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Migracije ne potekajo v praznem prostoru, temveč med posameznimi regijami, kontinenti, državami, vasmi, 
mesti, lokalnimi skupnostmi. Vzroki migracij so torej različni, kompleksni. Prav tako so različne posledice 
migracij. Ljudje se selimo zaradi različnih osebnih in sistemsko pogojenih vzrokov (vojne, nasilje, preganjanje, 
revščina, podnebne in okoljske spremembe/kriza, iskanje boljših možnosti preživetja, dela, zaposlovanja, osebnega 
razvoja), ki so med seboj pogosto prepleteni. Oblike, načini, vrste in smeri migracij so se v zgodovini sicer spremin-
jale, prav tako meje med državami. Predvsem oblikovanje in delovanje tako imenovanih nacionalnih držav v Evropi 
od 19. stoletja dalje z določenim teritorijem (in mejami), prebivalstvom in oblastjo je bistveno vplivalo na pojmovanje 
in reguliranje (omejevanje, selekcioniranje, nadzorovanje) preseljevanja ljudi. Politike migracij so tako povezane 
tudi z različnimi ideologijami, pojmovanji, koncepti države, državljanstva, varnostnimi in gospodarskimi ozi-
roma zaposlovalnimi politikami in praksami. Nekatere ideologije neupravičeno ves čas širijo strah pred migranti 
in begunci ter jih enačijo z »ilegalci« in »kriminalci«. Toda dejstva in statistični podatki govorijo o tem, da so 
migranti in begunci predvsem žrtve vojn in merjenja moči svetovnih velesil ob zasledovanju geostrateških, 
ekonomskih, vojaških in drugih interesov. Migracije beguncev so predvsem posledica nevzdržnih življenjskih 
(vojnih) razmer, ki ljudi silijo v beg, čeprav pri tem mnogi tvegajo (tudi izgubijo) svoja življenja. 

Migracije (preseljevanje – priseljevanje, izseljevanje) ljudi so stalnica v zgodovini in so 
pomembna značilnost sodobnega časa. Gre za globalni, mednarodni družbeni pojav 
in procese povezane z delovanjem svetovne ekonomije, politike. Živimo v dobi znanja, 
hitrega tehnološkega razvoja, napredka, blaginje, hitrega naraščanja števila svetovnega 
prebivalstva, vendar tudi vedno večjih neenakosti, socialnih nepravičnosti, revščine, 
dolgoletnih oz. hibridnih vojn, kršenja temeljnih človekovih pravic, izkoriščanja naravnih 
in človeških virov, podnebne ter okoljske krize, ki bistveno vplivajo na kakovost življenja, 
dostop do vode in hrane, ogrožajo življenje na zemlji ter posledično vplivajo tudi na 
preseljevanje ljudi.Kolofon:
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Dejstvo je, da je preseljevanje ljudi potrebno regulirati in urejati na podlagi premišljenih in usklajenih javnih politik 
in zakonodaje in ob spoštovanju mednarodnega prava in temeljnih človekovih pravic, ni pa jih mogoče preprečiti. 
Urejene in zakonite migracije pozitivno prispevajo h kulturni raznolikosti, pluralnosti, socialnemu in ekonom-
skemu razvoju človeške družbe, skupnosti, držav. Po drugi strani so na žalost povezane z negativnimi vidiki in 
pojavi delovanja človeške družbe, kot so trgovina z ljudmi, nasilje, izkoriščanje, prisiljevanje v prostitucijo, beračenje, 
suženjske odnose. Po podatkih mednarodne organizacije za migracije (IOM) je po svetu približno 260 milijonov 
ljudi migrantov. Vendar je veliko število migracij tudi neregularnih, nedokumentiranih. Zato statistični podatki niso 
popolnoma točni. Migracije ljudi so avtonomni, delno regulirani in razredno pogojeni procesi. Migracije delimo na 
prostovoljne in neprostovoljne, čeprav ločnica ni enostavna in vedno enoznačna. 

