ce-
lostne obravnave Zavod svoje aktivnosti na 
tem področju usklajuje z resornim ministr-
stvom ter Ministrstvom za notranje zadeve 
in Ministrstvom za izobraževanje, znanost 
in šport.

POSEBNE AKTIVNOSTI ZA OSEBE Z MED-
NARODNO ZAŠČITO V LETU 2017
Program Usposabljanje na delovnem mestu 
za osebe z mednarodno zaščito traja 6 me-

secev in je združen z učenjem slovenskega 
jezika z izrazi s konkretnega delovnega po-
dročja. V okviru programa je bil pripravljen 
slovarček izrazov s konkretnega delovnega 
področja kot pomoč pri začetnem učenju je-
zika in vključevanju v slovensko družbo sko-
zi delovni proces. Javno povabilo bo odprto 
celo leto 2017. Trenutno je število vključenih 
nizko, predvidevamo pa, da bo po spremem-
bi uredbe, ki prejemkov iz naslova sredstev 
aktivne politike zaposlovanja ne bo več štela 
v cenzus za plačilo nastanitve, postal aktua-
len in bomo lahko do konca povečali število 
vključenih oseb v program. 

V letu 2017 smo ob dobrem sodelovanju 
Ministrstva za notranje zadeve z usklajenim 
delovanjem, promocijo in dogovorom z delo-
dajalcem 14 oseb z mednarodno zaščito za-
poslili v proizvodnji avtomobilov Revoz. To 
je velik uspeh, uspešno opravljen postopek 
izbora in test ročnih spretnosti pa je dokaz, 
da se begunci z ustrezno podporo pred zapo-
slitvijo ter razumevanjem delodajalca lahko 
zaposlijo tudi na zelo zahtevnih delovnih 
mestih. 

Med poletjem smo na Območni službi 
Maribor izvedli program MIG/MAG varilec 
s certificiranjem usposobljenosti varilca (55 
ur), v katerega se je vključilo osem oseb z 
mednarodno zaščito. Program je obsegal 
teoretičen in praktičen del. Zavedali smo 
se, da bo pri izvedbi najbrž največji izziv po-
manjkljivo znanje slovenskega jezika večine 
udeležencev. To smo uspeli preseči v uspe-
šnem sodelovanju z Uradom za oskrbo in 
integracijo migrantov, ki je zagotovil tolma-
ča za farsi ter arabščino tako za zdravniški 
pregled pred vključitvijo v program kot za 
zaključno predavanje in preizkus znanja iz 
teoretičnega dela v programu. Na ta način 
smo potrdili, da je strokovno znanje mogoče 

ločiti od jezikovnega znanja. Vse vključene 
osebe z mednarodno zaščito so uspešno za-
ključile program, pri čemer so izvajalca (Insti-
tut za varilstvo) zelo pozitivno presenetile s 
svojo motiviranostjo in hitrim pridobivanjem 
novega znanja. V splošnem so vsi udeleženci 
prejeli prav dobre ocene, trije med njimi tudi 
odlične. Izkazalo se je, da so na podlagi izka-
zanega strokovnega znanja takoj zaposljivi. 
Še vedno ostaja izziv znanje slovenščine, 
vendar pa udeleženci po zaključenem pro-
gramu kažejo večjo željo po učenju jezika, 
saj se zavedajo, da si bodo na ta način odprli 
še dodatne možnosti za zaposlitev. Izveden 
program ocenjujemo kot zelo uspešen in 
upamo, da bomo lahko v kratkem poročali 
tudi o zaposlitvah udeležencev.

Tudi v letu 2017 bomo izvedli Program 
začetne integracije na slovenski trg dela, ki 
bo temeljil na uspešno izvedenem pilotnem 
projektu v letu 2016, kjer so se udeleženci 
seznanili s trgom dela v Sloveniji, pridobi-
vali veščine zaposlitve, prepoznala so se 
njihova obstoječa znanja in veščine s prak-
tičnim preizkusom ter pripravili individualni 
akcijski načrti udeležencev. Izvedba novega 
programa je predvidena na Območnih služ-
bah Ljubljana in Maribor, kjer je nastanjenih 
večina oseb s priznano mednarodno zaščito, 
v rednih, vsaj četrtletnih ponovitvah na obeh 
lokacijah. V program bomo napotili ustrezno 
motivirane kandidate, pri katerih bomo pre-
poznali potrebo po vsebinah, ki jih s progra-
mom zagotavljamo. 
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Program začetna integracija  
priseljencev se izvaja  
že peto leto

✎ DARJA POKRIVAČ, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Letos mineva pet let, odkar smo na 
Ministrstvu za notranje zadeve 
(MNZ) pričeli s sofinanciranjem 
programa Začetna integracija pri-

seljencev (ZIP). Za priseljence sta se sicer 
brezplačna programa učenja slovenskega 
jezika in spoznavanja slovenske družbe, ki 
sta se izvajala ločeno, začela izvajati tri leta 
prej, vendar je ocena izvajanja programov ter 
statistika udeležbe pokazala, da je programa 
smiselno izvajati združeno. Analize učinkovi-
tosti izvajanja integracijskih ukrepov, ki smo 
jih izvajali na MNZ, so namreč pokazale, da 
udeleženci večji pomen pripisujejo znanju 
jezika kot poznavanju družbe in da je težava 
pri udeležbi v programu seznanjanja s slo-
vensko družbo tudi v delovnih ter družinskih 
obveznostih priseljencev. 

Tako je na pobudo MNZ, ki je pristojno za 
izvajanje programov učenja slovenskega je-
zika in spoznavanja slovenske družbe ter in-
formiranje tujcev, ki niso državljani Evropske 
unije (EU), in Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport Andragoški center Sloveni-
je oblikoval program ZIP, ki je izobraževalni 
program za učenje slovenskega jezika za 
odrasle priseljence, v katerega so vključene 
tudi vsebine iz življenja ter dela v Sloveniji. 
Podlaga za oblikovanje programa so bili re-
zultati aplikativnega raziskovalnega projekta 
Izobraževanje in usposabljanje migrantov v 
Sloveniji, ki ga je Andragoški center Slovenije 
izvedel leta 2008. Splošni del programa je 
predlagal, posebni del pa določil Strokovni 
svet Republike Slovenije za izobraževanje 
odraslih. Javnoveljavni izobraževalni pro-
gram je sprejel minister za šolstvo in šport 
leta 2011. Oktobra 2012 je MNZ z izvajalci, iz-

branimi v postopku javnega naročanja, skle-
nilo prve pogodbe za izvajanje programa ZIP.

MNZ je z anketnimi vprašalniki med 
udeleženci programa spremljalo odzive na 
program in ugotavljalo, ali naslavlja potrebe 
udeležencev. Analiza vprašalnikov je pokaza-
la, da se večini anketiranih (skoraj 95 odstot-
kov) zdi smiselno, da se v okviru učenja slo-
venskega jezika učijo tudi o slovenski družbi 
in kulturi, pri primerjavi znanja slovenskega 
jezika pred ter po udeležbi v programu pa 
je kar 84 odstotkov udeležencev menilo, da 
je njihovo znanje jezika po programu veliko 
boljše. 

Programa se je od začetka izvajanja leta 
2012 pa do konca junija 2017 udeležilo nekaj 
več kot 6.500 priseljencev. Med udeleženci 
je bilo največ državljanov Bosne in Hercego-
vine, Srbije, Kosova, Makedonije ter Rusije. 
Programa so se udeležili državljani kar 86 
različnih držav. Skoraj 63 odstotkov udele-
žencev je bilo žensk, najpogostejša starost 
udeležencev pa je bila med 31 in 35 let.

Program ZIP obsega začetni (60 ur) in na-
daljevalni modul (120 ur), ki sta vsebinsko ter 
glede na raven zahtevnosti povezana. Vse-
bine modulov obsegajo teme, kot so osebna 
identiteta, stanovanje in bivanje, družina 
ter dom, delo in poklic, trg dela, zdravje ter 
socialna varnost, izobraževanje, javno življe-
nje, ekonomika, okolje in prostor, slovenska 
družba ter ustavna ureditev in slovenska 
kultura, zgodovina ter tradicija. 

V skladu z veljavno zakonodajo se lahko 
programa udeležijo državljani tretjih držav z 
dovoljenjem za stalno prebivanje in njihovi 
družinski člani ter državljani tretjih držav, ki 
so družinski člani slovenskih državljanov ali 

državljanov EU, v obsegu 180 ur, državlja-
ni tretjih držav z dovoljenjem za začasno 
prebivanje z veljavnostjo enega leta pa v 
obsegu 60 ur. Ko je državljanu tretje države 
dovoljenje za začasno prebivanje podaljšano 
še za eno leto, se lahko udeleži programa v 
dodatnem obsegu 120 ur. Programa v ob-
segu 180 ur se lahko udeležijo tudi njegovi 
družinski člani.

