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II 
 

POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je osvetliti stanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v 

Sloveniji za mlade migrante, ki imajo izpolnjeno osnovnošolsko obveznost in ki zaradi 

različnih vzrokov niso dokončali osnovne šole pred odhodom iz svoje države. Osredotočila 

sem se na populacijo, staro med 15 in 24 let, ki je najbolj ranljiva na trgu dela. Najprej sem v 

teoretičnem delu spregovorila o procesu šolanja in družbeni neenakosti, ki sta tudi v 

sodobnosti na različne načine povezana med seboj. Nato sem se osredotočila na migracije, ki 

prinašajo številne spremembe. Potrebni sta vztrajnost in potrpežljivost na poti do tega, da se 

le-te izkažejo kot pozitivne tako za migrante kot družbo sprejema. Zato je migrantom 

potrebno ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi omogočiti možnosti za uspešno integracijo. 

Ena izmed ključnih komponent le-te je zagotovo vključitev v proces izobraževanja, še zlasti 

za osebe, ki nimajo dokončane osnovne šole. V Sloveniji je edina oblika za pridobitev 

osnovnošolske izobrazbe zanje osnovna šola za odrasle. V empiričnem delu predstavljam 

izsledke kvalitativne raziskave. Zanimalo me je, kako mladi migranti doživljajo obstoječo 

obliko šolanja. Na vključitev v proces šolanja vpliva vrsta dejavnikov, med katerimi nekateri 

motivirajo mlade migrante, drugi pa jih pri tem ovirajo. V Sloveniji bi potrebovali bolj pestro 

ponudbo izobraževanj za omenjeno populacijo in bolj individualiziran pristop, ki bi odgovoril 

na njihove potrebe in življenjsko situacijo. Potencialno vključenost v program PUM 

ocenjujejo kot koristno zaradi učenja jezika, spoznavanja novih ljudi in učenja določenih 

spretnosti. Njihova vključitev v program pa nima posledic samo zanje, temveč tudi za 

siceršnje uporabnike. S povezovanjem različnih organizacij med seboj lahko delujemo 

preventivno in tako vzpostavljamo medkulturni dialog med večinsko družbo in pripadniki 

manjšinskih kultur. 

 

Ključne besede: migracije, integracija, izobraževanje, mladi migranti brez osnovnošolske 

izobrazbe, osnovna šola za odrasle, program PUM 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the diploma thesis is to expose situation on the field of primary education in 

Slovenia for young migrants, who are old enough to fulfil primary education obligation, but 

did not complete primary school before leaving their country. I have focused on the 

population, aged between 15 and 24 years, that is the most vulnerable on the field of work. In 

theoretical part at first I talked about process of education and social inequality, that are also 

nowadays linked up in different ways. After that I focused on migrations, that bring many 

changes. Perseverance and patience are needed and are very important to be positive for 

migrants and for society. Therefore, we have to offer migrants chances for successful 

integration not just in theory, but also in practice. One of the key components of successful 

integration is inclusion in educational process, especially for individuals, who have not 

completed primary school. The only possiblity to gain primary education in Slovenia is 

primary school for adults. In the empirical part I represent the results of qualitative research. I 

was interested in, how young migrants experience the existent form of education. There are 

many facts that influence their motivation to include in educational process. Some of them are 

stimulating for them, others are obstructive. We need more variegated offer of educational 

options in Slovenia to content their needs and consider life situation. They think that the 

possible inclusion in programme Project learning for young adults is useful, especially 

because of the language, meeting new people and gaining different skills. Inclusion in 

programme does not effect just young migrants, but also other users. We can act preventive 

with connecting different organisations and we can reestablish intercultural dialogue between 

majority and minority in the society. 

 

Key-words: migrations, integration, education, young migrants without primary education, 

primary school for adults, programme Project learning for young adults 
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I UVOD 
 

Pred dobrima dvema letoma sem v času študijske izmenjave na Danskem opravila tudi krajšo 

prakso v produkcijski šoli. Po naključju sem se znašla v posebni skupini, namenjeni mladim 

migrantom, ki nimajo zaključene osnovnošolske izobrazbe. Izkušnja je bila zame tako močna, 

da sem se odločila, da je možnost šolanja mladih (neizobraženih) migrantov področje, ki ga 

želim preučiti v svojem diplomskem delu. 

 

Predpostavljam, da je izobrazba človekova pravica, ki so jo države dolžne zagotoviti vsem 

pripadnikom družbe. Omogoča zaposlitev, ki naj bi označevala uspešen prehod v odraslost. Z 

njo je povezan naš stil življenja in status v družbi. Po drugi strani pa ne gre spregledati, da je 

ravno izobraževalni aparat tisti, ki s svojo logiko delovanja poskrbi za reproduciranje 

družbene slojevitosti s tem, ko kot celota konstituira pomemben niz dejavnikov za produkcijo 

(Apple, 1992; Poljanšek, 2008). Po besedah Bourdieuja, Passerona, Bernsteina, Applea, 

Boudona in drugih je šola pisana na kožo točno določeni skupini otrok (Gaber in Marjanovič 

Umek, 2009). 

 

Živimo v dobi pospešene globalizacije. Povečuje se število migrantov, katerih struktura se 

nenehno spreminja (Mlekuž, 2011). Ne čudi dejstvo, da se v sodobnosti tudi v slovenskih 

šolah znajde vse več oseb z izkušnjo migracije. Podatki kažejo, da veliko otrok migrantov 

dosega slabše rezultate v izobraževanju kot njihovi vrstniki (Zelena knjiga …, 2008). Zanima 

me, kako se v šolskem polju, kjer potekajo bitke moči, znajdejo mladi migranti, ki pred 

vstopom v Slovenijo zaradi različnih vzrokov niso dokončali osnovne šole? Na njihovo 

vključitev v proces šolanja vplivajo številni dejavniki, ki jih delajo dodatno ranljive. Že samo 

dejstvo, da nimajo izobrazbe, jih izpostavlja številnim tveganjem za brezposelnost in možnost 

za vstop v začaran krog revščine. Poleg tega vpliva nanje tudi izkušnja migracije in s tem 

vstop v drugačno kulturno okolje, učenje novega jezik, šibkejša socialna mreža itd. . 

Vključenost v proces šolanja pa lahko bistveno vpliva na uspešnost integracije mladih 

migrantov v širšo slovensko družbo. 

 

Med preučevanjem obstoječe situacije pri nas sem ugotovila, da ne obstaja veliko virov na to 

temo. Tudi v večjih raziskavah o izobraževanju odraslih ni bilo posvečene večje pozornosti 

omenjeni populaciji. Pozornost se posveča vključevanju otrok in dijakov migrantov v (redne) 

šole, ne pa tudi (mladim) odraslim migrantom, ki imajo prav tako pravico do vključitve v 

izobraževanje. Zato sem se odločila, da kljub jezikovnim oviram poskušam pridobiti vpogled 

v obstoječo situacijo pri nas skozi oči mladih migrantov. Kako bi sicer dobili verodostojne 

informacije, če ne vprašamo o zadovoljstvu in izobraževalnih potrebah ravno osebe, ki jih 

najbolj zadeva opisana problematika? 
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II TEORETIČNI DEL 
 

1 ŠOLA IN (NE)ENAKOST 

V zahodnoevropskih državah se vse od konca druge svetovne vojne uveljavlja prepričanje, da 

so enake izobraževalne možnosti pogoj za to, da imajo v sodobnih družbah, temelječih na 

liberalnih in demokratičnih načelih, vsi njihovi državljani enake možnosti za uspeh (Kodelja, 

2006). Da bi zagotovili enakost v družbi, moramo najprej zagotoviti enake izhodiščne 

možnosti. Le-te pa naj bi omogočala izobrazba. Izobraževanje je v najširšem pomenu eden od 

vidikov socializacije, ki vključuje pridobivanje znanja in učenje veščin, pogosto pa tudi 

pomaga oblikovati prepričanja in moralne vrednote (Haralambos in Holborn, 1999). Apple 

(1992: 51) meni, da je »…šola edina pomembnejša institucija, ki stoji med družino in trgom 

delovne sile«, zato ni čudno, da se določeni družbeni pomeni, ki služijo razlikovanju, 

razporejajo ravno v šolah. To potrjuje trditev, da bi lahko izobrazba omogočala enake 

izhodiščne možnosti, in zato je pogosto razglašena kot prostor za odpravljanje družbene 

neenakosti. Po drugi strani pa lahko Applova trditev pomeni tudi, da se v šoli dogajajo 

procesi, ki utegnejo razlike celo povečati in se, namesto da bi se približali, oddaljimo od 

zastavljenega cilja. V nadaljevanju se bom posvetila pomenu izobrazbe v sodobnosti, ter se 

vprašala, ali šola zagotavlja enakost in odpravlja razlike med pripadniki družbe, jih ohranja ali 

celo povečuje ter predvsem, če to počne, kako to počne. 

1.1 POMEN IZOBRAZBE V SODOBNOSTI 

Čas po drugi svetovni vojni je v zahodnoevropskih državah prinesel gospodarsko rast, polno 

zaposlenost in prepričanje o odprtosti stratifikacijskega sistema ter s tem preseganje 

askriptivnosti in uveljavljanje koncepta meritokracije (Poljanšek, 2008). Ideja razvoja 

človekovih potenc se je dokončno uveljavila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in povečala 

enak dostop do izobraževanja. Nove generacije so imele večje možnosti za doseganje stopnje 

izobrazbe, ki je presegala izobrazbo njihovih staršev (Gaber in Marjanovič Umek, 2009). 

Uveljavljali so se univerzalizmi, ki naj bi ljudem omogočali, da zasedajo družbene položaje 

skladno s svojimi sposobnostmi in prizadevnostjo (Poljanšek, 2008). Zato ne preseneča 

funkcionalistični pogled na odnos med izobraževanjem in poklicem, ki trdi, da je dosežena 

izobrazba v razvitih industrijskih družbah vedno bolj povezana s poklicnim položajem. 

Pripisane statuse naj bi vztrajno izpodrivali pridobljeni statusi, pri tem pa igra izobraževanje 

pomembno vlogo (Haralambos in Holborn, 1999). Kdo v svojem otroštvu ali mladosti ni 

slišal, naj pridno hodi v šolo, da bo imel nekoč dobro službo in bo lepo živel? Dandanes se 

zdi, da je taka trditev velika iluzija, saj se vse bolj kaže, da je izobrazba nujen pogoj za vstop 

na trg delovne sile, nikakor pa ni nobeno zagotovilo, da bomo zares dobili želeno delovno 

mesto oz. da bomo sploh dobili zaposlitev. Živimo namreč v družbi tveganj, ki so vsesplošna 

(Beck, 2001). Situacija je trenutno še bolj zapletena za mlade. S tem se strinja tudi Velikonja 

(2000), ki meni, da so nove razmere na evropskem trgu delovne sile hudo otežile zaposlitvene 

možnosti še zlasti mladih. 
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Ne moremo zanikati dejstva, da ima izobrazba tudi v sodobnosti izredno velik pomen za 

možnost zaposlitve. S stopnjo izobrazbe je močno povezan stil življenja, ki ga bomo imeli v 

prihodnosti, in status, ki ga uživamo v družbi. Poljanšek (2008: 165) pravi: »Izobrazba in z 

njo povezan poklic sta v sodobnih družbah najpomembnejša dejavnika in hkrati kazalnika 

razporejanja ljudi v razrede, saj so z njima povezani dohodek, ugled in moč […]. Življenjske 

priložnosti ljudi so tako v veliki meri določene ravno z izobrazbo, zato je vprašanje enakih 

možnosti eno temeljnih vprašanj za posameznika in tudi družbo.« Pa nam izobrazba v 

sodobnosti nujno zagotavlja vzpon po družbeni lestvici? Ali nam dosežena določena stopnja 

izobrazbe dandanes sploh še ponuja kakšno varnost? Žal ne gre trditi, da funkcionalistični 

pogled zrcali realno sliko današnjega časa. Vse več ljudi dokonča srednjo šolo, celo visoko 

šolo ali fakulteto. Mar to pomeni, da neenakosti v družbi izginjajo? Van Zanten (2005) trdi, 

da se kljub podaljševanju izobraževanja neenakosti med učenci ohranjajo (prav tam). 

Podaljševanje izobraževanja namreč ne pomeni nujno širjenja izobraževalnih možnosti, 

ampak je lahko le odgovor na slabe možnosti vstopa na trg dela (Ule, 2008). S tem se strinja 

tudi Beck (2001), ki pravi, da izobraževanje postaja vedno bolj podobno »čakalnici«. Uspešen 

prehod v odraslost naj bi označevala predvsem zaposlitev, ki je potemtakem pogojena (ali pa 

tudi ne) s primerno izobrazbo. Govorimo o izobrazbi ter zaposlitvi, ki sta relativno stabilni oz. 

zmanjšujeta verjetnost, da bo posameznik izgubil zaposlitev, ostal dolgotrajno nezaposlen, bo 

zaposlen na nizko plačanih, nekakovostnih delovnih mestih, ostal trajno socialno izključen 

itd. (Vehovar, Makarovič, Podgornik in Černič, 2009). Nizka izobrazba lahko hitro postane 

kriterij izključevanja. Zgolj zaključena osnovna šola tako na primer vse bolj dobiva status 

»neizobrazbe« (Beck, 2001). Stopnja brezposelnosti je pri nizko izobraženih posameznikih 

višja kot pri srednješolsko in pri terciarno izobraženih, nizko izobraženi pa v Sloveniji 

praviloma opravljajo preprosta dela. V dejavnostih, ki imajo višji delež delovno aktivnega 

prebivalstva z nizko izobrazbo, so tudi povprečne plače nižje. Nizka izobrazba tako za 

posameznika pomeni močan dejavnik tveganja revščine (Čelebič, 2009). Brezposelni pa niso 

izključeni le s trga dela, ampak jim grozi tudi izključenost iz drugih družbenih sistemov (Ule, 

2008). Na brezposelnost se torej navezuje še kup drugih negativnih posledic, ki so poleg nižje 

življenjske ravni in s tem slabših možnosti za aktivno vključevanje v družbene procese 

predvsem psihosocialne (Dobrovoljc idr., 2002). S tem se strinja tudi Rapuš Pavel (2008: 33), 

ki opozarja, da »posledice podaljševanja izobraževanja in kompleksnih težav mladih ob 

prehodu iz rednega šolanja v svet dela vse bolj izpostavljajo mlade socialni izključenosti in 

marginalizaciji«. 

 

Nam izobrazba dandanes sploh še omogoča kakšno stopnjo stabilnosti in gotovosti? Gaber in 

Marjanovič Umek (2009) trdita, da je srednja šola samo še nuja ter prvi pogoj, ne pa več 

prednost sama po sebi. Študij postaja elementarna zahteva za kakršno koli družbeno 

mobilnost navzgor (prav tam). Vendar pa je potrebno opozoriti, da se krog socialno ranljivih 

dandanes razširja tudi na tiste mlade, ki uspešno zaključijo svoj študij (Vehovar idr., 2009). 

Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da obstajajo pomembne razlike pri odločitvi za vrsto 

študija glede na socialni status, ki ga zasedajo družine (npr. Gaber in Marjanovič Umek, 

2009). Izkaže se, da ima pomembno vlogo pri ohranjanju stabilnosti razrednih pozicij ravno 

tista institucija, ki naj bi odločilno prispevala k preseganju reprodukcije družbene neenakosti 

(Poljanšek, 2008). Vidimo, da je zgolj iluzija, da bo edukacija odpravila družbeno neenakost. 
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Dejansko je ostala učinkovitost šole pri odpravi družbenih neenakosti omejena (Gaber in 

Marjanovič Umek, 2009). Vehovar idr. (2009) menijo, da mora država posvetiti posebno 

pozornost s stališča pridobivanja izobrazbenih dokazil še zlasti tistim mladim, ki nimajo 

družinske opore in so visoko socialno ranljivi. Pojavlja se vprašanje, kako naj to stori ob 

upoštevanju dejstva, da je terciarno izobraževanje večini vse bolj dostopno, a neenakosti kljub 

temu ostajajo. Vsem prebivalcem naj bi država ponudila (enako) možnost izobrazbe. Kako pa 

je z možnostjo zaposlitve? In sploh - kako pa naj država to naloženo dolžnost izpolnjuje v 

času finančne krize, ko potrebujemo manj visoko plačanih in diplomiranih uslužbencev? 

Zmanjšane potrebe po diplomiranih nameščencih ter problemi zmanjšanih dohodkov, ki 

nastanejo v ekonomski krizi, ustvarjajo krizne razmere tudi v izobraževalnih institucijah in 

vladi (Apple, 1992). Tudi v Sloveniji trenutno vse več mladih dokonča gimnazijo in se odloči 

za študij. Vse več ljudi ima dokončano šesto ali sedmo stopnjo izobrazbe in pojavlja se 

vprašanje, ali je trg dela sploh zmožen zaposliti toliko ljudi s takšno izobrazbo? Odgovor na 

to vprašanje nam hitro ponuja dejstvo, da je bila v mesecu novembru 2013 v Sloveniji kar 13-

odstotna stopnja registrirane brezposelnosti, od tega ima več kot 17.000 ljudi dokončano šesto 

do osmo stopnjo izobrazbe (SURS, 2013). Nevarnost potencialnega razočaranja ob velikem 

številu diplom in visoki brezposelnosti v času današnje krize, na katero opozarjata Gaber in 

Marjanovič Umek (2009), se kaže kot še kako realna. Dodatno pa se lahko ta nevarnost 

poveča, če se izkaže, da med mladimi z diplomo dobijo službo vedno samo določeni 

posamezniki. Taka ugotovitev lahko povsem razvrednoti pomen izobraževanja kot 

mehanizma, s katerim naj bi se udejanjala enakost. Videti je, da se kljub liberalizaciji vpisa 

nadaljuje reprodukcija družbene neenakosti. Zgodili so se le določeni premiki. Beck (2001: 

227) pravi, da med ljudmi z enako stopnjo izobrazbe pridejo v veljavo kriteriji, ki »ležijo 

onstran certifikatov o izobrazbi in se izmikajo prisilam utemeljevanja«. Študij sam po sebi ne 

šteje več veliko. Vse več pomenijo njegova vrsta in prestižnost ter možnost zaposlitve po 

končanem študiju. Kot dodajata Gaber in Marjanovič Umek (2009), si ne moremo več 

zatiskati oči, da edukacija nima nič s tekmovalnostjo. Foucault ima prav, ko opozarja, da se tu 

šele začenjajo »zanimive igre moči«. V šolstvu pogosto sprenevedanje, da nočemo imeti nič 

skupnega s spoprijemi za prevlado, je tako tipičen primer samoprevare v šolskem in 

akademskem polju, torej v polju, ki vrvi do spoprijemov za prestiž in prevlado. Neenakosti 

tako kljub določenim spremembam v sodobnosti ostajajo. V nadaljevanju se bom vprašala, 

kako in zakaj le-te vztrajajo ter komu v tej tekmi uspe, komu ne in zakaj je tako. Odgovor na 

ta vprašanja lahko pomaga odgovoriti tudi na vprašanje, kako omogočiti vsem enake 

izhodiščne možnosti, da bodo v tekmi v šolskem prostoru lahko vsi bolj enakovredno 

sodelovali. 

1.2 ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT DRŽAVE 

Zakaj je nekdo v šoli uspešen, drugi pa ne? Kdo je (ne)uspešen? Pri tem se je pomembno 

vprašati tudi, kot je to storil že Apple (1992): V čigavem interesu danes šole pogosto 

delujejo? Althusser (1980) opredeli ideološke aparate države kot institucije, ki delujejo v 

največji meri in pretežno z ideologijo in prispevajo k reprodukciji produkcijskih razmerij, 

torej kapitalističnih razmerij eksploatacije. Med vsemi ideološkimi aparati države ima ključno 
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vlogo prav šola. Učitelji, starši, otroci in drugi zaposleni na šolah so vsakodnevno pod 

ideološkimi pritiski. Šola ima trojno vlogo, to so: akumulacija, produkcija in legitimacija. Je 

kulturna in ekonomska institucija, hkrati pa je tudi del zapletene strukture, ki »legitimira 

socialne skupine in preko katerih se socialne in kulturne ideologije obnavljajo, oskrbujejo in 

neprestano gradijo« (Apple, 1992: 13). To, katerim vsebinam se da veljavo in katere so 

označene kot zaželene, pomembne, obvezne, veliko pove o tem, kdo ima v družbi oblast. 

 

S tem ko šola definira določeno skupino znanj za legitimno pri produkciji in/ali distribuciji, 

druge skupine znanj in tradicij pa kot neprimerne za šolsko znanje, šola ne pomaga samo pri 

produkciji uporabnega tehnično administrativnega znanja, ampak tudi pri reprodukciji 

kulturnih in ideoloških form vladajočih skupin (Apple, 1992). Če gledamo na stvari s tega 

vidika, ocenjevanje postane mehanizem, ki razporeja glede na opredelitev tistega, kar je 

legitimno in pričakovano družbeno znanje. In tako omogoča, da šolski sistem selekcionira, 

vzdržuje in izloča tisto znanje in prakse, ki mu ne ustrezajo (Vehovar idr., 2009). Šole torej 

prispevajo k neenakosti tako, da s svojo organiziranostjo diferencirajo posebne vrste znanja. 

»To je v veliki meri povezano tako z vlogo šole pri maksimizaciji produkcije tehnično 

kulturnega blaga kakor z urejevalno in selektivno funkcijo šol pri postavljanju ljudi na 

položaje, ki jih zahteva ekonomski sektor družbe« (Apple, 1992: 43). Ideološki učinek se 

dosega predvsem s pedagoškim delovanjem, ki ga izvajajo izobraženi pripadniki družbe ali 

družbene skupine, družinski člani ali člani posebnih družbenih institucij, ki si prizadevajo za 

reproduciranje kulturne arbitrarnosti (Poljanšek, 2008). Ideologije ljudi zgolj ne podrejajo 

obstoječemu družbenemu redu, pripadnike tega reda tudi usposabljajo za družbeno akcijo in 

spremembo. Na tak način delujejo ideologije veliko močneje kot cement, ki drži družbo 

skupaj. In ta funkcija ideologij se udejstvuje tudi v šolah, ki odigrajo pomembno vlogo pri 

distribuciji raznih normativnih in dispozicijskih elementov, ki so potrebni, da postane 

neenakost videti naravna (Apple, 1992). Šole prenašajo tako splošne vrednote, ki omogočajo 

»nujno homogenost za družbeno preživetje«, kot posebne spretnosti, ki omogočajo »nujno 

raznolikost za družbeno sodelovanje« (Haralambos in Holborn, 1999). Sodobne družbe torej 

niso prinesle konca razredov in ideologije (Poljanšek, 2008). Izkaže se namreč, da so v 

mnogih evropskih državah pomembne razlike med uspešnimi in neuspešnimi učenci povezane 

s socialno-ekonomskim statusom, ki mu le-ti pripadajo (Van Zanten, 2005). Izobraževanje pa 

ustvarja mit, da tisti na vrhu zaslužijo moč in privilegije, da so dosegli svoj položaj po lastni 

zaslugi in da naj tisti na dnu krivijo le sami sebe. Tako izobraževalni sistem zmanjšuje 

nezadovoljstvo, ki ga praviloma povzroča hierarhija bogastva, moči in ugleda (Haralambos in 

Holborn, 1999). Spregledan je sistem, ki nekoga že vnaprej obsodi na neuspeh. S tem ko 

ustvarimo videz poštene in pravične družbe in iščemo razloge za neuspeh pri sebi osebno, 

stabilnost družbe ni ogrožena in takšna ureditev se lahko ohranja še naprej. 

1.2.1 ČESA ŠOLE UČIJO? 

Vstop v šolsko polje je zmeraj tudi vstop v polje, v katerem tekmuje več konstrukcij realnosti, 

ki vplivajo na delovanje in vzdrževanje realnosti šolskega aparata (Vehovar idr., 2009). 

Kurikulum ni nikoli preprosta zbirka znanja, ki se naključno pojavi v učbenikih. Je del 

selektivne tradicije. Nastane iz kulturnih, političnih in ekonomskih konfliktov, napetosti in 
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kompromisov, ki (raz)organizirajo ljudi (Apple, 1992). Ni pomemben le zapisan, uradni 

kurikulum, pač pa je še zlasti pri obravnavani tematiki neenakost v šolah pomemben drug 

vidik - vsa nezapisana pravila vedenj in ravnanj, ki se pričakujejo od otrok (pa tudi 

zaposlenih). Govorim o skritem kurikulumu, le-ta pa po mnenju Bowlesa in Gintisa (v 

Haralambos in Holborn, 1999) oblikuje prihodnjo delovno silo tako, da je ta nekritična, 

pasivna in delavna. Med prvimi nauki, ki se jih naučimo v vrtcu, je zagotovo nevprašljivo 

sprejemanje avtoritete in življenjskih poti v institucionalnih okoljih. Ti nauki temeljijo v 

progresivni sprejemljivosti pomenov pomembnega in nepomembnega znanja, dela in igre, 

normalnosti in deviantnosti. Namen teh naukov pa je oblikovati »pridne« otroke. »Pridnost« 

pa ima v spontanih in neozaveščenih ideologijah šolskega osebja poseben pomen, kot ima 

poseben pomen opredelitev tega, kaj je »dober« učenec oziroma učenec, ki ima akademski 

potencial. Šolsko osebje ravno zaradi tega, ker črpa svojo moč iz formalno vzpostavljenih 

pravil, ki konstituirajo in konstruirajo šolski aparat, domala spontano vsiljuje svoj pogled na 

»pridnost« tako staršem kot otrokom, ne da bi se zavedalo, da pravila, katerih kršitev 

sankcionira, niso formalno utemeljena. Zato s sklicevanjem na svoj formalni položaj in moč 

šolsko osebje sankcionira tiste učence, ki niso »pridni«. Tako se na formalno naveže zbir 

razumevanj, ki niso formalna, in ravno zaradi formaliziranega položaja interpretatorjev in 

nosilcev moči pridobijo enakovreden pomen oz. težo (Apple, 1992; Vehovar idr., 2009). 

Kurikulum torej odigrava ideološko vlogo, saj vzpostavlja hierarhična razmerja med 

različnimi vednostmi oz. jim podarja legitimiteto, različne vednosti pa niso vsem enako 

dostopne (Poljanšek, 2008). Tako (zlasti) skriti kurikulum spodbuja sprejemanje hierarhije. 

Šole postanejo prva, najbolj temeljna in pomembna stopnja v ustvarjanju brezskrbnega, 

konformističnega državljana, s katerim je lahko manipulirati. V šolah se posamezniki učijo 

popuščati avtoriteti, sprejeti odtujitev, sprejemati in ceniti usluge institucije ter pozabiti, kako 

naj samostojno mislijo. Kapitalizem, če želi uspeti, potrebuje delavne, učljive, ubogljive in 

visoko motivirane delavce, ki pa so preveč razdeljeni in razcepljeni, da bi skušali ogrožati 

oblast menedžmenta, kar pomaga doseči izobraževalni sistem ravno skozi skriti kurikulum 

(Haralambos in Holborn, 1999). Na tem mestu lahko najdemo marsikaj skupnega s Freirovim 

delom Pedagogy of the Oppressed, čeprav je le-to izšlo pred več kot 45 leti na drugem koncu 

sveta. Njegove ideje še zdaleč niso zastarele in so, ko je govor o prikritem namenu 

organiziranosti in funkcioniranja šolskega aparata, zelo aktualne. Freire (2005) govori o 

bančniškem konceptu izobraževanja (»banking concept of education«) kot sredstvu zatiranja
1
. 

Tudi danes se od učencev pričakuje predvsem, da bodo shranili čim več znanja ne glede na to, 

koliko uporabni so vsi podatki, in ne glede na to, če jih bodo že naslednji hip po odpisanem 

testu, opravljeni maturi, izpitu ali diplomi pozabili. Ne uporabnost znanja, število usvojenih 

podatkov je merilo šolske uspešnosti. Freire (2005) pa meni, da (skoraj) vse naučeno izgine, 

če ni uporabljeno v praksi
2
. Da bi pa imelo izobraževanje vseeno neki smisel za učenca, ga 

                                                           
1
 Učitelja imajo za tistega, ki poseduje znanje, učenec pa le-to le sprejema. Pričakuje se učenje podatkov na 

pamet. Tak način poučevanja ovira ustvarjalno moč posameznika in njegovo svobodo, ovira razvoj kritične 

zavesti in ne spodbuja aktivnega delovanja v okolju. Poudarek je tako na pomnjenju podatkov, učenci postajajo 

nekakšni »kontejnerji«, zbiratelji znanja, ki ga je potrebno shraniti (Freire, 2005). 
2
 Cilj našega izobraževalnega sistema ni spodbujanje učenja z razumevanjem in naučiti učence »misliti s svojo 

glavo«. Način delovanja šole v sodobnosti torej še vedno ne spodbuja misli »Sapere aude!«, ki jo je Kant zapisal 

že v času razsvetljenstva. Vodilni v družbi ne potrebujejo ljudi, ki mislijo s svojo glavo, pač pa ubogljive ljudi, ki 

se ne pritožujejo in sprejmejo realnost tako, kot je. Šole delujejo v korist peščici izbranih in pomagajo pri  
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motivirajo z zunanjimi nagradami. Pri doseganju prikritih ciljev šolskega sistema tako niso 

pomembni ne vsebine učne ure ne izpiti, pomembna je oblika poučevanja in učenja ter način, 

kako so šole organizirane (Haralambos in Holborn, 1999); to nam razkriva skriti kurikulum, 

ko ga vzamemo pod drobnogled.  

1.2.2 REPRODUKCIJA (NE)ENAKOSTI IN POMEN DRUŽINSKEGA KAPITALA 

Dostop do izobrazbe v današnjih družbah ni odprt in demokratičen. Ravno izobraževalni 

aparat je tisti, ki s svojo logiko delovanja poskrbi za reproduciranje družbene slojevitosti s 

tem, ko kot celota konstituira pomemben niz dejavnikov za produkcijo. To mu uspeva zaradi 

specifičnosti institucionalnega ustroja, ki se kaže v že omenjenem kurikulumu, jeziku in 

načinih šolskega dela (Apple, 1992; Poljanšek, 2008). Čeprav se nizek socialno-ekonomski 

status ne kaže nujno v slabih učnih dosežkih, ne gre zanikati, da določena zveza vendarle 

obstaja in da je družina pomemben dejavnik uspeha. Obstajajo različne razlage, zakaj je tako. 

Bourdieu (2004) ponudi eno izmed možnih pojasnil, kako se reproducira družbena 

stratifikacija. Na razred gleda kot na podobno življenjsko situacijo, reprodukcijo družbene 

neenakosti pa pojasni s pomočjo koncepta različnih vrst kapitala
3
, ki jih otroku posreduje 

družinsko okolje in s katerimi vstopi v šolsko polje. Z njimi je določena struktura družbenega 

prostora, saj omogočajo pridobitev moči. Kažejo se v treh pojavnih oblikah (prav tam): 

 ekonomski kapital: vrsta kapitala, ki je neposredno in takoj pretvorljiva v denar in je 

lahko institucionalizirana v obliki lastnine, 

 kulturni kapital: vrsta kapitala, ki je pod določenimi pogoji pretvorljiva v ekonomski 

kapital in je lahko institucionalizirana v obliki izobraževalnih kvalifikacij, 

 socialni kapital: vrsta kapitala, ki je pravzaprav agregat dejanskih ali potencialnih 

sredstev, ki so povezana s posedovanjem trajnega omrežja bolj ali manj 

institucionaliziranih odnosov vzajemnega poznanstva in prepoznavanja. 

Poleg tega, da so posamezne vrste kapitala dejavnik razporejanja ljudi v družbenem prostoru, 

so te vrste kapitala tudi izjemno pomemben dejavnik oblikovanja družinskega okolja, ki 

precej vpliva na uspešnost šolanja otrok (Poljanšek, 2008). Nas bo zanimal predvsem kulturni 

kapital, ki ni enakomerno porazdeljen po razredni strukturi, kar naj bi v veliki meri pojasnilo 

razredne razlike v izobraževalnih dosežkih (Haralambos in Holborn, 1999). Kulturni kapital 

se pojavlja v treh oblikah (Bourdieu, 2004): 

 utelešeno stanje: predstavlja kulturo, izobrazbo, 

 objektificirano stanje: predstavlja različne kulturne dobrine, 

 institucionalizirano stanje: predstavlja že prej omenjene izobraževalne kvalifikacije. 

Družinska transmisija različnih vrst kapitala, predvsem pa kulturnega, se kaže kot poglavitni 

dejavnik slojevske reprodukcije družbe, ki se realizira s pomočjo šole (Poljanšek, 2008). 

Vehovar idr. (2009) menijo, da predstavlja enega od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na 

izobraževalno uspešnost posameznika, njegovo samoumeščanje in samorazumevanje, v 

kontekstu šolskega sistema oz. polja. To samoumeščanje ni neodvisno od družbenih okoliščin 

                                                                                                                                                                                     
utrjevanju njihove oblasti s tem, ko naučijo že majhne otroke poslušnosti in vodljivosti. Kdor se ne podredi 

šolskim pravilom, je označen za »težavnega«, »napornega«, »slabega« učenca. 
3
 Bourdieu (2004: 311) kapital razume kot »silo, vpisano v objektivne ali subjektivne strukture«, in tudi kot 

»princip, ki je osnova imanentnim pravilnostim družbenega sveta«. Je »sila, vpisana v objektivnost stvari tako, 

da je vse neenakovredno mogoče ali nemogoče«. 
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in pogojev, v katerih živi posameznik. Pogojeno je, med drugim, z njegovim premoženjskim 

stanjem oziroma s premoženjskih stanjem otrokovih skrbnikov (torej z ekonomskim 

kapitalom), z mrežo znanstev, ki jih ima posameznik oziroma njegovi skrbniki (torej s 

socialnim kapitalom), z znanji in izobrazbenimi dokazili (torej s kulturnim kapitalom) 

njegovih skrbnikov ter, končno, s posameznikovim samorazumevanjem in bolj ali manj 

nezavestnim samoumeščanjem ter ravnanji, ki izhajajo iz medigre posameznikovega okolja 

ter dostopnih virov moči. V zadnjem primeru govorimo o posameznikovem habitusu. Pri 

razlagi reprodukcije neenakosti v šoli torej nikakor ne moremo mimo koncepta habitusa, ki ga 

Bourdieu (2002) razume kot sistem trajnih in premestljivih dispozicij, strukturiranih struktur, 

ki so vnaprej določene, da bodo delovale kot strukturirajoče strukture, se pravi kot načela, ki 

porajajo in organizirajo prakse in predstave. Vehovar idr. (2009) dodajajo, da sem spadajo 

posameznikova sposobnost za aktivacijo in uporabo virov moči ter posameznikove biološke 

danosti, kot je inteligentnost. Kapital tako ne more biti akumuliran nad zmožnostmi 

posameznika (Peček in Lesar, 2006). Habitusno delovanje poskrbi tudi za samoomejitev 

izobraževalnih aspiracij številnih posameznikov iz nižjih slojev, ki zato izbirajo manj 

zahtevne »njim primerne« izobraževalne programe
4
. Posamezniki, ki prihajajo iz različnih 

delov socialnega prostora (slojev), imajo namreč različne habituse, ki so bolj ali manj skladni 

s strukturo šolskega polja, ki je vidna v zahtevah in načinu dela izobraževalnih ustanov. 

Habitus nekoga iz družine z bogatim kulturnim kapitalom, se lahko v šoli počuti »kot riba v 

vodi«, medtem ko se habitus nekoga, ki je kulturno siromašnejši, v teh okoliščinah ne znajde. 

To pa ne pomeni popolnega determinizma, ki bi vsem iz nižjih slojev (ki so praviloma nosilci 

skromnejšega kulturnega kapitala) onemogočal uspešno šolanje (Poljanšek, 2008). Habitus je 

namreč odprt in se lahko spreminja. V tem se kaže možnost za spremembe v smeri večje 

enakosti. Šola lahko na ta način odigra svojo vlogo »mostu med družino in družbo«, kjer 

zmanjšuje neenakosti in povečuje mobilnost po družbeni lestvici za tiste, ki imajo potencial. 

Tako šola kot drugi ideološki aparati predstavljajo prostor, kjer lahko po besedah Althusserja 

(1980) poiščemo sredstva in priložnosti za odpor. Pri šolski politiki, načrtovanju šolskega dela 

in ocenjevanju je to pomemben vidik, ki ga nikakor ne smemo spregledati. To napelje na 

ugotovitev, da lahko z uspešno šolsko politiko, z vpeljanimi ustreznimi spremembami 

zmanjšamo vpliv družinskega kapitala in vsem učencem ponudimo enake možnosti za 

napredovanje. Upoštevati je potrebno, da otroci izhajajo iz različnih okolij, pri čemer je 

šolsko delo le določenemu številu učencev blizu, drugi pa so bili deležni drugačne 

socializacije, zato se ravno šolanje ponuja kot možnost, da izravna te razlike in ponudi vsem 

enake izhodiščne možnosti ne samo na papirju, ampak tudi v praksi. 

1.3 (NE)USPEŠNI UČENCI 

Ugotavljam, da je proces šolanja družbeno pristranski. Po besedah Bourdieuja, Passerona, 

Bernsteina, Applea, Boudona in drugih je šola pisana na kožo otrokom srednjega razreda. Po 

                                                           
4
 Z vsem tem oseba razpolaga, ko se umešča v neko polje oz. področje, v našem primeru šolsko (Vehovar idr., 

2009), saj je, kot dodaja Poljanšek (2008), habitus, oblikovan v družini,  podlaga za strukturiranje šolske 

izkušnje. Prek šolskih dejavnosti je vzvratno sam oblikovan in je tako drugačna podlaga vseh naslednjih 

izkušenj. 
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drugi strani pa se otroci nižjega delavskega razreda in drugih deprivilegiranih skupin borijo z 

ovirami, ki stojijo med kulturami (navadami, ravnanji, pojmovanji), iz katerih izhajajo, in 

»šolsko kulturo« (Gaber in Marjanovič Umek, 2009). »Družbeni položaj, ki ga zasedajo 

osebe, ki si lastijo manj virov moči oz. kapitala, jim odreka možnost, da bi življenjsko uspele, 

razen v kolikor sprejmejo pravila igre, ki jih sprejemajo in so jih sprejeli, opredelili ter jih 

vzdržujejo nosilci moči v posameznih družbenih poljih, v tem primeru v šolskem polju 

(Vehovar idr., 2009: 59).« Neuspeh v šoli ali celo izključenost iz izobraževalnega sistema 

nima (zmeraj) prav veliko opraviti s sposobnostjo posameznika, kot bi nas na to lahko 

navedlo dejstvo, da je vsem omogočen vpis na srednje šole, visoke šole, fakultete. Predstavila 

sem le enega od dejavnikov (socialno-ekonomski status družine), ki utegne delovati kot 

ogrožajoč za posameznika, vendar pa je potrebno opozoriti, da ta še zdaleč ni edini in da nima 

na vse učence enakega vpliva. Problem šolske neuspešnosti je zelo kompleksen. Šolski 

neuspeh lahko po eni strani razumemo kot »zapuščanje šole brez kompetenc in veščin, ki jih 

zahteva trg dela«, po drugi pa kot »neuspeh šolskega sistema, da bi poskrbel za službe in 

dejavnosti, ki vodijo do učenja, ali neuspeh učenca, da bi napredoval v naslednji razred 

(Magajna, 2008: 15).« Neuspeh je tako lahko med drugim posledica neenakih izhodiščnih 

položajev, ki jih zasedajo učenci, ko vstopijo v razred.  

1.3.1 PREZGODNJA OPUSTITEV ŠOLANJA 

Uspešno zaključeno izobraževanje nam omogoča lažji prehod v odraslost, saj nam ponuja 

večje možnosti za zaposlitev in s tem povezano priložnost za napredovanje po družbeni 

lestvici. Marsikdo pa zaradi različnih vzrokov ne zaključi svojega šolanja in ne doseže želene 

stopnje izobrazbe. Tudi v Sloveniji se vsako leto srečujemo s to problematiko. Številni avtorji 

govorijo o »osipu«, ki ga bomo razumeli kot neuspešno zaključeno šolanje, ko nekdo izpade 

ali izstopi iz sistema rednega izobraževanja. »Osipnik« je pogosto »tisti mladostnik, ki se 

počuti v obstoječem sistemu ohromljen in prizemljen v svojih potrebah po ustvarjanju na 

njemu pomemben način. Ne najde možnosti in priložnosti, da bi vzpostavil ustrezen dialog s 

svojimi nadrejenimi, s svojimi najbližjimi, oziroma ne najde tistih, ki bi jim zaupal, ter na ta 

način ostane na mrtvi točki« (Nuhijev-Galičič, 2008: 76). K prezgodnji opustitvi šolanja 

prispeva veliko razlogov, pri čemer gre redko za hipno odločitev za zapustitev šole. Za 

navedenimi vzroki učencev (slabe ocene, ponavljanje, delo itd.) se lahko skrivajo bolj 

kompleksni pogoji (Ule, 2003). Opustitev šolanja je večplasten pojav, povezan z različnimi 

vzroki, razlogi in vplivi. Ni nujno, da je povezano z negativnimi lastnostmi posameznika ali 

nezmožnostjo izobraževanja ter napredovanja. Mladi, ki so izpadli iz šolskega sistema, 

najpogosteje razpolagajo z visokim potencialom intelektualnega funkcioniranja, z visoko 

postavljenimi cilji in realnimi pričakovanji. Njihove težave so močno prisotne na drugih 

področjih in to jih oddaljuje od splošno veljavnega in pričakovanega (Nuhijev-Galičič, 2008). 

Gre torej za kompleksen družbeni problem, ki presega vidik posameznika, saj nastaja na 

presečišču osebnih problemov in pogojev z družinskim, šolskim in (širšim) socialnim okoljem 

učenca (Dobrovoljc idr., 2002; Ule, 2003). Največje breme pa na koncu nosi mladostnik, ki v 

situaciji velja za (trenutnega) poraženca. Vsi drugi akterji, ki so prispevali k nastanku 

situacije, pa v tem trenutku ne želijo ali ne morejo deliti usode z njim (Nuhijev-Galičič. 

2008). 
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1.3.2 POSLEDICE OPUSTITVE ŠOLANJA ZA MLADE 

Mladi, ki prezgodaj opustijo šolanje, predstavljajo marginalizirani del mladih s posledično 

zmanjšanimi možnostmi za zaposlitev in so izpostavljeni učinkom socialne osamelosti. Imajo 

manjše zaupanje vase, nižjo samopodobo in so manj uspešni v preživljanju prostega časa kot 

njihovi šolsko uspešni vrstniki (Bajželj, 2008). »Ko govorimo o pojavu osipništva in 

brezposelnosti, v kontekstu socialne ranljivosti in izključenosti, moramo opozoriti tudi na to, 

da so socialna omrežja revnih mladih omejena in šibka, potemtakem je omejen tudi njihov 

socialni kapital (Vehovar idr., 2009: 63).« Socialna mreža bi lahko delovala kot varovalni 

dejavnik za številne negativne posledice, ki jih prinaša tak življenjski in družbeni položaj. 

Velikonja (2000) pravi, da mladi v takem položaju doživljajo vrsto protislovij: izpostavljeni 

so učinkom socialne osamelosti z obremenitvijo socialnega sistema, naraščanju splošnega 

pesimizma in posledično povečani kriminaliteti ter drugim oblikam socialno odklonskega 

vedenja, ker so brez denarja, ne morejo plačevati izobraževanja v sistemu izobraževanja 

odraslih, odvisni so od denarne podpore staršev oz. skrbnikov, po polnoletnosti nimajo jasno 

urejenega zavarovanja, nihče jim organizirano ne podeljuje statusa iskalcev prve zaposlitve, 

sami pa ga ne zahtevajo, organizirane oblike mladinske družabnosti, ki bi pritegnile 

brezposelne mlade in učinkovito reševale naštete probleme, niso razvite, zato ostanejo 

brezposelni in brez možnosti za zaposlitev. Opustitev šolanja tako zagotovo prinaša večjo 

verjetnost, da oseba zapade v krog brezposelnosti ali slabo plačanih del. Razmere na trgu dela 

pa so se tako zelo zaostrile, da mladi brez poklica in delovnih izkušenj skorajda nimajo več 

možnosti za zaposlitev. Najvišja stopnja registrirane brezposelnosti je bila v mesecu 

novembru 2013 v Sloveniji ravno med mladimi, starimi od 15 do 24 let. V državi sicer je bila 

stopnja brezposelnosti 13-odstotna, medtem ko je bila med mladimi kar 32,4-odstotna (SURS, 

2013). Brezposelnost pa je eden od poglavitnih razlogov za psihično in socialno ranljivost 

mladih.  

1.3.3 OPUSTITEV ŠOLANJA V SLOVENIJI 

Rapuš Pavel (2008: 26 – 27) pravi, da je »osip na srednji stopnji izobraževanja, še posebej v 

nižjih in srednjih poklicnih šolah v Sloveniji, visok, ni pa pričakovati, da bi ga doslej izvedene 

reforme poklicnega in strokovnega šolstva lahko uspešno znižale«. S tem se ne strinja Čelebič 

(2009), ki meni, da je v Sloveniji ta delež mladih razmeroma nizek. V letu 2010 je med 

učenci, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, 1,3 % učencev zapustilo šolanje brez 

dokončane osnovne šole (SURS, 2011). Govc (2010) pravi, da prezgodnji izstop iz osnovne 

šole ni žgoč problem, je pa eno ključnih vprašanj na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja in usposabljanja. Velikonja (2000) navaja dejstvo, da v Sloveniji vsako leto 

vsaj 30 odstotkov mladih, starih od 15 do 25 let, ki ne dokončajo osnovne šole, ne nadaljujejo 

šolanja po osnovni šoli ali izpadejo iz sistema nadaljevalnega šolanja. Ta podatek vsekakor ni 

zanemarljiv. To pa napeljuje na dejstvo, da je to področje, s katerim se je treba ukvarjati.  

Da bi razvili dinamično in na znanju temelječo ekonomijo, potrebujemo mobilno, izobraženo 

in kompetentno delovno silo, fleksibilen trg in primerljive nacionalne regulative. 

Izobraževanje je pomemben podporni steber za dosego omenjenih ciljev. Med cilji 

vseživljenjskega učenja in poklicne orientacije je tudi omogočanje osebam, ki so izpadle iz 

sistema izobraževanja, povratek v šolanje ali pridobitev kvalifikacij (Sultana, 2006, v Gogala, 
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2008). Vključenost odraslih v izobraževanje povečuje možnosti za zaposlitev posameznika in 

ima pomembno vlogo pri odpravljanju socialne izključenosti. Izziv izobraževalne politike in 

politike zaposlovanja je omogočanje in spodbujanje vključenosti v izobraževanje vseh 

prebivalcev, še posebej pa tistim skupinam prebivalcev, ki so na trgu dela najbolj ogroženi  

(Čelebič, 2009). Svetlik (2001, v Rapuš Pavel, 2008: 27) ugotavlja, »da bi se aktivna politika 

zaposlovanja v Sloveniji morala bolj intenzivno usmeriti predvsem na marginalne in 

problematične skupine mladih in za njih razvijati krajše oblike kombiniranega šolanja in dela, 

s katerimi bi preprečevali nastanek dolgotrajne brezposelnosti v skupinah najbolj ranljivih 

mladih ter posledično njihovo marginalizacijo in socialno izključenost«. Nekaj takih oblik že 

obstaja
5
. Zadnja možnost pa ostaja sistem izobraževanja odraslih. Zakon o izobraževanju 

odraslih (2006) opredeli izobraževanje odraslih kot izobraževanje, izpopolnjevanje, 

usposabljanje in učenje oseb z izpolnjeno osnovnošolsko obveznostjo, ki si želijo pridobiti, 

posodobiti, razširiti in poglobiti znanje. Prednosti osnovne šole za odrasle so predvsem 

(Program osnovne šole za odrasle, 2003): doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda, 

razvijanje temeljne pismenosti in sposobnosti sporazumevanja, razvijanje zavesti o državni 

pripadnosti in narodni identiteti ter vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, 

usposabljanje odraslih za samostojno in vseživljenjsko učenje in izobraževanje, spodbujanje 

in omogočanje osebnostnega razvoja udeležencev in izboljševanja kakovosti življenja, 

usmerjanje za dejavno načrtovanje življenjskih ciljev in poklicne kariere, razvijanje delovnih 

navad in pripravljanje na nadaljnje (formalno in neformalno) izobraževanje. Govekar-Okoliš 

in Ličen (2008) dodajata, da naj bi izobraževanje odraslih pomagalo zmanjševati družbene 

razlike, pri čemer je zelo pomembno, da je dostopno vsem ljudem, ne glede na njihov 

družbeni položaj, vero, spol ipd. (prav tam). Predmetnik za posamezni razred osnovne šole za 

odrasle je načrtovan za 18 tednov (Program osnovne šole za odrasle, 2003). Šolanje lahko 

torej zaključimo v krajšem času, kot bi ga v rednem sistemu izobraževanja. Osnova za 

obvezno zaključno preverjanje znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja so 

standardi znanj, ki so zapisani v učnih načrtih, kar je pogoj za nadaljevanje izobraževanja 

(prav tam). Ob možnosti za dokončanje osnovne šole prevladujejo pri izobraževanju odraslih 

ponudba krajših in manj zahtevnih programov ter krajše oblike funkcionalnega izobraževanja 

za pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije. Za omenjene programe med mladimi večinoma 

ni povpraševanja, saj jim bistveno ne izboljšajo možnosti za zaposlitev. Možnosti za 

pridobitev izobrazbe v zahtevnejših programih pa so povezane z omejenim številom 

izobraževalnih programov in s težavami pri zagotavljanju potrebnega denarja (Velikonja, 

2000). Mladi brezposelni imajo v Sloveniji tudi možnosti udeležbe v različnih programih, ki 

so namenjeni prav osebam, ki so prezgodaj opustile šolanje, in pomagajo nezaposlenim 

mladim pri vključevanju v izobraževanje oz. pri iskanju zaposlitve (Rapuš Pavel, 2008). Ti 

programi so npr. Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), Produkcijska šola (PŠ) in projekt 

Informiranje in svetovanje za mlade (ISM). V nadaljevanju bom podrobneje predstavila PUM 

in PŠ. 

                                                           
5
 Center za poklicno izobraževanje (CPI) je pripravil preventivne ukrepe za preprečevanje osipa (PUPO), ki se 

kažejo kot uspešni (npr. Božič in Škapin, 2007). 
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1.3.4 PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE IN PRODUKCIJSKA ŠOLA 

PUM je javnoveljavni program neformalnega izobraževanja, s katerim naj bi se celostno lotili 

problemov mladih, ki so prezgodaj opustili šolanje. Namenjen je mlajšim brezposelnim v 

starosti od 15 do 25 let, ki so brez poklica in ustreznih zaposlitvenih izkušenj (Čelebič, 2009; 

Velikonja, 2000). Program je usmerjen v odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali do izstopa iz 

sistema šolanja ali dela. Vključenost v program praviloma ne traja dlje kakor leto dni,  

udeležba pa je brezplačna (Velikonja, 2000), kot brezposelni pa imajo tudi ugodnosti, ki jim 

pripadajo iz tega statusa. Udeleženci programa naj bi spoznali čim več različnih poklicev in 

hkrati odkrivali svoje interese in nadarjenosti. PUM naj bi tako krepil pozitivne izobraževalne 

izkušnje in spodbujal k nadaljevanju opuščenega šolanja. S pomočjo projektnega učnega dela, 

kamor sodijo izbirno projektno delo, produkcijsko projektno delo, individualni učni projekti 

in interesne dejavnosti (Dobrovoljc, 2002), udeležence usmerja in pripravlja za zahtevnejše 

programe izobraževanja (Velikonja, 2000). To jim ponudi možnost za večjo konkurenčnost na 

trgu dela. Posebnost programa, po čemer se bistveno razlikuje od pristopa, ki je mladim 

poznan v šoli, je upoštevanje interesov in sposobnosti udeležencev, ki sodelujejo pri oblikah 

dela. Udeleženci si sami izberejo temo projekta, učne vire, metode in postopke, mentorji pa 

jim pri tem svetujejo. Ker sodelujejo sami  in odločajo o poteku programa, se povečuje 

njihova motivacija za sodelovanje v programu, posledično pa tudi motivacija za učenje. 

Udeleženci tako ob projektnem delu pridobivajo temeljno funkcionalno znanje in spretnosti 

(matematike, računalništva), pri učenju pa pozitivne izkušnje, ki jih motivirajo za 

nadaljevanje opuščenega šolanja (Dobrovoljc, 2002). 

 

PŠ ponuja tako kot PUM kratko (največ eno šolsko leto) in »intenzivno delovno-terapevtsko 

obravnavo, usmerjeno v razvijanje specifičnih osebnostnih lastnosti, osvajanje funkcionalnih 

znanj in socialnih veščin« (Bajželj, 2008: 87). Namenjena je mladim med 15. in 18. letom, ki 

so izpolnili osnovnošolsko obveznost in so zaradi različnih razlogov prekinili šolanje. Ni 

klasičnega pouka, namesto tega je vsak dan nekakšna kreativna delavnica. Poudarek je na 

praktičnih in uporabnih znanjih (npr. računalništvo, kuhanje, šivanje…), na koncu pa dobijo 

mladi potrdilo z natančnim opisom osvojenih znanj (prav tam). 

Obstajajo številne podobnosti med obema pristopoma, saj smo oba programa razvili po vzoru 

danske produkcijske šole
6
. Obstajajo tudi določene razlike pri metodah in načinih dela med 

PUM-om in PŠ, vendar pa obe obliki skušata zagotoviti celostni pristop pri obravnavi 

problema prezgodnjega izstopa iz šolanja in sta namenjeni populaciji s podobnimi 

značilnostmi (le da je PUM namenjen tudi malo starejši populaciji). V obeh programih 

                                                           
6
 Danske produkcijske šole so neodvisne oblike šolanja, katerih osnovni cilj je ustvariti praktično učno okolje, ki 

lahko usposobi mlade ljudi, da zaključijo osnovno in poklicno izobraževanje, ali jih usposobi za začetek dela. 

Učencem je ponujena možnost, da razvijejo profesionalne, socialne in osebnostne veščine preko svetovanja, 

praktičnega dela v različnih delavnicah, kjer imajo na voljo od dela s kovinami, z lesom, tekstilom pa vse do 

medijev, gledališča in glasbenih delavnic (The Danish Production Schools, 2007). Produkcijske šole so nekakšna 

vmesna faza med osnovnimi in poklicnimi šolami. Od njih se razlikujejo predvsem po času trajanja (tja lahko 

hodijo učenci predvidoma eno leto), vključijo se lahko kadarkoli, ne zagotavljajo pa formalne izobrazbe, 

uporabljajo precej drugačne metode dela itd. Po uradnih podatkih ministrstva (The Ministry of Children and 

Education, b. d.) je v državi 88 produkcijskih šol. 
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najdemo med seboj zelo različne posameznike - od mladostnikov s socialnimi problemi, 

mladostnikov, ki niso resnično veliko odnesli od osnovnošolskega izobraževanja, pa tudi 

mladostnike, ki običajno v redu funkcionirajo in želijo najti svoj smisel (preden se odločijo za 

svoj bodoči poklic). Tako PUM kot PŠ sta v glavnem – vendar ne izključno – za ranljive, 

marginalizirane mladostnike (The Danish Production Schools, 2007). Oba programa skušata 

izhajati iz povezovanja šolanja in bodočega poklica, poleg tega pa učita številne uporabne 

spretnosti (npr. socialne veščine, skrb zase) in ponujata podporo in usmerjanje pri iskanju 

zaposlitve. Rapuš Pavel (2008) meni, da lahko ravno sistemski ukrepi olajšajo prehod mladih 

v zaposlitev. Izkušnje držav v EU kažejo, da je v državah, kjer je v šolski sistem na tak ali 

drugačen način vgrajeno usposabljanje in pridobivanje določenih praktičnih izkušenj, prehod 

v zaposlitev bistveno lažji kot v državah, kjer mladi med šolanjem nimajo stika s svetom dela. 

Izkaže se, da skušata tako PUM kot PŠ slediti temu trendu (z usmerjenostjo na produkcijo 

nekega izdelka, npr. grafičnega, ali s projektnim delom, ko si posameznik izbere svojo nalogo 

oz. projekt). Pri obeh programih je posameznik postavljen v ospredje, sam sodeluje pri 

načrtovanju svojega dela in namesto ocen dobiva povratne informacije o svojem napredku 

(npr. Velikonja, 2000; Bajželj, 2008). To se kaže kot zelo uspešno, saj se uporabljajo 

individualni pristop k posameznikovim problemom ter dogovorjeni in vodeni odnosi pri 

reševanju konfliktnosti. Tako najdemo načine, metode in izhodišča, ki lahko zelo hitro 

spremenijo mladostnikovo situacijo in položaj. Izrednega pomena je namreč priznavanje 

vsega, kar je pri posamezniku pozitivnega, in postopno odpravljanje negativnega ob 

absolutnem prevzemanju lastne odgovornosti (Nuhijev-Galičič, 2008). Čeprav se dosedanje 

reforme šolstva ne kažejo kot uspešne, sta se pa kot učinkovita v zvezi z reševanjem problema 

mladih osipnikov med drugim izkazala (»kurativna«) ukrepa PUM in PŠ, katerih metode dela 

in načine učenja si lahko postavimo za primer dobre prakse in jih poskušamo vplesti tudi v 

redne oblike izobraževanja in tako delujemo preventivno na opustitev šolanja. 