Veliko migracij ljudi je neprostovoljnih, prisilnih. Po podatkih Visokega komisariata združenih narodov za begunce 
(UNHCR) je po svetu več kot 70 milijonov ljudi notranje razseljenih in beguncev. Od tega je več kot 41 milijonov ljudi 
notranje razseljenih. Število notranje razseljenih in beguncev po svetu se je v zadnjih letih bistveno povečalo. Iz 
nekaterih regij in držav ljudje množično bežijo. Zatečejo se v večini primerov v sosednje oz. regije in živijo v veliki 
revščini. Mnoge regije in države so hkrati prostori izseljevanja in priseljevanja. Za večino beguncev namreč skrbijo 
manj razvite regije. Le nekatere osebe zaprosijo za azil (mednarodno zaščito), če sploh imajo to možnost. 
Največ beguncev so v zadnjih letih sprejele Turčija, Libanon, Jordanija, Pakistan, Uganda, Iran, Etiopija. Prav tako 
je veliko beguncev v ZDA, Kanadi. V Evropi so največ beguncev sprejele Nemčija, Francija in nekatere druge države. 
Potrebna je humanitarna, socialna, zdravstvena in politična pomoč in podpora. Begunci so ljudje (odrasli - ženske 
in moški, družine z otroci, mladoletniki brez spremstva), ki bežijo pred vojno, konflikti, nasiljem, preganjanjem zaradi 
rase, vere, narodnosti, političnega prepričanja, pripadnosti posebni družbeni skupini v izvornih državah. V nekaterih 
državah, tudi v Sloveniji lahko zaprosijo za azil (mednarodno zaščito). Prosilci za mednarodno zaščito in osebe 
s priznano mednarodno zaščito (osebe s statusom begunca in osebe s subsidiarno zaščito) prihajajo iz različnih 
držav, kriznih žarišč (Sirije, Afganistana, Iraka, Eritreje, Irana, Palestine, Pakistana, Somalije, Mjanmara, Venezuele, 
Bangladeša, Južnega Sudana, Konga, Kameruna, Nigerije, Malija, Ruande, Zimbabveja, Srbije, Rusije idr.) in si želijo 
ustvariti možnosti za dostojno in mirno, varno življenje, izobraževanje in delo v novi družbi. Potrebujejo stro
kovno in prostovoljsko podporo in pomoč pri okrevanju, vključevanju v novo okolje. 

V Sloveniji lahko zaprosijo za mednarodno zaščito (azil  zatočišče) na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti. V 
času postopka za priznanje mednarodne zaščite so nastanjeni v Azilnem domu in njegovih izpostavah v Ljubljani in 
Logatcu, ki jih upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Imajo pravice in dolžnosti 
na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti in Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za med-
narodno zaščito. Že v času postopka za priznanje mednarodne zaščite se učijo slovenskega jezika in se vključujejo v 
druge aktivnosti. Pomagajo jim v AD zaposleni javni uslužbenci in nevladne oz. humanitarne organizacije. 

Inštitut za afriške študije (IAŠ) v Azilnem domu izvaja projekt PATS  Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega 
nasilja in nasilja po spolu. Namen projekta je ozaveščati in prepoznavati žrtve trgovine z ljudmi (TZL), spolnega 
nasilja in nasilja po spolu med prosilci za mednarodno zaščito (financiran je s strani Urada Vlade Republike Slovenije 
za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje - AMIF). Prav tako je več let izvajalo 
projekt Pomoč pri nastanitvi in vključevanju prosilcev za mednarodno zaščito.

Društvo UP v Azilnem domu izvaja projekt “Učenje za drugo življenje  pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev 
za mednarodno zaščito” (financiran strani Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in 
Sklada EU za azil, migracije in vključevanje - AMIF). 

Osebe, ki jim država prizna mednarodno zaščito (status begunca in dovoljenje za stalno prebivanje ali status 
subsidiarne zaščite in dovoljenje za začasno prebivanje z možnostjo podaljšanja), se morajo izseliti iz AD in se 
postopno vključiti v družbo, skupnost. Imajo pravice in dolžnosti na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti in Uredbe 
o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito ter druge področne zakonodaje: pravice 
do bivanja v Sloveniji, denarnega nadomestila za zasebno nastanitev prva tri leta po priznanju statusa (ob 
pogoju, da se redno udeležujejo brezplačnega tečaja slovenskega jezika), izobraževanja, usposabljanja, pomoči 
pri vključevanju v okolje, prostega dostopa do trga dela, zdravstvenih in socialnih storitev, 300 ur brezplačnega 
tečaja slovenskega jezika, uveljavljanja socialnih pravic.
Osebe z mednarodno zaščito lahko vložijo tudi vlogo za združitev družine na podlagi Zakona o tujcih. Združeni 
družinski člani imajo status družinskega člana begunca. Vsi potrebujejo varnost, primerno nastanitev (stano-
vanje), občutek sprejetosti, perspektive, možnosti izobraževanja, usposabljanja, dela in zaposlovanja, podporo 
in pomoč pri socialnem vključevanju. 