Program, ki ga sofinancirata Evropski 
sklad za migracije, azil in vključevanje ter 
MNZ, se je v petih letih izvajal v 34-ih krajih 
po Sloveniji in postal eden temeljnih progra-
mov pomoči pri vključevanju priseljencev v 
slovensko družbo. Na MNZ si bomo še naprej 
prizadevali, da bo program čim bolj dosto-
pen priseljencem po vsej Sloveniji. 

Da so bili udeleženci programa zadovoljni 
in da je njihovo znanje slovenskega jezika ter 
poznavanje slovenske družbe napredovalo, 
gre v veliki meri pripisati tudi kakovostni 
izvedbi programa, za kar se zahvaljujemo 
vsem izvajalcem programa. Znanje jezika in 
poznavanje družbe sta ključna dejavnika pri 
uspešnem vključevanju v novo okolje. 
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Zakaj je pomembno?

✎ FERDI VAN HEERDEN, SOUSTANOVITELJ REDI, ŠOLE ZA DIGITALNO INTEGRACIJO

Leta 1992 sem iz prve roke izkusil po-
sledice državljanske vojne. Mozambik 
je 20 let trpel državljansko vojno, ko 
je sporazum o premirju končno olajšal 

življenje že tako zdesetkane skupnosti. Luknje 
na ulicah so bile posledice kopenskih min. Iz-
goreli okostnjaki v avtobusih so bili dokazi 
brutalnih napadov iz zasede na šolske otroke. 
Sredi posledic pokolov in uničenj so si ljudje 
z omejenimi sredstvi, ki so jim bila na voljo, 
prizadevali graditi novo življenje.

Otroci so na ulicah turistom, ki so začeli 
prihajati v državo, prodajali pločevinke bre-
zalkoholnih pijač ali oreščkov. To je bilo pred 
obdobjem svetovnega spleta, zato je posa-
meznikovo pot do povrnitve in gospodarske 
osvoboditve določala dolžina njegove oz. nje-
ne roke ter fizična moč telesa. Nekateri posa-
mezniki so se vračali k veščinam, ki so se jih 
priučili v vojni, in denar »iztisnili« iz turistov 
s puško AK47 v roki. Kljub temu pa so ljudje 
večinoma slavili mir – in obsežne naložbe 
mozambiške vlade v izobraževanje so spod-
budile relativno pospešeno pot do obnove. 

Čas zavrtimo naprej za 25 let in smo priča 
vojni v Siriji, ko so upanje in ambicije za osvo-
boditev še vedno odvisne od dolžine posame-
znikove roke ter moči telesa. Fizično delo je še 
vedno prevladujoč način zaslužka za več sto ti-
soč beguncev, ki prihajajo v Evropo. Preseneča 
me, da morata internet in digitalno gospodar-
stvo, ki sta ustvarila toliko priložnosti na dru-
gih področjih življenja, šele povezati begunce 
z njihovim človeškim potencialom. Izobražen 
programski inženir se je obrnil k prodaji peciva 
in slaščic, ki se jih spominja iz mladosti. Izo-
bražena medicinska sestra svoje dni preživlja 
s kuhanjem in čiščenjem, njene spretnosti pa 
ostajajo nepripoznane ter nenagrajene. 

Ni treba, da je tako. Digitalno gospodar-
stvo nam omogoča, da presegamo meje naše 
fizične situacije. Omogoča nam, da se povezu-
jemo in sodelujemo izven naše spalnice ali be-
gunskega centra. Pot do gospodarske neodvi-
snosti in integracije postane stvar dostopa ter 
izobraževanja. In danes lahko naredimo bolje, 
kot so lahko v Mozambiku pred 25-imi leti.

Ko so begunci prihajali v Nemčijo med po-
letjem 2016, se je moral vsak od nas vprašati: 
»Kakšen bo moj prispevek? Kako lahko po-
magam?«

Tehnološka skupnost je že po svoji naravi 
vedno odprta za iskanje sodelovanja preko 
nacionalnih identitet, jezika ali statusa. Vaša 
koda je geslo za pridobitev dostopa ne le do 
zaslužka, temveč do oblikovanja rešitev in po-
moči drugim. Z ustanovitvijo ReDI – šole za 
digitalno integracijo – smo lahko vzpostavili 
platformo, kjer lahko posamezniki ponovno 
odkrijejo svojo pot in se vključujejo v sku-
pnost. Združujemo ljudi, ki imajo strast do 
gradnje stvari in ki se lahko povežejo ter so-
delujejo, ne glede na to, kateri potni list imajo 
in kakšne grozote so jim prinesle njihove poti.

Februarja je študent ReDI Rami sedel na-
sproti Marka Zuckerberga. Kar smo videli, 
nista bila begunec in milijarder, ampak dva 
strastna tehnološka navdušenca, v intenziv-
ni razpravi o njuni skupni strasti, virtualni 
resničnosti.

Dva arhitekta, jezikoslovec, fikolog (raz-
iskovalec alg), dva študenta poslovnih ved 
in še trije mladi ambiciozni ljudje, odprti za 
učenje ter uporabo svojih znanj v digitalnem 
gospodarstvu, so avgusta Mercedes Benzu 
pokazali, kako bi lahko izgledale prihodnje 
rešitve njihovih prodajnih prostorov. Vse, kar 
je bilo potrebno, je bil dostop in priznanje, da 
je devet mladih več kot le oznaka »begunec«. 
Njihova nadarjenost, vztrajnost in odprtost 
do delovanja izven cone udobja so pripeljali 
do resnično navdihujočih konceptov ter izre-
dno robustnih modelov. Razstava, ki je bila 
pripravljena, ni navdušila le Sabine Sche-
unert, glavne uradnice za digitalizacijo pri 

Daimlerju, bila je priložnost nemškemu no-
tranjemu ministru dr. Thomasu de Maizeireu 
ponuditi primer, kako dragocen bo prispevek 
priseljencev k nemškemu gospodarstvu.

Dostop, priložnosti in povezava z živahno 
tehnološko skupnostjo v Berlinu so bili ključ 
za rezultate ReDI. Zaupanje, ki so ga pro-
stovoljci imeli v svoje kolege – tehnološke 
navdušence, hekerje in programerje, je zago-
tovilo nov okvir za razvijanje spretnosti ter 
povezovanje priseljencev z delovnimi mesti.

Tehnologija povezuje; in posamezniki, 
opolnomočeni z informacijsko tehnologijo, 
lahko presežejo omejitve pričakovanj ter 
družbene stigme, ki leži na njih. Vaše sanje 
in upanja kot sanje ter upanja posameznika 
lahko presežejo dolžino vaše roke ali moč 
vaših mišic. Dostojanstvo in strast, ki sta 
lastna vsakemu od nas, se lahko razvijata z 
radovednostjo ter prijateljstvom. 

ReDI Šola digitalnega vključevanja je 
neprofitna digitalna šola za priseljence, 
ki jih zanima tehnologija in ki so v Nem-
čiji zaprosili za azil. Študentom ponujajo 
kakovostna usposabljanja in priložnost 
za sodelovanje s start-up ter digitalno in-
dustrijo. Njihov cilj je študentom omogo-
čiti dragocene digitalne veščine in močno 
mrežo tehnoloških voditeljev, študentov 
ter alumni, da bi pomagali ustvariti nove 
priložnosti za vse.

Več informacij: www.redi-school.org
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Begunci – med novorekom in  
alternativnimi dejstvi

✎ GORAZD REČNIK, NOVINAR NA VALU 202

Leto 2015 je z množičnim begom lju-
di iz vojnih in opustošenih ozemelj 
v evropske države miru ter blaginje 
čez Balkan in tudi Slovenijo iz kolek-

tivnega nezavednega evropskih družb na 
plano potegnilo paranojo pred drugimi ter 
drugačnostjo, predvsem pa sadizem, za ka-
terega smo upali, da se po vseh zgodovinskih 
travmah na teh tleh ne more več obuditi. Vsaj 
ne tako intenzivno in ne v takih razsežnostih. 
Toda, kot smo lahko zasledili denimo na dru-
žabnih omrežjih, bi bili številni med nami na 
podlagi popolnoma neracionalnih vzgibov 
pripravljeni zelo hitro v roke vzeti tudi orož-
je. Sovražnost, ki se je razkrila v tem letu, 
kliče po temeljitih psiholoških, socioloških, 
kulturoloških, antropoloških, zgodovinskih 
in drugih analizah. Razumevanje tega fe-
nomena se bo morda bolj izkristaliziralo s 
časovno distanco, vsekakor pa je jasno, da 
imajo pri razpihovanju sovražnosti vedno 
zelo pomembno vlogo tudi mediji. Tako je 
leto 2015 med drugim brezkompromisno 
osvetlilo žalostno podobo slovenskega me-
dijskega prostora.