2 MIGRACIJE 

Migracija ima v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) dve definiciji. Ena izmed njih 

pravi: »migrácija -e ž (á) 1. spreminjanje stalnega ali začasnega bivališča, zlasti iz 

gospodarskih vzrokov; selitev, preseljevanje: migracija narašča; migracija delovne sile iz vasi 

v mesta; nacionalna in internacionalna migracija; sezonska in stalna migracija prebivalstva / 

knjiž. v času velikih migracij ljudstev preseljevanj ♦ ekon. migracija kapitala prenos kapitala 

iz ene gospodarske panoge ali pokrajine v drugo; soc. dnevna (delovna) migracija 

vsakodnevno potovanje zaposlenih ljudi v kraj zaposlitve in nazaj«. Emigracija je definirana 

kot »izseljevanje v tujino, zlasti iz političnih vzrokov«, imigracija pa kot priseljevanje (prav 

tam). Pojem migracija je torej povezan z nekimi premiki, spremembami lokacij, prenosi. Že 

sama definicija namigne, da gre za zelo različne oblike selitev, ki pa »ne morejo  biti le fizični 

premiki, le hladna, mehanska gibanja skozi prostor in v prostoru. So predvsem družbeni in 

kulturni premiki, ki preoblikujejo družbo, kulture, skupnosti, ljudi... In še več. So tudi dejanja 

domišljije, kjer so »domovina«, »tujina« in podobne reči, pa konec koncev ljudje, stvari, svet 

okoli nas… vedno na novo zamišljeni in tako za vedno spremenjeni« (Mlekuž, 2011: 9). 

Migracije ne prinašajo sprememb samo za posameznika, ki spremeni svoje bivališče, ampak s 
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seboj prinašajo vrsto sprememb tako za okolje, iz katerega nekdo odide, kot za okolje, kamor 

se priseli. Spremembe pa niso zgolj »fizične«, ampak tudi in predvsem miselne (prav tam). 

 

Odhodi posameznikov na pot so se dogajali v vsej zgodovini človeštva. Kot želja in odločitev 

posameznika, da iz takšnih ali drugačnih razlogov odide s točke A na točko B ali C, se zdi 

migriranje nekaj povsem spontanega, življenjskega. Družbeni pogled na migracije pa je 

nasproten, prepoznan je kot problematično dejstvo v družbenem, političnem in tudi kulturnem 

smislu. Selitve oz. migracije za preživetje kot potreba po hrani in zdravju so se sprevrgle v 

preživetje v kulturno-politični ujetosti, omejenosti in vsiljenosti (Pajnik, Lesjak-Tušek in 

Gregorčič, 2001). Migracija je tako zelo kompleksen, raznovrsten, zamotan pojav. Vključuje, 

združuje, meša, spreminja, dodaja, oplaja, razbija itd. ekonomske, politične, družbene, 

demografske, kulturne, ekološke, jezikovne itd. pojave in vidike. Ljudje se selijo, že odkar 

obstaja človeška vrsta, a oblika, lastnosti, poteze migracij, struktura migrantov in vse, kar sodi 

zraven, niso od nekdaj enake. Migracije so bile, so in bodo odvisne od družbenih odnosov, 

razvitosti prometnih sredstev, informacijskih tehnologij itd. (Mlekuž, 2011). Pretekle in 

sodobne migracije se kažejo kot manifestacija in posledica globalizacije (Nyberg-Sørensen, 

Van Hear in Engberg-Pedersen, 2002). Vzrokov za to, da mednarodne migracije stopajo v 

ospredje političnih agend in zanimanja širše javnosti, je več. Razlog bi lahko iskali v dejstvu, 

da so bile migracije v različnih oblikah vedno ključen faktor pri kolonializmu, industrializaciji 

in formaciji naroda. Odmeven je tudi podatek, da se število migrantov iz leta v leto povečuje 

(Castles, 2002, Kralj, 2008). V zadnjem desetletju se naj bi povečalo skoraj v vseh članicah 

Evropske unije (EU) (Edgar, Doherty in Meert, 2004). Tudi Slovenija ima pozitiven 

migracijski saldo oz. neto priselitveno prirast (Mlekuž, 2011). 

2.1 KAJ POMENI BITI MIGRANT? 

Kaj je tisto, kar naredi neko osebo migranta? Je to selitev v drugo mesto? V drugo državo? 

Morda časovna dolžina njegovega bivanja? Ali pa morda prihod v drugo kulturno okolje? 

Statistike zelo jasno odgovarjajo na ta vprašanja, a zdi se, da med biti in ne biti migrant ni 

tako ostre, jasne in brezkompromisne meje. Obstajajo tudi jasne (a še vedno ohlapne) 

definicije migrantov. Edgar idr. (2004) npr. tako migrante razdelijo na tri podskupine na 

podlagi njihovega pravnega statusa (Edgar idr., 2004): 

 dokumentirani imigranti (kar vključuje legalne delavce, združitve družin in vračanje v 

domovino), 

 begunci (osebe z mednarodno zaščito) in prosilci za azil, 

 nedokumentirani imigranti
7
. 

 

Nyberg-Sørensen idr. (2002) dajo zelo splošno opredelitev mednarodnih migrantov kot tistih, 

katerih stalno prebivališče je v državi, v kateri niso bili rojeni, in sicer za več kot leto dni. 

                                                           
7
 S terminom migranti bom imela v nadaljevanju v mislih vse tri podskupine, če ne bom populacije posebej 

definirala. Izraz imigrant ali priseljenec bom uporabljala zgolj za osebe, ki že bivajo v novi državi in imajo 

urejen status (ekonomski migranti, begunci, družinski člani). 
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Kot že ime pove, mednarodni migranti prečkajo državne meje. V preteklosti se je 

predvidevalo, da se bodo ali priselili za vedno iz ene države v drugo (stalna selitev) ali se 

bodo po določenem času vrnili nazaj domov (začasne službene selitve). Zaradi vpliva 

globalizacije pa takšna predvidevanja ne držijo več. Migracija se je povečala in migranti so 

postali bolj raznoliki, kar se tiče socialnih in kulturnih značilnosti (Castles, 2002). Ravno 

zaradi tega se je smiselno namesto »kdo je migrant« vprašati, »kaj pomeni biti migrant«. Ali 

še točneje: »kaj vse pomeni biti migrant« (Mlekuž, 2011). Položaj migrantov je močno 

odvisen od tega, kako, od kod in kdaj so prišli v državo imigracije (Medica, 2007). Pojma biti 

migrant nikakor ne moremo razumeti brez političnih, ekonomskih, kulturnih, ekoloških, 

jezikovnih in vsemogočih drugih koordinat. Biti migrant iz države, ki jo namesto javne 

razsvetljave razsvetljujejo plameni bomb (begunec), je povsem nekaj drugega kot biti migrant 

z imuniteto na tujem veleposlaništvu (diplomat). Zdi se, da je edini skupni imenovalec tega 

»kaj vse pomeni biti migrant« le fizična selitev, selitev iz kraja v kraj. A takšen zastavek skrči 

migrante na številke, v najboljšem primeru na stvari (Mlekuž, 2011), zato taka opredelitev ne 

zadostuje. Večkrat omenjena misel Neala Aschersona (v Zavratnik Zimic, 2002), po kateri so 

novi »subjekti zgodovine« – potem ko so se zgodili kmetje in državljani – postali migranti, 

begunci, »gastarbajterji«, azilanti in urbani brezdomci, napotuje k marginaliziranim »down« 

in »out« segmentom kot novim protagonistom, ki so na prizorišču družbenega nadomestili 

velike zgodbe in močnejše akterje. Tranzicijske družbe iz tega družbenega premika ne morejo 

izostati, četudi se nemalokrat zdi, da specifične ciljne skupine s prepoznavnimi 

»marginalnimi« identitetami le stežka prodirajo v prostor javnih politik tranzicijskih družb.  

Videti je, da si morajo v sferi političnega svoj prostor šele »zaslužiti«, torej prepričati večino 

o svojem (upravičenem) obstoju (prav tam). Marsikdo si namreč prizadeva, da bi migranti še 

naprej ostali očem skriti, nevidni. Vendar pa trenutna situacija na svetu kaže na to, da si dolgo 

več ne bomo mogli zatiskati oči – migranti so tukaj in pojavljajo se zahteve po (primernih) 

odgovorih in ukrepih na situacijo, ki jo prinašajo spremembe v sodobnosti. 

2.2 SODOBNE MIGRACIJE  

Papastergiadis (2000, v Zavratnik Zimic, 2002) je zapisal, da sta zgodovinski obliki 

preseljevanja prebivalstva suženjstvo in kolonializem, v obdobju industrializacije je značilno 

preseljevanje kmečkega prebivalstva v urbana naselja
8
, v obdobju postmoderne globalizacije 

pa naposled prihaja do hibridizacije kultur in deteritorializacije. Mlekuž (2011) se strinja, da 

se je v sodobnosti, v dobi pospešene globalizacije, močno spremenila struktura migrantov. Če 

so se v desetletjih po drugi svetovni vojni selili predvsem delavci k proizvodnji, se danes 

proizvodnja seli k delavcem, torej k poceni delovni sili. Sodobnih migracij tako ni več 

mogoče pojasniti s klasičnimi push – pull dejavniki
9
, kot je bilo to možno včasih. 

Papastergiadis (2000, v Zavratnik Zimic, 2002) označi sodobne globalne migracijske procese 

                                                           
8
 Novo migracijsko dobo za evropsko prebivalstvo je nedvomno uvedel nov družbeni red (kapitalizem), ki je 

svojo celostno podobo pokazal v industrijski revoluciji v 19. stoletju. Takrat je večina Evropejcev prosto 

potovala, kar so omogočala vse bolj dostopna in razvita prevozna ter komunikacijska sredstva. S kapitalizmom 

se je začelo množično gibanje k urbaniziranim industrijskim centrom, torej h kapitalu (Mlekuž, 2011). 
9
 Push-pull dejavnike bi lahko prevedli tudi v »dejavnike odbijanja in privlačevanja«. Migracije se velikokrat 

analizirajo po tem modelu, pri čemer so dejavniki odbijanja tisti, ki ljudi ženejo od doma, dejavniki 

privlačevanja pa tisti, ki jih pritegnejo v novo državo (IOM, 2006). 
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s pojmom »turbolentnosti«, ki je predvsem prispodoba za soodvisnost številnih vplivov v 

sodobnem svetu. Medica (2007) pravi, da so se spremenili migracijski vzorci in migracijske 

poti. Prej ustaljeni tokovi sedaj ne veljajo več. Nekateri avtorji trdijo, da so migracijski tokovi 

še vedno zelo regionalizirani v smislu izvora in destinacij (npr. Edgar idr., 2004), s tem pa se 

večina ne strinja. Današnji zemljevid globalnih migracij je tako kompleksen, kot so biografije 

migrantov (Papastergiadis, 2000, v Medica, 2007). Mnoge države hkrati pošiljajo in 

sprejemajo različne tipe migrantov
10

 (Castles, 2002). Migracijski tokovi so torej »vedno bolj 

mešani« (Vrečer, 2007), trendi pa kažejo, da migranti vse bolj gledajo za novimi 

destinacijami glede na priporočila prijateljev, sorodnikov, agencij in medijev. Stopnja 

nepredvidljivosti postaja vse večja, smeri se vse bolj prekrivajo in migracije vse bolj potekajo 

v smereh Jug – Vzhod – Zahod in Vzhod – Jug – Sever. Sedaj se tudi klasične države 

emigracije spreminjajo v imigrantske države. Tak primer so Italija, Španija, Portugalska, 

Grčija pa tudi Slovenija (Medica, 2007). Poleg tega podatki kažejo, da se število migrantov 

povečuje
11

. 

 

Značilnosti, ki opisujejo sodobne migracijske izkušnje v Evropi, bi lahko strnili v naslednje 

alineje: 

 stopnjevanje: to odraža naraščajočo stopnjo imigracije, čeprav z nestalnostjo v 

nekaterih državah, in z naraščajočim pomenom migracij pri spremembah v številu 

prebivalstva (Collinson, 1993, v Edgar idr., 2004) - ljudje na začetku tisočletja 

migrirajo iz več držav kakor včasih in v več držav (Castles in Miller, 1998, v Vrečer, 

2007); 

 globalizacija: termin »nova migracija« se uporablja za odraz dinamične povezave med 

geopolitičnimi in geoekonomskimi spremembami in razvijajočimi vzorci in procesi 

migracije (Collinson, 1993, v Edgar idr., 2004); 

 feminizacija migracij: ženske migrirajo iz več regij kakor včasih in v več držav kakor 

v preteklih zgodovinskih obdobjih (Castles in Miller, 1998, v Vrečer, 2007)
12

. 

 

Sodobne migracije so torej drugačne od tistih v preteklosti, spremenila se je smer gibanja, 

migracijski tok se je mnogo bolj razpršil, spremenila se je struktura migrantov itd. Gibanje v 

sodobnosti je raznovrstno in se odvija v različne smeri. Značilnost sodobnih migracij v 

zadnjih desetletjih tako postaja kompleksnost, raznovrstnost in množičnost migracijskih 

                                                           
10

 Če so še pred desetletji v migracijskih tokovih plavali predvsem nekvalificirani delavci, je danes ta množica 

veliko bolj pisana. Vse več je tudi kvalificiranih delavcev in strokovnjakov (Mlekuž, 2011). 
11

 Pri interpretaciji globalne rasti mednarodne migrantske populacije je potrebna previdnost, saj so se v zadnjih 

desetletjih zgodile pomembne geopolitične spremembe na regionalni ravni, ki so neposredno vplivale na 

spremembe števila in strukturo migracijskih tokov; precejšen delež rasti števila mednarodnih migrantov je 

namreč moč pripisati tudi razpadu nekaterih državnih tvorb oz. nastanku številnih samostojnih držav v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja (Kralj, 2008). Med dejavniki, ki prispevajo k povečanim migracijam v 

zadnjih petdesetih letih, je torej liberalizacija izhoda, najprej na območju postkolonialnega sveta (»jug«), in sicer 

po ukinitvi državnih omejitev gibanja ter kasneje tudi na območju komunističnih držav (»vzhod«) po propadu 

komunizma (Nyberg-Sørensen idr., 2002). 
12

 Danes predstavljajo ženske več kot polovico vseh migrantov in glavno delovno silo. Njihova prisotnost v 

nacionalnih migracijah je povezana s poceni delovno silo in začasnim delom. Živijo v izolaciji od drugih 

migrantov, njihova odtujitev pa prinese nov premislek o njihovi identiteti in socialnem statusu (Medica, 2007). 
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tokov, s tem pa tudi vse večja nepredvidljivost in vse manjša obvladljivost (Kralj, 2008; 

Medica, 2007). Negotovost pa ni le značilnost migracij, ampak splošna značilnost družbe 

sodobnega časa, ki jo Beck (2001) poimenuje »družba tveganja«. V skladu s tem je tudi »nov 

tok« migrantov bolj ranljiv na trgu dela, kot so bili migranti v preteklosti, katerih prihod je bil 

povezan z določeno potrebo po delovni sili. V zadnjih desetletjih predvsem nelegalne 

migracije postajajo Ahilova peta zahodnih družb (Pajnik idr., 2001) in ravno imigranti brez 

dokumentov in brez urejenega statusa so skupaj z ženskami in mladimi ljudmi najbolj ranljivi 

in toliko bolj izpostavljeni različnim tveganjem (Edgar idr., 2004). 

2.2.1 GLOBALIZACIJA MIGRACIJ 

Globalizacija ni samo ekonomski fenomen. Pretok kapitala, dobrin in servisov ne morejo 

obstajati brez vzporednega pretoka idej, kulturnih produktov in ljudi (Castles, 2002). V 

zadnjih desetletjih pogosto slišimo, da postajajo migracijski tokovi vse bolj globalizirani in 

diferencirani; poleg kvantitativnih sprememb se značilnosti mednarodnih migracijskih tokov 

spreminjajo tudi kvalitativno, v vzrokih za migracije in v etnični sestavi migrantov. 

Mednarodni migracijski tokovi povečujejo etnično in nacionalno raznolikost prebivalstva ter 

spreminjajo demografsko strukturo velike večine t.i. razvitih držav, kar je posebno izrazito v 

nekdaj razmeroma kulturno homogenih nacionalnih državah. To velja tudi za države EU na 

splošno ter vse bolj tudi za Slovenijo (Kralj, 2008). 

 

Globalizacija vključuje številne med seboj povezane procese, med katerimi so 

najpomembnejše stalno rastoče kroženje kapitala, produkcije in dobrin; globalni prodor novih 

tehnologij preko transporta, komunikacije in medijev; spopolnitev lokalnih in meddržavnih 

razvojnih politik in združb (npr. EU, Sporazum o prosti trgovini, Evropsko sodišče za 

človekove pravice in narodne politike) (Nyberg-Sørensen idr., 2002). Razvoj v informacijski 

in transportni tehnologiji je povečal stopnjo začasnih, ponavljajočih in krožnih migracij 

(Castles, 2002). Telekomunikacije, tehnologija in transportna sredstva so torej prispevali 

svoje ter pripomogli k večji povezanosti sveta. Sedaj so nam dostopni še tako nedostopni in 

odročni kraji (Medica, 2007). Poleg geopolitičnih sprememb je na mednarodne migracije 

vplivala tudi rastoča medodvisnost med državami kot posledica procesov ekonomske 

liberalizacije, povečevanje razlik v dohodkih med razvitimi državami in državami v razvoju, 

pocenitev in lažja dostopnost do informacijskih in komunikacijskih sredstev in množičnega 

prevoza ter navsezadnje rastoč demografski razkorak med razvitimi državami in državami v 

razvoju. Posledično je moč opaziti velik razkorak v porazdelitvi rasti deleža migrantov med 

razvitimi državami in državami v razvoju (Kralj, 2008). Vsi omenjeni procesi pa so nasploh 

vplivali na neuravnovešenost med regijami, državami in skupnostmi, to pa hkrati daje dodaten 

zagon za migracije (Nyberg-Sørensen idr., 2002), ki so zajele tako rekoč ves svet ne glede na 

status in izvor migranta. So sestavni del vsakdanje realnosti. Migranti so vse bolj mobilni, 

njihove zgodbe pa so vedno bolj različne (Medica, 2007). Njihovo življenje je usmerjeno v 

dve ali več družb, in to privede do transnacionalnih skupnosti in zavesti (Castles, 2002). 

 

Ena izmed široko razširjenih idej o globalizaciji je, da se je povečala mobilnost in da se je 

doseg interakcije »podaljšal« in pomembno razširil. Pri tem je pomembno poudariti, da je bilo 
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gibanje kapitala, dobrin in informacij osvobojeno v večji meri kot gibanje ljudi, katerih 

mobilnost je še naprej močno regulirana (Smith in Guarnizo, 1998, v Nyberg-Sørensen idr., 

2002). Prostega pretoka kapitala torej ne spremlja tudi prosti pretok ljudi (Vrečer, 2007). Le-

ta sicer narašča, a je še vedno veliko manjši od pretoka kapitala, dobrin in trgovine (Agnew, 

2003; Edgar idr., 2004)
13

. Izkaže se, da je možnost migriranja pogosto razredno pogojena ne 

glede na to, da je svoboda gibanja človekova pravica  (Vrečer, 2007). 

 

Tako kot vsaka stvar ima tudi globalizacija migracij svoje pozitivne in negativne posledice. V 

splošnem bi lahko govorili o naslednjih pozitivnih globalnih učinkih migracij (Lovec in 

Svetličič, 2011): racionalizacija stroškov, krepitev globalne povezanosti, skupnih institucij in 

globalnega upravljanja, mednacionalna kompleksna soodvisnost, kozmopolitizem itd. 

Obstajajo pa tudi negativni globalni učinki, ki so: nizki standardi migrantskega dela , beg 

možganov, neenak razvoj, strukturna odvisnost, ekonomski nacionalizem, politične napetosti, 

medkulturni konflikti itd. (prav tam). Nov tok migracij torej ustvarja nove potrebe, ki jih 

ponudniki servisov niso pričakovali (Edgar idr., 2004). Danes se kaže še ena posledica 

globalizacije v svetu – svetovna (globalna) kriza, ki je trenutno prisotna in vpliva na vse 

države. Le-ta vpliva tudi na migracije in življenja migrantov. Po besedah Lovca in Svetličiča 

(2011) se je povečal priliv delavcev iz dežel visoke nezaposlenosti v dežele, ki jih je kriza 

relativno manj prizadela oz. so na višji razvojni ravni (ne glede na stanje nezaposlenosti). 

Povečal se je tudi pritisk ilegalnih migracij. Številne države se ne znajo soočiti s povečanim 

številom migrantov, veliko migrantov (p)ostane brezposelnih, ponekod pa celo uvajajo 

programe vračanja. 

 

Z razvojem telekomunikacijskih omrežij oz. storitev, manjšimi transportnimi stroški, široko 

razvejanostjo socialnih omrežij ter mednacionalno tihotapsko mrežo, v kombinaciji s tako 

imenovanimi »push-pull« dejavniki, mednarodne migracije postajajo resnični globalni proces 

(Kralj, 2008). Globalizacija torej krepi migracije, velja pa tudi nasprotno – tudi migracije 

krepijo globalizacijo. Ugotavljam, da globalizacija s seboj prinaša tudi sodobne razvojne 

izzive, pri katerih je potrebno skušati omejevati negativne posledice in internalizirati ter 

optimizirati pozitivne učinke migracij
14

. 

2.2.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ODLOČITEV ZA MIGRACIJE  

Razlogi za migriranje (»push factors«) so različni: medtem ko nekdo migrira, da bi ušel 

gotovi smrti, nekdo drug išče boljše možnosti za svojo kariero, nekdo tretji pa si želi ponovne 

združitve s svojo družino itd. Povod za migracijo se tako giblje od političnega (konflikt, 

                                                           
13

 Čeprav je delo »blago«, je zaradi svojih posebnih značilnosti najmanj globalizirana dobrina (Lovec in 

Svetličič, 2011). Medtem ko so državne meje konstantno prečkane s procesi komunikacije in izmenjave, je 

dejansko fizično gibanje ljudi še vedno omejeno (Smith in Guarnizo, 1998, v Nyberg-Sørensen, idr., 2002). 
14

 Med možnimi ukrepi se tako znajdejo (Lovec in Svetličič, 2011): ustrezne pravice dela, sistemsko nižanje 

transakcijskih stroškov, migracijsko – razvojne politike, ustrezno razmerje med nacionalizacijo migrantov / 

začasnimi migranti in razvojnimi dejavniki, vključitev standardov proizvodnje in širših učinkov trgovine med 

vprašanja (liberalizacije) trgovine, mednarodni režim delovnih migracij, bilateralne pogodbe in dobre prakse, 

integracijske politike, pozitivna diskriminacija, medkulturni dialog, politične, socialne in druge človekove 

pravice, krepitev koncepta »človeške varnosti«, krepitev razvoja ustreznih demokratičnih institucij ter krepitev 

globalnega večpartnerskega medkulturnega dialoga. 
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politično zatiranje, pregon) do ekonomskega (ekonomske stiske, brezposelnost, negotove in 

nevarne delovne razmere) idr. (CONCORD, 2011, v Keusch in Schuster, 2012; Zavratnik 

Zimic, 2002). Na odločitev posameznika za pot pa najpogosteje ne vpliva le eden od razlogov 

(Pajnik idr., 2001), saj se »motivi, vzroki, dejavniki pogosto, če ne kar vedno, prepletajo« 

(Mlekuž, 2011: 12)
15

. Na razlago vzrokov za migracije ne moremo gledali le skozi odločitev 

posameznika, ampak lahko iščemo tudi strukturne vzroke. To potrjujejo Edgar idr. (2004), ki 

pravijo, da se drugačen pogled na migracije od prevladujočega, ki ga delijo številne državne 

vlade, osredotoča na njihov strukturni izvor. Razumevanje kompleksnega zgodovinskega 

poteka pokaže, da migracijski tokovi niso preprosto rezultat neodvisnih dejanj avtonomnega 

posameznika, ampak so močno povezani in determinirani z ekonomskimi in socialnimi 

okoliščinami v obeh, državi izvora in državi sprejema. Trdili bi lahko, da so migracije 

sproducirane in se ne zgodijo zgolj same od sebe (torej le zaradi želje posameznika).  

Razlogov za migracijo ne moremo iskati zgolj pri individualnem položaju posameznika, 

ampak je treba pogledati nanje širše - na ravni celotnega globalnega dogajanja. Kralj (2008) 

opozarja, da pri tem ne smemo spregledati kulturno-ideoloških dejavnikov globalizacije, ki so 

neki ovoj, v katerem zori odločitev za migracijo
16

. Najpomembnejši mikrodejavnik 

mednarodnih migracij pa so socialne mreže, ki jih oblikujejo migranti ali migrantske 

skupnosti
17

. 

2.3 VRSTE MIGRACIJ 

Ljudje so se od nekdaj selili iz različnih razlogov, v zadnjega pol stoletja pa bi lahko govorili 

zlasti o treh najpogostejših tipih migracij, kot jih navaja Castles (2002): stalna naselitvena 

migracija, začasna službena migracija in begunsko gibanje. V zadnjih treh desetletjih se 

pojavljajo vedno večja raznolikost, močno povečanje in mešanje. Raznolikost različnih tipov 
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 Konflikti in kršitev človekovih pravic skupaj s slabim vladanjem so postali ključni dejavniki, ki spodbujajo 

sodobne migracije. Ni naključje, da so nemirne države pogosto tudi tiste z resnimi ekonomski težavami. 

Kombinacija tega dvojega v motivaciji ustvari težave pri ohranjanju ostre ločnice med prostovoljno in prisilno 

migracijo (Richmond, 1994, v Nyberg-Sørensen idr., 2002). Kar se prične kot ekonomska migracija se lahko 

spreobrne v notranji premik ali pa v mednarodno begunski tok in nasprotno (Van Hear, 1998, Stepputat in 

Sørensen, 2001, v Nyberg-Sørensen idr., 2002). 
16

 Globalizacija naredi kulturni kapital dosegljiv skozi sijoče podobe zahodnega življenjskega sloga tudi najbolj 

oddaljenim vasem (Castles, 2002). Šele ko informacije in ideologija »svobodnega in prosperitetnega Zahoda« 

prodrejo do posameznikov v svetovni periferiji, ti dobijo »vpogled« v lastne razmere. Šele v primerjavi z 

drugimi je možna ocena lastne situacije. Poleg »čutno praktičnih« dokazov o lastni revščini šele podobe 

»sanjskega sveta« prepričajo, da je lastna situacija krivična ali nevzdržna (Kralj, 2008: 155). V tem primeru bi 

lahko govorili o kulturnem kapitalu; to se nanaša na znanje o drugih družbah in priložnostih, ki jih le-te nudijo 

(Castles, 2002). Globalizacija ponuja tudi dostop do informacij o tem, kako se pravzaprav odseliti in poiskati 

delo kje drugje (Castles, 2002; Lovec in Svetličič, 2011). Tudi povečana pismenost in osnovna izobrazba 

pripomoreta k možnosti za selitev (Castles, 2002). 
17

 Obstoječa migracijska omrežja, poprejšnje migracije družinskih članov, sorodnikov in poznanstev nižajo 

transakcijske stroške (Lovec in Svetličič, 2011). Te mreže je mogoče obravnavati tudi kot socialni kapital, s 

pomočjo katerega (potencialni) migranti pridejo do informacij o okolju, možnostih nastanitve in dela 

(zaposlitve), do pomoči pri birokratskih postopkih in osebnih stiskah (Kralj, 2008) Znano je, da se večina 

migrantov odloči za »utrto pot« in gre tja, kjer so njihovi znanci že vzpostavili »mostišče«; to jim omogoča, da 

lažje najdejo delo in nastanitev ter lažje premostijo birokratske ovire (Castles, 2002). 



20 
 

migrantov se izraža v vedno bolj raznovrstnih socialnih in demografskih profilih migrantov 

(Castles, 2002; Edgar idr., 2004). Potrebno je poudariti, da vsako novo opredeljevanje 

migracij – prisilnih ali prostovoljnih, trajnih ali začasnih, organiziranih ali neorganiziranih, 

legalnih ali nelegalnih - vključuje tudi določanje novega teoretskega modela ali 

metodološkega okvira. Ravno definicija odloči, kakšen status bo migrant pridobil v novem 

okolju, torej ali bo lahko ostal ali bo vrnjen domov (Castels, 2002, v Medica, 2007). 

2.3.1 EKONOMSKA MIGRACIJA 

Konvencionalno je mednarodna migracija razumljena kot posledica neenakosti v razvoju med 

pošiljajočo državo in državo sprejema. Najbolj osnovna predpostavka je, da če rast 

materialnih virov ne uspe dohajati demografske rasti, se bo pojavil močan migracijski pritisk 

iz manj razvitih v bolj razvite države (Nyberg-Sørensen idr., 2002). Večina ljudi se seli zato, 

da bi zaslužila več denarja, da bi poslovala ali delala (Mlekuž, 2011). Ekonomski migranti se 

v splošnem torej selijo, da bi našli boljše in manj negotovo življenje, pa tudi da bi izboljšali 

svoj socialni in ekonomski status (Keusch in Schuster, 2012). Na eni strani ta tip migracij tako 

predstavlja eksistenčno nujnost, po drugi pa boljše možnosti (boljše delovne razmere, 

možnosti napredovanja in strokovnega izpopolnjevanja). Posledično govorimo o zelo 

raznovrstni skupini migrantov, ki se nikakor ne seli pod enakimi pogoji in ni obdarjena z 

enakimi možnostmi in priložnostmi (Mlekuž, 2011). Sodobne ekonomske migracije kot 

posledica globalizacijskih procesov se od klasičnih mednarodnih ekonomskih migracij 

razlikujejo v pomembni dimenziji: bile naj bi kratkotrajnejše, in ne več stalne. Vendar pa so 

tudi v novem okolju pod enakimi kulturno-ideološkimi pritiski kot sleherni prebivalec 

zahodnega sveta: vpeti v verigo potrošnikih želja, ki se nikoli ne morejo uresničiti (kar je 

pogoj obstoja sodobnih porabniških ideologij), zato se utegnejo odhodi domov upočasniti ali 

kar odložiti v nedogled (Kralj, 2008).  

2.3.2 MIGRACIJA Z NAMENOM ZDRUŽITVE DRUŽINE 

Združitev družine je postopek, ki omogoča ponovno združitev družinskih članov, ločenih 

zaradi prostovoljne ali prisilne migracije. Evropska direktiva o združitvi družine velja le za 

zakonce, mladoletne neporočene otroke in starše mladoletnikov (Dembsky, 2007). Imeti 

družinsko življenje in biti skupaj z družinskimi člani nista le osnovni človekovi pravici, 

ampak tudi predpogoj za uspešno integracijo migrantov. Ko se osebi pridružijo še partner in 

otroci, se ta ustali v novem okolju. Le-to sedaj dobi nov pomen, s tem pa se poveča tudi težnja 

po integraciji. Ta pozitivni vidik je opažen tudi v sedanji zakonodaji EU-ja, ki dovoljuje 

združitev družin državljanom EU, ki delajo v drugih državah članicah (Rudiger in Spencer, 

2003). 

2.3.3 PRISILNA IN POLITIČNA MIGRACIJA 

Prisilne migracije so »splošen pojem, ki se uporablja za migracijska gibanja, kjer je prisoten 

element prisile, vključno z grožnjo zoper življenje in preživetje, ki bodisi izvira iz narave ali 

jo povzroča človek (npr. gibanja beguncev in notranje razseljenih oseb ter ljudi, ki se selijo 

zaradi nevarnih ali okoljskih nesreč, kemijskih ali jedrskih nesreč, lakote ali razvojnih 



21 
 

projektov)« (IOM, 2006: 29). Vsaka migracija, ki ni prostovoljna, torej sodi v to skupino
18

. 

Kot je razvidno iz definicije IOM, so vzroki za prisilne migracije po navadi kompleksni - od 

vojn, diktatorskih režimov, industrije orožja, naravnih nesreč, razpada držav, hitre rasti 

svetovnega prebivalstva, kolonializma, nizkega ekonomskega standarda - do rasne 

diskriminacije in izključevanja drugih etničnih skupin, ki je posledica nastanka novih držav in 

»etnocentrične politike« (Vrečer, 2007). 

 

Z rastjo migracijskih tokov se je v drugi polovici 20. stoletja zviševalo tudi število beguncev 

(Kralj, 2008). Po podatkih UNHCR-a je na svetu 20 milijonov beguncev (Vrečer, 2005). 

Medtem ko je enim uspelo zbežati iz matične države, so drugi zaradi pomanjkanja denarja 

morali ostati
19

 (Pajnik idr., 2001). Begunec je oseba, ki zaradi utemeljenega strahu pred 

preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti določeni družbeni skupini ali 

določenemu političnemu prepričanju, se nahaja zunaj države, katere državljan je, in ne more 

ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države (Konvencija o statusu beguncev, b. 

d.) Da bi oseba lahko pridobila status begunca, mora najprej zaprositi za azil (politično 

zatočišče). Republika Slovenija (RS) je pravico do azila sprejela in zapisala kot ustavno 

pravico v 48. členu Ustave republike Slovenije. Postopek za pridobitev azila, ki ga vodi 

Sektor za azil, je dolgotrajen in zapleten. Začne se takoj po vložitvi prošnje za azil. V času 

postopka so vse osebe obravnavane kot prosilci za azil
20

 in lahko bivajo v Azilnem domu RS. 

Prosilci prejmejo izkaznico, ki predstavlja identifikacijski dokument v RS. Ko prošnjo za azil 

poda mladoletna oseba brez spremstva, jo mora spremljati zakoniti zastopnik oz. skrbnik, ki 

ga imenuje organ, pristojen za azilni postopek. Pristojni organ lahko prošnji za azil ugodi in 

oseba pridobi status begunca ali pa jo zavrne kot neutemeljeno in določi rok, v katerem mora 

prosilec zapustiti državo. V tem času je premeščen v Center za tujce v Postojni in kasneje 

odstranjen (deportiran) iz države (Dembsky, 2007). S tem ko oseba pridobi status begunca, 

pridobi tudi dovoljenje za stalno prebivanje v RS. Če oseba 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, mučenje, nehumano ravnanje), se ji 

prizna subsidiarna zaščita. S tem oseba pridobi dovoljenje za začasno prebivanje v RS (Zakon 

o mednarodni zaščiti, 2011). 

 

Prisilno priseljeni predstavljajo globalno vprašanje, vse prepogosto pa se nanje gleda samo 

kot na humanitarno vprašanje ter vprašanje državne in mednarodne varnosti. Urejanje 

problemov prisilno priseljenih je tako tudi politično vprašanje, ki predstavlja izziv za sodobne 

države (Vrečer, 2007). To je pomembno tudi za Slovenijo, saj so v nasprotju z razvitimi 

državami zahodne poloble, ki so ciljna destinacija večine (ekonomskih) migrantov, države 

globalnega juga in vzhoda oz. t.i. države v razvoju tiste, v katerih išče zatočišče večina 

beguncev. Odgovor na to pa je zaostrena politika dodeljevanja azila v zadnjih dvajsetih letih. 

Osebe, ki zaprosijo za azil, so deležne vse večjega sumničenja, da pravzaprav zlorabljajo 
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 Kategoriji prostovoljnega in neprostovoljnega pa znata biti zavajajoči. Vse bolj postaja namreč jasno, da se le 

malo migrantov seli povsem prostovoljno oz. neprostovoljno. Skoraj vse migracije vsebujejo določeno stopnjo 

prisile oz. izbire (Gombač, 2005).V mislih bom imela predvsem tiste prisilne migracije, pri katerih gre za 

zunanje vzroke, ki sprožijo val selitev. 
19

 Na tem mestu je treba ločiti med dvema skupinama posameznikov: posamezniki, ki zbežijo čez mejo, in 

notranje razseljenimi osebami, ki sicer pobegnejo od doma, a pri tem ne prečkajo državne meje. V diplomski 

nalogi me bo zanimala predvsem prva skupina. Omeniti pa je potrebno, na kar opozarja Vrečer (2007) - prvo 

skupino ščiti begunsko pravo, medtem ko druge ne ščiti nobena zakonodaja.  
20

 Novi zakon nadomesti izraz prosilci za azil s terminom prosilci za mednarodno zaščito (Zakon o mednarodni 

zaščiti, 2011). 
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pravico do azila ter da gre večinoma samo za ekonomske migrante, ki želijo na ta način 

vstopiti v državo (Kralj, 2008)
21

. 

2.3.4 ILEGALNA MIGRACIJA 

Dvajseto stoletje je »stoletje ilegalnih migracij« (Mlekuž, 2011: 17), zato je prav, da nekaj 

pozornosti posvetim tudi tej temi. Ta vrsta se pogosto prekriva z že prej omenjenimi tipi 

migracije, pri čemer laična javnost velikokrat preveč posplošuje in jo pripisuje zgolj prisilnim 

in političnim migrantom. Prihaja do tega, da ne ločimo več med pojmoma begunec in 

»ilegalec«. »Za ilegalne migracije se vse pogosteje uporabljajo izrazi nedovoljene, 

nezakonite, nedokumentirane migracije. Čeprav najbolj radikalne definicije opredeljujejo vse 

migracije kot prisilne (razen turizma), je razvidno, da je med njimi vse manj legalnih, vse več 

pa ilegalnih migracijskih premikov (Medica, 2007: 125)«. Poleg številnih ugodnosti, ki nam 

jih daje (ali pa naj nam bi jih dajala) država, nas hkrati tudi omejuje. Mlekuž (2011) dodaja, 

da nas ne le omejuje, lahko nam celo preprečuje izražanje drugačnosti. Ni pa nujno, da nas v 

ilegalno migracijo silijo zgolj razmere v naši državi. Lahko si (za)želimo le boljše življenje, ki 

nam ga rodna gruda ne more dati. Poznamo različne oblike nedovoljenega, nezakonitega ali 

tako imenovanega ilegalnega migriranja, ki se med seboj deloma prekrivajo. Najbolj 

prakticiran način je, da potencialni migrant legalno vstopi v državo kot turist, sezonski 

delavec, poslovni potnik, prosilec za azil ali begunec. Njegova ilegalnost se začne v trenutku, 

ko brez dokumentov ostane dlje, kot mu je odobreno, in sploh, če sprejme zaposlitev brez 

dovoljenja za delo (delo na črno). O ilegalni migraciji lahko torej govorimo, ko se zakonito, 

legalno (denimo z vizo) prestopi državna ali kaka druga meja, do kršitve pa pride kasneje s 

prekoračitvijo dovoljenega časa bivanja ali pa se vstopi legalno in se zaposli brez dovoljenja 

(Kralj, 2008; Medica, 2007; Mlekuž, 2011). Naslednja oblika je skrivna priselitev ali prestop 

meje s ponarejenimi dokumenti ali brez (veljavnih) potnih listov (Kralj, 2008; Medica, 2007). 

Do ilegalnosti pride tudi v primerih, ko se naknadno spremenijo administrativni akti in 

birokratski postopki, ki vplivajo na legalni status oseb (Kralj, 2008). 

 

Z omejevanjem možnosti vstopa na legalen način pripomoremo k ustvarjanju pogojev za 

migracije, ki potekajo skozi stranski ali zasilni izhod (Kralj, 2008). Ljudje se bodo seveda 

vedno selili, legalno ali ilegalno. Tega preprosto ne more spremeniti nobena politika, ker to ni 

stvar kolektivnih politik, ampak človekovih individualnih motivacij, želja in hrepenenj . 

Migracijska politika zaprtih meja (in tu se ne smemo slepiti) pa določen del migracij tako 

rekoč a priori pošilja v ilegalo (Zavratnik Zimic, 2002). Na podlagi tega lahko sklenemo, da 

se ilegalna migracija lahko pojavi »povsod tam, kjer države prepovedujejo izseljevanje ali/in 

priseljevanje ali/in selitve po svojem ozemlju« (Mlekuž, 2011: 17). 
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 Razlog za to bi lahko našli v dejstvu, da ekonomski in prisilni migranti marsikdaj potujejo skupaj. Kontinuiran 

dotok migrantov ter hkrati omejevanje možnosti za legalen vstop v države EU ima za posledico povečano število 

vloženih prošenj za azil (Kralj, 2008:). Dogaja se, da za status begunca zaprosijo posamezniki, ki do tega niso 

upravičeni, ker sicer vstop v državo zanje ne bi bil mogoč. Problem, ki izhaja iz tega, je, da s tem upada zaščita 

za prisilne migrante, ki bežijo zaradi nasilja, saj se njihove vloge pogosto štejejo za lažne. Uradniki dobijo veliko 

več prošenj kot običajno in jih bolj zavračajo. To je eden izmed sodobnih migracijskih problemov, ki zahteva 

rešitev (Vrečer, 2005). 
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2.4 ZAPIRANJE MEJA 

V zadnji četrtini 20. stoletja se je v Evropi pomaknil pogled na migracijo kot dejavnika, ki 

prispeva k ekonomski rasti v državi sprejema in razvoja v pošiljajočih državah, do 

prevladujočega mnenja, da so imigracijski pritiski dosegli nevzdržno stopnjo (Nyberg-

Sørensen idr., 2002). Večina državnih vlad ima namreč v povezavi z migracijami predstave o 

(samo)motiviranih posameznih dogodkih in ne o strukturno povzročenem fenomenu. Na 

odločitev za migracijo gledajo kot na nepremišljeno, morda celo iracionalno, posamezno 

dejanje (Edgar idr., 2004). Kralj (2008), dodaja, da ilegalne migracije v začetku 21. stoletja 

postajajo v očeh (nad)nacionalnih ekonomsko-političnih struktur nevarnost, primerljiva z 

mednarodnim kriminalom in globalnim terorizmom, ki jo je treba na vsak način omejiti (prav 

tam). Posledično imigracijske kontrole služijo kot orodje, s katerim vlade skrbijo za nadzor in 

ravnotežje, ki zagotavlja, da njihove države ne preplavi preveč nezaželene populacije (Edgar 

idr., 2004)
22

. Medica (2007) trdi, da je Evropa doslej najmanj naredila za to, da bi v 

izhodiščnih prostorih (npr. Afriki) prispevala k odpravi vzrokov za beg, namesto tega pa se 

posveča predvsem omejitvam vstopa vanjo. Za  migracijsko politiko EU je od devetdesetih let 

tako postala odločilna povezanost obrambe navzven in integracije navznoter, z nedvoumno 

prioriteto obrambe navzven (prav tam). Restrikcije se danes kažejo v spremembah politike 

vizumov, v uvajanju viz tudi za potencialno prisilne priseljence in v določitvah kvot (Vrečer, 

2007). Schengenska meja na obrobju EU loči med tistimi, ki lahko svobodneje potujejo, in 

tistimi, ki so izključeni iz svobode gibanja in jim omenjena človekova pravica ni zagotovljena 

(Vrečer, 2005). Države EU so mejne politike kot osrednji instrument integracijskih politik 

torej institucionalizirale s podpisom Schengenskega sporazuma oz. Schengenske konvencije. 

Sporazum je postavil temelje za izvajanje skupne evropske politike, ki ureja vstop tujcev, in 

sicer tako, da je odpravil notranje meje, hkrati pa se je nadzor zunanjih dodatno poostril 

(Kralj, 2008; Pajnik idr., 2001). Tako se je spremenil v učinkovito orodje za gonjo proti vsem, 

ki niso državljani EU (Pajnik idr., 2001), države članice, ki mejijo na »tretje države«, pa so 

tako postale »evropski psi čuvaji« (Kralj, 2008: 161). 

 

V povezavi z zapiranjem meja je nujno spregovoriti tudi o (ne)upoštevanju človekovih pravic. 

Kaže se, da je to, da imamo pravice, odvisno od prejetja posebne vrste družbenega priznanja 

in sprejetosti, torej od našega pravnega statusa v posamezni, konkretni politični skupnosti 

(Michelman, 1996: 203, v Benhabib, 2010). Pravo in politika torej določata obseg človekovih 

pravic in s tem močno vplivata na način življenja migrantov (Vrečer, 2007). Človekove 

pravice niso nujno le to, kar določajo univerzalni in drugi dokumenti, temveč vse to, v kar 

verjamejo posamezne skupine, ki jih uporabljajo, izrabljajo ali zlorabljajo za uveljavljanje 

svojih interesov (Samaluk in Turnšek, 2011). Države na meji so se znašle v primežu med 

bruseljskimi zahtevami po doslednem izvajanju restriktivnih nadzorovalnih ukrepov ter med 

zahtevami po upoštevanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Ti izhajajo iz 
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 Po koncu druge svetovne vojne so bili zaželeni migranti z nižjo stopnjo izobrazbe, sedaj pa so zaželeni 

predvsem tisti, ki se zlijejo s prevladujočo podobo o rastoči blaginji, tehničnih novostih in so tudi pomembni za 

produktivnost družbe, zlasti visoko kvalificirani migranti. Govorim o »begu možganov«, pri katerem se spodbuja 

prenos človeškega kapitala iz revnejših držav v premožnejše. To prinaša tehnološki napredek in kulturne 

inovacije tudi v območja izvora.(Castles, 2002; Medica, 2007). 
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mednarodnih pravnih aktov, kot sta npr. Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948) in 

Ženevska konvencija ali Konvencija o statusu beguncev (1951), ki med drugim zagotavljajo 

pravico do azila, pravico do nevračanja, pravico do zaščite in pravico do nediskriminatorne 

obravnave (Kralj, 2008). Vendar pa avtorji opozarjajo, da se le-te vse manj uporabljajo v 

praksi (Edgar idr., 2004; Pajnik idr., 2001; Vrečer, 2007)
23

. Poleg tega je potrebno opozoriti 

tudi na to, da upoštevanje določenih pravic in npr. dodeljen azil v državi sprejema še ne 

pomeni, da jim bodo tam zagotovljene človekove pravice (Vrečer, 2007). Pozablja se 

predvsem, da gre tukaj tudi za ljudi, ki so prav tako kot kdorkoli drug upravičeni do 

človekovih pravic. Pri tem pa ne smemo preveč posploševati, saj gre pri migrantih za zelo 

raznoliko skupino. 

 

Glede na zapisano se je smiselno vprašati, ali ima odgovor EU v obliki neprepustnega 

elektronskega zagrajevanja v času globalizacije sploh kakšen smisel. Človekove pravice 

predstavljajo orodje, s katerim lahko učinkovito zboljšujemo kakovost življenja, ki migrirajo 

(Vrečer, 2007), kljub temu pa so z gradnjo »zidov« okoli Evrope te pravice migrantom 

mnogokrat kršene. Kako lahko še naprej gradimo ograde okoli nas in kako je v tej globalni 

vasi sploh kdo lahko ilegalec? Logika zapiranja nacionalnih prostorov za elektronske pregrade 

in omejevanje dostopov do državljanstva ne more peljati k taki globalni omreženi družbi, v 

kateri bi bila transnacionalna mobilnost ljudi tretirana kot možnost izbire, predvsem pa, da bi 

dejansko potekala večsmerno. Izbira Evrope je tu jasna: nadzor in zagrajevanje »pred tujci iz 

tretjih držav« (Zavratnik Zimic, 2002: 69). Ali je tak odgovor tudi smiseln? Medica se 

sprašuje (2007: 128), »Kako naj se država brani pred procesom, ki je globalno povezan z 

njenim lastnim razvojem?« Svetovnih migracijskih gibanj ni mogoče strniti v peščico 

sprememb, ki naj bi zagotavljale nacionalno varnost na podlagi sodobne elektronske 

tehnologije (Zavratnik Zimic, 2002), poleg tega pa se prebivalstvo EU stara, narašča pa 

potreba po delovni sili. Do nedavnega najbolj profitabilne narko mreže se vse bolj 

preusmerjajo v tihotapljenje ljudi, saj je tveganje vse manjše; kazni so manjše, dobiček pa je 

vse večji. Če se bo tak trend nadaljeval, bo priseljencev, ki se bodo priselili po legalni poti, po 

projekcijah EU zmeraj manj, ilegalnih migrantov pa vedno več (Medica, 2007). Omejitev 

svobode gibanja migrantov ali vsesplošno zapiranje meja se torej kaže kot neustrezno. 

Obstajajo globalni pritiski, ki se jim v prihodnje ne bomo mogli izogniti. Nobena država ne 
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 Znano je, da je (večinoma) uresničena ena izmed temeljnih pravic ljudi, in sicer da lahko »od koderkoli« 

odideš, hkrati pa ljudje nimajo pravice »kamorkoli« oditi (Edgar idr., 2004). Vsakdo ima pravico vstopiti v 

katerokoli državo, še posebej, če je v lastni ogrožen ali mu grozijo s smrtjo ali ga maltretirajo (Pajnik idr., 2001), 

kar je zapisano tudi v Splošni deklaraciji človekovih pravic (b. d.). Še posebej se tega dotikajo naslednji členi: 

13. člen, ki pravi, da ima »vsakdo pravico do svobodnega gibanja in izbire prebivališča znotraj meja določene 
države«, k temu pa doda še, da ima »vsakdo pravico zapustiti katerikoli državo, vključno s svojo lastno, in vrniti 

se v svojo državo«. Pomemben je tudi 14. člen, ki pravi, da ima »vsakdo pravico v drugih državah iskati in 

uživati pribežališče pred preganjanjem«. Pojavlja pa se vprašanje, koliko se te pravice v praksi res udejanjajo, saj 

EU postavlja vedno večje omejitve pri odobritvi vstopa in podelitvi statusa begunca. Opozoriti je treba, da 

»omenjeni člen splošne deklaracije ne pravi, da morajo prisilno priseljeni azil tudi dobiti« (Vrečer, 2007: 31). Če 

se osredotočimo zgolj na begunsko problematiko zapiranja meja v Sloveniji, podatki pokažejo, da je v letu 2008 

bilo 409 vlog v odločanju za pridobitev statusa osebe z mednarodno zaščito (begunca). Od tega je bilo rešenih 

325, status pa je bil priznan 4 osebam. V letu 2012 je bilo v odločanju 428 vlog, rešenih pa 328. Status je bil 

priznan 34 osebam, od tega je 19 oseb dobilo status begunca, subsidiarno zaščito pa 15 oseb (Poročilo o delu 

direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacije za leto 2012). Še vedno je zelo malo prošenj 

odobrenih, vendar pa primerjava po letih kaže, da se situacija v Sloveniji izboljšuje, kar se tiče odobritev statusa. 
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more zapreti svojih meja, vse meje so prepustne in selektivne, ljudje vedno najdejo pot čeznje 

(Medica, 2007). Poleg tega je hipokrizija brez primere govoriti o enakih možnostih za vse in v 

isti sapi deliti ugodnosti le enim. Še huje: enim zato, da jih drugim ne bi bilo treba (Pajnik 

idr., 2001). Vrečer (2005) predlaga uvedbo ustreznih mehanizmov, ki bi omogočali vstop v 

države sprejemnice tudi tistim, ki so preganjani ekonomsko. Če bi upoštevali avtoričin 

predlog, bi se izognili povečanemu številu prošenj za azil in bi lažje ločili med političnimi in 

ekonomskimi migranti ter jim omogočili možnosti za vstop, s tem pa priložnost za manj 

negotovo življenje. 

2.5 MIGRACIJA IN RAZVOJ 

Ocena vpliva migracije na razvoj se razlikuje skozi čas. Na migracijo lahko gledamo kot 

koristno ali kot škodljivo za razvoj, odvisno od zgodovinskega trenutka in okoliščin. 

Prisotnost migrantov lahko predstavlja priložnost za razvoj iz več različnih razlogov. Prvi 

med njimi je ta, da migranti pošiljajo svojcem denar. Njihova sredstva so tako dobro 

usmerjena in namenjena revnejšim tako v nemirnih kot stabilnih državah v razvoju. Naslednji 

razlog je, da so migrantske diaspore vpletene v mnoge meddržavne prakse (rešitve, 

investicije, kulturna izmenjava in politično zagovorništvo) z direktnim vplivom na 

mednarodno razvojno sodelovanje. Tretji razlog je, da sta tako javni kot zasebni sektor v 

razvitih državah neposredno in dolgoročno odvisna od dela migrantov z vedno bolj 

kompleksnimi kombinacijami spretnosti (Nyberg-Sørensen idr., 2002). Številne izkušnje so 

dokaz, da migranti lahko predstavljajo pozitivno spremembo za družbo. Na nekaterih 

področjih (kulturno, intelektualno, gospodarsko ipd.) so njihovi prispevki družbi jasno vidni. 

Tako so strokovnjaki v Veliki Britaniji ugotovili, da so migranti prispevali veliko inovacij, ki 

so revitalizirale britansko družbo na lokalni in državni ravni. To pa se lahko zgodi le v 

primeru, ko jim je dopuščena integracija v državo gostiteljico (Kushner in Knox, 1999: 417, v 

Bartulović, Bizjan, Drašler, Sova in Volarič, 2002), brez tega bi se sicer izgubile pomembne 

kulturne in druge inovacije, ki jih prinaša kulturni pluralizem (Vrečer, 2007). Omenila sem že 

tudi, da ima povečan priliv mednarodnih migrantov, med katerimi je okoli polovica žensk, v 

razvite države, še posebej v države zahodne poloble, za katere je značilen nizek ali negativen 

naravni prirastek, pomemben vpliv na rast populacije (Kralj, 2008). Migracije nam torej 

ponujajo možno rešitev za izziv staranja in nizke rodnosti, ki sta značilna za razvite države, 

saj »razvite države ne bodo mogle več zadržati solidnih stopenj rasti brez uvoza delovne sile. 

Ta je tako v njihovem »nacionalnem« interesu in ga ne ogroža, kot se pogosto misli« (Lovec 

in Svetličič, 2011: 1351). Vrečer (2005) dodaja, da se vedno več držav zaveda tega. 

Demografski trendi opozarjajo, da priseljenci, begunci, legalni ali ilegalni migranti za državo, 

ki jih sprejme, niso nujno strošek, temveč tudi ekonomska priložnost (Medica, 2007). 

Prisotnost migrantov prinaša spremembe na lokalnih tržiščih s hrano, nastanitvah, zemljiščih, 

transportu in drugih dobrinah, servisih in resursih, spremembe na lokalnem trgu dela, 

spremembe v lokalni ekonomiji in družbi v povezavi z vpeljavo humanitarne pomoči, potrebe 

v zdravstvenem sistemu, izobraževalnem in drugih servisih, ekološke in okoljske spremembe 

itd. (Nyberg-Sørensen idr., 2002). Ali se bodo te posledice izkazale kot pozitivne ali 

negativne, je zelo odvisno od odziva okolja nanje. 
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Namesto da bi izkoristila razvojni potencial migrantov z ozirom na razvojne posledice in 

zahteve po človekovih pravicah, EU daje več poudarka nadzoru meja in boju proti ilegalni 

migraciji (CONCORD, 2011, v Keusch in Schuster, 2012). Rezultat nasprotujočih si politik je 

ovirano državno in mednarodno sodelovanje, kar posledično veliko stane in ima ravno 

nasproten učinek od želenega. S koherentnim pristopom bi mednaroden razvoj lahko bil 

uporabljen na veliko bolj obširen in izčrpen način. Tako bi resnično prispevali k zmanjševanju 

razlik med destinacijo in matično državo (Keusch in Schuster, 2012). Migracijska in razvojna 

politika lahko vzajemno krepita druga drugo (Nyberg-Sørensen idr., 2002). Globalizacija 

mobilnosti dela ob ustreznem regulatornem okvirju lahko pomeni rešitev za številne 

probleme, povezane z zaostajanjem razvoja in globalizacijo na sploh (Lovec in Svetličič, 

2011). Migranti imajo sčasoma pozitiven vpliv za državo sprejema, a je za to potrebna 

potrpežljivost in vztrajnost na poti do rezultata (Edgar idr., 2004). Z več političnega prostora 

za globalizacijske teme razvitih držav in držav v razvoju in na podlagi ustreznega 

migracijskega režima lahko liberalizacija svetovnega trga dela prispeva k pozitivnim 

razvojnim učinkom ne samo za migrante, ampak tudi za države izvora in sprejema ter tako 

okrepi koristi nasproti stroškom globalizacije (Lovec in Svetličič, 2011). Migracijski pretoki 

niso breme in grožnja varnosti, pač pa so priložnost in dolgoročna možnost perspektivnega 

življenja in razvoja tako migrantov kot domačinov (Medica, 2007). Tudi Slovenija v 

prihodnjih 50 letih preprosto potrebuje migracije, da bi preživela kot ekonomska, socialna in 

politična  entiteta. Zato ne moremo trditi, da migranti zgolj obremenjujejo slovensko državo. 