Večina oseb z mednarodno zaščito in družinskih članov živi v Ljubljani in Mariboru ter okolici v najemniških stano-
vanjih. V Ljubljani in Mariboru ter Velenju so tudi Integracijske hiše, v katerih lahko pod določenimi pogoji določen 
čas (do 1 leta) bivajo osebe z mednarodno zaščito takoj po odhodu iz Azilnega doma. Vendar so možnosti dostopa 
do primernih (cenovno dostopnih in ustrezno opremljenih) zasebnih nastanitev omejene. Prav tako so omejene 
kapacitete za nastanitev v Integracijskih hišah. 

Pomoč prosilcem za mednarodno zaščito in osebam z mednarodno zaščito 
ter družinskim članom v Sloveniji

Migracije in begunci
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Društvo ODNOS v partnerstvu s Slovensko filantropijo izvaja projekt Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno 
zaščito (financiran strani Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, 
migracije in vključevanje - AMIF), v okviru katerega lahko osebe z mednarodno zaščito in družinski člani dobijo 
podporo in pomoč prva tri leta po pridobitvi statusa mednarodne zaščite. Projekt je sestavljen iz dveh sklopov: 
enomesečni orientacijski program in pomoč pri urejanju življenjskih situacij ter učna pomoč in druge individu-
alne in skupinske integracijske aktivnosti. 

Društvo ODNOS v partnerstvu z Zavodom Oloop izvaja tudi projekt Aktivni ODNOSI II  Socialna aktivacija in 
opolnomočenje migrantskih žensk (financiran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada- ESS). V okviru tega projekta se razvijajo kompe-
tence in funkcionalna znanja za socialno vključevanje in ustvarjanje možnosti primernega dela in zaposlovanja 
priseljenih žensk v Sloveniji. 

V okviru Socialne zbornice Slovenije deluje tudi Sekcija organizacij na področju integracije migrantov. Namen 
Sekcije je povezovanje skupnih nalog in zastopanje skupnih interesov na področju integracije migrantov za 
boljši družbeni in socialni položaj najbolj ranljivih posameznikov, izmenjava informacij med organizacijami, 
priprava predlogov za izboljšanje, spreminjanje ali odpravljanje takšnega položaja, opozarjanje na vse oblike 
družbene izključenosti, neenakosti, ogroženosti človeškega dostojanstva itd. Sekcija je bila ustanovljena v 
sklopu projekta Erasmus +, projekta “Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov”. Predsednik sekcije je dr. 
Franci Jazbec, podpredsednik sekcije pa je mag. Franci Zlatar.

Prostor, kjer je danes država Slovenija, je bil vedno etnično in kulturno heterogen. Na njem so se srečevali in sobivali 
pripadniki različnih etničnih skupin, kultur. Slovenci so živeli v okviru različnih večetničnih skupnosti (Avstro-Ogrska 
monarhija, Kraljevina SHS, SFR Jugoslavija). Tudi Slovenci so se v zgodovini zaradi različnih vzrokov izseljevali v 
druge države (ZDA, južna Amerika, druge evropske države). Slovenija je leta 1991 postala samostojna država. Leta 
2004 je postala članica Evropske unije. V Slovenijo so se priseljevali in se priseljujejo ljudje iz drugih držav. Tudi v 
sodobnem času se iz Slovenije izseljujejo številni Slovenci. V Ustavi Republike Slovenije je med drugim zapisano, da 
je Slovenija demokratična republika, pravna in socialna država. V Sloveniji živijo Slovenci (večinsko prebivalstvo) 
in drugi prebivalci na podlagi veljavne zakonodaje. V Sloveniji lahko legalno na podlagi Zakona o tujcih bivajo tudi 
priseljeni prebivalci na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, dovoljenja za stalno prebivanje ali dovoljenja za 
zadrževanje. V Zakonu o državljanstvu so določeni pogoji za pridobitev slovenskega državljanstva. 

Po podatkih MNZ RS je dne 31. decembra 2018 imelo v Republiki Sloveniji več kot 176 tisoč tujcev veljavno dovoljenje 
za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja. Od tega je imelo 148 tisoč državljanov tretjih držav veljavnih dovoljenj 
za prebivanje ter 28 tisoč veljavnih potrdil o prijavi prebivanja državljanov Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 
in Švicarske konfederacije (Švica). Od 148.014 veljavnih dovoljenj državljanov tretjih držav je bilo veljavnih 83.542 
dovoljenj za stalno prebivanje in 64.472 dovoljenj za začasno prebivanje. Med veljavnimi dovoljenji za začasno prebi-
vanje je največ veljavnih enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, sledijo združitev družine ter študij. Med imetniki 
dovoljenja za prebivanje, stalnega in začasnega, je bilo največ državljanov Bosne in Hercegovine, sledijo državljani 
Kosova in Srbije.