Velik del medijev je odigral propagandno 
funkcijo in skrbel za širjenje varnostnega di-
skurza, vključno z evfemizmi, ki se jih je pri 
tem posluževala vlada. S pomočjo medijev je 
politika ustvarjala vtis izrednih razmer, ki jih 
je v izogib zakonskih posledic poimenovala 
»izjemne«. Mediji so prevzeli izraze »ilegalni 
migranti«, pozneje »iregularni migranti«, po-
magali so uveljaviti izraz »tehnične ovire«, s 
čimer so nevtralizirali negativno konotacijo, 
ki jo ima »rezalna žica«. Številni mediji so 
naredili velik obrat, saj so pred tem kritično 
poročali o madžarski politiki, prav tako so 

pogosto empatično poročali o utopljenih v 
Sredozemlju. Ko so se begunci začeli približe-
vati meji, so medijske zapise, v katerih je bil 
problem migracij predstavljen poglobljeno 
in ni posegal v dostojanstvo ljudi, ki bežijo, 
preglasila poročila o grozodejstvih skrajnih 
borcev Islamske države ter njihovem rekru-
tiranju; strah in z njim tudi sovražnost pa 
sta se stopnjevala s terorističnimi napadi 
po evropskih mestih. Pri tem je pogosto 
prihajalo do nekritičnega posploševanja, 
kar je krepilo predsodke in kriminalizacijo 
beguncev. Mediji so beguncem odvzeli velik 
del človeške identitete, odvzeli so jim imena 
in jih enačili s potencialnimi teroristi, skraj-
neži, prenašalci bolezni, ki bi utegnili okužiti 
naše domače živali, nehvaležneži, ki za seboj 
puščajo smeti. Po drugi strani so jih večkrat 
pokroviteljsko prikazovali kot žrtve, ki jim 
velikodušno pomagamo z dobrodelnostjo, 
ne da bi izpostavili določene problematične 
vidike te dobrodelnosti ali izzive razvojnega 
sodelovanja, s katerimi se Slovenija, tako kot 
številne druge evropske države, ne zna soo-
čati primerno in v zadostni meri. 

Pri tem so obstajale velike razlike med 
mediji in tudi novinarji. Nekateri mediji so 
se odločili, da bodo večali prodajo svojih 
vsebin z načrtnim senzacionalističnim raz-
pihovanjem sovraštva. To se je še posebej 
izražalo pri ozkoglednih, enoumnih, politično 
motiviranih medijih, ki ne poznajo kritike do 
opcij, ki jih zagovarjajo.

Po dogovoru Evropske unije z Erdoganovo 
Turčijo so bili begunci in migranti izrinjeni iz 
našega neposrednega vidnega polja, pravi-
loma so hitro izginili z naslovnic in so se vse 
redkeje uvrščali med prve novice. Vprašanja 

integracije, neizpolnjevanja kvot, dublinske-
ga režima, vračanja, nečloveških postopkov, 
razmer v centru za tujce, zdravstvene oskrbe, 
kršenja mednarodnih konvencij niso tako za-
nimiva za »instant« površinsko novinarstvo, 
kot so »reke migrantov, ki se zlivajo čez mejo«. 
Še vedno pa se občasno najde prostor za seja-
nje strahu in senzacionalizem tudi v osrednjih 
medijih, na primer z razpravami o nevarnosti 
pojava skrajnežev med begunskimi otroki. 

Kljub vsem negativnim platem pa se je 
izkazalo, da obstaja tudi kakovostno novi-
narstvo, da določeni novinarji in novinarke 
ne pristajajo na prevladujoči model »instant« 
novinarstva, ampak odkrivajo ter raziskujejo 
zgodbe, analizirajo in komentirajo dogajanje 
tako pri nas kot v mednarodnem prostoru. 
Izdelki teh kolegic in kolegov kažejo, da ho-
dijo z zravnano hrbtenico proti toku – ne 
migrantov, ampak proti toku ozkoglednosti 
ter brezumja. Vendar se bralci, poslušalci, 
gledalci izpostavljajo selektivno in vpraša-
nje je, ali bi se ob morebitni podobni tragediji 
kot leta 2015 medijski prostor, ob nekaterih 
izjemah, odzval drugače, bolj profesional-
no, kritično, argumentirano, humano ter 
dostojanstveno, ali pa bi se ponovno uklonil 
politiki nestrpnosti in najbolj glasnemu delu 
javnosti ter ponovno pomagal vzpostavljati, 
legitimirati in ohranjati nehumanost ter so-
vražnost. Preveč medijev to še zmeraj počne. 
Še posebej glasno z molkom in ignoranco do 
ključnih problemov migracij ter človeških tra-
gedij, ki se po kupčiji s turškim diktatorjem in 
postavitvijo žic na meje nikakor niso končale, 
kot bi lahko napačno sklepali po prostoru, ki 
ga temu vprašanju namenjajo danes. 

Namesto postavljanja nujnih vprašanj, na 
katera bi morali odgovarjati domači in evrop-
ski politiki, skušajo lepšati podobo rezalnih 
žic na meji, kršenja mednarodnih konvencij 
z zakonom o tujcih, neizpolnjevanja zavez za 
premeščanje beguncev ter številnih drugih 
pojavov, ki niso skladni s podobo odprte in 
prijazne družbe, ki jo želimo kazati na zu-
naj, mediji ohranjajo našo lažno integriteto 
s primerjanjem s skrajno desnimi azilnimi 
politikami Madžarske, Češke in Slovaške. 
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Pristop sprejemanja oz. dobrodošlice 
migrantom doprinese celotni regiji

✎ JOE (JOŽE) CIMPERMAN, PREDSEDNIK GLOBAL CLEVELAND

V       Global Clevelandu, majhni, a 
močni nevladni organizaciji, si 
prizadevamo, da izrazimo dobro-
došlico, pritegnemo in obdržimo 

mednarodne talente, ki vsem prinašajo go-
spodarsko blaginjo. Tako preprosto je; uspeh 
vidimo tako v našem gospodarstvu kot tudi 
v celotni skupnosti.

Naše delo vključuje stik z vsemi migranti, ki 
se priselijo v Severovzhodni Ohio. Samo letos 
smo organizirali številne odmevne dogodke. 

Gostili smo prvi dogodek dobrodošlice za 
mednarodne študente v Severovzhodnem 
Ohiu (Notheast Ohio International Student 
Welcome), ki je bil organiziran v sodelovanju 
s 15-imi visokošolskimi institucijami. Več kot 
500 mednarodnih študentov je prisluhnilo 
našemu županu, odličnim govorcem, kot sta 
članici Odbora Global Clevelanda Margaret 
Wong in Radhika Reddy (lokalni zgodbi o 
uspehu podjetnic, ki sta se priselili v Cleve-
land), ter se povezalo z našimi skupnostnimi 
voditelji in svojimi mednarodnimi kolegi. Ta 
dogodek bomo izkoristili za vzpostavitev te-
snejšega odnosa z njimi, pa tudi za krepitev 
tega dogodka. Naš cilj? Zagotoviti čim več 
mednarodnih študentov, ki bi želeli ostati 
v Clevelandu, s tem zapolniti vrzel na trgu 
delovne sile in Cleveland spremeniti v njihov 
dom. Vse se prične z dobrodošlico.

Organizirali smo Vrh globalnih deloda-
jalcev (Global Employer Summit), kjer se je 
srečalo več kot 300 delodajalcev, ki želijo za-
poslovati mednarodne talente, potencialni 
zaposleni, ki prihajajo iz tujine in imajo števil-
ne talente, vsi naši lokalni oddelki za gospo-
darski razvoj in Ameriška trgovinska zbor-
nica. Izmenjava mnenj se je osredotočala na 
krepitev sodelovanja in skupnih prizadevanj. 
Tovrstno omogočanje neposrednih stikov je 
bistvenega pomena in Global Cleveland utira 
pot na področju, kjer nobena druga organi-
zacija ni aktivna v tolikšnem obsegu.

Med našimi prizadevanji je tudi podpora 
edinstveni šoli v državi, Thomas Jefferson 
International Newcomers Academy, pri če-
mer smo sodelovali s ključnimi fundacijami, 
institucijami, lokalnimi razvojnimi organiza-

cijami, državljani in šolskim okrožjem Cleve-
land Metropolitan. Gre za šolo z angleščino 
kot drugim jezikom, ki vključuje otroke od 
predšolske vzgoje do 12. razreda; danes šolo 
obiskuje več kot 750 otrok iz 30-ih držav, ki 
govorijo 21 različnih jezikov. Šolo smo v njeni 
rasti podprli z zagotavljanjem delovnih mest 
in novih priložnosti v soseščini. S partnerji 
smo sodelovali pri oživljanju soseščine z no-
vimi stanovanji za dobrodošlico migrantskim 
družinam, hkrati smo v njih spodbudili pod-
jetniškega duha in poskrbeli, da se skupnost 
ponovno razvija.

