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PREGLED 

Projekt združuje izkušnje na področju multimedijskih izobraževalnih vsebin Zavoda 
APIS in znanje dveh vodilnih strokovnjakinj s področij migracij in begunstva: dr. Anice 
Mikuš Kos, predsednice Slovenske filantropije z bogatimi izkušnjami z delom z begunci 
in dr. Mirjam Milharčič Hladnik, znanstvene svetnice Inštituta za slovensko izseljenstvo 
in migracije pri ZRC SAZU, strokovnjakinje na področjih migracij in izseljenstva.  

Izobraževalni materiali osvetljujejo vzroke za begunstvo, razloge za priseljevanje, 
hkrati pa spregovorijo o razlogih, zakaj so Slovenci v polpretekli zgodovini zapuščali 
svojo deželo (kot begunci in ekonomski migranti) in zakaj v tujino še vedno odhajajo 
tudi danes.  

To gradivo vsebuje vse potrebne informacije in vsebine za uporabo gradiva v sklopu 
treh šolskih ur. Vsaka šolska ura je namenjena eni izmed tematik (izseljenstvo | 
priseljenstvo | begunstvo). Predvideno je, da šolska ura petinštiridesetih minut poteka 
tako, da po ogledu video vsebin profesor/ica koordinira in moderira potek praktične 
vaje z neformalnimi metodami učenja. Ura se zaključi s pogovorom z učenci.  

Vaje po metodah neformalnega učenja omogočajo dijakom, da k procesu učenja o 
izbrani temi prispevajo po svojih zmožnostih in glede na razumevanje (to pomeni, da ni 
pravilnih ali napačnih odgovorov). Izbrane vaje so namenjen povečanju njihove 
dojemljivosti (senzibilizaciji) za razumevanje družbenega pojava migracij. 

CILJI 

1. Razumevanje izseljevanja Slovencev skozi zgodovino,

2. razumevanje priseljevanja v Slovenijo,
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3. razumevanje begunstva in mednarodne zaščite,

4. spodbujanje strpnosti do posameznikov drugih narodnosti in kultur,

5. zasuk pozornosti od nestrpnosti in sovražnega govora k samorefleksiji.

STROKOVNI SODELAVKI 

Dr. Mirjam Milharčič Hladnik, doktorica sociologije, znanstvena svetnica, izredna 
profesorica, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU  

Področja delovanja: politika izobraževanja, migracije, migrantke, človekove in 
otrokove pravice  

Mirjam Milharčič Hladnik je znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo 
in migracije ZRC SAZU v Ljubljani. Je tudi izredna profesorica, ki predava na Univerzi v 
Ljubljani in Univerzi v Novi Gorici ter tujih univerzah, predvsem v Nemčiji in na 
Norveškem. Po izobrazbi je sociologinja, ki se ukvarja s sociologijo izobraževanja in 
migracijskimi ter ženskimi študijami. V okviru sociologije se ukvarja s politiko šolskih 
reform, državljansko vzgojo ter človekovimi pravicami, v zadnjem času v kontekstu 
integracije migrantov. V okviru migracijskih študij jo zanimajo interdisciplinarni pristopi 
– zgodovinski, sociološki in feministični – ter izvirni metodološki prijemi, od metod
ustne zgodovine do analiz družinskih migrantskih korespondenc in migrantskih
avto/biografskih tekstov. Je glavna urednica mednarodne znanstvene revije Dve
domovini / Two Homelands, http://twohomelands.zrc-sazu.si/.
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Dr. Anica Mikuš Kos, psihiatrinja in pediatrinja, predsednica Slovenske 
filantropije, humanitarna delavka in publicistka  

Življenje je posvetila duševnemu zdravju otrok, med drugim je bila vodja oddelka za 
otroško psihiatrijo na ljubljanski Pediatrični kliniki in vodja Svetovalnega centra za 
otroke in mladino. Od upokojitve naprej velja za eno vodilnih strokovnjakinj za pomoč 
otrokom z vojnih območij. Je predsednica Slovenske filantropije. Za zaslužni delo na 
področju zaščite duševnega zdravja otrok je prejela častni znak svobode RS, je častna 
meščanka Ljubljane. Od upokojitve dalje izvaja psihosocialne programe za otroke na 
območjih, ki so jih prizadela vojna dogajanja in terorizem (nekdanja Jugoslavija, 
Albanija, Severni Kavkaz, Afganistan, Pakistan, Irak, Iraški Kurdistan, Turčija, Gaza, ..). 
Avtorica številnih domačih in mednarodnih publikacij s področja skupnostnih modelov 
zaščite duševnega zdravja in psihosocialne pomoči otrokom prizadetim od oboroženih 
konfliktov. Aktivna je na projektih otrokovih pravic. 
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1. IZSELJENSTVO 

Da bi razumeli migracije kot večsmeren proces, je potrebno poznati tudi izseljevanje 
Slovencev v zgodovini in danes. S tem, ko so se izselili, so nekje drugje postali 
priseljenci (tema drugega sklopa izobraževalnih gradiv). S tem, ko so se Slovenci skozi 
čas izseljevali zaradi različnih razlogov, ozavestimo, da so selitve iz Slovenije prispevale 
in še prispevajo k etnični, verski, jezikovni in kulturni pestrosti sveta, v katerem živimo 
danes. Migracije so družbeni proces, star, kolikor je staro človeštvo.  

V središču so migracije iz Slovenije v tujino. Vaja po skupinah obravnava po eno                           
osebno pričevanje izseljenca. Cilj pogovora, s katerim se učna ura konča, je                       
usmeritev pozornosti dijakov na sedanjost in nase ter razmišljanju o morebitnih                     
željah po odhodu v tujino.  

Kronološki potek šolske ure:  

- ogled videa (15 min), - vaja ZAKAJ JE ODŠEL/ŠLA NA POT? v skupinah (15 min), 

 - pogovor ZAKAJ BI ODŠEL/ŠLA NA POT ? (15 min). 

1.1 Ogled video vsebin  

SCENARIJ (dr. Mirjam Milharčič Hladnik)  

Migracije so stare toliko kot človeštvo: izseljevanje, priseljevanje, begunstvo, 
povratništvo poznajo vse družbe in vsa obdobja. Migracije so stalnica naše 
zgodovine in naše sodobnosti.  

Razlogi za selitev so številni in raznovrstni, tako osebni in družinski kot politični in 
ekonomski. Ljudje se selijo zaradi ljubezni in porok, zaradi dela, šolanja, želje po 
boljšem življenju – ali pa so se prisiljeni seliti zaradi vojn, konfliktov in nasilja.  
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Če pogledamo Evropo – po grobih ocenah se je v obdobju od sredine 19. stoletja do 
sredine 20. stoletja izselilo 55 milijonov ljudi predvsem v Severno in Južno Ameriko, 
Avstralijo in Afriko, selili pa so se tudi po samem kontinentu. Vladali so revščina, 
verska ter ideološka nestrpnost, vojne, revolucije, brezperspektivnost. Vse to velja tudi 
za Slovenijo.  

V začetku 20. stoletja, ko je imelo slovensko etnično ozemlje en milijon 200.000 
prebivalcev, so se ljudje izseljevali v sto tisočih, ocena je okrog 300.000 ljudi. Izseljevali 
so se v različne kraje Avstrijske monarhije, na primer v Bosno in Hercegovino. Privlačni 
smeri izseljevanja sta bili Argentina in krajše obdobje Brazilija. Kratkotrajnemu 
izseljevanju v Brazilijo so rekli »brazilska mrzlica«, saj se je veliko malih kmetov izselilo 
zaradi obljube brazilske vlade, da bodo dobili zemljo. Največ ljudi pa se je seveda 
izselilo v Združene države Amerike, v »obljubljeno deželo«, okrog 250.000.  

Najbolj znana osebnost med njimi je pisatelj Louis Adamič, ki se je v Združene države 
Amerike izselil sam pri petnajstih letih. Iz vasi Blato pri Grosupljem je v obljubljeno 
deželo odpotoval leta 1913. Odločitev ni izhajala iz revščine, pač pa iz želje po 
spoznavanju novega, drugačnega sveta in po samouresničitvi. Najprej je opravljal vsako 
delo, ki ga je lahko dobil; se učil jezika in se samoizobraževal; začel je pisati, najprej za 
časopise, potem pa knjige, za katere je prejel nagrade in postal pomemben ameriški, pa 
tudi slovenski pisatelj.  

Med prvo svetovno vojno je bilo zaradi soške fronte prebivalstvo Posočja in Goriške, 
predvsem ženske, otroci in starejši ljudje, v begunstvu. Okrog 60.000 so jih nastanili v 
begunskih taboriščih v Avstriji, okrog 12.000 pa v begunskih taboriščih v Italiji.  

Po prvi svetovni vojni se je nadaljevalo odhajanje žensk iz goriških vasi v bogata 
egipčanska mesta. Po približnih ocenah naj bi v začetku 20. stoletja v Egiptu živelo 
okrog 5000 žensk, aleksandrink – imenovanih po pristanišču Aleksandria, ki so 
opravljale različna, dobro plačana, gospodinjska in skrbstvena dela. Pomen 
aleksandrink za ekonomsko in nacionalno preživetje goriškega območja je bil priznan 
šele po letu 2010, ko so v kolektivnem spominu končno dobile mesto pogumnih »prvih 
slovenskih svetovljank«.  
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Med obema svetovnima vojnama so moški s slovenskega ozemlja odhajali delat v 
belgijske, francoske in nemške rudnike in tovarne. Posebej močno je bilo izseljevanje s 
Primorskega po priključitvi tega dela ozemlja Italiji leta 1918. Zaradi fašistične politike 
je s Primorskega pobegnilo ali se izselilo 60.000 do 90.000 ljudi, mnogi so ilegalno 
prestopili takratno mejo med Italijo in Jugoslavijo.  

Med drugo svetovno vojno je bilo s slovenskega ozemlja izgnanih okrog 100.000 ljudi, 
med njimi skoraj celotno prebivalstvo posavsko-obsoteljskega območja, okrog 37.000 
ljudi, ki so jih nasilno preselili v nemška delovna taborišča.  

Po letu 1945 je zaradi političnih nazorov čez mejo v Avstrijo pobegnilo 17.000 
Slovencev, ki so dobili status razseljenih oseb, »displaced persons«. Po večletnem 
bivanju v avstrijskih begunskih taboriščih so jim zatočišče ponudile predvsem 
Argentina, pa tudi Združene države Amerike in Avstralija. V Argentino so se ljudje 
izseljevali že od konca 19. stoletja in danes živi v tej državi močna slovenska skupnost.  

Osebna  pripoved Slovenke, rojene v Argentini, o odhodu njenih starih staršev v Argentino 
ter o pomenu skupnosti  

V obdobju od 1955. pa vse do konca 1970. leta so se evropski migranti množično selili 
z juga in jugovzhoda Evrope v Severno Evropo: v Nemčijo, Francijo, Belgijo, na Švedsko. 
Iz Slovenije so se po letu 1968 v Nemčijo izseljevali tisoči delavcev in njihovih družin kot 
delovni migranti, t. i. gastarbeiterji, gostujoči delavci. Leta 1970 je v zahodni Evropi 
živelo okrog 70.000 slovenskih državljanov, večina v Nemčiji, 47.000, in Avstriji, 12.000. 
Nekateri so se vrnili, drugi ne. V zadnjih letih se ljudje s slovenskega ozemlja ponovno 
bolj množično izseljujejo, večina znova v Avstrijo in Nemčijo. V zadnjem desetletju se je 
iz Slovenije izselilo približno 15.000 ljudi na leto – približno toliko se jih tudi priseli.  

Osebne zgodbe oseb, ki so odpotovali kot gastarbeiterji  

Danes živi v Združenih državah Amerike približno 250.000 slovenskih izseljencev 
oziroma njihovih potomcev, v Kanadi pa približno 40.000. V Južni Ameriki živi največ 
Slovencev in njihovih potomcev v Argentini, okrog 30.000, v Avstraliji pa okrog 20.000. 
V Franciji in Beneluksu živi okrog 20.000 Slovencev oziroma njihovih potomcev, v 
Veliki Britaniji 7000 ter na Švedskem okrog 6000. Največ Slovencev in njihovih 
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potomcev danes živi v Nemčiji in Avstriji. Če temu prištejemo še dnevne in sezonske 
migracije, vidimo, kako so tudi selitve iz Slovenije prispevale in še prispevajo k etnični, 
verski, jezikovni in kulturni pestrosti sveta, v katerem živimo danes. 

1.2 Vaja po metodah neformalnega dela  

ZAKAJ JE ODŠEL/LA NA POT ? je vaja v skupinah za razumevanje osebnih zgodb 
slovenskih izseljencev in razlogov za njihovo izselitev, ki so povezani s političnim, 
ekonomskim ali kulturnim dogajanjem v preteklosti.  