Po podatkih Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je v Sloveniji v letu 2016 za mednarodno 
zaščito zaprosilo 1308 oseb, v letu 2017 2442 oseb, leta 2018 2868 oseb, leta 2019 pa 3821 oseb.

Država Slovenija je od leta 1995 do konca leta 2019 priznala mednarodno zaščito 908 osebam (posameznikom in 
družinam), vključno z posamezniki in družinami, ki so prišli v Slovenijo na podlagi sistema relokacije (relocation) 
in premestitve (resetelment). Od tega je bilo leta 2016 priznanih 170 statusov mednarodne zaščite, leta 2017 152, 
leta 2018 104 statusi mednarodne zaščite. Leta 2019 je bil status mednarodne zaščite priznan 88 osebam. Prav tako 
na podlagi priznanja pravice do združitve družine v Sloveniji bivajo družinski člani beguncev, ki so bili več let 
prisiljeni živeti ločeno in se jim je uspelo ponovno združiti. Potrebujejo ustrezno podporo in pomoč pri prilagajanju 
na življenje in vključevanje v novem okolju. 

Otroci so vključeni v vrtce, šole, odrasli se učijo slovenskega jezika, so vključeni v usposabljanje na delovnem 
mestu, izobraževanje. Vedno več oseb je zaposlenih in opravljajo različna dela v Sloveniji. Vključujejo se v različne 
(družabne, učne, športne, kulturne, prostočasne) aktivnosti. Nekatere osebe so izobražene in uveljavljene na 
področju kulture, športa ali imajo različna druga znanja, izkušnje, veščine. 

Leta 2018 so voditelji držav in vlad in visoki predstavniki v Maroku sprejeli Globalni pakt o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah (Marakeška deklaracija). Globalni dogovor izhaja iz namena in načel Ustanovne listine 
Organizacije združenih narodov. Temelji tudi na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, Mednarodnem paktu o 

Zato je potrebno osebam z mednarodno zaščito in družinskim članom omogočiti tudi dostop do 
javnih oziroma socialnih stanovanj ter nastanitev in vključevanje v različne lokalne skupnosti. 
Pomembno je preprečevati in odpravljati socialno-ekonomsko marginalizacijo, revščino, 
socialno izključevanje vseh priseljenih prebivalcev. Prosilci za mednarodno zaščito in osebe s 
priznano mednarodno zaščito niso grožnja varnosti, ampak sostanovalci, prijatelji, so-delavci, 
učenci, starši. Nikogar ne ogrožajo in nikomur ničesar ne jemljejo, poskušajo samo mirno živeti, 
se učiti, delati, skrbeti za družine in aktivno ter enakopravno participirati v družbi. Učijo se 
in poskušajo ponovno stabilizirati svoje življenje, brez nenehnega seljenja in iskanja možnosti 
dostojnega življenja. Njihov položaj ni enostaven. Pri vključevanju, integraciji v družbo se 
srečujejo z različnimi ovirami. Sodobna družba je kompleksna, kulturno raznolika, pluralna, 
sestavljena iz različnih podsistemov. Integracija zahteva prilagajanje ter sodelovanje vseh 
prebivalcev ter pristojnih javnih (državnih in lokalnih) ustanov, mednarodnih, civilnodružbenih, 
humanitarnih, nevladnih organizacij. Kontinuirano moramo delovati za strpnost, medkulturni 
dialog in preprečevati ter odpravljati ksenofobijo, sovražne odnose, rasizem in diskriminacijo v 
družbi. Kulturna raznolikost nas bogati.
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državljanskih in političnih pravicah, Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter drugih 
temeljnih mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah, na Konvenciji Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu skupaj s Protokolom za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti 
ženskami in otroki, ter Protokolom proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, Konvenciji o suženjstvu 
in Dopolnilni konvenciji o odpravi suženjstva in trgovine s sužnji ter ustanov in praks, podobnih suženjstvu, Okvirni 
konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, Konvenciji Združenih narodov o boju proti širjenju puščav, 
Pariškem sporazumu, konvencijah Mednarodne organizacije dela o spodbujanju dostojne zaposlitve in delovnih 
migracijah, pa tudi na Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, Programu ukrepov iz Adis Abebe, Sendajskem okviru 
za zmanjšanje tveganja nesreč in Novi agendi za mesta. V njej je med drugim zapisano, sa so tudi begunci in 
migranti upravičeni do splošnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih je treba vedno spoštovati, varovati in 
uveljavljati. Hkrati migranti in begunci predstavljajo posebni skupini, za kateri se uporabljajo posebni pravni okviri. 
Samo begunci so upravičeni do posebne mednarodne zaščite, ki je opredeljena v mednarodni zakonodaji o begun-
cih. Ta dogovor se nanaša na migrante in predstavlja okvir za sodelovanje glede vseh razsežnosti migracij. Prav 
tako je v paktu zapisano, da z globalnim dogovorom priznavamo, da so varne, urejene in zakonite migracije v dobro 
vseh, če so podprte z dobro obveščenostjo, potekajo načrtovano in na podlagi soglasja. Za migracije se nikoli ne bi 
smeli odločati iz obupa. Če do tega pride, moramo sodelovati in se skupaj odzvati na potrebe migrantov v ranljivem 
položaju in ustrezno obravnavati s tem povezane izzive. S skupnimi močmi moramo ustvariti razmere, v katerih 
bodo skupnosti in posamezniki lahko varno in dostojanstveno živeli v svojih državah. Reševati moramo življenja 
in skrbeti za varnost migrantov. Migrante moramo opolnomočiti, da postanejo polnopravni člani naših skupnosti, 
poudarjati moramo njihov prispevek k družbi ter spodbujati družbeno vključevanje in kohezijo. Državam, skupno-
stim in migrantom moramo zagotoviti večjo predvidljivost in varnost. V ta namen se zavezujemo, da bomo olajšali in 
zagotovili varne, urejene in zakonite migracije, ki bodo v korist vsem. Pri tem bomo uspešni, če bodo cilje in zaveze 
iz tega dogovora države uresničevale ob medsebojnem zaupanju, odločno in solidarno. Zato se povezujemo v duhu 
sodelovanja, ki je v korist vsem, da bi se skupaj spoprijeli z izzivi in priložnostmi migracij v vseh njihovih razsežnostih 
s skupnim prevzemanjem odgovornosti in uporabo inovativnih rešitev.

