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1. UVOD
Enakost spolov je bistvenega pomena za pospešitev doseganja ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. Cilj 
vključevanja načela enakosti spolov je vključiti perspektivo enakosti spolov v vse faze in ravni politik, programov 
in projektov. Priseljenke so slabše vključene na trg dela v EU v primerjavi s priseljenci in domačinkami. Prav tako 
je bolj verjetno, da bodo previsoko usposobljene za delovna mesta, ki jih opravljajo1. V tej študiji primera želimo 
torej analizirati obstoječe ukrepe za socialno in delovno integracijo v Sloveniji z vidika enakosti spolov. Namen te 
študije je, da bi prišli do nadaljnjih zaključkov, kako zagotoviti enakost spolov v diskurzu o migracijah in integraciji za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja. 

2. METODE
 
Zavod Povod je izvedel nacionalno raziskavo, ki jo je med novembrom 2020 in januarjem 2021 izpolnilo 23 
priseljenk ali begunk v Sloveniji. Anketirali smo 9 žensk, ki imajo status begunke ali priseljenke v Sloveniji. Pet jih 
prihaja iz Iraka in ima status begunke. Dve prihajata iz Sirije, ena od njiju je v državo prišla zaradi združitve družine, 
ena pa ima status begunke. Ena ženska prihaja iz Srbije, v Slovenijo pa se je preselila, ker njen mož dela v Sloveniji. 
Ena ženska je iz Jordanije, živi in dela v Sloveniji. 8 od 9 žensk je muslimanske veroizpovedi. Vprašanja v raziskavi so 
bila oblikovana za merjenje kazalnikov integracije z vidika enakosti spolov. To vključuje zaposljivost in sodelovanje v 
izobraževalnih ter socialnih programih.
Vprašanja v intervjujih so bila namenjena odgovorom glede občutka pripadnosti ter dela in socialne integracije z 
vidika spola in enakosti spolov. Ogledali smo si tudi sekundarne in primarne vire o vključevanju načela enakosti 
spolov in trajnostnem razvoju v Sloveniji. Nacionalne ukrepe za integracijo smo analizirali z vidika spola. Pri 
vključevanju načela enakosti spolov ne gre le za ženske, vendar v tej študiji primera analiziramo ukrepe integracije z 
vidika ljudi, ki se opredeljujejo za ženske
. 

3. VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV V SLOVENIJI
V devetdesetih letih je Slovenija uradno prepoznala pomen vključevanja načela enakosti spolov. Urad za žensko 
politiko je bil ustanovljen leta 1992. To je bilo priznanje, da enakost spolov potrebuje lasten vladni organ. Leta 2001 
se je urad preimenoval v Urad za enake možnosti in je bil ukinjen leta 2011. Pozneje ga je nadomestil Oddelek za 
enake možnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Vključevanje načela enakosti spolov je bilo obravnavano v Zakonu o enakih možnostih med ženskami in moškimi 
leta 2002, po katerem je vsako ministrstvo dolžno imenovati koordinatorje za enakost spolov. S tem je bilo 
vključevanje načela enakosti spolov uvedeno na vseh področjih politike. Leta 2005 se je začel izvajati prvi 
nacionalni program o enakosti spolov, vključevanje načela enakosti spolov pa je postalo horizontalna strategija, ki 
se je izvajala na vseh področjih politike. Izveden je bil nov nacionalni program za leta 2015 do 2020, ki je uporabljal 
dvojni pristop posebnih meritev in vključevanja načela enakosti spolov2, ki se bo uporabljal v vseh politikah in 
programih za doseganje enakosti spolov. Slovenija poudarja enakost spolov kot sestavni del vseh ciljev Agende 
2030. Leta 2019 se je Slovenija uvrstila na 11. mesto na indeksu enakosti spolov v EU. Dosegla je 0,9 točke višji 
rezultat od povprečja EU3. 

Ženske iz etničnih manjšin in priseljenke so vključene v slovensko resolucijo o vključevanju načela enakosti spolov. 
Ženske so bolj izpostavljene revščini kot moški, resolucija o socialni vključenosti pa poudarja zaposljivost, socialno 
podjetništvo in socialne inovacije v podporo ženskam, vključno s priseljenkami4. Socialna vključenost je eden 

1  Evropska spletna stran o migracijah, integracija migrantk, 2018
2  Evropski inštitut za enakost spolov, Slovenija, 2019
3  Trajnostni razvoj OZN, Izvajanje ciljev Slovenija 2020, stran 38trajnostnega razvoja 
4  MDDSZ, Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2016, stran 25, 45
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od 8 kazalnikov v resoluciji. Ostali kazalniki so: ekonomska neodvisnost; uskladitev poklicnega in zasebnega ali 
družinskega življenja; družba znanja brez spolnih stereotipov; zdravje; uravnotežena zastopanost žensk in moških; 
nasilje nad ženskami; enakost spolov v zunanji politiki in mednarodnem razvojnem sodelovanju. 
V tej študiji primera posebno pozornost namenjamo kazalniku socialne vključenosti, ker je povezan z drugimi 
področji, zlasti z delovno in socialno politiko. Ta bo kot del glavnih kazalnikov integracije med migranti in državami 
gostiteljicami zajemal zaposljivost, izobraževanje in socialno vključenost.