Lani smo izrazili dobrodošlico več kot 
2.500 novim državljanom Združenih držav 
Amerike (ZDA), v letošnjem letu bomo mor-
da presegli število 3.000. Naša organizacija 
je bila izbrana kot ena od sedmih v ZDA, ki 
dela z migranti v svojem okolju, ki so sicer 
upravičeni do državljanstva, vendar še niso 
pridobili državljanstva z naturalizacijo (v Cle-
velandu je 15.500 priseljencev, ki so upra-
vičeni do državljanstva ZDA). Vemo, da po 
naturalizaciji ti državljani niso le upravičeni 
do sodelovanja na volitvah, ampak tudi pri-
spevajo k blaginji naše skupnosti in krepijo 
stabilnost našega mesta. Dokazujemo, da 
pristop sprejemanja oz. dobrodošlice mi-
grantom lahko doprinese celotni regiji.

Naše delo je mogoče le, ker imamo pod-
poro lokalnih in regionalnih organov ter naci-
onalne vlade. Sam to delo opravljam, ker sta 
bila moja starša Slovenca (mati se je rodila 
v Mariboru); vrednote sprejemanja, pove-
zovanja in izgradnje boljšega Clevelanda so 
mi bile vcepljane od rojstva. V čast mi je, da 
sem bil lani gost platforme SLOGA in sem 
predstavil priložnosti sprejemanja beguncev 
ter priseljencev v izobraževalni sistem in na 
trg delovne sile. Za mesta, kot je Cleveland, 
je sprejemanje priseljencev edini način, da 
rastemo in nadaljujemo naš uspeh. Če boste 
obiskali naše čudovito mesto, se oglasite v 
Global Clevelandu. Ta Slovenec vas bo pri-
srčno pozdravil in vam pripravil kavo, mor-
da vam bo ponudil tudi potico. Toliko lepih 
zgodb je še potrebno napisati. Delamo, da 
jih bomo uresničili. 

Z navdušenjem prispevamo 
za Slogopis in ponosno 
poročamo o številnih 
prizadevanjih, s katerimi 
želimo izraziti dobrodošlico 
migrantom v Clevelandu 
(Ohio), ki je drugi največji 
dom Slovencev po vsem 
svetu.
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Lokalni voditelji ključni  
za vključujoče družbe

✎ EVA M. HASSETT, IZVRŠNA DIREKTORICA, INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUFFALO

Lokalno vodstvo je ključnega pome-
na za ustvarjanje odprte in vključu-
joče družbe, ki privablja ter podpira 
uspešno vključevanje priseljencev. 

Župani, vodje okrožij, guvernerji in izvoljeni 
državni funkcionarji, direktorji podjetij, vo-
ditelji verskih skupnosti ter predstavniki ne-
pridobitnih organizacij in skupnosti socialnih 
podpornih storitev glasno izražajo svoje sta-
lišče tako v Buffalu (New York – NY) kot dru-
god po Združenih državah Amerike (ZDA). 
Številni shodi, govori in ukrepi dokazujejo 
podporo voditeljev vključevanju beguncev 
ter migrantov. 

Prav tovrstne aktivnosti so Buffalu, »Me-
stu dobrih sosedov«, dale pozitiven ugled 
kraja, ki sprejema priseljence.

Glasna podpora vključevanju in enakosti 
je posebej pomembna v času, ko se zdi, da 
se ameriška zvezna vlada osredotoča na 
odvzem pravic številnim skupinam. Lokalni 
voditelji in običajni državljani moramo spre-
govoriti ter ukrepati.

Številni begunci in priseljenci prihajajo iz 
držav, kjer njihove pravice niso zaščitene, kjer 

so se soočali s preganjanjem ter diskrimina-
cijo na podlagi njihove etnične pripadnosti, 
spola, rase, vere, spolne identitete in drugih 
razlogov. Prihajajo iz držav s skorumpiranimi 
vladami, ki niso delovale v največjo korist vseh 
državljanov; kjer so bile pravice odvisne od 
tega, koga je posameznik poznal; policija jih ni 
zaščitila; iz držav brez svobode medijev.

Trenutno vzdušje v ZDA povzroča te-
snobo in ponovno travmatizira. V tej luči ne 
moremo preceniti moči voditeljev, ki jasno 
in glasno spregovorijo: »Tukaj ste dobrodo-
šli, cenimo vas, imate pravice in želimo vam 
pomagati, da uspete v Ameriki«. Te temeljne 
ameriške vrednote – vsi smo ustvarjeni ena-
ki, svoboda in pravičnost za vse, svoboda ve-
roizpovedi, prvi amandma ter druge ustavne 
pravice – je potrebno potrditi in zaščititi. 

Hvaležna in ponosna sem, da živim v Bu-
ffalu (NY), kjer guverner Andrew Cuomo, dr-
žavni pravobranilec Eric Schneiderman, vodja 
okrožja Erie Mark Poloncarz, župan Byron 
Brown, ducati drugih izvoljenih uradnikov ter 
voditelji verskih in lokalnih skupnosti izražajo 
podporo ter pritrjujejo pravicam vseh ljudi. 
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Kampanja Združenih narodov »SKUPAJ« 
Spoštovanje, varnost in dostojanstvo za vse

✎ WYATT LINDER, INFORMACIJSKA SLUŽBA ZDRUŽENIH NARODOV NA DUNAJU

»SKUPAJ« je globalna pobuda Združenih 
narodov (ZN), katere cilj je spremeniti nega-
tivno dojemanje in odnos do beguncev ter 
migrantov. Med cilji kampanje je tudi okrepiti 
družbeno pogodbo med migranti in begunci 
ter državami in skupnostmi, ki jih gostijo. V 
Newyorški deklaraciji je vseh 193 držav čla-
nic Organizacije združenih narodov (OZN) s 
soglasjem pozdravilo kampanjo »SKUPAJ« in 
se zavezalo k njenemu izvajanju. Kampanja 
»SKUPAJ« bo potekala do podpisa dveh glo-
balnih dogovorov, o beguncih in o migrantih, 
v drugi polovici leta 2018. Ta globalna dogo-
vora si prizadevata upravljati, kako bo svet 
naslovil množična gibanja ljudi.

Newyorška deklaracija je bila podpisana 
septembra 2016. Generalna skupščina OZN 
je gostila vrh na visoki ravni, ki je naslovil 
množična gibanja beguncev in migrantov, s 
ciljem, da bi združil države v bolj humanem 
ter usklajenem pristopu. Prvič je Generalna 
skupščina sklicala vrh o množičnih gibanjih 
beguncev in migrantov na ravni voditeljev 
držav ter vlad, zato je bil vrh zgodovinska 
priložnost za pripravo načrta za boljši med-
narodni odziv. Vrh je bil prelomen trenutek 
za krepitev upravljanja mednarodnih migra-
cij in edinstvena priložnost za oblikovanje 
bolj odgovornega in predvidljivega sistema 
za odziv na množična gibanja beguncev ter 
migrantov.

CILJI KAMPANJE »SKUPAJ«
1. vključiti in mobilizirati svetovne drža-

vljane, da izkažejo podporo beguncem 
ter migrantom;

2. pogovarjati se s skupnostmi, ki gostijo be-
gunce in migrante, kot tudi s posamezniki, 
ki so zaskrbljeni, da begunci ter migranti v 
njihovo življenje prinašajo fizično in eko-
nomsko negotovost;

3. ustvariti močan, prepričljiv diskurz so-
lidarnosti do beguncev in migrantov ter 
prikazati skupne koristi migracij za go-
spodarstva in narode;

4. zagotoviti platformo za zgodbe begun-
cev in migrantov, zgodbe o beguncih ter 
migrantih in zgodbe o skupnostih, ki be-
gunce ter migrante gostijo in so imele od 
tega koristi;

5. pomagati skupnostim, ki begunce in mi-
grante gostijo, ter beguncem in migran-
tom, da se bolje spoznajo.

Generalni sekretar OZN António Guterres 
je povedal: »Ko skupnosti postajajo vse bolj 
etnično in versko raznolike, potrebujemo 
politične, kulturne ter gospodarske naložbe 
v kohezijo, da je raznolikost ustrezno videna 
kot bogastvo in ne kot grožnja.« Za dosego 
cilja kampanja »SKUPAJ« spodbuja aktiv-
nosti, ki pripomorejo h krepitvi raznolikosti, 
nediskriminacije in sprejemanja beguncev 

ter migrantov po svetu. Ti dogodki zajemajo 
filmske projekcije, literarne dogodke, delav-
nice, interaktivne seminarje, športne dogod-
ke, predavanja in drugo.