Integracija/vključevanje je kompleksen, dvostranski in večplasten proces prilagajanja in sodelovanja različnih 

deležnikov, družbenih podsistemov: migrantov/beguncev, javnih državnih in lokalnih ustanov (Urad Vlade RS za 

oskrbo in integracijo migrantov - UOIM, CSD, ZRSZ, vrtci, osnovne in srednje šole, fakultete, inštituti, organizacije za 

izobraževanje odraslih, zdravstvene ustanove, ENIC Naric center pri MIZŠ), civilnodružbenih oz. nevladnih in humani-

tarnih organizacij, mednarodnih organizacij, najemodajalcev, delodajalcev, bank in drugih prebivalcev (strokovne 

in laične javnosti). Pomembno je varovanje in zaščita temeljnih človekovih pravic in uveljavljanje vrednot in 

načel solidarnosti, pravičnosti, enakosti, nediskriminacije, nenasilja. Življenje v sodobni, kompleksni in kulturno 

raznoliki družbi zahteva vzajemno učenje, prilagajanje, medkulturni dialog, dopolnjevanje teorije in prakse 

na področju migracij in integracije. Pomemben je tudi ustrezen javni diskurz o migracijah in integraciji, brez 

širjenja strahu, nestrpnosti, sovražnosti v družbi. Pomembno vlogo na tem področju imajo tudi mediji. 

Leta 2019 je bila sprejeta strategija Vlade Republike Slovenije na področju migracij. Strategijo sestavlja šest 
horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij (mednarodni vidik migracij, ekonomske migracije 
kot del zakonitih migracij, mednarodna zaščita, integracija, nezakonite migracije in vračanje, varnostna kompo-
nenta. Strategija definira ključne cilje vlade pri upravljanju migracij. Ti cilji so med drugim: obravnavanje vzrokov 
migracij, spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile, zagotavljanje hitrih in učinkovitih postopkov za ugotavljanje 
upravičenosti do mednarodne zaščite, solidarnost in delitev bremen med državami članicami EU v okviru spre-
jemnih in integracijskih zmožnosti Slovenije, zagotavljanje sinergijskih učinkov različnih akterjev na področju 
oblikovanja in izvajanja integracijske politike, odkrivanje in preprečevanje nezakonitih migracij tako na zunanjih kot 
tudi na notranjih schengenskih mejah Republike Slovenije.