Nasprotno, obremenjujejo jo toliko, kolikor so slovenske (ne)vladne institucije nesposobne, 

da bi z razvojno strategijo in drugimi politikami migracijske tokove iz stroškovnih postavk 

spremenile v svojo razvojno priložnost (Kovač, 2003). 

3 INTEGRACIJA 

Znotraj koncepta integracije bom spregovorila o tem, kaj se dogaja s posameznikom in 

njegovim okoljem po vstopu v novo državo. Ker govorim o že priseljenih osebah, ki se jih 

dotika integracija, bom v ta namen uporabljala pojem imigrant ali priseljenec. 

 

»Integracija je v Evropi trenutno prevladujoč termin, s katerim se označuje procese (in 

njihove posledice) vključevanja priseljencev v novo družbeno okolje (Bešter, 2007: 106).« Za 

kakšne procese točno gre, natančneje definira Vrečer (2007), ki pravi, da se koncept 

integracije nanaša na družbene in kulturne procese vključevanja migrantov v sociokulturni 

sistem države, v katero so se priselili. Integracija je definirana kot »postopek, v katerem so 

posamezniki sprejeti v družbo bodisi kot posamezniki bodisi kot skupina. Zahteve družbe 

prejemnice so različne od države do države, odgovornosti za integracijo pa ne nosi le ena 

določena skupina, ampak je odvisna od različnih akterjev: priseljencev samih, vlad držav 

gostiteljic, institucij in skupnosti« (IOM, 2006: 37). Šele oboje skupaj, prišleki in njihovo 

okolje, tvorijo nekaj novega in soustvarjajo realnost. Če bi gledali na integracijo kot na zgolj 

proces vključevanja imigrantov v državo gostiteljico, bi to hitro napeljalo na misel, da so 

imigranti tisti, ki se morajo prilagoditi. Različni avtorji zato poudarjajo dvosmernost 

integracije kot procesa, ki spreminja tako imigrante kot družbo sprejemnico. Pomemben del 

koncepta integracije je namreč tudi poudarek, da imajo imigranti pravico prakticirati kulturo 
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svoje države v javni sferi. Prihod migrantov v novo okolje tako ne spreminja samo njih samih, 

ampak tudi njihovo novo okolje. Integracija pomeni, da se ne prilagajajo državi sprejema 

samo imigranti, temveč da so tudi nosilci kultur znotraj držav sprejema pripravljeni sprejeti na 

novo prispele imigrante in se od njih učiti (Bešter, 2005; Mlekuž, 2011; Vrečer, 2007). 

 

Pojem integracija označuje sam proces in tudi njegov končni rezultat
24

. Proces se začne takoj, 

ko se ljudje priselijo v novo okolje, traja pa lahko več let, desetletij ali celo generacij (Bešter, 

2005, 2007). Vživljanje v novo okolje poteka od posameznikov do posameznikov in od 

skupnosti do skupnosti različno. Nekateri so bolj ali celo povsem pripravljeni na vključitev v 

novo okolje, drugi manj ali sploh nič (Mlekuž, 2011). Drugi termini, ki se uporabljajo v ta 

namen, so: adaptacija
25

, akulturacija
26

, inkorporacija
27

 in asimilacija
28

. 

3.1 RAZLIČNI VIDIKI INTEGRACIJE 

Obstaja več vidikov integracije, le-te pa je težko jasno določiti in razmejiti, še zlasti v praksi. 

V nadaljevanju bom predstavila različne razsežnosti integracije, da bi lažje razumeli, na 

katera področja vse sega omenjen proces. 

 

1. Socialno-ekonomska integracija: 

Med vsemi je verjetno še najlažje določiti ekonomske in socialne razsežnosti integracije 

(Roter, 2005). Socialno-ekonomska integracija se nanaša na položaj imigrantov predvsem na 

trgu dela in v sistemu države blaginje (Bešter, 2007). Kadar govorimo o socialni integraciji, 

imamo v mislih »prostovoljne neformalne socialne stike, ki jih ima posameznik s svojo 

okolico – druženje z drugimi posamezniki v šoli, službi, prostem času, sklepanje prijateljstev 

in intimnih zvez, članstvo v društvih. Kadar so ti stiki omejeni na eno etnično skupino, z 

vidika celotne družbe ne moremo govoriti o (dobri) družbeni integraciji« (Bešter, 2007: 112). 
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 Ravno zaradi kompleksnosti koncepta integracije je potrebno opozoriti tudi na problematičnost uporabe izraza. 

Integracija namreč označuje širok krog dinamičnih procesov in situacij na različnih družbenih področjih, poleg 

tega pa se lahko nanaša tako na posameznike kot tudi na družbene skupine ali na družbo kot celoto (Bešter, 

2007). S pojmom integracija lahko splošno označimo procese vključevanja imigrantov ali pa imamo v mislih 

ožjo obliko vzpostavljanja stikov z novim okoljem. 
25

 Ko prideta dve kulturi v stik druga z drugo, posameznik še naprej ohrani in razvija svojo izvorno kulturo, 

hkrati pa absorbira tudi elemente nove kulture (Bešter, 2007). 
26

 Akulturacijo bi z drugimi besedami lahko imenovali tudi »prevzemanje tuje kulture«. Nanaša se na enosmeren 
proces učenja nove kulture (Vrečer, 2007). IOM (2006) opredeljuje akulturacijo kot proces, v katerem osebe, 

skupine ali razredi določene kulture postopno prevzemajo elemente tuje kulture (ideje, besede, vrednote, norme, 

obnašanje, institucije). Nekateri avtorji (npr. Gordon, 1964, v Bešter, 2007) akulturacijo enačijo s kulturno 

asimilacijo. 
27

 Nekateri avtorji uporabljajo termin inkorporacija kot bolj ali manj nevtralen izraz za poimenovanje procesa, v 

katerem priseljenci postanejo del družbe. Drugi avtorji pa s terminom inkorporacija označujejo predvsem 

vključevanje priseljencev v politično skupnost (Castles idr., 2002, v Bešter, 2007). 
28

 Asimilacija se nanaša na enosmerne procese prilagajanja priseljencev dominantni kulturi države sprejema, ki 

ne dopušča, da bi prakticirali kulturo države izvora (Vrečer, 2007). Asimilacijo bi lahko prevedli z besedo 

»prilagoditev«. Gre za prilagoditev etnične ali socialne skupine drugi skupini. Prilagoditev pomeni prevzemanje 

jezika, običajev, vrednot, vedenja ali celo temeljnih življenjskih interesov ter spremembo občutka pripadnosti. 

Asimilacija je več kot prevzemanje kulture (IOM, 2006), saj imigrant »izgubi« svojo izvorno kulturo in povsem 

»prevzame« kulturo novega okolja. To se seveda lahko zgodi samo pri otrocih (Mlekuž, 2011). 
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Pri ekonomskem vidiku gre za položaj posameznika, posameznih skupin in celotne družbe na 

ekonomskem področju. Zato jo lahko opredelimo kot »stanje, v katerem imajo primerljive 

skupine prebivalstva ne glede na etnično, versko ali kulturno pripadnost enake možnosti in 

dosegajo primerljive rezultate glede zaposlitve, dohodkov, družbenoekonomskega statusa, 

uporabe socialnih storitev in drugih ekonomskih kazalnikov« in hkrati kot »proces, ki 

posameznika in družbo kot celoto vodi do tega stanja« (Bešter, 2005: 559). Ekonomska 

integracija je ena izmed najpomembnejših dimenzij integracije, saj predstavlja osnovo za 

dostojanstveno življenje posameznika
29

. In kljub temu da je večina imigrantskih skupnosti v 

evropskih državah (tudi v Sloveniji) nastala zaradi ekonomsko pogojenih migracij, integracije 

nikakor ni mogoče razumeti le v ekonomskem smislu (Roter, 2005). 

 

2. Kulturna integracija: 

Pri opredelitvi glede kulturne integracije se pojavlja nekoliko več težav. Le-ta po navadi 

vključuje znanje jezika države prejemnice, določeno razumevanje družbenih značilnosti in 

spoštovanje temeljnih norm (Roter, 2005). Kulturna integracija v najširšem smislu torej 

pokriva zelo heterogeno področje – od že omenjenega jezika, vere, vrednot do popularne 

kulture in vsakdanjih življenjskih praks. Integracija na eni strani predstavlja spoznavanje 

drugih kultur in sprejemanje kulturnih vzorcev drugih etničnih skupin, na drugi strani pa 

spremembe oz. ponotranjenje novih vrednot, norm in vedenjskih vzorcev (Bešter, 2007), pri 

čemer ne gre spregledati, da integracija nikoli ni samo enosmeren proces, in so 

(družbenokulturne) spremembe prisotne tudi v družbi prejemnici. »Integracija v skupne 

institucije, ki delujejo v skupnem jeziku, mora pustiti kar največ prostora izrazu individualnih 

in kolektivnih razlik v javnosti in tudi v zasebnosti, javne institucije pa je potrebno prilagoditi 

tako, da zadostijo identiteti in praksam etnokulturnih manjšin (Kymlicka, 2005: 508).« Cilj 

kulturne integracije namreč ni asimilacija, ki bi od posameznikov zahtevala prilagoditev in 

odpoved lastni kulturi, pač pa je cilj kulturni pluralizem. Kulturno integracijo gre torej 

razumeti kot proces, v katerem imigranti pridobijo določene posebne kulturne in/ali verske 

pravice, ki jim omogočajo ohranjati svojo kulturo in živeti v skladu s svojimi verskimi 

prepričanji (Bešter, 2007). Dovoljeno jim mora biti, da gradijo svoj lastni narod, in jim 

omogočiti, da se ohranjajo kot posebna societalna kultura (Kymlicka, 2005). 

 

3. Pravna integracija: 

Kymlicka (2005) meni, da mora vsakdo, ki živi na državnem ozemlju, imeti možnost, da 

pridobi državljanstvo in postane enakopraven član. Bešter (2007) pravi, da gre pri tem vidiku 

za izenačevanje pravnega statusa imigrantov s statusom državljanov, kar je ena ključnih 

dimenzij integracije in temeljno izhodišče za enake možnosti. Pridobivanje pravic imigrantov 

običajno poteka postopno – od pravice do prebivanja in dela ter s tem povezanih pravic do 

socialnih storitev, do pridobitve političnih pravic oz. popolne izenačitve pravic in dolžnosti 

imigrantov z drugimi prebivalci (državljani). Šele tako bodo imigranti dosegli polno pravno 
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 Neuspešna integriranost posameznika na ekonomskem področju (brezposelnost, diskriminacija na delovnem 

mestu) potegne za sabo številne negativne posledice, od finančnih (odvisnost od socialne pomoči, slabše 

nastanitvene možnosti, nezmožnost financiranja izobraževanja otrok) do psihičnih (občutek negotovosti, nizko 

samospoštovanje, depresija), zdravstvenih (slabše življenjske razmere, slabo prehranjevanje, slabo psihično 

počutje, kar lahko privede v številne zdravstvene težave) in tudi kazenskih (nezmožnost za legalen zaslužek 

lahko posameznika vodi v kriminal) (Bešter, 2005). 
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integracijo, alternativa temu pa je lahko tudi približevanje statusa osebe s stalnim 

prebivališčem statusu državljana. 

 

4. Politična integracija: 

Politična integracija pomeni, da so imigranti vključeni v procese političnega odločanja v 

državi, da lahko aktivno sodelujejo pri teh procesih in tudi vplivajo na odločitve (Bešter, 

2007). Politična integracija, ki je posebej pereča, kadar se družba srečuje s tujci 

(nedržavljani), se nanaša na pravico voliti in kandidirati na volitvah (Boswell, 2003, v Roter, 

2005), skratka na dejansko prisotnost in sodelovanje imigrantov v političnih procesih preko 

volitev, političnih strank, posebnih oblik manjšinskega predstavništva ipd. (Bešter, 2007). 

 

5. Identifikacijska integracija: 

Na individualni ravni je pomemben vidik integracije t.i. individualna identiteta, ki označuje 

posameznikov občutek pripadnosti oz. povezanosti z neko skupnostjo (Hafner-Fink, 2005). Ta 

vidik Bešter (2007) imenuje identifikacijska integracija, ki se nanaša na posameznikove 

subjektivne občutke pripadnosti določeni (etnični, nacionalni ali drugi) skupnosti. O 

identifikacijski integraciji bi lahko govorili, kadar priseljenci razvijajo občutek pripadnosti 

družbi (državi), v katero se priselijo. To ne izključuje občutkov pripadnosti tudi drugi(m) 

skupnosti(m). Posameznik lahko namreč v različnih situacijah izpostavlja različno 

(subjektivno) identiteto, ki jo imenujemo tudi situacijska identiteta. To pa je posledica tega, 

da posamezniki v družbi (v funkcionalnem smislu) zasedajo različne vloge in so člani 

različnih institucij, ki so (potencialno) lahko podlaga oz. vir za oblikovanje identitete v 

primeru, ko jih ti posamezniki »ponotranjijo in konstruirajo njihov pomen na podlagi tega 

ponotranjenja« (Castells, 1997, v Hafner – Fink, 2005: 441). Ne moremo torej govoriti samo 

o eni stalni identiteti, ampak o več situacijsko pogojenih identitetah. Razpotnik (2004) govori 

celo o novih, t.i. hibridnih identitetah, ki prestopajo meje starih etnij in ustvarjajo vse mogoče 

nove kulturne in identitetne formacije. 

 

6. Psihološka integracija: 

Psihosocialni vidiki migracij so pogosto spregledani. Ta integracija je zlasti pomembna za 

prisilne migrante, ki predstavljajo ranljivo populacijo, saj so doživeli številne travmatske 

dogodke. Ogrožena so bila njihova lastna življenja, poleg tega pa so pogosto njihovi najbližji 

izgubili življenje, spremenile so se jim socialne mreže, izgubili so dom, morali so se naučiti 

novega jezika, zmanjšal se je njihov ekonomski standard itd. Pogosto so poudarjene 

neposredne fizične potrebe prisilno priseljenih oseb, zanemarjen pa je vidik zadovoljevanja 

številnih drugih psihosocialnih potreb, ki so pogoj za učinkovito integracijo. Čeprav mnogi 

begunci razvijejo učinkovite preživetvene strategije, pa se dogaja, da nekateri razvijejo 

posttravmatski stresni sindrom (PTSD), za katerega je značilno, da se spomin osebe 

osredotoča zlasti na travmatične dogodke in je s tem onemogočeno, da bi taka oseba v 

polnosti doživljala sedanjost. Pojavlja se zlasti takrat, ko travme niso predelane (ob uspešno 

zaključenem žalovanju). Prav možnosti integracije lahko pomagajo predelati travme in se 

osredotočiti naprej na prihodnost (Vrečer, 2007). 
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Poleg tega Bešter (2007) omenja še poselitveno, bivanjsko integracijo
30

 ter integracijo na 

področju izobraževanja, ki se ji bom posvetila v naslednjem poglavju. 

 

Schermerhorn (1970, v Medvešek, 2005) pa govori o treh dimenzijah integracije: 

 

1. Strukturna dimenzija: 

Posamezniki oz. skupnosti se med seboj razlikujejo glede na položaj, ki ga imajo v družbeni 

strukturi (to posledično pogojuje različno stopnjo participacije na institucionalni ravni) ter 

glede na posedovanje redkih dobrin (materialnih dobrin, znanja itd.) (Medvešek, 2005). Glede 

na ekonomski, kulturni in socialni kapital, ki ga posedujemo, se razvrščamo v družbi na 

določene položaje. Več kot imamo (pravih vrst) kapitala, večje so možnosti, da bomo zasedli 

dobro mesto v družbi in se posledično lažje uspešno integrirali. 

 

2. Kulturna dimenzija: 

Pri tej dimenziji integracije je ponovno poudarjeno sobivanje različnih kultur in obstoj 

različnih kulturnih identitet, ki so v odnosu (Vrečer, 2007). Posameznik pri pridobivanju 

redkih dobrin (v lokalni skupnosti) s pomočjo lastne kulturne usmeritve interpretira svoje 

percepcije in tako svoje vedenje ter vedenje drugih osmisli z ustreznimi pomeni. Pojavi se 

vprašanje, kako prepoznati podobnosti in razlike, značilne za integracijo posameznikov, glede 

na to, da je posameznik unikatna osebnost. Kot osnovo za kulturne razlike, ki je v 

integracijskem procesu relevantna za imigrante, lahko obravnavam etnično pripadnost. 

Predpostavljam, da obstaja idealnotipska ločnica: na eni strani je »domorodna« kultura in na 

drugi strani kultura priseljencev. Pri tem je treba upoštevati, da meje med posameznimi 

kulturami niso jasne, saj zaradi značilnosti (modernizacija, globalizacija, zgodovinske 

okoliščine itd.) urbanega življenja ni mogoče reči, da migrant izbira med samo dvema 

različnima kulturama (Medvešek, 2005). Ne moremo govoriti o stiku dveh kultur, saj so 

družbe kulturno heterogene. Homogenih kultur namreč v sodobnih družbah več ni (Vrečer, 

2005). Pri integraciji torej prihaja do stikov med različnimi kulturami, pri čemer se dogaja 

spajanje kultur – lahko rečemo, da nastaja kulturna bifokalnost (Vrečer, 2007). 

 

3. Interakcijska dimenzija: 

Na ravni posameznika lahko interakcijsko dimenzijo pojasnim s pomočjo koncepta 

medetničnih stikov, stikov in izmenjave med pripadniki različnih etničnih skupnosti na 

različnih ravneh (Medvešek, 2005). Znotraj tega koncepta je možno govoriti o socialnem 

kapitalu migrantov, kamor uvrščamo celotno socialno mrežo imigrantov, ki jo imajo v novem 

okolju. Lahko, da določena mreža obstaja že od prej (npr. sorodstvene vezi, znanci, etnične 

skupnosti ali društva in nevladne organizacije), lahko pa se posameznik znajde v situaciji, ko 

je popolnoma odvisen od pomoči države, ki lahko s svojimi ukrepi njegov položaj izboljša ali 

poslabša. Obstajajo pomembne razlike med vrstami navezovanja stikov migrantov z (novim) 
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 Migranti naj bi imeli možnost naselitve kjerkoli v državi oz. v kateremkoli delu mesta pod enakimi pogoji kot 

preostali prebivalci (Bešter, 2007).  
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socialnim okoljem. Medvešek (2005) govori o etnični marginalizaciji
31

, etnični separaciji
32

, 

asimilaciji
33

 in integraciji
34

. V prvem primeru je socialni kapital posameznika majhen v 

primerjavi z drugimi prebivalci, saj posamezniki nimajo stikov ne z večinsko populacijo ne z 

migrantsko skupnostjo. Ker je možno različne oblike kapitala med seboj pretvarjati, bi v tem 

primeru lahko sklepali, da ima posameznik v tem položaju slabše možnosti za pridobivanje 

tudi drugih oblik kapitala in da obstaja večja verjetnost, da bo zasedel nižje mesto na družbeni 

lestvici. Socialni kapital posameznika iz druge skupine je potemtakem že nekoliko večji, a je 

omejen na njegovo migrantsko skupnost, ki v družbi zaseda manjšino. Članstvo v teh 

skupinah zagotavlja podporo (čustveno, ekonomsko ipd.), vendar pa ni nujno, da lahko ta 

kapital pretvorimo tudi v moč in materialne dobrine v večinski družbi. Vse je torej odvisno od 

odnosa in naklonjenosti javnosti do priseljevanja
35

. Imigranti, ki so podvrženi asimilaciji, 

imajo socialni kapital, vezan predvsem na večinsko družbo. Ne samo da se prilagajajo 

večinski kulturi v socialnem okolju, ampak to na koncu tudi prevzamejo in vzamejo za svojo. 

Okolje načeloma odobrava tak način vključevanja in ga morda po tihem tudi pričakuje od 

novo priseljenih. Z izrazom integracija pa imam tokrat v mislih končni produkt, ravnotežje 

med vzpostavljanjem stikov z večinsko družbo in hkrati s svojo etnično skupnostjo. 

Posameznik, ki se je integriral, ima veze in podporo tako v svoji etnični skupnosti kot v 

socialnem okolju večinske kulture. Sklepam, da imata zadnji dve skupini največ socialnega 

kapitala, zlasti zaradi stikov s pripadniki dominantne kulture, kar lahko pomaga pri vertikalni 

mobilnosti po družbeni lestvici. Seveda pa stvari niso tako preproste in na pridobivanje 

kapitala in premike po družbeni lestvici vpliva marsikaj, ne samo socialna mreža, ki jo ima 

posameznik. Sklepam lahko le, da imajo posamezniki v zadnjih dveh skupinah več takšnega 

socialnega kapitala, ki je v večinskem socialnem okolju cenjen. 

3.2 DEJAVNIKI (NE)USPEŠNOSTI INTEGRACIJE 

Poraja se vprašanje, kdaj lahko rečemo, da je bil določen proces integracije uspešen?
36

 Avtorji 

ponujajo različne odgovore. Vrečer (2007: 35) pravi: »Predpostavljamo lahko, da je zlasti 

pomembna kakovost in pogostost stikov, ki jo ima na novo prispela skupina z dominantno 

kulturo države sprejema«. Reinsch (2001, v Medvešek, 2005) pa meni drugače. Za uspeh 

integracije se mu zdi ključnega pomena predvsem soglasje vseh skupnosti (večine in 
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 Imigranti ne navezujejo stikov z večinsko populacijo, niti ne vzdržujejo stikov z drugimi imigrantskimi 

skupnostmi (Medvešek, 2005). Marginalizacija se nanaša na procese odrinjenosti določene skupine ljudi, s tem 

pa se ustvarja neenakopraven položaj med marginalizirano skupino in drugim prebivalstvom (Vrečer, 2007). 
32

 Imigranti ne navezujejo stikov z večinsko populacijo, vzdržujejo pa stike znotraj imigrantskih skupnosti 

(Medvešek, 2005). Soroden pojem je tudi segregacija. Ljudi določenih etničnih skupnosti naseljujejo v določene 

predele in jim ne dovolijo enakopravnega dostopa do vseh virov. Pogosto se etnične skupnosti tudi same 

segregirajo, kar je lahko posledica diskriminatornega vedenja okolice (Vrečer, 2007). 
33

 Imigranti navezujejo stike z večinsko populacijo, ne pa tudi z imigrantskimi skupnostmi (Medvešek, 2005).  
34

 Priseljenci navezujejo stike z večinsko populacijo in hkrati ohranjajo vezi v lastni etnični skupnosti 

(Medvešek, 2005). 
35

 Različni avtorji ugotavljajo, da večinska javnost ni naklonjena priseljevanju, od njih pa se velikokrat pričakuje 

asimilacija ali adaptacija (npr. Kralj, 2006, 2011; Zavratnik, 2011). 
36

 Na tem mestu bi se bilo smiselno vprašati tudi, kdo je tisti, ki določa, da je bila ena integracija uspešna, druga 

pa neuspešna. Obstaja namreč možnost, da se odgovor na vprašanje o uspešnosti integracije razlikuje z vidika 

migranta in z vidika večinske družbe. 
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manjšine), vključenih v proces, glede navezovanja stikov, in ne toliko pogostost in kvaliteta 

stikov. Če obstaja med skupnostmi soglasje glede legitimnosti medsebojnih interakcij, potem 

lahko ima celotna dinamika integracijski značaj (prav tam). Nadpovprečna koncentracija 

prebivalstva določene etnične pripadnosti v enem delu mesta se večkrat šteje kot znak 

neuspešne integracije in zato kot nekaj, kar je treba preprečevati, če želimo, da se bodo 

priseljenci bolje integrirali v novo družbo (Bešter, 2007). Vendar pa ugotavljam, da to ni 

nujno tako. Kralj (2006: 25) dodaja: »Prepričanje, da etnične in kulturne mešanice lokalnega 

prebivalstva in priseljencev v mestnih soseskah pripomorejo k hitrejši in uspešnejši 

integraciji, je lahko tudi ideološki konstrukt oziroma želja po asimilaciji priseljencev v 

večinsko družbo. »Razpršenost« lahko pomeni osamitev in nadzor, ki ga izvaja vojska 

birokratov, socialnih delavcev, aktivistov in prevzgojiteljev. Prostovoljna prostorska 

samosegregacija priseljencev je skorajda neizogibna, obenem pa ni nujno, da ogroža 

integracijo priseljencev oziroma njihovih skupnosti v večinsko družbo«. To potrjujejo tudi 

številne sociološke raziskave, ki so pokazale, da migranti prav koncentracijo priseljenske 

skupnosti v enem delu mesta ocenjujejo kot zelo pomembno za svojo integracijo (Bauböck, 

1994, v Bešter, 2007). Prostorska koncentracija omogoča lažjo samoorganizacijo ter lahko 

pripomore k temu, da migranti ne nastopajo kot »tiha manjšina«, temveč lahko v lokalni 

skupnosti sodelujejo kot aktivni udeleženci (Kralj, 2006). Sklepam, da ni toliko pomembno, 

kako pogosti so stiki med manjšinsko in večinsko skupnostjo (oz. če ti sploh obstajajo), bolj 

pomembno je to, da se oboji strinjajo o njihovi ustreznosti. Bistveno pa je tudi, da obstajajo 

možnosti izbire o načinu vključevanja in možnost, ki dopušča tudi spremembe v tem načinu. 

Kralj (2006) poudarja, da priseljenci za uspešno integracijo v večinsko družbo večinoma 

potrebujejo možnost za življenje in delo v svojem etnično organiziranem okolju, obenem pa 

morajo imeti možnost, da iz tega okolja odidejo, če se za to odločijo. Imeti morajo torej 

svobodno izbiro, ki mora biti dejansko uresničljiva. To konkretno pomeni, da so ljudem na 

voljo možnosti za pridobitev stanovanja, za izobraževanje, delo in raznolike kulturne prakse 

(prav tam). Uspešna integracijska politika se tako ne nanaša le na urejevanje socialno 

ekonomskega položaja oseb, ampak tudi na zagotavljanje določenih pravic na drugih 

področjih, še zlasti na kulturnem in političnem področju (Roter, 2005). Učinkovitost 

integracije lahko tako spremljamo pri vključevanju v izobraževalni sistem, na trg delovne sile, 

v javni zdravstveni sistem, volilni sistem, pomembne pa so tudi kvalitativne ocene priseljenih, 

to pomeni občutki posameznikov, kako so integrirani v državo sprejema (Vrečer, 2007). 

 

V praksi so dejanske oblike integracije odvisne od tega, kako posamezne države pojmujejo 

vprašanje svoje identitete in kakšne pogoje za članstvo v tej skupnosti postavljajo (Bosswell, 

2003, v Roter, 2005). Ni pa pomembna le vloga države. Na proces integracije kot tudi na 

končni rezultat omenjenega procesa vplivajo številni dejavniki: od osebnostnih lastnosti 

posameznikov
37

 do značilnosti posameznih priseljenskih in »avtohtonih« skupin, pomembno 

vlogo pa igrajo seveda tudi različni pristopi imigrantskih politik ter nacionalni in mednarodni 

kontekst, iz katerega izhajajo in v okviru katerega se izvajajo te politike (Bešter, 2007), pa 

tudi odnos javnosti do priseljevanja tujcev (Kralj, 2006). Dejanska integracija priseljencev 
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 Odločujočo vlogo pri integraciji imajo osebnostne lastnosti priseljencev in njihove sposobnosti upravljanja s 

stresom ter prilagajanja na spremembe (Vrečer, 2007). 
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namreč poteka v vsakdanjem življenju, torej so pri tem zelo pomembne tudi percepcije, 

stališča, vrednote in ravnanja večinskega prebivalstva (Hafner – Fink, 2005) in ne samo 

politični kontekst. 

3.3 KONTEKST SPREJEMA 

Mlekuž (2011) pravi, da ravno življenje v novem okolju dela migracije tako enkratne, 

samosvoje, drugačne. Kakšno bo življenje v novi družbi, pa je odvisno od »konteksta 

sprejema« (»context of reception«), kot ga imenujeta Portes in Rumbaut (1996, v Edgar idr., 

2004: 42). Le-ta v glavnem odloča o načinu in možnostih vključevanja (Vrečer, 2007). 

Znotraj konteksta sprejema lahko govorimo vsaj o treh dimenzijah, ki so med seboj povezane. 

Prva med njimi je »klima sprejema« – prevladovanje anti-imigracijskih občutkov in 

razsežnost, do katere mere lahko le-ti pogojujejo vedenje na delovnem mestu in v soseski. 

Naslednja dimenzija so »institucionalna vprašanja« – zlasti do katere mere država posreduje, 

izboljša ali poslabša naravo migrantske izkušnje. Zadnja med dimenzijami je »mreža zvez« – 

družbena podpora, ki jo imigranti lahko dobijo od povezav s skupnostmi predhodnih 

imigrantov (Edgar idr., 2004: 43), prav tako pa so pomembna možnost ohranjanja stikov s 

tistimi sorodniki in prijatelji, ki so ostali v domovini (Vrečer, 2007). 

3.3.1 INSTITUCIONALNI KONTEKST 

Institucionalni kontekst postavlja pogoje uspešnosti integracije. Pri tem pa nimajo vsi tipi 

migrantov vedno enakih pravic. Kdo v tej raznoliki skupini uživa več pravic in kdo se znajde 

na dnu lestvice? Na to vprašanje skuša odgovoriti Gubbay (1999, v Edgar idr., 2004), ko 

govori o kategorijah migrantov na podlagi določenega položaja, povezanega z različnim 

dostopom do pravic na sedmih področjih: 

 pravica do bivanja v ciljni državi (neomejeno, pogojno, omejeno), 

 pravica do zaposlitve oz. samozaposlitve, 

 pravica do javnih dobrin (izobrazba, različne oblike podpore), 

 pravica do politične participacije (npr. voliti), 

 pravica zahtevati naturalizacijo (državljanstvo), 

 pravica potovati znotraj EU, 

 pravice vzdrževanih družinskih članov
38

. 

Na seznamu, ki bi ga lahko poimenovali kar »hierarhija ranljivosti« imajo migranti, ki se 

vračajo nazaj v svojo domovino, državljani EU, združitve družin državljanov EU in drugi 

zakoniti prebivalci, državljani tretjih držav, največ zagotovljenih pravic na omenjenih sedmih 

področjih. V nasprotju z že omenjenimi tipi pa imajo preostale migrantske skupine mnoge 

znake ranljivosti, saj so njihove pravice do bivanja, zaposlitve itd. omejene ali pa jih sploh 

nimajo. Sem sodijo državljani tretjih držav, ki imajo status begunca na podlagi Ženevske 

konvencije, in nedržavljani EU, ki imajo dovoljenje ostati na človekoljubni podlagi, prosilci 
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 Z besedo vzdrževani družinski člani ali vzdrževanci imamo v mislih osebe, ki so odvisne od druge osebe. V 

migracijskem smislu se zakonski partner in mladoletni otrok štejeta za vzdrževanca, tudi če zakonski partner ni 

finančno odvisen (IOM, 2006). 
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za azil, ki čakajo na odgovor na svojo prošnjo, in skriti migranti, ki nimajo zakonitih pravic 

razen tistih minimalnih (Gubbay, 1999, v Edgar idr., 2004). 

 

Vsi imigranti imajo pravico do »ohranjanja nekaterih svojih starih običajev, ki zadevajo 

hrano, oblačila, razvedrilo, vero, in svobodo združevanja drug z drugim za ohranitev teh 

praks« (Kymlicka, 2005: 496). Ker s tem vnašajo v družbe sprejema nove etnokulturne 

prakse, je treba v državah urejati etnokulturne in verske razlike (Vrečer, 2007). Institucije 

širše družbe je treba prilagoditi tako, da bi etničnim identitetam imigrantov ponujale večje 

pripoznavanje in sprejemljivost za njihove potrebe – npr. šola in druge javne institucije bi se 

morale prilagoditi njihovim verskim praznikom, oblačilnim navadam, prehrambnim 

omejitvam itd. (Kymlicka, 2005). Slovenija je le ena od držav, ki se srečujejo z vprašanjem, 

kako urediti položaj t.i. novih oz. novodobnih manjšin ali etničnih skupnosti, ki so se znašle v 

manjšinskem položaju (Roter, 2005). Vsako leto v Slovenijo iz različnih razlogov vstopajo 

novi migranti, zato državi ne preostane drugega, kot da se prilagodi spremembam, ki jih 

(i)migranti prinašajo, in se sooči z izzivi, ki jih predstavljajo sodobne migracije. Žal pa 

pogleda na migracije kot izziv in možnost za spremembe ne delita večinska javnost in država. 

Ta na migracije gleda predvsem kot na problem. S tem se strinja tudi Pajnik (2006), ki pravi, 

da prevladujoči načini promoviranja in izvajanja integracije na ravni politik EU kakor tudi na 

nacionalnih ravneh soustvarjajo in spodbujajo govorjenje o migracijah kot o »problemu« na 

globalni ravni. Integracija je tu logična posledica, rešitev problemov, ki naj bi jih povzročali 

ljudje, ki migrirajo in prestopajo meje. To velja tudi za področje prisilnih migracij. Tako na 

ravni oblikovanja politik kot tudi v raziskovanju (pogosto v okviru razprav o multikulturnih 

družbah) se integracija promovira kot koristno in logično dopolnilo azilnim politikam. 

Dejansko pa se kaže kot eden bolj problematičnih mehanizmov migracijskega menedžmenta. 

»Navidezno skrb, v resnici pa ustvarjanje fobije pred begunci in azilanti, nenehno spodbujajo 

kampanje proti »navideznim azilantom«, »azilskim zajedalcem« in »ekonomskim beguncem« 

zlasti iz tretjega sveta (Medica, 2007: 128).« Namen držav, ki nočejo ustvariti pogojev 

uspešne integracije, je, da se priseljenci čim hitreje vrnejo domov (Vrečer, 2007). Država tako 

ne posveča dovolj pozornosti procesom integracije, kljub temu da je v njenem interesu, da so 

njeni prebivalci čim bolj ekonomsko neodvisni in sposobni sami sebi zagotoviti 

dostojanstveno življenje (brez državne socialne pomoči). Zato bi moral biti eden glavnih 

ciljev države zagotoviti strukturne možnosti za čim boljšo in čim hitrejšo integracijo vseh 

njenih prebivalcev, državljanov in tudi tujcev, ki zakonito prebivajo na njenem ozemlju. 

Imigranti so v tem pogledu še posebej ranljiva skupina, ki so ji na poti do uspešne integracije 

postavljene številne ovire, s katerimi se domače prebivalstvo ne sooča (Bešter, 2005). 

Namesto tega pa se integracija »promovira kot mehanizem, ki naj bi zagotavljal minimalno 

raven pravic migrantov, hkrati pa se utemeljuje na ideji, da je treba migrantom preprečiti 

možnost predrugačenja obstoječih politik, ki bi lahko postavile v negotovost vztrajanje pri 

politikah zaščite t.i. temeljev slovenske tradicije«
39

 (Pajnik, 2006: 32). Nova etnična 
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 Razumevanje integracije kot linearnega procesa temelji na ideji o ohranjanju nedotaknjenosti slovenske 

družbe. Integracija tako promovira namišljeno podobo Slovenije kot homogene entitete, ki ima središče v jeziku 

in kulturi. Namesto da bi se uveljavljala dejanska manifestacija razlik, je integracija prakticirana kot pravilo, po 

katerem se morajo migranti prilagoditi nečemu, kar je skonstruirano kot »pristno slovensko« in kar naj bi 

predvidoma izhajalo iz nacionalne tradicije (Pajnik, 2006). 
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heterogenost je tako izziv upravljanju države in družbenih procesov. Le-ta sama po sebi niti 

ne ogroža stabilnosti neke družbe oz. države niti ne ruši reda v njej. Prav novi izzivi, ki jih s 

sabo prinašajo nove, trajnejše oblike etnične heterogenosti, pa zahtevajo od političnih elit 

(političnih strank) inovativne metode ter nove, spremenjene politike, ki zadevajo 

zagotavljanje enakopravnosti (enakopravnih možnosti) vseh državljank in državljanov (Roter, 

2005). Država lahko z različnimi ukrepi veliko naredi na tem področju. Med ukrepi, ki jih 

lahko uporabi, so na primer: sprejetje zakonodaje o preprečevanju diskriminacije, nadzor nad 

izvajanjem te zakonodaje in vzpostavitev učinkovitega mehanizma pritožb; vzpostavitev 

pravičnega sistema ocenjevanja in priznavanja kvalifikacij, ki so jih imigranti pridobili zunaj 

države prebivališča; posebni programi za pospeševanje dejanske enakopravnosti imigrantov 

na trgu dela (Bešter, 2005). 

 

V praksi integracijske usmeritve, pričakovanja in politike običajno ne zadevajo vseh kategorij 

priseljencev v enaki meri (Kralj, 2006). V različnih nacionalnih kontekstih se poleg tega tudi 

razvijajo različni načini ali oblike integracije
40

. Ne gre le za različne poti, postopke ali ukrepe 

imigrantskih politik, temveč se razlikujejo tudi končni rezultati integracijskih procesov.  

Imigrantske politike
41

 postavljajo okvire za vključevanje migrantov v novo (družbeno) okolje 

ter usmerjajo prilagajanje večinske družbe (Bešter, 2007). V splošnem lahko govorimo o treh 

različnih modelih, ki jih uporabljajo države v Evropi in ki zrcalijo različne ideologije glede 

integracije (Bešter, 2007; Rudinger in Spencer, 2003): 

 

1. Model (diferenciranega) izključevanja: 

Bistvena značilnost modela (diferenciranega) izključevanja je, da so migranti vključeni v 

določene sfere družbenega življenja (predvsem na trg dela), nimajo pa dostopa do nekaterih 

drugih sfer (socialni sistem, državljanstvo, politična participacija). Na selitev se gleda kot na 

zgolj začasno, trajna selitev pa pomeni ogrožanje sprejemne družbe (Bešter, 2007). Ko 

začasni migranti postanejo odveč, se jih lahko kadarkoli in kakorkoli zbrca iz države (Mlekuž, 

2011). Najbolj tipična predstavnica tega modela je (bila) Nemčija, čeprav je v zadnjih nekaj 

letih prišlo do sprememb v nemški politiki do priseljencev (Bešter, 2007). Sem bi lahko 

uvrstili še Avstrijo, Dansko, Italijo, Grčijo, Švico in Belgijo (Mlekuž, 2011; Rudinger in 

Spencer, 2003). 
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 Hiter vpogled na širni svet bi nam glede odnosa do migrantov in migracij bržkone naslikal dve vrsti okolij oz. 

držav in družb. Obstajajo države in družbe, v katerih je imelo moderno priseljevanje ključno vlogo pri njihovih 

nastankih (npr. ZDA, Avstralija, Argentina, Kanada). In to migracijsko genezo te države tudi tako ali drugače 

poudarjajo. Na stari celini pa moderne migracije niso (bile) stvar, s katerimi bi države in družbe lahko mahale in 

kazale na svojo enkratnost. Ravno nasprotno – svojo bit utemeljujejo s pomeni, skreganimi z migracijami: s 

trajnostjo (celo stalnostjo) bivanja na nekem prostoru in etnično čistostjo, čeprav so nezanemarljiv del 

prebivalcev številnih evropskih držav prav migranti (Mlekuž, 2011). Za razliko od ZDA, Avstralije ali Kanade 

evropske države nase ne gledajo kot na imigracijsko skupnost, čeprav kumulativen imigracijski tok v povojnih 

desetletjih kaže na to, da bi bilo potrebno to podobo ponovno vzeti pod drobnogled (Edgar idr., 2004). 
41

 Ločiti je treba med imigrantskimi in imigracijskimi politikami. Imigracijska politika je namreč politika, s 

katero država nadzira priseljevanje na njeno ozemlje - določa, kdo se lahko priseli, pod kakšnimi pogoji, s 

kakšnim namenom in za kako dolgo. Imigrantske politike pa urejajo odnose med večinsko družbo in migranti, ki 

so naseljeni na njihovem ozemlju (Bešter, 2007). 
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2. Asimilacijski model: 

Kot smo že povedali, je za asimilacijski model značilno pričakovanje, da se imigranti 

prilagodijo večinski družbi in prevzamejo njene norme ter vrednote. Kymlicka (2005) pravi, 

da to pomeni pričakovanje, da jih sčasoma v njihovem govoru, oblačenju, prostočasnih 

dejavnostih, kuhanju, velikosti družine, identiteti ipd. ne bo mogoče ločiti od državljanov po 

rojstvu. Bauböck (1994, v Bešter, 2007) dodaja, da gre pri tem modelu v bistvu za integracijo 

preko naturalizacije, saj naj bi z le-to migranti postali popolnoma enakopravni člani 

sprejemne družbe, Kymlicka (2005) pa dodaja, da naj bi predstavniki tega modela verjeli, da 

naj bi edino na ta način imigranti postali lojalni in produktivni člani družbe, Rudinger in 

Spencer (2003) kot primer asimilacijske politike navajata Francijo
42

. 

 

3. Pluralistični (multikulturni model): 

V pluralističnem (multikulturnem) modelu je migrantska populacija sprejeta kot etnična 

manjšina, ki se razlikuje od dominantnega prebivalstva in skozi več generacij ohranja svoj 

jezik, kulturo, načina družbenega obnašanja in organiziranja (Bešter, 2007). Poudarek je na 

enakosti v vseh sferah in hkrati na omogočanju uresničevanja različnih kulturnih praks 

(Rudinger in Spencer, 2003). Sem bi lahko uvrstili Švedsko, Nizozemsko in Veliko Britanijo 

(Bešter, 2007; Rudinger in Spencer, 2003). 

 

V literaturi sta bila zlasti prva dva modela večkrat označena kot neprimerna za spopadanje z 

naraščajočo kulturno raznolikostjo. Pojavlja se tudi dvom v uspešnost multikulturnega modela 

zaradi njegovega nagibanja k »fiksaciji kulturnih identitet in krepitvi občutkov etnične 

pripadnosti« (Uitermark idr., 2004: 9, v Bešter, 2007: 115), s čimer naj bi se poudarjale 

razlike med ljudmi oz. skupinami in spodbujala ločenost, ne pa povezanost med njimi (Bešter, 

2007). Problem je tudi v tem, da pogosto države ne dajo vsem etničnim skupinam enakih 

pravic
43

 (Vrečer, 2007). Pojavljajo se novi predlogi, ki naj bi presegli tradicionalni 

multikulturalizem. Med njimi je tudi integracijski model imigrantske politike, ki poudarja 

kulturno raznolikost družbe kot celote in večplastnost kulturnih identitet posameznikov, ki 

sestavljajo to družbo in posamezne etnične skupine (Bešter, 2007). Zaradi tega razloga 

integracijske strategije predstavljajo enega izmed legitimnih načinov, kako doseči tolerantnost 

do imigrantov in preprečevati diskriminacijo (Kymlicka, 2001). Končni rezultat procesa 

integracije v skladu s takšno politiko bi bila družba, ki priznava in dopušča obstoj etničnega in 

kulturnega pluralizma in v kateri imajo vsi njeni člani enakopraven položaj ne glede na 
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 Asimilacijske državne politike upravljanja migracij so bile značilne do šestdesetih let preteklega stoletja, torej 

za klasično obdobje migracijskih študij (Vrečer, 2005, 2007). Sedaj prevladuje mnenje, da ta pristop ni ne nujen 

ne upravičljiv (Kymlicka, 2005). Asimilacijski procesi so namreč povzročili hitre in radikalne spremembe v 

identitetah migrantov, ki so morali opustiti veliko svojih kulturnih vzorcev in prevzemati samo kulturne 

značilnosti dominantne kulture in zaradi tega so asimilacijske politike povzročale številne identitetne krize 

migrantov (Vrečer, 2007). Poleg tega so države ugotovile, da jih asimilacija stane, saj migranti sami ne morejo 

ustrezno preživeti. V 70. letih so jih tako začele nadomeščati integracijske politike (Vrečer, 2005). Kjer še vedno 

vztrajajo asimilacijske prakse, pa se soočajo z družbeno, ekonomsko in kulturno škodo (Vrečer, 2007). Prihaja 

do različnih demonstracij proti asimilacijski politiki. Znan je zlasti primer protestov zaradi zakona o prepovedi 

nošenja vsakršnih verskih simbolov v državnih šolah (Mlekuž, 2011; Vrečer, 2007). 
43

 Več pravic naj bi podelile skupinam, s katerimi so zgodovinsko povezani in jih vežejo etnične ali politično-

ekonomske vezi (Vrečer, 2007). 
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njihovo etnično ali kulturno pripadnost. Hkrati naj bi se spodbujala tudi medkulturno 

spoznavanje in sodelovanje (Bešter, 2007)
44

. 

3.3.1.1 Integracijska politika v Sloveniji 

»Integracija migrantov v družbe […] je široko uporabljena strategija sodobnega menedžmenta 

migracij. Migracijski programi in programi naturalizacije, ki so pred nekaj desetletji nastali v 

Nemčiji, Franciji in skandinavskih državah, se zdaj uveljavljajo kot poenotena politika EU, ki 

določa politike novih članic in tudi smernice migracijskega menedžmenta držav kandidatk 

(Pajnik, 2006: 29).« Iz izkušenj drugih držav se lahko marsikaj naučimo. Pri nas smo v 

devetdesetih letih v okviru celovite migracijske politike največ pozornosti posvečali politikam 

urejanja mejne problematike ter urejanju začasnega zatočišča za prisilno pregnane, počasi pa 

nastaja integracijska politika (Vrečer, 2005). Le-ta v širšem smislu zajema vse politike in 

ukrepe, ki posredno ali neposredno pripomorejo k integraciji imigrantov. Tako sodijo vanjo 

tudi splošne politike, ki skrbijo za integracijo celotnega prebivalstva v kohezivno skupnost, 

npr. izobraževalna politika, socialna politika, zdravstvena politika, politika zaposlovanja, 

politika državljanstva idr. V ožjem smislu integracijska politika zajema skupek tistih politik, 

programov in ukrepov, ki se posebej nanašajo na integracijo imigrantov in katerih cilj je 

pospešeno ustvarjanje pogojev za enakopravno sodelovanje priseljencev v družbi. Prve so 

pomembne za uspešnost dolgoročne integracije, druge pa za izenačitev izhodiščnih možnosti 

(Bešter, 2007). Iz raziskav (Vrečer, 2005) je razvidno, da integracijske strategije niso vezane 

na velika finančna sredstva, temveč zgolj na upoštevanje potreb etničnih in verskih skupnosti. 

Tudi glede drugih prvin sociokulturne integracije so nekatere rešitve precej lažje rešljive, kot 

se zdi na prvi pogled. 

 

Smernice za integracijo imigrantov v Sloveniji so tako zapisane v Resoluciji o imigracijski 

politiki Republike Slovenije (1999), Resoluciji o migracijski politiki Republike Slovenije 

(2002) ter tujski in azilni zakonodaji Republike Slovenije. Slovenija se je s temi zakoni in 

drugimi dokumenti zavezala, da bo zakonitim migrantom omogočila vključitev v družbo in 

jim zagotavljala varstvo njihovih temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Integracijska 

politika temelji na kombinaciji individualnega in skupinskega pristopa ter upošteva kulturno 

pluralnost slovenske družbe. Tako gradi cilje integracijske politike na načelih enakopravnosti, 

svobode in vzajemnega sodelovanja (Bešter, 2007). Resolucija o migracijski politiki (2002) 

dodaja še aktivno preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in rasizma. Resoluciji tako 

zagotavljata enake socialne, ekonomske in civilne pravice, pravice do izražanja lastne kulture 

in vrednot v skladu z zakoni RS, preprečevanje diskriminacije in družbene obrobnosti, 

udejstvovanje in odgovornost v procesu ustvarjanja skupne države ter pravice in obveznosti, 

ki omogočajo bolj enakopraven status v razmerju do državljanov v smeri proti polnemu 

državljanstvu (Bešter, 2007). Poleg resolucij so pomembni še Zakon o azilu, Zakon o tujcih in 
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 Vsi omenjeni modeli kažejo na razlike v pristopih med državami, natančnejša analiza dejanskih politik pa 

pokaže mnoge podobnosti v praksi. Še posebno na lokalni ravni so konkretni politični problemi in rešitve zelo 

podobni po celotni Evropi, še zlasti v velikih mestih. Ta transnacionalna konvergenca na lokalni ravni kaže na 

potencialne prednosti bolj aktivne vloge EU-ja v smeri pospeševanja integracije, kar bi lahko pomagalo 

premagati ovire nacionalnih pristopov (Rudinger in Spencer, 2003) in tako preseglo kritike avtorjev, da je 

uporaba omenjenih strategij danes postala dvomljiva (npr. Kralj, 2006). 
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Zakon o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču, ki Sloveniji nalagajo, da zagotavlja 

vključitev tujcev z dovoljenjem za bivanje in beguncev. Organizirati mora tečaje slovenskega 

jezika, zagotavljati sredstva za opravljanje izpitov iz slovenskega jezika, organizirati tečaje ali 

druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje ter seznanjanje s 

slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Spodbujati mora medsebojno poznavanje 

in razumevanje s pomočjo skupnih prireditev s slovenskimi državljani. Pri tem naj bi država 

sodelovala tudi z drugimi organi, organizacijami in združenji. Pri tem imajo zelo pomembno 

vlogo tudi različne nevladne organizacijo, katerim lahko ministrstvo delno ali povsem 

prepusti skrb za integracijo. Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev (2008) zagotavlja 

osebni integracijski načrt. Ta metoda naj bi omogočila uspešno integracijo beguncev v 

družbo. Potrebno je omeniti še Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ureja zaposlitev tujcev 

pri nas), Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ureja začasno zaščito oseb) in Zakon o 

državljanstvu (določa, pod katerimi pogoji se lahko pridobi slovensko državljanstvo). Drugi 

zakoni urejajo specifična področja, ki so prav tako pomembna za uspešno integracijo 

imigrantov (npr. Zakon o osnovni šoli). Integracijsko politiko RS določa tudi mednarodno 

pravo in zakonodaja EU ter mednarodne konvencije
45

, katerih podpisnica je Slovenija 

(Vrečer, 2005; Bešter, 2007). Slovenija pa ni podpisala oz. ratificirala nekaterih pomembnih 

mednarodnih dokumentov, ki se nanašajo na položaj priseljencev (npr. Konvencija OZN o 

zaščiti pravic vseh migrantskih delavcev in članov njihovih družin). Poleg tega se Sloveniji 

očita, da ne spodbuja hitre pravne integracije. Zakonsko predvideni ukrepi se izvajajo le 

delno, premalo pozornosti pa se posveča dogajanju na lokalni ravni (Bešter, 2007). Osebni 

integracijski načrt naj bi se celo na opisni ravni pojavljal kot »enosmerni proces, v katerem je 

migrant po ekonomski logiki definiran kot stranka države, ki se mora uspešno integrirati« 

(Pajnik, 2006: 32). V njem so zapisane integracijske zahteve, ne omenjajo pa se možnosti 

razpravljanja o teh vsebinah. Tako predvideva dogovor med migrantom, migrantko in državo, 

pri čemer dogovor pomeni izpolnjevanje vnaprej fiksiranih pogojev, ki jih določi država. 

»Dogovor« predvideva tudi nujno in brezpogojno izpolnitev omenjenih zahtev, k čemur se 

migrant zaveže s podpisom (Pajnik, 2006). Za oblikovanje učinkovite integracijske politike bi 

po mnenju Vrečer (2005) potrebovali poseben integracijski zakon, ki bi normativno uredil 

probleme sobivanja različnih etničnih skupnosti. Na ta način bi bilo mogoče vključiti tiste 

predloge za učinkovito integracijo, ki jih veljavna zakonodaja še ne vključuje (prav tam). To 

pomanjkljivost skušata odpraviti leta 2008 sprejeta Uredba o integraciji tujcev in leta 2009 

sprejet Pravilnik o programih za integracijo tujcev. Zagotavljata pravico tujcev do 

vključevanja v izobraževanje in pridobitev javnoveljavne izobrazbe. Določeni so tudi obseg 

tečaja slovenščine in programa spoznavanja slovenske družbe, izvajalci programov, 

dokumentacija o izvajanju in potrdila. 

3.3.2 ODNOS (VEČINSKEGA) PREBIVALSTVA DO MIGRANTOV 

Vključevanje imigrantov v družbo je na ravni vsakdanjega življenja močno odvisno od 

odnosa večinskega oz. »avtohtonega« prebivalstva (Kralj, 2008). Obstoj ksenofobije in 

diskriminacije ter pogoji ob sprejemu v glavnem določajo število interakcij in stopnjo bližine 
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 Npr. že omenjena Ženevska konvencija o statusu beguncev. 
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med kulturami in tudi kakovost medosebnih odnosov med posamezniki različnih kultur, ki 

bivajo skupaj v eni državi (Vrečer, 2005, 2007). 

 

V javnosti lahko pogosto slišimo, da so tujci krivi za naše težave, ker nam odžirajo delo. Zato 

ne preseneča ugotovitev, da ksenofobija kot družbeni in politični pojav narašča (Lovec in 

Svetličič, 2011). V Evropi in tudi globalno se nabira strah, ki naj bi bil upravičen zaradi 

različnih oblik nasilja v odnosu do večinskega prebivalstva in države, ekonomskega 

neravnotežja, življenja na obrobnih območjih, ki rastejo v velikih mestih, in tudi političnega 

in ekonomskega okoriščanja s težavami migrantov. Strah se rojeva tudi pod vplivom sodobnih 

političnih sprememb na nacionalni in mednarodni ravni ter kolektivno prizadevanje po 

varnosti (Medica, 2007). Razlog za strah je lahko tudi izražena potreba po spremembah, ki jo 

v naše vsakdanje življenje vnašajo migranti, ki se po svojem stilu življenja razlikujejo od nas. 

Tak strah na ravni držav pa vpliva tudi na odnos prebivalstva do novih prišlekov (Kralj, 

2008). Ne gre zanikati, da obstaja povezava med odnosom države do priseljevanja in 

odnosom javnosti do le-tega. Tezo potrjuje tudi trditev Chimnija (1998, v Vrečer, 2007), da 

naraščajoče restrikcije potrjujejo sovpaden odnos med državnimi strategijami in naraščajočo 

ksenofobijo. 

 

Sodeč po rezultatih raziskav, ki obravnavajo odnos večinskega prebivalstva do priseljevanja 

tujcev v Slovenijo, je ta odklonilen (npr. Kralj, 2006, 2008, 2011), še posebno pa je to očitno 

v primerih, ko gre za priseljevanje oseb iz neevropskih držav, vendar s pomembno razliko – 

priseljenci iz globalnega juga (Afrika) in vzhoda (Azija, nekdanje države Sovjetske zveze) so 

veliko bolj nezaželeni kot priseljenci iz »panevropskega sveta« (obe Ameriki in Avstralija) 

(Kralj, 2008). Etnična pripadnost je pri migracijah torej še vedno velik faktor. Tudi ugotovitve 

Edgarja idr. (2004) se skladajo z dejstvom, da pripadnost manjšinski skupini, še zlasti skupini 

z drugo barvo kože, izpostavlja imigrante rasizmu in ksenofobiji v državi gostiteljici. Hafner – 

Fink (2005) poleg tega izpostavlja tri kriterije za sprejem. Prvi med njimi je sprejemanje 

načina življenja v državi. S tem se sklada tudi ugotovitev avtorice Kralj (2008), ki kot 

najpomembnejšo lastnost za sprejem imigrantov navaja pripravljenost za akulturacijo, dodaja 

pa še, da je obenem (močno) zaželena tudi ekonomska koristnost za ciljno državo. S tem je 

povezan tudi drug kriterij po Hafner – Finku (2005), in sicer obvladovanje znanja in 

kvalifikacij, ki jih država potrebuje. Kot tretji kriterij pa navaja znanje uradnega jezika 

države. Hkrati ugotavlja, da se kot najmanj pomembni kriteriji, ki naj bi jih izpolnjeval 

migrant, kažejo naslednji: dejstvo, da prihaja iz krščanskega okolja, dejstvo, da je belec, in 

dejstvo, da je premožen. Ugotovitve v Sloveniji se skladajo z ugotovitvami v drugih 

evropskih državah. Kralj (2008) dodaja, da nenaklonjenost priseljevanju tujcev v Slovenijo 

predstavlja splošen kontekst, ki lahko obdobju intenzivnejših politizacij »imigrantskega 

vprašanja« (v smislu protipriseljenske mobilizacije s strani političnih akterjev ali medijev)  

privede do ekstremnejših stališč, kot se je to zgodilo v primerih gradnje džamije, »izbrisanih«, 

prosilcev za azil in Romov. 
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3.3.2.1 Stereotipi, predsodki in diskriminacija 

Načela zavračanja oz. izključevanja imigrantov se generirajo iz predsodkov, ki prikazujejo 

imigrante kot tiste, ki ogrožajo tako ali drugače samodefinirano bit naroda oz. nacije (Kralj, 

2008). Kaj imam v mislih, ko uporabim besedo predsodek, lahko poskusim odgovoriti s 

pomočjo Muskove definicije. Zanj predsodki »pomenijo vnaprejšnje in nekritično prevzete 

vrednostne sodbe, ki ne temeljijo na logično in empirično utemeljenih presojah, ampak na 

nekritično stereotipnih, posplošenih predstavah, ki so skrajno poenostavljene in kategorične 

(»črnci so neumni«, »vsi kapitalisti so izkoriščevalski«)« (Musek, 1994: 27). 

