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POZIV ZA PROAKTIVNO VLOGO SLOVENIJE NA SREČANJU EVROPA – AFRIKA NA 
MALTI, 11.-12. novembra 2015 
 

 
 
Spoštovani dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije, 

danes in jutri se boste v imenu Vlade Republike Slovenije, skupaj z drugimi evropskimi in 
afriškimi voditelji, udeležili vrha o migracijah v La Valeti na Malti, sredozemskem otoku 
pomembnih regionalnih križanj. Pridružili se vam bodo mnogi predstavniki mednarodnih, 
regionalnih, humanitarnih in medvladnih organizacij. Srečanja se boste udeležili v času, ko bo 

po predvidevanjih v Slovenijo vstopilo zgodovinsko največje število beguncev, razseljencev, 
migrantov in prebežnikov v enem dnevu. Njihov cilj: zatočišče, mir, dostojanstvo, delo. Nekaj, 
kar zahtevamo tudi zase.  

Še nikoli se Slovenija ni tako intenzivno soočila s svojo lastno realnostjo, da ni majhna, ampak 
maloštevilna. Ni nas več, kot nas je – zato ne potrebujemo napihovanja samopodob, marveč 
dogovor o skupnih in jasnih prioritetah, da dobesedno »zaveslamo« v želeno smer do želenega 

cilja. Vas je doletela čast, da Vlado Republike Slovenije vodite v pričakovanju velikih odločitev. 

Vsi, ki smo udeleženi v blaženju posledic izjemno velikega prehoda ljudi iz »tretjega sveta« v 
Evropsko unijo, se zavedamo izjemnosti tega trenutka. Trenutka, ki sovpada z vrhom o 

migracijah med Evropsko unijo in državami Afrike. Evropsko unijo kot vrhuncem prizadevanj 
generacij za dostojno in mirno skupno življenje kontinenta, ki pozna vso gorje vojn, prisilnega 
izganjanja, genocida in begunstva, in državami Afrike, kontinenta, katerega usodo smo prav 

Evropejci tako usodno zaznamovali, kontinenta, ki je velik vir surovin za naše gospodarstvo in 
pomemben element evropske zunanje trgovine, s katerim smo v preteklosti in še danes sklenili 
veliko večstranskih ali dvostranskih sporazumov. Pri tem nikoli nismo zamudili priložnosti, da 

ne bi uveljavili svojih interesov. 

Ljudski glas pravi, da smo ljudje kot voda, da zmeraj najdemo pot. Vsakomur, ki se ima za 
razumnega človeka, je popolnoma jasno, da sedanjega položaja, ko se premikajo milijoni ljudi 

zaradi vojn, pomanjkanja, negotovosti, revščine, lakote, brezizhodnosti in vsega, kar je lahko 



 

 

 

 

2 

 

razlog za zapustitev domačega kraja, ne moremo zaustaviti ali nadzorovati z uporabo 

»tehničnih ukrepov« ali ograj. Potrebno je veliko več. Potrebno je blažiti trenutno stanje, 
ukrepati taktično in strateško premišljeno. Potrebujemo koordinirano (usklajeno!) delovanje 
nacionalnih in evropskih institucij na podlagi skladnih politik – od migracijske do gospodarske, 

trgovinske, okoljske in nikakor ne nazadnje tudi razvojne politike. Potrebujemo sodelovanje z 
regijami in državami, ki imajo drugačno politično ter socialno zgodovino. 

Naj vas ob tem spomnimo na dogovor o ciljih trajnostnega razvoja, na Vrhu Združenih narodov 

za sprejem post-2015 razvojne agende konec septembra v New Yorku ste aktivno zastopali 
Republiko Slovenijo, in na vašo javno izrečeno obljubo, da si bo Slovenija prizadevala povečati 
obseg razvojne pomoči in na zavezo nove zunanjepolitične strategije, ki izpostavlja potrebo po 

okrepljenem mednarodnem razvojnem sodelovanju. 