V strategiji je med drugim tudi zapisano, da je za uspešno integracijo migrantov potrebno sodelovanje in dopol-
njevanje vseh akterjev oziroma odločevalcev pri oblikovanju in izvajanju politik in praks. Integracija je kompleksen 
proces, ki vključuje različna področja, javne politike in družbene podsisteme, kot so bivanje, vzgoja in izobraževanje, 
delo in zaposlovanje, socialna varnost (tudi socialno varstvo), zdravstvo (zdravstveno zavarovanje, zdravstveno var-
stvo), gospodarstvo, znanost in kultura. Področje integracije je treba obravnavati večplastno, celostno in dolgoročno. 
Parcialni ukrepi brez konteksta ne vodijo do želenega cilja – do ustvarjanja pogojev za integracijo priseljencev v 
slovensko družbo. Pri tem je bistveno tudi, da državni in drugi organi, organizacije ter združenja s svojim delovan-
jem zagotavljajo zaščito pred kakršno koli diskriminacijo na podlagi rasnega, verskega, nacionalnega, etničnega ali 
drugega razlikovanja tujcev.

Integracija
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Ukrepi namenjeni izboljšanju položaja beguncev/migrantov morajo hkrati služiti razvoju družbe, skupnosti, mirnemu 
sobivanju, delu in ustvarjanju. V procesu integracije gre za vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih odnosov med 
ljudmi. Prav tako za povezovanje in sodelovanje med različnimi deležniki, podsistemi, javnimi politikami in prak-
sami družbe in države (bivanje, sociala, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, zaposlovanje). Podsistemi države imajo 
svojo avtonomijo, z zakoni in drugimi akti določene pristojnosti. Vključevanje na različnih področjih je zato 
izziv za vse akterje saj je potrebno uskladiti različne vidike integracije. Akterji integracije se morajo med sabo 
dopolnjevati in ne izključevati.
 
Pomembno je, da se ustvarjajo pogoji in možnosti za dostojno bivanje (stanovanje), izobraževanje, usposabljanje 
na delovnem mestu, zdravstveno in socialno varstvo in zaposlovanje prosilcev za mednarodno zaščito in oseb 
s priznano mednarodno zaščito ter družinskih članov. Kot vsi drugi ljudje tudi begunci potrebujejo cenovno 
in bivanj sko primerno stanovanje, primerno in dostojno delo oz. zaposlitev z možnostjo učenja, razvoja, 
na predovanja. Ob spodbujanju in omogočanju socialnega vključevanja in zaposlovanja pa je potrebno preprečevati 
in odpravljati izkoriščanje prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito na trgu dela. Za 
preprečevanje in odpravljanje anomalij trga je pomembno razvijati in uveljavljati ustrezno državno regulativo oz. 
javne politike in prakse (socialna politika, stanovanjska politika, izobraževalna politika, zaposlovalna politika, varstvo 
pred diskriminacijo idr.). Poleg države imajo tudi lokalne skupnosti (občine) zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju 
vključujoče, pravične družbe. Vloga civilnodružbenih oz. nevladnih organizacij je delovanje v javnem interesu na 
različnih področjih in konkretna podpora in pomoč, zagovorništvo prosilcem in osebam z mednarodno zaščito 
ter družinskim članom pri urejanju življenjskih situacij (iskanje primernih stanovanj, urejanje najemnih pogodb, 
nastanitev, urejanje dokumentov, zdravnikov, zobozdravnikov, informiranje, svetovanje, prevajanje in medkulturna 
mediacija, uveljavljanje socialnih in drugih pravic, pomoč pri priznavanju izobrazbe, vključevanju v izobraževanja, 
usposabljanja, na trg dela), učenju, orientaciji, podpora in pomoč pri soočanju z ovirami in težavami, stiskami, 
mediacija med deležniki, skupnostno socialno delo in socialna aktivacija. Prav tako informiranje, ozaveščanje 
javnosti in delovanje za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije, kršenja človekovih pravic, sistemskih 
in praktičnih ovir, težav pri integraciji. Poleg strategije in načrtovanja so v procesu integracije, v vsakodnevnem 
življenju in situacijah pomembne solidarnost, spontanost, inovativnost, kreativnost, sodelovanje, preprečevanje 
in odpravljanje socialnoekonomske marginalizacije, diskriminacije, ksenofobije in rasizma. 