 

Da bi lahko razumeli, kaj točno so predsodki, moramo najprej definirati stereotipe. Ti so 

tipizirane sodbe, ki zaradi svoje ohlapnosti in splošnosti ne ustrezajo stvarnosti. Ne 

upoštevajo individualnih razlik med posamezniki, pač pa te na osnovi delnih in površinskih 

sodb razvrščajo v posamezne skupine. Gre za oblike miselnih sodb, ki jih dobimo na osnovi 

delnih informacij. So sodbe o vseh, ki ne veljajo za nikogar (Kuhar, 2009; Ule, 2004). 

Stereotipi niso naše osebne sodbe, pač pa so nam posredovani prek družbene interpretacije. 

Oblikujemo jih na osnovi posploševanja, pomanjkljivih dejstev, generaliziranih informacij ali 

celo dezinformacij (Kuhar, 2009). Ljudem pripisujemo lastnosti na osnovi njihove skupinske 

pripadnosti, ne na osnovi individualnih značilnosti in posebnosti (Ule, 2004). Zato stereotipi 

vodijo do dveh vrst napak v pripisovanju (Kuhar, 2009; Ule, 2004): 

 ljudi, o katerih imamo stereotipne predstave, obravnavamo, kot da so bolj podobni 

skupini, ki ji pripadajo, in bolj različni od članov drugih skupin, kot v resnici so, 

 skupino, ki ji pripadamo, praviloma ocenjujemo kot boljšo od tistih, ki jim ne 

pripadamo, kar je zelo pristransko in predstavlja izhodišče diskriminatorne obravnave.  

Kadar govorimo o stereotipih, imamo v mislih torej preveč posplošene sodbe, zaradi katerih 

spregledamo marsikatero pomembno lastnost, ki bi nas sicer lahko prepričala o napačnosti 

našega razumevanja in pogleda na stvari. Lahko bi rekli, da zaradi stereotipov gledamo na 

svet (preveč) »črno-belo« in nemalokrat si ne pustimo možnosti, da bi videli stvari v različnih 

odtenkih. Po eni strani to potrebujemo, saj bi sicer iz okolja prišlo preveč informacij 

naenkrat
46

, po drugi strani pa to mnogokrat zapira možnosti, da bi videli realnejšo sliko. 

Najbolj razširjeni so zagotovo etnični stereotipi. Izražamo jih skozi vsakdanji govor, fraze, 

šale, dvoumnosti. Kažejo se predvsem v nespoštljivem, netolerantnem ali prezirljivem odnosu 

do drugih oz. drugačnih (Kuhar, 2009, Ule, 2004, 2005). 

 

Stereotipi pomenijo neke vrste predstopnjo predsodkov (Mikolič, 2008). Musek (1994) v 

svoji definiciji predsodkov uporabi tudi izraz »vrednostne sodbe« in tukaj lahko najdemo 

točko, kjer se stereotipi in predsodki razlikujejo med seboj. V primeru predsodkov se na 

miselne sodbe, ki predstavljajo stereotipe, nalepijo še čustva. Potemtakem bi lahko predsodke 

definirali kot »čustveno obarvane vnaprejšnje sodbe« (Kuhar, 2009: 38). Čustvena 

komponenta predsodkov jim daje potrebno »duševno energijo« in hrani njihovo globoko 

nezavedno dinamiko ter služi kot projekcija in racionalizacija lastnih bolečin, strahov, 

neuspehov (Ule, 2004). Predsodki se zato okrepijo še posebej v kriznih časih, ko se delitve 
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 Ule (2004:) pravi, da se s stereotipizacijo situacij, ljudi in odnosov hitro prilagodimo socialnemu okolju. 

Stereotipi so torej nekaj normalnega, prilagodljivega in nujnega. So učinkoviti, a ne točni. 



41 
 

med »nami« in »njimi« še bolj zaostrijo (Kuhar, 2009), izražajo pa se lahko na različne načine 

(Allport, 1954, v Kuhar, 2009): 

 opravljanje (izvaja se predvsem skozi humor o drugih skupinah), 

 izogibanje (vzpostavljanje socialne distance do skupin, do katerih gojimo predsodke), 

 diskriminacija (dejanje, ki je neposredno usmerjeno proti drugim skupinam, ki jim 

preprečujemo enakopravnost, npr. v dostopu do določenih dobrin), 

 nasilje (fizično ogrožanje skupin), 

 genocid (najbolj ekstremna oblika izražanja predsodkov). 

V sodobnih družbah prihaja do kvalitativnih sprememb v izražanju predsodkov. Tradicionalne 

predsodke postopoma nadomeščajo »moderni« predsodki. Zanje je značilno, da se antipatija 

do določenih družbenih skupin ne izraža več neposredno, kot je to veljalo za tradicionalne 

predsodke, temveč prikrito, simbolno. Kažejo se predvsem z izogibanjem stikom s člani 

drugih družbenih skupin (Ule, 2005). Ignoriranje in distanca kot sodobni obliki izključevanja 

sta tako nadomestili odkrito fizično nasilje (Kuhar, 2009). Izogibanje socialnim stikom je 

lahko na prvi pogled zelo nedolžno ravnanje (Pettigrew 1998, v Medvešek, Brezigar in 

Bešter, 2009), ampak če se pojavlja na več življenjskih področjih in se ponavlja, lahko 

privede do dolgoročne segregacije. To postane še posebej problematično v okoliščinah, kjer je 

mreženje zelo pomembno, npr. pri napredovanju na delovnem mestu (National Research 

Council 2004, v Medvešek idr., 2009). 

 

Čeprav je res, da predsodki segajo na vsa področja družbenega življenja, je temeljno polje 

delovanja in razvoja predsodkov vsakdanji svet ljudi, zato predstavljajo najtrdovratnejše 

mikroideologije vsakdanjega sveta (Ule, 2004, 2005). Delujejo na robu zavestnega in se zdijo 

tako vsakdanji, da jih niti ne opazimo. Razlikovanje med »nami« in »njimi« je vrednostno 

obarvano. »Mi« smo boljši od »njih«, kar pripomore k ohranjanju pozitivne samopodobe, 

hkrati pa do preveč posplošenih sodb in posledično lahko pride celo do diskriminacije, ki jo 

stereotipi in predsodki upravičujejo. Posledično opravljajo stereotipi in predsodki , kot 

dodajata Samaluk in Turnšek (2011), pomembno vlogo pri ohranjanju neenakosti v družbi. 

 

Diskriminacijo kot možno obliko izražanja predsodkov bi lahko definirali kot posebno 

obnašanje do oseb oz. različno obravnavo oseb zaradi njihovih posebnosti, ki so označene kot 

drugačne, in zaradi njihove pripadnosti »označenim« skupinam« (Ule, 2004). 

Diskriminatorno ravnamo takrat, ko z neko skupino na podlagi rasne in etnične pripadnosti, 

spola, veroizpovedi, narodnodnosti, spolne usmerjenosti, političnih prepričanj, fizičnih 

značilnosti ali katere druge značilnosti ravnamo manj ugodno kot z drugo (Brezigar, 2007). 

Diskriminacija se po navadi kaže v neenakem dostopu marginaliziranih in stigmatiziranih 

družbenih skupin do splošnih družbenih dobrin, kot so zaposlitev, stanovanje idr. (Brezigar, 

2007; Samaluk in Turnšek, 2011). Etnična diskriminacija se nanaša na etnično pripadnost ali 

etničnost kot lastnost posameznika, zaradi katere je uvrščen v skupino, ki je predmet 

diskriminacije (Brezigar, 2007). Imigranti in njihovi potomci doživljajo predvsem mehko 

etnično diskriminacijo
47

, ki je v delovnem okolju vpeta v medsebojne odnose, zato je subtilna, 

izmuzljiva in težko merljiva. Nanjo kažejo nezanemarljive razlike med posameznimi 

etničnimi skupinami glede njihove vključenosti v družbo in tako se etničnost kaže kot 
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 Brezigar (2007) loči dve vrsti diskriminacije: trdo in mehko. Trda diskriminacija je tista vrsta diskriminacije, 

ki je neposredno produkt postopkov in pravil, na podlagi katerih deluje neka organizacija. Mehka diskriminacija 

pa se nanaša predvsem na odnose med ljudmi. 
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pomemben dejavnik družbene stratifikacije (Medvešek, Brezigar in Bešter, 2009). Samaluk in 

Turnšek (2011) menita, da je za odpravljanje diskriminacije poleg pravnih norm potrebno tudi 

preventivno delovanje, kakršno je med drugim antidiskriminacijsko izobraževanje in 

ozaveščanje. Antidiskriminacijsko izobraževanje bi tako moralo postati tudi nujen del 

izobraževanja vzgojiteljev in drugih pedagoških delavcev, ki so nepogrešljiv člen pri 

sekundarni socializaciji. Švab (2006/2008) k temu dodaja, da težnja k odpravi različnih oblik 

diskriminacije ne pomeni zgolj akt človečnosti in humanosti, temveč tudi realno in konkretno 

korist za družbeni razvoj in gospodarsko rast ter konkurenčnost slovenske družbe.  

4 VLOGA ŠOLE PRI INTEGRACIJI 

4.1 IZOBRAŽEVANJE KOT MEDIJ INTEGRACIJE 

Migracije sodobno družbo spreminjajo v multikulturno družbo. S pojmom multikulturalizma 

se srečujemo na različnih področjih, med drugim tudi na šolskem. Šola predstavlja enega 

najpomembnejših dejavnikov pri vzpostavljanju (novega) multi-/interkulturnega diskurza v 

družbi (Grobelšek, 2010; Lukšič Hacin, 1999), saj ponuja mladim imigrantom in večinski 

populaciji priložnost za spoznavanje in doseganje vzajemnega spoštovanja (Zelena knjiga …, 

2008). Tudi v slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove se vključujejo otroci z migrantskim 

ozadjem (otroci priseljencev, prosilci za azil, osebe z mednarodno in začasno zaščito). 

»Veliko število migrantskih učencev ima pomembne posledice za izobraževalne sisteme. Šole 

se jim morajo prilagoditi in njihove posebne potrebe vgraditi v tradicionalno usmerjenost v 

zagotavljanje kakovostne in pravične izobrazbe. Izobraževanje je ključnega pomena pri 

zagotavljanju vsega, kar ti učenci potrebujejo, da se bodo vključili v družbo ter postali uspešni 

in ustvarjalni državljani v državi gostiteljici« (Zelena knjiga …, 2008: 3-4). Različne stopnje 

izobraževalnega sistema migrantskim učencem ponujajo različne priložnosti in predstavljajo 

različne ovire. Ovire, ki jih ne obravnavamo dovolj zgodaj, lahko pozneje v življenju 

privedejo do različnih težav. Medtem pa priložnosti, ki se takoj izkoristijo, lahko ponudijo 

nove (boljše) učne in delovne možnosti (Priročnik o integraciji …, 2010). Obstajajo dobre 

dolgoročne možnosti za uspešnost migrantskih otrok. Njihova izpostavljenost novim kulturam 

in jezikom bo verjetno okrepila njihov človeški kapital (Zelena knjiga …, 2008). Šolanje 

lahko tako reši marsikatero težavo imigrantske populacije (Vižintin, 2012). Podatki pa kažejo, 

da veliko otrok migrantov dosega slabše rezultate v izobraževanju kot njihovi vrstniki (Zelena 

knjiga …, 2008). Izkazalo se je, da ti otroci, učenci in dijaki, težje sledijo pouku in drugemu 

dogajanju v šoli oz. se slabše vključujejo v širše socialno okolje, kar je posledica 

pomanjkljivega znanja slovenščine, neizoblikovanih strategij in instrumentov za vključevanje 

otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja ter nezadostne vključenosti otrok in 

njihovih staršev v šolsko in širše slovensko okolje (Barle Lakota idr., 2007). Zato bi bilo 

potrebno sprejeti primerne ukrepe. Portera (2011, v Vižintin, 2012) meni, da bi se 

(medkulturne) izobraževalne strategije morale uresničevati skupaj z ukrepi na področjih 

ekonomije, politike, zakonodaje in družbenega področja. Kompleksne težave zahtevajo 

meddisciplinske odgovore: potrebno je skupinsko delo in mreženje (prav tam). Povečanje 

kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter izboljšanje njihove dostopnosti 
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imigrantom pomaga ustvariti boljše in številčnejše poklicne priložnosti. To pa olajša njihov 

prehod na trg dela in izboljša socialno kohezijo (Priročnik o integraciji …, 2010). 

 

Omenila sem že, da o uspešni integraciji lahko govorimo le, ko imajo imigranti enakopraven 

dostop do izobraževalnih institucij, enako uspešno končajo posamezne stopnje izobraževanja, 

imajo enake možnosti za nadaljevanje šolanja in kot skupina dosegajo izobrazbeno strukturo, 

ki je primerljiva z izobrazbeno strukturo večinskega prebivalstva (Bešter, 2007). Ustrezni 

ukrepi pripomorejo h krepitvi sposobnosti (mladih) imigrantov in uveljavljenih institucij, ki 

so pristojne za izpolnjevanje njihovih učnih potreb (Priročnik o integraciji …, 2010). Poleg 

tega je pomembno, kot opozarja Bešter (2007), da je v izobraževalnem sistemu na vseh 

stopnjah prisoten medkulturni pristop k izobraževanju
48

. Vižintin (2012) k temu dodaja, da je 

večkulturno izobraževanje, upoštevajoč družbenopolitične razmere, proces obsežne šolske 

reforme, ki zavrača rasizem in druge oblike diskriminacije v šoli in družbi. 

4.1.1 IZOBRAŽEVANJE IN MIGRANTI V SLOVENIJI 

Temeljno izhodišče integracije na področju izobraževanja je bilo postavljeno s Strategijo 

vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji, v kateri so opredeljeni ključni problemi in zakonske podlage ter 

postavljeni cilji, načela in ukrepi vključevanja otrok in mladostnikov v sistem vzgoje in 

izobraževanja
49

. Izobraževanja otrok in dijakov migrantov v Sloveniji se dotikajo tudi Zakon 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naj bi zagotavljal uresničevanje 

pravice do vzgoje in izobraževanja brez diskriminacije, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 

gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o začasni zaščiti 

razseljenih oseb, Zakon o azilu, Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem 

za azil in Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji. Zakonsko je 

predvidena možnost učenja slovenščine za otroke, vendar pa obseg in oblika učenja ostajata 

nejasna oz. se razlikujeta v različnih zakonih (Barle Lakota idr., 2007). Za Slovenijo so prav 

tako relevantni dokumenti Združenih narodov ter dokumenti Unesca in Sveta Evrope kot tudi 

Splošna deklaracija o jezikovnih pravicah, ki vključuje pravico dostopa do kulturnih dobrin, 

pravico do enakopravne zastopanosti jezika in kulture v sredstvih javnega obveščanja ter 

pravico do komunikacije z vladnimi telesi v družbenoekonomskih odnosih v lastnem jeziku 

(Grobelšek, 2010). Poleg tega izobraževanje otrok migrantov obravnavajo tri evropske 

direktive, ki zahtevajo od držav članic, da otrokom zagotovijo brezplačno poučevanje in 

ustrezno prilagodijo poučevanje novega jezika ter hkrati spodbujajo učenje maternega jezika 

in kulture države izvora. Učencem in dijakom migrantom je treba omogočiti dostop do 

vzgojno-izobraževalnega sistema pod enakimi pogoji, kot ga imajo državljani države 

gostiteljice (Barle Lakota idr., 2007). Resolucija o imigracijski politiki zagotavlja vsem 

šoloobveznim otrokom na ozemlju Republike Slovenije pravico do šolanja. V osnovno šolo se 
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 Le tako je upoštevana Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki v 26. členu navaja, da mora biti 

izobraževanje usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, da mora pospeševati razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi ter med 

rasami in verskimi skupinami. 
49

 Poudariti je potrebno, da priseljenskih kategorij otrok v Sloveniji ne prištevamo v kategorijo otrok s posebnimi 

potrebami (Urejanje problematike šolanja otrok priseljencev v Sloveniji, b.d). 
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lahko vključijo pod istimi pogoji kot učenci državljani Slovenije. Zakonodaja ne izpostavlja 

otrok, ki bivajo v državi nezakonito. Po podatkih Ministrstva za šolstvo v šolah takšnih otrok 

doslej ni bilo. Brezplačno šolanje na srednjem in visokošolskem programu je zakonsko 

zagotovljeno otrokom tujcev, če je izpolnjen pogoj vzajemnosti med državama. V primeru 

oseb z začasnim zatočiščem ter beguncev se pogoj o vzajemnosti ne izvaja, tako da se lahko 

vsi njihovi otroci šolajo brezplačno (Urejanje problematike šolanja otrok priseljencev v 

Sloveniji, b.d.). 

4.1.2 INTERKULTURNA PEDAGOGIKA 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so prvič začeli posvečati pozornost nižjemu uspehu 

manjšinskih kultur. Pripisovali so ga neustrezni družinski vzgoji in socializaciji (Mujkanović, 

2010). Izkazalo se je, da samo omogočanje vpisa v šolo, ki ga predvideva zakonodaja za vse 

šoloobvezne otroke, ni dovolj (Medvešek, 2006). Kot odgovor na nižji uspeh oseb z 

migrantskih ozadjem so takrat začeli razvijati kompenzacijske programe, s katerimi naj bi 

zmanjšali kulturne in socializacijske primanjkljaje ter tako povečali možnosti za uspeh teh 

otrok (Mujkanović, 2010). To bi lahko označili kot nekakršen začetek multikulturnega 

pristopa v pedagogiki. Razpotnik (2002) pravi, da naj bi šole v skladu z le-tem sprejemale 

prisotne etnične skupine in njihove posebnosti, od prehrane, vere, jezika, stila oblačenja, 

prepričanja, vrednot. Manjšinska kultura in njena verodostojna predstavitev naj bi bila 

vključena v vzgojno-izobraževalni sistem (prav tam). V procesu izobraževanja mora imeti 

enake možnosti za napredovanje, imeti mora možnost ohranjanja svojega jezika, kulture in 

možnost izobraževanja brez občutkov diskriminacije (Medvešek, 2006). Ravno zaradi tega je 

izredno pomembno, da imajo vsi učenci možnost spoznavanja kulture, tako svoje kot druge. S 

spoznavanjem manjšinske kulture pokažemo pripadnikom le-te, da njihovo kulturo cenimo in 

je enakovredna večinski (Mujkanović, 2010). 

 

Multikulturalizem je usmerjen v poskus spreminjanja mišljenja posameznika v smeri 

podiranja predsodkov, usmerjenosti vase in v lastno kulturo. Zahteva, da opustimo 

razvrščanje po vertikali glede na politično moč, bogastvo, raso in spol ter začnemo vrednotiti 

na nov način, po horizontali, dopuščajoč enake možnosti za vse, hkrati pa pestrost in pisanost 

(Schaughnessy, Cordova, Mohammed in Kang, 1998, v Mujkanović, 2010). Da bi poudarili 

pomen sodelovanja in soočanja ljudi različnih izvorov, številni avtorji raje uporabljajo pojem 

interkulturnost namesto pojma multikulturnost, saj predpona inter- nakazuje na primerjavo, 

izmenjavo, sodelovanje in konfrontacijo kultur (Skubic – Ermenc, 2006). Ravno sodelovanje, 

komunikacija in interakcija med pripadniki različnih kultur naj bi namreč bila tista dejavnika, 

ki razlikujeta pomen in primernost uporabe terminov multikulturalizem in interkulturalizem 

(Mujkanović, 2010). Pojem multikulturalizem stroka pogosto uporablja za opis stanja 

večkulturnosti v državi. Pojem, ki je del multikulturalizma in že s svojo predpono nakazuje na 

pomen interakcije, sodelovanja, komunikacije med pripadniki različnih kultur, pa je 

interkulturalizem. Pojem interkulturalizem je torej uporabljen za opis akcije, ki iz tega stanja 

(multikulturalizma) izhaja (Lukšič – Hacin, 1999). Z multikulturno vzgojo lahko dosežemo 

cilje multikulturalizma. Da bi pa lahko tem ciljem zadostili, je potreben stik med ljudmi, 

komunikacija med predstavniki različnih kultur (Schaughnessy, Cordova, Mohammed in 
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Kang, 1998, v Mujkanović, 2010). Interkulturno izobraževanje ni samo izobraževanje 

priseljencev in to tudi ne sme biti, ampak je usmerjeno na celotno populacijo (Skubic – 

Ermenc, 2003). Cilj interkulturne pedagogike je namreč naučiti se živeti in delovati v 

različnosti (Mujkanović, 2010). Interkulturna pedagogika pa se v praksi srečuje s številnimi 

ovirami, kot so: »konfliktnost s poslanstvom šole, po katerem naj bi ta oblikovala državljane, 

sposobne ohranjati nacionalno državo in njene vrednote, ter pomanjkljivo znanje in veščine 

učiteljev in oblikovalcev šolskih gradiv. Poleg tega zgolj znanje o kulturni raznolikosti še ne 

pomeni tudi večje ozaveščenosti glede diskriminacijskih struktur v širšem okolju« (Rudiger in 

Spencer, 2003: 35). Da bi se odnos do priseljencev spremenil na bolje, bi bila potrebna 

sprememba miselnosti ljudi. Prav tako bi bilo treba spremeniti politiko, ki je pri nas včasih 

precej nacionalistično usmerjena in ni naklonjena večkulturnemu konceptu (Mujkanović, 

2010). Za manjšinske etnične skupnosti šolska politika v Sloveniji ne predvideva možnosti 

spoznavanja lastne kulture in jezika, temveč predpostavlja, da se bodo čim prej asimilirali v 

večinsko kulturo in obenem sprejeli jezik okolja, kar je v nasprotju s Splošno deklaracijo o 

človekovih pravicah, Konvencijo o boju proti diskriminaciji na področju izobraževanja, 

Konvencijo o otrokovih pravicah … (Klinar, 2010). 

 

Grobelšek (2010) ugotavlja, da imata slovenska država in njeno šolstvo možnosti in izhodišča 

za interkulturnost, vendar se temu v praksi posveča premalo pozornosti in se zato vsa dana 

priporočila in zakonska izhodišča uresničujejo le deloma in le na določenih področjih (prav 

tam). Naloga šole je pomagati otrokom pri učenju tistega jezika, v katerem se šolajo, obenem 

pa bi jim morala dati tudi možnost za učenje in nadgrajevanje njihovega maternega jezika 

(Bešter, 2007; Klinar, 2010). Na tem področju pa se kažejo pomanjkljivosti tudi v sami 

zakonodaji. Država naj bi tako skladno z mednarodnimi pogodbami dodatno izobraževanje 

(pouk materinščine) organizirala le, če bo prišlo do sporazuma med njo in matičnimi 

državami, od koder prihajajo priseljenske manjšine (Skubic Ermenc, 2006). To se v praksi ne 

dogaja velikokrat in se tako v resnici učencem ne da možnosti učenja materinščine. Tam, kjer 

je, se izvaja le v obliki izbirnih predmetov na predmetni stopnji (Peček in Lesar, 2006) oz. kot 

dopolnilni pouk njihovega maternega jezika in kulture. Tak pristop ne prispeva k povečanju 

enakih možnosti, temveč le zadošča formalnim zahtevam po uresničevanju človekovih pravic. 

Učni predmet s tako obrobnim značajem ne more prispevati k dejanskim enakim možnostim 

(Skubic Ermenc, 2003). Opazna je torej želja oz. »napotek, naj učenci »potlačijo« svoj jezik 

in si prizadevajo za učenje slovenščine. To so prve smernice, ki kažejo na asimilacijsko 

politiko šole« (Klinar, 2010: 225). 

 

Strokovni delavci v izobraževalnih ustanovah se tako srečujejo z organizacijskimi ovirami, o 

možnostih, ki jih imajo otroci priseljencev, so slabo informirani, mreže pomoči so velikokrat 

omejene na večje centre in mesta, zakonska določila pa niso opredeljena ali se ne izvajajo. 

Skrb za priseljence ni sistemsko urejena, vprašanje poučevanja materinščine in slovenščine 

kot drugega jezika ni rešeno, primanjkuje kakovostnih usposabljanj za strokovne delavce ipd. 

Treba bo poiskati ustrezne strategije, ki bodo ustrezale slovenski realnosti in zgodovini 

(Grobelšek, 2010). Političnih akterjev namreč ne smemo imeti za izgovor (Mujkanovič, 

2010). V slovenskem šolskem prostoru se še ni razvilo zavedanje učiteljev o svoji vlogi pri 

medkulturnem dialogu. Potrebne so spremembe v stališčih in ravnanju vseh zaposlenih v 



46 
 

vzgoji in izobraževanju (Klinar, 2010). Veliko prvin interkulturalizma lahko vnašajo 

pedagoški delavci s svojim delom v pouk in jih prenašajo na učence (Mujkanović, 2010). 

Vsaka šola bi tako morala glede na svoje specifike oblikovati inkluzivne prakse, saj te niso 

prenosljive in trajne (Peček in Lesar, 2006). 

4.2 KAJ PA (MLADI) ODRASLI MIGRANTI BREZ OSNOVNE ŠOLE? 

Kemper in Munch-Hansen (2001) poudarjata, da vsi priseljenci ne vstopajo v novo družbo z 

enakimi možnostmi za izobrazbene dosežke, kar je povezano z njihovim preteklim 

izobraževalnim ozadjem. Priseljenci iz izredno revnih družin, iz ruralnih območij ali iz 

nerazvitih regij so morda videli notranjost učilnice le za nekaj tednov ali pa je sploh še niso 

(prav tam). Dostop do izobrazbe je človekova pravica, ki omogoča osnovo za doseganje vseh 

drugih pravic. Ključna je za krepitev človeškega razvoja in hkrati za omogočanje pogojev za 

sobivanje v različnosti. Zato države na različne načine skušajo zagotoviti dostop do izobrazbe 

imigrantom. Dostop do izobrazbe ne sme biti omogočen samo otrokom, ampak tudi odraslim.  

V letu 2011 je bilo na svetu 774 milijonov odraslih (starih 15 in več), ki niso znali brati ali 

pisati. Po svetu je bilo tako med odraslimi slabih 85% pismenih, medtem ko je bila pismenost 

mladih, starih med 15. in 24. letom, po vseh regijah nekoliko višja (slabih 90%). Kljub 

relativno visokemu deležu pismenih mladih je kar 123 milijonov mladih moških in žensk s 

pomanjkljivo osnovno izobraženostjo (Adult and Youth Literacy …, 2013)
50

. Kdo torej ostaja 

izključen? V prvi meri so to vsekakor ženske, ljudje, ki živijo v ruralnih okoljih, ljudje, ki 

živijo na konfliktnih območjih, revni, etnične in jezikovne manjšine in hendikepirani ljudje 

(Adult and Youth Literacy …, 2013; Second Global Report …, 2013). V dobi povečanih 

migracij se med ljudmi, ki migrirajo, znajdejo tudi ti ljudje – ljudje, ki niso nikoli dokončali 

osnovne šole ali pa je sploh še nikoli niso obiskovali, zato je pomembno, da pri integraciji 

imigrantov v slovensko družbo ne spregledamo tega vidika in ljudem omogočimo šolanje, ki 

ga v preteklosti niso imeli možnosti zaradi različnih razlogov dokončati oz. sploh niso nikoli 

bili vključeni vanj. 

 

Funkcionalna pismenost je temeljna komponenta kompleksnega nabora osnovnih spretnosti 

(oz. bistvenih kompetenc), ki zahteva trajno učenje in posodabljanje. Naloga držav je, da 

omogočajo dostop do ključnih spretnosti pismenosti in tako tudi v praksi omogočajo 

udejanjanje pravice do izobrazbe (Second Global Report …, 2013). S tem, ko ljudje postanejo 

(funkcionalno) pismeni, dobijo moč, da razumejo in spreminjajo svojo realnost (Freire, 2005). 

Branje, pisanje in računanje so sestavni del osnovnih spretnosti vsakega prebivalca. Vsakdo 

potrebuje ta osnovna znanja, da bi lahko živel primerno življenje kot član družbe in bi postal 

aktivni kreator svojega življenja in okolja (National Core Curriculum for Literacy Training  

…, 2012). Znati brati, pisati in operirati s števili namreč predstavlja tudi ključni pogoj za 

aktivno participacijo v družbi. Mladi ljudje in odrasli, ki imajo težave pri branju, pisanju in 

računanju so bolj ranljivi za revščino, socialno izključenost, brezposelnost, slabše zdravje, 
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 V letu 2011 je kar v 21 državah število neizobraženih presegalo 1 milijon, v sedmih od teh pa kar dva milijona 

– v Indiji, Pakistanu, Nigeriji, Etiopiji, Bangladešu, Demokratični republiki Kongo in Združeni republiki 

Tanzaniji (prav tam). 
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demografske spremembe, razseljevanje in migracije ter za (negativne) posledice človeško 

povzročenih in naravnih katastrof (Second Global Report …, 2013). Pri migrantih, še zlasti 

tistih, ki so slabše funkcionalno pismeni, gre torej za ljudi v neugodnem položaju, ki se zaradi 

pomanjkljivih veščin ne uspejo zaposliti in tako pogosto živijo na robu preživetja. Cilj 

izobraževalnih programov oz. programov za integracijo tujcev mora biti takšna pomoč 

posameznikom, da bodo ti lahko z boljšim znanjem kandidirali za (bolje plačana) delovna 

mesta ter s tem izboljšali kvaliteto svojih življenj. Vpliv teh programov naj bi bil tudi družben 

in ne samo individualen, saj naj bi posredno vplivali tudi na razvoj celotne skupnosti 

(Knowles, Holton in Swanson, 2005). Te problematike se vse bolj zaveda tudi večina razvitih 

držav, ki zlasti zaradi visoke stopnje brezposelnosti med imigranti organizira »programe, ki 

omogočajo tujcem pridobitev ustreznih kvalifikacij in lažje vključevanje na trgu delovne sile, 

poleg tega pa istočasno preprečujejo rasizem in vse vrste diskriminacije na delovnem mestu« 

(Bevc, Prevolnik – Rupel in Verlič – Christensen, 2000: 21). Države tako pospešujejo njihovo 

politično, ekonomsko in družbeno participacijo ter bogatijo njihove zmožnosti in temelje 

njihove kulture ter hkrati razvijajo zavest o položaju in pravicah migrantov v javnosti 

(International Conference on Adult Education, 1998). Tudi Bešter (2006) meni, da je 

izobraževanje in usposabljanje eden izmed dejavnikov, ki lahko ključno vpliva na uspešnost 

integracije in na kvaliteto posameznikovega življenja. Ustrezna izobrazba in kvalifikacije 

predstavljajo predpogoj za dostop do ustrezne zaposlitve. Zaposlitev pa je pogosto eden 

ključnih elementov v procesu integracije, od katerega je mnogokrat odvisen položaj  

posameznika tudi na drugih področjih življenja. 

 

V Sloveniji je odraslim migrantom z nedokončano osnovno šolo, vendar z dokončano 

osnovnošolsko obveznostjo (t.p., da so starejši od 15 let) omogočen vpis v osnovno šolo za 

odrasle. Udeležijo se lahko torej izobraževanja za odrasle. Mladi odrasli (i)migranti tako 

vstopijo v učilnico različno motivirani. Knowles idr. (2005) ugotavljajo, da na pripravljenost 

za učenje vplivajo njihove različne družbene vloge, so pa lahko tudi zelo visoko notranje 

motivirani, še zlasti, če verjamejo, da so sposobni učenja novih znanj in da jim bo 

izobraževanje pomagalo pri rešitvi njihovega problema. Pri učenju izhajajo iz svojih izkušenj 

in trenutnih življenjskih težav. Njihovo učenje je torej problemsko naravnano in usmerjeno k  

takojšnji uporabi naučenega (prav tam). Pogosto se učimo zato, da bi nekaj bolje razumeli, ali 

zato, da bi lahko delovali (Interno učno gradivo …, 2006). Osnovna šola za odrasle naj bi 

omogočala razvoj različnih vrst zmožnosti, ki so pomembne za (mlade) odrasle (i)migrante. 

Klemenčič, Možina in Žalec (2012) poleg splošnih in posebnih poklicnih zmožnosti ločijo še 

ključne zmožnosti, kamor uvrščajo npr. zmožnost delati z drugimi, zmožnost delati z 

znanjem, tehnologijo in informacijami ter zmožnost delati z družbo in v družbi (prav tam). 

To, da migrante motivira predvsem uporabnost pridobljenega znanje, potrjuje tudi dejstvo, da 

je npr. same tečaje jezika možno oblikovati tudi združeno s poklicnimi ali pa zaposlitvenimi 

tečaji. Ti so lahko zelo koristni, saj udeležencem najbolj pomaga učenje jezika, ki je 

umeščeno v (bodoče) delovno okolje (Priročnik o integraciji …, 2006). 

 

Študija o kompetenčni zasnovi spopolnjevanja izobraževalcev odraslih v letu 2009 (v 

Klemenčič idr., 2012) kaže na splošno negativno mnenje v zvezi z zadovoljstvom z 

izobraževalno ponudbo za izobraževalce v Sloveniji. Ponudba je skromna, preveč razpršena, 
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premala raznolika, predvsem pa ne ustreza izobraževalnim potrebam izobraževalcev odraslih. 

Programi Andragoškega centra Slovenije (ACS) so sicer označeni kot kakovostni, a se jim 

kljub temu očita premalo raznolikost glede vsebin pa tudi glede različnih učnih oblik in 

načinov izobraževanja. Caffarela (2002) meni, da je pri izbiri ustrezne oblike izobraževanja 

smiselno upoštevati naslednje kriterije. Ti so: predznanje in izkušnje udeležencev, dostopnost 

in izkušenost izvajalcev, cena, razpoložljivi pripomočki in oprema, vsebina in želeni rezultati 

programa, kontekst, v katerem bo izobraževanje potekalo. Smiselno je izbirati metode, ki nas 

bodo pripeljale do želenih izobraževalnih rezultatov oz. ciljev in ki ob tem hkrati upoštevajo 

tudi predznanje in izkušnje udeležencev ter izobraževalni kontekst in, seveda, dejstvo, da jih 

učitelj zna uporabljati (prav tam). Vsak dober program se začne z ugotavljanjem potreb, 

zanimanja in želja vseh, ki so tako ali drugače povezani z vsebino, ki jo bomo obravnavali. 

Potrebe ter zanimanje in želje potencialnih udeležencev morajo biti naše vodilo in izhodišče 

za postavljanje ciljev (Interno učno gradivo …, 2006). Pomembna naloga izobraževanja 

odraslih je torej, da ugotavlja izobraževalne potrebe na makro- in mikroravni, na ravni družbe 

in posameznika (Klemenčič idr., 2012). Potrebe lahko ugotavljamo na različne načine – z 

intervjuji, s skupinsko razpravo, s pomočjo vprašalnikov, s pomočjo preučevanja udeležbe na 

nekaterih prireditvah ipd. (Interno učno gradivo …, 2006). Ugotavljanje potreb pa ne sme biti 

samo sebi namen. V skladu z ugotovljenimi potrebami je potrebno razvijati ustrezno ponudbo 

izobraževanja odraslih, pri čemer je zelo pomembno, da upoštevamo vse skupine ljudi, ki so 

vključene v izobraževanje za odrasle. Populacija mladih migrantov (starih od 15 do 24 let) se 

po svojih lastnostih razlikuje od drugih odraslih brez migrantskega ozadja, vključenih v 

osnovno šolo za odrasle, prav tako se od odraslih razlikujejo tudi glede na potrebe in razvojne 

naloge
51

. Vsaka izobraževalna institucija bi zato morala razvijati svoje lastne prakse za 

podporo funkcionalnosti multikulturne skupnosti in za doseganje ciljev preko različnih 

načinov poučevanja (National Core Curriculum for Integration Training …, 2012), 

pomembna pa je tudi izmenjava primerov dobrih praks med obstoječimi izobraževalnimi 

institucijami. Da bi pridobili celovit vpogled v to, kakšne možnosti obstajajo na tem področju, 

kaj je dobrega pri že obstoječih programih, kje so pomanjkljivosti in kako bi jih lahko 

odpravili, bi bile potrebne mednarodne primerjalne študije. Ker le-te zaenkrat ne obstajajo, 

bom v nadaljevanju predstavila nekaj primerov iz tujine, ki ponujajo različne oblike 

izobraževanj za mlade migrante brez osnovne šole. 

  

                                                           
51

 Velikonja (2007) izpostavlja, da so si odrasli, ki se vključujejo v izobraževalne programe, med seboj zelo 

različni, a imajo hkrati tudi določene skupne značilnosti, ki vsekakor veljajo tudi za ciljno skupino priseljencev. 

Gre za že oblikovane samostojne in neodvisne osebe, ki jih bogatijo številne življenjske in delovne izkušnje. Če 

se vključujejo prostovoljno, imajo za izobraževanje zelo konkretne motive in dokaj kratkoročne cilje, učenja se 

lotevajo predvsem problemsko in težijo k uporabi naučenega (Velikonja 2007). Za mlade odrasle pa vse 

omenjene lastnosti ne veljajo. Velikokrat ne gre za oblikovane in samostojne osebe, niti ni nujno, da se 

vključujejo povsem prostovoljno v izobraževanje (lahko jih v to »prisilijo« starši oz. skrbniki ali pa življenjska 

situacija), morda še ne znajo povsem osmisliti osnovnošolske izobrazbe kot take. Zato je to vsekakor populacija, 

ki ne sme ostati spregledana znotraj izobraževanja odraslih. 
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4.2.1 OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE MLADIH MIGRANTOV V TUJINI  

4.2.1.1 Avstralija 

V Avstraliji so na voljo brezplačni tečaji angleščine v obsegu 510 ur oz. dokler ni doseženo 

zadostno funkcionalno znanje angleškega jezika. Posebno pozornost posvečajo mladim, 

starim med 15 do 24 leti, ki so bili udeleženi v izobraževalni proces manj kot 7 let. 

Omogočajo jim dodatnih 400 ur tečaja, sami pa si izberejo obliko izvedbe – prisotnost cel čas, 

za polovični čas ali učenje na daljavo (preko spleta), kjer sodelujejo z izurjenimi prostovoljci 

(Adult Migrant English Program, 2013). Poleg tega so razvili program Young Adult Migrant 

Education Course (YAMEC), ki je namenjen mladim migrantom in osebam z mednarodno 

zaščito, starim od 15 do 26 let, ki niso zaključili (sekundarnega) šolanja in / ali potrebujejo 

dodatno pomoč pri usvajanju angleškega jezika in pismenosti. Učencem pomagajo pri 

premagovanju ovir pri vključevanju v izobraževalni sistem preko elementov kurikuluma, 

povezav z organizacijami in individualnega učnega načrta, vse to skupaj s svetovalnim 

delavcem. YAMEC tako predstavlja prvi korak do izobrazbe in poklicne orientacije v sistem 

izobraževanja, nadaljnjega izobraževanja, pridobitve poklica in zaposlitve. Na voljo so 

naslednje oblike: predpriprave na vajeništvo, vajeništvo, poklicni treningi, višješolski študiji, 

pripravništvo, neposredna zaposlitev. Posebna oblika tega programa je namenjena tudi 

mladim, ki pred prihodom v državo nikoli niso obiskovali osnovne šole oz. le-te niso 

zaključili. Mladi se lahko v program vključijo kadarkoli med letom. Omogočeno jim je 

osnovno opismenjevanje – branje, pisanje in učenje matematike ter splošna izobrazba, kar 

predstavlja osnovo za nadaljnje izobraževanje. Kot je bilo omenjeno, ima vsak udeleženec 

osebnega svetovalca, s katerim skupaj zastavita cilje in ki mu svetuje glede nadaljnje poti. 

Vsak ima svoj izobraževalni načrt v skladu s svojimi potrebami. Z mladimi migranti delajo 

izurjeni učitelji, prav tako so tudi v tej obliki programa poudarjene povezave z organizacijami 

v skupnosti. Traja eno leto, po končanem programu pa so na voljo različni šestmesečni 

programi, kjer je poudarek na učenju preko različnih delavnic in obiskov različnih podjetij, ki 

predstavljajo potencialno mesto za zaposlitev (NMIT, 2013). 

4.2.1.2 Finska 

Na Finskem obstajajo posebni programi opismenjevanja odraslih migrantov, katerih glavni 

cilj je učenje pisnih in govorjenih osnov finskega ali švedskega jezika. Dolžina trajanja je 

odvisna od individualnega učnega načrta posameznika, običajno pa traja od 160 do 200 dni, 

odvisno od udeleženčevih potreb, to pomeni od 1120 do 1400 učnih ur. Po zaključenem 

programu se lahko udeleženci udeležijo integracijskega izobraževanja oz. treninga, osnovnega 

izobraževanja za odrasle, zaposlitve ali dejavnosti, ki jo ponudijo zaposlitveno in ekonomsko 

razvojni urad, lokalne oblasti ali tretji sektor (National Core Curriculum for Literacy Training 

…, 2012). Tudi na Finskem je poudarek na omogočanju možnosti za doseganje 

osnovnošolske stopnje izobrazbe, kar naj bi omogočali s pomočjo različnih oblik 

izobraževanja ali tečajev, kjer pridobi oseba osnovno izobrazbo, poklic in možnost 

nadaljnjega izobraževanja. Že v samem kurikulumu je med drugim poudarek na 

individualnem učnem cilju, svetovanju in podpori ter povezovanju z drugimi 

(izobraževalnimi) institucijami, nevladnimi organizaciji ipd. in organiziranju možnosti za 
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praktično usposabljanje na delovnih mestih (minimalno 6 tednov), kar je ključno za 

vključevanje v družbo in svet dela. Individualni načrt zajema tako učenje finskega ali 

švedskega jezika in komunikacijskih spretnosti, praktične in delovne življenjske spretnosti ter 

usmerjevalno svetovanje. Poleg tega so ponekod na voljo tudi izbirni predmeti, ki 

udeležencem dodatno pomagajo pri možnostih za zaposlitev, nadaljevanju izobraževanja in 

integraciji v družbo. Vsebujejo na primer dodatne oblike izobraževanj in treningov za 

pridobivanje kompetenc na želenem poklicnem polju, tečaje maternega jezika, podjetniške 

tečaje, umetnostne tečaje, tečaje tujih jezikov, (enkratne ali kontinuirane) vodene študijske 

obiske izobraževalnih ustanov (osnovne šole, srednje šole) in podjetij v skladu s 

posameznikovimi načrti za prihodnost. Kadar je možno, naj bi bile izbirne vsebine 

omogočene v posameznikovem maternem jeziku. Po zaključenem izobraževanju oz. tečaju 

oseba pridobi ustrezne certifikate (National Core Curriculum for Integration Training …, 

2012). Pred vključitvijo v poklicno izobraževanje imajo imigranti še pravico do 

pripravljalnega izobraževanja in treninga, ki lahko traja od šestih mesecev do enega leta. 

Namen le-tega je izboljšati posameznikove jezikovne sposobnosti, spoprijemalne strategije in 

druge spretnosti, ki so potrebne v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Tako se tukaj 

udeleženci učijo finščine oz. švedščine, matematičnih in družbenih predmetov. Hkrati tudi 

spoznavajo različne stroke in poklicne šole na sploh. Tudi tukaj imajo individualni učni načrt, 

deležni pa so vseh ugodnosti kot drugi šolajoči se vrstniki. Ti tečaji so lahko tudi del 

posameznikovega integracijskega načrta (Finnish National Board of Education, b. d.).  

4.2.1.3 Švedska 

Na Švedskem je jezikovni tečaj za migrante zastavljen tako, da je učenje močno povezano z 

aktivnostmi. To bi lahko imenovali tudi kreativna pedagogika. Ponujajo tako dnevne kot 

večerne programe, 30 ur na teden vsak delovni dan. V okviru jezikovnih tečajev omogočajo 

odraslim imigrantom, ki ne znajo brati ali pisati, priložnost, da pridobijo tudi ta znanja 

(Ferrari in Kluzer, 2011). Jezikovni tečaji lahko služijo tudi kot priprava na nadaljnje 

izobraževanje. Glede na preteklo izobraževalno ozadje in poprejšnje znanje so udeleženci 

razvrščeni v tri različne programe glede na zahtevnost in intenzivnost tečajev. Udeleženci 

imajo pravico nadaljevati tečaje, vse dokler ne zaključijo tretje, najzahtevnejše stopnje. Tako 

izobraževanje za odrasle kot jezikovni tečaji so osredotočeni na potrebe posameznika. 

Ponudijo jim suport pri učenju, supervizije, izobraževalno usmerjanje, ocene glede doseganja 

ciljev, kar zadeva sodelovanje in pridobljeno znanje, spretnosti in kompetence. Vsak 

udeleženec ima svoj individualni učni načrt, ki temelji na posameznikovih zmožnostih in 

njegovi življenjski situaciji. Tesno sodelujejo tudi s potencialnimi delodajalci in drugimi 

predstavniki lokalnih oblasti. Ob zaključitvi izobraževanja ljudje prejmejo ocene oz. ustrezne 

certifikate (Ministry of Education and Research, 2013). 

4.2.1.4 Danska 

Zanimiv pristop k reševanju problematike nezaključene osnovne izobrazbe nam ponuja tudi 

primer iz Danske
52

. V enem izmed večjih danskih krajev sta se med seboj povezali lokalna 

                                                           
52

 Ta program sem imela možnost spoznati med prakso v spomladanskem semestru 2012 na izmenjavi, zato so 

informacije o posebnih oblikah dela v omenjeni produkcijski šoli (Aarhus Produktionsskole) zbrane na podlagi  
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skupnost (oddelek za izobraževanje in edukacijo za otroke in mladostnike) in produkcijska 

šola. Omenjena produkcijska šola ponuja poleg trinajstih različnih delavnic (npr. 

administracija, delo z lesom, kovinami, tekstilom, mediji, v kuhinji, gledališka skupina, 

glasbena skupina, posebna projektna skupina itd.) tudi dve posebni skupini, imenovani »MK« 

(Modtagelsesklasse - sprejemna skupina) in »KPS« (Klar Parat Start - nadaljevalna skupina). 

Skupini sta namenjeni mladim priseljencem, ki so šele pred kratkim prišli v državo in pred 

tem niso dokončali osnovnošolske obveznosti ali pa sploh nikoli prej niso obiskovali šole. V 

glavnem je namen tega programa učenje danščine in omogočanje možnosti za poklicno 

kvalifikacijo ter preko tega integracija v družbo. Skupina MK je namenjena mladim, starim od 

16 do 18 let
53

, in je razdeljena v dve fazi. Da bi jih čim bolje pripravili na samostojnost, jim v 

skupini MK ponujajo naslednje predmete: danščino, matematiko, angleščino, športno vzgojo, 

prakso v delavnicah in poseben predmet, imenovan »Samsfundsfag«, kjer se učijo različne 

življenjsko uporabne stvari – npr. o Danski kot državi, o kulturi (npr., kaj je tukaj vljudno), o 

zdravju in skrbi zase. Poleg pouka se udeležujejo tudi različnih izletov in ekskurzij. To 

skupino lahko obiskujejo eno leto, nato lahko napredujejo na naslednjo fazo. Glavna razlika 

med tema skupinama je v stopnji obvladanja jezika in v porazdeljenosti ur – v prvi fazi je v 

glavnem pouk (25 ur tedensko, v delavnicah so le en dan na teden po 4 ure), pri naslednji fazi 

pa je ravno nasprotno – le nekaj ur tedensko preživijo v učilnici (tedensko imajo 6 do 8 ur 

splošnih učnih predmetov – danščina, matematika in družbeni predmeti), drugače pa so 

vključeni v druge skupine v produkcijski šoli (24 ur na teden). Najprej jih želijo naučiti osnov 

jezika, ki jih kombinirajo s praktičnimi izkušnjami v delavnicah, kasneje pa to le še dogradijo, 

praktičnim znanjem dodajajo dodatna znanja iz jezika, matematike, učenja socialnih 

spretnosti, pripravo na poklicno izobraževanja, prakso zunaj šole in kombinirane tečaje. Za 

svojo prisotnost v obeh skupinah prejemajo tudi ustrezno plačilo tako kot vsi drugi dijaki. Po 

zaključeni zadnji fazi v skupini MK lahko šolanje nadaljujejo na nižjih poklicnih šolah (EGU 

– dvoletni programi), na poklicnih šolah, drugih oblikah izobraževanja za odrasle in kasneje 

tudi na višjih šolah, kjer dosežejo formalno izobrazbo. S pridobljenimi osnovnimi znanji in 

praktičnimi spretnostmi pa se lahko tudi zaposlijo. Posebej za tiste dvojezične mladostnike, ki 

morajo le še zaključiti zadnje razrede obveznega šolanja, obstaja skupina KPS, kjer je velik 

poudarek na razvoju poklicnih spretnosti, pridobivanju delovnih navad in vedenja na 

delovnem mestu. V tej skupini dobijo svojega supervizorja, ki jih podpira skozi proces in 

pomaga pri odločitvah za nadaljnje izobraževanje. Mentorji v programu mladim v obeh 

oblikah izobraževanja in poklicnega usposabljanja (MK in KPS) v sodelovanju z njihovimi 

starši oz. skrbniki ponudijo karierno svetovanje in usmerjanje, da izberejo zase najboljšo 

možno pot naprej. 

  

                                                                                                                                                                                     
mojih opazovanj, internega gradiva (Aarhus Produktionsskole, 2011), spletne strani produkcijske šole (Aarhus 

Produktionsskole, b. d.) ter predvsem pogovorov in dodatnih pojasnil s strani moje mentorice na praksi, saj so 

sicer viri dosegljivi le v danščini. 
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 V preteklosti je bilo možno to obliko obiskovati le do polnoletnosti, saj jih je financiral urad lokalne skupnosti 

za otroke in mladostnike. V zadnjih dveh letih je ta oblika precej zrastla, vse več mladih se vključuje, vključeni 

pa lahko ostanejo tudi polnoletni migranti, saj so se povezali skupaj z uradom za zaposlovanje in integracijo. 

Polnoletni se lahko vključijo tudi v tečaje jezika (»Laer dansk«) za odrasle imigrante, vendar po besedah 

zaposlenih v produkcijski šoli verjamejo, da je bolje, če mladi ostanejo v izobraževalnem okolju skupaj z 

drugimi mladimi ljudmi. Tudi v praksi se je izkazalo, da mladi želijo ostati v že poznanem okolju, kjer se lahko 

še naprej dodatno pripravljajo na vstop na trg delovne sile oz. na nadaljnje izobraževanje. Marsikdo do svoje 

dopolnjene polnoletnosti še ni pripravljen zapustiti omenjene oblike šolanja, saj še ne govori dovolj dobro jezika, 

premalo pozna dansko kulturo in družbo in še ni dovolj zrel za samostojno življenje. 
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4.2.2 KATERA SPOZNANJA NA PODROČJU OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA 

MLADE MIGRANTE NAM LAHKO PONUDIJO PRIMERI IZ TUJINE? 

»Izobraževanje odraslih je dejavnik oblikovanja družbe, tudi njene etične dimenzije. Pri tem 

ima dvojno vlogo: bodisi da neko etiko ohranja bodisi da ustvarja razmere, v katerih se 

nekateri pojavi kritično premislijo, ovrednotijo in se do njih opredeli. Tradicija kritične 

andragogike (npr. Freirove andragogike) temelji prav na kritični refleksiji družbene stvarnosti 

in njenem spreminjanju (Klemenčič idr., 2012: 15).« Eden izmed bistvenih ciljev osnovnega 

izobraževanja za mlade migrante je povečanje posameznikovega zanimanja in spretnosti, 

vezanih na učenje učenja. Skozi učenje o učenju posameznikom pomagamo razumeti učinke 

njihovega lastnega aktivnega učenja. Tako postanejo pozorni na lastne stile učenja in dela ter 

razumejo, kako to vpliva na njihovo učenje. Na koncu je ključnega pomena, ali gledajo nase 

kot na subjekte lastnega učenja ali kot na objekte poučevanja. Nase naj bi gledali kot na učeče 

se posameznike, saj naj bi tako bolj organizirano delovali in izboljšali svoje življenjske 

spretnosti (National Core Curriculum for Integration Training …, 2012). Primeri prakse iz 

tujine kažejo, da se tradicionalno pojmovanje poučevanja umika učenju. Izobraževalec ni več 

nekdo, ki podaja informacije, temveč je oseba, ki organizira, moderira, svetuje in vodi 

udeleženca pri njegovem učenju. Podajanje učne snovi se umika drugim dejavnostim, ki so 

pomembne pri izpeljavi učnega procesa (Klemenčič idr., 2012). Izkaže se, da so uspešni 

programi in oblike izobraževanj tisti, ki mladim ponudijo priložnost za učenje praktičnih 

vsebin, kamor zagotovo sodijo tudi znanja o lastnem stilu učenja. 

 

Izkaže se tudi, da ni dovolj, da se med procesom izobraževanja dobivajo zgolj neka temeljna 

znanja s področja jezika, matematike ipd. Ključno je tudi socialno učenje, zato naj bi učenje 

potekalo tudi preko dela v parih in skupinskega dela. To je hkrati tudi na neki način priprava 

posameznikov na kasnejši svet dela. Diskusije in refleksije skupaj z učitelji in drugimi učenci 

oblikujejo celostni pristop k učenju. Z diskusijo pride do izmenjave mnenj in ta pripomore k 

skupnemu razumevanju ter se prispeva k oblikovanju skupnega pogleda (National Core 

Curriculum for Integration Training …, 2012). Potrebno je torej spodbujati sodelovalno 

učenje in tudi kolegialno presojanje kakovosti (Klemenčič idr., 2012). Učitelji naj bi 

spodbujali sodelovanje med udeleženci. Poleg učiteljeve vloge imajo velik pomen tako tudi 

sovrstniki in skupinska podpora pri motivaciji za učenje (National Core Curriculum for 

Integration Training …, 2012). 

 

Pomembno je tudi, da sta način in oblika dela prilagojena potrebam vsakega posameznika 

posebej. Organizacije se morajo zato posvečati ugotavljanju potreb, oblikovanju učnega 

gradiva, ustvarjanju in povezovanju različnih učnih okolij, svetovanju, iskanju novih načinov 

ugotavljanja, vrednotenja in ocenjevanja znanja. To je povezano tudi z motivacijo in 

spodbujanjem vseživljenjskega učenja ter spremljanju in vrednotenju kakovosti 

izobraževalnega dela (Klemenčič idr., 2012). Da bi izobraževalne ustanove za (mlade) odrasle 

dosegle svoj namen, morajo ustvariti okolje, ki omogoča pedagoško podlago, ki privlači, 

motivira in obdrži mlade ljudi, ki iz zelo različnih razlogov ne zmorejo začeti ali zaključiti 

poklicne izobrazbe znotraj konvencionalnega izobraževalnega sistema (The Danish 

Production Schools, 2007). Učno okolje bi moralo mladim odraslim migrantom ponuditi tudi 



53 
 

priložnosti za postavljanje lastnih ciljev. Cilji morajo biti realni in konkretni, hkrati pa je 

potrebno opisati načine, s katerimi bodo cilji doseženi (National Core Curriculum for 

Integration Training …, 2012). Ko mladi postavijo svoje cilje, so tudi veliko bolj notranje 

motivirani za dokončanje izobraževalnih programov, saj jih osmislijo in jim tako začnejo 

predstavljati tudi neko sredstvo za doseganje drugih ciljev v življenju. Ključnega pomena je 

torej, da pri individualnem učnem načrtu sodelujejo tudi sami udeleženci izobraževanja oz. 

usposabljanj. 

 

V raziskavi so Klemenčič idr. (2012) ugotovili, da se izobraževalne institucije za odrasle v 

Sloveniji včasih povežejo s podjetji, vendar te dejavnosti velikokrat ne potekajo načrtno in z 

jasnimi cilji. Teh stikov je manj, kot bi si vodje izobraževanj želeli. Omenjeni so tudi stiki z 

zavodi za zaposlovanje, obrtno zbornico, ministrstvom itd. Sodelovanja s predstavniki občine 

ni ali pa ga je zelo malo. Osnovne šole za odrasle bi se morale bolj povezovati z različnimi 

organizacijami in se timsko lotiti reševanja problemov, kar potrjujejo tudi primeri iz tujine. 