- Glede na razpoložljiv čas, profesor/ica presodi, na koliko skupin bo razdelil/a 
razred. Vsaka skupina prejme enega od povzetkov osebne zgodbe o izseljenstvu. (5 
min) - Vsaka skupina z branjem in razumevanjem osebne zgodbe izlušči razloge, 
zakaj je oseba  

zapustila domovino in zakaj je izbrala določeno destinacijo. (15 min) - Po en 
učenec/dijak iz skupine povzame v prvi osebi razloge za odhod in razloge za izbor 
destinacije. (5 min) 
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ZGODBE 
Louis Adamič  

Pisatelj in zagovornik multikulturne 
družbe  

Rodil se je leta 1898 kot četrti od trinajstih otrok. Od leta 1908 do 1912 je obiskoval 
gimnazijo v Ljubljani, a tretjega letnika ni dokončal. Navkljub želji staršev, da se pridruži 
jezuitom, se je kot šestnajstleten fant leta 1913 izselil z Blata pri Grosupljem v ZDA. Želel 
si je novega življenja in radovednost ga je pritegnila prav v ZDA. Kot samouk se je skozi 
leta izoblikoval v intelektualca, novinarja, literata in zgodovinarja. Tam je na začetku živel 
pri sorodnikih v New Yorku in bil zaposlen pri Glasu naroda, kjer je objavil prve prevode iz 
angleščine. Leta 1916 je pustil službo pomožnega urednika in se začel preživljati s 
fizičnim delom (gradbena dela, nakladanje tovornjakov, pometanje tal v tovarni ipd.). 
Decembra 1916 je stopil v ameriško vojsko, služil je v Panami, Louisiani (kjer je 1917 
dobil ameriško državljanstvo), na Havajih in na francosko-nemški fronti. Od leta 1924 je 
delal kot novinar, od 1925 pa je bil tajnik pristaniškega pilota. Tu je lahko intenzivneje 
prevajal slovenske avtorje in objavljal izvirna besedila. Zaradi svoje sposobnosti 
opazovanja, razumevanja in predvsem zaradi svoje pronicljivosti, se je odločil živeti 
lastno življenje kot "avanturo v razumevanju", kakor je to sam imenoval. Za seboj je pustil 
20 obsežnejših družbeno-kritičnih literarnih del in več kot 500 raznolikih novinarskih 
prispevkov. Leta 1931 mu je finančni uspeh knjige Dynamite (ki še danes doživlja vedno 
nove izdaje in ponatise) omogočil poroko z otroško pisateljico Stello Sanders, s katero je 
med letoma 1932 in 1933 deset mesecev bival v Jugoslaviji. V Ljubljani se je seznanil z 
vodilnimi pisatelji in kulturnimi delavci, sodeloval pri urejanju številke Ljubljanskega 
zvona posvečene ZDA, potoval po državi. V Beogradu ga je sprejel tudi kralj Aleksander. 
V Ljubljani so izdali knjižico njegovih družbeno-kritičnih spisov Kriza v Ameriki (1932), 
Oton Župančič pa je v Ljubljanskem zvonu objavil znameniti esej Adamič in slovenstvo 
(1932) ter bil prepričan, da je Adamič "največ, kar nam je dalo naše izseljenstvo”. “Bil je 
kronist in slikar naših izseljencev. Velik pisatelj svetovne mere ..." Med drugo svetovno 
vojno je bil povabljen v Belo hišo in večerjal ob Franklinu in Eleanori Roosevelt ter 
Winstonu Churchillu. Umrl je leta 1951 na svoji domačiji v Milfordu, v ZDA.  
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Anton Šivc  

Gozdni delavec, rudar in kurjač  

Anton Šivc je bil rojen leta 1888 na kmetiji v Iški vasi pod Krimom. Od doma je odšel leta 
1904, ko je bil star 16 let. Iz Pensilvanije mu je pisal brat France, ki je odšel delat v 
Ameriko nekaj let pred njim. Anton se je odločil, da gre tudi on. Na pot se je odpravil 
sam. S parnikom je odplul iz Trsta do Ellis Islanda, kjer je opravil vse potrebne vstopne 
formalnosti. Prvič se je zaposlil kot gozdni delavec v Pensilvaniji, kjer je delal že njegov 
brat France. Tam je trdo garal pet let. Leta 1909 se je vrnil v Evropo, da bi odslužil 
vojaško obveznost v avstro-ogrski vojski. V vojaški službi je bil kar tri leta, po njej pa se je 
vrnil domov po osmih letih od svojega odhoda v Ameriko, star približno 24 let. Nihče ga 
ni prepoznal, saj je odšel kot mlad fant. Po tednu dni v domačem kraju se je leta 1912 
vrnil v Ameriko. Od tam je redno pošiljal denar svoji mami v Slovenijo. Leta 1915 je 
postal rudar, s pismom o nameri je odrekel svojo pokorščino avstro-ogrskemu cesarju in 
izrazil namero, da postane državljan Združenih držav Amerike. Domačim je Anton 
pozneje pripovedoval, da je v rudniku dobro zaslužil in da je v Ameriki dobro zaradi 
zaslužka. Če dobro delaš, lahko dobro zaslužiš. Zaradi delavske stavke v rudniku se je 
Anton preselil v drugo mesto, kjer je pekel glinene lonce. Tam je bilo strašno vroče, zato 
se je raje vrnil v rudnik. Nazadnje se je zaposlil kot kurjač na vlaku, med drugim tudi na 
vlaku, ki je vozil na dolgi progi od Niagarskih slapov do Chicaga in naprej do St. Louisa. 
Čeprav je bilo takrat ameriško gospodarstvo v največjem razcvetu, se je Anton Šivc leta 
1921 po sedemnajstletni odsotnosti vrnil domov. Star je bil 33 let. Leta 1922 se je poročil 
in dobil tri otroke. Med drugo svetovno vojno se je izselil iz svojega rojstnega kraja Iška 
vas pod Krimom, ker so prav tam potekali zelo hudi boji pod italijansko ofenzivo. Preselil 
se je na posest v Črno vas pri Ljubljani, kjer je z zasluženim denarjem iz ZDA dal sezidati 
hišo že pred vojno. Tam je družino preživljal s pomočjo kmetije. Hkrati je vozil les iz 
krimskih gozdov do Črne vasi, pletel košare in delal še vrsto stvari, ki se jih je naučil v 
Ameriki. Umrl je leta 1972 v Črni vasi pri Ljubljani. 
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Marija Černe - Aleksandrinka  

Marija Černe se je rodila leta 1912 v Biljah. Zaradi prve svetovne vojne je otroštvo 
preživela v Avstriji kot begunka. Po vrnitvi v Bilje je imel oče po vojni premalo denarja za 
obnovo hiše, ki je bila poškodovana, in se zaradi tega zelo zadolžil. Prav zato se je leta 
1926 odpravil služit denar v Argentino, a ker je bila ravno takrat v Ameriki gospodarska 
kriza, zaslužen denar ni več zadostoval. Zato je Marija leta 1931 odšla v Egipt v 
Aleksandrijo.  

Takrat je veliko slovenskih deklet odšlo, da bi služile denar kot varuške, dojilje ali 
sobarice. Delale so pri premožnih družinah v Aleksandriji, ki je bila v tistem času v 
gospodarskem razcvetu. “Prvih pet let je bilo najhujših,” je pripovedovala Marija, vse se ji 
je zdelo čudno in neprijetno. Pri prvih delodajalcih, kjer je čuvala otroke, je bilo premalo 
hrane za služabnike in je zaradi tega zbolela na želodcu. Marija je redno pošiljala denar, ki 
ga je zaslužila, očetu v Slovenijo. Po petih letih, ko je imela 27 let, se je vrnila domov in 
hotela ostati doma. A oče jo je znova prosil, naj gre v Egipt, da bi poplačali dolg. Obljubil ji 
je, da bo pol hiše njene, če odplača dolg.  

Po vrnitvi v Egipt se je Marija zaposlila pri premožni angleški judovski družini Rolo.                           
Imeli so plantažo bombaža in enajst služabnikov, Marija je bila sobarica. Od                       
sodelavcev se je naučila arabsko in francosko.  

Leta 1956 je bila v Egiptu revolucija. Ravno takrat je bila Marija z družino Rolo v južni 
Franciji. Družina se ni hotela vrniti v Egipt, a nasprotno od večine aleksandrink, ki so po 
revoluciji zapustile Egipt, ker je bilo veliko težje dobiti službo, se je Marija vrnila v Egipt. V 
Sloveniji je imela sicer polovico hiše, katere dolg je bil odplačan, a starši so ji umrli, 
prijateljice so bile poročene, ona pa ni želela ostati sama doma. Tako se je kot sobarica 
zaposlila pri palestinsko-francoski družini Sahiun in odšla skupaj z njo v Bejrut. Kasneje 
se je družina, kjer je bila zaposlena, preselila v ZDA v Boston. Družina je uredila dovoljenje 
za bivanje v ZDA tudi Mariji. Tam je Marija živela dvanajst let, a ji ni bilo tako všeč kot v 
Egiptu. Po 24 letih življenja z družino Sahiun se je Marija pri sedeminsedemdesetih letih 
vrnila v Bilje. Tokrat ni več želela potovati in je do smrti živela v svoji polovici hiše.  
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Ivanka Paninc – Sagadin  

Gastarbeiterka  

Ivanka je bila rojena leta 1954 v Sloveniji in od leta 1969 živi v Gradcu. Izhaja iz družine, ki 
ni imela lahkega življenja. Njen oče je bil alkoholik in družina se je le stežka preživljala. 
Bilo je pet otrok, a le en sin se je izučil za poklic. To je bilo mogoče le zato, ker mu je 
finančno pomagala učiteljica. Ivanka je šolo prekinila pri 15 letih. Najprej je sprejela delo 
kot gospodinjska pomočnica pri družini v Puli za skoraj dve leti. Nato se je vrnila v 
Slovenijo in kmalu po tem jo je znanec, ki je že delal na Štajerskem, vprašal, ali bi želela 
delati v Gradcu. Ivanka pravi: “Seveda sem rekla da! Hotela sem oditi, kajti brez izobrazbe 
v Sloveniji ne dobiš dela.”  

Kmalu po prihodu v Gradec je zanosila in zaradi nosečnosti izgubila takratno delo. Pri 18 
letih se je visoko noseča vrnila v Slovenijo, kjer je živela pri sestri. Čas v Jugoslaviji je bil 
za Ivanko zelo težak. Za mnoge v vasi je bilo nepredstavljivo roditi zunajzakonskega 
otroka. Ko je bil sin star devet mesecev, se je odločila, da se bo vrnila v Avstrijo, kajti 
zase in za sina v Sloveniji ni videla možnosti. V Gradcu se je zaposlila v zasebnem 
sanatoriju ter tam pridobila tudi delovno in bivalno dovoljenje. Ko je bil sin star tri leta, je 
odšla ponj in od takrat je živel z njo v Gradcu. Leta 1983 je tam rodila tudi hčerko. Po 
šestih letih dela v sanatoriju, je Ivanka delala tudi kot čistilka v več podjetjih, dokler se 
konec osemdesetih let prejšnjega stoletja ni zaposlila kot kuharica v vrtcu. Leta 2000 je 
pridobila izobrazbo varuhinje in odprla svoj vrtec. Izbrala je dejavnost, ki jo izpopolnjuje 
in osrečuje, kot pravi. Od leta 1988 je avstrijska državljanka. V Slovenijo se rada odpelje 
na obisk, vendar je njena domovina zdaj Avstrija. Po upokojitvi bi si rada kupila hišico na 
morju, vendar bo Gradec ostal njeno glavno prebivališče.  
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Neva Lah Lukeš  - S Primorskega na Štajersko po prvi svetovni vojni  

“Odkar sem bila rojena, sem manjšinka. Bila sem to v Mariboru, kamor se je moral moj 
stari oče Josip Lah s svojo številno družino s prihodom Italije v Julijsko krajino preseliti 
leta 1919 in kjer sem zagledala luč sveta. Ker so ga v Trstu hudo diskriminirali, ni bilo 
druge izbire, kot da se s celo družino izseli v Kraljevino SHS, v Mariboru pa so takrat 
sprejemali največje število primorskih beguncev in izseljencev.  

V Mariboru so nas v dvajsetih in tridesetih letih imenovali čiči. Kot deklica nisem vedela,                             
da je to žaljivka, šele kasneje mi je postalo vse jasno. A rasla sem v tako zavedni                                 
družini, kjer je bilo slovenstvo nekaj lepega, nekaj spoštovanja vrednega, da si nisem                         
delala skrbi in sem bila na to celo ponosna. Moja družina si je v Mariboru ustvarila velik                                 
ugled. Stari oče je bil pevovodja največjega in najpomembnejšega zbora v Mariboru.                       
Spominjam se, da je v šoli v Mariboru vladalo v glavnem prijateljsko razpoloženje. Imela                           
sem sošolke, ki so bile nemškega porekla in bile so kar v redu. Bolj napadalne so bile                                 
tiste, ki so bile slovenskega porekla, a so se njihovi starši navduševali nad nemštvom.                           
Nosile so bele dokolenke, ki so bile znak nacizma. S temi smo primorski in drugi                             
slovenski otroci prihajali v spor, fantje tudi do pretepov. Takrat smo bili še premladi, da                             
bi se že aktivno udeleževali v političnem dogajanju. Ker pa smo bili vzgojeni v duhu, da                               
moramo spoštovati naše slovenstvo, da ne smemo pozabiti, od kod so prišli naši starši                           
in da smo torej Primorci, smo hoteli na neki način izraziti vse te naše občutke proti                               
nemčurjem, ki so nas zaničevali. Ker sva bila kasneje z bratom pri Sokolih, smo se ob                               
raznih povorkah srečevali z nemško mislečimi. Prišlo je do besednih in tudi drugačnih                         
spopadov. V glavnem smo bili mi zmagovalci, moj oče pa je moral na zaslišanje. Rešilo                             
ga je le to, da je bilo med policisti več Primorcev, ki so ga sicer nekoliko pokarali, potem                                   
pa izpustili na svobodo. A moram reči, da je bilo moje otroštvo lepo. In prav zaradi tega                                 
morda nisem takrat povsem razumela, da se nam približujejo težki časi, da se bo moja                             
družina razkosala, da bomo okusili grozote vojne in smrt mojega brata Ervina v                         
taborišču Mauthausen. Šele po vojni smo se ponovno srečali, nekateri v Mariboru, kjer                         
še živi en del sorodnikov, drugi v Trstu.“  

 
 
 

 



 

 
17  

Peter Božič  

Literat, izseljen v Nemčijo med drugo svetovno vojno  

Peter Božič se je rodil leta 1932 na Bledu. Leta 1936 se je družina preselila v Podnart, 
kjer mu je še kot otroku umrla mati. Ker je bil oče železničar, se je družina preselila v 
Novo mesto ter kasneje v Maribor. Kot del Hitlerjevega programa "Naredite mi to deželo 
spet nemško" je bila družina v začetku druge svetovne vojne izseljena iz Maribora v 
tedanjo Nemčijo, današnjo Poljsko, oziroma v mesto Vroclav, kasneje pa v Freiberg pri 
Dresdnu v Nemčiji. "Pozimi smo skozi zadnji izhod pobegnili iz Vroclava, ker so ga 
razglasili za trdnjavo, kar je pomenilo boj do zadnjega moža. Prišli smo do Dresdna 
oziroma do vasi na obrobju, kjer sem videl bombardiranje, medtem ko je bil oče v času 
bombardiranja na dresdenski postaji. Napade sem videl od daleč, kot bi iz kliničnega 
centra gledal na grad. Trajalo je tri dni," je pripovedoval Božič o bombardiranju Dresdena 
leta 1945.  