Slovenija je 22. maja letos praznovala 25. 
obletnico članstva v OZN z dnem odprtih 
vrat na Ministrstvu za zunanje zadeve. Dru-
štvo za ZN za Slovenijo je izkazalo podporo 
kampanji »SKUPAJ« s postavitvijo informa-
cijske stojnice v okviru dneva odprtih vrat.

Posebna predstavnica ZN za mednarodne 
migracije Louise Arbour je nedavno dejala: 
»Obogatiti moramo diskurz o migracijah in 
osvetliti številne zelo pozitivne vidike migra-
cij, ne le za migrante, temveč tudi za ciljne 
države, kjer se migranti sčasoma ustalijo 
ter postanejo aktivni del delovne populacije. 
Kampanja »SKUPAJ« bo pomembno gonilo, 
ki bo razrahljala nekatere stereotipe o mi-
grantih kot o bremenu ali grožnji.« 

Kampanja »SKUPAJ« poteka v partner-
stvu z Mednarodno organizacijo za migra-
cije (International Organization for Migra-
tion – IOM), Agencijo ZN za begunce (UN 
Refugee Agency – UNHCR) in Uradom ZN 
za človekove pravice (UN Human Rights Of-
fice – OHCHR). Dogodki potekajo po vsem 
svetu, od New Yorka do Brasilie in od Kijeva 
do Kampale, ter spodbujajo raznolikost, ne-
diskriminacijo in sprejemanje beguncev ter 
migrantov.

V kampanjo se vključite povsem prepro-
sto, z uporabo oznake #JoinTogether na 
družbenih omrežjih. Prav tako lahko delite 
zgodbe na spletni strani kampanje, podprete 
partnerske kampanje, se naročite na novič-
nik ali v svoji skupnosti organizirate dogodek 
v okviru kampanje »SKUPAJ«. 

Več informacij: https://together.un.org/join
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»Globalno za lokalno –  
lokalno za globalno« 

✎  ADRIANA ARALICA, PLATFORMA SLOGA, IN  
PROF. DR. MAJA BUČAR, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI

Fakulteta za družbene vede (FDV) Uni-
verze v Ljubljani in platforma SLOGA 
med junijem ter septembrom izvaja-
ta projekt »Globalno za lokalno – lo-

kalno za globalno«, katerega namen je krepiti 
ozaveščenost mladih o trajnostnem razvoju 
skozi prizmo migracij. Interdisciplinarna 
skupina študentov krepi svoje kompetence 
na področju problemskega preučevanja in 
prenosa mednarodnih tematik na lokalno ra-
ven, z aktivnostmi v šolah pa osnovnošolce 
v Osrednjeslovenski regiji ozavešča o ciljih 
trajnostnega razvoja ter migracijah.

Projekt »Globalno za lokalno – lokalno za 
globalno«, ki je bil izbran za financiranje na 
razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Repu-
blike Slovenije z naslovom Projektno delo z 
negospodarskim in neprofitnim sektorjem 
– Študentski inovativni projekti za družbe-
no korist 2016–2018 (projekt sofinancirata 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport Republike Slovenije ter Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada), naslavlja 
krepitev odprte, trajnostne družbe in enakih 
možnosti, ki predstavlja pogoj za uresniče-
vanje ciljev trajnostnega razvoja v lokalnem 
okolju. Globalni cilji, ki so jih vse države člani-
ce Organizacije združenih narodov leta 2015 
sprejele v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, 
postavljajo nove temelje pri naslavljanju nee-
nakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih 

mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, 
energije, podnebnih sprememb, trajnostne 
potrošnje ter proizvodnje in miru ter pravič-
nosti. Cilji trajnostnega razvoja predstavlja-
jo prelomnico, saj jih bodo uresničevale vse 
države – tako države donatorice kot države 
prejemnice razvojne pomoči. Za uresničeva-
nje ciljev trajnostnega razvoja jih je potrebno 
z globalne ravni prenesti na lokalno raven, saj 
bodo prav spremembe v lokalnem okolju z ak-
tivno participacijo lokalne skupnosti vplivale 
na ozaveščenost in spremembe na globalni 
ravni. Na inovativen in kreativen način, z obli-
kovanjem učnih vsebin ter izvedbo delavnic 
želimo osnovnošolcem približati cilje trajno-
stnega razvoja skozi prizmo migracij. Čeprav 
prosilci za azil ter osebe z mednarodno za-
ščito predstavljajo zelo nizek delež tujcev v 
Sloveniji, je bil občutek njihove številčnosti 
(in s tem povezani strahovi pred nepoznanim) 
okrepljen s t. i. begunskim oz. migracijskim 
valom čez Slovenijo v letu 2015. Cilji traj-
nostnega razvoja nalagajo zavezo krepitve 
odprte, vključujoče in strpne družbe, ki pred-
stavlja podporno okolje za integracijo prise-
ljencev, zato je potrebno vsebine trajnostnega 
razvoja, migracij ter medkulturnega dialoga 
vključevati v osnovnošolsko izobraževanje.

Največ priseljencev je nastanjenih v 
Osrednjeslovenski regiji, zato je ozavešča-
nje o socialni neenakosti, dostopnosti do 
izobraževanja in do trga dela, pa tudi pod-

nebnih spremembah nujno za bolj odprto 
družbo, ki sprejema različnost in predsta-
vlja predpogoj za integracijo priseljencev v 
lokalno okolje. Pod mentorstvom Fakultete 
za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani 
in platforme SLOGA skupina študentov na 
inovativen ter kreativen način sodeluje pri 
vključevanju vsebin trajnostnega razvoja in 
migracij v formalno osnovnošolsko izobraže-
vanje. Študenti FDV in Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani Nejc Furh, Anže Gospe-
ti, Tjaša Jelovčan, Faris Kočan, Karin Mezek, 
Ana Novak, Rudi Ogris, Miha Boris Saksida, 
Bine Slovnik ter Blanka Štorgel so pripravili 
učne vsebine o ciljih trajnostnega razvoja 
skupaj s predlogi dejavnosti pri pouku, ki so 
jih potem preverili z izvedbo delavnic na treh 
ljubljanskih osnovnih šolah. Delavnice so bile 
tako s strani učencev kot učiteljev z zanima-
njem sprejete in dobro ocenjene.

S sodelovanjem v projektu je skupina štu-
dentov pridobila nova znanja in izkušnje, z 
razvojem učnih vsebin o ciljih trajnostnega 
razvoja ter migracijah pa prispevala h krepi-
tvi vključujočega izobraževanja za trajnostni 
razvoj v Sloveniji. Rezultati projekta bodo 
predstavljeni v okviru Slovenskih razvojnih 
dni, ki jih v začetku oktobra organizira Mini-
strstvo za zunanje zadeve.

Učne vsebine so objavljene na spletni 
strani Centra za mednarodne odnose FDV 
in platforme SLOGA. 
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Glasniki  
strpnosti

✎ ALBIN KEUC, PLATFORMA SLOGA

Platforma SLOGA v letošnjem letu 
izvaja projekt na temo strpno-
sti. Glasniki strpnosti je projekt, 
ki mlade spodbuja h kritičnemu 

razmišljanju o vzrokih in posledicah mi-
gracij, pomenu medkulturnega dialoga ter 
človekovih pravic, nevarnostih sovražnega 
govora, rasizma in ksenofobije. Projekt sta 
podprla Urad Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje in delno tudi Veleposlaništvo 
Združenih držav Amerike.

Leta 2011 je na enem od TED pogovorov 
Chimamanda Ngozi Adichie, pisateljica iz Ni-
gerije, spregovorila o nevarnostih zgolj ene 
same zgodbe. Vsebina njene zgodbe je aktivi-
ste iz švedske občine Simrishamm spodbudi-
la, da s pomočjo dvojezičnih kart vzpostavijo 
pogoje za začetek sporazumevanja med lju-
dmi, izmenjajo svoje izkušnje in premišljanja.

Iz tega zgodnjega poizkusa se je razvilo 
orodje za spodbujanje kritičnega mišljenja 

mladih z imenom »Več kot ena zgodba« 
(ang. »More than one story«). Metoda kot 
osrednje orodje uporablja posebne karte. 
Z njihovo pomočjo udeležence spodbudi-
mo k pripovedovanju osebnih zgodb (ang. 
storytelling), kar spodbudi empatijo med 
soudeleženci, ruši predsodke in krepi pove-
zanost med njimi.