4. BEGUNKE IN PRISELJENKE V SLOVENIJI 
Tujci so 1. aprila 2020 predstavljali 7,6 % celotnega prebivalstva Slovenije. 33,4 % tujih državljanov je bilo žensk. 
Leta 2018 je 80 % priseljencev prihajalo iz držav nekdanje Jugoslavije, od njih je bilo 21,2 % žensk5. 1. januarja 2019 
je bilo v Sloveniji 539 upravičencev do mednarodne zaščite. Med tistimi s statusom begunca je bilo 150 žensk6. Od 
vseh prošenj za azil v letu 2019 je bilo vsega 5,5 % prosilcev žensk7. Po podatkih Eurostata je bil leta 2019 v vseh 25 
državah članicah EU, vključno s Slovenijo, glavni razlog za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje moškim povezan z 
zaposlitvijo (27,8 % vseh), medtem ko je bil ustrezen delež žensk nižji in je znašal 13,1 %. Na drugi strani pa so 16,9 % 
vseh izdanih dovoljenj prejele ženske, ki so jim dovoljenje za prebivanje podelili iz družinskih razlogov; ta delež je bil 
višji od deleža, zabeleženega med moškimi (11,5 %)8.

Različne nevladne organizacije in skupine za človekove pravice ugotavljajo, kako sklicevanje na begunce kot 
na številke te razčloveči in da jih mnogi doživljajo kot zunanjo grožnjo. To je pomembno za slovenski primer, v 
katerem je bila migracija uporabljena v političnem diskurzu pri vzpostavljanju „pojma tveganja“9. To mnenje je 
prevladovalo tudi v naših opravljenih intervjujih s štirimi ženskami, ki so muslimanske veroizpovedi in begunke v 
Sloveniji. Štiri izmed njih so doživele neposredna ksenofobična srečanja, ki jih je izzvala islamofobija. Ena od njih 
je opisala razgovor za službo, s katerega so jo odslovili še preden se je sploh začel, ker je nosila ruto. V različnih 
državah EU se verska nevtralnost izvaja po načelu sekularnosti10. Vendar je v tem primeru intervjuvanec sogovornici 
rekel, naj se vrne v svojo državo, saj ne spada v Slovenijo. Tako lahko trdimo, da je sovražnost do muslimank v 
zasebnem zaposlitvenem sektorju v nekaterih primerih bolj povezana s ksenofobijo kot pa z versko nevtralnostjo in 
sekularizmom.

Ženske, ki so priseljenke in prebivajo v Sloveniji ter so se odzvale na našo nacionalno raziskavo, prihajajo iz 
naslednjih držav: Gruzija, Srbija, Hrvaška, Irak, Sirija, Palestina, Jordanija, ZDA, Poljska, Moldavija in Iran. Na našo 
anketo se je odzvalo 23 žensk, 34,8 % jih je navedlo, da so brezposelne. Pri nadaljnji raziskavi razlogov, zakaj menijo, 
da v Sloveniji ne najdejo službe, je 12 anketirank kot glavno oviro navedlo jezik. Ena od anketirank je poudarila 
diskriminacijo zaradi verskega prepričanja in še posebej v zvezi z izbiro nošenja rute. Ena od vprašanih je poudarila 
diskriminacijo zaradi starosti; stara je 50 let. Pomembno je omeniti, da je v Resoluciji o nacionalnem programu 
enakih možnosti v Sloveniji omenjeno, da je razlika med spoloma največja med starejšimi ženskami in moškimi, pri 
čemer so starejše ženske bolj izpostavljene revščini in socialni izključenosti, zlasti samske ženske, stare nad 65 let11.
Dve anketiranki sta kot glavna dejavnika izključenosti s trga dela navedli sistem poznanstev in nezaupanje do tujcev, 
ena od anketirank pa je kot dejavnik tveganja za izključitev navedla korupcijo. Ena udeleženka je poudarila, da je 
tujka in da je to, da imajo domačini prednost pred tujci, ovira za njeno vključevanje na trg dela.

5  Razpotnik, 1. aprila 2020 je bilo prebivalcev Slovenije 2 097 195 ali 1300 več kot tri mesece prej, 2020
6  Maja Ladič idr., Nacionalni mehanizem za vrednotenje integracije SLOVENIJA, Poročilo za leto 2019 [Nacionalno poročilo NIEM  
  2020], Mirovni inštitut, 2020, stran 4
7  Azil v Evropi, Statistika Slovenija, 2020
8  Eurostat, Dovoljenja za prebivanje - statistika prvih dovoljenj, izdanih med letom 2020
9  Vezovnik, Sekuritizacija migracij v Sloveniji: Analiza diskurza o položaju beguncev v Sloveniji, 2017, stran 48
10  Chopin in Germaine, Primerjalna analiza zakonodaje o nediskriminaciji v Evropi 2019, stran 126
11  MDDSZ, Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2016, stran 45
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5. VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV V 
INTEGRACIJSKE MODELE V SLOVENIJI 
Leta 2019 so priseljenke zaradi družinskih razlogov v EU pogosteje pridobile dovoljenje za prebivanje v primerjavi 
z moškimi12. Leta 2019 je bil v Sloveniji odstotek prosilcev za azil precej višji od prosilk za azil. Vladna služba za 
podporo in integracijo migrantov v Sloveniji je zadolžena le za prosilce in upravičence do mednarodne zaščite. 
Medtem največji delež priseljencev v Sloveniji odpade na delovne migrante, ki večinoma prihajajo z ozemlja 
nekdanje Jugoslavije. Leta 2018 je bilo 80 % državljanov tretjih držav v Sloveniji iz nekdanje Jugoslavije, od tega 
21,2 % žensk in 73,6 % od njih neaktivnih iskalcev zaposlitve13. 
Obstaja začetni program integracije, ki je namenjen vsem državljanom tretjih držav v Sloveniji, ne glede na njihov 
pravni status, ki ponuja tečaje slovenskega jezika in državljanske vzgoje. Program je brezplačen in ga financirata 
Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)14. Kljub temu je število ur 
na teh tečajih omejeno glede na vrsto dovoljenja za prebivanje. Ljudje, ki pridejo v državo zaradi združitve družine, 
imajo na primer na voljo manj ur kot ljudje, ki so upravičeni do mednarodne zaščite. Ko analiziramo ta ukrep z vidika 
spola, ugotovimo, da imajo moški priseljenci iz nekdanje Jugoslavije veliko višjo stopnjo zaposlenosti kot priseljenke 
iste narodnosti. Zato imajo moški priseljenci večjo možnost socializacije in ustvarjanja družbenih mrež s svojim 
delom. Ker ni javnega organa, ki bi podpiral socialno vključevanje državljanov tretjih držav, ne glede na njihov pravni 
status, pravni status veliko bolj vpliva na priseljene ženske kot na moške. 