Božič se je po koncu vojne iz Nemčije vrnil v Maribor, kjer je končal gimnazijo. Po maturi 
je v Ljubljani najprej vpisal študij gozdarstva, a ga potem opustil in presedlal na študij 
slavistike na filozofski fakulteti. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil kot 
knjižničar in učitelj v Krvavi Peči na Dolenjskem, ves čas pa je tudi pisal. Božič je v prvi 
vrsti literat, prozaist in dramatik. Glasen in dejaven. Pred dobrega pol stoletja je bil član 
uredništva Revije 57, ki velja za eno prvih slovenskih disidentskih celic. Je eden glavnih 
predstavnikov drame absurda, med njegova najboljša dela spada tudi roman Od očeta 
Vincenca smrt. V tej knjigi opisuje mladost mladega Ana, ki spremlja vojno usodo 
prebivalcev svoje vasi na Dolenjskem, od koder je tudi sam izseljen v taborišče v Šleziji, 
ter njegovo vrnitev v domovino po vojni in končno osamljenostjo. V tem romanu je Božič 
tudi vključil dogodke iz svoje lastne mladosti med nasilnim izsiljevanjem njegove družine.  
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Roža Gergolet  

Iz Doberdoba v Domžale med prvo svetovno vojno  

“Moji starši so bili po rodu iz Doberdoba. Tu sva se rodili obe hčerki, leta 1903 moja 
sestra Karolina, tri leta kasneje pa še jaz. Oče se je zaposlil v tržiški ladjedelnici, doma pa 
smo imeli tudi manjšo kmetijo. Živeli smo skromno, vendar človeško dostojno življenje. 
Miru je bilo konec maja 1915. To smo občutili na lastni koži, kajti vsak dan je bilo v vasi 
več vojaštva, a smo vseeno upali, da nam bo vojna prizanesla. Vseh upov je bilo konec 
24. maja 1915. Italija nam je napovedala vojno. Polastil se nas je nemir, saj točnih 
navodil, kako naj ravnamo, oblasti niso posredovale. Nekaj dni je vladal zelo napet mir; 
skalil ga je dogodek, ki je doberdobske vaščane presenetil in zelo prizadel. Mislim, da je 
bilo v nedeljo, 30. maja 1915. Zjutraj smo šli k maši in povsem v miru opravili nedeljsko 
dolžnost. Popoldne je bila molitev in z mamo in sestro sem odšla v cerkev kot vsako 
nedeljo. Po verskem obredu so nam pa vojaki ukazali, naj se takoj umaknemo s 
cerkvenega trga. Ni minilo niti pol ure, ko se je iz smeri cerkve zaslišala eksplozija, nato 
pa veliki trušč. Tekli smo pogledat, kaj se je zgodilo, in z žalostjo v srcih ugotovili, da 
cerkvenega zvonika ni več. Vojaki so ga razstrelili. Teden dni je bilo zopet vse mirno, v 
torek, 8. junija, pa smo se naenkrat znašli v pravi vojni. Na vas so popoldne začele padati 
granate. Prva je z velikim truščem padla na dvorišče soseda Matevža Ferfolje ter pri tem 
ubila vojaškega konja.  

Granate so padale tudi po drugih predelih Doberdoba, kar pa je meni znano, razen 
materialne škode in velikega strahu, med prebivalstvom niso povzročile žrtev. Najinih 
staršev takrat ni bilo doma, ker sta bila na polju, zato sva s sestro kot brez glave tekali po 
vasi. Znašli sva se pri nekih znancih na južnem robu vasi, s katerimi sva pobegnili iz vasi. 
Tudi drugi vaščani so bežali in skupaj smo dospeli v Jamlje, to je vas, ki leži kake tri 
kilometre od Doberdoba. Domov se nisva več vrnili. Rojstno vas sva ponovno videli šele 
čez pet let. V Jamljah sta se nama pridružila tudi mama in oče, ki sta se še isti večer 
vrnila v vas in v Jamlje prignala našo kobilo z žrebetom ter kravo s teličkom. Tisto noč 
smo prespali pri nekem kmetu. Še sedaj se dobro spominjam, da je deževalo.  
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Naslednjega dne je oče znova odšel v Doberdob in iz domače hiše rešil še nekaj 
prepotrebnih stvari. Istega dne popoldne smo jo mahnili proti Komnu, kjer smo pri 
nekem kmetu preživeli dobre tri tedne. Še vedno smo namreč verjeli, da se bomo kmalu 
vrnili domov. V Komnu se nam je pridružil stric z družino. Ta stric je bil doberdobski 
župan in je najbrž vedel, koliko je ura. Po ne vem katerih zvezah mu je uspelo za naši dve 
družini najti bivališče v Sloveniji, kajti dobro je vedel, kaj pomeni životariti v raznih 
barakarskih naselbinah.  

Pri kmetu v Komnu nismo mogli živeti v nedogled, zato smo se odločili za odhod. Oče je 
prodal živino in kar peš smo jo mahnili proti Ljubljani. Od časa do časa smo si našli 
kakšen prevoz, v glavnem smo pa vso dolgo pot prehodili. Šele v Ljubljani smo stopili na 
vlak, ki nas je popeljal do Domžal, naše končne postaje.  

Prvi meseci življenja v tem mestu niso bili lahki, kajti okolje nas ni kdove kako lepo 
sprejelo. Večkrat smo morali poslušati hude žaljivke na naš račun. Za domačine smo bili 
prekleti Lahi, ki jim odžirajo kruh. Kasneje so se pa razmere le nekoliko uredile in so 
ljudje končno razumeli, da nas je v Domžale pregnala vojna.“  
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1.3 Pogovor  

ZAKAJ BI ŠEL/ŠLA NA POT ?  

Vaja spodbuja učence/dijake k razmisleku o temu, ali bi tudi oni želeli v tujino. Tako 
povežemo zgodovinski pregled z aktualnim izseljevanjem mladih. Pogovor o razlogih, 
zakaj bi učenci/dijaki odšli v tujino, poteka s celotnim razredom.  

Vprašanja za moderiranje 
pogovora:  

- Ali poznate koga, ki živi v tujini ? Zakaj so ti, ki jih poznate, odšli?  

- Kdo med vami bi odšel v tujino?  

- Zakaj bi odšel? Zakaj ne bi?  

- Kam bi odšel ?  

- Za koliko časa bi odšel?  

- Ali bi tam ostal? 
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2. PRISELJENSTVO 
 

V prvi uri smo obravnavali izseljenstvo Slovencev skozi čas in razloge za izseljevanje. 
Seznanili smo se z nekaj izbranimi osebnimi zgodbami. Tema priseljevanja pa našo 
pozornost usmerja na tujce in njihove razloge za prihod v Slovenijo. V tej uri obračamo 
pogled od Slovencev, izseljenih v tujo državo, kjer so prav tako postali priseljenci, k 
priseljencem v Slovenijo, ki so se iz svoje države izvora izselili. Enostavno povedano: 
ljudje smo vedno hkrati izseljenci in priseljenci, odvisno, kdo nas obravnava: 
sodržavljani ali ljudje v novi državi, v novem kraju. Skupni so razlogi za odhod in 
soočanje z izzivi pri vključevanju (integraciji) v novo državo, družbo.  

V drugi uri bomo spoznali, da priseljenci niso novost v slovenskem prostoru, temveč, da 
je že Trubar slovenski prostor opisal kot multikulturen, večjezičen in večverski. 
Zgodovina civilizacij pa nas uči, da je za človeštvo značilno združevanje in mešanja 
kultur, izmenjava znanj in dobrin. Iz zgodovinskega pregleda, ki ga je pripravila 
strokovna sodelavka dr. Mirjam Milharčič Hladnik in iz vaj neformalnega učenja, bodo to 
razumevanje osvojili tudi učenci/dijaki.  

Kronološki potek šolske ure:  

- ogled videa o priseljenstvu (15 min),  

- vaja po izboru profesorja/ice (20 min),  

- pogovor (10 min). 
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2.1 Ogled video-vsebin 

SCENARIJ (dr. Mirjam Milharčič Hladnik)  

Ko govorimo o priseljevanju v Slovenijo, se je najbolje spomniti Primoža Trubarja, ki je 
že leta 1562 opisal ozemlje, kjer so živeli njegovi »lubi Slovenci«. Prostor, kjer še vedno 
prevladuje slovensko govoreče prebivalstvo in mu danes rečemo Slovenija, je v 16. 
stoletju obstajal kot večjezičen in kulturno raznolik in je bil posledica velikih 
migracijskih gibanj od 6. stoletja naprej: množične priselitve slovensko govorečega 
prebivalstva, priselitve nemško govorečega prebivalstva in plemstva, priselitve 
italijansko govorečih rokodelcev in trgovcev, hrvaško in srbsko govorečih uskokov ter 
raznoliko govorečih menihov, umetnikov, učenjakov in mojstrov. Na to raznolikost, ki 
so jo povzročile migracije skozi stoletja, nas opominjajo že priimki: Kranjec, Kočevar, 
Furlan, Korošec, Hrovat, Vlah, Turk, Čeh.  

Na takšen jezikovno, versko, kulturno raznolik slovenski prostor so se v naslednjih 
stoletjih priseljevanja nadaljevala. Od začetka 70. let prejšnjega stoletja dalje so se 
začele bolj množične priselitve ljudi iz republik takratne skupne države Jugoslavije: iz 
Bosne in Hercegovine okrog 40.000 ljudi, iz Srbije okrog 17.000 ,iz Makedonije in 
Kosova po okrog 3.000 ter veliko iz Hrvaške. Prihajali so delovni migranti, ki so jih v 
Sloveniji potrebovali zaradi gospodarskega razvoja. Največ se jih je naselilo v večjih 
industrijskih mestih in v obalnih občinah.  

V Ljubljani je v 70. letih prejšnjega stoletja živelo tudi veliko študentov iz neuvrščenih 
držav in iz Jugoslavije, ki so ustvarjali že takrat bogato multikulturno okolje.  

Zaradi razpada Jugoslavije in vojne na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini se je v 
Slovenijo zateklo večje število beguncev. V letih 1992 do 1995 je bilo v Sloveniji okoli 
30.000 beguncev, med njimi največ žensk in otrok. Mnogi so kmalu dobili zatočišče v 
Nemčiji in drugih evropskih državah in niso ostali v Sloveniji, manjše število beguncev 
pa je ostalo in se stalno naselilo v Sloveniji.  

Osebna pripoved o izkušnjah begunke iz Bosne  
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V Sloveniji živi 14 odstotkov prebivalstva, ki so bili rojeni zunaj Slovenije – to je 
podobno kot v drugih državah zahodne Evrope. V zadnjih desetletjih se ljudje v 
Slovenijo priseljujejo zaradi dela, veliko je združevanja družin, ko se ljudem, ki že dolgo 
živijo in delajo v Sloveniji, pridružijo njihovi družinski člani; nekaj priseljevanja je zaradi 
izobraževanja in seveda ljubezni oziroma poroke. Še vedno prevladujejo priseljenci z 
območja nekdanje skupne države Jugoslavije. V Slovenijo se zadnja leta preseli okrog 
15.000 ljudi, prav toliko se jih tudi izseli.  

Osebna pripoved priseljenke iz Ukrajine  

Veliko migracij ni enosmernih, ampak so smeri različne in jih je več, iz ene države v 
drugo; nekateri ljudje se vrnejo, drugi se vrnejo in znova odidejo, včasih se selijo 
družine skupaj, velikokrat pa minejo leta, preden se družina spet združi. Migracije 
največkrat niso samo vozovnica s krajem odhoda in prihoda, ampak zapletene 
zgodbe, v katerih so ljudje vedno oboje – priseljenci in izseljenci.  

Osebna pripoved priseljenke iz Kosova  

2.2 Vaja po metodah neformalnega dela  

Vaje tega sklopa so zelo različne. Vse tri so namenjene dijakom, da, ali preko tehnike 
gledališča ali preko razmisleka o izzivih integracije v tujo kulturo ali preko razmisleka o 
izvoru svojega priimka, reflektirajo o kompleksnosti in intenzivnosti izkušnje 
priseljevanja.  

Profesorji/ice po lastni presoji izbirajo med vajami, za katere navodila so v 
nadaljevanju:  
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GLEDALIŠČE PODOB  

Gledališče zatiranih je metoda, ki se uporablja v gledališko-aktivistične, pedagoške in 
izobraževalne namene kot orodje za doseganje socialne pravičnosti, lahko pa ima tudi 
terapevtske učinke. Začetke, ki segajo v šestdeseta leta 20. stoletja v Brazilijo, se 
pripisuje režiserju, politiku in piscu Augustu Boalu, čeprav so se različne tehnike te 
metode kasneje razširile v skoraj sto različnih držav po svetu. Prve izoblikovane tehnike 
gledališča zatiranih so bile časopisno gledališče, forumsko gledališče, nevidno 
gledališče in slikovno gledališče (gledališče podob).  