Vse pomembnejša naloga izobraževalcev odraslih tako postaja razvijanje in ustvarjanje novih 

učnih okolij, kar je povezano z mreženjem in povezovanjem različnih organizacij, združenj in 

posameznikov, ki nameravajo ustvariti okoliščine za učenje in širjenje znanja (prav tam), da 

bi tako odgovorili na izobraževalne potrebe posameznika. Povezovanje s podjetji in drugimi 

izobraževalnimi institucijami v okolju je lahko tudi oblika suporta v smeri lažjih poklicnih 

odločitev. Po besedah Klemenčič idr. (2012) je karierno svetovanje prav tako ena izmed 

ključnih nalog izobraževalcev odraslih. Pravzaprav sodi svetovanje in motiviranje 

udeležencev nasploh med najpomembnejša strokovna dela organizatorja izobraževanja 

odraslih. Pri odraslih (in prav tako mladih odraslih) se velikokrat dogaja, da pri njih niso 

toliko težava učne težave, pač pa se med izobraževanjem srečujejo z raznolikimi osebnimi in 

socialnimi stiskami, ki jih je treba obravnavati individualno. To je zlasti pomembno pri 

populaciji z migrantskim ozadjem. Pri tem nam lahko delo bistveno olajšajo že omenjeni 

individualni učni načrti. 

 

V idealnih pogojih bi se vsak učil brati in pisati v svojem maternem jeziku, vendar je ta 

princip v praksi le redko uresničljiv, kadar govorimo o opismenjevanju (mladih) odraslih 

migrantov (National Core Curriculum for Literacy Training …, 2012). Če ne moremo 

ponuditi možnosti učenja v lastnem jeziku, je vsekakor pomembno, da upoštevamo dejstvo, 

da udeleženci izhajajo iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij ter da damo težo tudi 

njihovim vidikom in priložnost, da predstavijo svoj jezik, kulturo, religijo. S tem jim damo 

vedeti, da sta tudi njihov jezik in kultura pomembna in enakovredna vsem drugim ter da jih 

spoštujemo. Kako bi sicer lahko pričakovali od nekoga, da spoštuje naše norme in vrednote, 

če ne upoštevamo principa vzajemnosti? 
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III EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Migracije so zelo kompleksen pojav, ki je odvisen od družbenih odnosov, razvitosti 

prometnih sredstev, informacijskih tehnologij itd. (Mlekuž, 2011). V zadnjem desetletju naj bi 

se povečalo število migracij skoraj v vseh članicah Evropske unije (EU) (Edgar, Doherty in 

Meert, 2004) in tudi Slovenija se ne more izogniti priselitveni prirasti.  EU na nastalo situacijo 

odgovarja z gradnjo vse višjih »zidov« in postavlja vedno strožje kriterije za vstop in 

dovoljenje za bivanje. Pri tem spregleda, da je migracija lahko dobra tako za migrante kot 

državo gostiteljico (Zelena knjiga …, 2008), vendar le pod pogojem, da se imigrantom 

omogoči integracija in se jim ponudijo enakovredne možnosti za razvoj. Za to pa sta potrebni 

vztrajnost in potrpežljivost z obeh strani.  

 

Pojem integracije je vezan na več različnih področij. V diplomski nalogi me zanima predvsem 

integracija na področju izobraževanja. Dostop do izobrazbe je človekova pravica, ki omogoča 

osnovo za uveljavljanje vseh drugih pravic, izobrazba pa naj bi omogočala zagotoviti enake 

izhodiščne možnosti vsem predstavnikom družbe. Vižintin (2012) meni, da lahko šolanje reši 

marsikatero težavo imigrantske populacije. O uspešni integraciji imigrantov pa lahko 

govorimo le, ko imajo ti enakopraven dostop do izobraževalnih institucij, enako uspešno 

končajo posamezne stopnje izobraževanja, imajo enake možnosti za nadaljevanje šolanja in 

kot skupina dosegajo izobrazbeno strukturo, ki je primerljiva z izobrazbeno strukturo 

večinskega prebivalstva (Bešter, 2007). Šola tako predstavlja enega najpomembnejših 

dejavnikov pri vzpostavljanju (novega) multi-/interkulturnega diskurza v družbi (Grobelšek, 

2010; Lukšič Hacin, 1999), saj mladim (i)migrantom in večinski populaciji ponuja priložnost 

za spoznavanje in doseganje vzajemnega spoštovanja (Zelena knjiga …, 2008). 

 

Vsi migranti pa ne vstopajo v novo družbo z enakimi možnostmi za izobrazbene dosežke; to 

je povezano z njihovim preteklim izobraževalnim ozadjem (Kemper in Munch-Hansen, 

2001). V EU vstopa vse več posameznikov, ki so šolo obiskovali le kratek čas ali pa sploh ne.  

 

V času študijske izmenjave sem se prvič srečala z omenjeno populacijo in spoznala možen 

ukrep za dvig izobraženosti mladih migrantov. Odločila sem se, da raziščem to temo tudi v 

Sloveniji. V svoji raziskavi se torej osredotočam na populacijo mladih migrantov v Sloveniji, 

tj. oseb, ki so spremenile svojo običajno državo bivanja, ne glede na to, kakšen je bil razlog za 

selitev (ekonomski, politični, združitev družine itd.) in so že izpolnile osnovnošolsko 

obveznost, tj. so dopolnile 15. leto starosti, in so stare največ 24 let. Za to starostno kategorijo 

sem se odločila, ker gre za populacijo, ki je (v Sloveniji) trenutno najbolj ranljiva in ima 

najvišji odstotek registrirane brezposelnosti. Neizobraženost, izkušnja migracije, novo okolje 

in kulturni šok pa ji dodatno otežujejo enakovreden vstop na trg delovne sile. Kako naj 

konkurirajo v polju, kjer je določena stopnja izobrazbe pogoj, a hkrati ni več nobeno 

zagotovilo za zaposlitev? 
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Raziskavo sem zastavila na podlagi predelane literature in informacij, pridobljenih preko 

pogovorov z zaposlenimi na osnovni šoli za odrasle, kamor se omenjena populacija lahko 

vključi v proces izobraževanja, z zaposlenima na nevladni organizaciji, ki dela z mladimi 

migranti v Sloveniji in v pogovoru z osebo z dolgoletnimi izkušnjami poučevanja 

(osnovnošolskih) otrok z migrantskim ozadjem. Kljub jezikovnim oviram sem želela dobiti 

vpogled v mnenje mladih migrantov o obstoječi obliki šolanja.  

 

Problematične se mi zdijo informacije o visokem deležu (mladih) odraslih, ki opustijo šolanje 

že na osnovnošolski ravni (v OŠO) ali kasneje na naslednji srednješolski stopnji. Primeri 

prakse iz tujine kažejo, da so uspešni programi in oblike izobraževanj tisti, ki mladim 

ponudijo priložnost za učenje praktičnih vsebin, znanja o lastnem stilu učenja, socialno 

učenje, prisotna je prilagoditev metod in oblik dela v skladu s posameznikovimi potrebami, za 

kar je bistveno samo ugotavljanje potreb in s tem povezana priložnost za postavljanje lastnih 

ciljev. Tako naj bi bili oblikovani individualni učni načrti, pri katerih naj bi sodelovali tudi 

sami udeleženci izobraževanja. Zanima me, koliko od teh komponent je prisotnih v OŠO v 

Sloveniji. Mladim migrantom želim skozi raziskavo ponuditi priložnost, da izrazijo svoje 

mnenje o izobraževalnem sistemu, v katerega so vključeni. Želim jim dati možnost, da se 

kritično opredelijo do obstoječih pristopov, ter možnost, da povedo, katere pristope bi še 

potrebovali in bi ustrezali njihovim potrebam. Sprašujem se, ali obstoječa oblika 

izobraževanja »osvobaja« mlade migrante – jim ponuja orodja, da postanejo samostojni 

kreatorji lastnih življenjskih potekov, ali gre le še za eno tekmo znotraj ideologij, ki jih 

vzdržuje šola kot ideološki aparat države, in družbene reprodukcije neenakosti, pri čemer je že 

vnaprej znan zmagovalec. 

2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Namen raziskave je osvetliti stanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji za 

mladostnike in mlade (odrasle) migrante
54

, ki so pred vstopom v Slovenijo izpolnili 

osnovnošolsko obveznost in ki zaradi različnih vzrokov niso dokončali osnovne šole, preden 

so emigrirali iz matičnih držav. Zanima me, kako mladi migranti doživljajo in ocenjujejo 

vpliv šolanja na njihov proces integracije v družbo ter kako šola odgovarja na njihove potrebe. 

Želim izvedeti, ali na obstoječo obliko šolanja (OŠO) gledajo kot smiselno in ustrezno zanje. 

Na podlagi obiska in neposredne izkušnje želim pridobiti vpogled v perspektivo mladih 

migrantov, ali spretnosti, ki jih pridobijo uporabniki v programu PUM, lahko kako prispevajo 

k njihovi integraciji v družbo ter z vidika mladih migrantov ovrednotiti, ali bi bilo smiselno 

povezati osnovnošolsko izobraževanje s kakšnimi drugimi programi, ki so ponujeni tudi drugi 

večinski populaciji na omenjenem področju. 
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 Izraz migranti zajema več vrst – od (prve generacije) otrok ekonomskih migrantov, različnih združitev družin 

do prisilnih migrantov – oseb z mednarodno zaščito (s statusom begunca), s subsidiarno zaščito ali prosilcev za 

mednarodno zaščito (azil). V nadaljevanju bom uporabljala termin mladi migranti ali mladi odrasli migranti, s 

tem pa bom imela v mislih vse kategorije migrantov od 15. do 24. leta starosti. 
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi ciljev sem zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

 Kako mladi migranti doživljajo svojo vključitev v osnovno šolo za odrasle?  

 S kakšnimi ovirami in težavami se mladi migranti srečujejo pri šolskem delu? 

 Katere oblike pomoči oz. prilagoditev bi po njihovem mnenju še potrebovali za 

uspešno nadaljevanje šolanja? 

 Kako mladi migranti vrednotijo znanje in spretnosti, ki so jih pridobili v šoli? 

 Kakšen pomen pripisujejo mladi migranti šoli, ki jo obiskujejo, z vidika svojih načrtov 

oz. vizij za prihodnost? 

 Kako je vključenost v proces izobraževanja v osnovni šoli za odrasle povezana z 

različnimi vidiki integracije mladih migrantov v širšo družbo? 

 Ali spoznajo spretnosti, ki jih pridobi posameznik v PUM-u, kot uporabne ter v pomoč 

šolanju in njihovi integraciji v širše družbeno okolje? 

 Ali lahko prisotnost mladih migrantov ponudi tudi kaj siceršnjim uporabnikom PUM-

a? 

4 RAZISKOVALNA METODA 

Zaradi značilnosti zastavljenega raziskovalnega problema sem se odločila za kvalitativni 

raziskovalni pristop. Zaradi majhnosti vzorca in specifičnosti odgovorov, ki se od 

posameznika do posameznika razlikujejo, se kaže triangulacija kot primerna oblika 

kombiniranja različnih metod. Po zbranih informacijah s strani nevladne organizacije in 

osnovne šole za odrasle sem se odločila za kombinacijo naslednjih metod: opazovanje 

(odkrito z udeležbo) pouka in obiska na PUM-u, delno strukturiran individualni in skupinski 

pogovor (odvisno od števila sodelujočih, njihove strukture v povezavi z vzrokom migracije in 

od njihove stopnje znanja slovenskega ali angleškega jezika). Poleg tega sem kot vir uporabila 

tudi informacije, pridobljene v evalvaciji – kratek strukturiran vprašalnik (samo na prvem 

srečanju) in krajši strukturiran pogovor z vsemi udeleženci srečanja (na obeh srečanjih).  

4.1 OPIS VZORCA 

Predvidevala sem, da bodo v opazovanju pouka v OŠO zajeti prisotni učenci (mladi migranti 

in drugi sošolci) in njihovi učitelji, predvidoma osem učencev in en do dva učitelja. V 

opazovanju obiska programa PUM naj bi bili zajeti prisotni udeleženci programa, zaposleni in 

mladi migranti, predvidoma deset udeležencev programa, štirje zaposleni in šest mladih 

migrantov. V delno strukturirane individualne ali skupinske pogovore sem želela zajeti mlade 

migrante, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: (1) da so stari med 15 in 24 let, (2) da se niso 

rodili v Sloveniji in (3) so vanjo prišli šele po dopolnjenem 15. letu starosti ter da (4) pred 

prihodom v Slovenijo niso zaključili osnovne šole ali je sploh niso nikoli obiskovali. Ker ni 

nujno, da so vsi že priseljeni v Slovenijo (lahko so tukaj le začasno – npr. prosilci za 

mednarodno zaščito ali azil), uporabljam termin migranti, saj termin imigranti po mojem 
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mnenju ne pokriva celotne populacije, ki sem jo želela zajeti v raziskavi. Sodelovalo bi naj 

predvidoma šest oseb. V evalvaciji (pisni odgovori in strukturiran skupinski pogovor) bi naj 

sodelovali vsi prisotni med organiziranim obiskom, predvidoma deset udeležencev programa 

PUM, štirje zaposleni in šest mladih migrantov. 

 

Pri izvedeni raziskavi je sodelovalo osem mladih odraslih migrantov, ki so izpolnjevali 

zastavljene kriterije. Moj vzorec torej ni bil naključno izbran, pač pa namensko. Z mladimi 

migranti sem navezala stik preko nevladne organizacije, ki dela z migranti, preko osnovne 

šole za odrasle in preko Azilnega doma. Bila sem osebno v stiku s šestnajstimi mladimi 

migranti, od tega s tremi dekleti in trinajstimi fanti. Z menoj je na koncu v pogovoru 

sodelovalo osem fantov, starih od 16 do 18 let. Med njimi je bila ena oseba z mednarodno 

zaščito (s statusom begunca), štiri osebe s subsidiarno zaščito, tri osebe pa so bile prosilci za 

mednarodno zaščito (azil). Od otrok (ekonomskih) imigrantov se nihče na koncu ni odločil za 

sodelovanje v raziskavi, kljub temu da sta dve osebi prišli na prvo srečanje. V stiku sem bila 

skupno s sedmimi otroki ekonomskih imigrantov, ki obiskujejo osnovno šolo za odrasle. Od 

osmih sodelujočih v pogovorih ena oseba obiskuje 2. razred, pet oseb obiskuje 4. razred, ena 

oseba obiskuje 9. razred OŠO, ena oseba pa se bo šele vključila v OŠO v prihajajočem 

šolskem letu in ima sedaj zgolj tečaj slovenščine in angleščine. 

Poleg tega so bili pri opazovanju in evalvaciji zajeti še mladi odrasli, ki obiskujejo program 

PUM, in zaposleni, pred tem pa pri pouku tudi obe učiteljici in učenci, ki so bili ta dan 

prisotni pri pouku (skupno sedem učencev v obeh razredih, pri čemer so hkrati vsi ustrezali 

zastavljenim kriterijem za pogovor). 

4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Predvidevala sem, da bom pouk v OŠO opazovala en dan, predvidoma v enem razredu, pri 

čemer bi se osredotočila na komunikacijo med učitelji in učenci, na prilagoditve metod 

poučevanja, uporabnost poučevanih vsebin v vsakdanjem življenju ipd. Pri tem bi si pomagala 

z opazovalno listo s področij opazovanja, kamor bi si zapisovala opažanja. Kvalitativno sem 

nameravala obdelati zapise, jih kodirati, kode pa na koncu zapisati v kategorije. Na isti način 

naj bi potekalo tudi opazovanje obiska na programu PUM (zapisovanje opažanj, kvalitativna 

obdelava podatkov). Delno strukturirane pogovore z vnaprej določenimi temami pogovora bi 

posnela, nato pa prepisala in prepis kvalitativno analizirala. Pogovor naj bi po mojih 

predvidevanjih potekal ali v slovenskem ali v angleškem jeziku, odvisno od stopnje 

obvladanja jezika sodelujočih oseb. 

 

Najprej sem navezala stik z nevladno organizacijo, ki dela z migranti. V pogovoru z dvema 

zaposlenima osebama na organizaciji sem dobila nekaj informacij v zvezi z njihovimi 

izkušnjami pri delu z mladostniki, ki so vključeni v OŠO. Nato sem navezala stik z omenjeno 

osnovno šolo, kjer mi je ravnateljica odgovorila na vprašanja, mi posredovala informacije o 

vpisu tujcev in o njihovem poteku šolanja. V tem času sem se tudi pogovorila z osebo, ki je z 

menoj delila svoje dolgoletne izkušnje dela učiteljice, ki se srečuje z otroki z migrantskim 

ozadjem in s tem povezanim medkulturnim okoljem v razredu. 
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Na OŠO so mi omogočili opazovati pouk. Trikrat sem bila prisotna pri pouku, enkrat v 2. in 

dvakrat v 4. razredu. Pri tem sem pomembne informacije pridobila z opazovanjem dela v 

razredu (delo učiteljic, prilagoditve, odziv mladostnikov) ter v pogovoru z učiteljicami pred 

poukom in po njem. Vse informacije sem si sproti zapisovala in jih kasneje kodirala. 

 

V sodelovanju z OŠO, nevladno organizacijo in Azilnim domom sem navezala stik skupno s 

šestnajstimi mladimi odraslimi migranti od skupno 47 vpisanih migrantov v pomladanskem 

semestru leta 2013 v OŠO
55

. Govorila sem s tremi dekleti in trinajstimi fanti, starimi od 15 do 

18 let. Predstavila sem jim diplomsko nalogo, namen in potek raziskave ter jih povabila jih k 

sodelovanju. Izrazili so interes za sodelovanje in dogovorili smo se za obisk PUM-a in nato za 

skupinski oz. individualni pogovor v slovenskem ali angleškem jeziku. Obisk PUM-a smo 

izvedli v dveh delih. Prvo srečanje so pripravili uporabniki PUM-a skupaj s svojimi mentorji. 

Mentorji so menili, da je to dobra priložnost za njihove uporabnike, da predstavijo svoje delo 

v programu in končne izdelke ter na ta način tudi krepijo svojo samopodobo ter dobijo 

vpogled v to, kaj so se v času vključenosti v program naučili in pridobili zase. Na prvi obisk 

je prišlo sedem mladih migrantov, od tega šest fantov in eno dekle. Na koncu obiska sta dekle 

in fant (otroka ekonomskih priseljencev) odpovedala sodelovanje v pogovoru, ker sta imela ta 

dan druge obveznosti, vendar sta pokazala interes za srečanje kateri drug dan. Kasneje več 

nista bila odzivna, zato pogovora z njima nisem mogla opraviti. 

Po prvem obisku sem še isti dan z enim fantom izvedla individualni pogovor v slovenščini, s 

štirimi pa kasneje v angleščini skupinski pogovor. 

Naslednji obisk sem sama strukturirala, saj sem bila v stiku s prosilci za mednarodno zaščito, 

ki sem jih spoznala pri pouku v OŠO ali pa so jih v mojem imenu nagovorili zaposleni v 

Azilnem domu. Zaradi slabega obvladovanja jezikov sem pripravila dejavnost, kjer jezik ni 

igral pomembne vloge in so lahko bili vsi vključeni, ogled PUM-a pa so še vedno prevzeli 

mladi uporabniki programa. Na ta obisk so prišli trije fantje, s katerimi sem na koncu obiska 

izvedla skupinski pogovor kombinirano v angleščini in slovenščini, med seboj so drug 

drugemu tudi pomagali v drugem tujem jeziku. Vse tri omenjene pogovore sem zvočno 

posnela, nato pa prepisala. Pomemben vir podatkov sta tudi evalvaciji ob koncu srečanja v 

PUM-u, kjer so sodelovali mladi odrasli migranti, uporabniki programa PUM in zaposleni na 

PUM-u. Ustni evalvaciji sem v dogovoru s sodelujočimi zvočno posnela, nato pa prepisala. 

Ob koncu prvega srečanja sem uporabila tudi pisno evalvacijo, kjer so se razkrile teme, ki se 

sicer ustno ne bi. Na drugem srečanju pisna evalvacija ni bila primerna, saj se mladi odrasli 

migranti šele učijo naše pisave in bi jim to predstavljalo dodaten napor. 

 

Glavni vir informacij so torej trije pogovori, dva skupinska in en individualni, kar sem 

kombinirala s svojimi opažanji pouka in obiska na PUM-u ter z evalvacijama vseh 

udeležencev obeh obiskov (počutje med obiskom, kaj jim je bilo všeč, kaj jim ni bilo všeč in 

kaj so ta dan odnesli zase). Vsa opažanja sem si zapisala, pogovore in obe evalvaciji pa 

zvočno posnela, ena evalvacija je bila poleg tega tudi pisna. 
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 Od teh je večina mlajša od 30 let. V istem obdobju je bilo v osnovno šolo za odrasle (2.-9.razred) skupno 

vpisanih 114 oseb. V zadnjih treh letih je bilo skupno vpisanih 45 mladih migrantov, starih od 15 do 24 let. 
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Imena sodelujočih mladih migrantov sem spremenila zaradi varovanja osebnih podatkov, 

kljub temu da so vsi soglašali, da uporabim njihova imena. Ker je omenjena populacija v 

Sloveniji zelo majhna, sem bila pri prepisih prav tako zelo pozorna in sem spremenila ali 

izpustila informacije, ki bi utegnile razkriti identiteto sogovornika. Iz istega razloga ne 

navajam imen institucij, imen njihovih zaposlenih in ne prilagam transkripta pogovorov. 

 

Pogovore sem izvedla v prostorih PUM-a. Najprej je potekal individualni pogovor z osebo z 

mednarodno zaščito. Pogovor je trajal približno 35 minut. Še isti dan sem opravila skupinski 

pogovor s štirimi osebami s subsidiarno zaščito; to je trajalo približno 50 minut. Ob koncu 

naslednjega obiska sem opravila skupinski pogovor s tremi prosilci za mednarodno zaščito 

(azil), kar nam je ponovno vzelo približno 45 minut. Predvsem zadnji pogovor je trajal 

nekoliko dlje zaradi določenih ovir v jeziku, pri čemer sem si po potrebi pomagala s spletnimi 

prevajalniki, pomagali pa so si tudi fantje med seboj. Oseba, ki je sodelovala v individualnem 

pogovoru, je govorila dovolj dobro slovensko, da je poenostavljena komunikacija potekala 

nemoteno z določenimi preverjanji razumevanja. V prvem skupinskem pogovoru je ena oseba 

tekoče govorila angleško, preostali trije so govorili dovolj dobro za osnovno komunikacijo, 

poleg tega jim je omenjena prva oseba po potrebi prevedla določene dele. V drugem 

skupinskem pogovoru je bila ena oseba bolj vešča slovenskega in angleškega  jezika in to je 

zadoščalo za potrebe pogovora. Po potrebi je prevajala drugima udeležencema, večkrat smo 

posegali tudi po spletnem prevajalniku. 

 

Z mladimi migranti sem izvedla dva polstrukturirana skupinska in en polstrukturiran 

individualni pogovor. Vnaprej sem pripravila teme in oblikovala nekaj ključnih vprašanj, ki 

so mi služila kot izhodišče pri pogovoru. Vprašanja sem preizkusila preko spletnega pogovora 

z eno osebo, ki je bila v času moje prakse na Danskem v letu 2012 udeležena v skupini in je 

že zaključila projekt MK ter se sedaj šola naprej. 

 

Že med prisotnostjo pri pouku sem od nekaterih mladih dobila nekaj osnovnih podatkov, od 

drugih pa sem jih pridobila preko pogovora na poti do PUM-a še pred samim obiskom. Zato 

sem lahko na začetku polstrukturiranega pogovora samo preverila določene informacije in jih 

nato še enkrat povprašala po počutju po obisku. Še enkrat sem predstavila namen raziskave in 

potek pogovora, sprejeli smo dogovore in nekatera pravila. Najprej smo se pogovarjali o 

njihovem počutju v šoli in o tem, ali jim je sploh pomembno hoditi v šolo. Nato smo se 

pogovarjali o tem, kakšen je dober učenec  in kako je videti njihov pouk (kaj jim je všeč in kaj 

ne) ter kako se (najlaže in najuspešneje) učijo. Naslednja tema se je osredotočala na učenje 

slovenščine in na možnosti uporabe maternega jezika (v šoli). Nato smo govorili o odnosih v 

razredu ter v šoli nasploh in kje spoznajo največ novih ljudi (ali imajo prijatelje in kje so jih 

spoznali). Dotaknili smo se tudi teme težav v šoli (in kaj storijo v primeru težav, na koga se 

obrnejo) ter govorili o uporabnosti naučenega zunaj šolskega prostora (kaj, kje, kako). Na 

koncu smo govorili še o njihovem pogledu na prihodnost in ali jim šola pomaga pri doseganju 

teh ciljev in pri vključevanju v širšo slovensko družbo. Opredelili so se tudi do tega, kaj bi pri 

tem še potrebovali, kako bi jim šola še lahko pomagala in kaj bi jim lahko PUM ponudil ter 

ali si še želijo ponovnega obiska). 
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Preko opazovanj in evalvacij vseh udeležencev naših obiskov (mladi migranti, uporabniki 

PUM-a in zaposleni) sem poskušala odgovoriti na vprašanje, ali prisotnost mladih migrantov 

v taki skupini prispeva tudi kaj k celotnemu projektu in drugim udeležencem programa. 

4.3 OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV 

S kvalitativno vsebinsko analizo sem obdelala zbrane podatke (tri pogovore, zapiske z 

opažanji pri pouku in iz obeh obiskov PUM-a, eno pisno in dve ustni evalvaciji). Vse 

pogovore sem snemala, zato sem morala najprej vsakega posebej prepisati. Prepisala sem jih 

tako v slovenščini kot v angleščini, dobeseden prepis pa ni bil možen, saj so včasih uporabljali 

tudi drug tuj jezik; to sem ustrezno označila. V tej fazi sem tudi izpustila vsa omenjena imena 

oseb, držav in krajev. Uredila sem tudi svoje zapiske z opazovanj, pisno evalvacijo in 

prepisala zvočni posnetek obeh evalvacij. Tako pridobljeno gradivo sem nato analizirala s 

pomočjo kodiranja. Večkrat sem prebrala zbrano gradivo, podčrtala bistvene dele, ki so se mi 

zdeli pomembni za raziskavo, in jim v naslednjem koraku ob rob besedila pripisala kode 

prvega reda, ki v besedi ali stavku opišejo bistvo. Le-te sem med seboj primerjala, jih 

razčlenila in jih povezala v smiselne kategorije, kode drugega reda, ki so povezane z 

raziskovalnimi vprašanji in z nekaterimi vnaprej določenimi temami. Po potrebi sem 

oblikovala tudi nove kategorije, saj so se med raziskavo razkrile teme, ki jih nisem 

pričakovala pri načrtovanju raziskave. Pri analizi sem torej uporabila kombinacijo 

induktivnega in deduktivnega pristopa. Preko tega sem prišla do naslednjih tematskih sklopov 

oz. kategorij: vključenost v osnovno šolo za odrasle, (ne)uspešnost učencev v osnovni šoli za 

odrasle, medkulturna komponenta izobraževanja v osnovni šoli za odrasle, učenje 

slovenščine, odnosi v šoli in socialna mreža, uporabnost šolskih znanj v vsakdanjem življenju, 

načrti za prihodnost, obisk programa PUM. Pri tem sem med seboj primerjala odgovore 

mladih migrantov, svoja opažanja pri pouku in obiskih PUM-a ter evalvacij; to sem v 

interpretaciji povezovala tudi s spoznanji iz literature. Poskušala sem odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja, ki se dotikajo teme osnovnošolskega izobraževanja za mlade (odrasle) 

migrante v Sloveniji. Pri analizi in interpretaciji ohranjam jezik, v katerem so bili izvedeni 

pogovori, tako da so citati tako v slovenskem kot angleškem jeziku, saj bi se s prevodom 

izgubila avtentičnost jezika, ki ga uporabljajo osebe, zajete v raziskavo. 

5 KVALITATIVNA ANALIZA REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 

5.1 ANALIZA REZULTATOV IN OPIS KATEGORIJ 

5.1.1 OPIS SODELUJOČIH V POGOVORIH 

Pri opazovanju pouka je bilo zajetih sedem učencev in dve učiteljici. Pri opazovanju srečanja 

na PUM-u so bili poleg mladih migrantov zajeti v opazovanje tudi uporabniki programa PUM 

in zaposleni. Ker so za naravo moje raziskave bolj pomembne značilnosti oseb, s katerimi 

sem izvedla polstrukturirane pogovore, jih na kratko predstavljam. 

Po koncu prvega obiska sem izvedla individualni pogovor v slovenščini s Farshadom. Farshad 

prihaja iz ene izmed držav v Srednji Aziji in ima v Sloveniji status osebe z mednarodno 
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zaščito. Star je 18 let. V preteklosti je bil v svoji državi nekaj časa vključen v šolo, vendar ni 

znal točno opredeliti, koliko časa. V Sloveniji je že dve leti in končuje 9. razred v OŠO. 

Vpisan je v nižjo poklicno šolo. 

Za tem pogovorom sem še isti dan izvedla skupinski pogovor v angleščini s štirimi fanti iz 

ene izmed držav v Vzhodni Afriki. Trije so stari 17 let, eden pa 18. Imajo subsidiarno zaščito, 

to pomeni začasno dovoljenje za prebivanje (za tri leta). Obiskujejo 4. razred OŠO. Dalmar je 

pred tem v svoji državi dve leti obiskoval osnovno šolo, Asad je hodil v šolo eno leto, Bishaar 

ni nikoli hodil v šolo, Hassan pa je izpostavil, da je hodil zgolj v šolo korana. 

Po koncu drugega obiska na PUM-u sem izvedla skupinski pogovor s tremi fanti, starimi 16, 

17 in 18 let. Pogovor sem izvedla v kombinaciji slovenskega in angleškega jezika. Prihajajo iz 

dveh različnih držav v Srednji Aziji. Vse osebe so prosilci za mednarodno zaščito v Sloveniji. 

Majeed zadnje štiri mesece obiskuje 2. razred OŠO, Najib zadnjega pol leta obiskuje 4. razred 

OŠO, Rasool pa je prišel v Slovenijo šele pred dvema mesecema in se bo v prihodnjem 

šolskem letu vključil v OŠO, sedaj pa ima le jezikovni tečaj. Nihče med njimi ni v preteklosti 

nikoli obiskoval šole. 

Sedem od osmih fantov, ki so sodelovali v pogovorih, torej obiskuje OŠO, ki je namenjena 

osebam, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno zaključile osnovnošolskega 

izobraževanja. 

5.1.2 OPIS KATEGORIJ 

5.1.2.1 Vključenost v osnovno šolo za odrasle 

Vseh osem fantov, sodelujočih v pogovorih, je enotnih, da jim je vključitev v izobraževanje 

pomembna. Majeed meni, da je obiskovanje šole dobro za vsakogar: »No school good just for 

me, for other people.«
56

 Mladi migranti odgovarjajo, da jim je pomembno hoditi v šolo. 

»Yeah, it's important.« Pomembno pa jim je iz različnih razlogov. »Zato, ker je … Brez šole 

ne moremo nič delati. Mi moramo imeti neka diploma ali neka … Poklic moramo imeti , ne. 

Če ne hodimo v šolo, ne bomo, ne bomo nič, ne bom imel nič in nič od tega ne. 

Najpomembnejše to, stvar je, da mi gremo v šolo, se učimo, ne pa ne vem, pa vemo, kaj 

učimo. Tako za naprej, za življenje, ne. Bomo imeli neka služba ali poklic, ne«, odgovarja 

Farshad, Bishar pa: »It is important. It can help me, you know. About future and …«, k čemur 

dodaja še: »There is nothing in my future without education. I mean, you are nothing, if you 

don't, you know, if you don't go to school and study.« Podoben odgovor daje tudi Dalmar: 

»Yeah, for me, it's important for me cause you know, if I go, Slovenian language helps me to 

find a job in the future, to have in light future … good education, you know.«  Šola jim torej 

predstavlja pogoj za pridobitev poklica in poveča možnost za zaposlitev v prihodnosti. 

Pomemben poudarek je tudi na učenju novega jezika države, v kateri sedaj bivajo. Menijo, da 

učenje jezika okolja v OŠO prav tako poveča možnosti za zaposlitev v prihodnosti.  

K temu dodajajo še, da je šola »good for future and for meet each other.« V šoli torej tudi 

spoznavajo nove ljudi. Hassan pa omenja drug razlog, zaradi katerega je tudi njemu 

pomembno hoditi v šolo: »For me too. Because if I don't go to school, I don't get a lot money 

                                                           
56

 Še enkrat poudarjam, da sem prepis pogovora namenoma ohranila v jeziku, v katerem je le-ta potekal, saj se bi 

sicer težko ohranila verodostojnost povedanega. 
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from Centre of social work.« Na pripisovanje pomena šolanju oz. k rednemu obiskovanju 

pouka lahko tako vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot je na primer denarna socialna pomoč, ki 

jo prejemajo v primeru rednega šolanja. Drugi fantje odgovarjajo, da hodijo v šolo zaradi sebe 

in ker menijo, da jim bo šolanje v pomoč pri urejanju življenjske situacije v prihodnosti. 

Dalmar zato na Hasanov odgovor poda svoj pogled: »It's not really about money, but for me. I 

think that it will help me a lot of different things in my life. That is why I am going to school.« 

Tudi Majeedov odgovor kaže na to, da hodi v šolo, ker se želi naučiti novih stvari. »I like. For 

me. I am not learning because I have to. I like here this. I like.«  

Na vprašanje, kako se počutijo v OŠO, večina odgovarja, da se počutijo v redu in da radi 

hodijo v šolo. Dalmar pravi: »Mostly I feel good, you know.« Bishaar pravi, da je srečen v šoli 

in jo zato obiskuje redno. Pravi: »I'm happy at school. That is why I am going there every day. 

I am going there to study and to make my dreams come true.« Na vprašanje, kakšne so 

njegove sanje odgovori: »To fall in love.« in hitro doda še »Not just for love. I am also 

dreaming, I want to study to have education, you know.« Tudi Majeedu in Najibu je všeč v 

šoli. »Yes, I like. I like my teacher. I have very good teacher. I good.« »I like a school. I like 

my school. Really very good. I like matematic, slovenščina.« K čemur Najib doda še, da hodi 

v šolo že dobrega pol leta in da jo redno obiskuje: »After six months… Five months I go 

school, yes. Every day I go to school. Every day I go to school. For me better.« Farshad 

odgovarja, da se v šoli v redu počuti, Asad pa kaže ambivalenten odnos do šole: »I don't hate 

school and I don't like it. I go sometimes. Sometimes I go, sometimes I don't.«  Hassan pa 

pravi, da ne mara šole. Rasool na vprašanje o počutju in vključenosti v OŠO ne more 

odgovoriti, saj je še ne obiskuje. Pokomentira pa svoje počutje na jezikovnem tečaju. Tam se 

dobro počuti, vendar meni, da nima dovolj ur tedensko, prav tako bi si želel , da bi imeli pouk 

matematike. 

 

Farshad izrazi pomisleke ob OŠO in slovesu, ki se je drži. »V tej šoli, ko mi…Jaz sem hodil, 

ko ni redna, ne, izredna. Večkrat sem slišal, da ni treba pridit v šolo, k pouku, ampak da pride 

na test, napišeš test pa greš domov.« Po njegovih besedah prisotnost v šoli ni obvezna, ker ne 

gre za »redno šolo«, ampak »izredno«. Kaže željo po vključenosti v redno obliko šolanja. Ob 

tem izvemo še: 

Nina: »Lahko si prišel pisat samo test?« 

Farshad: »Samo test. Ker ni, am, ni bilo redna šola, ne.« 

Nina: »Če pa bi bila redna šola, pa bi moral hoditi vsak dan?« 

Farshad: »Ja, vsak dan. Je drugač.« 

Kljub temu pa dodaja, da on redno hodi v šolo. »Ne, jaz sem, skoz sem bil pri pouku.« Kot 

prednost izredne šole izpostavi dejstvo, da lahko v enem letu narediš več razredov. »[…] 

Drugoče jaz sem naredo mislim da pet, pet razred, skoraj ne v en let pa pol«, ker »Tam ni 

redna, ampak izredna. In lahko naredim v enem letu štiri. Štiri razred v enem letu«, doda še: 

»Če kdo hoče.« Ob ustrezni motivaciji in vloženem trudu po njegovih besedah lahko šolo 

zaključiš hitreje, kot bi jo sicer, če bi obiskoval redno osnovno šolo. Kljub temu pa je po 

besedah mladih migrantov marsikomu cilj še vedno preveč oddaljen. Šolanje traja predolgo in 

bi želeli čim prej pričeti delati, postati samostojni in z denarjem pomagati svoji družini. 

Fantje različno odgovarjajo, kaj jim je všeč v osnovni šoli za odrasle. »Vse mi je bilo všeč. Da 

bi bilo, e, ne vem, da ni bilo, ni bilo nobenih težav v šoli. Ja, drugače jaz imam nekaj težav pri 
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slovenščini, ampak vse je bilo v redu. To pride, to rabiš čas, da pride to.« Farshad tako pravi, 

da mu je všeč vse, pri čemer poudari, da ni imel nobenih posebnih težav, razen pri učenju 

jezika. Ravno učenje slovenščine in drugih jezikov je po mnenju sodelujočih največja 

prednost šolanja. Najib pravi: »School is good. School I, in school I learned my language 

[ime njegovega jezika], another language [ime jezika od sošolcev], another language 

English… Everybody talking Slovenian, why not learn?« Dalmar prav tako pravi, da je ravno 

učenje jezika zanj glavna motivacija za obiskovanje pouka: »Going to study other language I 

don't know, speaking Slovenian. I go to school to be like, to speak a language and than to 

know a lot of things about Slovenian culture and tradition. Yeah, like is really going well«. 

Poleg učenja jezika v šoli spoznavajo tudi slovensko kulturo. 

 

V prvem obdobju OŠO poteka opismenjevanje, to je od 1. do 4. razreda. V tem času imajo 

učenci samo dva predmeta, matematiko in slovenščino. Majeed tako odgovarja: »I learn 

matematika in slovenščina«. Rasool pokaže interes po učenju matematike in pravi, da se med 

drugim tudi zaradi tega veseli vključitve v OŠO. Poleg tega vidi prednost v večjem številu ur, 

posvečenih učenju jezika. Zaenkrat obiskuje le jezikovna tečaja, tečaj slovenščine in tečaj 

angleščine. Slovenščino ima med tednom vsak dan po 45 minut, angleščino pa enkrat 

tedensko 45 minut. Pravi, da mu trenutno obstoječa oblika ni dovolj: »Yes, yes. Because time 

no good. School good, lern here. Here matematika…«. Nato še enkrat poudari, da želi več ur 

posvečenih poučevanju jezika: »Ja. Time no good. More. Ne dovolj.« Želi si tudi pouka 

matematike: »Mathematic me no. Me no,« in »Me no. Not good«. Izpostavi tudi, da sicer zna 

pisati, a v svoji pisavi. Meni, da bi mu šola lahko pomagala pri učenju jezika, nove pisave in 

pri učenju matematike, ki se je trenutno še ne uči, a bi si to želel. Majeed svoj pouk v OŠO 

opiše takole: »Me and teacher. One day Slovenian, one day mathematika. Teacher give paper, 

talk… Ja, ja. For one week I have test in school. My class is three students. We learn 

Slovenščina […]« in doda »[…] Matematika. Teacher no speak English.« Učiteljica torej 

pripravi učne liste in razlaga snov. V razredu je precej manj učencev kot v redni obliki, 

odvisno od vpisa. V 2. razredu so trije, v 4. razredu pa sedem učencev. 

Obe učiteljici sta med mojim opazovanjem pouka govorili knjižni pogovorni jezik, govorili 

sta počasi in razločno. Učiteljica v 4. razredu je učencem po potrebi kakšno stvar prevedla 

tudi v angleščino. Poudarila je, da se prilagodi in da govorijo tudi angleško, če slovensko ne 

razumejo. Učiteljica v 2. razredu stremi k izključni uporabi slovenščine. Obenem je 

izpostavila, da ne zna dobro angleško in da najprej večkrat poskusi z razlago s pomočjo 

primerov. Poudarila je, da vztraja tako dolgo, da učenec razume. Med opazovanjem sem 

opazila njeno zagato, ko je poskušala prevesti stavek učencu v angleščino. Imela je težave, 

dobesedni prevod (na spletnem prevajalniku iz slovenščine v angleščino) pa ni ohranil istega 

pomena. Pri tem se je za pomoč obrnila name kot na opazovalko pouka. Učenec je po moji 

subjektivni oceni deloval zmedeno. Sicer pa sta si obe učiteljici pomagali pri sporazumevanju 

s spletnim prevajalnikom, pri čemer je bila po moji subjektivni oceni ena malo bolj spretna. 

Treba pa je poudariti, da je bilo znanje angleščine med učenci v enem razredu boljše kot v 

drugem, zato učiteljica ni imela velikokrat težav pri prevodih, poleg tega so si fantje pomagali 

sami med seboj. Učenci v nižjih razredih pa pridejo z nižjo stopnjo znanja, zato je potrebnih 

več prilagoditev in več truda pri sporazumevanju. Majeed je označil uporabo spletnih 

prevajalnikov kot pozitivno in v veliko pomoč. 
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Učenci redno dobivajo domačo nalogo »I have domača naloga«, kot dodaja Majeed. Najib pa 

na vprašanje o delu v razredu odgovarja: »Me learn. Go school. Everyday coming. I have very 

good [ime učiteljice]. There go my school six, five [narodnosti sošolcev], one me, one 

[narodnost sošolke]. We have slovenščina, matematik, English. Everyday go to my school. 

Talking little English, Slovenščina. Everyday domača naloga.« Najib redno obiskuje pouk. 

Ima dobro učiteljico. S sošolci se pogovarjajo tako v slovenščini kot v angleščini. Mladim 

migrantom nudijo v Azilnem domu učno pomoč. Poleg tega fantje izpostavijo pomen lastne 

aktivnosti in dela doma. »My učiteljica everyday gives this papir«, »Yes. This is the best. This 

for me better. Everybody get. Write. For me. You. For me speak you go home, write. Go room, 

write. You look paper. Make. After come back school, she look. Say good, not good.« 

Med mojim opazovanjem so v 4. razredu pregledali domačo nalogo. Med šestimi prisotnimi 

učenci je imel domačo nalogo samo en učenec. V 2. razredu je prav tako učiteljica želela 

pregledati domačo nalogo edinemu prisotnemu učencu, vendar je le-ta ni naredil. Skupaj sta 

jo reševala, pri tem pa debatirala o odgovorih. Popravila sta napake. Naloge na listu so bile 

namenjene uporabnosti v vsakdanjem življenju oz. funkcionalnemu poznavanju jezika (npr. 

vprašanje »Koliko je ura?«, »Kje živiš?«, »S katerim avtobusom se pripelješ?«, »Katere dni v 

tednu je šola?«, »Kaj si počel včeraj?«). Poleg razlage je bilo vedno prisotnih veliko 

primerov, učiteljica je ves čas preverjala razumevanje. 

Med opazovanjem sem bila pozorna tudi na oblike dela. V 2. razredu je učiteljica dala 

navodila, učenec pa je nato reševal naloge. Sproti sta naloge pregledala in popravila, kar je 

bilo potrebno. Učiteljica je ob tem razlagala pravila. Najprej je bila na vrsti slovenščina, po 

daljšem odmoru pa matematika. Učenec je imel velike težave že pri samem pisanju in z 

motoriko, saj se na novo uči pisave, ki se po njegovih besedah v marsičem razlikuje od naše 

(smer pisanja, pisanje v isti vrsti, druga abeceda, kvadrataste oblike črk itd.). Že ob prihodu v 

šolo je po besedah učiteljice učenec imel praktična znanja matematike, zna računati in razume 

osnove. Učenec je imel tudi sam vprašanja za učiteljico v zvezi z nalogami od prejšnjega 

tedna, ki jih ni razumel. Nato mu je učiteljica razlagala čase v slovenščini, on pa je moral 

pravilno oblikovati kratke stavke. Nato ga sta govorila o sklanjatvah, spolu in številu. Na 

koncu je bral na glas krajše besedilo. K novim besedam je pripisoval prevode. Pisal je v svoji 

pisavi, učiteljica pa ga je opozorila, naj zapiše še v latinici. 

V 4. razredu so se najprej igrali socialno igro, preko katere je učiteljica kasneje razložila nova 

slovnična pravila. Govorila je počasi in razumljivo, k razlagi je dodala primere, kaj tudi 

pokazala. Učenci so razumeli razlago; to se je izražalo nebesedno in besedno (»Aaa, 

razumem,« in drugi komentarji v slovenskem jeziku ter pravilni odgovori na postavljena 

vprašanja, kimanje). Učiteljica se je opirala na primere iz vsakdanjega življenja. Nato so 

prepisovali primere s table. Učiteljica je dajala jasna navodila (»Napiši si to.«), uporabljala je 

različne barve in naredila poudarke pri določenih besedah in delih stavkov. Po odmoru so 

govorili o Sloveniji, o pomembnejših krajih in njihovih znamenitostih, položaju. Ogledali so 

si krajši film o Sloveniji. Učenci so pozorno poslušali in nato debatirali o povedanem. 

Ponavljali so besede in dodali kaj v svojem jeziku. Nato so reševali učni list. Učiteljica je 

brala, fantje so se ji pri tem pridružili. Spoznali so nove besede, vendar si jih niso zapisali niti 

jih ni učiteljica zapisala na tablo. V razredu je po moji subjektivni oceni prevladovala prijetna 

klima, fantje so sodelovali in drug drugega spodbujali k sodelovanju oz. opomnili sošolce, naj 

sodelujejo in ne motijo pouka (npr. »Tiho, prosim.«). 
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Učiteljici učencem pomagata slediti pouku tudi tako, da jim pomagata pri organizaciji vseh 

šolskih pripomočkov, zvezkov, učbenikov. Učiteljica je učencu v 2. razredu pripravila mapo, 

za katero mora skrbeti. Pri tem mu pomaga tudi ona. V času mojega opazovanja pouka mu je 

sama zložila nove učne liste vanjo. Prav tako je učencem 4. razreda učiteljica uredila torbe. 

Imajo dva zvezka, eden je za matematiko, drugi za slovenščino. 

 

Na sam pouk vpliva tudi dejstvo, da se fantje v novem kulturnem okolju šele navajajo na 

druge norme, ki veljajo v njem. Eno takih pravil je tudi, da hodimo h pouku redno in točno. V 

času mojega opazovanja pouka je prišel točno k uri fant iz 2. razreda, vsi fantje v 4. razredu 

pa so zamudili dobre tri četrt ure. Na naslednjem opazovanju pouka v 4. razredu je prišel en 

učenec točno, drugi je zamudil eno uro. Drugi fantje niso prišli k pouku. Kot smo že omenili, 

Farshad pravi, da prisotnost pri pouku v OŠO ni obvezna, zaradi česar ga marsikdo po 

njegovih besedah ne jemlje resno. Poleg tega jim metode dela niso blizu, saj marsikdo med 

njimi ni nikoli v življenju pred tem sedel v razredu in mu je taka oblika učenja preveč 

odtujena. 

Na mojem zadnjem opazovanju pouka v 4. razredu sta bila prisotna le dva učenca. Učiteljica 

je za ta dan pripravila preverjanje znanja iz matematike. V OŠO so med letom po besedah 

učencev prisotna tudi preverjanja znanja (testi). Farshad tako pravi: »Moram trikrat napisat 

vse predmete. Trikrat pišemo test in na koncu zaključimo, ne.«  Dalmar o pouku pove 

naslednje: »We listen to the teacher what she is talking about and we just write our letter 

which is different and maybe sometimes we have test from teacher like this from mathematics 

and Slovenian sometimes, but we just do what teacher says to, you know.« Ocenjevanje znanja 

je v vseh razredih številčno. Učiteljica je z učenci najprej prebrala vse naloge, nato pa so jih 

samostojno reševali. Na koncu je obvezno zaključno preverjanje znanja, ki je pogoj za 

nadaljevanje izobraževanja. Standardi znanj so zapisani v učnih načrtih. Učenci morajo biti 

pozitivno ocenjeni vsaj iz dveh tretjin predmetov, da bi lahko uspešno nadaljevali 

izobraževanje. Izobraževanje v OŠO uspešno zaključijo, ko v 9. razredu opravijo vse 

obveznosti in imajo pozitivno ocenjene vse predmete ter uspešno opravijo zaključno 

preverjanje znanja. 

5.1.2.2 (Ne)uspešnost učencev v osnovni šoli za odrasle 

Zanimalo me je, kaj mladi migranti menijo, kdo je uspešen v šoli. Odgovori na vprašanje 

uspešnosti učencev lahko zrcalijo tako vrednote šole kot vsa formalna in neformalna pravila, s 

tem pa se tudi razkriva stopnja, do katere mladi le-ta razumejo. 

Fantje označijo za dobrega učenca Dalmarja. Dalmar meni, da je dober učenec tisti, ki redno 

obiskuje šolo in ima dobre ocene. »Yes, he goes to school every day and like and, you know, 

has good marks. Good choices when is test, you know. That's good student« in »Yes, he has 5, 

4, 3.« Asad doda: »Like that. They go every day. And they speak and…«. Po krajši debati v 

njihovem jeziku so si enotni, da je pomemben kriterij dobrih učencev tudi stopnja obvladanja 

slovenskega jezika. Bishaar mi tako prevede: »They know more Slovenian language.«, k 

čemer Asad dodaja: »Yes, Dalmar and Bishaar know more than us.« Bishaar potrdi, da bolje 

razume slovenski jezik, k čemur je po njegovem mnenju bistveno pripomoglo dejstvo, da 

redno obiskuje šolo. S tem se strinja tudi Dalmar. 
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Farshad v individualnem pogovoru kot kriterij uspešnosti poleg rednih obiskov šole izpostavi 

tudi lastno aktivnost učencev. »Ja, tisti, ki se učijo, redno hodijo v šolo, em, a, pri pouku 

sodelujejo, ne. Tisti je dober.« Dober učenec se po njegovem mnenju uči in redno obiskuje 

pouk, pri katerem sodeluje. Zase meni, da mu gre kar dobro. »Meni gre… Zaenkrat je šlo v 

redu. Naslednje leto bom poskusil še boljši, da bo, da bo boljši kot letos.« V prihodnjem letu 

odhaja v srednjo šolo in uspešno zaključuje šolanje v 9. razredu OŠO. Od predmetov v šoli sta 

mu najbolj všeč matematika in fizika. »Pri pouku, ja. Hm, je bilo, vse je bilo v redu. Mislim 

da. Meni je bilo všeč, ko je matematika, to je. Pa fizika.« Najib, Majeed in Rasool kot primer 

dobrega učenca izpostavijo skupnega prijatelja, ki že obiskuje srednjo šolo. Najib in Majeed 

zase pravita, da sta prav tako dobra učenca. Menita, da sta dobra v matematiki. Operacije s 

števili ne terjajo nujno znanja jezika, zato je to področje, kjer se mladi migranti lahko 

izkažejo. Farshad pravi, da se laže uči matematiko in fiziko: »A, me je bilo všeč snov. Ker je 

lažje, ne, se učimo, to je …« S tem pa se ne strinjajo Hassan, Dalmar, Bishaar in Asad, ki zase 

pravijo, da ne marajo matematike. Asad nadaljuje: »When is mathematics we are just talking 

to others. Teacher is sick of that.« Med mojim opazovanjem pouka sta prisotna učenca pisala 

test iz matematike, kjer pa je bilo veliko pisnih navodil, prav tako je bilo veliko pisnih nalog, 

ki jih je bilo treba dobro razumeti, da si jih lahko rešil. V tem primeru se je izkazalo, da je 

potrebno znanje slovenskega jezika, da bi se dobro odrezal tudi na matematičnem področju. 

Učiteljica je pojasnila, da so podobne naloge že reševali pred tem in da bi fantje morali 

razumeti, kaj se od njih zahteva. 

V Asadovem odgovoru pa se kaže še en dejavnik, ki lahko bistveno vpliva na sodelovanje 

posameznika in je lahko povezan tudi z njegovo uspešnostjo v šoli – sodelovanje pri pouku. 

Farshad odgovarja, da mu pri pouku ni všeč, da vsi njegovi sošolci v 9. razredu ne želijo 

sodelovati, kot bi si želel on. 

Farshad: »Tam je, vsi sošolci ne sodelujejo, ne. Niso resni.« 

Nina: »Aha…« 

Farshad: »To včasih tam je nekaj težav je, ampak je v redu. Nekateri hočejo in sodelujejo in 

tudi mi lahko tam, da lahko učijo.« 

Nina: »Kaj pa ti narediš takrat, ko sošolci ne sodelujejo?« 

Farshad: »Nič, nič ne morem, poslušam.« 

Tudi fantje v prvem skupinskem pogovoru kot primer težav v šoli izpostavijo sankcije, kadar 

klepetajo. Dalmar takole opiše svojo težavo v razredu: 

Dalmar: »It looks like, you know, it was for nothing, but it was like a problem that happened 

that we … It's not really a big problem. It not like, it's not … It was one time. I was at school 

and a … We had Slovene language and I was talking, you know. So I said, the teacher, the 

teacher said to me »go out« you know and at one point I got angry and than I was totally is 

learn and I, you know … She said you have to shut up, be silent. I didn't feel like that, you 

know. You can't mute me. So, this is me go out of the school and …« 

Nina: »So you went out?« 

Dalmar: »Yes.« 

Bishaar: »But a lot of people were talking.« 

Asad: »He went out for five minutes.« 

Nina: »So you went out for five minutes?« 

Dalmar: »Yes, then I came back.« 
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Pravi, da se je tako rešil problem in da odslej nima kakšnih drugih težav. »Yes, I don't have 

problems anymore.« Mladi migranti v drugem skupinskem pogovoru pravijo, da v šoli nimajo 

težav, edina težava je pri komunikaciji in razumevanju. »No, I don't have problem. My 

problem is that sometimes I don't understand.« 

Oseba, ki ima stalno dovoljenje za bivanje, kaže visoko motiviranost za šolanje in tudi 

nadaljevanje šolanja na srednješolski in kasneje višješolski ravni. Prosilci za mednarodno 

zaščito prav tako kažejo interes za šolanje. Osebe s subsidiarno zaščito, torej z začasnim 

dovoljenjem za bivanje, pa izražajo svoje pomisleke. K temu po njihovih besedah prispeva 

dejstvo, da ne vedo, kako dolgo še lahko ostanejo v državi. 

Hassan: »And that because I have permit to stay here just for three years not forever and 

everything I don't.« 

Nina: »A, so right now you have permision to stay in Slovenia for three years?« 

Hassan: »Yes, three years. If I have forever, then maybe I go to school, maybe maybe, but 

chance in of Slovenia is … It's just so … just for three years, maybe I get later for three years 

or positive I don't know.« 

Temu Bishaar doda, da lahko v Sloveniji ostanejo le še slabi dve leti. Hkrati so v Sloveniji že 

dovolj dolgo, da so spoznali realno sliko trenutnega časa, ko je veliko mladih brezposelnih.  

Hassan: »Ok, I go to school, I'm learn Slovenian language, to speak Slovenian language. Ok. 

About my future. I can't get job in Slovenia […] Job from Slovenia? No. Why learn?« 

Nina: »Let me see if I understood right. You said you think you can not get a job in 

Slovenia?« 

Hassan: »Yes, I know.« 

Nina: »Why do you think you can not get a job?« 

Hassan: »I don't know.« 

(Asad doda stavek v svojem jeziku, Dalmar odgovori.) 

Hassan: »A lot of people in Slovenia don't have job.« 

(Asad doda dva stavka v svojem jeziku.) 

Bishaar: »I know many young people here don't have job.« 

Hassan: »All from Slovenia…« 

Nina: »Ok, I see. A lot of young people here don't have a job…« 

Asad: »Yes.« 

Dalmar: »I have one young friend from Slovenia that told me about. So …« 

Ker fante »silijo« k šolanju zunanji dejavniki, kot je npr. denarna socialna pomoč, ga lahko 

začnejo doživljati kot nujno obvezo, v svojem prostem času (zunaj časa pouka) pa mu ne 

namenjajo pozornosti. Dodatno vpliva na to tudi dejstvo, da nekateri fantje, s katerimi sem 

opravila pogovore, živijo sami, po mnenju učiteljice pa bi ob sebi potrebovali stalno 

prisotnost odrasle osebe, ki bi jih spodbujala in kdaj pa kdaj tudi priganjala k šolskemu delu. 

Zagotovo vpliva na uspešnost v šoli tudi dejstvo, da večina ob vstopu v šolo nima razvitih 

delovnih navad, ki jih pričakuje šolski sistem v našem družbenem okolju. Eden izmed 

sodelujočih v pogovoru tako poudari, da se je vedno vse naučil skozi prakso – novega jezika, 

ročnih spretnosti ipd. in da mu sedenje v razredu na miru, prepisovanje s table in ponavljanje 

vsebine doma ni blizu in se tega ne želi lotevati na tak način. Pravi, da ga od tega preprosto 

boli glava. Želi si službe in meni, da bi se preko tega največ naučil. Za ocene v šoli mu po 
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njegovih besedah ni mar. Tudi drugi izražajo potrebo po tem, da bi čim prej pričeli delati in 

imeli svoj prihodek. 