Pri platformi SLOGA metodo povezujemo 
z globalnim učenjem, ki je vseživljenjski pro-
ces učenja in delovanja, ki poudarja soodvi-
snost ter posameznikovo vpetost v globalno 
dogajanje. Namen procesa je spodbujati po-
sameznike in skupnosti za lastno angažira-
nje ter delovanje na področju razreševanja 
ključnih skupnih izzivov človeštva. 

Da bi razvojna vprašanja in procese ra-
zumeli ter učinkovito naslavljali, je namreč 
treba nanje gledati kompleksno – kot na 
skupek povezav med zelo različnimi po-
dročji, ki pa kljub svoji različnosti tvorijo 

nedeljivo celoto. Izjemno pomembno je, da 
tudi mladi razumejo globalno dogajanje in 
vzroke ter posledice, ki se skrivajo v ozadju 
abstraktnih pojmov, kot so migracije, in se 
zavedajo svoje lastne vpetosti v svetovno 
dogajanje. Bistvo globalnega učenja je prav 
poudarjanje medsebojnih globalnih povezav 
in razumevanje vzrokov ter posledic posa-
meznih razvojnih problemov. S takšnim 
pristopom globalno učenje še posebej pri-
speva k močnejšemu občutku za mednaro-
dno solidarnost in hkrati pomaga ustvarjati 
okolje, ki spodbuja medkulturni dialog ter 
nastanek medkulturne družbe. Tako izobra-
ženi in usposobljeni mladi postanejo aktiv-
ni državljani ter lahko z lastnim delovanjem 
in delovanjem v okviru raznih organizacij 
prispevajo k bolj pravičnim ter trajnostnim 
ekonomskim, socialnim, okoljskim in na člo-
vekovih pravicah temelječim državnim ter 
mednarodnim politikam.
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V okviru vseh projektnih aktivnosti upora-
bljamo igralne karte »Več kot ena zgodba« 
(More than one story), prilagojene za sloven-
ski kulturni prostor. Karte in spremljajočo 
metodo predstavljamo na izobraževalnih 
delavnicah za mlade, razpravah s študenti, 
na podlagi testiranja bomo imenovali vsaj 
50 »glasnikov za spoštovanje in sprejema-
nje različnih etničnih skupin, beguncev in 
migrantov« ali krajše »glasnikov strpnosti«. 
V snovanje in izvedbo so vključeni ljudje raz-
ličnih kultur.

Delo z mladimi je ključno za krepitev 
uravnotežene in kritične refleksije v posa-
meznih lokalnih okoljih, saj so mladi v večini 
primerov lahko zelo dober promotor pozi-
tivnih sprememb, temelječih na spoštovanju 
človekovih pravic ter medsebojne solidarno-
sti. A hkrati so lahko mladi tudi lahek plen za 
manipulacije skrajnežev. Zaradi slednjega je 
nujno potrebno odpreti čim več virtualnega 
in javnega prostora, kjer bodo lahko bolj ak-
tivni mladi stopili naprej ter z drugimi delili 
svoje pozitivne izkušnje.

V Sloveniji se je konec leta 2015, ko se je 
začel množični prehod beguncev čez sloven-
sko ozemlje, dobršen del širše javnosti ak-
tivno aktiviral in začel nuditi pomoč ljudem 
v stiski. Z začetkom veljave sporazuma med 

Evropsko unijo in Turčijo marca 2016 se je 
množični prehod beguncev, tudi čez sloven-
sko ozemlje, ustavil, s tem pa je širša javnost 
začela izgubljati humanitarni stik z nepo-
srednimi posledicami vzrokov za množične 
migracije. Ta pojavljajoči se prazen prostor 
so nemudoma izkoristila različna skrajna gi-
banja in posamezniki, ki so začeli širiti strah 
pred različnimi etničnimi skupinami, spodbu-
jati uporabo sovražnega govora ter pozivati 
k še večji radikalizaciji glede nesprejemanja 
drugačnosti. To je bilo še posebej očitno, ko 
je Ministrstvo za notranje zadeve skušalo 
pridobiti soglasje različnih lokalnih skupnosti 
za vzpostavitev centrov za begunce. 

Z namenom ustvarjanja čim bolj uravno-
težene razprave z lokalnimi mnenjskimi vo-
ditelji je platforma SLOGA po naročilu Urada 
Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 
izvedla 9 regionalnih delavnic »Aktivno za 
strpnost« za predstavnike občin, mestnih 
svetov, šol, centrov za socialno delo, poli-
cijskih postaj, verskih skupnosti in druge 
pomembne lokalne deležnike. Izvedene re-
gionalne delavnice so bile zelo uspešne pri 
pripravi izhodišč za pripravo za javnost spre-
jemljivih aktivnosti na področju vključevanja 
različnih etničnih manjšin in zmanjševanja 
ksenofobije, rasizma ter nestrpnosti.

PROJEKT
Več kot ena zgodba je projekt oddelka 
za kulturo in prosti čas Simrishamna s 

Švedske, nastal v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami in donatorji. Igro skupaj z ljudmi 

vseh starosti ves čas razvijamo. Veseli bomo 
vaših zamisli in predlogov!

المشروع
إحنا أكثر من قصة واحدة هو مشروع من ِقبل هيئة 
الثقافة والترفيه بسيمريسهامن، السويد، بالتعاون مع 
المنظمات الشريكة والراعية. إحنا بنطور باستمرار 

شبكتنا مع بعض وكمان اللعبة مع كل الناس من جميع 
األعمار. إحنا بنرحب بأفكاركم واقتراحاتكم.

THE PROJECT
More Than One Story is a project run by 

the Depart ment of Culture and Leisure of 
 Simrishamn, Sweden, in cooperation with our 

partner organizations and sponsors. We are 
 continuously developing the game and our 

network together with people of all ages. We 
welcome your ideas and suggestions!

POTEK IGRE
Igra se začne s predstavitvijo vseh igralcev.
Najstarejši/-a udeleženec/-ka izbere karto 
in jo prebere naglas. Med držanjem karte 
pripoveduje zgodbo.  
Soigralci/-ke aktivno poslušajo in lahko 
pripovedovalca/-ko spodbujajo z vprašanji.  
Ko pripovedovalec/-ka zaključi zgodbo, 
odloži karto.  
Na vrsti je naslednji/-a igralec/-ka.  
Igra poteka v smeri urinega kazalca. 
Pripovedovanje posameznega/-e  
igralca/-ke je lahko časovno omejeno, če  
se skupina za to odloči.  
Število krogov ni omejeno.  
Pogovori med zgodbami so dovoljeni.
Zmagovalci/-ke so vsi!

Vabilo zate!
Vsi smo več kot ena zgodba!

Več kot ena zgodba je igra s kartami, 
ki povezuje ljudi vseh starosti, 
ozadij in kultur.

Ali zeliš igrati?

Eno od ključnih priporočil, ki so bila izobliko-
vana na delavnicah, je bilo, da je potrebno 
odpreti prostor za dialog (tudi med mladimi) 
o integraciji beguncev in migrantov ter vzpo-
staviti potrebna orodja in aktivnosti za lažjo 
izmenjavo izkušenj, primerov dobrih praks … 

S pričujočimi aktivnostmi je platforma 
SLOGA začela uresničevati ta priporočila. 

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komu-
niciranje v okviru prizadevanj za spoštova-
nje in sprejemanje pripadnikov različnih 
etničnih skupin, beguncev in migrantov.
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Upravljanje z migracijami  
v Podonavju

✎ MAG. BORUT JURIŠIĆ, MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Resolucija o migracijski politiki Re-
publike Slovenije (2002) prepo-
znava »selitev kot eno od oblik 
manifestiranja svobode gibanja, ki 

je skladna s Splošno deklaracijo človekovih 
pravic, do odselitve iz katerekoli države in 
do vrnitve v državo svojega državljanstva«. 
Hkrati poudarja, da se z »novo dinamiko 
migracijskih tokov spremljajo nove oblike 
upravljanja z migracijami«. Prav slednje je 
tema dveh zaporednih mednarodnih pro-
jektov, katerih vodilni partner je Madžarski 
centralni statistični urad. V pretekli finančni 
perspektivi (2007–2013) se je v okviru pro-
grama Jugovzhodna Evropa izvajal projekt 
SEEMIG – Upravljanje z migracijami in nji-
hovimi učinki v Jugovzhodni Evropi: tran-
snacionalni ukrepi, ki vodijo k na podatkih 
temelječim strategijam. V sedanji finančni 
perspektivi (2014–2020) pa se v okviru 
programa Interreg Podonavje izvaja pro-
jekt YOUMIG – izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti in spodbujanje sodelovanja za 
soočanje z vplivi transnacionalne migracije 
mladih. Slovenska partnerja, vključena v oba 
projekta, sta Inštitut za ekonomska razisko-
vanja (IER) in Mariborska raziskovalna agen-
cija (MRA).