Ženske, ki v državo prispejo zaradi združitve družine, in ženske, ki niso upravičene do mednarodne zaščite, imajo 
manj podpore za učenje jezika in državljanske izobrazbe kot osebe, ki so upravičene do mednarodne zaščite. V 
našem intervjuju z žensko, ki prihaja iz Sirije in je v Slovenijo prispela z namenom združitve družine, je ta povedala, 
da ji ponujeni jezikovni tečaji niso zadostovali in da ni imela dostopa do tečajev, ki jih nudijo beguncem, čeprav 
prihaja iz Sirije in ima oče njenih otrok status begunca v Sloveniji. Druga ženska, ki prihaja iz Alžirije in prebiva 
v Sloveniji, je v skupini, ki jo je junija 2020 vodil Povod15, navedla, da kot priseljenka, ki nima statusa begunca 
v Sloveniji, nima dostopa do programov, ki se posebej izvajajo za begunce in imetnike mednarodne zaščite v 
Sloveniji. Izpostavila je dve težavi: 1. Omejeno število programov za integracijo med migranti in slovensko družbo 
ter 2. Omejen dostop do teh programov glede na vrsto dovoljenja za prebivanje, pri čemer ni mogla postati 
upravičenka do nekaterih programov, ker je rezidentka Slovenije, vendar nima statusa begunca in ni upravičenka do 
mednarodne zaščite. 

Vključevanje načela enakosti spolov naj bi pomagalo pri odkrivanju nevidnih neenakosti. V naši raziskavi se 17,4 % 
anketirank ni strinjalo z izjavo „Verjamem, da sem se v Sloveniji soočala z več težavami pri iskanju poklica kot tujci 
moškega spola“, 39,1 % anketirank pa se z njo ni strinjalo delno. Žensko iz Sirije, staro 28 let, ki ima status begunke 
in je mati treh otrok, smo vprašali, ali njen spol vpliva na njene možnosti za socialno in delovno integracijo. Njen 
prvotni odgovor je bil ne. Na nadaljnje vprašanje o njenem sodelovanju v izobraževalnih programih in na trgu dela 
pa je poudarila, da se sooča s časovnimi omejitvami, ker je odgovorna za gospodinjska opravila in za tri otroke, oče 
njenih otrok pa je tudi imetnik statusa begunca v Sloveniji. Poudarila je, da mora zaradi kulturnih norm skrbeti za 
otroke in izvajati gospodinjska opravila, saj je ženska. Nadaljevala je, da je zaradi svoje vloge sama odgovorna za 
gospodinjska opravila, kar v določenih primerih omejuje njeno udeležbo v nekaterih programih, omejuje pa tudi 
njen prosti čas za druženje, ko se lahko uči in vadi slovenski jezik. Navedla je željo po vstopu na trg dela, vendar tega 
zaradi gospodinjskih obveznosti ne more. Zato omejitve covid-19, ki so vključevale tudi zapiranje šol, večinoma 
prizadenejo ženske, ki so zaradi kulturnih norm in spolnih vlog v celoti odgovorne za varstvo otrok. Sogovornica je 
še povedala, da bo, ko otroci dosežejo določeno starost, sledila svoji želji, da postane poklicna frizerka. Izpostavila 
je tudi, da se sooča z administrativnimi in jezikovnimi ovirami. Ne more pridobiti uradne nostrifikacije za prejšnje 
delo, ki ga je kot frizerka opravljala v Siriji. Za opravljanje tega poklica mora pridobiti uradno izobrazbo v Sloveniji. 

12  Eurostat, Dovoljenja za prvo prebivanje, izdana glede na razlog in spol, EU-27, 2019
13  Keuc, Migranti in begunci v Sloveniji 2020, stran 25
14  MNZ, Nacionalni program AMIF, 2015
15  Povod, Priporočila za azilne politike in programe vključevanja, 2020
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Zato ji strukturne razlike na trgu dela med državo izvora in Slovenijo povzročajo dodatne izzive. Standardizacija trga 
dela v Sloveniji je za različne skupine priseljencev izziv pri iskanju zaposlitve.

V drugem intervjuju s 45-letno Sirko, ki je v Slovenijo prišla zaradi združitve družine, je na vprašanje, ali njen spol 
vpliva na njeno delovno in socialno integracijo v primerjavi z moškimi migranti, odgovorila, da morda do neke 
mere. Na nadaljnje vprašanje o njenih izkušnjah z delovno silo in socialno integracijo v Sloveniji je poudarila, da 
je delala kot natakarica, kar je morala opustiti. To je bila posledica družbene stigme. Omenila jo je kot družbeno 
stigmo predvsem nad ženskami, ki delajo v restavracijah ali barih ali na nekaterih področjih ustvarjalnega izražanja, 
kot so ples ali uprizoritvene umetnosti. O tej družbeni stigmi smo nadalje raziskovali v objavljeni literaturi, za 
katero smo ugotovili, da jo v različnih arabskih družbah pogosto imenujejo „kultura sramotenja“. Po raziskavi, ki 
jo je objavila Arabska ženska zveza (2015), socialne norme in kulturno škodljivi vzorci vplivajo na enakopravno 
udeležbo žensk na trgu dela16. Vendar je pomembno poudariti, da so štiri intervjuvanke arabske narodnosti in 
muslimanske vere, ki živijo v Sloveniji, dejale, da se kot ženske pri izbiri kariere ali službe ne počutijo obremenjene 
zaradi svoje vere ali kulturnega ozadja. Izpostavile so tudi, da širjenje stereotipov o zatiranih in pokornih 
priseljenkah vzpodbuja diskriminacijo ter ksenofobijo nad njimi. To je posebej poudarjeno tudi v dokumentu 
Evropskega inštituta za enakost spolov z naslovom »Sektorski pregled: spol in migracije«, v katerem piše, da lahko 
»negativno predstavljanje zatiranja migrantk v medijih spodbuja rasizem in ksenofobijo ter krepi stereotipe, ki jih 
stigmatizirajo.«17