Bishaar: »What can they do for us?« 

Dalmar: »Maybe find us job.« (Smeh) 

Bishaar: »Yes …« 

Dalmar: »Maybe like … you know, when you are in highschool or faculty, you can have 

student job. But in this school you can not work.« 

Hassan: »No, we can not work now.« 

Nina: »You can not work now?« 

Bishaar: »Not yet.« 

[…] 

Dalmar: »We need to wait, you know.« 

Nina: »But if I understand this right, you want to work now already?« 

Asad: »Yes.« 

Nina: »All of you?« 

(Vsi prikimajo.) 

Mladi migranti si želijo dela v tem trenutku, zaključek OŠO pa je oddaljen še vsaj dve leti in 

pol. Postavijo vprašanje, če ob vpisu v PUM dobijo dijaško izkaznico in s tem pravico do 

študentskega dela. 

Učiteljica v 4. razredu mi je pred samim opazovanjem povedala tudi, da so učenci po njenih 

izkušnjah kljub temu zelo prizadeti, če ponavljajo razred. Pade jim motivacija in se zaprejo, 

zato ima ob koncu leta vedno dilemo, kaj storiti z učenci, ki ne dosegajo standardov znanja. 

Da bi učenci dobili čim bolj realno sliko o svojem napredku v teku celotnega šolanja, daje 

učiteljica 4. razreda poudarek rednim povratnim informacijam. Po njenih besedah to stori 

vsaka dva tedna, in to vsakemu učencu posebej in njihovim skrbnikom. 

5.1.2.3 Medkulturna komponenta izobraževanja v osnovni šoli za odrasle 

Mladi migranti omenjajo kulturni šok, ki so ga doživeli ob vstopu v Slovenijo in ga še vedno 

doživljajo v določenih situacijah. Farshad na primer o tem pove: »[…] Ja, težko je, ne. Mi 

smo prišli z drugi svet […]«,»Ja, mislim, da ni, da nič ni bilo najtežje. Ampak kulturno in te, 

te je drugače ne. Zanimivo je blo hranjenje. Pa jaz nikol nisem jedel tako hrano, kot vi mate v 

Sloveniji. Mislim, sem se navadil. Ampak je bilo malo težko to pri hrani, a ne. Ja, zdaj vse v 

redu.« Odgovarja, da v Sloveniji ni možno nikjer dobiti sestavin za pripravo tradicionalne 

hrane iz njegove države, vendar pa je našel način, kako priti vseeno do njih. Lahko jih naroči; 

to je tudi storil enkrat do zdaj. Hrana in običaji v Sloveniji so za mlade migrante nekaj 

novega, s čimer se bolj ali manj uspešno vsakodnevno spopadajo in se počasi privajajo na 

drugačno kulturno okolje okoli sebe. Slovenija velja za tranzitno državo. V njej ni razvitih 

etničnih mrež in skupnosti, ki bi lahko ponudile suport novoprispelim migrantom. 

O uporabi svojega jezika (v šoli) fantje v skupinskem pogovoru povedo, da se lahko v njem 

pogovarjajo med seboj, vendar pa niso vsi sošolci iz iste države kot oni, zato jih vsi ne 

razumejo. Pri tem poudarijo, da učiteljica ne mara, da med poukom klepetajo v svojem jeziku. 

»She don't like that«, »She doesn't like«, »We talk« in »Yes, we talk when we need 

something.« Pravijo,da svojih sošolcev niso naučili besed iz svojega jezika. Posebej pa 
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izpostavijo eno vajo, kjer so lahko zapisali nekaj besed v svojem jeziku. »No, one time, one 

time we had a chance, you know. The teacher bring us … Like it was … One exercise. And 

then was like write ten words in your language.« Pri vaji so torej zapisali deset besed v 

svojem jeziku, ki so jih potem prevedli v slovenščino. »So we wrote and yeah…«, »We 

translated in Slovene…« Poudarijo, da so pa naučili nekaj osnovnih besed iz svojega jezika 

ljudi, s katerimi živijo. »Yes, we use with friend. They are from [država], from [predel]. They 

live with us.« Vendar običajno z njimi ne govorijo v svojem jeziku. 

Nina: »In which language do you usually talk?« 

Asad: »English, but smetimes we say some words from [jezik oseb, ki bivajo z njimi], and 

[njihov jezik].« 

V zunanjem okolju torej prilagodijo komunikacijo tako, da uporabljajo besede iz različnih 

jezikov. V šoli je poudarek predvsem na učenju slovenščine. Majeed tako izpostavi, da je v 

šoli lahko uporabil svoj jezik samo pri uporabi spletnega prevajalnika. Spletnega prevajalnika 

se poslužujejo, ko se drugače ne morejo sporazumeti med seboj. 

Majeed: »Yes. For example. Sometimes I don't understand, we use this.«  

Najib: »But never paper.« 

Najib torej poudarja, da niso nikoli dobili kakšnih učnih listov v njihovem jeziku. Farshad 

odgovarja, da nikoli ni imel možnosti uporabe svojega jezika. »Ne, ne. Nikjer. Ljudje ne 

razumejo, ne.« Poudari, da si sicer vsak želi govoriti v svojem jeziku, vendar pa ga v tem 

primeru nihče ne bi razumel, zato se mora prilagoditi in se naučiti jezika okolja. »Ne, to… Ja, 

vsak želijo, da uporabljajo svoj jezik, a ne. Ampak situacija je takšen, da ne moremo, ne. Ker 

drugi ne razumejo. Mi govorimo tisti jezik, moramo govoriti, ki bodo razumeli ne, ne samo 

jaz, o sebi govorim.« V šoli je imel priložnost predstaviti sošolcem svojo državo.  

Farshad: »Jaz sem mel domač kraj predstavljen. Ja, to sem dal na power point, potem dal 

sem dal, sem slikal in dal gor, potem napisal nekaj o tem, o slikah. Kako je tam pa kako 

izgleda, ne. Zdaj nimava tako ene slike, da bi lahko razložil o tem, ne. To, kar sem mel tam pa 

te slike pa potem povedal  pa razložil fajn, kaj pa kako je tam, ko živijo.« 

Nina: »Je kdo od ostalih sošolcev iz iste države kot ti?« 

Farshad: »Je bilo. V osmi, am, sedmi razred je bilo. Osmi pa deveti nisem mel.« 

Nina. »Aha, zdaj v osmem in devetem razredu več ne, prej pa.« 

Farshad: »Ja, sedmi. Šesti, sedmi sem imel, osmi in deveti nisem imel.« 

[…] 

Farshad: »Ja, to je bilo v redu. Da predstavim nekaj o svoji državi, da čim več ljudi ve, kako 

je tam pa kako živijo, kaj imajo, ne, tam.« 

Med debato Majeed doda svoj pogled na slovensko večinsko družbo. »I think Slovenian 

people very good, filantropic.« Na spletnem iskalniku poišče ustrezen prevod in doda: 

»Človekoljub. Very nice.« V istem skupinskem pogovoru izvem še, da se v šoli učijo, kaj je v 

Sloveniji vljudno in kako se morajo vesti ob določenih situacijah. 

Farshad, ki je v Sloveniji dve leti, pravi, da se še ne čuti kot del širše družbe. Odgovarja: 

»Težko je, bom rekel. Ne vem, zaenkrat jaz v sebi počutim v redu. Nimam težav, ni ni, nobenih 

problemov, lahko…zaenkrat nisem. Še ne. Se ne čutim.« Zase pravi, da ni odprt. Meni, da če 

bi bil bolj odprt, bi morda poznal več ljudi in bi se tako počutil bolj vključenega v družbo. 

»Nisem tak. Zaenkrat tudi ne poznam tako veliko ljudi tukaj. Ko pa bom dolgo časa, čez dve 

ali tri leta učil. Dve leti, čez dve leti bom poznal pa bom jezik pa to…«  Kot razlog za svojo 
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zadržanost navaja drugačno kulturo in navade. Še enkrat poudari, da je v Sloveniji popolnoma 

drugačen svet, kot ga je navajen v svoji državi. Rad bi se bolj odprl, ampak potrebuje čas, da 

se navadi na drugačno kulturno okolje. Meni, da mu šola pomaga pri premagovanju kulturnih 

razlik, a »Če bi redno (v redni šoli, op. a.) bil, bi bilo bolje.« Ponovno torej pokaže željo po 

vključenosti v redno obliko šolanja, za katerega predvideva, da mu lahko bolj pomaga pri 

vključevanju v slovensko družbo kot OŠO. 

Fantje v prvem skupinskem pogovoru pa odgovarjajo, da se že počutijo kot del slovenske 

družbe, kar argumentirajo z dejstvom, da trenutno tukaj bivajo in da že poznajo slovensko 

kulturo. Dalmar pravi, da jim je ravno šola pomagala pri spoznavanju slovenske družbe. K 

temu pristavi še, da imajo iste pravice kot drugii šolajoči se vrstniki, državljani Slovenije 

(»When we go to school, we are…we get heathy card for free, everyday, I mean  …«, »Urbana 

…«, »And other things also …«, »Because I am going to school, I got it and I can go there for 

free …, »And we get some money because we go to school.«, »Money that we use for food.«). 

Izpostavijo, da dobijo pomoč tudi s strani Ministrstva. »Ministry helps us that we go to 

school.« Ker je njihov status v marsičem enakovreden državljanom in ker jim pripadajo iste 

pravice, menijo, da so tudi oni enakovreden člen družbe. Fantje iz drugega skupinskega 

pogovora so v Sloveniji le kratek čas in se še ne počutijo vključene, sploh ker ne vedo, če 

lahko ostanejo ali ne. 

5.1.2.4 Učenje slovenščine 

Mladi migranti vidijo, kot smo že večkrat omenili, prednost šole predvsem v učenju 

slovenskega jezika. Menijo, da je slovenščina zelo težek jezik. Rasool, ki je šele dva meseca v 

Sloveniji, tako pravi: »Slovenščina very difficult.« Bishaar poudari, da sicer razume, ko ljudje 

govorijo slovensko, ne zna pa odgovoriti. »Yes, I can understand, but I can not answer, you 

know. I can not talk nothing really.« Podobno odgovarja tudi Dalmar zase. »Yeah, I do, but 

you know, everyday, everytime is hard to communicate you know. I think the sentance it's 

really hard to make, but but Slovenian speaking then ja, ok, it's fine you know. I can 

understand a lot of words and but the most important is that I can not make sentences I can 

not communicate to the people, you know. I can't speak and that is the problem.« Menita, da 

jima redno obiskovanje šole pomaga pri napredovanju v znanju slovenskega jezika, in pravita, 

da se želita dobro naučiti slovenščine. Na vprašanje, kako se učijo, odgovarjajo, da tudi sami 

še vedno iščejo odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Dalmar: »We want to know that, you know. We were searching answer for that question, you 

know. We were asking people how can we learn, what is the easiest way that we can learn fast 

Slovenian. We are searching answer for that question.« 

Nina: »You are searching answer to that?« 

Dalmar: »Yeah, how can we learn faster. I mean, what is the easiest way that we can learn. 

We have already asked us that. We don't have answer yet, hope we will get in the future.« 

Nina: »Were you searching for some answers?« 

Bishaar: »We already did.« 

Dalmar: »Yes, we talked to people who speak Slovenian, you know. And we said which is way 

to learn Slovene faster or Italy. They say that: Oh, you have to repeat the letter that teacher 

gives to you,  you have to do your homework…« 
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Bishaar: »And you need to talk.« 

Dalmar: »You have to talk in language and you have to try. How can I learn?« 

Izpostavijo, da se z večino pogovarjajo v angleščini. Redkokdaj govorijo v slovenščini, saj jih 

ljudje razumejo, če uporabljajo angleški jezik. »Yeah, it's ok, you know. When we start talking 

in Slovenian, people think you are really better to, really good to Slovene language, so they 

speak, I don't know, so fast that you can't understand not one word they are saying. Or maybe 

sometimes I speak Slovene… […] I can not understand what they talk.«, »Yes, people speak 

different from different parts, you know.« Ljudje po njihovem mnenju govorijo prehitro in 

preveč nerazločno, da bi jih razumeli, zato se raje pogovarjajo v angleščini, jeziku, ki ga bodo 

zagotovo razumeli. Dodaten problem so tudi številna narečja, ki jih pozna slovenski jezik. K 

temu Asad dodaja, da to še dodatno otežuje njihovo razumevanje jezika in zato se jim 

slovenski jezik zdi zelo zahteven »Yes, that is hard.« Farshad odgovarja, da je imel srečo, da 

se je hitro naučil novih besed. 

Farshad: »A, za besede, ja. Meni je, ne vem, hitro je prišle, so prišle besede in to. Pa 

tud…hm, mislim, da hitro sim naučil. Važno je to, da v na začetka, kako lahko se učil, a ne. 

Pa kdo uči nas. To je zelo pomembno, kdo uči. Jaz sem imel zelo dobro učitelj'co  (na tečaju, 

op. a.), ki resno, ki zna, da lahko se uči tujci, am, slovenščino. Am, sploh či je, če bi šel na tem 

tečaju eno leto, jaz bi rekel, da ne bom imel več težav s tem, s slovenščino.« 

Velik pomen pripisuje temu, kdo poučuje slovenščino. S svojo učiteljico na tečaju je bil zelo 

zadovoljen. Tečaj je začel obiskovati približno mesec dni pred vključitvijo v OŠO. »[…] 

Potem ko sem imel tudi, ko sem hodil v šolo, popoldan je imel, sem imel trikrat, štirikrat na 

teden na te tečaj.« Pravi, da mu je to najbolj pomagalo. Pri učenju slovenščine mu poleg šole 

pomaga tudi prostovoljka. Odgovarja: »Ja, pogovarjamo se in delamo v tem knjiga in to. 

Nekak se pogovarjamo o vsem ali izlet ali nekaj zanimivo, zgodbo ne, nekaj o tem.« Pravi, da 

mu je ta način dela najbližji in da se vedno pogovarjata o novih stvareh. Tudi fantje v drugem 

skupinskem pogovoru poudarijo, da se jim zdi najboljši pristop individualno delo. Rasool je 

na novo v Sloveniji in je sam z učiteljico (»Just me. One me«, »Yes. Sit down, [Ime učiteljice 

v Azilnem domu], me. Little important«). Pri tem drugi fant izpostavi, da ima Rasool 

individualno pomoč pri učenju jezika, ker manj razume in potrebuje več pomoči: »Yes, he 

little understand. He need more.« Menijo, da je individualno delo boljše. Najib tako pravi: 

»This is good. One you, one učiteljica. Better.« Pri učenju slovenščine so fantje, ki bivajo v 

Azilnem domu, torej deležni pomoči. Rasool tako poudari, da mu zelo pomaga učiteljica, k 

čemur Majeed doda: »She also helps me. We help each other. But she really good teacher.« 

Ko česa v šoli ne razumejo, so torej deležni pomoči v Azilnem domu. »After my teacher in 

Azilni dom. Later I go and she helping me. In school my teacher just use google translate. Not 

always understand,« pravi Majeed, Najib pa dodaja: »Me no problem. My teacher very very 

good. Someday problem. Me domača naloga no understand, me come for [ime učiteljice v 

Azilnem domu]. She help.« Poleg organizirane učne pomoči si tudi pomagajo sami med seboj. 

Majeed in Najib imata možnost skupinske učne pomoči. Vendar pa mladi migranti poudarijo, 

da to ni dovolj. »Ja, tudi to ne bo šlo, če sam ne učim, a ne. Tud gremo tam pa se po eno uro 

pogovarjamo, nekaj se učimo pa pridemo domov pa pustimo to tam v omari, potem ne bom še 

enkrat ponavljal  in potem seveda bom pozabil, ne.« O učenju slovenščine pove še: »Ja, rabiš 

čas. Za tem moramo še enkrat pa enkrat« in »Hm, ni. Treba se je učit (smeh). Drugače ne 

gre.« Farshad v individualnem pogovoru še enkrat poudari svoje mnenje, da je zelo 
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pomembno tudi, da se poleg rednega obiskovanja pouka, tečajev, srečanj s prostovoljci itd. 

sam doma učiš in ponavljaš. To je po njegovem mnenju pomembno tako za učenje 

slovenščine kot za učenje drugih predmetov. »Tako je blo, tako imam urnik, da če tam v šoli 

se učimo nekaj, da tam tudi ko nadaljujem potem na koncu, ko pridem nazaj domov, pa še 

enkrat ponavljam. Vedno ponavljam, da ne bom pozabil ne. To je bilo.« 

5.1.2.5 Odnosi v šoli in socialna mreža 

Na vprašanje o odnosih v šoli mladi odgovarjajo, da se dobro razumejo tako s sošolci kot z 

učitelji. Farshad odgovarja: »Med seboj je bilo v redu. Ja, tej šola hitro je končal. Smo 

razumeli med sabo.«, k čemur dodaja: »Ja, ni bilo težav.« O odnosu z učitelji pove: »Am, ja, s 

temi učitelji sem zadovoljen. Nisem imel nobenih težav pa to ponavadi, ja.« Pravi, da se z 

nekaterimi sošolci druži tudi v prostem času. »A, ni vsi, ampak nekateri. Z nekaterimi se 

dobimo pa potem družimo. Na tem pa se pokličemo, mamo številko. Pokličemo se pa bolj.«  

Večkrat se torej slišijo po telefonu, včasih se tudi dobijo. Pravi, da ima prijatelje v šoli. Ima pa 

tudi prijatelje, ki jih ni spoznal v šoli. »Ja, to je ja. Jaz imam prijat'le tam z drugje pa ni iz 

šole ne poznam. Mi se družimo, ko vidimo, se pozdravimo pa se pogovarjamo, včas , ni 

vedno.« Na vprašanje, kje spozna največ prijateljev, odgovarja: »Am, jaz zaenkrat nimam tak 

velik prijateljev, bi reku. Mislim, da največ lahko spoznamo v šoli. Ker je ta šola, ko sem 

hodim, ni bilo tak veliko učenec, pa mi je tako hodit. Naslednje leto bo, bom bolj veliko 

spoznal.« Odhaja torej v srednjo šolo, kjer bo več učencev v razredu. Odgovarja tudi, da je 

imel v šoli nekaj sošolcev podobne starosti, kot je on sam, imel je tudi slovenske sošolce. 

Farshad tako odgovarja: »Ja, sem imel, ja. Tri so se rodil tukaj. Ampak stara je…Jaz sem več 

star kot oni. Jaz sem osemnajst.« Ima tudi nekaj prijateljev Slovencev, ki jih je spoznal 

predvsem preko omenjenih slovenskih sošolcev. 

V četrtem razredu je pet fantov iz iste afriške države, od tega so štirje sodelovali v 

skupinskem pogovoru, vseh pet pa je bilo prisotnih med enim izmed mojih opazovanj pouka. 

Tudi njihov sošolec je sodeloval v zadnjem skupinskem pogovoru skupaj s še dvema mladima 

migrantoma. Fantje iz afriške države na skupinskem pogovoru izpostavijo, da imajo poleg 

drug drugega v šoli še samo enega sošolca (Najiba), s katerim se zelo dobro razumejo. 

Pravijo, da poslušajo drug drugega: »We listen to each other,« kot dodaja Bishaar. Dalmar o 

odnosih v razredu pravi tako: »And yeah, we get along with each other. Also with the 

teacher.« Hassan kasneje v debati poudari, da je glavna prednost, ki jo vidi v obiskovanju šole 

zase, dejstvo, da lahko tam spozna nove ljudi in morda tudi nove prijatelje. Poudarijo, da je 

njihov najljubši del pouka, ko imajo odmor: »[…] When is the break!« Med odmori gredo ven 

in klepetajo. »In breaks we go out,  drink coffe…«, dodajo še »Talk with others.« 

 

Dalmar doda nekaj o njihovih socialnih odnosih nasploh: »And maybe sometimes we are in 

the city and also at home we go to train or to go to the club or I mean to the disco to go a 

party sometimes. We are a lot of friends that we can get along with others to each other.« Še 

enkrat poudari, da imajo v šoli poleg drug drugega samo še enega prijatelja, k temu pa ostali 

fantje dodajo, da imajo veliko prijateljev, ki so jih spoznali zunaj šole. Na vprašanje, kje so jih 

spoznali, odgovarjajo, da v diskoteki, v centru mesta, skratka povsod. Mladi migranti v 

omenjenem prvem skupinskem pogovoru zase pravijo, da so zelo odprti in da radi spoznavajo 
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nove ljudi. Imajo veliko prijateljev, ki prihajajo iz različnih držav (Slovenije, Kosova, 

Afganistana, Bosne, Nigerije, Egipta, Sirije itd.). Na vprašanje, kaj počno s prijatelji, 

odgovarjajo, da z njimi hodijo na zabave (»Partying…«, »Drinking.«, »Drink,«), igrajo 

nogomet (»Playing the footbal.«, »Football.«) in se z njimi zabavajo (»We are joking 

together…«). 

 

V drugem skupinskem pogovoru Majeed pove, da so ljudje v šoli prijazni. Pravi, da je z 

obema sošolcema prijatelj, a ne obiskujeta redno pouka, zato je velikokrat sam z učiteljico, za 

katero pravi, da je dobra učiteljica. »Ja, my teacher is good. Me and two, but don't come. I 

alone. Really good teacher. Not everyday, sometimes I'm alone with teacher.« , kar pa mu je 

po njegovih besedah pravzaprav všeč, saj to pomeni več individualnega dela z učiteljico. 

Najib o svojih sošolcih pove, da so vsi prijatelji med seboj in se veliko pogovarjajo . »Yes, we 

friends. Very good. We are talking slovenščina, English. Everybody talking to me. We talk and 

we learn language.« Preko pogovora s sošolci se po njegovih besedah uči tudi jezika. Rasool 

doda, da sta obe njegovi učiteljici v Azilnem domu zelo prijazni. Meni, da sta dobri učiteljici. 

Z obema se dobro razume, vsak dan ponavlja jezik, hodi na tečaj, ki mu je po njegovih 

besedah všeč. »We understand with teacher. Everyday vadim, go classes. Me like.« 

Majeed pravi, da nima nobenega slovenskega prijatelja, medtem ko Najib in Rasool 

odgovarjata, da jih imata. Na vprašanje, kje sta jih spoznala, Rasool odgovori: »Ljubljana. 

Gre ven, meet new friends.« Večino spozna na zabavah. »Me go party, make friends.« Isto 

odgovarja zase tudi Najib: »Go to party, meet friends.« K temu doda še, da lahko prijatelje 

spoznaš tudi v šoli. Mladi migranti odgovarjajo, da imajo prijatelje v novem okolju, ponujajo 

pa različne odgovore glede števila prijateljev in kje jih spoznajo. 

5.1.2.6 Uporabnost šolskih znanj v vsakdanjem življenju 

Na vprašanje, ali lahko to, kar se učijo v šoli, uporabijo tudi zunaj šole, odgovori večina 

mladih migrantov pozitivno, razen Asad, ki najprej pravi, da v šolskem znanju ne vidi nobene 

uporabne vrednosti, v debati z drugimi fanti v skupini pa spremeni svoje mnenje. Kot najbolj 

uporabno znanje, ki ga pridobijo v šoli, mladi migranti označijo učenje jezika. Farshad tako 

pravi: »Meni je bilo pomembno tam na šoli, ko sem se učil jezikov. To je zelo prijetno, ko v 

glavnem pride skozi tudi pomembno. Tudi z drugim državam, ne. Ko grem ven, lahko potem 

pogovarjamo se, ne. Ko slišim te besede, kar sem se učil v šoli, se razmislim.« , doda: »Zelo 

pomembno je, ja. Ker drugače ne bo šlo.« Majeed zase odgovarja: »[…] now I can read in 

slovenščina. Ja, good.«, podobno meni tudi Najib. Odgovarja, da je za vse udeležence 

uporabno znanje slovenščine. Fantje v prvem skupinskem pogovoru naštejejo konkretne 

primere uporabnih stavkov, ki so se jih naučili v šoli (npr. »I know when you eat, we say 

»dober tek«,«, »Andi if I see you, I say »dober dan«,«, »I can say »kako ste,«, »Kako si«). 

Tudi fantje v drugem skupinskem pogovoru sami od sebe naštejejo primere slovenskih 

izrazov, ki jih že poznajo (npr. »Little language: »Me veseli«, […]«, »Me veseli, hvala…«). 

Dodajajo, da se naučijo v šoli komunicirati z okoljem (»Comunicate«). Fantje v prvem 

skupinskem pogovoru izpostavijo, da imajo v šoli samo slovenščino in matematiko, zato 

težko najdejo še kakšno drugo konkretno uporabnost šolskih znanj. Dalmar se nato spomni še 

na to, da se v šoli učijo tudi o Sloveniji. Asad malo premisli in se strinja, da sedaj res vedo 
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nekaj več o državi, v kateri bivajo. »Yes, now we know where are bigger towns…« Tudi v 

času mojega opazovanja so fantje v 4. razredu govorili o Sloveniji, pri čemer so vsi aktivno 

sodelovali. Tudi Farshad v individualnem pogovoru izpostavi, da so pri geografiji govorili o 

Sloveniji. »[…] Pri geografiji smo se veliko pogovarjali o tem, o Slovenija, ja. Ja, kje leži, pa 

kako je in tem.« Farshad poleg že omenjenega izpostavi tudi druga uporabna znanja, 

predvsem znanje matematike. »O, ja. Veliko je tega. Lahko bom rekel matematika. Vsepovsod 

jo rabimo, ne. Pa te, ko se učimo v šoli, pa tudi lahko, ko gremo kam drugam, se vpraša 

nekoga ali pa tako lahko pomagamo drug drugem. Tako da to tudi, ja.«  Tudi Najib v drugem 

skupinskem pogovoru izpostavi, da je pridobljeno znanje matematike zelo uporabno za 

vsakogar. V tem pogovoru fantje tudi izpostavijo, da se jim uporabno zdi tudi znanje o 

uporabi računalnikov, kar se po njihovih besedah prav tako naučijo v šoli. »V šoli naučiš 

računalnik, yes.« Med debato so izpostavili tudi, da se v šoli učijo pravil vedenja v šoli in 

nasploh o novi kulturi. 

5.1.2.7 Načrti za prihodnost 

O svojih željah in načrtih za prihodnost fantje zelo različno odgovarjajo. Dalmar pravi, da še 

ne ve, kje bo živel v prihodnosti, želi pa si biti nekje na varnem, z družino, z zadostnimi 

prihodki za preživetje. Želi si tudi možnost izbire svoje službe. »I don't know, where I will 

be… For me I would like to live in a safe place whereever, you know. I don't make it in 

Slovenia or [ime njegove države] or other country. But I would like to live with my family and 

to be really entire there. Yeah, and perhaps you know have enough for life – enough money 

and any job I can go, you know. I want a job really. I want to have option to choose a job. I'm 

not gonna say I wanna be rich you know, but to have enough, you know, have enough…«  K 

čemur dodaja še: »The most important to me is to be with my family.« Hassan pravi, da si v 

prihodnosti želi živeti v Ameriki. Poudari, da ne želi živeti v Evropi. Na vprašanje, kaj bi 

želel početi v Ameriki, odgovori, da ne ve, da se samo želi preseliti tja. »I just want to move 

there.«, kasneje k temu doda, da želi tam spoznati dekle, s katero se bo poročil. »Yes, to find a 

girl and get married.« Asad pravi, da mu je vseeno, v kateri državi živi, dokler ima službo. »No, ok 

ok. I just need a job. Me need job. I live here or other country. It does not matter. Just I need 

a job, help my family and married. Yes, that is it.« Če bi dobil službo v Sloveniji, bi ostal 

tukaj. Bishaar dvakrat poudari, da ne ve, kaj si želi v svoji prihodnosti: »I have no idea about 

that«. K temu kasneje v debati s svojimi sogovorniki doda, da morda želi ostati v Sloveniji. 

Pravi še, da si želi biti srečen in na varnem. Želi si biti s svojo družino. »I just want to be 

happy and be safe, you know. Be with my family. And I don't know if I can stay…« Mladi 

migranti v prvem skupinskem pogovoru odgovarjajo, da bi veliko lažje načrtovali svojo 

prihodnost, če bi imeli dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. Farshad, ki ima 

status osebe z mednarodno zaščito (status begunca) in s tem tudi dovoljenje za stalno bivanje 

v Republiki Sloveniji, ima več konkretnih načrtov, vezanih na svojo bližnjo prihodnost. 

»Imam načrte, da se lahko vpišem v šolo. Potem, da tud dobim službo pa… Zaenkrat jaz 

nimam tak načrtov, da pokažem, kje bom lahko živel, kako lahko bom živel, ne. Ampak zdaj 

zaenkrat mislim, da bom tukaj, da bom živel tukaj, v Slovenija, tu bom živel.«  K temu kasneje 

dodaja še, da si želi ostati v Sloveniji. Omeni tudi, da bi rad našel službo. Točno mi opiše svoj 

šolski program in poklic, ki si ga želi opravljati v prihodnosti. K temu doda še: »Ampak upam, 
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da ne bom takoj, ko bom končal, zaključil šolo, hočem potem nadaljevat naprej.« Želi si 

študirati, kar še enkrat poudari: »Želim naprej študirat.« Kaže optimistični pogled na prehod v 

srednješolsko stopnjo izobraževanja. Meni, da bo bolje, ko bo vključen v redno obliko 

šolanja. Na vprašanje, zakaj meni, da bo bolje v redni obliki šolanja, odgovarja: »Če bi bil, bi 

čim več ljudi poznal, ne. Pa z resnimi učenci bi bil. Pa tudi učitelji, bo resno tam v redni šoli. 

Vsi so resni, ne. Resni se učijo, resni sodelujejo pri pouku in tako naprej […] Jaz sem, jaz sem 

želel. Tudi želim, da sem resen.« V srednji šoli bo spoznal več ljudi. Meni tudi, da bo šolsko 

delo resnejše. K temu še dodaja: »Mhm. Ne vem, zaenkrat nisem notri, ne. Dokler ne gre 

noter, ne bom niti ne, kako je, kaj delajo pa kako je s tem, kako je to, učenci ne poznam 

nobenih, ne, pa to kdo bo moj razredni, ne.« Dodaja še, da pozna enega fanta, ki obiskuje 

srednjo šolo »Poznam, ja hodi v srednjo šolo. Ja, preko [ime nevladne organizacije] poznam 

enga, hodi, tam na [ime šolskega programa].« Z njim se je tudi pogovarjal o nadaljevanju 

šolanja po osnovni šoli za odrasle. »Ja, sej je tam, ne, on. On je dol odličn. […] Ja, se dobro 

počuti, kaj imajo. Je zadovoljen, je zadovoljen, reče.« Mladi migranti v drugem skupinskem 

pogovoru pa glede načrtov za prihodnost odgovarjajo različno. Majeed se osredotoča na 

sedanjost in ne razmišlja o prihodnosti. »Yes, I know. I don't know. I don't think about this. I 

live here, now. I live and I don't think about future.« Najib odgovarja, da upa na boljšo 

prihodnost in da si želi pozitivnega odgovora o statusu in s tem dovoljenje za bivanje. »Hope 

future is better, ja. I want to be sure that I living here.« Rad bi končal šolo in našel službo. 

Želi si ostati v Sloveniji in se naučiti slovenskega jezika. »I want school finished and find a 

job. Work. Stay in Slovenia. Speak slovenščina.« Rasool odgovarja, da ima načrte za 

prihodnost. Rad bi postal gradbeni inženir in se nekoč vrnil v svojo državo. Pri tem Majeed 

pomaga s prevodom. Rasool je tako mnenja, da se bo lahko vrnil čez kakšnih deset let v svojo 

državo. Upa, da se bo končala vojna in se bodo lahko vsi vrnili. Svojo prihodnost vidi v svoji 

državi. Sam doda še, da bi tam rad gradil visoke zgradbe. »I want there finishing and make 

buildings. Very big.« Kljub temu da vsi ne obiskujejo redno pouka, so si vsi mladi migranti, 

sodelujoči v pogovorih, enotni, da jim šola lahko pomaga pri uresničevanju njihovih načrtov 

za prihodnost, kolikor jih imajo. Farshad npr. odgovarja, da mu bo šola pomagala postati to, 

kar si želi – študirati in opravljati želeni poklic. 

5.1.2.8 Obisk programa PUM 

Program PUM sem z mladimi migranti obiskala v dveh delih. Na prvo srečanje je prišlo 

sedem mladih migrantov, od tega so kasneje štirje sodelovali v skupinskem pogovoru in ena 

oseba v individualnem. Na naslednje srečanje so prišli trije mladi migranti, s katerimi sem 

opravila drugi skupinski pogovor. Pet mladih migrantov je prišlo točno na prvo srečanje, dva 

sta zamudila, trije pa niso prišli, kljub temu da so dan prej še enkrat potrdili svojo prisotnost. 

Najprej smo se drug drugemu na kratko predstavili in se nekaj časa pogovarjali. Nato so 

udeleženci programa PUM pripravili svojo predstavitev, ki so jo vodile v glavnem tri osebe. 

Sproti smo izmenoma prevajali v angleščino in slovenščino. Predstavitev ni bila interaktivna. 

Mlad udeleženec je govoril tiho in z naglasom. Tudi udeleženci programa PUM so bili med 

predstavitvijo odsotni. Predstavitev je trajala dlje kot je bilo načrtovano. Nato so nam 

udeleženci razkazali prostore in različne možnosti za delo, učenje ipd. Mladi migranti so 

največ interesa pokazali v delavnici, postavljali so vprašanja in dejali, da bi jim bilo zelo 
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zanimivo, da bi se naučili določene spretnosti (npr. popravilo kolesa). Med odmorom se je 

vzpostavilo več interakcije med nekaterimi udeleženci programa PUM in štirimi mladimi 

migranti, en je ostal bolj zadržan. Med odmorom je izstopalo zlasti eno dekle, ki je zelo veliko 

spraševalo. Njen soudeleženec programa PUM je kasneje komentiral, da mu je bilo zelo 

neprijetno ob njenih vprašanjih, medtem ko so se mladi migranti zelo dobro znašli in se zelo 

zabavali ob vprašanjih. Dekle je fante tako npr. spraševalo, ali imajo črne dlani, ko se rodijo 

in kasneje postanejo bele. Dalmar ji je odgovoril, da se ne spomni, kako je bil videti, ko se je 

rodil. Spraševala jih je tudi, če si lahko umijejo črno barvo z dlani, a so mladi migranti 

odgovarjali na šaljiv način in se očitno zabavali ob tem. Po odmoru so udeleženci programa 

PUM pokazali svoj film, ki je končni izdelek dvomesečnega projekta nekaterih izmed njih. Po 

prvem srečanju je v pisni in ustni evalvaciji večina udeležencev programa PUM povedala, da 

jim je bilo srečanje zelo všeč. Udeleženka programa PUM je dala na vprašanje, kako se je ta 

dan počutila, naslednji odgovor: »Meni je bil najbolj všeč vaš obisk – to, da sem vas spoznala. 

Prej nisem vedela stvari. In to, da sem lahko spoznala nekoga drugačnega, nekoga iz druge 

rase, druge kulture. Sploh še nisem spoznala koga tako drugačnega. In vi ste vsi super. In 

razumeli ste me.« Dodali so še, da so se veliko pogovarjali in se šalili. Izpostavili so zlasti 

odmor, ko se je med nekaterimi gostitelji, udeleženci programa PUM, in obiskovalci, mladimi 

migranti, razvila zanimiva debata. Vsi udeleženci pa niso sprejeli obiska tako odprto. Trije so 

med ustno evalvacijo izpostavili predvsem, da so jim bile ta dan všeč aktivnosti, ki so jih 

počeli pred našim obiskom. Niso želeli komentirati, kaj jim ta dan ni bilo všeč (»Ne bom 

komentiru.«). Ena oseba je izpostavila, da ji ni bilo všeč, da se ni mogla učiti tega, kar bi si 

želela (»igranje kitare«), in delati na svojem projektu. Od skupno devetih udeležencev 

programa PUM trem obisk ni bil všeč. To se je izkazalo tudi pri pisni evalvaciji, kjer so na 

vprašanje »Kako si se danes med obiskom počutil(a) (obkroži en odgovor)?« obkrožili med 

ponujenimi odgovori »a) dobro«, »b) ne dobro ne slabo«, »c) slabo« in »d) drugo (dopiši)«. 

Pet oseb je izbralo odgovor »dobro«, ena oseba »ne dobro ne slabo« in tri osebe »slabo«. 

Osebe, ki so se dobro počutile, so odgovorile, da jim je bilo všeč: »spoznavanje novih ljudi iz 

drugačnih okolij«, »da ste prišli, zabavali smo se«, »celota kot gostitelj«, »naš film« in »to, 

da so bili mladi zainteresirani«. Od tega ena oseba izpostavi, da ji ni bilo všeč to, »da je bilo 

»našim« nekako odveč, vsaj nekaterim«. Vsi odgovarjajo, da bi si želeli še več podobnih 

obiskov. Dodajajo še (»Želim še povedati«): »Upam, da bo komu dovolj kul, da se vključi.« 

»Hvala vam vsem ste odlični in spravili ste me v dobro voljo!«, »Naj se imajo v šoli čim 

bolje« in »Lep dan, srečno …«. Oseba, ki odgovarja, da se ni počutila ne dobro ne slabo, ne 

odgovarja, kaj ji je bilo všeč, zapiše pa, da ji ni bilo všeč »gledanje filma«. Želela bi si »več 

heca«. Ne ve, ali bi si želela še kdaj podobnih obiskov. Osebe, ki so se med obiskom slabo 

počutile, to argumentirajo z odgovori na vprašanje, kaj jim ni bilo všeč. Odgovarjajo: »To, da 

nisem mogel delati na svojem projektu in da sem bil prisiljen v to.« »Nebom komentiru« in 

»preveč časa«. Dve od teh oseb odgovarjata, da si ne želita podobnih obiskov, ena oseba 

odgovarja z »ne vem«. Tudi sama sem opazila med opazovanjem srečanja, da so bili nekateri 

udeleženci programa PUM bolj zadržani, v prostoru so se postavili in sedli na drugi konec kot 

mladi migranti, niso govorili z njimi. Ena oseba v času, ko sem posebej posvetila pozornost 

opazovanju njenega vedenja, ni niti enkrat vzpostavila očesnega stika z nikomer od 

migrantov. Četudi govori angleško, je vztrajala, da ne bo prevedla svojega dela pri evalvaciji 

iz slovenščine. 
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Po srečanju so mi mentorji v pogovoru povedali, da jim je dogodek dal misliti. Vedeli so, da 

obstajajo predsodki med mladimi v skupini, ampak ne, da so ti prisotni v tolikšni meri. En 

fant pripada oz. je nekoč pripadal skupini »skinov« in šele zdaj je postalo izrazito, kako veliki 

so njegovi predsodki. Kasneje so dejali, da bodo srečanje izkoristili kot izhodišče za 

oblikovanje kakšne delavnice na to temo in da bodo delali na tem. Pravijo, da se veselijo 

obiskov in so zelo zainteresirani za sodelovanje tudi v prihodnje. V pisni evalvaciji so 

odgovorili, da jim je bilo všeč: »obisk – to, da so sploh prišli«, »pogovor z obiskovalci, 

njihovo sodelovanje«, »da je naš udeleženec vodil predstavitev samostojno« . Pravijo, da jim 

ni bilo všeč, »da se nekateri naši udeleženci niso vključevali« in da je bilo premalo 

interakcije. Mladi migranti v evalvaciji teh ugotovitev niso izpostavili. Pravijo, da so se čutili 

zelo sprejete. Odgovarjajo, da jim je bilo všeč: »I like a lot of things like movie and pictures, 

playing kitara«, »I like a lof of things in here Pum like painting and playing guitar«, »I like 

and I interest in here Pum fixing the bikes«, »I like piano and guitar« in »Ja , se je v redu, mi 

je bilo dobro. Vse mi je bilo v redu«. En fant kasneje še posebej izpostavi: »I want to know 

more about PUM, you know.« Na vprašanje, kaj jim ni bilo všeč, štirje niso odgovorili, ena 

oseba pa odgovori z »nič«. Trije med njimi odgovarjajo, da bi si še želeli podobnih obiskov, 

dve osebi sta izbrali odgovor »ne vem«. Na ustni evalvaciji so med drugim dejali: »Thank you 

for this good experience. I saw what you do and … I like repairing bikes and the guitar! 

Thank you that you take us here and be so nice with us. I liked everything. Thank you again«, 

»I had nice time here. Thank you. I liked what you do with the bikes and other things. 

Learning things for school. And film. It was nice time. And i met new people. It was very hot 

inside. I didn't like that«, »I just want to say thank you. I liked everything. I liked the movie, 

how it showed things, how they feel and all. Have a nice time!« »I liked everything. Nice. 

Guitar and piano. What I didn't like? Nothing. I liked everything.« in »Meni je bilo vse všeč. 

Kaj tu počnete, mi je bilo všeč. Upam, da se še kaj vidimo.« 

 

Pri načrtovanju naslednjega srečanja sem imela v mislih, da prihaja populacija, ki je bolj šibka 

pri obvladovanju jezika, zato sem upoštevala tudi vse povratne informacije udeležencev in 

zaposlenih po prvem srečanju. Želeli bi si več časa za druženje in izvedeti več o obiskovalcih, 

njihovi državi in kulturi, manj časa pa posvetiti predstavitvi programa. 

Na naslednje srečanje so prišli trije mladi migranti in pet udeležencev programa PUM. 

Najprej smo se med seboj malo spoznali, nato so udeleženci mladim migrantom razkazali 

prostore in kaj lahko kje počnejo, kaj se lahko na PUM-u naučijo. Nato sem pripravila 

aktivnost, kjer so bili razdeljeni v dve skupini in so bili vsi vključeni. Po aktivnosti smo se 

pogovorili, kako je bilo in vsi so izpostavili, da so dobro sodelovali in da jezik ni bil omejitev. 

Nato so nas peljali na igrišče, ki ga obnavljajo. Tam so igrali košarko in se veliko smejali. Na 

koncu so na ustni evalvaciji izpostavili tako udeleženci programa PUM kot mladi migranti, da 

so se imeli super in da si želijo še več podobnih druženj. Udeleženec je tako v angleškem 

jeziku povedal: »Today it was fun. I liked when we build the towers and the best … Nothing 

bad today. The best … And about translating. The message: Well, welcome to Slovenia and I 

hope you have nice road and time in here«, »Men je blo dans v redu. V skupini je blo fajn 

delat«, »Srečanje, druženje, šport«, »Men je blo dans ful v redu. Fajn, da ste pršli, vabljeni še 

kdaj. Spoznala sem nove prijatelje in lahk se še kdaj pridete družit z nami. In hvala vam, da 

ste prišli«, »V redu je blo gradit stolpe, v redu je blo, v redu ljudje«. Mladi migranti so 



78 
 

izpostavili, da so zelo veseli (»today i feel good« »i feel happy today«), ker so prišli na obisk 

in da so se imeli zelo lepo (»is really good, I like today«, »today very very good«). Všeč jim je 

bila pripravljena aktivnost (»thank you very much about play«, »good play«), igranje košarke 

(»play basketball I like very very much«) in dejstvo, da so tu spoznali nove ljudi (»today very 

good, me, friend, friend, friend, my friends«, pri tem pa pokaže na uporabnike programa 

PUM). 

 

Mladi migranti so kasneje v individualnem in skupinskem pogovoru razkrili, da so se dobro 

počutili med srečanjem. Farshad odgovarja: »Em, tukaj je bilo v redu.« Doda še: »Tukaj bi 

rekel,da mi je bilo zelo zelo zanimivo. Em, najbolj mi je bilo všeč te filme. Lahko dobim nek 

občutek, ne. O tem filmu. Če gledamo ta tak film.« in »Sami naredili, ne. Vse je blo fajn. Ja, 

drugoče, ja. Am, ni  slabo, ni blo slabo. Ampak… Vse, vse je v redu.« Dalmar pravi: »It was, I 

was very happy to be here.« Najib v drugem skupinskem pogovoru pravi: »Yes, today was 

very good. Is really good.« Temu dodaja še vtis po zaključenem srečanju: »Yes, today I feel 

good. I feel very happy today.« Tudi Majeed in Rasool pravita, da sta zelo vesela. »Yes. Today 

I am happy and really good this. Very good, yes.« »Today I feel happy.« , poudarita še »Very 

happy.« Na vprašanje, zakaj so se dobro počutili, odgovarjajo: »Danes zelo lepo. You can do 

different things. Learning. To je zelo lepo […].« »Ja, kako je bilo. Všeč. Danes zelo lepo. Všeč. 

Learn new. Izkušnje. Bilo všeč […]« »Today good. You, we play… Very very good. Ja. This 

good. I like people. This room. This woman…« Poudari, da so mu bili všeč tako vrstniki kot 

tudi njihovi mentorji, ki so po njihovih besedah zelo prijazni. Počutili so se zelo sprejete. K 

temu Najib še doda: »Všeč mi je tu… I here come. This all. Yes, to, this good for me. To speak. 

To learn language.« Kasneje dodajajo, da so se trudili govoriti v slovenščini z gostitelji (»Yes, 

everybody was speaking (vsaj malo v slovenščini, op. a.«) in da je to zelo dobro zanje. »Yes. 

Here all really really good.«, »[…] Big. Good speak. Good is slovenščina«, »Govoriš, yes. To 

learn new things. For communicate. Good to speak, very very good. Hvala« in »Is good just 

for the language«. Poudarijo, da menijo, da jim PUM lahko pomaga pri učenju jezika. »Yes, is 

good speak slovenščina. This important. Everyday«, »[…] And to learn Slovenian language«  

in »It would be easier to learn Slovenian language«. Kasneje dodajo še, da se preko 

komunikacije z ljudmi naučijo največ jezika. 

Majeed: »Yes, yes. I talking to other people. I talking with slovenščina. For me that learning.« 

Nina: »Aha…Tudi to je učenje?« 

Majeed: »Not sit down. Paper. Learning slovenščina with people.« 

Dalmar o omenjeni temi v skupinskem pogovoru po prvem srečanju pove: »And with others. 

For me it was really good that I saw what they are doing and there is option, so…I don't 

know… Also to learn Slovene language. If I will continue to come here, I mean, to come to 

work with them, I don't know what will happen, but yeah… There was something interesting 

for me. That we can learn language here, that we can find teachers who can help me out… 

That was really interesting for me […].« 

Fashad odgovarja: »PUM lahko pomaga pri tiste predmete, ki jaz imam težave, a ne. Na 

primer ali matematika ali angleščina ali slovenščina ali kaj drugega, ti predmeti, a ne, lahko 

PUM pomaga, a ne. Danes sem slišal tako, a ne. Hm, tudi pri tem, da tukaj ja, pridejo tudi 

izkušnje, ne, kako se ukvarjajo s tem ljudi, kako se delajo tem, ali popravi kolo ali pa 

predelajo nekaj z računalništvom, računalnikom, ne. In to. In take stvari bi lahko pomagajo.« 
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Mladi migranti menijo, da lahko na PUM-u spoznajo nove prijatelje (»Meet more people. 

Talk«, »To meet friend« in »All here very kind for me […]«), počnejo stvari, ki jih imajo radi 

(»Very good here.. To play volleyball, to play…«,  »Basketball.«)  in se naučijo novih stvari 

(»Learn new things«, »And I want to learn how to play a guitare«, »Yes, I like this very much. 

I like guitar and piano«, »I like guitar and piano«). O tem Bishaar pove: »I think I would be 

more interested in experience. They can teach me how to make fix and how to make 

something. And how to make money for myself. And I also want to play a guitar. And I like 

painting.« K temu kasneje še doda: »And how to speak.« 

 

Vsi fantje v skupinskih pogovorih odgovarjajo, da bi z veseljem še kdaj prišli na PUM (»I 

would like to come«, »We want to come again«, »For sure«). Farshad pa odgovarja: »Hm, 

zaenkrat jaz nisem za to. Ker nimam časa. Ker jaz sem, zdaj jaz imam, sem zaseden velik, 

veliko delam te, da se učim, tudi sam. Mislim, da meni gre boljši, da učim sam.«  Poleg šolskih 

obveznosti ima tudi na svojem urniku redna srečanja s prostovoljko, s katero se uči 

slovenščino, in treninge, zato ni prepričan, če bi si želel še kdaj na podoben obisk: »Zaenkrat 

ne vem. Bom videl. Mislim, ne vem. Ne bom nič rekel.« Meni pa, da lahko PUM pomaga 

predvsem nekomu, ki je čisto nov v Sloveniji. O tem pove: »Ja, to lahko PUM pomaga tistim, 

ki pride, ja, ki nov pride, ki ne vejo. Ja, kako je, kako ljudi preživijo, ne, kaj delajo, ne. Tistim 

lahko PUM pomagajo. Se učijo nekaj, gre nekam drugam mogoče, ne, da je pokazan, kako se 

ukvarjajo s tem ljudi, ljudi kako se ukvarjajo s tem, nekaj morajo narediti tukaj, ne. Čim bolj 

pozna ljudi.« Večina, tako mladi migranti kot udeleženci programa PUM, je na ustni in pisni 

evalvaciji obeh po vsakem srečanju povedala, da so se na srečanju v splošnem dobro počutili 

in da bi si želeli še več podobnih srečanj. Ne velja pa to za čisto vse – medtem ko je bilo vsem 

migrantom srečanje všeč, se trije udeleženci programa PUM po prvem srečanju izpostavili, da 

so se slabo počutili med obiskom. Dva od teh na naslednje srečanje nista prišla.  

5.2 INTERPRETACIJA 

5.2.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA MOTIVACIJO ZA ŠOLANJE MLADIH 

MIGRANTOV BREZ OSNOVNOŠOLSKE IZOBRAZBE 

Izobraževanje je ključen dejavnik v procesu integracije mladih migrantov. Zlasti pomembno 

je za osebe, ki pred tem niso imele priložnosti zaključiti osnovnošolske stopnje ali pa šole 

nikoli v življenju niso obiskovale. V Sloveniji je edina obstoječa oblika za šolanje mladih 

migrantov brez osnovnošolske izobrazbe osnovna šola za odrasle (OŠO), ki omogoča 

pridobitev ustrezne stopnje izobrazbe. Sedem od osmih mladih migrantov, sodelujočih v 

raziskavi, obiskuje OŠO, ena oseba pa se bo v kratkem vključila vanjo. Program OŠO naj bi 

upošteval dve starostno različni skupini odraslih: to so mlajši odrasli, stari najmanj 15 let, ki 

predstavljajo večji del udeležencev OŠO, in starejši odrasli. Pri tem naj bi upoštevali njihove 

življenjske cilje. Predmetnik OŠO je izdelan na podlagi predmetnika rednih osnovnih šol 

(Program osnovne šole za odrasle, 2003). 

 

Na to, kako se bo nekdo odrezal v šoli, vpliva vrsta dejavnikov. Uspešnost v šoli pa lahko 

bistveno vpliva na nadaljnji potek posameznikove življenjske biografije. Mladi migranti 
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različno doživljajo svojo vključitev v OŠO. Vsi niso enako motivirani za obiskovanje pouka; 

to se lahko kaže z zamujanjem in nerednimi obiski. Le-to bi lahko pripisali tudi kulturnim 

razlikam. Kljub temu pa vsi ocenjujejo izobraževanje kot zelo pomembno, vendar je pri tem 

potrebno omeniti, da jim je pomembno iz različnih razlogov. V nadaljevanju bom natančneje 

predstavila dejavnike, ki vplivajo na motivacijo za šolanje mladih migrantov brez osnovne 

šole v Sloveniji in pri tem skušala odgovoriti na vprašanja, kako mladi migranti doživljajo 

svojo vključitev v OŠO, s kakšnimi težavami se srečujejo, kakšne oblike pomoči oz. 

prilagoditev bi potrebovali za uspešno nadaljevanje šolanja, kako vrednotijo znanje in 

spretnosti, ki so jih pridobili v šoli in kakšen pomen pripisujejo OŠO z vidika svojih načrtov 

oz. vizij za prihodnost. 

 

Na vrednotenje vključitve v OŠO vplivajo številni dejavniki, med katerimi eni motivirajo 

mlade migrante za obiskovanje, drugi pa jih pri tem ovirajo. V Tabeli 1 so prikazani notranji 

in zunanji dejavniki, ki pozitivno vplivajo na motivacijo za šolanje mladih migrantov, s 

katerimi sem opravila individualni in skupinska pogovora. V Tabeli 2 so prikazani notranji in 

zunanji dejavniki, ki delujejo ovirajoče za motivacijo sodelujočih mladih migrantov za 

šolanje. Ti dejavniki so v praksi prepleteni med seboj in velikokrat lahko ista stvar deluje kot 

pozitivna ali negativna, odvisno od konteksta. Zaradi lažjega razumevanja jih bom skušala 

razmejiti in predstaviti ločeno. 

 

DEJAVNIKI, KI SPODBUJAJO MLADE MIGRANTE K ŠOLANJU: 

NOTRANJI DEJAVNIKI Jasni načrti za prihodnost. 

Želja po doseženi stopnji izobrazbe. 

Pretekle izkušnje s šolanjem. 

Želja po komunikaciji z okoljem in po učenju jezika. 

Želja po spoznavanju novih ljudi. 

Dobri odnosi v razredu. 

Dobra učna samopodoba. 

Vrednotenje spretnosti in znanja, pridobljenega v 

OŠO. 

ZUNANJI DEJAVNIKI Urejen status v Sloveniji (dovoljenje za bivanje). 

Možnost za brezplačno vključitev v OŠO. 

Družinska podpora. 

Kvaliteta pedagoškega kadra v OŠO. 

Sprejemajoče (medkulturno) okolje v OŠO. 

Prilagoditev metod in oblik dela. 

Finančna podpora. 

Druge ugodnosti. 
Tabela 1: Dejavniki, ki spodbujajo obiskovanje OŠO 

Obstaja torej več notranjih dejavnikov, ki ugodno vplivajo na vključitev v proces šolanja in 

migrante spodbujajo, da (redno) obiskujejo šolo. Na podlagi opravljene raziskave ugotavljam, 

da so dejavniki, ki višajo motivacijo za šolanje pri mladih migrantih naslednji: njihove lastne 

želje in načrti za prihodnost, želja po določeni izobrazbi, pretekle izkušnje s šolanjem, če so 

kdaj obiskovali šolo, potreba po komunikaciji in z njo povezana potreba po znanju jezika 

okolja, potreba po socialnih stikih (z vrstniki), dobri odnosi v razredu (s sošolci in učitelji), 



81 
 

dobra učna samopodoba in dejstvo, da vrednotijo znanje in spretnosti, pridobljene v OŠO, kot 

uporabne v vsakdanjem življenju, predvsem uporabne v danem trenutku. Med zunanjimi 

dejavniki, ki ugodno vplivajo na motivacijo za obiskovanje šole in šolsko delo, se tako 

znajdejo: možnosti za brezplačno vključitev v OŠO, urejen status osebe (torej dovoljenje za 

bivanje), kvaliteten pedagoški kader, prilagojene oblike in metode v pedagoškem procesu, 

sprejemajoče okolje v razredu in šoli nasploh, finančna podpora, ki jo prejemajo v primeru 

rednega obiskovanja OŠO ter druge ugodnosti, kamor sodijo brezplačne mesečne vozovnice, 

urejeno zdravstveno zavarovanje itd. . 

 

DEJAVNIKI, KI OVIRAJO MLADE MIGRANTE PRI ŠOLANJU: 

NOTRANJI DEJAVNIKI Slovenija ni ciljna destinacija. 

Kulturni šok. 

Neznanje jezika. 

Pretekle izkušnje s šolanjem. 

Drugačen učni stil. 

Želja po takojšnji zaposlitvi. 

Vrednotenje spretnosti in znanja, pridobljenega v 

OŠO. 

Psihično stanje osebe. 

ZUNANJI DEJAVNIKI Negotov status v Sloveniji. 

Drugačen sistem v Sloveniji. 

Živijo sami (brez pedagoške oskrbe). 

Obstoječ sistem šolanja. 

Sloves OŠO. 

Sošolci in njihov odnos do šole. 

Trenutna politična in gospodarska situacija v 

Sloveniji. 