POTEK VAJE  

1) Delo v skupinah  

2) Dijaki izberejo za vajo: a) priseljensko zgodbo, predstavljeno v videu, b) sestavijo 
priseljensko zgodbo na podlagi izbire enega od razlogov za priseljevanje s seznama, c) 
upodobijo osebno priseljensko zgodbo:  

- ekonomski razlog / boljše priložnosti za delo,  

- ljubezen, 

- izobraževanje,  

- vojna in konflikt – begunstvo,  

- nestrpnost do spolne usmerjenosti,  

- nestrpnost zaradi verskega prepričanja.  
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3) Vsak dijak v skupini s telesnim gibom upodobi eno značilnost izbrane priseljenske 
zgodbe. Skupna podoba vključuje simbolne upodobitve: države odhoda, države prihoda, 
izzivov življenja v novi državi, izziv poti, razlog za preselitev v novo državo in/ali 
upodobitev sanj/želja.  

5) Priprave na upodobitev skupinske podobe (10 min)  

6) Predstavitev skupinske podobe=kipa pred razredom (1-2 min)  

7) Vsak od dijakov iz skupine predstavi svojo vlogo (simbolno upodobitev) v kipu 
(5 min)  

8) Zaključek vaje: skupina razkrije razredu, kateri razlog za priselitev so 
upodobili. 

INTEGRIRAJ SE  

Cilj vaje je, da se za kratek čas a) poistovetimo (“stopimo v čevlje”) osebe, ki se je ravno 
izselila iz Slovenije, ali pa prisluhnemo b) osebni zgodbi priseljenega dijaka.  

Za namene senzibilizacije, je pomembno že, da dijaki posvetijo nek okviren čas 
razmisleku o izzivih priseljenstva, saj morda nekateri niso nikoli pomislili na ovire in 
izzive lastne integracije v drugo okolje.  

POTEK VAJE  

Profesor/ica dijakom zastavi naslednja 
vprašanja:  

1a) Predstavljajte si izzive in ovire, s katerimi se sooča slovenski državljani, ki se je 
izselil iz Slovenije in postal priseljenec v novi državi.  
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1b) Predstavljajte si izzive in ovire, s katerimi ste se soočili, s preselitvijo v 
Slovenijo, ko ste postali priseljenec v novi državi.  

2 a in b) Povejte, kaj menite, da je najbolj potrebno, da bi se kot priseljenec lahko 
dobro in hitro vključili v novo družbo.  

Splošni izzivi in ovire integracije v novo družbo:  

- pridobitev zaposlitve/študija preko katere/ga se dobi dovoljenje za bivanje, - 
učenje jezika (če ima priseljenec dovoljenje za bivanje, mu država omogoči 
določeno  

število ur učenja uradnega jezika brezplačno), - težja pridobitev socialne mreže, 
če ni velike slovenske skupnosti (ali katerekoli druge  

etnične skupnosti, ki jih priseljenec pripada), - morebitno težje napredovanje v 
izobraževalnem procesu ali na delovnem mestu zaradi  

jezika in drugačnih delovnih navad - nepoznavanje kulturnih 
običajev, ki niso tako zelo očitni, a pomembni. 

2.3 Pogovor  

- V kakšno okolje bi se želeli preseliti vi? Kakšno naj bi bilo okolje, v katerem bi se 
želeli kot priseljenci ustaliti? Zakaj? Kakšen bi želeli, da bi bil odnos novega okolja / 
ljudi do vas?  

Zaključno sporočilo: Ko se iz ene države izselimo, v drugi postanemo priseljenci. 
Integracija je ponekod lažja, drugje težja, a povsod je zelo pomembna, saj je ključna za 
dobro delovanje posameznika in kvaliteto njegovega življenja. 
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3. BEGUNSTVO IN MEDNARODNA ZAŠČITA  

Spoznali bomo zgodbo osebe, ki je pridobila status begunca v Sloveniji, in se seznanili 
z osnovnimi pojmi mednarodne zaščite, kajti razlika med splošno rabo besede 
“begunec” in pravno definicijo tega pojma je velika. Skozi definicije nas bo vodila dr. 
Neža Kogovšek Šalamon, strokovnjakinja za človekove pravice in azilno pravo. Vaja po 
metodi neformalnega učenja, ki sledi ogledu videa, pa omogoča razumevanje pojmov 
in razlogov za mednarodno zaščito na preprostem igranju vlog in obravnavi primerov.  

Glavno sporočilo dr. Anice Mikuš Kos, ki je strokovna sodelavka pri projektu, naslavlja 
pomembnost okolja za preživetje beguncev. Spodbuja k izpraševanju, kaj lahko 
posameznik ali družba stori za vključevanje tujcev, za njihov občutek varnosti in 
sprejetosti. Izpostavi pomen drobnih vsakdanjih dejanj, kot so: izkazovanje podpore, 
simpatije za kar so preživeli, nudenje informacij, seznanjanje s pravili vedenja ipd..  

Kronološki potek šolske ure:  

- ogled video zgodbe begunca v Sloveniji (10 min),  

- ogled videa dr. Neže Kogovšek Šalamon (5 min),  

- vaja “ALI LAHKO VSTOPIM” v skupinah skozi različne zgodbe prosilcev za                       
mednarodno zaščito (15 min),  

- ogled video nagovora dr. Anice Mikuš Kos (5 min).  

3.1 Ogled video vsebin – o razlogih za mednarodno zaščito 
ter o odprtosti okolja gostujoče države  

Pedagoški delavci izbirate med kratkimi videopripovedmi beguncev v Sloveniji, ki so 
pridobili mednarodno zaščito in s tem status begunca. Sledi video izjava dr. Anice 
Mikuš Kos o pomembnosti in podpori novega okolja, kamor begunci prihajajo, ter 
video izjava dr. Neže Kogovšek Šalamon, strokovnjakinje za človekove pravice, ki 
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pojasni osnovne termine in razlike med pojmi begunec, migrant, prosilec za azil, 
prosilec za mednarodno zaščito, osnove postopka za pridobitev mednarodne zaščite 
ipd.  

SCENARIJI 

 V okviru gradiv smo pripravili tri osebne video-zgodbe, med katerimi pedagoški 
delavec izbira glede na starost in sestavo skupine, s katero dela.  

 

- SCENARIJ 1 

Ali iz Iraka  

Prihajam iz družine s petimi otroki. Otroštvo sem z družino preživel v Bagdadu in od 
malega sanjal, da bom postal slaven nogometaš. Nogomet sem začel trenirati z 
desetimi leti. Takrat je bil moj junak Ronaldo in moje sanje so bile, da bi postal 
profesionalen igralec v londonskem klubu Chelsea.  

Profesionalno sem igral nogomet za znano iraško ekipo ...., dokler to zame ni postalo 
prenevarno. Moral sem prenehati z igranjem nogometa. Dobil sem resno poškodbo in 
zaradi vojne v mojem mestu je postalo prenevarno, da bi odhajal iz hiše. Zaradi 
treningov sem moral prečkati mesto in prehajati iz sunitskega dela v šiitski ... postalo 
je prenevarno. Na vsakih nekaj sto metrov so bile kontrolne točke, bombni napadi in 
mafijske združbe (mafia gangs), ki so delovale na ulicah. Ozračje je bilo tako napeto, 
da nisi mogel zaupati nikomur, razen svoji družini.  

Ko sem dopolnil 13 let, je vojna vzela mojega prvega prijatelja. Ko je eksplodirala 
avtomobilska bomba, je bil na ulici in umrl. Od takrat sem izgubil veliko prijateljev in 
družinskih članov.  

Leta 2011 sem začel študirati ekonomijo na univerzi v Bagdadu. Tam sem 
spoznal dekle, s katero sva se zaljubila.  

 
 
 

 



 

 
29  

Bila je moja prva ... in zadnja ljubezen. Njeno ime je pomenilo Galeb in uživala sva ob 
hranjenju ptic ob reki. Načrtovala sva, da se poročiva in živiva skupaj. Želela sva 
zapustiti Irak. Sanjala sva, da se bova postarala ... skupaj. Ampak ona je prihajala iz 
šiitske družine, moja družina pa je sunitska. Prihajala je iz vplivne družine iz vladnih 
krogov. Njen oče ne bi nikoli sprejel, da sva skupaj. Vse bolj sva razumela, da je to, da 
sva skupaj, nevarno. Nisva se mogla več srečevati zunaj, niti notri. Nekega dne me je 
poklical prijatelj: "Moraš zbežati. Ubili so tvoje dekle." Njena družina jo je ubila. In hoteli 
so ubiti tudi mene.  

Vzel sem telefon in denarnico, ničesar drugega, in zbežal iz Bagdada. Vedel sem, da 
moram zapustiti Irak, saj bi me lahko njena družina našla in ubila. Obvestili so 
policijo in bil sem na seznamu iskanih ljudi. Moral sem spremeniti identiteto in 
dokumente, da sem lahko potoval.  

Ko sem prispel v Turčijo, sem neprestano potoval več mesecev. Zaradi varnosti 
nikoli nisem ostal dalj časa na istem mestu. 

Osemkrat sem poskusil s čolnom priti do Grčije. Pot je bila težka. Iz Hrvaške sem v 
Slovenijo vstopil peš. Hodil sem sam. Orientiral sem se s pomočjo GPS na svojem 
telefonu. Ničesar drugega nisem imel s sabo.  

Prečkal sem reko in avgusta 2015 prispel v Dobovo. Policija me je ustavila. Odvedli so 
me na postajo, odstranili kri z mojih nog in me premestili v Postojno. Povedali so mi, da 
sem v Sloveniji, a za to državo nisem še nikoli slišal. Namenjen sem bil na Finsko. Vzeli 
so moje prstne odtise in mi povedali, da tu ni denarja. A jaz nisem prihajal zaradi 
denarja, prišel sem, da si rešim življenje. Zaprosil sem za azil.  

Čakanje, ki je sledilo prvim intervjujem za pridobitev statusa begunca, je bilo težko. 
Zaskrbljen si, ne veš, kaj se bo zgodilo s teboj. Ne moreš se prosto premikati, nimaš 
dovoljenja, da bi delal. V Azilnem domu na Viču sem bil z različnimi ljudmi – utrujenimi, 
vsi na begu pred vojno. Za 50 ljudi je bila na voljo ena kopalnica.  

Po letu in pol sem pridobil status begunca in prejel papirje, ki so mi dovoljevali, da 
ostanem v Sloveniji.  
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Počutim se kot otrok, kot da bi se znova rodil. A je težje, saj sem starejši. Učim se novih                                     
jezikov – v Sloveniji sem se naučil angleško. In učim se tudi slovensko. Ampak, je                             
težko. Začel sem tudi kuhati – a prej nikoli v življenju nisem kuhal. Tu pa sem delal v                                   
restavraciji. Znova bom pridobil vozniško dovoljenje.  

V Sloveniji imam nove prijatelje. Igramo nogomet, se učimo slovensko. In srečen sem, 
da sem spoznal dobro prijateljico, ki mi je v zadnjih dveh letih veliko pomagala.  

Kaj si želim?  

Veliko stvari ..., a za zdaj si želim samo, da bi bila moja družina na varnem in da bi me 
ljudje na ulici nehali spraševati, zakaj imam takšne barve kožo ter zakaj sem tu. Sem 
preprosto človek. Kot ti. Ne bi zapustil moje dežele, mojih staršev, družine in prijateljev, 
če bi imel izbiro.  

Smrti sem lahko ubežal le tako, da sem odšel. 
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- SCENARIJ 2 

Mohamed iz Sirije 

Rodil sam se kot begunec. 

Moji starši so Palestinci. Ustanovljen je bil Izrael in judovske milice so jih prisilile, da 
zapustijo dom. 

Do tretjega leta sem živel v begunskem kampu na obrobju Alepa. Dom smo si delili s 
petnajstimi družinami. 

V kampu ni bilo elektrike, tekoče vode, niti postelj. Spali smo na tleh.  Še vedno se 
spominjam vonja v kampu, bil je grozen. Za več tisoč ljudi je bila ena sam kopalnica. Ko 
je oče dobil boljšo službo smo se s starši, brati in sestrami preselili z stanovanje v 
Aleppo. 

Kot najstnik sem pisal poezijo. Pisal sem o tem, kako je biti begunec. Ko je bilo moje 
delo objavljeno v revijah, sem bil zelo ponosen. 

Na univerzi v Alepu sem študiral ekonomijo, a želel sem več pisati in imeti svojo 
založniško hišo in knjigarno. Tudi moj oče jo je imel. 

Največji izziv je bil zaobiti cenzuro vlade. Izdal sem 700 knjig, sirskih in tujih avtorjev. 

Kmalu po začetku vojne v 2012 je v centru mesta eksplodirala avtomobilska bomba. 
Poškodovala je mojo pisarno. 

Območje so zaprli in ga nadzorovali z vojaško postojanko, zato nisem mogel več delati. 
Šole so se zaprle, telefoni so prenehali delovati. 

V drugem letu vojne je na našo hišo padla raketa. Takrat je žena z otroki zapustila 
mesto in odšla na deželo, kjer je živela njena družina. 

A jaz sem moral ostati. Zaradi moje begunske osebne izkaznice me ne bi spustili skozi 
kontrolno točko. 
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Proteste v Siriji so začeli tisti, ki so se borili za svobodo. Nasprotovali so vladi. V letih, ki 
so sledila, so na pomoč prišle milice in se borile na obeh straneh. Nato se je vse 
spremenilo. 

 

Ljudje smo bili ujeti v norost vojne za moč, nafto in plin. 

 

Vojna? 

Je glasen zvok bomb, ki padajo vsak dan. Je vonj po krvi, zmešan z ognjem 

…je smrt na ulicah, kjer je bilo nekoč življenje, vsak dan. 

 

Je čas, ko nisi varen nikjer - ne na ulici, ne v svoji hiši… 

ko te lahko kadarkoli ubijejo, samo zato, ker milicam tvoj videz zbuja nezaupanje… 

 

Vidiš sosede, ki truplja pokopljejo na svojih vrtovih… 

 

Je videti živali, ki jedo mrtva telesa, ki ostajajo na nevarnih ulicah. Kdorkoli bi jih pobral, 
bi tvegal, da postane tarča ostrostrelca tudi sam… 

 

Ampak, veste, preživeti moraš. 