V skladu z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev imajo tudi prosilci za mednarodno zaščito 
in osebe z mednarodno zaščito prost dostop trga dela v Sloveniji. V 6. členu zakona je določeno: (1) Pravica do 
prostega dostopa na trg dela pomeni, da se tujec v Republiki Sloveniji lahko zaposli, samozaposli ali opravlja delo 
brez soglasja k enotnemu dovoljenju ali modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo. (2) Pravico do prostega 
dostopa na trg dela ima:

1. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje 
zaradi združitve družine s slovenskim državljanom;
2. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;
3. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje 
za tujca slovenskega rodu;
4. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje 
kot žrtev trgovine z ljudmi;
5. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje 
kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;
6. tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite ter nje-
gov družinski član, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za prebivanje 
zaradi združitve družine;
7. tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznan status osebe z začasno zaščito, kar 
dokazuje z izkaznico osebe z začasno zaščito;
8. tujec, čigar istovetnost je nesporno ugotovljena in ima v Republiki Sloveniji status 
prosilca za mednarodno zaščito, in sicer po devetih mesecih od vložitve prošnje za 
mednarodno zaščito, če mu v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in 
te zamude ni mogoče pripisati tujcu. Izpolnjevanje navedenih pogojev tujec dokazuje 
s potrdilom ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

(3) Tujci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do prostega dostopa na trg dela tudi v času, ko v Republiki Sloveniji 
prebivajo na podlagi potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.

Poleg prilagajanja beguncev delovanju slovenske družbe, je nujna 
prilagoditev vseh javnih ustanov v Sloveniji in zaposlenih večkulturni 
realnosti ter specifičnim potrebam prosilcev za mednarodno zaščito in 
osebam s priznano mednarodno zaščito.
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V Sloveniji je prepovedana diskriminacija (neposredna in posredna). Za obravnavanje diskriminacije je po zakonu 
pristojen Zagovornik načela enakosti. V Zakonu o varstvu pred diskriminacijo je v 4. členu zapisano:

(1) Diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obrav-
navanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi 
osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti.

(2) Diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine je prepovedana.

V 6. členu zakona je nadalje zapisano: 

Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba ali skupina oseb zaradi določene 
osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana 
manj ugodno, kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga oseba 
ali skupina oseb.
Posredna diskriminacija obstaja, kadar je oseba ali skupina oseb z določeno osebno 
okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse 
v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta določba, merilo ali praksa 
objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna 
in nujno potrebna.

V 7. členu zakona so navedene tudi druge oblike diskriminacije

- nadlegovanje in spolno nadlegovanje ter vsako manj ugodno obravnavanje osebe 
zaradi zavrnitve ali dopuščanja takega vedenja,
- odredbo, ukaz ali drugo navodilo, da naj se osebo diskriminira zaradi določene 
osebne okoliščine (v nadaljnjem besedilu: navodila za diskriminacijo),
- pozivanje k diskriminaciji,
- povračilne ukrepe (v nadaljnjem besedilu: viktimizacija).

Mnogi prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito ter družinski člani v Sloveniji hitro napredu-
jejo v znanju slovenskega jezika, se izobražujejo, usposabljajo, opravljajo različna dela v različnih podjetjih, 
organizacijah, so prostovoljci. Mirno in ustvarjalno sobivanje v večkulturni, kompleksni družbi je možno, čeprav 
včasih ni enostavno in je lahko tudi zahtevno. 

Diskriminacija
Integracija poteka v vsakodnevnem življenju, ko so mogoče spontane 
interakcije in razvijanje zdravih odnosov med ljudmi (šport in 
rekreacija, kultura, delo oz. zaposlovanje, otroška igra, druženje družin, 
medsosedska pomoč itd.). 

Ime mi je H. V Slovenijo sem prišla iz Sirije. Moj dom, v katerem 
sem živela s starši, bratom in sestrama je raketa v enem od 
napadov porušila in ga zravnala s tlemi. Imeli smo lepo hišo, 
prostorno, svetlo. V njej sem preživela najlepše trenutke mladosti 
in zodnje odraslosti. Vem, da te hiše ni več in da nikoli več ne bom 
živela tam, a vendar hrepenim po novem domu, ki bi vsaj malo 
spominjal na nekdanjega. V Sloveniji s starši že dolgo iščemo 
primerno stanovanje. Dovolj veliko, da bi se v njem lahko družili, 
učili, da bi ga zmogli plačevati s svojimi skromnimi sredstvi ter da 
bi nas sosedje sprejeli. Upam, da nam uspe, zaenkrat nam še ni.