Odnos okolja do mladih migrantov. 
Tabela 2: Dejavniki, ki ovirajo obiskovanje OŠO 

Obstajajo pa tudi številni dejavniki, ki mlade migrante brez zaključene osnovne šole ovirajo 

pri njihovem vključevanju v proces šolanja v Sloveniji. Notranji dejavniki so med drugim: 

dejstvo, da je Slovenija tranzitna država in ni bila ciljna destinacija številnih migrantov, 

kulturni šok, neznanje slovenščine, dejstvo, da nikoli niso obiskovali šole ali pa so jo 

obiskovali le kratek čas, s tem je povezan tudi drugačen učni stil mladih migrantov ali pa ga 

sploh ne poznajo, želja po čimprejšnjem delu in zaslužku, dejstvo, da ne vidijo konkretne 

uporabnosti v znanju, ki ga dobijo v OŠO, ter psihično stanje osebe, saj gre pri političnih 

migrantih (torej pri populaciji, zajeti v moji raziskavi) za zelo ranljivo populacijo, 

obremenjeno z dogodki iz preteklosti pa tudi s trenutno situacijo v izvorni državi, skrbjo za 

družinske člane, prijatelje, znance, ki so ostali v nevarnosti ipd. . Med zunanje dejavnike bi 

lahko uvrstili negotov status v Sloveniji, dejstvo, da se življenje v Sloveniji zelo razlikuje od 

življenja, ki so ga bili navajeni, drugačna je državna ureditev, drugačni birokratski postopki 

ipd., dejstvo, da nekateri mladoletni migranti brez spremstva v Sloveniji še nimajo ustrezno 

urejenih oblik bivanja (samostojno bivanje v Integracijski hiši brez ustrezne pedagoške 

oskrbe), obstoječ sistem šolanja, v katerega »padejo« mladi migranti, ki se morda šele tukaj 

prvič srečajo s šolo kot institucijo kot takšno, negativno vpliva tudi »sloves« OŠO med 
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mladimi migranti in dejstvo, da to ni redna (ter obvezna) oblika šolanja, nanje vpliva tudi 

odnos sošolcev do šolskega dela in nesodelovanje pa tudi spoznanje, da je trenutno v Sloveniji 

politična in ekonomska kriza, ko je veliko ljudi brezposelnih, prav tako pa tudi odnos 

večinskega prebivalstva do tujcev.  

 

V nadaljevanju bom opisala posamezne sklope, v katere sem razdelila dejavnike. Isti dejavnik 

lahko v določenem kontekstu pri nekom deluje kot spodbujajoč, pri nekom drugem pa 

ovirajoč, zato se v tabelah nekateri dejavniki podvajajo. 

5.2.1.1 Obstoječi sistem šolanja v Sloveniji, pretekle izkušnje s šolanjem in uporabnost znanja 

Osnovna šola je prebivalcem Slovenije zagotovljena kot ustavna pravica ne glede na starost. 

Vsi odrasli državljani imajo v skladu s tem pravico do brezplačne vključitve v program OŠO 

(Evalvacija Osnovne šole za odrasle …, 2012). Pravico do obiskovanja OŠO pa imajo tudi 

odrasli migranti. Ministrstvo tako zagotavlja sredstva za izobraževanje in usposabljanje oseb z 

mednarodno zaščito v skladu z Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z 

mednarodno zaščito (2011). Evalvacija Osnovne šole za odrasle … (2012) še navaja, da je 

težnja in konservativnost odgovornih za izobraževanje (na ministrstvu in v strokovnih svetih) 

zahtevala, da je osnovnošolsko izobraževanje odraslih čim bližja kopija programov osnovne 

šole, kjer je treba vedno znova dokazovati, da je njegova zahtevnost enakovredna tisti iz 

programa osnovne šole. Od osemdesetih let naprej naj bi prišlo do številnih pozitivnih 

sprememb pri organizaciji izobraževanja v OŠO, vendar je zadnji program (iz leta 2003) 

ponovno »grajen po klasičnih usmeritvah izobraževalnega programa za osnovno šolo. 

Opuščene so sestavine, predpisane za programe izobraževanja odraslih« (Evalvacija Osnovne 

šole za odrasle …, 2012: 14). Prednost OŠO, ki jo izpostavljajo mladi migranti, je dejstvo, da 

lahko šolo hitreje zaključiš, kot bi sicer redno obliko, kljub temu pa za marsikoga to še vedno 

predstavlja preveč oddaljen cilj. Če po preizkusu znanja iz matematike ugotovijo, da oseba 

nima zadostnih osnov in prične šolanje v 1. razredu OŠO, pomeni, da bo potrebovala vsaj štiri 

leta in pol, preden bo zaključila OŠO in s tem dobila možnost vpisa na srednjo šolo. 

 

Kot primer dobre prakse iz tujine se kaže, če je izobraževanje ali samo uvodno (jezikovno) 

usposabljanje narejeno v kombinaciji s poklicnim usposabljanjem. Če bi se usmerili v kaj 

podobnega tudi pri nas, bi morda uspeli v izobraževalnem procesu zadržati delež populacije, 

ki sicer opusti šolanje. S takšnim pristopom bi se zdel cilj mladim manj oddaljen, približali pa 

bi se njihovi potrebi po poklicu. Zlasti mladi migranti v prvem skupinskem pogovoru izražajo 

željo po čimprejšnji zaposlitvi. Nekateri izpostavljajo, da bi radi pomagali svojim družinam, 

zato želja po delu in zaposlitvi ne preseneča. 

 

Predvidevam, da na obiskovanje OŠO vplivajo pretekle izkušnje šolanja v njihovem življenju. 

Trije od osmih mladih migrantov so obiskovali šolo v svoji državi, od tega je najdlje 

obiskovala šolo ena oseba dve leti (za eno osebo pa ni podatka, kako dolgo jo je obiskovala). 

Kemper in Munch-Hansen (2001) potrjujeta, da vsi migranti ne vstopajo v novo družbo z 

enakimi možnostmi za izobrazbene dosežke; to je povezano z njihovim preteklim 

izobraževalnim ozadjem. Sama v raziskavi nisem opazila bistvenih razlik med osebami, ki so 
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v preteklosti obiskovale šolo, in osebami, ki je niso, in to ne pri motivaciji za šolanje ne pri 

njihovem šolskem uspehu (oz. njihovi lastni oceni uspeha). Zato te teze ne morem potrditi. 

Menim pa, da bi pri večjem vzorcu in pri osebah, ki so dlje časa obiskovale šolo v podobnem 

kulturnem okolju in podobnem šolskem sistemu, kot je v Sloveniji, bile morda razlike v 

primerjavi z nekom, ki ni nikoli obiskoval šole, bolj razvidne. Pri zajetem vzorcu te 

primerjave nisem mogla narediti. Opazno pa je, da osebe, ki nimajo izkušenj s šolanjem oz. s 

takšno obliko izobraževanja, kot je prisotna v Sloveniji, nimajo razvitih delovnih navad kot se 

jih od njih zahteva pri nas. Pri tem jim skušajo pomagati učitelji. Učiteljici sta učencem v 

razredih, ki sem jih opazovala, pomagali pri organizaciji šolskih potrebščin (uredili torbe, 

vložili delovne liste v mape, dali domačo nalogo, da bi spodbudili samostojno delo doma). 

Očitno pa to ni dovolj, da bi se vsi znašli v šolskem okolju. V pogovoru zlasti en mlad 

migrant izpostavlja, da ni navajen takšnega učenja in dela, kot ga od njih pričakujejo v OŠO. 

Pravi, da se je vsega do zdaj naučil preko dela in konkretnih izkušenj, ne pa s sedenjem za 

mizo v učilnici. Ne kaže motivacije po obiskovanju šole in to počne bolj iz zunanjih 

dejavnikov, ki ga silijo v to. Za mlade migrante je nekaj novega tudi, da je treba hoditi v šolo 

točno in redno (sami odgovarjajo, da prisotnost pri pouku ni obvezna). To bi lahko pripisali 

drugačnemu kulturnemu ozadju ali nemotoviranosti za obiskovanje šole, odvisno od 

posameznika. Mladi migranti so lahko tako prvič v življenju postavljeni pred dejstvo, da se je 

treba drugače učiti. Pri tem jih nekaj odgovarja, da še vedno iščejo najboljši (in najhitrejši) 

način za to. Eno izmed bistvenih področij osnovnega izobraževanja za mlade migrante naj bi 

bilo ravno povečanje posameznikovega zanimanja in spretnosti, vezanih na učenje učenja. 

Tako postanejo pozorni na lastne stile učenja in dela ter razumejo, kako to vpliva na njihovo 

učenje. Na koncu naj bi nase gledali kot na učeče se posameznike in posledično naj bi bolj 

organizirano delovali in izboljšali svoje življenjske spretnosti (National Core Curriculum for 

Integration Training …, 2012). Zmeda mladih migrantov po enoletni vključenosti v šolanje pa 

lahko kaže na to, da je to področje, ki se mu v praksi v OŠO ne posvečajo dovolj. Od mladih 

migrantov se pričakuje, da se bodo prilagodili in se učili na družbeno utečen način, a se jim ne 

ponudi orodij, da bi se najprej tega sploh naučili. 

 

Pri obiskovanju šole jih motivira zlasti uporabnost znanja, ki ga dobijo v OŠO. Knowles idr. 

(2005) poudarjajo, da odrasli pri učenju izhajajo iz svojih izkušenj in trenutnih življenjskih 

težav. Njihovo učenje je torej problemsko naravnano in usmerjeno k takojšnji uporabi 

naučenega (prav tam). Pogosto se učimo zato, da bi nekaj bolje razumeli, ali zato, da bi lahko 

delovali (Interno učno gradivo …, 2006). OŠO naj bi omogočala razvoj različnih vrst 

zmožnosti, ki so pomembne za mlade (odrasle) (i)migrante. Kot najbolj uporabno znanje, ki 

ga pridobijo v OŠO, mladi migranti označijo znanje jezika države, v kateri bivajo, če so se ga 

pripravljeni naučiti. Prav tako se jim v vsakdanjem življenju zdi uporabno tudi znanje 

matematike, računalniška pismenost pa tudi vsa znanja v zvezi z državo Slovenijo, njenimi 

značilnostmi in kulturo ter neformalno predpisana pravila vedenja. Klemenčič idr. (2012) 

poleg splošnih in posebnih poklicnih zmožnosti ločijo še ključne zmožnosti, kamor uvrščajo 

npr. zmožnost delati z drugimi, zmožnost delati z znanjem, tehnologijo in informacijami ter 

zmožnost delati z družbo in v družbi (prav tam). Freire (2005) meni, da vse naučeno izgine, če 

ni uporabljeno v praksi. To lahko povežem z izkustvenim učenjem. Marentič Požarnik (2000) 

pravi, da se pri le-tem v celoto povezujejo neposredna izkušnja (doživljanje), opazovanje 
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(percepcija), spoznavanje (kognicija) in ravnanje (akcija). Primeri iz tujine potrjujejo, da je pri 

izobraževanju mladih migrantov smiselno upoštevati te elemente. Migrante torej motivira 

uporabnost pridobljenega znanja; na to kaže tudi dejstvo, da je npr. same tečaje jezika možno 

oblikovati tudi združeno s poklicnimi ali pa zaposlitvenimi tečaji. Ti so lahko zelo koristni, 

saj udeležencem najbolj pomaga učenje jezika, ki je umeščeno v (bodoče) delovno okolje 

(Priročnik o integraciji …, 2006); to potrjuje omenjena oseba, ki mi je povedala, da ji 

obstoječa oblika dela v OŠO ni blizu. V Sloveniji ne sledimo tem trendom iz tujine. Programi 

Andragoškega centra Slovenije (ACS) so sicer označeni kot kakovostni, a se jim kljub temu 

očita premajhno raznolikost glede vsebin pa tudi glede različnih učnih oblik in načinov 

izobraževanja (Klemenčič idr., 2012). Vsak dober program se začne z ugotavljanjem potreb, 

zanimanja in želja vseh, ki so tako ali drugače povezani z vsebino, ki jo bomo obravnavali. 

Potrebe ter zanimanje in želje potencialnih udeležencev morajo biti naše vodilo in izhodišče 

za postavljanje ciljev (Interno učno gradivo …, 2006). Caffarela (2002) meni, da je pri izbiri 

ustrezne oblike izobraževanja smiselno upoštevati naslednje kriterije. Ti so: predznanje in 

izkušnje udeležencev, dostopnost in izkušenost izvajalcev, cena, razpoložljivi pripomočki in 

oprema, vsebina in želeni rezultati programa, kontekst, v katerem bo izobraževanje potekalo. 

V skladu z ugotovljenimi potrebami je potrebno razvijati ustrezno ponudbo izobraževanja 

odraslih, pri tem pa je zelo pomembno, da upoštevamo različnost skupine ljudi, vključene v 

izobraževanje. 

 

Eno izmed takih področij, ki ga je potrebno upoštevati pri oblikovanju izobraževalnih ponudb 

za osebe, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost, vendar niso (uspešno) zaključile osnovne 

šole, je vsekakor multikulturnost oz. interkulturnost, ki se ji v današnjem času več ne moremo 

izogniti nikjer po svetu. Ugotavljam, da v primeru v 2. in 4. razredu, ki sem ga opazovala, ne 

moremo govoriti o interkulturni pedagogiki, saj v teh razredih ni nikogar iz slovenske 

večinske populacije. Osnovna šola je v Sloveniji obvezna do dopolnjenega 15. leta starosti, 

tako da se slovenska populacija lahko znajde zgolj v višjih razredih OŠO (sicer se oseba 

vključi v osnovno šolo s prilagojenim programom). Interkulturno izobraževanje pa ni samo  

izobraževanje migrantov in to tudi ne sme biti. Usmerjeno je na celotno populacijo (Skubic – 

Ermenc, 2003), saj je cilj interkulturne pedagogike naučiti se živeti in delovati v različnosti 

(Mujkanović, 2010). Večkulturno izobraževanje, upoštevajoč družbenopolitične razmere, je 

proces obsežne šolske reforme, ki zavrača rasizem in druge oblike diskriminacije v šoli in 

družbi (Vižintin, 2012). Smiselno bi bilo premisliti, kako torej omogočiti interkulturnost in 

stike z vrstniki tudi v OŠO. Potrebne bi bile spremembe ne samo v programih OŠO, ampak v 

celotnem izobraževalnem sistemu. Klinar (2010) pravi, da šolska politika v Sloveniji ne 

predvideva možnosti spoznavanja lastne kulture in jezika za manjšinske etnične skupnosti, 

temveč predpostavlja, da se bodo čim prej asimilirali v večinsko kulturo in obenem sprejeli 

jezik okolja, to pa je v nasprotju s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Konvencijo o 

boju proti diskriminaciji na področju izobraževanja, Konvencijo o otrokovih pravicah … Niti 

v nižjih razredih OŠO, kjer je načeloma manj učencev in so vsi iz drugega etničnega okolja, 

migranti nimajo možnosti uporabe svojega jezika pri šolskem delu. Mladi migranti izpostavijo 

samo eno vajo, kjer so morali zapisati nekaj besed v svojem jeziku. Se pa učitelji prilagodijo 

in si pomagajo s spletnimi prevajalniki. Prav tako vidim pomanjkljivost izobraževanja mladih 

migrantov v tem, da v Sloveniji ne obstajajo priročniki, učbeniki in delovni zvezki za učenje 
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slovenščine kot drugega jezika, dosegljivi v več svetovnih jezikih. Večina mladih migrantov 

govori med drugim tudi arabski jezik, zato bi jim razlage v tem jeziku bistveno olajšale delo.  

Po besedah mladih migrantov v šoli ni veliko poudarka na predstavitvi različnih kultur, iz 

katerih prihajajo. Samo ena oseba izpostavi, da je imela priložnost za to dva- do trikrat. 

Menim, da s tem, ko damo osebam z migrantskim ozadjem priložnost, da predstavijo svojo 

kulturo, državo, religijo, uporabljajo svoj jezik in imajo vsaj osnovne informacije dostopne v 

njim poznanem jeziku, jim damo občutek, da jih spoštujemo, da spoštujemo njihovo kulturo 

in materni jezik ter da je enakovreden našemu. Šola lahko zelo pomaga pri premagovanju 

stisk zaradi kulturnih razlik in lahko vsaj nekoliko ublaži kulturni šok, o katerem 

pripovedujejo mladi migranti. Prav tako je to področje, ki ga moramo imeti v mislih pri 

načrtovanju, oblikah dela in pričakovanjih do mladih migrantskih učencev v OŠO.  

 

Pouk v OŠO se izvaja v različnih oblikah, po razredih in predmetih, v kombinaciji različnih 

organizacijskih oblik (Program osnovne šole za odrasle, 2003). Vprašanje pa je, koliko se to 

dogaja v praksi. Od 1. do 4. razreda poteka opismenjevanje, učenci se učijo samo matematiko 

in slovenščino, skupno 300 ur. Sama sem bila prisotna v 2. in 4. razredu OŠO. Opazila sem, 

da je imel edini prisotni udeleženec v 2. razredu težave pri pisanju. Učna načrta za 

matematiko in slovenščino pa predvidevata alfabetsko opismenjevanje le v izjemnih primerih. 

Predvideno je, da naj bi nepismeni odrasli osvojili učne cilje do četrtega razreda že v 18 

tednih; to je nerealno in v praksi nedosegljivo (Evalvacija Osnovne šole za odrasle …, 2012). 

V 5. razredu se matematiki in slovenščini pridružijo še drugi predmeti (glasbena in likovna 

vzgoja, družba, naravoslovje in tehnika ter oddelčna skupnost). Tuji jezik se poučuje šele od 

6. razreda naprej. V višjih razredih dobijo tudi druge predmete (npr. geografijo, zgodovino, 

fiziko, kemijo itd.) pa tudi izbirne vsebine, ki se večinoma izvajajo v obliki projektnega dela 

(prav tam). Mladi migranti odgovarjajo, da pouk običajno poteka tako, da učiteljica pripravi 

učne liste, ki jih nato skupaj ali samostojno rešujejo. Med mojim opazovanjem je bila ena 

učiteljica veliko bolj fleksibilna od druge pri uporabi različnih metod (socialna igra, delovni  

listi, ogled filma, pogovor). Prav tako se je le-ta bolje znašla pri komuniciranju z mladimi 

migranti (vendar je potrebno opozoriti, da je omenjena populacija govorila bolje angleško). 

Mladi migranti kot pozitivno označijo domače naloge, čeprav jih po besedah učiteljic 

velikokrat ne naredijo. Tudi v času mojega opazovanja je samo ena oseba imela narejeno 

domačo nalogo. Migranti sami izpostavijo pomen lastne aktivnosti in dela doma. Nekaj fantov 

biva samih in se doma ne posvečajo šolskemu delu. Samostojno bivanje fantov označuje 

učiteljica kot neprimerno. Po njenih besedah bi potrebovali redne spodbude odrasle osebe, da 

bi se posvečali šoli. Pri šolskem delu imajo učenci v predpisanem programu za OŠO tudi 

možnost za dodatni in dopolnilni pouk. Koliko se le-ta v praksi izvaja, nisem izvedela. 

Izvedela pa sem, da imajo možnost učne pomoči v Azilnem domu, če bivajo tam, ali pa 

možnost učne pomoči s strani prostovoljcev, katere se eni poslužujejo, drugi ne.  

 

Ugotavljam, da OŠO ne odgovarja na potrebe mladih migrantov, saj so se le-ti prisiljeni 

prilagoditi sistemu, ki jim ni blizu. Odnos do šole je seveda tudi kulturno pogojen. Če nekdo 

ne razume pojma učenja na tak način, kot ga razume večinska družba v smislu 

sistematiziranega šolskega sistema, lahko to bistveno vpliva na njegovo prisotnost pri pouku 

in tudi samo uspešnost v šoli. Okolje od mladih migrantov zahteva, da se prilagodijo, sicer ne 
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bodo uspešni, njihova »integracija« pa bo označena kot neuspešna. Poskušamo jih postaviti v 

svoje okvire, ko pa se v njih ne znajdejo, jih označimo kot »neprilagodljive« in »neuspešne« 

posameznike, ki ne morejo prispevati k napredku in razvoju v družbi. Menim, da bi bilo 

potrebno načrtovati individualne učne načrte, razširiti ponudbo in se skušati povezati z 

različnimi poklicnimi tečaji v kombinaciji z učenjem jezika. Pomembno je tudi, da imajo 

OŠO dovolj usposobljen strokovni kader. Na motivacijo za šolanje namreč vpliva tudi odnos 

z učitelji in njihova strokovnost ter znanja s področja poučevanja omenjene populacije. 

Program osnovne šole za odrasle (2003) zahteva, da morajo imeti strokovni delavci, ki 

sodelujejo pri izpeljavi programa, ustrezno strokovno izobrazbo in temeljno znanje o 

izobraževanju odraslih, pridobljeno v različnih programih strokovnega spopolnjevanja. Nič pa 

ne govori o tem, da morajo imeti tudi medkulturne kompetence in znanja o delu s tako 

občutljivo populacijo, kot so prosilci za mednarodno zaščito, osebe z mednarodno ali 

subsidiarno zaščito. Mujkanović (2010) opozarja, da lahko veliko prvin interkulturalizma 

vnašajo ravno pedagoški delavci s svojim delom v pouk in jih prenašajo na učence. Mladi 

migranti sicer pravijo, da so zadovoljni s svojimi učitelji, a tukaj vidim pomanjkljivost 

zastavljenega programa OŠO. Tudi Evalvacija Osnovne šole za odrasle … (2012) opozarja na 

pomanjkljivost programa OŠO iz leta 2003. Izvajalske organizacije so ostale praktično brez 

vsakršne strokovne, usmerjevalne ter razvojnoraziskovalne podpore. Za učitelje ni bilo 

organizirano in izvajano profesionalno usposabljanje. Tudi v prihodnosti lahko pričakujemo v 

OŠO »zelo heterogeno populacijo, pri kateri diferenciacija na podlagi nekaterih skupinskih 

opredelitev (npr. starost) ne bo več zadostna, da bi jim nudili ustrezno izobraževanje, temveč 

je bolj smiselno in tudi učinkoviteje vpeljati prijeme, ki bodo v večji meri omogočali 

individualizacijo učnega procesa (obvezno je treba vpeljati osebni izobraževalni načrt, 

odraslim je treba prilagoditi preverjanje in ocenjevanje npr. s pomočjo mape učnih dosežkov, 

ipd.). V nasprotnem primeru tvegamo, da učenje ne bo uspešno, s tem pa tudi naložbe v 

izobraževanje nerentabilne« (Evalvacije Osnovne šole za odrasle …, 2012: 16). Dejstvo je, da 

pod vplivom sodobnih migracijskih trendov in globalizacije prihaja tudi do globalizacije 

migracij, in tako bodo vedno večji pritiski tudi v Sloveniji. V OŠO se imajo pravico vključiti 

tudi prosilci za mednarodno zaščito in ne le osebe s podeljenim statusom. Teh je v Sloveniji 

seveda bistveno več, zato se pedagoški kader tako v rednih osnovnih šolah kot OŠO ne more 

izogniti omenjeni populaciji. Podatki o vpisanih v OŠO, ki je bila zajeta v mojo raziskavo, 

kažejo, da je skoraj polovica vpisanih oseb migrantov, dodaten delež pa predstavljajo Romi, 

ki so prav tako ranljiva skupina na tem področju. Evalvacija Osnovne šole za odrasle … 

(2012) navaja ugotovitev, da migranti predstavljajo pomemben delež populacije programa 

OŠO, saj je bila dobra šestina odraslih v vzorcu rojena v drugih državah, še višji pa je 

odstotek tistih, ki so kot materni jezik izbrali srbščino, bosanščino, makedonščino, albanščino 

ali kakšen drug jezik. Gre praviloma za odrasle, ki imajo težave pri razumevanju, izražanju in 

pisanju v slovenskem jeziku. Zato menim, da poleg fleksibilnejše ponudbe izobraževanja v 

OŠO potrebujejo tudi učitelji in drugi strokovnjaki znanja z področja dela z najbolj ranljivimi 

skupinami odraslih. Pri tem je treba upoštevati tudi kriterij starosti. Vključeni mladi odrasli 

imajo drugačne potrebe od druge populacije odraslih. Na začetku so ob vstopu v državo lahko 

mladi migranti zelo zmedeni, če pa pričnejo v šoli doživljati poraze, se lahko zaprejo vase in s 

tem tudi zaprejo svoje možnosti za nadaljnje izobraževanje. To je tudi dilema, ki jo 
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izpostavlja učiteljica v 4. razredu: spustiti nekoga naprej, čeprav ne dosega standardov znanja 

ali pa naj ponavlja razred in s tem morda povsem izgubi voljo do šolanja?  

 

Na dejstvo, da obstoječa ponudba izobraževanja za osebe brez osnovnošolske izobrazbe ne 

ustreza večini, kaže tudi to, da veliko ljudi opusti šolanje. Analiza strukture pokaže, da je 

delež prvič vpisanih 35-40% in 60-65% »ponavljalcev«. Podatka, koliko jih opusti šolanje, 

nisem zasledila, med tistimi, ki pridejo do 9. razreda, pa jih malo več kot 40% tudi uspešno 

zaključi šolanje (Evalvacija Osnovne šole za odrasle …, 2012). Veliko mladih migrantov 

obupa še pred zaključkom šolanja, med tistimi, ki pa uspešno zaključijo OŠO, pa ni veliko 

takih, ki bi uspešno nadaljevali šolanje na srednješolski ravni. Mladi migranti navajajo samo 

enega prijatelja, ki je uspešen v srednji šoli, v katero se je vpisal po zaključku OŠO. 

 

S tem ko mlade migrante postavimo v svoj okvir šolanja, od njih pričakujemo, da se bodo 

prilagodili zahtevam, ki so prisotne v rednih šolah v skritem kurikulumu. Tudi OŠO se ne 

morejo izogniti dejstvu, da so vse šole ideološki aparati države in prispevajo k reprodukciji 

produkcijskih razmerij v družbi (Althusser, 1980). So del zapletene strukture, ki legitimira 

obstoječe stanje v družbi in obnavlja ter vzdržuje socialne in kulturne ideologije (Apple, 

1992). To dejstvo potrjuje tudi težnja: čim bolj približati program OŠO rednim osnovnim 

šolam. Kako naj bo nekdo sploh konkurenčen v tem boju, ki je zastavljen tako, da je že 

vnaprej znan zmagovalec? Mladi migranti morajo v OŠO pod neenakovrednimi pogoji 

dosegati iste standarde znanja kot drugi v rednih osnovnih šolah. Kaže se, da ocenjevanje v 

OŠO razporeja legitimno in pričakovano družbeno znanje. S tem pa omogoča, da šolski 

sistem selekcionira, vzdržuje in izloča tisto znanje in prakse, ki mu ne ustrezajo (Vehovar idr., 

2009). Mladi migranti potrebujejo drugačen pristop, vendar bi s tem lahko postavili pod 

vprašaj celoten izobraževalni sistem, ki pa tega seveda ne bo dopustil. Haralambos in Holborn 

(1999) poudarjata, da pri doseganju prikritih ciljev šolskega sistema niso pomembni ne 

vsebine učne ure ne izpiti, pomembna je oblika poučevanja in učenja ter način, kako so šole 

organizirane. Namen naukov v vrtcih in šolah je oblikovati »pridne« otroke, mladi migranti pa 

s svojimi drugačnimi izobraževalnimi potrebami to niso. V šolah se posamezniki učijo 

popuščati avtoriteti, sprejeti odtujitev, sprejemati in ceniti usluge institucije ter pozabiti, kako 

naj samostojno mislijo (prav tam). Še vedno je pomembnejša kvantiteta, torej količina znanja, 

in ne njena kvaliteta, torej uporabnost v vsakdanjem življenju. Nekaj migrantov se sicer 

uspešno prilagodi zahtevam šole in družbe, velik del pa zaradi pomanjkljivega kulturnega, 

socialnega in ekonomskega kapitala izpade iz te bitke moči. Izkaže se, da izobraževanje v 

Sloveniji ne »osvobaja«. Prevladujoč pristop v izobraževalnem sistemu ne dopušča 

prilagoditev in večjih izstopanj niti na področjih izrednega izobraževanja, kjer je očitno, da 

obstoječe oblike niso ustrezne. 

5.2.1.2 Načrti za prihodnost, pripisovanje pomena izobrazbi in samoumeščanje 

Prvi in bistveni dejavnik za obiskovanje šole je gotovost osebe, da lahko ostane v Sloveniji. 

Načrt ostati v Sloveniji se kaže pri osebi z mednarodno zaščito v individualnem pogovoru. 

Želja po tem je zlasti prisotna tudi pri osebah v drugem skupinskem pogovoru, saj so vsi 

prosilci za mednarodno zaščito. Njihova prihodnost je zelo negotova, zato si želijo 
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pozitivnega odgovora, da lahko ostanejo v Sloveniji. V povezavi s tem se tudi trudijo, učijo 

jezika in redno obiskujejo šolo. Menijo, da jim bo to povečalo možnost, da dobijo dovoljenje 

za stalno (ali vsaj začasno) bivanje v Sloveniji. Negotovost obstanka je ena izmed značilnosti, 

s katero se soočajo prisilni migranti v Sloveniji. Neurejen oz. začasen status jih izpostavlja 

dodatnim tveganjem. Edgar idr. (2004) menijo, da so ravno imigranti brez dokumentov in 

brez urejenega statusa skupaj z ženskami in mladimi ljudmi najbolj ranljivi in toliko bolj 

izpostavljeni različnim tveganjem (prav tam). Značilnosti sodobnih migracij v zadnjih 

desetletjih postajajo kompleksnost, raznovrstnost in množičnost migracijskih tokov, s tem pa 

tudi vse večja nepredvidljivost in vse manjša obvladljivost (Kralj, 2008; Medica, 2007). EU 

na te spremembe odgovarja z gradnjo »zidov«, z vse večjim zapiranjem meja in  vedno težjim 

vstopom vanjo, zlasti za tujce iz tretjih držav. Nobena država pa ne more povsem zapreti 

svojih meja, saj ljudje vedno najdejo pot čeznje (Medica, 2007). Slovenija podeli razmeroma 

malo osebam status z mednarodno zaščito, namesto da bi izkoristila razvojni potencial 

migrantov z ozirom na razvojne posledice in zahteve po človekovih pravicah, tako kot EU 

daje več poudarka nadzoru meja in boju proti ilegalni migraciji (CONCORD, 2011, v Keusch 

in Schuster, 2012). Namesto zavedanja, da migracije in migranti prinašajo napredek, jim raje 

onemogočamo vstop. Tistim nekaj, ki pa se jim vseeno uspe prebiti v trdnjavo Evropo, pa z 

rigidnimi ukrepi onemogočamo, da bi se zares vključili in razvili svoje potenciale in s tem 

prispevali k razvoju celotne družbe. Medica (2007) dodaja, da migranti  za državo, ki jih 

sprejme, niso nujno strošek, temveč tudi ekonomska priložnost. K temu bi lahko dodali še, da 

je odvisno od odziva okolja, ali se bodo spremembe, ki jih prinašajo migranti, izkazale kot 

pozitivne ali negativne. Edgar idr. (2004) se strinjajo, da imajo migranti (vključujoč begunce 

in prosilce za azil) sčasoma pozitiven vpliv za državo sprejema, vendar je za to potrebna 

potrpežljivost in vztrajnost na poti do rezultata. Ne moremo torej trditi, da migranti zgolj 

obremenjujejo slovensko državo. Nasprotno, obremenjujejo jo toliko, kolikor so slovenske 

vladne in nevladne institucije nesposobne, da bi z razvojno strategijo in drugimi politikami 

migracijske tokove iz stroškovnih postavk spremenile v svojo razvojno priložnost (Kovač, 

2003). Ena takih razvojnih priložnosti je zagotovo večja fleksibilnost pri izobraževanju. 

Iluzorno je pričakovati, da se bo nekdo, ki ne ve, ali sploh lahko še ostane v Sloveniji 

naslednji dan ali pa ima le omejeno dovoljenje za bivanje, trudil učiti jezik, ki ga govori samo 

dva milijona ljudi. Prosilci za mednarodno zaščito, s katerimi sem govorila, sicer kažejo 

visoko stopnjo motiviranosti za obiskovanje šole in učenje slovenščine, ne moremo pa mimo 

vprašanja, koliko je v Sloveniji trenutno takih oseb, ki se ne odločijo za obiskovanje šole in se 

niso pripravljene učiti jezika, dokler njihova prihodnost ni bolj gotova. Med osebami, ki se ne 

vključijo v OŠO, se znajdejo tudi prosilci za mednarodno zaščito. Sama sem v raziskavo 

uspela zajeti le dve osebi, ki obiskujeta OŠO, in eno, ki se bo vključila. Tudi osebe, ki se ne 

vključijo v program OŠO, bi bilo smiselno vprašati, česa si želijo in kaj potrebujejo za 

zadovoljitev njihovih potreb po izobraževanju. Ravno v času moje raziskave je bilo kar nekaj 

mladih migrantov v procesu čakanja na odgovore, ali se jim podaljša (začasno) dovoljenje za 

bivanje v Sloveniji, zato so zavrnili mojo prošnjo za sodelovanje, prav tako niso obiskovali 

OŠO. Če so mladi migranti obremenjeni s številnimi drugimi problemi, še zlasti z zadevami v 

povezavi z obstankom v državi, ne moremo pričakovati, da se bodo zmožni posvečati šolanju. 

Oseba z mednarodno zaščito v primerjavi z osebami s subsidiarno zaščito kaže večjo 

motiviranost za obiskovanje šole in je bolj usmerjena v svoje načrte za prihodnost. Dovoljenje 
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za stalno bivanje ji daje večji občutek varnosti, medtem ko so osebe z začasnim dovoljenjem 

zelo negotove glede tega, kaj se bo zgodilo z njimi čez slabi dve leti. Prosilci za mednarodno 

zaščito se trudijo in po njihovih besedah redno obiskujejo šolo oz. jezikovni tečaj. Seveda je 

odvisno od vsakega posameznika, vendar ima tudi podeljen status veliko vlogo pri tem, koliko 

se bo oseba pripravljena potruditi in se naučiti jezika in tudi, ali vidi smisel v obiskovanju 

šole, ki je v primeru, da se ji dovoljenje za bivanje ne podaljša, ne bo mogla zaključiti. 

Dodatno negativno na motivacijo za obiskovanje šole vpliva dejstvo, da je trenutno v 

Sloveniji gospodarska kriza in da je velika stopnja registrirane brezposelnosti. Ta je zlasti 

visoka med mladimi, starimi od 15 do 24 let (SURS, 2013), torej med populacijo, ki ji 

pripadajo tudi preučevani mladi migranti. Nekaj fantov je prepričanih, da v Sloveniji ne bodo 

našli zaposlitve, saj je tudi njihovi (slovenski) prijatelji z dokončano šolo in znanjem jezika ne 

dobijo. 

 

Na obiskovanje OŠO pa lahko kljub negotovosti glede prihodnosti vplivajo zunanji dejavniki, 

ki veljajo tako za begunce kot tudi za osebe s subsidiarno zaščito in prosilce za mednarodno 

zaščito. Ravno iz tega razloga se lahko vseeno odločijo za šolanje. Sem bi lahko uvrstili 

finančna sredstva, ki jih mladi migranti prejemajo v primeru rednega obiskovanja OŠO: 

brezplačna mesečna vozovnica, urejeno zdravstveno zavarovanje ipd. . Glede na to, kateri 

dejavniki jih motivirajo za obisk šole, se lahko kažejo tudi razlike v samem sodelovanju pri 

pouku. Mlad migrant izpostavlja, da je moteče, ko sošolci ne sodelujejo, kar lahko po drugi 

strani torej deluje tudi kot moteč dejavnik v razredu. Tudi drugi fantje izpostavljajo težave v 

šoli predvsem v povezavi z (lastnim) nesodelovanjem in klepetanjem med poukom. Med 

mojim opazovanjem so sicer vsi prisotni učenci sodelovali, so pa v svojem jeziku debatirali o 

temah, ki so jih obravnavali med poukom. Pravijo, da učiteljica ne mara, da uporabljajo svoj 

jezik, a po drugi strani izpostavljajo, da si tako pomagajo med seboj. 

Večina sodelujočih mladih migrantov v raziskavi se ne opredeli jasno, da je njihov cilj ostati v 

točno določeni državi. Bolj od tega si želijo ostati nekje na varnem, s svojo družino (kolikor 

še imajo stike z njo), želijo imeti dovolj sredstev za preživetje, omenjajo pa tudi možnost 

izbire svojega poklica in dela, ki ga bodo opravljali. S čimer je povezano tudi samo dejstvo, 

da se zavedajo, da je treba v zahodnem svetu imeti za to ustrezno izobrazbo. V zvezi z 

motiviranostjo za šolanje in pripisovanjem pomena izobrazbi bi lahko govorili o 

posameznikovem habitusu. Mladi migranti, zajeti v vzorec, prihajajo iz drugačnega sveta, kjer 

so bili deležni drugačne socializacije kot njihovi vrstniki v Sloveniji. Posledično imajo 

drugačen habitus, kamor sodijo vse posameznikove psiho-fizične in vedenjske lastnosti 

(Dragoš in Leskovšek, 2003). Sem spada tudi posameznikovo samorazumevanje in 

samoumeščanje pa tudi samoomejitve izobraževalnih inspiracij (Poljanšek, 2008, Vehovar 

idr., 2009). Opozoriti je potrebno na dispozicijske težave, povezane z nemotiviranostjo, 

negativnimi stališči, napačnimi vrednotami ali pomanjkanjem interesov, ki naj bi bile značilne 

za starostno skupino po 15. letu starosti (Evalvacija Osnovne šole za odrasle …, 2012). Kako 

bodo posamezniki vrednotili izobrazbo, je povezano med drugim z okoljem, iz katerega 

izhajajo. Mladi migranti ugotavljajo, da je v Sloveniji potrebno dokončati šolo, da bi lahko 

opravljali določen poklic, kar se precej razlikuje od situacije v njihovi državi. V povezavi s 

samoumeščanjem mi dva mlada migranta v pogovoru povesta, da menita, da sta dobra v 

matematiki. Samo ena oseba poudari, da se je jezika hitro naučila,a ima še vedno težave z 
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jezikom. Kljub temu pet mladih migrantov zase pravi, da jim gre v šoli kar dobro oz. menijo, 

da so dobri učenci. Knowles idr. (2005) ugotavljajo, da na pripravljenost za učenje (odraslih) 

vplivajo njihove različne družbene vloge, so pa lahko tudi zelo visoko notranje motivirani, še 

zlasti, če verjamejo, da so sposobni učenja novih znanj in da jim bo izobraževanje pomagalo  

pri rešitvi njihovega problema. Mladi migranti menijo, da jim šola lahko pomaga pri 

uresničevanju njihovih načrtov za prihodnost, če jih imajo. Ugotavljamo, da je habitus odprt 

in se lahko spreminja. Spoznanje, da sistem v Sloveniji deluje drugače kot v njihovi izvorni 

državi, privede so sprememb v vrednotenju izobrazbe. Mladi migranti se vse bolj zavedajo, da 

je s stopnjo izobrazbe povezan socialno ekonomski status in z njim tudi stil življenja, ki ga 

bodo živeli v prihodnosti. Knowles idr. (2005) zato dodajajo, da mora biti cilj izobraževalnih 

programov (oz. programov za integracijo tujcev) takšna pomoč posameznikom, da bodo ti 

lahko z boljšim znanjem kandidirali za (boljše plačana) delovna mesta ter s tem izboljšali 

kvaliteto svojih življenj. Vpliv teh programov naj bi bil tudi družben in ne samo individualen, 

saj naj bi posredno vplivali tudi na razvoj celotne skupnosti (prav tam). Pomembno je torej, da 

migrantom ponudimo možnosti, da zaključijo osnovnošolsko stopnjo izobraževanja in jim 

tako omogočimo tudi nadaljevanje šolanja na srednješolski ravni. Primerna izobrazba je 

namreč pogoj za zaposlitev, ki predstavlja uspešen prehod v odraslost. Situacija v Sloveniji pa 

je še dodatno zapletena za mlade migrante, še zlasti, če nimajo zaključene niti osnovnošolske 

izobrazbe in se znajdejo v novi kulturi, ne govorijo jezika okolja, nimajo razvite socialne 

mreže v novem okolju itd. Pri tem jim lahko pri integraciji bistveno pomaga vključenost v 

izobraževanje, ki vsaj deloma izboljša njihov izhodiščni položaj. Spodbuja njihov osebnostni 

razvoj, krepi socialno mrežo in nekoliko izboljša možnosti za zaposlitev. Stopnja 

brezposelnosti je namreč pri nizko izobraženih posameznikih višja kot pri srednješolsko in pri 

terciarno izobraženih, nizko izobraženi pa v Sloveniji praviloma opravljajo preprosta dela 

(Čelebič, 2009). Nizka izobrazba lahko hitro postane kriterij izključevanja. Zgolj zaključena 

osnovna šola tako na primer vse bolj dobiva status »neizobrazbe« (Beck, 2001). Znati brati, 

pisati in operirati s števili namreč predstavlja tudi ključni pogoj za aktivno participacijo v 

družbi. Mladi ljudje in odrasli, ki imajo težave pri branju, pisanju in računanju, so bolj ranljivi 

za revščino, socialno izključenost, brezposelnost, slabše zdravje ipd. (Second Global Report 

…, 2013). Brezposelni niso samo izključeni s trga dela, ampak jim grozi tudi izključenost iz 

drugih družbenih sistemov (Ule, 2008). Kolikor imajo mladi začrtane jasne načrte za 

prihodnost (ostati (še nekaj časa) v Sloveniji, dokončati šolo, se vpisati v srednjo šolo, 

opravljati želeni poklic itd.), delujejo bolj motivirani za obiskovanje pouka, v šolo hodijo bolj 

redno in po njihovih besedah znajo tudi več slovenskega jezika. Osebe, ki niso prepričane 

glede svoje prihodnosti ali pa ne želijo ostati v Sloveniji, niso motivirane za obiskovanje šole 

in učenje jezika. Predvsem si želijo bolj varne in manj negotove prihodnosti ne glede na to, 

kje bodo živeli. Nekateri mladi fantje pa kažejo odločnost, da v Sloveniji ne bodo ostali, saj 

tukaj ne vidijo prihodnosti zase. 

 

Šola lahko mladim migrantom ponudi možnosti za spremembe in izboljšanje življenjske 

situacije, če jim tudi v praksi ponudi možnosti, da se naučijo spretnosti, pomembne za 

samostojno življenje. Šola tako predstavlja prostor, kjer lahko po besedah Althusserja (1980) 

poiščemo sredstva in priložnosti za odpor. Z uspešno šolsko politiko in z vpeljanimi 

ustreznimi spremembami lahko zmanjšamo vpliv delovanja kapitalov, ki po besedah 
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Bourdieuja (2004) omogočajo reprodukcijo družbene neenakosti, in tako vsem pripadnikom 

družbe ponudimo enake možnosti za napredovanje (prav tam). Portera (2011, v Vižintin, 

2012) meni, da bi se (medkulturne) izobraževalne strategije morale uresničevati skupaj z 

ukrepi na področjih ekonomije, politike, zakonodaje in družbenega področja. Kompleksne 

težave zahtevajo meddisciplinske odgovore: potrebno je skupinsko delo in mreženje. 

Povečanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter izboljšanje njihove 

dostopnosti imigrantom pomaga ustvariti boljše in številčnejše poklicne priložnosti. To pa 

olajša njihov prehod na trg dela in izboljša socialno kohezijo (Priročnik o integraciji …, 

2010). S tem ko damo mladim migrantom priložnost, da zaključijo šolanje, da posledično 

konkurirajo na trgu dela in samostojno zaživijo v novi državi, posredno vplivamo na razvoj 

celotne družbe. 

5.2.1.3 Želja po socialnih stikih in potreba po uporabi jezika okolja  

Mladi migranti izražajo željo po komunikaciji, socialnih stikih z vrstniki in okoljem. S tem ko 

zapustijo svojo izvorno državo, migranti izgubijo svojo primarno socialno mrežo. V primeru 

oseb, ki so sodelovale pri pogovorih, nobena ni imela v Sloveniji drugih družinskih članov. 

Družina lahko sicer deluje kot opora, starši pa lahko ponudijo mladim migrantom ustrezen 

suport, ki ga potrebujejo. Ponudijo jim lahko tudi ustrezne spodbude za vztrajanje v šolanju. 

Vseh osem fantov je brez spremstva v novi državi, kjer morajo oblikovati povsem novo 

socialno mrežo. V ta namen se tudi trudijo govoriti jezik okolja. Mladi migranti vidijo 

prednost OŠO predvsem v učenju slovenščine. Znanje jezika jim po njihovih besedah 

omogoča spoznavati nove ljudi pa tudi nujno komunikacijo z okoljem. Potreba po 

komunikaciji je ena od temeljnih človekovih potreb, v primeru mladih migrantov pa se med 

drugim na pot postavljajo kulturne in jezikovne ovire. Socialni stiki in socialna mreža 

predstavljajo socialni kapital migrantov, kamor bi lahko uvrstili celotno socialno mrežo 

migrantov, ki jo imajo v novem okolju. Določena mreža lahko obstaja že od prej (npr. 

sorodstvene vezi, znanci, etnične skupnosti in nevladne organizacije), lahko pa se posameznik 

znajde v situaciji, ko je popolnoma odvisen od pomoči države. Slovenija, ki velja za tranzitno 

državo, ima še vedno zelo malo etničnih skupnosti, ki bi osebi lahko ponudile pomembno 

podporo. V pomoč ji je lahko vsekakor tudi vključenost v proces šolanja, kjer lahko spozna 

vrstnike in tako razširi svojo socialno mrežo. Mladi migranti vidijo ravno v spoznavanju 

novih ljudi eno izmed glavnih prednosti OŠO. Kljub temu pa ena od sodelujočih oseb izraža 

jasno željo po vključenosti v redno obliko šolanja, kjer je več ljudi (in kjer so vrstniki bolj 

motivirani za šolsko delo). Razredi v OŠO so namreč zelo majhni, kar se tiče števila vpisanih 

učencev. Odnose s sošolci in učitelji sicer označijo kot dobre. Radi imajo odmore, ko se lahko 

družijo med seboj. Pozitivna klima v razredu in v šoli nasploh lahko deluje kot spodbujajoč 

dejavnik za šolanje. Večina mladih migrantov pravi, da se v šoli počutijo v redu in da jo radi 

obiskujejo, le ena oseba kaže ambivalenten odnos do šole, ena oseba pa pravi, da ne mara 

šole. 

 

Vključevanje imigrantov v družbo je na ravni vsakdanjega življenja močno odvisno od 

odnosa večinskega oz. »avtohtonega« prebivalstva (Kralj, 2008). Obstaja povezava med 

odnosom države do priseljevanja in odnosom javnosti do le-tega. Naraščajoče restrikcije 
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potrjujejo sovpaden odnos med državnimi strategijami in naraščajočo ksenofobijo (Chimni, 

1998, v Vrečer, 2007). Sodeč po rezultatih raziskav, ki obravnavajo odnos večinskega 

prebivalstva do priseljevanja tujcev v Slovenijo, je ta odklonilen (npr. Kralj, 2006, 2008, 

2011), a o omenjenih težavah mladi migranti ne poročajo. Prebivalce Slovenije označijo za 

»filantrope«. Pri tem pa je potrebno omeniti, da je socialna mreža mladih migrantov predvsem 

omejena na ljudi, ki jih poznajo iz Azilnega doma ali preko nevladne organizacije. Nekaj ljudi 

in vrstnikov spoznajo tudi v šoli. Vsa omenjena področja veljajo za »medkulturna«, zato se 

tam dobro počutijo in sklepamo lahko, da se med drugim tudi zaradi tega počutijo po njihovi 

oceni dobro sprejete v družbi (razen ene osebe, ki pravi zase, da je še zelo zaprta in da se želi 

počasi odpreti). Drugačna situacija pa se je pokazala med udeleženci med obiskom programa 

PUM, o čemer bomo več spregovorili v poglavju Povezovanje osnovne šole za odrasle s 

programom PUM. OŠO torej predstavlja okolje, kjer so mladi dobro sprejeti ne glede na svojo 

veroizpoved, raso, spol, kulturo ipd. Po drugi strani pa jim ne ponudi dovolj socialnih stikov, 

da bi vsem zadostilo njihovo potrebo po prijateljih. Koliko lahko zares govorimo o 

medkulturnem okolju, če v njem ni tudi slovenske populacije? To velja za nižje razrede OŠO. 

V višjih razredih imajo mladi migranti sicer tudi nekaj sošolcev iz Slovenije. Tako tudi preko 

slovenskih sošolcev spoznajo nekaj drugih ljudi iz Slovenije. Mladi migranti se z nekaterimi 

sošolci družijo tudi zunaj šole. Skupaj hodijo na zabave, kjer spoznajo nove ljudi in prijatelje 

iz različnih držav, tudi iz Slovenije. Dva mlada migranta pravita, da nimata veliko prijateljev 

in da nimata nobenega prijatelja iz Slovenije, medtem ko preostalih šest poudarja, da imajo 

veliko prijateljev. Vseeno menim, da je to področje, ki je pomanjkljivo v OŠO. Socialni 

kapital posameznika je namreč povezan tudi z neenakostjo v družbi. S članstvom v skupini 

zagotavlja vsakemu od svojih članov podporo skupnostnega lastništva kapitala, »priporočila«, 

ki upravičuje ugled v različnih pomenih besede (Bourdieu, 2004). Socialne mreže so 

opremljene z različnimi kombinacijami lastnosti. Kapital, ki so ga deležni člani teh mrež, pa 

je razlog za družbeno neenakost med njimi. Pri tem je potrebno poudariti, da na to vplivajo še 

kulturni in ekonomski kapital ter habitus (Dragoš in Leskovšek, 2003). Stiki mladih 

migrantov so omejeni le na nekaj sošolcev (3 – 7 učencev v razredu, kjer sem opazovala 

pouk, od tega vsi ne obiskujejo pouka redno), pri čemer gre prav tako za populacijo, ki živi na 

margini družbe. Če so osebe bolj zaprte, jim OŠO ne ponudi dovolj socialnih stikov, ki bi 

lahko pripomogli k temu, da bi se hitreje odprle. To bi lahko uspešno odpravili z različnimi 

projekti, kjer bi se OŠO povezovala z organizacijami in programi, kjer bi sodelovali z drugimi 

vrstniki in bi tako lahko zavestno krepili socialno mrežo mladih migrantov, s tem pa tudi 

socialno podporo med vrstniki, ki jo v svojem razvojnem obdobju potrebujejo. Stiki z vrstniki 

lahko med drugim pripomorejo k boljšemu psihičnemu počutju, saj je dejstvo, da so politični 

migranti obremenjeni z dogodki iz preteklosti, prav tako s situacijo in trenutnim dogajanjem v 

izvorni državi, kjer so ostali mnogi njihovi družinski člani, prijatelji in znanci
57

. Tako bi jim 

lahko vrstniki obenem ponudili učno pomoč, lahko bi sodelovali pri kakšnem ciljno 

usmerjenem projektu in pri izdelavi končnega produkta itd. S širjenjem socialne mreže ne 

delamo samo na dobrem počutju in odnosih mladih, ampak tudi na znanju slovenskega jezika, 

ki bi ga v pogovorih lahko krepili. Prav tako se krepi medkulturnost v širšem družbenem 
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 Smiselno bi bilo premisliti tudi o povezovanju OŠO z organizacijami, ki mladim migrantom ponudijo 

psihosocialno podporo. 
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okolju. Tako bi lahko npr. v sodelovanju z drugimi šolami razvili nekakšen model tutorstva, 

ko bi vrstniki pomagali mladim migrantom. Dobro bi bilo premisliti o sodelovanju z 

različnimi srednjimi šolami, in pri tem bi lahko mladi migranti tudi spoznali različne smeri in 

poklice, kar bi jih lahko še dodatno motiviralo za zaključek OŠO in nadaljevanje šolanja na 

srednješolski ravni. Smiselno bi bilo premisliti tudi, kako olajšati prehod iz OŠO v srednjo 

šolo, pri čemer ponovno vidim pomembnost sodelovanja med OŠO in srednjimi šolami pa 

tudi z različnimi nevladnimi organizacijami in društvi. Vsekakor bi bilo smiselno 

povezovanje OŠO z različnimi etničnimi skupnostmi in društvi, če le-ta obstajajo (v Sloveniji 

je, žal, še vedno zelo malo samoorganiziranih migrantskih društev). 

Želja mladih migrantov po komunikaciji z okolico torej vpliva tudi na potrebo po učenju 

slovenskega jezika, da bi komunikacija lahko potekala (nemoteno). Pokaže pa se pomembna 

razlika. Mladi migranti, ki dobro obvladajo angleški jezik, kažejo manj motiviranosti za 

učenje slovenščine. Znanje jezika se izkaže tudi kot pomemben pogoj šolskega uspeha 

(Zelena knjiga …, 2008). Mladi migranti med drugim označijo kot dobre učence t iste, ki 

redno obiskujejo šolo in bolje govorijo slovensko. Dva mlada migranta v prvem skupinskem 

pogovoru pravita zase, da razumeta slovensko, če nekdo govori počasi in razločno, brez 

naglasa. Vendar pa ne znata govoriti. Pri tem bi potrebovala več podpore, a ker znata 

angleško, jima to predstavlja lažjo pot. Med opazovanjem pouka sem ugotovila, da je 

potrebno znanje slovenščine tudi pri drugih predmetih, zlasti pri matematiki, ki jo sicer nekaj 

mladih migrantov označi kot priljubljen predmet, predvsem zato, ker se jo laže učijo. Tudi 

mladi sami izpostavljajo, da imajo v šoli težave predvsem v povezavi z jezikom. Poleg šole 

lahko obiskujejo mladi migranti tečaj slovenščine oz. imajo možnost učenja slovenščine s 

prostovoljci. Pravijo, da jim individualno delo bolj ustreza. Poleg tega menijo, da se največ 

uporabnega jezika naučijo preko pogovora (s prostovoljci, drug z drugim, prijatelji). Zunaj 

šole komunicirajo v različnih jezikih (naučili so se nekaj besed iz jezikov svojih prijateljev oz. 

ljudi, s katerimi živijo, prav tako so njih naučili nekaj besed iz svojega jezika). Kot zelo dobro 

pedagoginjo in v veliko pomoč označijo tudi učiteljico na tečaju slovenščine. To jih dodatno 

motivira za učenje. Ker so bili v moj vzorec v raziskavi zajeti zgolj politični migranti, se bom 

v zvezi z jezikovnimi tečaji osredinila na ureditev zgolj za osebe z mednarodno zaščito. To 

področje je v Sloveniji zanje nekoliko bolj urejeno in imajo malo več pravic kot druga 

populacija migrantov. Osebe z mednarodno zaščito so upravičene do tečajev slovenskega 

jezika v obsegu do tristo ur, kot navaja Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic 

osebam z mednarodno zaščito (2011). Ta določa še, da mora ministrstvo najpozneje v mesecu 

dni po priznanem statusu osebo z mednarodno zaščito napotiti na tečaj slovenskega jezika in 

da stroške tečaja in prevoza do najbližjega pooblaščenega izvajalca krije ministrstvo
58

 (prav 

tam). Pri tem se je potrebno še vprašati o smiselnosti tečaja slovenščine za prosilce za 

mednarodno zaščito. Smiselno je premisliti, kakšno obliko izobraževanja jim ponuditi v času 

čakanja na odgovor glede status. Ali jih je smiselno nekaj mesecev učiti slovenščino, če pa je 
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 Uredba govori tudi o osebnem integracijskem načrtu, ki vsebuje dejavnosti za pomoč pri integraciji. Le-ta se 

pripravi na podlagi potreb, znanj, zmožnosti in sposobnosti osebe ter se v sodelovanju z njo spremeni oz. 

dopolni, kar je novost, ki jo uredba prinaša. Pred tem so različni avtorji (npr. Pajnik, 2006) očitali, da gre za 

enosmerni proces, kjer se migrant s podpisom zaveže, da bo izpolnil zapisane integracijske zahteve. Osebni 

integracijski načrt se sicer dotika izobraževanja in zaposlovanja pa tudi nastanitve, urejanja dokumentov in 

udeležbe na tečaju slovenskega jezika in tečaju spoznavanja zgodovine, kulture in ustavne ureditve. 
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večinski odgovor na prošnjo za politični azil tako ali tako negativen? Bi jih bilo morda bolj 

smiselno učiti različne uporabne vsebine za samostojno življenje v enem izmed svetovnih 

jezikov, jezikovni tečaj slovenščine pa pričeti šele, ko dobijo odgovor glede prihodnosti? 