 

S prijatelji sem sedel v kavarni, ko je šrapnel ubil enega izmed njih. Mene je ostrostrelec 
zadel v nogo. Postalo je prenevarno. Ta čas je bil kot hoja med smrtjo in življenjem. 
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Moral sem oditi, zapustiti Sirijo. 

Za pot sem si sposodil nekaj denarja. Hišo sem zapustil sredi noči. Nisem imel prtljage, 
le denar, telefon in oblačila, ki sem jih imel na sebi. 

Bil je januar in bilo je zelo mrzlo. Spal sem zunaj in nisem čutil okončin. 

Neke noči me je neznanec povabil k sebi domov. Podkupovati sem moral vojake, da 
sem lahko prečkal mejo in prispel v Turčijo. Včasih ni bilo poti, ulic, niti signala …. nisem 
vedel, kam naj grem… Nisem veren, a na tej poti sem se z bogom srečal iz oči v oči. 
Vedel sem, da moram doseči Basmane, saj so tam vsi, ki želijo doseči Evropo. 

Sredi noči so nas natrpali v vozila. Bilo nas je toliko, da so otroci zaradi pomanjkanja 
zraka omedlevali. 

Prispeli smo na gumjast čoln. Bila je noč in valovi so bili visoki. Po petnajstih minutah se 
je čoln preobrnil in sedemintrideset ljudi je umrlo. Moški, ženske in otroci. 

Nekaj minut so ženske in otroci kričali, sledila je tišina…le še zvok morja je ostal. Na 
srečo sem dober plavalec. Ljudje s slabimi rešilnimi jopiči so utonili. 

Znova sem poskušal. Vedel sem, da poti nazaj ni. Drugič je bilo morje mirno. Prispeli 
smo v Grčijo.  

Po intervjuju in pregledu, ki so ga opravili državni uradniki sem s strani policije prejel 
dokument, ki mi je dopuščal, da v petnajstih dneh zapustim Grčijo. Odločil sem se, da 
odidem v Nemčijo. 

Imel sem srečo, saj so neko noč mejo odprli in lahko sem nadaljeval pot naproti Srbiji, 
Hrvaški in Sloveniji z vlakom. Do takrat nisem vedel za Slovenijo. Avstrijska policija me 
je opozorila na majhno in čudovito deželo - v Šentilju so me vrnili v Slovenijo. Odpeljali 
so me v Postojno in kasneje na Vič…. 

Najprej sem bil zaradi tega nesrečen,a kmalu so me premestili v Ljubljano na Kotnikovo. 
Ko sem pogledal skozi okno, sem videl Ljubljanico, ljudi, ki sedijo ob reki in uživajo v 
soncu…Naenkrat sem se počutil bolje, zaljubil sem se v to mesto. 

Potreboval sem 42 dni, da sem prispel v Ljubljano. Po 14 mesecih pa sem prejel status 
begunca. 

Odvetnik mi je sporočil čudovito novico, rekel je: "Mohamed, dobili ste azil, za vse 
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življenje!" Bil sem tako srečen, da sem jokal. 

Pred kratkim se mi je pridružila žena z otroki. Zdaj lahko rečem, da čutim, da je Slovenija 
moj dom, moja dežela. To rečem iz dna srca. Potoval sem po Evropi, a sem si vedno 
želel vrniti. V Sloveniji želim ostati in živeti. Vsak dan se naučim nekaj novega in 
postajam, mislim da, boljši človek. 

Zdaj lahko dom zapustim brez strahu - vem, da so moji otroci in žena varni. Ko sem v 
Siriji odhajal od doma, sem vedel, da je poljub v slovo lahko zadnji. 
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- SCENARIJ 3 

Popal iz Afganistana - NEVARNA POT NA VARNO 

Zdravo. Ime mi je Popal Zai in kmalu bom dopolnil 19 let. Živim v Postojni, kjer si 
delim stanovanje s prijateljem, hodim v šolo in delam, da zaslužim denar. V 
prostem času rad pomagam mladim, ki se znajdejo v stiski. Ker sem prišel od 
drugod, vem, kako težko je najti svoje varno mesto pod soncem. 

Prihod v novo okolje, nepoznavanje jezika in nasilje vrstnikov so lahko huda 
preizkušnja za vsakogar. 

Zato verjamem, da s svojim prostovoljnim delom prispevam k boljšemu svetu za 
mlade. To so lani rekli tudi v organizaciji UNICEF Slovenije, kjer so mi podelili naziv 
Junior ambasador UNICEF-a. 

V Slovenijo sem prišel iz Karabaha, mesta na vzhodu Afganistana. V našo družino 
sem se rodil prvi, sledili so mi trije bratje, ena sestra in še en brat. Bili smo 
osemčlanska družina. 

Skupaj smo živeli do mojega petnajstega leta. Bilo je težko. Moja družina je že 
dolgo v sporu s sosedi, ki hočejo našo zemljo. Ker se nismo pustili izsiljevati, so 
sosedi postali nasilni. Ubili so strica in teto. 

Naslednji bi bil na vrsti jaz. Starša sta se zelo bala zame, zato sta me pogosto 
pošiljala živeti k drugim sorodnikom, kjer me morilci niso izsledili. Kadar sem bil 
doma, pa sta me zaradi varnosti oblačila v dekle. 

Ko sem dopolnil petnajst let, je oče prodal del posesti, me posedel na avtobus in 
poslal na dolgo pot v Evropo. Evropa, je verjel, bo varna zame. Šele na avtobusu 
sem razumel, da je oče plačal tihotapcem, da me pospremijo iz Afganistana. Poti 
nazaj ni bilo več. 
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Štirinajst dni sem v skupini neznanih ljudi hodil do meje s Turčijo. Pot nas je zelo 
izčrpala, jedli nismo skorajda nič in če je kdo onemogel, smo ga preprosto pustili za 
seboj. Bili smo preveč utrujeni in prestrašeni, da bi skrbeli za počutje drugih. 

Ko smo prečkali turško mejo, so me tihotapci začeli izsiljevati. Zaprli so me v 
stavbo s še drugimi in nihče od nas ni vedel, kje smo. Zagrozili so nam, da imamo 
tri dni časa, da jim priskrbimo denar, če ne, nas bodo začeli pretepati. Deseti dan 
nam bodo začeli puliti nohte. Poklical sem očeta, vendar mu ni uspelo zbrati 
denarja v treh dneh. Nakazal ga je šele deveti dan. Mene so šest dni pretepali, 
večkrat na dan, a očetu tega nisem govoril. 

Ko smo plačali, so nas peljali do Istanbula. Tam sem ostal osem mesecev. 
Tihotapci so nas zbirali v večje skupine in nas večkrat neuspešno peljali v Bolgarijo. 
Spet in spet nas je zasačila obmejna policija, nam vzela vse in nas na pol gole 
poslala nazaj. Da sem imel kaj jesti in kje spati, sem v Istanbulu delal v tovarni, 
dvanajst ur na dan, tudi ob sobotah in nedeljah. 

Po osmih mesecih sem se končno znašel v skupini, ki ji je uspelo. A v Bolgariji so 
nas tihotapci ponovno zaprli, nas pretepali in zahtevali denar. Ko sem klical očeta, 
so me mučili. Hoteli so, da oče ve, da mislijo resno. Denar ali življenje. Oče je kmalu 
nakazal denar. Potem so nas tihotapci odpeljali na mejo s Srbijo in izpustili. 

V Srbiji sem živel naslednjih enajst mesecev. V Beogradu so nam pomagale 
humanitarne organizacije. 

A prihodnosti tam ni bilo. Zato smo hoteli naprej. Štirikrat sem se skril v podvozje 
vlaka, trikrat pod tovornjak in dvakrat poskusil peš. Vsakič so nas dobili. Čeprav 
sem bil mladoleten, me niso nič vprašali. Vrnili so me nazaj v Srbijo. Nato nam je 
uspelo po dvanajsturnem pešačenju. Hrvaška policija nas je mladoletne odpeljala v 
mladinski dom. A čez dva dni so nam povedali, da na Hrvaškem ne bomo dobili 
azila. S še enim fantom sva se odločila, da greva naprej. S pomočjo pametnih 
telefonov sva našla mejo s Slovenijo in ko naju je policija našla, naju je pospremila v 
dijaški dom v Postojni. Tu nudijo zatočišče mladoletnim brez spremstva. Končno 
sem prišel na varno. 
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A ko sem poklical domov, so mi povedali, da je umrla mama. Dva dni po pogrebu se 
je smrtno ponesrečil petletni brat. Potem je izginil še oče. Nihče ne ve, kje je. Vse se 
mi je sesulo. Dolgo je trajalo, da sem prišel k sebi. 

Zdaj že dve leti živim v Postojni. Naučil sem se slovensko in delam prek 
študentskega servisa. Ko plačam nujne stroške, preostanek denarja pošljem 
bratom in sestri v Afganistan. Zdaj imajo 15, 13, 11 in 9 let. Za njih skrbi sestrična. 
Ves čas mislim na njih. Groza me je, da bi tudi oni morali iti po enaki poti kot jaz. 
Zato se trudim, da bi uredil dovoljenje, da bi lahko prišli sem. 

Dan, ko bomo ponovno skupaj, bo najsrečnejši v mojem življenju. 
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Osnove mednarodne zaščite 

Dr. Neža Kogovšek Šalamon, strokovnjakinja za človekove pravice in azilno pravo 

Kakšna je razlika med beguncem in migrantom? 

Migrant je ena izmed najbolj splošnih oznak, ki jo lahko uporabimo za vsakogar, ki se 
seli, pomeni torej selivca. Beseda je precej nevtralna, v stroki, znanosti in v 
publikacijah jo že vseskozi uporabljamo. Opažamo sicer, da je v zadnjem času v 
javnem diskurzu dobila slabšalni prizvok, vendar pa je v stroki še vedno nevtralna. 
Zajema najširšo skupino ljudi, ki se selijo iz najrazličnejših razlogov. To so lahko 
prostovoljne ali neprostovoljne ali prisilne migracije, v katerih najdemo skupino ljudi, ki 
se selijo, potujejo ali pa bežijo iz različnih razlogov.  

Beseda “begunec” ima ožji pomen in je natančno pravno definirana. Definicijo 
najdemo v Ženevski konvenciji o statusu begunca. Beseda pomeni osebo, ki beži 
zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem – to preganjanje mora temeljiti 
na rasi, veri, narodnosti, političnem prepričanju ali pripadnosti posebni družbeni 
skupini. Ta oseba se mora že nahajati zunaj države svojega izvora. Gre za 
osebo, ki je zbežala zaradi razlogov, ki so zunaj njenega vpliva, da to niso 
prostovoljne migracije, ampak po navadi prisilne migracije. Ženevska konvencija 
načeloma pokriva vse vrste beguncev, ki bežijo. Če pa določenih ne, recimo, če 
kdo beži zaradi splošnega vojnega stanja in da v tej situaciji ni preganjanja na 
podlagi rase, vere, narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti posebni 
družbeni skupini, v ta namen obstajajo komplementarne (dodatne) oblike zaščite 
poleg statusa begunca.  

Kaj pa je razlika med prosilcem za azil, azilantom, prosilcem za mednarodno 
zaščito in beguncem?  

Prosilec za azil in prosilec za mednarodno zaščito je ena in ista stvar. Azil pomeni 
zatočišče. Evropska unija sedaj za tovrstno zaščito uporablja ime mednarodna zaščita, 
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ki pa je sopomenka azila. Danes tako še vedno govorimo o azilnem pravu, skupnem 
evropskem azilnem sistemu, slovenskem azilnem pravu in tako naprej, čeprav se v 
zakonodaji večinoma uporablja beseda “mednarodna zaščita”.  

Beseda “mednarodna zaščita” vsebuje dva različna statusa: status begunca (po 
ženevski konvenciji) in subsidiarno obliko zaščite – to je tista dodatna oblika zaščite, 
ki obstaja za primere, ki ne izpolnjujejo pogojev po definiciji iz ženevske konvencije, a 
ravno tako potrebujejo zaščito. Denimo, za primere, ko ne gre za preganjanje zaradi 
rase, vere, narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti posebni družbeni 
skupini, ampak ljudje bežijo zaradi splošnega kršenja človekovih pravic, vojnega 
stanja, rešujejo svoje življenje, in če bi se vrnili, bi bili v hudi nevarnosti. Tem ljudem 
potem lahko država podeli subsidiarno zaščito.  

Nasprotno, beseda azilant ne pomeni kaj dosti. V stroki je ne uporabljamo, saj nima 
pravne definicije. Ravno tako opažam, da ima slabšalen prizvok, ljudje jo uporabljajo v 
neki splošni rabi, ko želijo morda stigmatizirati to skupino (“Ah ti azilanti”). Večkrat se 
uporablja tudi, ko želijo ljudje označiti posameznike, ki prihajajo na neregularen način. 
A v stroki ta beseda ne pomeni nič in se je izogibamo. Uporabljamo bodisi termin 
prosilec za azil ali za mednarodno zaščito bodisi besedo begunec ali oseba z 
subsidiarno zaščito. V stroki smo precej bolj natančni.  

Zakaj je pri rabi besede begunec velika zmeda oz. kakšna je razlika med splošno 
rabo besede begunec in med statusom begunca?  