Program srečanja na Malti je osredotočen na pet prioritet, ki govorijo o: 

1. izboljšanju nadzora nad mejami, 

2. preprečevanju in ukrepanju zoper tihotapce ljudi ter trgovanju z ljudmi, 
3. preprečevanju vseh oblik »neregularnih« migracij, 
4. krepitvi sporazumov o vračanju »neregularnih« migrantov in to celo na način vezave 

vračanja z dostopnostjo razvojne pomoči in 
5. prenosu dela sredstev za razvojno pomoč v višini 1.8 milijard evrov z Evropskega 

razvojnega sklada, izvorno namenjenih državam Podsaharske Afrike, za namen krepitve 

nadzorovanja meja v severnoafriških državah. 

Ker smo prepričani, da zgolj varnostno-nadzorni ukrepi ne naslavljajo temeljnih razlogov za 
povečano število beguncev, migrantov in prebežnikov v Evropski uniji, predlagamo, da v svojih 

nastopih in pogovorih na evropsko-afriškem vrhu v La Valeti na Malti poleg temeljnega načela 
spoštovanja človekovega dostojanstva in njegovih pravic izpostavite še naslednje vsebine: 

 da bo Slovenija dosegla 0,33 % BNP sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje, 

za kar boste do konca leta 2015 objavili akcijski načrt za doseganje tega cilja; 
 da Slovenija ne podpira vezave razvojne in druge pomoči na pripravljenost držav za 

sprejemanje ljudi, katerim je bila zavrnjena pravica do zatočišča ter mednarodne 
zaščite; 

 da Slovenija podpira dekriminalizacijo žrtev in okrepitev ukrepov za razbijanje 

tihotapskih združb; 
 da Slovenija podpira prizadevanja za okrepitev zakonskih možnosti za varno in zakonito 

vstopanje v Evropsko unijo s strani tistih, ki potrebujejo zaščito; 
 da Slovenija želi sodelovati pri oblikovanju modela izdajanja humanitarnih viz za vstop 

v Evropsko unijo; 
 da Slovenija podpira prizadevanja za odprtje trga dela za ljudi, ki so zaprosili za 

zatočišče; 

 da Slovenija zavrača modele zapiranja beguncev in migrantov ter se zavzema za 
celovito integracijsko politiko, ki zagotavlja spoštovanje evropskih vrednot, kot so 

univerzalizem človekovih pravic in enakosti spolov. 

Prav tako predlagamo, da v svojih pogovorih s predstavniki in voditelji afriških držav 
izpostavite: 

 potrebo po oblikovanju in krepitvi nacionalnih migracijskih politik, ki temeljijo na Okvirni 
migracijski politiki Afriške unije; 
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 potrebo po sodelovanju skladno z zmožnostmi na bi- in multilateralni ravni med 

članicami Afriške unije in Evropske unije; 
 nujnost okrepljenega sodelovanja na področju razvoja in migracij; 

 okrepljeno delovanje za spoštovanje pravne države in dobrega upravljanja, kar izhaja 
iz lastnih izkušenj slovenske samostojnosti. 

V vsakem primeru pa predlagamo, da v svojih nastopih jasno poudarite, da je rešitev samo v 
skupnem, celovitem in usklajenem strateškem delovanju, ki bo naslovilo korenine povečanih 
migracij, ki so v neenakosti in socialni nepravičnosti, revščini, nezaposlenosti, brez-

perspektivnosti, podnebnih in drugih okoljskih sprememb, vojnih spopadov in nezadostne 
človekoljubne pomoči.  

Skupna prizadevanja za skladno delovanje za izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja so ključ do 

stabilizacije razmer. Slovenija ima pri tem lahko veliko vlogo kot proaktiven akter. Ali to tudi 
bo, je v celoti odvisno od vseh, ki delujemo na področju razvoja. 

S spoštovanjem, 

 

Albin Keuc l.r. 
Vodja zagovorništva 

 

V vednost: 

 dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije 

 Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije 