Intervjuvanka, 45-letna Sirka, ki je v Slovenijo prišla zaradi združitve družine, je izpostavila tudi, da izobraževalni 
programi, ki jih ponujajo nevladne organizacije, niso trajnostni. Udeležila se je tečaja, da bi postala turistična 
vodnica, ki ga je ponudila lokalna nevladna organizacija. Vendar je bil program časovno omejen in po zaključku ni 
sledilo nadaljevanje.

Štiri ženske v naših intervjujih, ki prihajajo iz Iraka, so navedle, da ni dovolj ukrepov ali da niso dovolj dobri, da bi 
podpirali integracijo med begunci na splošno in slovensko družbo. Poudarile so, da ni posebnih institucij, ki bi bile 
odgovorne za podporo zlasti begunkam pri njihovi integraciji na delovnem mestu. Izpostavile so, da se zaradi izbire 
nošenja rute počutijo izključene in diskriminirane. Pomembno je omeniti, da 10 od 23 žensk, ki so se odzvale na 
našo anketo, ne misli, da v Sloveniji obstaja pravna podpora za vključevanje migrantk, ena ženska pa meni, da je ta 
podpora na voljo, vendar ta ni zadostna. 11 žensk verjame, da je na voljo dovolj podpore, ena ženska pa meni, da so 
se stvari začele počasi izboljševati, „saj se je več ljudi začelo pogovarjati o teh temah in tako niso več tabu teme“.

Iračanka, stara 23 let, je poudarila, da kulturne razlike ovirajo integracijo beguncev v slovensko družbo. Od 
beguncev se ne zahteva, da se asimilirajo v gostiteljski državi, kadar se integracija dojema kot enosmerni postopek, 
ki je bolj asimilacija kot integracija. Omenila je tudi, da je sodelovala v nekaterih programih, namenjenih ženskam, 
skupina pa je bila sestavljena samo iz arabskih žensk. Poudarila je, da v integracijskih programih ni zadostne 
prisotnosti Slovencev. Meni, da bi bilo oblikovanje slovenskih in arabskih ženskih mrež v pomoč pri integraciji obeh 
družb. Pomembno je omeniti, da je integracija eden glavnih stebrov v slovenski strategiji o migracijah 2015–2020 
in je izpostavljena kot dvosmeren proces, vendar empirični podatki in izkušnje nevladnih organizacij kažejo, da bi 
morali biti integracijski modeli in programi bolje prilagojeni tako migrantom kot gostiteljski družbi v Sloveniji18. 

Jezikovni tečaji so bistveni del integracijskih ukrepov v Sloveniji. Intervjuvanka, 23-letna Iračanka, je povedala, da 
se je kot begunka v Sloveniji udeležila 300-urnega tečaja. Vendar je bil vsak tečaj ponovitev osnov in ni zadostoval 
za dosego zadostne stopnje sporazumevanja v slovenskem jeziku. Omenila je, da tečaji niso zasnovani na raznolik 
način, da bi ustrezali različnim okoliščinam in stopnjam izobrazbe begunk. Na svojem primeru je poudarila, da se pri 
tečajih ponavljajo osnove, ker so nekatere ženske nepismene in jih je zato treba ponavljati. 

16  Splošna arabska ženska zveza, Delovni dokument o družbeni kulturi in njenem vplivu na položaj žensk med diskriminacijo in pri- 
 vilegiji, 2015, strani 1–30
17  Evropski inštitut za enakost spolov, EIGE, Sektorski pregled: spol in migracije, 2020, stran 3
18  Keuc, Priseljenci in begunci v Sloveniji 2020, stran 28
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Toda za njo in druge tri ženske to ni bilo potrebno. Menile so, da se na tečajih ponavljajo osnove, ki so jih že poznale, 
in posledično niso dosegle zadostne stopnje sposobnosti komunikacije. Zato so tečaje po 300 urah zaključile ne da 
bi se znale sporazumevati v slovenskem jeziku. 