V splošni rabi termin »begunec« po mojem opažanju pomeni vsakogar, ki je zbežal iz 
svoje države ter prišel v drugo državo ali je bil v tranzitu čez to državo na neki 
neregularen način. V javnem diskurzu in v neki hudi humanitarni situaciji, ko veliko ljudi 
prihaja ali tranzitira čez določene države, se pogosto uporablja besedo begunec, čeprav 
se ne ve, ali bo ta oseba tudi formalno pridobila status begunca. V migracijah gre 
pogosto za t. i. »mešane migracije«, ko skupaj potujejo tako begunci z vojnih območij 
kot tudi ljudje iz držav, kjer vojne sicer ni, so pa zaradi vsesplošnega nasilja in slabo 
razvite ekonomije slabe razmere za življenje. Za nekatere od teh ljudi je težko reči, ali 
bodo izpolnjevali pogoje za mednarodno zaščito, pa jih splošna javnost kljub temu vidi 
kot begunce. To smo lahko dobro opazovali v času begunske krize. Javnost je bila 
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precej zmedena in obstajala je dilema, ali ljudi poimenovati migranti ali begunci in 
dejansko je kdaj težko reči, saj so te skupine, ki potujejo, precej raznolike. Nekatere 
prihajajo z vojnih območij, nekatere so preganjane zaradi svojih osebnih okoliščin, 
druge iščejo možnosti za preživetje. Te bi splošna javnost označila za ekonomske 
migrante, čeprav niso vedno nujno to. Te identitete so zelo fluidne. To pomeni, da je 
nekdo lahko oboje, begunec in migrant. Lahko prihaja iz države, ki je bila pred leti v 
vojni, danes pa vojne več ni. Vendar ta država ne deluje, prav tako ne deluje 
gospodarstvo in je dejansko težko preživeti. Tako da je nekdo, ki bi ga javnost označila 
za ekonomskega migranta, dejansko lahko begunec iz države, v kateri so še vedno 
vidne posledice vojne izpred desetletja ali več. V splošni rabi bi rekla, da je beseda 
begunec precej nedefinirana, lahko pomeni marsikaj in hkrati nič, razen tega, da je 
oseba v tranzitu. V pravnem jeziku pa je precej jasno, da je begunec tisti, ki izpolnjuje 
pogoje po Ženevski konvenciji.  

Kakšen je postopek, na podlagi katerega se presoja, ali begunec lahko ostane v 
državi, kamor se je zatekel? 1

Postopek poteka tako, da ko oseba pride v prvi stik s policijo, oseba izrazi namero, da bi 
rada zaprosila za azil ali pa pove, da prihaja iz vojnega območja oziroma omeni druge 
težke razloge, zaradi katerih se je odločila za odhod. V tem primeru je policija dolžna 
osebo vprašati: “Ali želite zaprositi za azil?” Oseba nato poda to namero. Zatem mora 
policija izpolniti registracijski list, vzeti osebne podatke, popisati pot, po kateri je ta 
oseba prišla in razloge za beg. Nato mora to osebo pripeljati v azilni dom. Ta oseba v 
azilnem domu čez nekaj dni tudi formalno poda prošnjo za azil uradniku Ministrstva za 
notranje zadeve in v trenutku podaje prošnje formalno postane prosilec za azil z vsemi 
pravicami in dolžnostmi, ki temu pritičejo. Nastanjena je v azilnem domu in nato čaka na 
izid postopka. Postopek navadno vsebuje intervju, ki ga uradnik opravi s prosilcem, 
oseba lahko predloži dokaze za trditve, ki jih zatrjuje v postopku. Uradna oseba mora 
ugotoviti, ali prosilec za azil izpolnjuje pogoje za mednarodno zaščito ali ne, in potem 
oseba čaka na odločbo. Ta postopek se mora praviloma zaključiti v šestih mesecih. 
Včasih traja več, včasih manj. Ves ta čas je oseba praviloma nastanjena v azilnem domu 

1 Za natančne informacije o azilnem postopku naj se bralci obrnejo na zakon o mednarodni zaščiti 
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in ne sme delati. Dostop do trga dela ima šele po devetih mesecih od odložitve prošnje 
za azil, pa še to pod določenimi pogoji. Nima vsak te možnosti. Ko se postopek po prvi 
stopnji zaključi, to pomeni, da Ministrstvo za notranje zadeve izda bodisi pozitivno 
odločbo in podeli status begunca ali subsidiarno zaščito, ali pa negativno odločbo, kar 
pomeni, da zavrne vlogo. Če oseba pred izdajo odločbe zapusti azilni dom, se postopek 
ustavi. Če oseba status dobi, pridobi pravice beguncev ali oseb s subsidiarno zaščito, 
odvisno kateri status dobi. Če pa je vloga zavrnjena, ima oseba dve možnosti: ali 
počaka, da postane odločba pravnomočna in nato sledi postopek vračanja. Lahko pa se 
pritoži. Pritoži se tako, da vloži tožbo na upravno sodišče. V tem primeru mora upravno 
sodišče odločiti v nekem določenem roku in spet je lahko izid pozitiven ali negativen. Ko 
odločba postane pravnomočna in oseba izčrpa vse možnosti, sledi postopek vračanja. 
Osebi se da najprej možnost, da se prostovoljno vrne. Če pa to ni možno, oblasti 
izvedejo prisilno vračanje. 

Dostikrat pa se zgodi, da vračanja sploh ni možno izvesti. Do tega ponavadi pride v 
dveh primerih. Prvič, če je oseba apatrid oziroma nima nobenega državljanstva in se 
ne ve, iz katere države izvira, vračanje ni možno. Druga ovira pa je, če država izvora ne 
sodeluje pri vračanju, kar se zgodi večkrat. Vračanje je izjemno težak postopek. Države 
se poslužujejo tudi skupnega vračanja, se pravi, da ena država organizira čarterski 
polet in potem druge države lahko pripeljejo ljudi iz svojih nastanitvenih zmogljivosti, 
da izvedejo vračanje skupaj. Vračanje je izjemno kompliciran postopek, dostikrat tudi 
ni možen, velikokrat pa je tudi problematičen za vrnjene ljudi, ker poseže v neka 
zatečena stanja. Nekateri ljudje si vmes ustvarijo že družino, včasih so ti postopki zelo 
dolgi, včasih se zelo dobro integrirajo v okolje. Včasih gre za ljudi, ki v svoji državi niso 
bili večino svojega življenja. V zvezi s postopkom vračanja obstaja veliko zelo hudih 
zgodb.  

Kaj so razlogi, da begunci ne pridejo z letalom? Ali so to ekonomski razlogi? 

Ne, sploh ne. Begunci iz drugih razlogov ne morejo potovati z letalom v neko državo, ki 
je njihova ciljna država ali njihov ciljni kontinent. Niti ne iz ekonomskih razlogov, 
potovanje z letalom bi bilo namreč mnogo cenejše od načina potovanja, ki so ga 
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prisiljeni izbrati. Glavni razlog je v tem, da begunci prihajajo iz držav, za katere se 
zahteva vizum, vizuma pa ni mogoče enostavno dobiti. Tisti, ki bi ga potrebovali iz 
humanitarnih razlogov, ga ne morejo dobiti, čeprav teoretično ta koncept obstaja. To je 
humanitarni vizum, vendar ga države v praksi ne izdajajo, kar pomeni, da begunci ne 
morejo dobiti vstopnega dovoljenja. Letalske družbe beguncev ne smejo prepeljati, če ti 
nimajo vstopnih dovoljenj, torej vizumov. Namreč, če bi letalske družbe prepeljale ljudi 
brez ustrezne dokumentacije, bi bile one same kaznovane. Zato letalske družbe tudi 
same opravljajo preverbe, ali ima oseba vse dokumente, ki jih potrebuje, da bo vstopila 
v državo, v kateri bo letalo pristalo. Če teh dokumentov ni, potem jih letalska družba ne 
prepelje. To je zelo praktičen in zelo enostaven razlog. Drugi razlog poleg tega pa je še, 
da je zelo malo zakonitih možnosti za potovanje. Obstajajo seveda možnosti pridobitve 
delovnega dovoljenja ali dovoljenja za bivanje zaradi študija in podobno, so pa 
birokratsko te možnosti zelo zahtevne. Ni pa humanitarnih vizumov, ki bi ljudem, ki so v 
hudi stiski in bežijo za svoje življenje, v tistem trenutku omogočili, da bi lahko svojo 
državo zapustili z letalom. Ker tega ni oziroma ker ni zakonitih poti in ker prevozniki ne 
morejo sodelovati v prevozu ljudi, ki nimajo vstopnih dovoljenj, potem ljudje uporabljajo 
nevarne poti, ki so hkrati tudi zelo drage in dolgotrajne. Torej za pot, za katero bi sicer 
potrebovali en dan, potrebujejo več mesecev ali več let, ker se morajo skrivati, iskati 
tihotapce in tako naprej. V bistvu so v to prisiljeni. Torej, če želijo sploh zapustiti državo, 
in kot vidimo, je nuja mnogih, da jo zapustijo, jo lahko zapustijo samo na tak način. Da 
najamejo tihotapce, da jih spravijo od ene meje do druge ter čez morje.  

Kaj pomeni “uživati pravice beguncev”? 

Uživati pravice beguncev v pravnem jeziku pomeni, da oseba, šele ko pridobi določen 
pravni status, lahko sploh uveljavlja neke zakonske možnosti, ki obstajajo v vsaki državi. 
Državljani recimo lahko uživajo oziroma uveljavljajo pravice, ker imajo državljanstvo, 
zakoniti migranti pa, ko pridobijo dovoljenje za bivanje. Za begunce pa velja, da imajo 
najprej status prosilcev za azil in s tem neki minimalen obseg pravic, po izpeljanem 
azilnem postopku pa lahko pridobijo status begunca, če za to izpolnjujejo pogoje. Ko 
pridobijo status, se lahko vključijo še v vse druge obstoječe sisteme. To pomeni, da se 
lahko prijavijo v zavod za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve. To pomeni, da lahko na 
centru za socialno delo vložijo vlogo za socialno pomoč, če nimajo dohodkov. To 
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pomeni, da lahko odprejo podjetje, če imajo neka znanja, ki jih lahko prodajajo na trgu. 
To pomeni, da se ne le otroci, temveč tudi odrasli lahko vključijo v šolski sistem, kar 
otroci lahko sicer storijo že kot prosilci za azil. Lahko se vpišejo na kakšno univerzo. 
Skratka, to pomeni dostopanje do tistih sistemov, ki v tej državi obstajajo in prek katerih 
poteka integracija prek vključevanja v vse te sisteme. Tako lahko razvijejo naprej svoje 
življenje, imajo neko osnovno socialno varnost, najamejo stanovanje (s tem statusom, ki 
ga imajo), se dalje izobražujejo, uveljavljajo zdravstvene storitve v zdravstvenih domovih 
tako kot državljani.  

Obstaja torej določen nabor pravic, ki je zapisan v zakonodaji, tako kot v vseh drugih                             
evropskih državah in do teh pravic lahko dostopajo šele, ko imajo urejen ta status in                             
seveda temu pritičejo tudi vse dolžnosti, ki jih ima vsak od nas – torej spoštovati                             
zakonodajo in pravni red države.  

Ko so ljudje še prosilci za azil, torej, ko še čakajo, ali bo njihova vloga odobrena ali ne, 
dobijo minimalno žepnino – 18 evrov na mesec, ker se načeloma šteje, da so jim vsi 
materialni pogoji zagotovljeni v naravi. Se pravi, da imajo streho nad glavo s tem, ko 
živijo v azilnem domu, da imajo hrano zagotovljeno, nujno obleko in tako naprej. 
Logika je ta, da država zagotovi materialne pogoje in je potem ta žepnina resnično 
samo za osebne stvari, ki jih oseba potrebuje. Vsak se sam odloči, kaj naredi s tem 
denarjem.  

Pravice beguncev so dostopne, potem ko oseba status dobi. Če ga dobi, ker vemo, da je 
stopnja odobrenih prošenj za azil izjemno majhna, nikoli še ni presegla 20 odstotkov, 
ponavadi je bila bolj okrog 10-odstotna. Slovenija je bila po odstotku priznanih prošenj 
vedno na repu evropskih držav. Ko oseba status dobi, je upravičena do socialne pomoči 
v obsegu minimalnega dohodka, enako kot slovenski državljan. In potem še za vsakega 
družinskega člana ustrezen znesek, enako kot velja za slovenske državljane. Poleg tega 
lahko še zaprosijo za subvencijo za najemnino, če najamejo stanovanje na trgu, tako 
kot obstaja na splošno možnost v socialnem sistemu v Sloveniji. Seveda lahko 
zaprosijo tudi za otroški dodatek. In to je vse. Skratka, stvari potekajo na enak način kot 
pri slovenskih državljanih, s tem da nimajo dostopa do nadomestil za brezposelnost, 
porodniške itn., ker so to tiste pravice, ki si jih pridobiš šele, ko nekaj časa delaš in 
plačuješ ta zavarovanja. Tega pa nimajo.  
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Stanovanja in zaposlovanje 

Velikokrat slišimo očitek “begunci dobijo službe, kaj pa mi?”. To seveda ne drži. 
Begunci in prosilci za azil po devetih mesecih od vložitve prošnje, pa še to pod 
določenimi pogoji, lahko dostopajo do trga dela. To pomeni, da se lahko prijavijo na 
zavod za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve. Potem je popolnoma odvisno od tega, ali 
obstajajo delodajalci, ki so jih pripravljeni zaposliti, in zaposlitve, ki jih ti ljudje lahko 
opravljajo. Zavod za zaposlovanje, tako kot za slovenske državljane, tudi za begunce 
poskuša najti takšne ponudnike delovnih mest, ki bi bili primerni za znanja, ki jih imajo 
begunci, recimo glede jezika, spretnosti, izobrazbe. Integracija na trg dela pa je za 
begunce seveda še toliko težja, ker se jezika šele učijo, ker imajo drugačna znanja, ker 
so včasih težave s priznavanjem izobraževanj, ker osebe včasih s seboj nimajo 
dokumentov, spričeval, da bi se lahko izobraževanje sploh priznavalo. Tako, da je 
zaposlovanje precej težko in nikakor ne drži, da begunci dobijo službe kar tako.  