V letu 2014 zaključen projekt SEEMIG, v 
katerega sta bila s slovenske strani vklju-
čena tudi Znanstvenoraziskovalni center 
Slovenske akademije znanosti in ume-

tnosti (ZRC SAZU) – Inštitut za slovensko 
izseljenstvo in migracije – ter pridruženi 
partner Ministrstvo Republike Slovenije 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, je povezal mrežo partnerjev iz 
enajstih držav. Mreža je analizirala dolgo-
ročne procese na področju mednarodnih 
migracij, človeškega kapitala, trga dela in 
demografije v Jugovzhodni Evropi v zadnjih 
šestdesetih letih. Ob tem je projekt razvil 
nove načine prepoznavanja prihodnjih izzi-
vov napovedi prebivalstva. Predvsem pa je 
projekt SEEMIG pripravil priporočila ustvar-
jalcem politik na štirih področjih: usklajeno 
zbiranje in izmenjava podatkov; izboljšana 
učinkovitost metodologij zbiranja podat-
kov; krepitev mednarodnih partnerstev in 
mednarodnega sodelovanja; ter izboljšano 
zbiranje podatkov in njihova uporaba na lo-
kalni ravni.1 Slovenska projektna partnerja 
IER in ZRC SAZU sta pripravila Nacionalno 
strategijo za izboljšanje zbiranja in uporabe 
podatkov o migracijah v Sloveniji,2 ki izpo-
stavlja ključne probleme ter izzive, poveza-
ne z migracijskimi procesi v Sloveniji, kot 
so neugodna demografska slika in trendi, 
strukturna brezposelnost, izseljevanje vi-
soko izobraženih in naraščanje migracije v 
sosednje države.

Projekt YOUMIG, ki se je začel leta 2017, pa 
daje poudarek zlasti migraciji mladih (starih 
med 15 in 34 let), saj predstavlja izziv na vseh 
upravnih ravneh. Spletni komunikacijski ka-
nali in novi vzorci obnašanja predstavljajo no-
ve gonilnike migracij, hkrati pa kažejo resne 
posledice na razvoj posameznih območij zno-
traj Podonavja. Odseljevanje mladih pravilo-
ma pomeni izgubo delovne sile in človeškega 
kapitala, pogosto pa vpliva na denarne toko-
ve v matične države, kot so socialni transferji 
ter denarna nakazila. Po drugi strani pa pri-
seljevanje, v kolikor se s procesom ne upra-
vlja pravilno, lahko privede do marginaliza-
cije in neučinkovite uporabe človeških virov. 
Večina razlogov za migracije mladih, kakor 
tudi njihove posledice, obstajajo oz. se čutijo 
na lokalni ravni. Žal pa so lokalne oblasti le 
redko primerno pripravljene na soočanje z 
izzivi, ki jih predstavljajo migracije.

V iskanju primernih odzivov na naraščajo-
če izzive migracije mladih potrebujejo lokalne 
skupnosti Podonavja natančnejše evidence, 
podatke in orodja za kakovostno upravljanje 
s posledicami migracij. Prav zahtevnost to-
vrstnih izzivov je pripeljala do povezovanja 
statističnih uradov in akademske sfere, ki bo-
do postavili okvirje za koordinirane aktivnosti 
lokalnih skupnosti, ki se znotraj Podonavja so-
očajo z različnimi oblikami migracij. Projekt 
YOUMIG bo podprl lokalne oblasti na eni stra-
ni pri odpravi ali vsaj zmanjšanju vpliva vzro-
kov za migracije mladih, na drugi strani pa pri 
vključevanju razvojnega potenciala mladih 
imigrantov, s čimer bo doprinesel k boljšemu 
upravljanju z migracijami in človeškim kapita-
lom ter bolj konkurenčni Podonavski regiji. Cilj 
projekta je krepitev institucionalnih zmoglji-
vosti lokalnih uprav, s čimer bodo te izboljšale 
lokalne baze podatkov in bodo lahko pripravi-
le kakovostne politike upravljanja s človeškim 
kapitalom. S sodelovanjem na projektu bodo 
statistični uradi, akademska sfera in lokalne 
oblasti pridobili kompetence za pripravo lo-
kalnih razvojnih strategij ter predvsem tran-
snacionalno testirana orodja za upravljanje z 
lokalnimi izzivi migracije mladih. 

1 Več na voljo v SEEMIG Results and Recommendations: www.seemig.eu/down-
loads/outputs/SEEMIGResultsandRecommendations.pdf.
2 Dostopna prek: www.seemig.eu/downloads/outputs/SEEMIGNationalStra-
tegySloveniaSLO.pdf.
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Dostop do informacij je ključen

✎  DR. MARTINA BOFULIN, INŠTITUT ZA SLOVENSKO IZSELJENSTVO IN MIGRACIJE,  
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI

Kljub vsesplošnemu soglasju o do-
stopu do informacij kot enemu 
izmed predpogojev uspešne inte-
gracije migrantov tako raziskave 

kot praksa potrjujejo, da imajo nedavni kot 
tudi že več let bivajoči migranti pogosto zelo 
omejen dostop do različnih informacij. Tudi 
prostovoljci, nevladniki in javni uslužbenci, 
ki nudijo pomoč ter informacije migrantom, 
so večkrat soočeni s težavno nalogo iskanja 
in povezovanja razpršenih informacij ali s 
težavo »prevajanja« zapletenih administra-
tivnih postopkov v enostavne, uporabne ter 
jasno razumljive informacije. Naloga projek-
ta Danube Region Information platform for 
Economic Integration of Migrants (DRIM) je 
tako v prvi vrsti ustvariti orodje, ki bo delo-
valo kot povezovalna podatkovna platforma 
razpršenih informacij in projektov, namenje-
nih migrantom. Informacijska platforma bo 
pokrivala področja zaposlovanja, podjetni-
štva, izobraževanja, nastanitve in/ali najema 
stanovanja, uradnih postopkov glede prise-
ljevanja, urejanja osnovnih dokumentov, 

Predstavitev projekta DRIM – Informacijska platforma 
Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov

zdravstvenega varstva, plačevanja davkov, 
starševstva, varstva otrok, javnega prevoza 
ter prometa, socialnega varstva, posebno-
sti določene države, kot so dela prosti dnevi, 
preživljanje prostega časa, obiskovanje kul-
turnih ustanov ipd., in projekte, namenjene 
posebej migrantom (jezikovni tečaji, poklicna 
izobraževanja z namenom socialnega vklju-
čevanja). 

Projekt DRIM, ki se je začel januarja letos, 
finančno podpira Transnacionalni program 
sodelovanja Podonavje, v manjšem deležu 
pa tudi vse partnerske organizacije in vodil-
ni partner Znanstvenoraziskovalni center 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
(ZRC SAZU). Namen programa je izboljšati 
zmožnosti javnih institucij v Podonavju, da bi 
bolje odgovorile na različne družbene izzive. 
V tem okviru je cilj projekta DRIM podpreti 
javne institucije v Podonavju pri zagotavlja-
nju dostopa do relevantnih informacij in s 
tem omogočiti hitrejše prilagajanje migran-
tov na nove okoliščine življenja ter dela v 
državah naselitve.

Kljub tem razlikam je dostop migrantov do osnovnih 
informacij o življenju in delu mogoče izboljšati v prav vseh 
partnerskih državah, zato bo informacijska platforma 
Danube Compass ponekod prvi poskus informacijske storitve 
za migrante, v drugih pa bo nadgradila ter dopolnila že 
obstoječe storitve. V svoji končni obliki bo platforma na 
pregleden način ponudila informacije iz zgoraj omenjenih 
področij za osem držav, in sicer v vsaki državi v lokalnem, 
angleškem ter še treh »migrantskih« jezikih. Nabor teh 
jezikov odraža raznolikost migrantskih gibanj v Podonavju; 
medtem ko se bo na primer madžarski del Danube Compass 
prevajal v kitajski, ruski in arabski jezik, se bo češki del 
prevajal v vietnamski, ruski ter ukrajinski jezik.