65,2 % žensk, ki so se odzvale na našo raziskavo, ne verjame, da se pri iskanju izobrazbe v državi gostiteljici 
srečujejo z več težavami kot moški migranti. V nadaljnjih intervjujih smo tri ženske, eno iz Sirije in dve iz Iraka, 
vprašali, ali spol in stereotipe o spolu dojemajo kot breme pri izbiri zaposlitve ali izobraževanja. Sirka je odgovorila, 
da ji status migrantke nalaga določena bremena. Priložnosti, ki ji jih ponujajo, so takšne, ki so v splošni percepciji 
primerne za ženske in ljudi, ki se spopadajo z jezikovnimi ovirami. Počuti se obremenjene, saj mora izbirati med 
tečaji kuhanja, šivanja ali čiščenja, ker je ženska in ne obvlada jezika. Zato meni, da ima pri zaposlovanju omejene 
možnosti. Iračanki sta izpostavili, da je večina delovnih ponudb, ki jih priseljenkam predstavi zavod za zaposlovanje, 
povezanih s čistilnimi storitvami. Menijo, da ti predlogi za delo temeljijo na spolu in narodnosti ter ne na 
posameznih profilih ali veščinah. Ukrepi za vlaganje v področja, ki so opredeljena kot prevladujoča ženska, se morda 
zdijo praktični, vendar s stereotipizacijo spolov omejujejo ženske in njihove možnosti izbire. Analiza razlike med 
spoloma je dokazala, da delovna mesta, kot so negovalno in gospodinjsko delo, niso le ‘še ena oblika dela’, in če jih 
dojemamo kot takšne, to pomeni, da krepimo razlike med spoloma. Prav »spolni režimi« in zakoreninjene družbene 
norme so tiste, ki to delo opredeljujejo kot delo za ženske, pri katerih je značilna odvisnost žensk od delodajalca, v 
odnosih pa se prepletajo tako čustva kot osebni odnosi19.

V našem intervjuju z dvema ženskama iz Iraka, starima 23 let, sta slednji povedali, da sta morali študijsko smer 
spremeniti v področje, na katerem prevladujejo ženske. V enem razredu so bili trije arabski učenci, en moški in 
dve ženski. Svetovali so jim, da ni dobro, da vsi ostanejo v istem razredu, ker se „lahko preveč zbližajo in govorijo 
samo v arabščini“. Dvema ženskama so svetovali, naj študijsko smer iz ekonomije spremenita v predšolsko vzgojo. 
Utemeljitev tega nasveta je bila, da je gospodarsko okolje primernejše za moške, vrtci pa za ženske. To je povzročilo, 
da je ena od njih študij opustila, ker si svoje prihodnosti ni znala predstavljati v vrtcu; na delovnem mestu, ki je 
načeloma rezervirano za ženske.

6. MREŽE ŽENSKA ŽENSKI 
Ženske mreže so izpostavljene kot pomembno sredstvo za vključevanje žensk in za izboljšanje njihovega osebnega 
ter poklicnega razvoja. V 9 intervjujih smo priseljenke vprašali, ali žensko mrežo dojemajo kot podporo ali bistveno 
za njihov občutek pripadnosti in za integracijo v lokalno družbo. Vse intervjuvanke so poudarile, da se ženske mreže 
odzivajo na nekatere njihove potrebe in so zanje - kot priseljenke, ki živijo v Sloveniji - nujne. Nekatere sogovornice 
so govorile o tem, da morajo biti mreže medkulturne in združevati tako Slovenke kot priseljenke. 

Med intervjuvankami sta bili begunka iz Iraka, stara 35 let, in priseljenka iz Jordanije, stara 34 let. Obe ženski sta 
del skupine Women on Women, WoW v Sloveniji. Skupina Women on Women v Sloveniji je bila ustanovljena s 
pomočjo finančne podpore programa Ustvarjalna Evropa (Creative Europe). Aktivnosti tega programa potekajo 
v štirih evropskih državah in jih organizirajo lokalne nevladne organizacije. V Sloveniji jih koordinira organizacija 
Mesto žensk (City of Women). Skupino sestavlja 5 žensk, ki so tujke in živijo v Sloveniji. Glavni cilj njenih dejavnosti 
je predstavljati prispevek žensk na različnih področjih v umetnosti in kulturi, hkrati pa podpirati integracijo med 
priseljenkami in lokalno družbo. To dosegajo z usmerjanjem glasov medkulturnosti in enakosti spolov proti rasizmu, 
ksenofobiji, nepravičnosti in neenakosti med spoloma20. Zato je program medsektorski in upošteva različne 
vidike neenakosti, s katerimi se lahko soočajo priseljenke. Zagotavlja tudi pomemben in bistven korak v boju proti 
ksenofobiji in ozaveščanju javnosti. Kot smo že omenili, sta ksenofobija in diskriminacija resni vprašanji, ki ovirata 
dvosmerno dinamiko integracije. Kot sta izpostavili dve ženski, je na programu WoW dobro to, da v njem sodelujejo 
ne le kot udeleženke, temveč tudi kot umetnice performansa. 

19  Lutz, ur, Migracije in gospodinjsko delo, 2016
20  Mesto žensk, skupina WoW
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To je dobra spodbuda, saj gre za obliko priznanja. To priznanje lahko uporabijo pri oblikovanju svojega življenjepisa 
in pri razvoju svoje kariere. Poudarili sta tudi, da so mreže, ki jih vodijo ženske, vključujoče in navdihujoče. 

35-letna Iračanka in begunka v Sloveniji je izjavila, da so ženska druženja socialne aktivnosti, ki so del njene kulture 
ter različnih arabskih in muslimanskih kultur. Te aktivnosti v Sloveniji pogreša, zato se ji zdijo ženska srečanja in 
mreže pomembne za občutek družbene pripadnosti. Prav tako je izpostavila pričakovanje, da bodo te mreže 
spodbujale srečanja med Slovenkami in migrantkami ter ne samo migrantkami. Socialni kapital migrantov je bil 
raziskan kot dodana vrednost in kot pomoč pri socialni ter delovni integraciji migrantov. 