Zgodbe beguncev so različne, pretresljive in govorijo o izgubah, bolečini, negativnih in 
pozitivnih izkušnjah: 
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Ime mi je M. Ko se je sovražna enota približevala moji vasi, sem pograbil otroka in skupaj z ženo še zadnji 
trenutek zbežal pred smrtjo. Po dolgi poti, polni ovir smo se vkrcali na čoln, ki je v tistem trenutku za nas 
pomenil rešitev, saj smo skoraj verjeli, da je na drugi strani teme evropska celina. Žal nas je še pred izkrcanjem 
ujela močna nevihta in čoln, ki je bil prepoln ljudi, se je skoraj prevrnil. Iz njega je padlo nekaj žensk in otrok – 
eden med njimi je bil moj sin. V grozi, ki je sledila, smo sicer otroke in eno žensko rešili. Dve sta utonili. Sin še 
danes doživlja nočne more, kriči in se oklepa roke, s katero ga tolažim. Iščemo zdravniško pomoč, psihologa, ki 
bi razumel njegovo travmo ter bi mu toliko pomagal, da bi bolečino in strah nekako omilil. Pravijo, da bo ta pot 
še dolga, naj zdržimo. Upamo, da bo zdržal on.

Sem I. Prihajam iz Alepa. Preden sem zbežal pred 
smrtjo, sem imel v mestu svojo obrt, že zgodaj 
sem se izučil za krojača. K meni so hodile stranke 
in naročale oblačila, ki sem jih izvrstno ukrojil 
in zašil. Oče me je naučil delati tudi usnjene 
izdelke,. Moje torbe, pasovi, denarnice so bili znani 
daleč naokrog. Ko sem prišel v Slovenijo, sem bil 
optimističen, saj sem mislil, da bom svoje znanje 
z lahkoto vnovčil in hitro dobil službo. Sedaj sem 
spoznal, da je tukaj vse drugače. Usnjarska in 
tekstilna industrija sta skoraj mrtvi, nihče me ne 
sprejme v službo, čeprav imam znanje in izkušnje. 
V trgovinah se prodajajo cenejši izdelki uvoženi iz 
Azije, rokodelci nismo cenjeni, še posebej, če slabo 
govorimo slovenski jezik. Prošnje za delo pošiljam 
daleč naokrog, upam, da me kdo prepozna kot 
delavca, ki bo hvaležno sprejel delo.

Sem F. V Sloveniji sem se znašla bolj kot ne po 
naključju. Ko sem na dolgi poti proti Sredozemlju 
v Libiji vkrcala na staro ladjo, nisem vedela, da 
ta deželica sploh obstaja. Vse, kar sem želela, je 
bilo, da zbežim od strašnih mož, ki so našo družino 
preganjali, mene in moje sestre posiljevali ter 
očeta ubili. Vse, kar sem doživela na poti, se zdi kot 
grde, dolge sanje. Danes sem tu, v Mariboru, hodim 
v osnovno šolo za odrasle, saj doma v šolo nisem 
mogla hoditi. Tu imam to možnost. Mnogi dvomijo 
vame, a jaz upam, da bom nekoč dosegla izobrazbo 
ter našla tako delo, da bom lahko skrbela zase. In 
morda za moje brate, za katere še vedno verjamem, 
da se nekoč najdemo in zaživimo skupaj.

V preteklih letih smo skupaj z begunci v različnih krajih po Sloveniji že izvedli številne 
aktivnosti, dogodke, posvete, razstave, s katerimi smo opozarjali na položaj in izzive pri 
vključevanju beguncev. V Ljubljani smo izvedli tudi osrednje dogodke ob svetovnem dnevu 
beguncev. Udeležili so se jih predstavniki različnih javnih ustanov, civilno-družbenih 
oziroma nevladnih organizacij ter širša javnost.
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Zloženka je nastala v okviru projekta OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV 2019-2021, ki ga izvajajo DRUŠTVO 
ODNOS, Inštitut za afriške študije v sodelovanju z društvom UP in drugimi deležniki. 

Namen projekta je spodbujanje strpnosti, informiranje, ozaveščanje javnosti o položaju beguncev in pomenu inte-
gracije, povezovanje in spoznavanje deležnikov, vzpostavljanje medkulturnega dialoga, prikazati tako pozitivne kot 
negativne izkušnje, izzive, težave s katerimi se pri vključevanju v družbo soočajo prosilci za mednarodno zaščito in 
osebe, ki jim je bil priznan status mednarodne zaščite ter družinski člani v Sloveniji, predstavitev dobrih praks ter 
izzivov vključevanja tako na lokalni kot tudi državni ravni.

V okviru projekta organiziramo in izvajamo medkulturne dogodke in spoznavna, informativna srečanja z druženjem. 
Vsako leto organiziramo in izvedemo osrednji dogodek ob obeležitvi svetovnega dneva beguncev (20. junij). 
Vsi vabljeni k sodelovanju.

Projekt je financiran s strani Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov  
in iz Sklada za azil, migracije in vključevanje EU (AMIF).
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