Projekt DRIM izhaja iz potrebe, ki so jo sode-
lavci Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC 
SAZU skupaj z Zavodom Republike Slovenije 
za zaposlovanje (Zavod) identificirali že pred 
leti skozi skupno sodelovanje pri oblikovanju 
Smerokaza – informacijskega priročnika za 
zaposlene na Zavodu v okviru takrat delujoče 
Infotočke za migrante. Ker pa ta potreba ni 
bila zaznana le v Sloveniji, smo projekt, ki bo 
kot enega glavnih rezultatov ponudil infor-
macijsko platformo, imenovano Podonavski 
Kompas (Danube Compass), zasnovali skupaj 
s partnerji s Hrvaške, Srbije, Avstrije, Nemčije, 
Slovaške, Češke in Madžarske. Za omenjene 
države so sicer značilne različne migracijske 
situacije kot tudi različno razviti integracijski 
mehanizmi, pri vsem pa se kaže potreba po 
informacijskem orodju, ki bi delovalo kot po-
vezovalna platforma razpršenih informacij, 
kot transnacionalni kompas, posebej prirejen 
za pot skozi administrativne labirinte Podo-
navja. Nekatere izmed držav izvajajo integra-
cijske politike že vsaj desetletje in so tudi na 
področju dostopa migrantov do informacij 
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že izvedle različne aktivnosti, medtem ko so 
tovrstni pristopi v nekaterih drugih državah 
v regiji še v povojih ter so šele zadnji begun-
ski tokovi spodbudili osnovne integracijske 
aktivnosti, namenjene migrantom. Kljub tem 
razlikam je dostop migrantov do osnovnih 
informacij o življenju in delu mogoče izbolj-
šati v prav vseh partnerskih državah, zato bo 
informacijska platforma Danube Compass 
ponekod prvi poskus informacijske storitve 
za migrante, v drugih pa bo nadgradila ter do-
polnila že obstoječe storitve. V svoji končni 
obliki bo platforma na pregleden način ponu-
dila informacije iz zgoraj omenjenih področij 
za osem držav, in sicer v vsaki državi v lokal-
nem, angleškem ter še treh »migrantskih« 
jezikih. Nabor teh jezikov odraža raznolikost 
migrantskih gibanj v Podonavju; medtem ko 
se bo na primer madžarski del Danube Com-
pass prevajal v kitajski, ruski in arabski jezik, 
se bo češki del prevajal v vietnamski, ruski ter 
ukrajinski jezik. 

Informacijska platforma ni edini izmed 
načrtovanih rezultatov projekta. Drugi po-
memben cilj projekta je opozoriti uslužben-
ce javnih institucij kot tudi odločevalce na 
pomembnost zagotavljanja dostopa do in-
formacij in spodbuditi razpravo o najprimer-
nejših ukrepih na omenjenem področju. V ta 
namen bomo izvedli več delavnic z javnimi 
uslužbenci za uporabo Danube Compass v 
javnih institucijah, kot tudi delavnic z odlo-
čevalci, na temelju katerih bomo oblikovali 
transnacionalno strategijo za izboljšanje 
informacijskih storitev javnih institucij, na-
menjenih migrantom v Podonavju. Naslednji 
mesec organiziramo v Bratislavi tudi znan-
stveno konferenco na temo pomembnosti 
dostopa do informacij kot integracijskega 
mehanizma, na katero vabimo tako razisko-
valce iz univerzitetnih okolij kot tudi zapo-
slene v javni upravi in nevladnem sektorju.

V prvem obdobju projekta smo se par-
tnerji spopadli z izzivi transnacionalnega 
dela in snovanja večnacionalne informacijske 
storitve. Naše izkušnje in dognanja, včasih 
pa tudi napake, skrbno beležimo z željo, da 
bodo te spodbudile, pa tudi olajšale gradnjo 
učinkovite informacijske infrastrukture za 
migrante različnim deležnikom v Podonavju, 
pa tudi širše. 

Več o projektu: www.interreg-danube.eu/
approved-projects/drim
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NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SLOVENIJI IN SVETU

KDAJ? KJE? KAJ?
4.–5.  
oktober  
2017

Ljubljana SLOVENSKI RAZVOJNI DNEVI
V Sloveniji je letos potekal prvi medsebojni pregled sistema mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči v okviru Odbora za razvojno pomoč Organizacije za go-
spodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development' 
Development Assistance Committee – OECD DAC). Prav tako je z novim Evropskim soglasjem 
za razvoj in Agendo 2030 prišlo do sprememb v mednarodni skupnosti. Namen konference je 
osvetliti različne vidike na nadaljnji poti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči Republike Slovenije ter predvideti načine, kako priporočila OECD DAC in trende v med-
narodnem okolju vključiti v prizadevanja Slovenije za čim bolj učinkovito mednarodno razvojno 
sodelovanje.

4.–6.  
oktober  
2017

Dunaj
Avstrija

JESENSKI KONGRES PROSTOVOLJSTVA
Evropski prostovoljski center (European Volunteer Centre) pripravlja kongres prostovoljstva, na 
katerem bodo predstavniki prostovoljskih organizacij, političnih organizacij in državne uprave 
akademskih krogov bodo izmenjali mnenja in razvili skupne strategije o trenutnih dejavnostih 
in pobudah v prostovoljskem sektorju. 

9.–10. 
oktober  
2017

Portorož MEDNARODNA REGIJSKA KONFERENCA O MEDKULTURNEM DRŽAVLJANSTVU IN 
VZGOJI »IZOBRAŽEVANJE ZA DIALOG – EDUCATE FOR DIALOGUE«
Mednarodna regijska konferenca o medkulturnem državljanstvu in vzgoji »Izobraževanje za di-
alog – Educate for dialogue«, ki jo soorganizirajo Fundacija Anne Lindh, Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter EMUNI Univerza, bo naslovila vlogo 
medkulturnega dialoga v šolskih kurikulumih in krepitev prepoznavnosti globalnega učenja 
oziroma učenja za medkulturno državljanstvo ter vzgojo.

16. 
oktober 
2017

Ljubljana OKROGLA MIZA »IZZIVI TRANSPARENTNOSTI IN ODGOVORNOSTI V EVROPSKI 
INVESTICIJSKI BANKI«
Evropska investicijska banka (EIB) je ena najpomembnejših mednarodnih javnih finančnih 
institucij na globalni ravni. EIB pomaga Evropski uniji dosegati njene globalne cilje, kot npr. cilje 
trajnostnega razvoja in cilje Pariškega sporazuma. Na okrogli mizi, ki jo organizirata Društvo 
Focus in Transparency International Slovenia, bodo naslovili dosedanje izkušnje ter izzive na po-
dročju transparentnosti ter odgovornosti EIB, obenem pa osvetlili vlogo Slovenije v naslavljanju 
teh izzivov.

16. 
oktober 
2017

Ljubljana PREDAVANJE O MEDNARODNIH FINANCAH ZA RAZVOJ
V okviru Predavanj Kapuscinski o razvoju (Kapuscinski Development Lectures), ki jih v sodelova-
nju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani organizirata Evropska komisija in Program 
Združenih narodov za razvoj (UNDP), bo britanski ekonomist John Kay, ki je gostujoči profesor 
ekonomije na London School of Economics, predaval o mednarodnih financah za razvoj.

23.–25. 
oktober  
2017

Bruselj 
Belgija

GLOBAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION CONFERENCE (G-STIC) 2017
Konferenca G-STIC bo združila ključne deležnike s področja znanosti, tehnologije in inovacij 
(vključno z zasebnim sektorjem) ter zagotovila forum za pregled, razpravo in prepoznavanje 
pomembnih tehnoloških inovacij, ki lahko svet vodijo v smeri trajnostnega razvoja.

24.  
oktober  
2017

London 
Združeno 
kraljestvo

UNPACKING ACCOUNTABILITY IN EDUCATION
Razprava bo naslovila obstoječe mehanizme za zagotovitev odgovornosti v izobraževanju. 
Organizirata jo Overseas Development Institute in UNESCO. Na dogodku bo predstavljeno Po-
ročilo o spremljanju globalnega izobraževanja (Global Education Monitoring Report) za obdobje 
2017/2018.

24.–25. 
oktober  
2017

Ženeva
Švica

WORLD RESOURCES FORUM
Dve leti po sklenitvi dveh zgodovinskih globalnih sporazumov – Agende 2030 za trajnostni 
razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah – bodo 
predstavniki vlad, podjetij, raziskovalnih institucij ter civilne družbe razpravljali, kako pospešiti 
revolucijo virov.

7. in 14. 
november 
2017

Ljubljana KOMUNIKACIJA – KLJUČ DO DOBREGA ODNOSA
Slovenska filantropija organizira usposabljanje o komunikaciji, namenjeno udeležencem, ki 
delajo z ljudmi in se zavedajo, da je komunikacija ključna za vzpostavljanje ter gradnjo dobrega 
odnosa. Usposabljanje temelji na povezavi teoretičnih temeljev s prostovoljskimi izkušnjami in 
na iskanju rešitev za čim boljše delovanje prostovoljcev.  

18.–26. 
november 
2017

Po Sloveniji TEDEN GLOBALNEGA UČENJA
V Tednu globalnega učenja, ki poteka pod okriljem Centra Sever–Jug Sveta Evrope, se v številnih 
evropskih državah zvrstijo dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne ne-
pravičnosti in globalne solidarnosti. Letošnja osrednja tema je »Moj svet je odvisen od vseh nas«. 