Ženske, arabskih narodnosti in muslimanske veroizpovedi, niso homogena skupina. Po nekaterih razlagah 
islamskih naukov „makruh“ pomeni, da je nezaželeno, da ženske govorijo z neznanci, če to ni potrebno, kar lahko 
nekaterim ženskam povzroča nelagodje. Kljub temu je intervjuvanka, ki je muslimanka in je iz Sirije, omenila nekaj 
incidentov, v katerih se je počutila stereotipizirano zaradi svoje veroizpovedi in narodnosti. Nekoč so jo vprašali, ali 
je sprejemljivo, da jo moški spremlja v trgovino. To je eden izmed primerov, ko se je počutila omejeno s stereotipi 
zaradi njene narodnosti. Vendar je hkrati izpostavila, da se nekatere muslimanke, ki se z njo udeležujejo podobnih 
programov, ne počutijo prijetno na družabnem srečanju z neznanci, ki niso „mahram“, torej njeni družinski člani, kot 
so oče, stric, mož ali sin. Ženske mreže dojema tudi kot vključujoče in pomembne za krepitev vloge žensk v podporo 
ženskam. Glede stereotipov je pomembno omeniti, da raziskave kažejo, da predstavitev priseljenk kot pokornih in 
zatiranih podžiga ter spodbuja ksenofobijo in sovražni govor. 

No-Border Craft je samoorganizirana pobuda, ki jo v Sloveniji vodijo aktivistke, begunke in prosilke za azil. Borijo se 
proti rasizmu in seksizmu ter zaprtim mejam in organizirajo neposredne aktivnosti in se medsebojno podpirajo. No-
Border Craft je uspelo zgraditi trdno socialno mrežo med priseljenkami in lokalnimi prebivalci v Sloveniji. Ustvarili 
so okolje za aktivno udeležbo na lokalnih kulturnih in družabnih prireditvah. S ponudbo ročno izdelanih proizvodov 
iščejo možnosti za alternativno gospodarsko udejstvovanje21. Aktivizem te skupine je intersekcijski in predstavlja 
varno okolje za vse, ki želijo izzvati in spremeniti obstoječi seksistični ter patriarhalni sistem bele nadvlade. V 
intervjuju s članico te mreže, ki je begunka iz Iraka, je slednja izpostavila, da je ta mreža kljub temu, da ne prodajajo 
ali izdelujejo dovolj izdelkov za vzdržen finančni dohodek, ključnega pomena za ustvarjanje privlačnih in ustvarjalnih 
okolij za ženske. Če bodo svojo proizvodnjo še razširili, bo to morda dovolj za vzdržen finančni dohodek. 

Skupina No-Border Craft redno pripravlja bazarje in vsi prodani izdelki so porabljeni za podporo begunkam in 
prosilkam za azil. Prosilci za azil v Sloveniji mesečno prejmejo le 18 evrov, v azilnih centrih pa sta zagotovljeni 
nastanitev in hrana. Prosilci za azil lahko pridobijo dovoljenje za delo šele po tem, ko so v Sloveniji preživeli 9 mesecev, 
ne da bi prejeli negativno odločbo, in če zamude ni povzročil prosilec. Nekateri programi so omejeni na upravičence 
do mednarodne zaščite, vendar je neformalna mreža No-Border Craft odprta za vse ženske ne glede na njihove 
dokumente ali pravni status.

Po eni strani se lahko neformalne skupine soočajo s pomanjkanjem sredstev, vendar s samostojnostjo 
samoorganizirane skupine nastaja odprto in raznoliko okolje za ženske, ki so v ranljivem položaju zaradi pomanjkanja 
delovnih dovoljenj in socialnih pravic, ki so posledica neustreznih dokumentov. 

21  Mesto žensk, obrt brez meja, 2020



Dejstvo, da je ta skupina samoiniciativna in samoorganizirana, jo naredi bolj družbeno vzdržno kot socialno 
omrežje, ki nima časovnice ter začetnega in končnega datuma. Kljub temu to ne pomeni, da se strukturirani in 
financirani programi ne končajo z doseganjem cilja ustvarjanja trajnostnih socialnih omrežij.

7. ZAKLJUČEK 
Priseljenke, ki so državljanke tretjih držav, na trgu dela zavzemajo manjši delež kot moški priseljenci, zato imajo na 
njem manj možnosti za socialno vključenost in integracijo. Slovenija poudarja pomen enakosti spolov za dosego 
Agende 2030. Iz pregleda Nacionalne resolucije o vključevanju načela enakosti spolov in nacionalnih ukrepov 
integracije v Sloveniji smo ugotovili, da je vključevanje spolov omenjeno na politični ravni, ki vključuje sklicevanje na 
socialno vključenost priseljenk in žensk iz etničnih manjšin, vendar pa v praksi vključevanje načela enakosti spolov 
v nacionalne ukrepe integracije ni v celoti izvedeno. Obstajajo programi, ki jih vodijo lokalne nevladne organizacije 
in so namenjeni podpori priseljenkam. Ti programi so bodisi prostovoljni bodisi jih financira EU ali ministrski sklad. 
Vključevanje načela enakosti spolov je treba uveljaviti ne le pri izvedbi programov, temveč tudi pri njihovem 
oblikovanju, vrednotenju in nadaljnjem razvoju. Poleg tega so programi, ki jih izvajajo lokalne nevladne organizacije, 
časovno in trajnostno omejeni. To je lahko povezano z omejenim obsegom ponujenega sklada za podporo lokalnim 
programom, ki jih izvajajo lokalne nevladne organizacije za integracijo priseljenk v slovensko družbo. 
Vladna služba, ki je odgovorna za podporo in integracijo migrantov v Sloveniji, je odgovorna samo za prosilce in 
upravičence do mednarodne zaščite. Zato ni nobene javne ustanove, ki bi podpirala ženske, ki so prišle v državo z 
združitvijo družine, niti ni zagotovljene podpore priseljenkam, ki niso upravičenke do mednarodne zaščite. Medtem 
zadnji statistični podatki kažejo, da je večja verjetnost, da se bodo ženske priselile v državo z namenom združitve 
družine kot moški. Začetni programi integracije ponujajo jezikovne tečaje in državljansko vzgojo z omejenim 
številom ur, odvisno od vrste dovoljenja za prebivanje. Priseljenke se pogosto soočajo z ovirami za druženje in 
ustvarjanje socialnih mrež. Ugotavljamo, da ti ukrepi vplivajo ravno na priseljenke in ženske iz tretjih držav, ki se 
spopadajo z veliko višjo stopnjo brezposelnosti v primerjavi z državljani iz tretjih držav in moškimi priseljenci. Zato 
imajo manj možnosti za socialno vključenost na trgu dela in potrebujejo več podpore za socialno vključenost, ne 
glede na njihov pravni status.