Druga stvar so stanovanja. Beguncem je vsaj toliko olajšana nastanitev, potem ko 
dobijo status, da lahko nekaj časa živijo v integracijski hiši. Samo s socialno pomočjo 
je zelo težko najeti stanovanje na trgu, begunci pa tudi nimajo nobenih znancev in 
staršev – socialne mreže, kot jo ima večina slovenskega prebivalstva, ki lahko nekako 
pomaga na določen način pri nastanitvi. Za begunce se poskuša ta manko 
kompenzirati s tem, da obstajajo integracijske hiše. Ni jih veliko, recimo za nekaj deset 
ljudi je možna taka nastanitev, ki jim v prvem obdobju po pridobitvi statusa pomaga, 
da tam živijo. Ko je tega obdobja konec, si morajo najti lastno stanovanje in so 
prepuščeni najemniškemu trgu. Neprofitna stanovanja zanje niso dostopna. Za dostop 
do neprofitnega stanovanja praviloma velja, da moraš imeti slovensko državljanstvo, 
ki ga begunci nimajo, tako da so prepuščeni iskanju sob, stanovanj na profitnem trgu 
pri fizičnih osebah, ki so ponudniki takih stanovanj. Tukaj prihaja do težkih situacij, ker 
so najemnine relativno visoke, prihaja tudi do diskriminacije na stanovanjskem trgu, 
kar pomeni, da ljudje težko najdejo najemodajalca, ki bi jim bil pripravljen oddati 
stanovanje. Cene so oderuške, ker se najemodajalci iz nekih razlogov bojijo oddajati 
stanovanja v najem beguncem in se želijo zavarovati s tem, da dvignejo najemnine, 
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zahtevajo recimo zelo visoke depozite ali najemnino več mesecev vnaprej. Begunci so 
na stanovanjskem trgu v izjemno težkem položaju.  

Ali imajo begunci volilno pravico? 

Begunci nimajo volilne pravice. Volilna pravica velja samo za državljane. Izjeme 
veljajo na področju lokalnih volitev, a ne za begunce, le za zakonite migrante z 
dovoljenjem za stalno prebivanje. To je povsem druga skupina ljudi. In za 
državljane Evropske unije, ki lahko sodelujejo na evropskih volitvah.  

Kako begunci pridobijo državljanstvo? 

Odvisno je, ali dobijo status begunca ali dobijo subsidiarno zaščito. Če dobijo status 
begunca, potem dobijo dovoljenje za bivanje za nedoločen čas, razen če se kdaj v 
prihodnosti ta status odvzame, a načeloma je trajen.  

Če dobijo status subsidiarne zaščite, je dovoljenje za bivanje podeljeno za določeno 
obdobje (odvisno, 3, 4 ali 5 let). Ni določeno, za koliko vnaprej, a se organ v 
posameznem primeru odloči, za koliko časa bo osebi podelil ta status. Potem je to 
samo dovoljenje za začasno prebivanje, kar pomeni, da traja samo toliko časa, za 
kolikor je bil podeljen ta status. Če jim subsidiarna zaščita ni podaljšana, ne morejo 
kandidirati za državljanstvo.  

Načeloma begunci lahko zaprosijo za državljanstvo po petih letih bivanja s statusom 
begunca v Republiki Sloveniji. Lahko zaprosijo za državljanstvo po naturalizaciji, kar 
pomeni, da morajo izpolnjevati vseh deset pogojev kot vsi drugi tujci. Edina razlika je, da 
drugi tujci lahko zaprosijo šele po desetih letih, begunci pa po petih letih. Nekateri 
izmed teh desetih pogojev so, da mora begunec imeti zadostna sredstva za preživljanje, 
poravnane davčne obveznosti, odpust iz prejšnjega državljanstva (kar je za begunca 
lahko včasih problem, ker ni primerno, da se ga prosi, da sodeluje s prejšnjo državo, saj 
je pobegnil od nasilja te države) in še drugi pogoji, ki so navedeni v zakonu o 
državljanstvu, ki so precej zahtevni.  
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3.2 Vaja po neformalni metodi dela 

Vaja vključuje igro vlog. Cilj: predstavitev zgodbe in stališča prosilca/ke za azil ter 
stališče odločevalca, to je komisije. Z vajo spodbujamo razumevanje osebnih zgodb 
prosilcev za azil, ki temeljijo na resničnih dogodkih. Hkrati pa utrjujemo razumevanje 
kriterijev mednarodnega prava in odločevalcev na ravni države, ali bo prosilec/ka prejela 
azil ali ne.  

Igra vlog ALI LAHKO VSTOPIM? 

- Profesor/ica razdeli razred na najmanj 4 skupine. Izmed razpoložljivih zgodb
izbere tiste,

ki jih bo razdelila po skupinah. Vsaka skupina obravnava eno osebno zgodbo
prosilca za mednarodno zaščito. - V vsaki skupini dva ali trije dijaki postanejo
komisija. - Komisija v vsaki skupini bo po poslušanju zgodbe presojala, ali prosilec
pridobi azil ali

ne. - Zato ena oseba iz vsake skupine pred komisijo prebere osebno zgodbo v prvi
osebi. - Komisija odloči, ali prosilcu odobri status begunca ali prošnjo zavrne.
Svojo odločitev izreče v drugi osebi in jasno pove, ali prošnjo za azil odobri ali
zavrne.

Vaja vključuje še nekaj korakov, ki so predstavljeni ob koncu zgodb. 
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ZGODBE 

Rahav iz Iraka 

Jaz sem Rahav in star sem 16 let. Živel sem kot večina članov Yazidiske skupnosti 
in drugih verskih manjšin v severnem Iraku blizu mesta Sinjar.  

Ko so radikalne milice Islamske države prodrle na sirsko mejo in napadle našo vas, so 
naključno ubijali moške, ženske in otroke. Prisilili so nas, da smo postali muslimani ali pa 
bi še nas ubili. Strica so usmrtili vojaki na odprti cesti in moj bratranec je bil ugrabljen. 
Zato sem se enkrat samo s tem, kar sem nosil na sebi, zatekel v gore.  

Brez hrane in vode sem čakal več dni na planini Sinjar. Sam sem bil. Ko sem videl 
skupino beguncev, sem se jim pridružil in še z zadnjimi močmi pobegnil prek severnega 
Iraka in mejnega prehoda Semalka na kurdsko območje Iraka. Tam sem se za nekaj 
tednov ustavil v begunskem taborišču blizu mesta Dokuh. Od svojih staršev nisem 
ničesar več slišal, vrniti se pa nisem mogel, da bi jih iskal, zaradi nevarnosti, saj tam 
neprestano potekajo nasilni boji in usmrtitve. V taborišču so zelo slabi pogoji, ker 
primanjkuje hrane in vode, in neznosno je vroče. Zato sem se odločil, da odidem čez 
mejo v Turčijo, kjer sem se ustavil v mestu Silopi v južni regiji Sirnak. Tukaj sem v 
taborišču, kjer sem sorazmerno varen, vendar pogrešam svojo družino in razmišljam o 
njej. Ko je to mogoče, se želim vrniti v svojo vas, jih poiskati ter nato oditi skupaj z njimi v 
Evropo. V Iraku vlada strah in ni več priložnosti za dobro življenje.  
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Mitra iz Afganistana 

Moje ime je Mitra in stara sem 15 let. Do prejšnjega leta sem živela v Čarikarju, mestu v 
Afganistanu. Moj oče je umrl dolgo časa nazaj. Od takrat naprej smo moja mati, mali 
bratje in sestrice, živeli pri mojem stricu. Nismo imeli veliko, a je bilo dovolj. Lahko sem 
celo hodila v šolo, kar je bilo zelo pomembno zame.  

En dan mi je stric rekel, da mi je našel moža in da se bova morala kmalu poročiti. Morala 
sem prenehati hoditi v šolo. Moj bodoči soprog je bil starejši sorodnik, ki me je hotel imeti 
za drugo ženo. Bil je dobro stoječ. Stric mi je povedal, da je tako najbolje za družino. Moj 
svet se mi je podrl, počutila sem se premlado za poroko, še posebej s tako starejšim 
moškim. Poleg tega nisem hotela prenehati hoditi v šolo.  

Vprašala sem mamo za pomoč. Tudi ona je bila proti poroki, ampak njeno mnenje ni 
vplivalo na stričevo odločitev. Rekel je, da ne bo odpovedal poroke, saj je bilo že 
odločeno in je dal svojo besedo.  

Bila sem zelo žalostna, nisem hotela več jesti in nisem imela več upanja za prihodnost. 
Eno jutro, ko strica ni bilo v hiši, me je mama poklicala, hitro pograbila nekaj stvari in me 
odpeljala v Kabul. V Kabulu sva spoznali tihotapca ljudi, ki me je čez Pakistan pripeljal v 
Slovenijo. Tukaj sem srečna, učim se slovensko in upam, da bom dobila dovoljenje, da 
lahko živim v Sloveniji. Zelo pa pogrešam svojo mamo, brate in sestre.  
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Ahmad iz Sirije 

Moje ime je Ahmad in sem iz Sirije. Odraščal sem v Alepu, kjer sem imel tudi majhno 
krojaško trgovino. Imel sem dobro življenje, dokler se ni začela civilna vojna. Dokler sem 
lahko, sem ostal, ampak nasilje je prišlo tudi do naše četrti, zato sem hitro pobegnil. 
Nisem vedel, kam naj grem, nazaj nisem mogel pod nobenimi pogoji. Prijatelj mi je dal 
telefonsko številko malo pred odhodom. Za visoko plačilo sem dobil ponarejeni turški 
potni list, s katerim sem lahko odpotoval do Istanbula. Tam sem napraskal svoje zadnje 
prihranke, ker sem slišal, da čolni odhajajo iz turškega mesta Mersin v Evropo. Eno noč, 
na izolirani obali, sem se vkrcal na čoln skupaj z drugimi begunci. Čoln je odhajal proti 
grškemu otoku Chios. Slišal sem, da je prečkanje zelo nevarno, ampak sem bil pripravljen 
oditi in pustiti vojno za seboj. Morje je bilo nemirno in zrak zelo hladen. Strah nas je bilo 
smrti. Otroci na čolnu so jokali, a na koncu smo le pripluli na grško morje.  

Po številnih pohodih, avtobusih in vlakih skozi več različnih držav smo prišli do 
Slovenije. Odleglo mi je – končno na varnem! Najprej sem živel v azilnem domu. 
Počutim se osamljenega, a spoznal sem nekaj ljudi, ki so zdaj moji prijatelji. Zelo 
podpiramo drug drugega. Želim si poiskati službo in začeti novo življenje. Upam, da 
Slovenija odobri mojo prošnjo za azil.  
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Fouad iz Alžirije 

Ime mi je Fouad in sem Kabil, pripadnik berberskega ljudstva v Alžiriji. Nahajamo se v 
regiji, ki se imenuje Kabilija na severu Alžirije. Po koncu vojne za neodvisnost od Francije 
v 60. letih, se je Kabilija še bolj kulturno izolirala, saj si mi prav tako želimo neodvisnost 
od Alžirije.  

V mestu Titi Ouzou sem uspešno končal študij zgodovine in leto in pol poučeval v šoli v 
tej regiji do leta 2011, ko se je začela Arabska pomlad. Takrat sem postal zelo aktiven v 
gibanju za osamosvojitev Kabilije, saj sem upal, da bo morda možnost, da se Kabilija 
osamosvoji, kar si želimo že več desetletij. Brez uspeha. Poleg tega se je v zadnjih letih 
po Arabski pomladi vse poslabšalo in je ekonomija Alžirije padla. Kot izobraženi profesor 
zgodovine nikjer nisem mogel dobiti službe. V Kabiliji skoraj ni priložnosti drugje kot v 
petrokemičnem industrijskem sektorju, saj smo majhna regija, mladi pa odhajajo v mesta 
ali v tujino, če le mogoče. Drugje v Alžiriji tudi ni veliko priložnosti, v iskanju službe smo 
pa Kabili velikokrat v slabšem položaju zaradi naše politične in kulturne identitete. 
Preden sem odšel, sem več let životaril in delal zelo slabo plačana dela. Vsak mesec je 
bil boj za preživetje. Zbolel sem tudi za depresijo, saj priložnosti zame in za svojo družino 
sploh nisem videl, zato sem se odločil, da odidem v Evropo. Slišal sem, da je iti s čolnom 
do Francije prenevarno, zato sem zbral denar in šel z avionom do Istanbula. Od tam 
naprej sem šel peš čez Grčijo in Makedonijo do Srbije, kjer sem čakal nekaj tednov v eni 
zapuščeni hiši pri Beogradu z dvajsetimi drugimi migranti. Tam mi je gospa iz Srbije 
pomagala priti v Bosno in tam me je skupina aktivistov pripeljala do Velike Kladuše, od 
koder sem odšel sam proti Sloveniji. Sedaj sem tu in srčno upam, da bom dobil pozitiven 
odgovor na mojo prošnjo za azil.  
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Kelvin iz Nigerije 

Ime mi je Kelvin in sem iz Benin Cityja iz južne Nigerije. Verjel sem, da grem lahko v 
Evropo in pripravljen sem bil veliko tvegati za to. Od vedno sem namreč nameraval iti 
študirat na univerzo, a ko mi je oče umrl, smo z družino pristali v revščini. Komaj smo se 
preživljali. Jaz sem delal na gradbišču za približno 2 dolarja na dan, kar mi nikakor ni 
omogočalo, da bi si lahko plačal vpis na univerzo. Situacija je bila zelo naporna in težka, 
zato sva se skupaj s sestro Avgustino odločila, da greva do Evrope, kjer si bova lahko 
zagotovila boljše življenje in pomagala družini. Z avtobusom sva šla do mesta Kano na 
severu Nigerije, kjer sva prečkala mejo z Nigrom. Nadaljevala sva nevarno pot do mesta 
Agadez, glavnega središča trgovine z ljudmi. Spomnim se, da smo si zašili denar v obleke, 
da nam ne bi vsega vzeli, če bi nas slučajno oropali. Z večjo skupino Nigerijcev smo šli v 
Saharo. V prevozih je bilo premalo prostora, zato nas je kar nekaj odšlo peš čez puščavo. 
Ker smo imeli s seboj premalo vode, je veliko ljudi med potjo popadalo po tleh in umrlo od 
dehidracije. A z Avgustino sva rinila naprej brez oklevanja. Ko smo prišli do obale v Libiji, 
je bila končna destinacija – Evropa, le vožnja s čolnom stran.  