Kulturne norme in spolne vloge obremenjujejo ženske na splošno, vključno z migrantkami. Družba znanja brez 
stereotipov je ena od prednostnih nalog slovenskega nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških 
2015–2020. Kulture so raznolike, čeprav je diskriminacija na podlagi spola univerzalna težava, ki ni povezana samo 
z določeno skupino ali kulturo. Zato bi morali biti izobraževalni programi za boj proti neenakosti med spoloma 
združljivi s potrebami in dejanskim stanjem v vsaki kulturi ter družbi, vključno s poddružbami. Spodbujanje 
stereotipov o migrantkah kot pokornih in zatiranih spodbuja diskriminacijo ter ksenofobijo nad njimi. Zato bi bilo 
treba programe ozaveščanja o enakostih spolov in medkulturnem učenju povezati s programi vključevanja v 
družbo, nagovarjati pa bi morali tako družbo gostiteljico kot migrantsko populacijo. 

8. REZULTATI INTERVJUJEV IN RAZISKAVE 

V tej študiji primera smo analizirali ukrepe socialne in delovne integracije v Sloveniji z vidika enakosti spolov. 
Anketirali smo 9 žensk, ki imajo status begunke ali priseljenke v Sloveniji. Pet jih prihaja iz Iraka in ima status 
begunca. Dve prihajata iz Sirije, ena od njiju je prišla v državo zaradi združitve družine, ena pa ima status begunca. 
Ena ženska prihaja iz Srbije, v Slovenijo pa se je preselila, ker njen mož dela v Sloveniji. Ena ženska je iz Jordanije; 
živi in dela v Sloveniji. 8 od 9 žensk prihaja iz arabske države in so muslimanske veroizpovedi. Poleg intervjujev smo 
analizirali rezultate nacionalne raziskave, ki jo je izpolnilo 23 žensk, ki so priseljenke ali begunke v Sloveniji, kot je 
podrobno opisano v poglavju o metodah. 
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Rezultati so omejeno uporabni, ker so priseljenke heterogena skupina in teh ugotovitev ni mogoče posplošiti na 
vse. Kljub temu so te končne ugotovitve bistvenega pomena za nadaljnje raziskave in kažejo na pomen vključevanja 
načela enakosti spolov v nacionalne ukrepe integracije v praksi. 

Obstajajo različni dejavniki, ki vplivajo na socialno in delovno integracijo priseljenih žensk. Vprašanja so 
sistematična, kulturna, družbena in temeljijo na spolu. Predsodki do tujcev, diskriminacija in ksenofobija so 
glavni vzroki, ki vodijo do omejenih socialnih omrežij, izključenosti s trga dela, omejenega dostopa do socialnih 
pravic in celo omejenega znanja o obstoječih socialnih pravicah. Muslimanke, ki nosijo naglavne rute, so pogosto 
izpostavljene tej diskriminaciji. Priseljenke so heterogena skupina, jezikovni tečaji in tečaji državljanske vzgoje pa te 
raznolikosti ne upoštevajo. Obstaja pristop k oblikovanju individualnih načrtov za vključevanje, vendar je treba za 
ta pristop izvesti več ukrepov, ki jih je treba v celoti izvajati, zlasti kar zadeva jezikovno izobraževanje. Priseljenke, 
ki niso upravičene do mednarodne zaščite, nimajo dostopa do teh načrtov ali storitev, ki jih zagotavlja Vladna 
služba za podporo in integracijo migrantov. Sicer obstaja začetni program integracije za državljane tretjih držav, 
vendar so tečaji, ki jih ponuja ta program, po obsegu omejeni glede na vrsto dovoljenja za prebivanje. Priseljenke, 
ki so državljanke tretjih držav, na trgu dela zavzemajo manjši delež kot moški priseljenci, zato imajo na njem 
manj možnosti za socialno vključenost in integracijo. Vključitev priseljenk iz tretjih držav v programe integracije z 
upravičenci do mednarodne zaščite bi lahko pripomogla k oblikovanju trdne skupnosti diaspore, kar je pomemben 
cilj za priseljenke. Omejena socialna omrežja v družbi gostiteljici tudi negativno vplivajo na socialno in delovno 
integracijo priseljenk. Sistem poznanstev in povezav ustvarja sistem neenakosti, ki vpliva zlasti na priseljenke.

Priseljenke se soočajo tudi s stereotipi o spolih, ko se usmerjajo v potencialno poklicno usposabljanje ali 
zaposlitveno priložnost, saj so ponujene možnosti prilagojene na spol in njihovo omejeno sposobnost poznavanja 
lokalnega jezika. Obstajajo ukrepi, katerih cilj je najti zaposlitev za priseljenke na tako imenovanih ženskih področjih, 
vendar ta pristop omejuje njihove sposobnosti. Ena sogovornica iz Sirije se je sklicevala na družbeno stigmo v 
svoji kulturi nad ženskami, ki delajo kot natakarice ali na nekaterih področjih ustvarjalnega izražanja, kot sta ples 
ali uprizoritvene umetnosti, saj jih ta ovira pri integracija na trg dela. Pojave smo nadalje raziskali in našli nekaj 
objavljenih raziskav na temo »kulture sramu«. Po drugi strani pa so štiri intervjuvanke iz Iraka trdile, da se kot ženske 
pri izbiri službe ne počutijo obremenjene izbrati zaposlitve, ki temelji na njihovi kulturi ali veri. Prav tako so dejale, 
da stereotipi o zatiranih in pokornih priseljenkah vzpodbujajo ksenofobijo ter diskriminacijo nad njimi. Podobne 
ugotovitve je objavil tudi Evropski inštitut za enakost spolov, ki trdi, da lahko predstavljanje migrantk kot pasivnih in 
zatiranih krepi ksenofobijo nad njimi.