Neko noč julija 2017 se nas je torej ogromno vkrcalo na več čolnov. Bilo je približno 
150 ljudi na enem čolnu, kar je bilo veliko preveč. Mene so vkrcali na napihnjen čoln, 
Avgustino pa na drugačnega. Takrat sva se videla zadnjič v življenju. Avgustina je 
utonila, ko se je njen čoln zaradi prevelike teže potopil nekje sredi morja. Jaz sem imel 
več sreče. Naš čoln je prispel do Italije, a ko sem videl, koliko Nigerijcev je tu dobilo 
negativen odgovor na prošnjo za azil, sem hitro odšel naprej. Prispel sem v Slovenijo. 
Zdaj čakam v azilnem domu in upam, da bo odgovor na mojo prošnjo pozitiven. 
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Luqman iz Pakistana 

Ime mi je Luqman in prihajam iz mesta Lahore v Pakistanu. Vzgojen sem v revni družini in 
za to, da preživimo, sem moral pomagati svojemu očetu pri delu že od 10. leta naprej. V 
moji četrti je vsak dan boj za preživetje in k temu spada tudi nasilje. Večkrat so me že 
pretepli in okradli. Celo življenje sem si želel, da bi tudi jaz lahko šel na srednjo šolo, a ker 
sem moral pomagati preživljati družino, nisem imel časa in prav tako ne denarja, da bi se 
lahko vpisal na srednjo šolo. A ko sem odrasel, sem si sam plačal in dokončal srednjo 
šolo za avtomehanika. Tudi poročil sem se in dobil prvega otroka. Sedaj je moja žena že 
drugič noseča.  

Vedno sem si želel iti v Evropo, kjer je večja možnost za kvalitetno življenje. Tako vsi 
pravijo. Večkrat vidim Pakistance, ki pridejo na obisk iz Evrope, kjer živijo boljše 
življenje, kot bi ga živeli tu. V Pakistanu je revščina povsod in skoraj ni možnosti, da 
nekdo kot jaz dobro živi, čeprav veliko dela.  

Da sem lahko šel na pot do Evrope, sem si poleg svojih prihrankov tudi izposodil denar 
od strica. Iz Pakistana do Grčije sem tihotapcem plačal 1.500 dolarjev. Bili smo 
skupina 15 Pakistancev. Čez mejo in čez cel Iran smo se peljali v kombiju. Bilo je zelo 
vroče in imeli smo premalo kisika, saj se skoraj nikoli nismo smeli ustaviti in prezračiti 
vozilo. V Turčiji nas je naprej odpeljal drug tihotapec v velikem kamionu, kjer je bilo še 
20 drugih migrantov iz Pakistana. Hvala bogu smo varno prispeli do Grčije, a tam nas 
je voznik začel izsiljevati za dodatno plačilo. Skupaj smo se mu uprli in spustil nas je. 
V Thessalonikih sem se priključil skupini drugih migrantov, ki so šli peš čez 
Makedonijo, Srbijo in Hrvaško. Imeli smo veliko sreče, da nas policija ni ujela, a ko 
sem prišel v Slovenijo, so me našli pri meji. Takrat sem zaprosil za azil in upam, da 
bom lahko živel v Sloveniji in pripeljal tudi svojo družino.  
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KOMISIJA 

1) Preden začnejo skupine s predstavitvijo/branjem osebnih zgodb pred komisijo,
komisija vsem prebere definiciji statusov mednarodne zaščite, kot sta zapisani spodaj:

Mednarodna zaščita 

Status begunca se prizna osebi, ki utemeljeno in verodostojno izkaže, da je v matični                           
državi ogrožena zaradi pripadnosti določeni rasi ali etnični skupini, veroizpovedi,                   
narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnemu prepričanju. Odločba o                   
priznanju statusa begunca z dnem vročitve velja tudi kot dovoljenje za stalno prebivanje                         
v Republiki Sloveniji.  

Subsidiarna zaščita pa se prizna osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa 
begunca, vendar izkaže utemeljene in verodostojne razloge, da bi ji bila ob vrnitvi v 
matično državo povzročena resna škoda (smrtna kazen ali usmrtitev, mučenje ali 
nehumano ali poniževalno ravnanje). Prav tako priznamo subsidiarno zaščito zaradi 
resne in individualne grožnje zoper življenje ali svobodo prosilca zaradi samovoljnega 
nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada v izvorni državi. 
Odločba o priznanju subsidiarne zaščite z dnem vročitve velja tudi kot dovoljenje za 
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, dokler traja ta zaščita.  

2) Po vsaki predstavljeni zgodbi komisija drugim pojasni razloge, zakaj določena oseba                   
pridobi pozitiven (tj. pridobi status begunca) ali negativen odgovor na prošnjo za                     
mednarodno zaščito. Spodaj so navedeni razlogi:

Rahav iz Iraka dobi status begunca, ker pripada ogroženi manjšinski Jazidski etnični                       
skupini, ki jo preganja Islamska država v Iraku. Razvidno je, da je v primeru vrnitve v                               
državo izvora življenjsko ogrožen.  



54 

Mitra iz Afganistana dobi status subsidiarne zaščite, ker bi ob vrnitvi v Afganistan                         
okolje postalo prenevarno zanjo, saj je odšla brez dovoljenja države. Ob vrnitvi v                         
domačo vas bi bila Mitra v nevarnosti pred prisilno poroko.  

Ahmad iz Sirije dobi status begunca, saj je v svoji državi njegovo življenje ogroženo 
zaradi vojne.  

Fouad iz Alžirije ne pridobi statusa begunca oziroma dobi zavrnjeno prošnjo za                       
mednarodno zaščito, saj ni bil preganjan na podlagi kriterijev ženevske konvencije o                       
statusu begunca, prav tako njegovo življenje ob vrnitvi v Alžirijo ne bi bilo ogroženo.  

Kelvin iz Nigerije ne pridobi statusa begunca oziroma dobi zavrnjeno prošnjo za                       
mednarodno zaščito, saj ni bil preganjan na podlagi kriterijev ženevske konvencije o                       
statusu begunca, prav tako njegovo življenje ob vrnitvi v Nigerijo ne bi bilo ogroženo.  

Luqman iz Pakistana ne pridobi statusa begunca oziroma dobi zavrnjeno prošnjo za                       
mednarodno zaščito, saj ni bil preganjan na podlagi kriterijev ženevske konvencije o                       
statusu begunca, prav tako njegovo življenje ob vrnitvi v Pakistan ne bi bilo ogroženo.  
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3.3 Ogled videa o pomembnosti okolja integracije 

Za bivanje ekonomskih migrantov in beguncev pri nas je pomembno 

postopanje države in vsakega posameznika  

dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije 

Ekonomski migranti in begunci so doživeli težke, ogrožajoče, ponižujoče okoliščine 
življenja, zaradi katerih so se odločili zapustiti svoje domove in se zateči v druge varne 
države ali države, ki jim omogočajo preživetje. Pri večini migrantov, ki jim damo etiketo 
»ekonomski migranti«, se ekonomska ogroženost prepleta z življenjsko ogroženostjo
zaradi terorja, nasilja, brezvladja, notranjih verskih, med-etničnih konfliktov ali konfliktov
med drugimi skupinami. Dober primer za to so Afganistan in mnoge afriške države.

»Čisti« ekonomski migranti, ki prihajajo iz revnih nekonfliktnih območij, so doživeli                   
nemožnost zaposlitve, hudo socialno prikrajšanost, eksistencialno ogroženost,           
negotovost, ponižanje, krutost neoliberalnega sistema, izgubo socialnih vlog,             
razočaranje nad nepravičnostjo in nepravnostjo države, številne strese.

Pri beguncih je glavni razlog migracije zaščita lastnega življenja in življenja svojih                       
bližnjih. Njihove čustvene rane so hude – doživetje grozot in travm, strah za življenje,                           
izgube dragih oseb, doma, imetja, varnosti, socialne mreže, negotovost glede                   
prihodnosti, bojazen za življenja bližnjih, ki so ostali na območjih oboroženih konfliktov.                       
Obremenjujejo jih številna travmatska doživetja in čustvene rane izvirajoče iz okoliščin v                       
domovini. Na to se nadgradijo groze poti bega – cest in smrti. Prizadetost beguncev je                             
odvisna od travmatskih izkušenj in izgub, ki so jih utrpeli (izguba doma, bližnjih oseb,                           
socialnih mrež domovine, varnosti, socialnega statusa ...). Okrevanje, sposobnost                 
obvladovanja čustvenih ran, normalizacija življenja in čustvovanja so odvisni od                   
okoliščin življenja v državi, v katero so se zatekli, predvsem od rešitve njihovega                         
pravnega statusa, možnosti zaposlovanja in šolanja, osnovne materialne varnosti,                 
spoštovanja človekovih pravic ter psihosocialne klime, odnosov do beguncev, podpore                   
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ali odklanjanja, preganjanja, ki so jih deležni v novem okolju. Enako velja za                         
ekonomske migrante. Psihosocialno blagostanje, čustveno stanje, zmožnost             
prilagajanja in integracije, življenjska energija in dobra volja, s katero prispevajo k                       
dobrobiti države, ki jih je sprejela, so v veliki meri odvisni od tega, kaj doživljajo v državi                                 
imigracije ali azila – od formalnih procedur in zakonodaje, stvarnega delovanja državnih                       
institucij, odziva civilne družbe, psihosocialnega vzdušja in medčloveških odnosov v                   
okolju, v katerem živijo. Od tega pa je odvisen tudi odnos priseljencev do države azila in                               
do Evrope.  

Vprašanje je, kaj lahko storimo mi, običajni državljani za to, da novo življenjsko okolje ne                             
prizadeva dodatno ljudi, ki so se zatekli k nam, za to, da begunci okrevajo od hudega                               
doživetega v svoji domovini in na poti v Slovenijo, da se prilagodijo novim okoliščinam                           
življenja, se naučijo jezik, prepoznajo pisana in nepisana pravila socialnega vedenja in                       
da se integrirajo. Državljani večinoma ne moremo neposredno vplivati na državno                     
politiko in uradna stališča, na dodeljevanja statusov, dovoljenj za bivanje v Sloveniji, na                         
politiko zaposlovanja in ravnanja s tujimi delavci. Kljub temu lahko delujemo kot socialni                         
aktivisti, ne ostajamo v vlogi nevtralnih opazovalcev, temveč glasno izražamo svoja                     
videnja in stališča. Lahko se opredelimo glede beguncev v Sloveniji v pogovorih ali ob                           
javnih dogodkih. Lahko opozorimo in dvignemo svoj glas zoper sovražni govor. S tem                         
vplivamo na stališča, odnos, podporo beguncem v ožji in širši skupnosti. Predvsem pa                         
vplivamo na psihosocialno klimo, v kateri živijo priseljenci. Ta je, kljub temu da sodi med                             
mehke dejavnike kakovosti življenja, še kako pomembna za priseljence.  

Veliko lahko storimo ob srečanjih v neposrednih stikih s priseljenci. Čim bolj smo v                           
stiski, ogroženi, življenjsko odvisni od novega okolja, tem bolj so za slehernega med                         
nami pomembni pozitivni odzivi ljudi v novih okoljih. Prijaznost in razumevanje še                       
posebej veliko pomenita priseljencem. Majhne reči, drobni znaki sprejemanja in                   
naklonjenosti pomagajo pri vključevanju v novo okolje, prispevajo k boljšemu počutju                     
ljudi, krepijo možnosti obvladovanja težav in znatno prispevajo k okrevanju od                     
travmatskih doživetij in izgub.  

Sprejemajoč odnos se zlasti izraža s praktično podporo in pomočjo. Lahko sosede ali                         
sošolce povabimo na obisk, jih vključujemo v različne dejavnosti v lokalni skupnosti ali v                           
šoli. Veliko jim bodo pomagale informacije, praktični nasveti, drobna sosedska pomoč,                     
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kakršna je v navadi v Sloveniji, ko se sosed znajde v stiski. S takšno podporo tudi                               
krepimo njihove zmogljivosti obvladovanja težav.  

Šola ima veliko možnosti za izražanje človečnosti ob šolanjih beguncev in ekonomskih                       
migrantov, za podporo in praktično pomoč (pomoč vrstnikov pri učenju jezika, pri učenju                         
šolske snovi ...), vključevanje v skupne dejavnosti.  

V projektu bi kazalo z mladimi govoriti tudi o tem, kaj lahko storijo za izboljšanje                             
odnosov in podporo beguncem in drugim priseljencem na njihovi šoli, v njihovi soseski                         
in v državi Sloveniji.  

3.4.Pogovor 

Učno okolje, kot je šola, ponuja veliko možnosti za izražanje človečnosti do 
beguncev in ekonomskih migrantov, vključenih v izobraževanje. Podpora in 
praktična pomoč se lahko izkažejo kot na primer: pomoč vrstnikov pri učenju 
jezika, pri usvajanju šolske snovi, zs spodbujanjem vključevanja v dejavnosti, ... 
Učitelj lahko spodbudi dijake/učence, da razmišljajo, kako lahko begunce 
podprejo pri vključevanju v novo okolje.  

- Kaj lahko storite za izboljšanje odnosov in podporo ekonomskim migrantom in
beguncem na šoli, v svoji soseski ali v državi Sloveniji?
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