Kulturne norme in vloge spolov ženska opravila povezujejo z nalogami v gospodinjstvu, to pa predstavlja dodatno 
breme, vendar anketirane ženske tega ne štejejo kot oviro, če je zagotovljeno varstvo otrok. Ženske, ki nosijo 
naglavne rute, so izpostavile, da so jih v nekaterih intervjujih izrecno zavrnili zaradi njihovega verskega prepričanja, 
čemur so sledile ksenofobične izjave, kot je „vrni se v svojo državo“. Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje 
diskriminacijo na podlagi vere in/ali prepričanja, vendar je znanih veliko primerov, ko ljudje, ki so izpostavljeni tej 
diskriminaciji, tega ne poročajo. V odgovorih v raziskavi je bila prisotna tudi diskriminacija na podlagi starosti.
Predpisi o integraciji so se v Sloveniji v zadnjih letih izboljšali. Obstajata dve instituciji, ki zagotavljata izpite za 
priznanje kompetenc upravičencev do mednarodne zaščite, kadar ne morejo predložiti zahtevanih dokumentov. 
Vendar iz ugotovitev na podlagi intervjujev ugotavljamo, da priznavanje izobrazbe in drugih kompetenc ostaja 
odprto vprašanje za upravičence do mednarodne zaščite, in sicer zaradi jezikovnih ovir, pomanjkanja informacij o 
teh ukrepih in nepoznavanja sistema ter njegovih ukrepov. 

V Sloveniji so potrebna dovoljenja za opravljanje določenih obrti, za pridobitev tega dovoljenja pa je treba izpolniti 
določene pogoje. Priseljenke takšnega sistema ne poznajo, saj ne morejo dobiti priznanja za svoje prejšnje delo, 
ne da bi se vpisale v nov izobraževalni program, kjer jim jezikovne in administrativne zahteve predstavljajo oviro. 
Z omejitvami covida19 in zaprtjem šol imajo priseljenke več gospodinjskih obveznosti, ki vplivajo na njihovo 
sodelovanje pri spletnem učenju. Nekatere intervjuvanke so poudarile potrebo po več izobraževanjih na področju 
IKT, zlasti za nepismene priseljenke. 
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Na koncu na podlagi ugotovitev iz razgovorov in nacionalne raziskave ugotavljamo, da mora institucionalno telo 
uveljavljati načela enakosti spolov v nacionalne ukrepe za integracijo in zastopati potrebe priseljenk, ki prihajajo iz 
tretjih držav. Ugotavljamo potrebo po oblikovanju politike, razvoju in izvajanju programov ter njihovem vrednotenju. 
Omrežja ženska ženski prepoznavamo kot bistvena omrežja za podporo socialni integraciji priseljenk, hkrati pa 
ugotavljamo potrebo po bolj raznolikih ukrepih glede obsega in vsebine tečajev za učenje slovenskega jezika. Prav 
tako ugotavljamo potrebo po večji ozaveščenosti javnosti o Zakonu o zaščiti pred diskriminacijo, zlasti v zvezi z 
diskriminacijo žensk muslimanske veroizpovedi. Priseljenske skupnosti so raznolike, zato ugotavljamo potrebo po 
prilagojenih izobraževalnih programih za boj proti diskriminaciji žensk na podlagi spola v vsaki skupnosti. Ta študija 
primera tudi potrjuje prejšnje raziskave, ki kažejo, kako stereotipi o priseljenkah spodbujajo ksenofobijo in sovražni 
govor.

Nazadnje, z našo raziskavo opažamo, da so med intervjuvanci prevladovale neenakosti med spoloma. Nekatere 
intervjuvanke niso bile mnenja, da se priseljenke soočajo z več ali drugačnimi vrstami ovir za socialno in delovno 
integracijo. Kljub temu se je ena izmed njih sklicevala na spolne vloge pri gospodinjskih opravilih, druga pa je 
izpostavila kulturo sramotenja, ki ženske stigmatizira na podlagi njihove izbrane kariere. Te predstavljajo ovire za 
njihovo socialno integracijo in vključevanje na trg dela. Nekatere so omenile sovražnost do zaposlovanja žensk, za 
katero menijo, da temelji na njihovem spolu in izbiri veroizpovedi. Zato ugotavljamo potrebo po učenju razlik med 
spoloma v integracijskih programih, in sicer kot dvosmeren dinamični proces med priseljenci in družbo gostiteljico. 

10



11

BELEŽKE



7

Ta dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo 
Evropske unije, DEAR program. Vsebina tega dokumenta 
je izključno odgovornost Zavoda Povod in pod nobenimi 
okoliščinami ne odraža stališče Evropske unije.

Dokument je del programa Cilji trajnostnega razvoja 
in migracije (Obrazi migracij), ki osvešča in nagovarja 
odločevalce, medije in javnost.

Program Obrazi migracij v Sloveniji koordinira
Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih 
odnosov v kulturi
Čučkova ulica 3, 2250 Ptuj

Vodenje raziskave in izvedba: Samar Zughool, mag.
Reka Si, Zavod za trajnostno bivanje
Februar 2021

www.povod.si
povod@povod.si