Dejstvo je, da so postopki pridobivanja odgovora na prošnjo za mednarodno zaščito zelo 

dolgotrajni. Osebe lahko čakajo nanj tudi do dve leti, v tem času pa se lahko že veliko 

naučijo. Kljub temu je njihova motivacija za učenje jezika, ki ga govori tako malo ljudi in jim 

praktično nikjer drugje ne bo koristil, upravičeno vprašljiva. Znanje in obvladovanje jezika pa 

jim lahko kasneje bistveno koristi, še zlasti pri iskanju zaposlitve. To je prednost, ki jo mladi 

migranti tudi sami izpostavljajo. Prakse iz tujine kažejo tudi, da je v marsikateri državi najprej 

ponujen uvajalni (jezikovni) tečaj, ki predstavlja nekakšno podlago. Mladi migranti se lahko 

šele potem vključijo v sistem izobraževanja. S tem se lahko izognemo osipu v OŠO tistih 

posameznikov, ki jim neznanje jezika predstavlja veliko oviro pri vključevanju in aktivnem 

sodelovanju, prav tako lahko zaradi neznanja jezika doživljajo poraze na področjih, kjer jih 

sicer ne bi. S tem bi olajšali delo tudi učiteljem v OŠO, zlasti tistim v nižjih razredih, kjer 

poteka opismenjevanje, neznanje jezika pa lahko predstavlja velik šum v komunikaciji pri 

tem. Zlasti bi bilo pomembno pridobivanje funkcionalnega znanja jezika. Na tem je sicer 

poudarek tudi v OŠO (npr. učni listi z nalogami in uporabnimi vprašanji, da se oseba laže 

znajde v zunanjem svetu), vendar pa bi poprejšnja podlaga iz znanja jezika lahko omogočila 

hitrejše napredovanje v višje razrede OŠO. Tudi Evalvacija Osnovne šole za odrasle … 

(2012) navaja problem vključevanja (i)migrantov v program OŠO, ko ti ne govorijo ali 

razumejo slovenščine. Največ težav naj bi imeli ravno s predmetom slovenski jezik, zaradi 

slabega razumevanja pa težko spremljajo pouk tudi pri drugih predmetih. V praksi učitelji 

sami iščejo rešitve tega problema, saj za odrasle drugih sistemskih rešitev ni na voljo.  

5.2.2 POVEZOVANJE OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE S PROGRAMOM PUM 

Ugotavljam, da obstoječa oblika šolanja (vključitev v OŠO) ni primerna za vse mlade 

migrante. Kot del raziskave sem z dvema skupinama migrantov obiskala program PUM. Po 

koncu srečanja in pogovoru o šolanju smo spregovorili tudi o tem, ali vidijo (katere) vsebine 

in aktivnosti v omenjenem programu kot koristne zase v povezavi z vsakdanjim življenjem (in 

s tem tudi z integracijo). 

 

Mladi migranti odgovarjajo, da so se med obiskom dobro počutili. Pokazali so interes po 

učenju nekaterih spretnosti, ki jih ponujajo v programu PUM. Med drugim so to: popravljanje 

koles, igranje inštrumentov, slikanje, delo z računalnikom ipd. Program PUM ponuja svojim 

udeležencem projektno učno delo, kamor sodijo izbirno projektno delo, produkcijsko 

projektno delo, individualni učni projekti in interesne dejavnosti (Dobrovoljc, 2002). Za 

mlade migrante je individualiziran pristop ključnega pomena, saj gre pri vključenosti v OŠO 

za zelo raznoliko populacijo, z različnimi poprejšnjimi izkušnjami s šolanjem, različnimi 

psihičnimi in socialnimi stiskami ipd. Pomembno je tudi dejstvo, da lahko pri delu izhajajo iz 

lastnih interesov in želja. Ker sodelujejo sami  in odločajo o poteku programa, se povečuje 

njihova motivacija za sodelovanje v programu, posledično pa tudi motivacija za učenje (prav 

tam). Velikonja (2007) meni, da PUM na tak način udeležence usmerja in pripravlja za 

zahtevnejše programe izobraževanja. Motiviranje mladih migrantov za vključitev in vztrajanje 
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v sistemu šolanja se mi zdi bistvenega pomena z vidika njihove integracije in življenjskih 

možnosti v prihodnosti. 

 

Na ustni evalvaciji so vsi izrazili interes za ponoven obisk. Po drugem obisku so to v 

pogovoru potrdile vse tri osebe, medtem ko so po prvem obisku to na pisni evalvaciji potrdile 

tri osebe, dve pa še ne vesta. Podobno se je izkazalo tudi med pogovori po prvem obisku z 

menoj, ko ena oseba izpostavi, da še ne ve, če bi si še želela ponovnega obiska. Kot razlog za 

to omenja natrpan urnik in številne druge obveznosti (npr. treningi). Pri tem je treba poudariti, 

da se je potek obeh obiskov zelo razlikoval in da je bilo drugo srečanje veliko bolj 

interaktivno, verjetno bi se odgovori razlikovali, če bi bili pogoji med srečanji izenačeni. 

Nekaterim obiskovalcem se zdi program dovolj zanimiv, da bi še ga kdaj obiskali, a ne vsem. 

 

Prednost programa PUM vidijo predvsem v spoznavanju novih ljudi, pridobivanju novih 

izkušenj ter učenju novih in zanimivih reči. Všeč jim je bil odnos mentorjev do njih, še zlasti 

izpostavljajo eno mentorico. V splošnem imajo občutek, da jim mentorji lahko pomagajo. 

Dodatna prednost programa PUM zanje je tudi učenje jezika, preko pogovora pa tudi v obliki 

učne pomoči, ki jim je bila ponujena. Poudarijo, da so se med obiskom vsi vsaj malo trudili 

govoriti slovensko. Menijo, da bi jim učna pomoč koristila tudi pri drugih predmetih, kjer 

imajo težave. Preko projektnega dela lahko udeleženci programa PUM po mnenju Dobrovoljc 

(2002) pridobivajo temeljno funkcionalno znanje in spretnosti (matematike, računalništva), 

pri učenju pa pozitivne izkušnje, ki jih motivirajo za nadaljevanje opuščenega šolanja. Tudi 

pri populaciji mladih migrantov, ki se vključijo v OŠO, lahko govorimo o opuščenem šolanju, 

čeprav je bil moj vzorec v raziskavi specifična populacija, pri kateri se več kot polovica v 

svojem življenju ni srečala s šolanjem. Poleg vključitve v OŠO bi jim PUM lahko ponudil 

pridobivanje nekakšnih vsakdanjih spretnosti, kar izpostavijo tudi sami (npr. delo z 

računalnikom, socialno učenje preko sodelovanja z vrstniki v programu PUM, kar se je kot 

dobro izkazalo zlasti med drugim obiskom). Preko pogovora bi lahko krepili tudi stopnjo 

obvladovanja slovenskega jezika, kar izpostavijo tudi sami, preko aktivnosti socialne 

spretnosti in tudi krepili svojo socialno mrežo itd. Pravijo namreč, da je PUM dober za 

spoznavanje novih ljudi. Kaže se še ena razlika. Fantje iz nižjih razredov, ki so praviloma v 

Sloveniji manj časa od fanta, ki zaključuje šolanje na OŠO, kažejo večji interes po ponovnem 

obisku programa PUM. Fant, ki je dlje časa v Sloveniji v primerjavi z drugimi udeleženci, 

meni, da bi lahko program PUM pomagal nekomu, ki je na novo v državi. Ponudi mu lahko 

neke spretnosti, da se laže znajde v novem okolju, spozna pa lahko tudi nove ljudi. 

 

Bolj kot se izobraževanje v OŠO bliža koncu, več imajo mladi migranti obveznosti in manj 

imajo prostega časa, ki bi ga lahko namenili drugim aktivnostim. V obdobju opismenjevanja 

pa je manj ur namenjenih matematiki in slovenščini, pouk ne poteka vsak dan, zato se tukaj 

kaže priložnost za načrtovanje kakšnih dodatnih projektov in povezovanja OŠO z drugimi 

organizacijami. Program PUM ni edini primerni program v Sloveniji, o katerem bi bilo 

smiselno premisliti. Obstaja še Produkcijska šola, in kot sem že omenila, bi bilo smiselno 

premisliti tudi o povezovanju z različnimi srednjimi šolami s projekti. Nekaj mladih 

migrantov jasno izraža, da bi radi čim prej pričeli delati in da se najlaže naučijo stvari preko 

praktičnih izkušenj. Na tak način bi lahko deloma zadovoljili njihove potrebe, saj trenuten 
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sistem ne dopušča možnosti zaslužka (v primeru študentskega dela bi tako izgubili denarno 

podporo, ki jo mesečno prejemajo). V povezavi z osnovnim opismenjevanjem bi bilo 

smiselno premisliti tudi o novih programih, kjer bi lahko hkrati izvajali deloma osnovno 

izobraževanje in deloma nacionalne poklicne kvalifikacije. Kot primer dobre prakse lahko 

ponovno navedem projekt MK iz danske produkcijske šole, kjer uspešno kombinirajo 

pridobivanje temeljnih znanj z osnovami poklicnih spretnosti. 

 

Združevanje in povezovanje izobraževanja v OŠO s programom PUM pa nima posledic samo 

za mlade migrante, temveč tudi za udeležence programa PUM in njihove mentorje. Med 

obiskom se je izkazalo, da vsem obisk ni bil všeč. Pokazalo se je, da so med mladimi 

uporabniki programa PUM prisotni tudi predsodki in stereotipi o tujcih. To je bilo opazno ob 

nerodnih vprašanjih udeleženke, ki se je prvič srečala z osebami druge rase. Obisk se je 

izkazal kot priložnost za krepitev medkulturnega dialoga tudi v omenjeni skupini. Po drugi 

strani pa se je skozi odsotnost, ignoriranje in izogibanje bližini oz. izogibanje vsakršnemu 

očesnemu stiku zlasti pri enem udeležencu programa PUM pokazala ena izmed značilnosti v 

izražanju predsodkov v sodobnih družbah. Ule (2005) pravi, da tradicionalne predsodke 

postopoma nadomeščajo »moderni« predsodki. Zanje je značilno, da se antipatija do 

določenih družbenih skupin ne izraža več neposredno, kot je to veljalo za tradicionalne 

predsodke, temveč prikrito, simbolno. Kažejo se predvsem z izogibanjem stikom s člani 

drugih družbenih skupin (prav tam). Čeprav se zdi izogibanje na prvi pogled nedolžno, lahko 

ima dolgoročne posledice. Kasneje so mentorji izkoristili to izkušnjo za pogovor o predsodkih 

med mladimi v skupini. Ker je šlo med obiskom za večjo skupino, so mladi migranti klepetali 

s tistimi vrstniki, ki so bili bolj odprti in so sami pristopili do njih. V primeru, da bi bila 

skupina manjša, da bi šlo za redne, vsakodnevne obiske in več aktivnega sodelovanja med 

obiskovalci in gostitelji, bi verjetno to izogibanje mladi migranti prej opazili. Izogibanje zna 

biti posebej problematično v situacijah, ko je zelo pomembno mreženje, npr. pri napredovanju 

na delovnem mestu (National Research Council, 2004, v Medvešek idr., 2009). Prisotnost 

stereotipov in predsodkov v družbi ima pomembno vlogo pri ohranjanju neenakosti v družbi 

(Samaluk in Turnšek, 2011). S tem ko so mladi migranti vključeni tudi v druge programe 

zunaj svoje šole, ima tudi širša družba možnost spoznavanja pripadnikov manjšinskih kultur, 

njihovih držav in načina življenja tam, s tem pa se krepi občutek solidarnosti in 

medkulturnosti v družbi. Zato je v primeru povezovanj OŠO z drugimi organizacijami 

pomembno, da so izvajalci v le-teh ozaveščeni o delovanju mehanizmov, kot so predsodki in 

steteotipi, in tudi o antidiskriminacijskih praksah, ki jih lahko vnašajo v skupino. K temu bi 

lahko še dodali misel, da odprava različnih oblik diskriminacije ne pomeni zgolj akt 

človečnosti in humanosti, temveč tudi realno in konkretno korist za družbeni razvoj in 

gospodarsko rast ter konkurenčnost slovenske družbe (Švab, 2006/2008), k temu pa lahko 

prispeva povezovanje OŠO z drugimi organizacijami. V primeru, da se sodelovanje skrbno 

načrtuje, da se pripravi mlade na sodelovanje s pripadniki drugačnih kultur, lahko imajo korist 

od tega tako mladi migranti kot udeleženci programa PUM. Pri tem naj ne bi bil poudarek le 

na učenju jezika za mlade migrante, ampak predvsem na učenju drug od drugega, na 

pridobivanju in krepitvi medkulturnih kompetenc, krepitvi socialnih kompetenc in socialnega 

učenja. 
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5.3 SKLEPI 

Za konec bom strnila nekaj ugotovitev, pridobljenih med raziskavo, analizo in interpretacijo 

rezultatov. Pri tem bom najprej poskušala razložiti, kako izobraževanje v OŠO posega na 

različna področja integracije mladih migrantov v širšo družbo. Nato bom na podlagi svojih 

ugotovitev, primerjave z literaturo in primerov prakse iz tujine podala nekaj pomislekov in 

predlogov, ki bi jih bilo smiselno vzeti v ozir pri načrtovanju izobraževanja za mlade (odrasle) 

migrante brez osnovnošolske izobrazbe, ki bivajo v Sloveniji. 

5.3.1 VKLJUČENOST V OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE IN INTEGRACIJA MLADIH 

MIGRANTOV 

Izobraževanje je zelo pomembno pri zagotavljanju pogojev in sredstev, ki jih potrebujejo 

mladi migranti, da se bodo uspešno integrirali v družbo ter tako postali produktivni in 

ustvarjalni prebivalci in kasneje državljani v novi državi. Priročnik o integraciji … (2010) 

izpostavlja, da različne stopnje izobraževalnega sistema migrantskim učencem ponujajo 

različne priložnosti in predstavljajo različne ovire. Migrante motivirajo lastni načrti za 

prihodnost, želja po doseženi stopnji izobrazbe, pretekle (pozitivne) izkušnje s šolanjem, želja 

po komunikaciji in spoznavanju novih ljudi, želja po učenju jezika okolja, dobra klima in 

odnosi v razredu, pozitivno vrednotenje lastnega dela in šolskih dosežkov in vsakdanja 

uporabnost znanj, ki jih pridobivajo v OŠO. Poleg tega jih k šolanju spodbudi dejstvo, da 

lahko ostanejo v Sloveniji (kolikor dolgo sami želijo), brezplačna vključitev v proces šolanja, 

kvaliteten pedagoški kader, medkulturno okolje v razredu, metode dela, ki so jim blizu, 

finančna podpora ob rednem obiskovanju šole in druge ugodnosti, ki izhajajo iz tega statusa. 

Po drugi strani se kažejo tudi številne ovire na poti do vključitve in zaključitve izobraževanja 

mladih migrantov. Te so: dejstvo, da Slovenija ni bila njihova ciljna destinacija in želja po 

odhodu v bolj razvite države, kulturni šok, neznanje jezika, pretekle (negativne) izkušnje s 

šolanjem ali pa jih še sploh nimajo, drugačne učne potrebe, kot jim jih ponudi OŠO, želja po 

čimprejšnji zaposlitvi, spoznanje, da jim naučeno ne koristi v zunanjem svetu (še zlasti, če ne 

nameravajo ali ne morejo ostati v Sloveniji), psihične in socialne težave, s katerimi so 

obremenjeni (to velja zlasti za populacijo prisilnih migrantov, ki je bila zajeta v vzorcu). 

Dodatno situacijo otežujejo negotov status v Sloveniji, dejstvo, da nekateri mladi migranti 

bivajo sami (npr. v Integracijski hiši), rigiden sistem šolstva, ki se mu morajo prilagoditi, 

vključenost v neredno obliko šolanja in njen sloves, odnos sošolcev do šolskega dela, odnos 

okolja do tujcev (nesprejemanje), trenutna kriza v Sloveniji in spoznanje, da je velik delež 

mladih brezposelnih. Pri tem je potrebno poudariti, da lahko ovire, ki jih ne obravnavamo 

dovolj zgodaj, pozneje v življenju privedejo do različnih težav. Medtem pa priložnosti, ki se  

takoj izkoristijo, lahko ponudijo nove (boljše) učne in delovne možnosti (prav tam). Na 

prejšnjih straneh sem podrobneje obravnavala nekaj dejavnikov pa tudi ovir, ki se postavljajo 

mladim migrantom na pot med izobraževanjem v OŠO. V nadaljevanju bom podala tudi 

možne predloge za reševanje omenjenih ovir. Dejstvo pa je, da prihaja v izobraževalnem 

sistemu do sprememb zelo počasi, zato je pomembno, da se o pomanjkljivostih (pa tudi o 

prednostih) šolanja v OŠO (za mlade migrante) čim več govori. Izobraževanje v OŠO posega 

na različna področja integracije mladih migrantov. .  
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O uspešni integraciji na področju izobraževanja lahko govorimo le, ko imajo imigranti 

enakopraven dostop do izobraževalnih institucij, enako uspešno končajo posamezne stopnje 

izobraževanja, imajo enake možnosti za nadaljevanje šolanja in kot skupina dosegajo 

izobrazbeno strukturo, ki je primerljiva z izobrazbeno strukturo večinskega prebivalstva 

(Bešter, 2007). Mladi migranti brez osnovne šole vstopijo v Slovenijo z veliko 

pomanjkljivostjo in imajo že v osnovi neenak izhodiščni položaj v primerjavi z večinsko 

populacijo v novi državi. Njihov kulturni kapital ni zadosten, da bi konkurirali večinskemu 

prebivalstvu. Naloga držav je, da omogočajo dostop do ključnih spretnosti pismenosti in tako  

tudi v praksi omogočajo udejanjanje pravice do izobrazbe (Second Global Report …, 2013). S 

pomočjo OŠO naj bi mladi migranti postali (funkcionalno) pismeni, s tem pa naj bi po 

besedah Freira (2005) dobili moč, da razumejo in spreminjajo svojo realnost. 

 

Izobraževanje bistveno vpliva na integracijo mladih migrantov brez osnovnošolske izobrazbe. 

Tudi Bešter (2006) meni, da je izobraževanje in usposabljanje eden izmed dejavnikov, ki 

lahko ključno vpliva na uspešnost integracije in na kvaliteto posameznikovega življenja. 

Ustrezna izobrazba in kvalifikacije predstavljajo predpogoj za dostop do ustrezne zaposlitve. 

Zaposlitev pa je pogosto eden ključnih elementov v procesu integracije, od katerega je 

mnogokrat odvisen položaj posameznika tudi na drugih področjih življenja. Vključitev v OŠO 

mladim omogoča ekonomsko integracijo (pa tudi socialno, kulturno, identifikacijsko itd.). 

Mladi migranti v svojih odgovorih kažejo na to, da se zavedajo pomena izobrazbe v povezavi 

z zaposlitvijo in v zvezi z uresničevanjem svojih načrtov za prihodnost, če jih imajo. V tem 

smislu govorimo o socialno-ekonomskem vidiku integracije. Mladi v OŠO spoznajo nove 

prijatelje, v višjih razredih tudi slovenske vrstnike. Mlad migrant omenja, da je preko 

slovenskih sošolcev spoznal tudi nekaj drugih vrstnikov, pripadnikov večinske družbe. 

Vključenost v OŠO torej krepi tudi socialni kapital posameznika. V tem primeru govorimo o 

socialni integraciji, kamor po besedah Bešter (2007) sodijo prostovoljni neformalni stiki z 

okolico, torej druženje v šoli, službi, prostem času, sklepanje prijateljstev in intimnih zvez, 

članstvo v društvih itd. . Mladi migranti kažejo interes po vključevanju v širšo družbeno 

okolico, in četudi zaradi kulturnega šoka v tem trenutku na to še niso pripravljeni, se želijo 

odpreti. En fant mi tako pove, da se veseli prehoda v srednjo šolo, kjer bo spoznal nove 

prijatelje, in meni, da bo šele v redni obliki šolanja postal bolj vključen v širšo družbo. Želi si 

stikov z ostalo populacijo, ne le s populacijo iz OŠO, ki zaradi »neizobrazbe« živi na robu 

družbe. Ko mladi migranti dosežejo določeno stopnjo izobrazbe, v tem primeru 

osnovnošolsko izobrazbo, se jim torej odprejo možnosti za nadaljevanje šolanja in večje 

možnosti za uspešno vključitev na trg dela. S tem postanejo bolj konkurenčni in primerljivi z 

večinskim prebivalstvom, imajo večje možnosti tudi za primerljivo zaposlitev, dohodke, 

socialno-ekonomski status, uporabo socialnih storitev in drugih ekonomskih kazalnikov, kar 

Bešter (2005) razume pod pojmom ekonomska integracija. Na šolanje (v OŠO) bi lahko 

gledali kot na proces, ki družbo vodi do tega stanja. Ima pa šolanje v OŠO tudi 

pomanjkljivosti, ki sem jih že izpostavila na prejšnjih straneh. Zavedati se je potrebno tudi, da 

ob tem delujejo tudi drugi mehanizmi, ki ohranjajo neenakost v družbi, proti katerim se bo 

potrebno boriti potem, ko mladim migrantom najprej sploh omogočimo realne možnosti za 

pridobitev izobrazbe. 
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Preko vključitve v OŠO se mladi migranti lahko tudi kulturno integrirajo. Največji pomen v 

OŠO sami pripisujejo učenju slovenskega jezika, kar je eno izmed področij tega vidika 

integracije. Mladi migranti povedo tudi, da se v šoli učijo o Sloveniji, njenih značilnostih pa 

tudi o tem, kakšna (ne)formalna pravila obstajajo v državi gostiteljici. Roter (2005) pravi, da h 

kulturni integraciji sodijo ravno učenje jezika države prejemnice, razumevanje družbenih 

značilnosti in spoštovanje temeljnih norm. Mladi migranti v OŠO torej spoznavajo novo 

okolje, kar jim omogoča, da se laže vključijo. Po eni stani poteka spoznavanje nove kulture, 

po drugi strani pa spremembe oz. ponotranjenje novih vrednot, norm in vedenjskih vzorcev 

(Bešter, 2007), kar se pri mladih migrantih kaže npr. pri dejstvu, da so sprejeli idejo, da je za 

zaposlitev potrebna izobrazba in jim je po njihovih besedah vključenost v proces 

izobraževanja pomembna. Prav tako ena oseba poudari, da je sicer potrebovala kar nekaj časa, 

a se je navadila na drugačno kulturo v Sloveniji, prilagodila svoj življenjski slog, svoje 

prehrambene navade ipd., kljub temu pa se še vedno trudi ohraniti stik z izvorno kulturo (npr. 

iskanje možnosti za dobavo sestavin za pripravo tradicionalnih jedi). V zvezi s tem lahko 

spregovorimo tudi o identifikacijski integraciji, ki se, kot navaja Bešter (2007), nanaša na 

subjektivne občutke pripadnosti določeni skupnosti. Štirje migranti odgovarjajo, da se čutijo 

del slovenske družbe; to argumentirajo z dejstvi, da je njihov pravno-formalni status skoraj 

izenačen z državljani Sloveniji in da uživajo iste ugodnosti kot njihovi vrstniki. En fant pa 

poudari, da bi za občutek vključenosti v družbo potreboval širšo socialno mrežo. Dotaknili 

smo se že tudi političnega in pravnega vidika integracije. Izobraževanje v OŠO naj bi vsaj v 

teoriji mladim migrantom ponudilo orodje, da postanejo kreatorji lastnih življenj, s tem pa 

tudi podlago za uporabljanje vseh drugih pravic, ki izhajajo iz njihovega statusa v Sloveniji. 

 

Ko govorimo o različnih vidikih integracije, ki jih zadeva šolanje v OŠO, ne moremo mimo 

psihološke integracije, ki smo jo že omenili v povezavi s stiki z vrstniki. Dogaja se, da pri 

(mladih) odraslih niso toliko težava učne težave, pač pa se med izobraževanjem srečujejo z 

raznolikimi osebnimi in socialnimi stiskami, ki jih je treba obravnavati individualno 

(Klemenčič idr., 2012). Mladi migranti v pogovorih niso poročali o svojih preteklih 

travmatskih izkušnjah ali trenutnih stiskah, kar je pričakovano glede na to, da smo se pred 

izvedeno raziskavo videli največ dvakrat. Vseeno pa se mi zdi to vidik, ki je pri prisilnih oz. 

političnih migrantih prevečkrat spregledan, in ga je potrebno vzeti v ozir tudi pri govoru o 

šolanju v OŠO. Prav možnosti integracije po mnenju Vrečer (2007) lahko pomagajo predelati 

travme in se osredotočiti naprej na prihodnost. Še enkrat naj poudarim, da je tukaj vsekakor 

bistvena usposobljenost pedagoškega kadra, ki dela s tako ranljivo skupino. Kot primer dobre 

prakse lahko navedem danski projekt MK v produkcijski šoli, kjer se je učiteljica udeležila 

dodatnega izobraževanja za svetovanje. Mladi migranti se v individualnih pogovorih, 

namenjenih rednim povratnim sporočilom o napredku pri šolskem delu, pričnejo odpirati in 

zaupati tudi težave bolj osebne narave. Prav tako produkcijska šola redno sodeluje s 

strokovnjaki iz drugih institucij in različnimi terapevti, ki sicer ponudijo psihosocialno 

podporo vpisanim učencem. Smiselno se mi zdi tudi, da se pri populaciji oseb z mednarodno 

zaščito osebni integracijski načrt dopolnjuje z individualnim učnim načrtom, ki bi ga bilo 

potrebno uvesti, saj lahko le tako delujeta usklajeno in drug drugega dopolnjujeta, s tem pa 

največ prispevamo posamezniku. 
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Z ustreznimi pristopi in prilagojenimi oblikami šolanja lahko mladim migrantom brez 

osnovnošolske izobrazbe v Sloveniji ključno pripomoremo k integraciji v družbo. V praksi se 

pri nas to še ne dogaja v takšni meri, kot se na primer v tujini. Vrečer (2007) pri tem opozarja, 

da je namen držav, ki nočejo ustvariti pogojev uspešne integracije, da se migranti čim hitreje 

vrnejo domov (prav tam). Cilj države naj bi bil, da so njeni prebivalci čim bolj ekonomsko 

neodvisni in sposobni sami sebi zagotoviti dostojanstveno življenje (Bešter, 2005). Možnost 

šolanja je zagotovo primeren ukrep v tej smeri. Kljub temu pa bi bilo potrebno v povezavi s 

šolanjem posvetiti še več pozornosti integraciji, da bo ta uspešnejša in hitrejša.  

5.3.2 PREDLOGI SPREMEMB OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA MLADE 

MIGRANTE 

Ugotavljamo, da se velik delež odraslih, ki se izobražujejo v OŠO, odloči za opustitev šolanja. 

To pa še zlasti velja za migrantsko populacijo (Evalvacija Osnovne šole za odrasle …, 2012), 

ki nima poprejšnjega znanja jezika. Vendar pa (mladi) migranti niso edina populacija, ki ji 

izobraževanje v tovrstni obliki šolanja povsem ne ustreza. V nadaljevanju se bom s svojimi 

predlogi osredotočila predvsem na omenjeno populacijo (moje ugotovitve veljajo za mlade 

prisilne migrante), a to ne pomeni, da predlogi ne bi bili uporabni tudi za katero drugo 

ranljivo skupino, ki se znajde v OŠO. Najprej bom podala nekaj splošnih pedagoških 

usmeritev, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri načrtovanju izobraževanja za mlade migrante 

brez osnovnošolske izobrazbe, nato pa nekaj konkretnih predlogov sprememb. 

 

Pri načrtovanju primernejše oblike izobraževanja za mlade migrante bi morali biti pozorni, da 

je zadosten poudarek na naslednjih pedagoških idejah oz. področjih. 

 

 Individualizacija 

Ker je v izobraževalnih ustanovah za odrasle manj udeležencev kot v rednih oblikah šolanja, 

nam to daje možnost, da laže sledimo posameznikovemu razvoju in napredku. V skladu s tem 

se postavljajo novi cilji in se lahko lotevamo novih projektov. Vsak posameznik mora imeti 

možnost napredovanja in dobivati redna povratna sporočila o svojem delu. Pomembno je, da 

obstajajo individualni učni načrti, ki nam pomagajo slediti napredku posameznika, najti 

njihova močna področja pa tudi tiste dele, ki jim je potrebno nameniti še nekoliko več 

pozornosti. Namesto ocen, ki ne povedo veliko o tem, kaj pravzaprav oseba (še ne) zna, bi 

bile ustreznejše (redne) povratne informacije o napredku. Spodbujati je treba tudi 

samoevalvacijo učencev. Zaslediti je možno tudi predloge o ocenjevalnih mapah dosežkov. 

Učnih načrtov ne smemo nekomu kar predstaviti kot dane zahteve, pač pa mora sodelovati pri 

postavljanju ciljev in jih po potrebi v dogovoru tudi spremeniti. Pri tem je potrebno vključiti 

tudi starše oz. skrbnike mladih (mladoletnih) migrantov, če so ti prisotni v njihovih življenjih. 

Smiselno je, če se v primeru, da ima oseba izdelan osebni integracijski načrt, le-ta dopolnjuje 

tudi z individualnim učnim načrtom. Le tako lahko pri načrtovanju izobraževanja izhajamo iz 

potreb in želja posameznika. Pri tem je pomembno tudi, kot opozarja Košak Babuder (2011), 

kakšen odnos imata učitelj in mlad migrant. Če se mlad migrant počuti varen in sprejet, lahko 

učitelj veliko izve o njegovih izobraževalnih potrebah (prav tam) in ovirah pri vključevanju v 

šolski sistem.  
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 Socialno učenje 

Velik poudarek bi bilo potrebno dati delu v parih, skupinah in sodelovalnemu učenju sploh. S 

tem lahko vplivamo tudi na dobre odnose med udeleženci in splošno pozitivno klimo v 

organizaciji. Govorimo tudi o sodelovalnem učenju, ki bi ga bilo potrebno spodbujati med 

udeleženci. Košak Babuder (2011: 229) pravi, da je bistvo koncepta sodelovalnega učenja 

»učenje in razvoj preko odnosov v skupini. V sodelovalnih učnih skupinah so učenci različnih 

zmogljivosti, ki skupaj delajo za isti cilj. Ena izmed oblik sodelovalnega učenja je vrstniška 

pomoč«. Dobra praksa je, če starejši dijak pomaga novemu članu To koristi obema – dijak, ki 

je tam že dlje časa, dobi povratno informacijo o sebi in o tem, kaj se je naučil in kaj obvlada. 

Včasih je zelo težko opisati stvari, ki jih zna, veliko laže jih je v konkretni situaciji pokazati in 

razložiti preko praktičnih primerov. Tako se krepi njegova samopodoba. Hkrati ima ta metoda 

veliko prednost za novega člana – prebije led in spozna svoje vrstnike. Webb (1988, v Cole, 

2008, v Košak Babuder, 2011) dodaja, da se mnogi učenci laže poistovetijo z vrstniki kot pa z 

odraslimi in laže sledijo modelu vedenja vrstnikov kot pa (odraslih) učiteljev. Vrstniško 

tutorstvo omogoča učencem, v tem primeru mladim migrantom, da dobijo takojšnjo povratno 

informacijo, razjasnitev, razširitev in preoblikovanje znanja v socialnem odnosu, ki ni 

ogrožajoč (prav tam). Preko diskusij in refleksij pa ponujamo mladim v skupini priložnost za 

oblikovanje lastnega mnenja in vrednot, poleg tega pa krepimo jezikovno znanje mladih 

migrantov. 

 

 Medkulturno učenje 

Udeležence je potrebno (z zgledom) učiti spoštljivega odnosa drug do drugega, do učiteljev in 

do (skupne) lastnine, pa tudi drugačnosti – do drugih kultur in religij, saj to predstavlja 

osnovo za vzpostavitev pravične in uspešne multikulturne skupnosti in družbe. Bistveno je, da 

se vzpostavljajo in ohranjajo tudi stiki z večinskim prebivalstvom in vrstniki. Medvešek 

(2006) poudarja, da mora imeti oseba v procesu izobraževanja enake možnosti za 

napredovanje, imeti mora možnost ohranjanja svojega jezika, kulture in možnost 

izobraževanja brez občutkov diskriminacije. Košak Babuder (2011) dodaja, da multikulturni 

pristop poučevanja upošteva različnost socialno-kulturnega okolja, iz katerega prihajajo 

učenci. Z različnimi metodami dela (projektne naloge in zbiranje informacij o tem, v čem so 

si učenci med seboj podobni in v čem se razlikujejo na pozitiven način) se spoštuje različnost, 

podpira sprejemanje, spoštovanje in razumevanje vseh razlik med ljudmi. Hkrati se s tem 

odpravljajo etnične, kulturne in na spol vezane stereotipe. 

 

 Problemsko zastavljeno učenje in pridobivanje funkcionalnega znanja 

Učne izkušnje in reševanje problemov pomaga mladim migrantom, da se laže soočajo s 

težavami iz svojega življenja. Poudarek naj ne bi bil na količini teoretičnega znanja, ampak 

predvsem na vsebinah, ki bodo mladim migrantom kasneje koristile v življenju , ter na 

pridobivanju konkretnih spretnosti in znanj. Poleg omenjenih socialnih znanj je bistvena skrb 

zase, spoznavanje nove družbe in kulture, poznavanje ključnih institucij in spretnosti, ki jim 

bodo pomagale pri iskanju zaposlitve. Med zelo funkcionalna znanja sodi znanje o lastnem 

učenju. Mladi migranti pravijo, da ne vejo, kako se učiti (npr. slovenščino) oz. da še vedno 

iščejo najboljši način. V šoli naj bi jim ponudili tudi orodja, kako se učiti. Kot učinkovita se 

kaže tudi metoda, kjer se mladi migranti izkustveno učijo. S pojmom izkustveno učenje 
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imamo v mislih »proces, v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo (transformacijo) izkušnje« 

(Kolb, 1984, v Marentič-Požarnik, 1992: 3). Izkušnja je torej osnova, preko katere gradimo 

nova spoznanja – preko pogovora o njej, diskusiji in refleksiji sebe in drugih v danih 

okoliščinah. Marentič Požarnik (2000) dodaja še, da se pri izkustvenemu učenju v celoto 

povezujejo neposredna izkušnja (doživljanje), opazovanje (percepcija), spoznavanje 

(kognicija) in ravnanje (akcija). Primeri iz tujine kažejo, da je pri izobraževanju mladih 

migrantov smiselno upoštevati te elemente. Preko vseh uporabljenih metod pa je bistveno, da 

poteka opolnomočenje mladih migrantov, ki postanejo lastni kreatorji svojega življenja, 

dobijo priložnost in moč, da ga lahko nadzorujejo in usmerjajo v skladu s svojimi željami in 

potrebami. Osnovno izobraževanje naj bi jim ponudilo priložnost za učenje tistih spretnosti, 

da bodo kasneje v življenju sposobni poskrbeti zase in bodo kompetentni pri spoprijemanju s 

svojimi problemi in nastalimi življenjskimi situacijami. Da bi dosegli ta cilj, je potrebno 

mlade migrante aktivno vključevati v šolsko delo in v skupino. Košak Babuder (2011) dodaja, 

da z aktivnim vključevanjem učenci gradijo lastno razumevanje, ustvarjajo lastne analize in 

rešitve problemov. Pri tem je mogoče uporabiti celoten razpon dejavnosti, od iger, simulacij, 

igre vlog, kreativne dramatizacije do pantomime, pripovedovanja zgodb, risanja in vsebin, ki 

predstavljajo integracijo pojmov ter s tem omogočijo učencem, da izkusijo, na kakšne načine 

se pojmi povezujejo drug z drugim v svetu zunaj šole (prav tam). Pri izboru metod je potrebno 

upoštevati učenčev prednostni stil učenja (Cole, 2008, v Košak Babuder, 2011). Preko vseh 

teh aktivnosti dobijo mladi migranti priložnost, da se učijo sami o sebi in tako postopoma 

pričenjajo prevzemati odgovornost zase in za svoje življenje. 

 

 Druge prilagoditve pri poučevanju in učenju 

Med že naštetimi prilagoditvami je potrebno upoštevati še multisenzorni pristop pri 

poučevanju in učenju, za katerega pravi Košak Babuder (2011), da se kaže kot učinkovit pri 

učencih, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in ki imajo šibke jezikovne 

sposobnosti. Menim, da bi lahko bile iste metode uporabne tudi pri mladih migrantih. 

Omogočiti jim je potrebno, da informacije in nova znanja pridobivajo po vseh čutnih poteh: 

vidni, slušni, tipni in kinetični. Prav tako je potrebno tako ustna kot pisna navodila prilagoditi 

jezikovnim zmožnostim učencev. Avtorica predlaga še uporabo miselnih vzorcev, saj naj bi 

grafična organizacija podatkov pomagala učencu, da prepozna glavne pojme in nato h 

glavnim pojmom določi ključne podatke. Prav tako lahko na ta način razvrsti pomembno od 

nepomembnega. Kot dober primer lahko navedem tudi, da učiteljici v OŠO mladim 

migrantom pomagata pri sami organizaciji šolskih pripomočkov in jih tako učita, kako 

pristopiti k šolskemu delu, kako organizirati in ločiti predmete, da se laže znajdejo tudi pri 

samostojnem delu itd. . 

 

 Interdisciplinarnost 

Pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja za mlade migrante je bistveno, da se med seboj 

povežejo strokovnjaki z različnih področij, ki so kakorkoli vključeni v življenje mladih 

migrantov. Omenili smo že, da je pomembno povezovanje s strokovnjaki iz različnih 

organizacij, ki so kakorkoli v stiku z mladimi migranti (npr. svetovalni delavci iz institucij, ki 

ponudijo mladim psihosocialno podporo, učitelji, vodje izobraževanja, svetovalni delavci v 
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izobraževalnih institucijah, socialni delavci iz CSD, svetovalci za begunce itd.). Pomembno 

je, da sodelujejo različne vzgojno-izobraževalne organizacije med seboj. 

 

 Sodelovanje s starši oz. skrbniki 

To je področje, ki mu v raziskavi nisem posvetila pozornosti, saj so vsi sodelujoči živeli v 

Sloveniji brez staršev. Mladoletni migranti imajo tukaj skrbnike, za katere je bistveno, da so v 

rednem stiku s šolo. Vključevanje staršev (skrbnikov) je najbolj učinkovito, ko je dobro 

načrtovano in traja dalj časa. Spodbujati bi bilo potrebno partnerski odnos med domom in 

šolo. K temu lahko prispevajo: razredni časopis, pogosti telefonski klici, sestanki učiteljev in 

staršev (skrbnikov) ter starši (skrbniki) kot prostovoljci. To je pomembno, ker družina 

zagotavlja otroku primarno izobraževalno okolje in se z vključevanjem staršev v formalno 

izobraževanje otrok poveča njihova izobraževalna uspešnost (Cole, 2008, v Košak Babuder, 

2011). 

 

Na podlagi ugotovitev svoje raziskave, poprejšnjih pogovorov z zaposlenimi na nevladni 

organizaciji, ki spremlja mladoletne migrante, z zaposlenimi na OŠO, predelane literature in 

primerov (dobrih) praks iz tujine predlagam naslednje konkretne spremembe na področju 

izobraževanja za (mlade) migrante brez osnovnošolske izobrazbe v Sloveniji:  

 

1. Pred vključitvijo v osnovnošolsko izobraževanje bi morali biti organizirani jezikovni 

tečaji. Tudi raziskave programov OŠO (npr. Evalvacija Osnovne šole za odrasle …, 

2012) pokažejo, da bi bilo smiselno pred šolanjem migrantom omogočiti vključitev v 

program učenja slovenskega jezika in šele potem vpis v program OŠO. V idealnih 

pogojih bi se vsak učil brati in pisati v svojem maternem jeziku, vendar je ta princip v 

praksi le redko uresničljiv, kadar govorimo o opismenjevanju mladih migrantov 

(National Core Curriculum for Literacy Training …, 2012), zato je nujno, da najprej 

poznajo nekaj osnov jezika, preden pričnejo s šolskim procesom. Z ustreznimi 

spremembami na tem področju bi tako omilili vpliv dejavnika neznanja jezika okolja, 

ki zna mlade migrante sicer odvrniti od odločitve za vključitev v šolanje. S tem pa bi 

hkrati zadostili potrebam po komunikaciji z okoljem ter olajšali navezovanje stikov z 

okolico in širjenje socialne mreže. 

 

2. Razviti bi bilo potrebno programe neformalnega izobraževanja, ki bi tudi mlade 

migrante z negotovim statusom v Sloveniji opremili z nekaterimi osnovnimi 

spretnostmi za življenje. Glede na podatke o številu ugodenih prošenj za politični azil 

v Sloveniji lahko sklepamo, da bo velik del mladih prosilcev za azil moral zatočišče 

poiskati v kateri od drugih držav. Hkrati pa nam to ne sme služiti kot izgovor, zakaj 

jim v vmesnem času ne bi ponudili kakšnih možnosti za pridobivanje temeljnih znanj. 

Ker slovenščino govori zelo malo število ljudi, bi programi morali potekati v enem ali 

več svetovnih jezikov. S tem jim damo možnost, da se lažje znajdejo v svoji 

prihodnosti, ki je v vsakem primeru zelo negotova. Tudi stroški teh neformalnih 

izobraževalnih programov nam ne smejo služiti kot izgovor, da odrekamo osebam 

pravico do izobrazbe. Dolgoročno gledano bodo takšni programi prinesli pozitivne 

posledice ne samo za mlade migrante, pač pa za okolje, kamor se bodo vključili. Če si 
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bodo svoj dom našli v eni izmed držav EU, prispevamo na tak način k razvoju vseh 

držav članic. V vsakem primeru pa v današnjem času več ne moremo govoriti o 

razvoju posamezne države, saj je ves svet povezan med seboj in napredek in razvoj v 

eni državi v tej smeri pomeni napredek vseh. S spremembami na tem področju bi 

odgovorili na dileme, povezane z (ne)urejenim statusom v državi in (ne)motiviranostjo 

za resno šolsko delo, dokler le-ta ni urejen. Kljub temu je potrebno opozoriti, da s tem 

le blažimo neurejeno situacijo, kar se tiče podeljevanja statusov, in dolgotrajnih 

postopkov, ki so prisotni pri tem. Potrebne bi bile celovite spremembe tudi na tem 

področju; to pa presega namen mojega diplomskega dela, zato naj zadostuje le 

opozorilo na problematično situacijo, v kateri se znajdejo številni prisilni migranti.  

 

3. Za udeležence programa bi bilo potrebno pripraviti individualne učne načrte, pri 

katerih bi bilo potrebno upoštevati individualne potrebe, želje, interese, zmožnosti in 

življenjske okoliščine. Učno okolje bi moralo mladim migrantom ponuditi tudi 

priložnosti za postavljanje lastnih ciljev. Cilji morajo biti realni in konkretni, hkrati pa 

je potrebno opisati načine, s katerimi bodo cilji doseženi (National Core Curriculum 

for Integration Training …, 2012). Organizacije se morajo posvečati ugotavljanju 

potreb, oblikovanju učnega gradiva, ustvarjanju in povezovanju različnih učnih okolij, 

svetovanju, iskanju novih načinov ugotavljanja, vrednotenja in ocenjevanja znanja. To 

je povezano tudi z motivacijo in spodbujanjem vseživljenjskega učenja ter spremljanju 

in vrednotenju kakovosti izobraževalnega dela (Klemenčič idr., 2012). Namesto 

ocenjevanja je bolj smiselno dajati udeležencem redne povratne informacije o 

napredku, pri preverjanju znanja pa bi morali slovenski jezik obravnavati kot tuji 

jezik. Tako bi ga morali tudi poučevati. Zdaj obstaja le npr. učni načrt za 70-urni tečaj 

slovenščine za dijake tujce (Učni načrt …, 2010) pa še izvajanje le-tega v praksi je 

vprašljivo. Na tem področju so prisilni migranti v nekoliko boljšem položaju v 

primerjavi z drugo populacijo migrantov, saj imajo zagotovljeno učno pomoč v 

Azilnem domu, možnost (brezplačne) vključitve v tečaj slovenščine in možnost 

individualne učne pomoči s strani prostovoljcev. Kljub temu bi bilo smiselno 

premisliti, kako mladim migrantom približati poučevanje slovenščine tudi v šolskem 

okolju. Z vpeljanimi individualnimi učnimi načrti bi tako laže prilagodili oblike 

šolskega dela in jih približali stilu učenja migrantov, poprejšnjim izkušnjam s 

šolanjem, sledili bi njihovim načrtom za prihodnost, kolikor je mogoče, z rednimi 

povratnimi informacijami bi krepili dobro učno samopodobo itd. . 

 

4. Trenutno je vključitev v OŠO v Sloveniji edina možnost, da pridobiš osnovnošolsko 

izobrazbo. Pri tem se program OŠO skuša karseda približati rednim programom 

osnovnih šol. Pričeti bi morali razmišljati zunaj obstoječih okvirov in začrtati 

spremembe v tej smeri. Evalvacija Osnovne šole za odrasle … (2012) navaja, da bi za 

kaj takega bile potrebne ustrezne spremembe v sedanji zakonodaji. S tem bi odprli 

možnosti za pridobivanje in potrjevanje pridobivanja enakovrednih standardov znanja 

po različnih poteh. Osredotočiti bi se bilo potrebno predvsem na postopnost 

pridobivanja spretnosti znanj in upoštevati značilnosti in zmožnosti potencialnih 

udeležencev. Pri tem moramo izhajati iz izkušenj dosedanjih dobrih praks pri delu z 

ranljivimi ciljnimi skupinami (Predlog zasnove izobraževanja odraslih …, 2011). 

Prisoten naj bi bil torej individualen pristop. Uvesti bi bilo potrebno različne programe 

za pridobivanje enakovrednih standardov znanj. Če bi bila na voljo širša ponudba 

izobraževalnih programov, bi migranti laže izbirali tiste programe in oblike 
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izobraževanj, pri katerih bi pridobljeno znanje ocenili kot uporabno in v pomoč pri 

njihovi nadaljnji življenjski poti. 

 

5. Smiselno bi bilo združiti 1. do 4. razred v en program. V tem obdobju sedaj poteka 

opismenjevanje. Tudi v Evalvaciji Osnovne šole za odrasle … (2012) je zapisano, da 

bi kazalo sedanji program opismenjevanja združiti v enoten program, po katerem bi se 

posameznik lahko vključil v 5. razred osnovne šole. Pri tem je potrebno upoštevati, da 

nekateri veščine branja, pisanja in računanja obvladajo, drugi pa dejansko ne. Pri 

mladih migrantih iz drugega (arabskega) kulturnega ozadja bi bilo najprej smiselno 

posvetiti pozornost učenju naše pisave, pisanju in branju. Učitelji v tem programu bi 

morali biti usposobljeni tudi za učenje slovenščine kot tujega jezika. Hkrati bi morali 

znati poiskati tudi priložnosti za mlade migrante, da se izkažejo. Moja raziskava je 

pokazala, da je npr. matematika področje, za katerega nekateri menijo, da jim gre 

dobro od rok. Hkrati bi bilo potrebno omenjen enotni program opismenjevanja 

povezovati z zunanjimi organizacijami (npr. s programom PUM), kjer lahko mladi 

migranti pridobijo še druge spretnosti, širijo svojo socialno mrežo in se učijo in 

počnejo stvari, ki jih zanimajo, preko tega pa gradijo svoje znanje jezika, doživljajo 

potrditve in tako dobijo dodatno motivacijo za nadaljevanje šolanja. PUM ponuja 

dodatno prednost, ker že ima razvit individualen pristop in bi se lahko individualni 

učni načrt, ki bi ga zastavili v izobraževalni instituciji, dopolnjeval z individualnim 

načrtom v programu PUM. V obstoječi obliki izobraževanja za odrasle (OŠO) mladi 

migranti ocenjujejo povezovanje s programom PUM kot smiselno predvsem v 

obdobju opismenjevanja. 

 

6. Pri načrtovanju izobraževanja za doseganje osnovnošolske izobrazbe bi bilo smotrno 

tudi dati poudarek samoizobraževanju, saj s tem upoštevamo raznolikost življenjskih 

situacij migrantske populacije
59

. Tudi Evalvacija Osnovne šole za odrasle … (2012) 

navaja, da bi bilo treba pri izvajanju omogočiti več samoizobraževanja in samostojnih 

priprav na določene izpite. Celotna predavanja se naj bi omogočila le pri splošnih 

predmetih (slovenščina, matematika, tuji jezik, fizika, kemija), v zaporednih 

predavanjih, ki si sledijo. S tem omogočimo manj pozabljanja in boljše pomnjenje. 

Druge predmete bi lahko izvajali tudi preko projektnih in seminarskih nalog, saj bi 

lahko uporabili predznanje in izkušnje, ki bi jih povezali z učno snovjo. Poleg tega bi 

likovno in glasbeno dejavnost lahko kombinirali s prostočasnimi dejavnostmi v 

zavodih (likovno, modelarsko, glasbeno ….). Vključitev bi se morala posamezniku 

omogočiti tudi med letom, manjkajočo snov pa bi lahko  nadoknadil s samostojno 

pripravo ali dodatnimi nalogami. S tem bi bistveno razbremenili mlade migrante, ki 

imajo sicer proti koncu šolanja v OŠO veliko število predmetov številne obveznosti. 

Več projektnega dela bi tako prineslo spremembe v oblikah poučevanja in izvajanja 

predmetov, ki v sedanji obliki ne ustrezajo vsem. S tem je povezana tudi naslednja 

točka. 
 

7. Izobraževalne programe bi bilo potrebno zastaviti tako, da bi jih povezovali s 

poklicnimi programi. Predlog zasnove izobraževanja odraslih … (2011: 24 - 25) med 

                                                           
59

 Zlasti (migrantskim) ženskam (z otroki) bi utegnila ta oblika bolj ustrezati. O tem pa le predvidevam, saj gre 

za populacijo, ki mi je ni uspelo zajeti v vzorec. 
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drugim predlaga, da se izobraževalni programi in njihove izvedbe »načrtujejo tako, da 

se učne vsebine, ki vodijo k standardu osnovne šole, čim bolj integrirajo v programe 

poklicnega usposabljanja in usposabljanja za potrebe trga dela ali v programe za 

razvoj spretnosti, potrebnih za vsakdanje življenje«. Primeri dobrih praks iz tujine 

namreč kažejo, da je to najbolj učinkovit pristop. Enakovrednost standarda s 

standardom osnovne šole pa naj bi se ugotovila po formalno določenih postopkih 

(prav tam). Smiselno bi bilo tudi povezovanje s srednjimi šolami in preko tega bi 

mladi migranti lahko spoznali različne poklice. Prav tako se kot primerno kaže 

povezovanje z različnimi podjetji, kjer bi se mladi migranti lahko v praksi preizkusili 

in srečali z različnimi oblikami dela. Vse to bi jim lahko ponudilo suport, spodbudilo k 

nadaljnjemu šolanju in olajšalo odločitev glede izbire poklica zase. Poleg tega bi 

krepilo njihove poklicne in druge spretnosti, kar bi jim olajšalo prehod na trg dela.  
 

8. Ob vsem tem bi bilo treba načrtovati izobraževanje za učitelje in druge strokovne 

delavce za tako ranljivo skupino, kot so mladi migranti brez osnovnošolske izobrazbe, 

med katerimi nekateri še nikoli pred tem niso vstopili v šolo. Poleg tega bi bila 

potrebna strokovna usposabljanja in izobraževanja tudi za vse zunanje sodelavce in 

učitelje, s katerimi bi sodelovali pri predlaganih projektih, da bi imeli dovolj 

ozaveščene pojme medkulturnosti, povezovanja skupine, delovanja 

antidiskriminatornih praks itd. . Evalvacija Osnovne šole za odrasle … (2012) sicer 

govori o otrocih s priseljenskim ozadjem, a lahko povedano posplošimo tudi na 

populacijo mladih migrantov. Pravi, da učitelji, ki nimajo dovolj znanj in ne razumejo 

potreb omenjene populacije, le-to pogosto označijo kot leno in nezainteresirano. Z 

ustreznimi znanji pa bi lahko poskrbeli za večjo socialno vključenost mladih 

migrantov, tako da poskrbijo za enakovreden in enakopraven položaj med vrstniki, 

poskrbijo za ustrezen odnos drugih učiteljev in delavcev na šoli do njih, poskrbijo za 

ustrezen odnos staršev drugih udeležencev do njih ter ustvarijo socialno klimo, ki 

zagotavlja sprejemanje in priznavanje različnosti vseh udeležencev ter omogoči 

mladim migrantom ustrezno vključenost v skupino. 
 

Za konec še enkrat poudarjam zavedanje, da se spremembe v šolskem sistemu dogajajo zelo 

počasi. Dejstvo pa je, da pod vplivom globalnih sprememb prihaja v Slovenijo vedno več 

migrantov tudi iz držav tretjega sveta, kjer niso imeli vsi možnosti obiskovanja šole. Podatki 

kažejo, da je še vedno velik delež svetovne populacije (funkcionalno) nepismen, zato ne 

preseneča, da se del le-teh znajde tudi med migranti. Prav tako lahko jezikovne ovire 

pripeljejo osebo tako daleč, da izstopi iz redne oblike šolanja. Vendar niti obstoječa 

(nadomestna) oblika izobraževanja v OŠO ne ustreza več kot polovici vpisanih glede na 

podatke o opustitvi šolanja, zato je smiselno premisliti o spremembah in tako ljudem dejansko 

ponuditi možnost za pridobitev osnovne izobrazbe, možnost za nadaljevanje izobraževanja in 

s tem tudi možnost za boljše življenje. 
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IV ZAKLJUČEK 
 

V diplomski nalogi sem predstavila stanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v 

Sloveniji za mlade migrante brez osnovnošolske izobrazbe, stare od 15 do 24 let. To je 

starostna skupina, med katero je pri nas najvišja stopnja registrirane brezposelnosti. Edina 

obstoječa oblika za pridobitev osnovnošolske izobrazbe za osebe, ki so izpolnile 

osnovnošolsko obveznost, je osnovna šola za odrasle (OŠO), ki se po svojem programu skuša 

čim bolj približati rednim osnovnim šolam. 

 

Mladi migranti pozitivno vrednotijo izobrazbo. Predstavlja jim osnovo za pridobitev poklica 

in (boljše) življenje v prihodnosti. Menijo, da jim šolanje lahko pomaga pri doseganju 

življenjskih ciljev, kolikor imajo le-te že oblikovane. Kljub prisotnim dejavnikom, ki jih 

spodbujajo k vključitvi v šolski sistem (npr. brezplačna vključitev, želja po doseženi stopnji 

izobrazbe in želja po izbiri svoje zaposlitve, spoznavanje novih ljudi, učenje jezika itd.), se 

jim na pot postavlja še več dejavnikov, ki otežujejo njihovo vključitev oz. vztrajanje v 

šolskem sistemu. Med njimi je zagotovo dejstvo, da je Slovenija tranzitna država in da ni bila 

ciljna destinacija mnogih izmed migrantov, neurejen status oseb, neznanje jezika, kulturni 

šok, rigiden šolski sistem, v katerem se znajdejo … Posledično hodijo nekateri v šolo zaradi 

drugih ugodnosti, ki izhajajo iz dejstva, da se šolajo (npr. finančna podpora in urejeno 

zdravstveno zavarovanje), kar pa se lahko kaže pri nemotiviranosti za šolsko delo, izostajanju 

od pouka, zamujanju ipd. Dodatno lahko situacijo poslabša dejstvo, da učitelji, ki jih 

poučujejo, niso deležni ustreznih usposabljanj in izobraževanj za delo s tako ranljivo skupino, 

kot so mladi migranti brez osnovne šole, med katerimi nekateri še nikoli prej niso prestopili 

praga učilnice in ne znajo brati, pisati, računati … Z ustreznimi izobraževanji bi omogočili 

večjo fleksibilnost učiteljev pri izbiri metod in oblik dela, ki bi ustrezale mladim migrantom. 

V Sloveniji bi poleg tega potrebovali bolj pestro ponudbo izobraževanj za omenjeno 

populacijo in bolj individualiziran pristop, ki bi odgovoril na njihove potrebe in življenjsko 

situacijo. Smiselno je, da se jim ponudi funkcionalna znanja, ki jih lahko uporabijo tudi zunaj 

šole. Mladi migranti ocenjujejo sicer kot najbolj uporabno znanje, ki ga pridobijo v OŠO, 

znanje slovenskega jezika, pa tudi matematike, računalniško pismenost, znanje o Sloveniji in 

tukajšnjih navadah ljudi. Potrebno bi bilo še bolj načrtno delo na socialnih spretnostnih, 

krepitvi socialne mreže mladih migrantov tudi zunaj šolskega okolja in več povezav z 

bodočimi poklici. Potrebnega bi bilo več kariernega svetovanja in povezovanja s srednjimi 

šolami, organizacijami, podjetji v lokalni skupnosti. V povezavi s tem sem skušala odgovoriti 

na vprašanje, ali mladi migranti gledajo na spretnosti, ki jih pridobi posameznik z vključitvijo 

v program PUM, kot uporabne zase in v pomoč pri integraciji v širše okolje. Mladi migranti 

ocenjujejo potencialno vključenost v program kot koristno zaradi učenja jezika, zaradi 

spoznavanja novih ljudi in zaradi učenja določenih spretnosti, ki jih zanimajo ali jim lahko 

koristijo (učna pomoč, projektno delo – npr. delo z računalnikom, učenje podjetništva preko 

projektov s končnimi izdelki, katerih namen je prodaja ipd.). Vključitev naj bi bila 

primernejša predvsem za osebe v nižjih razredih OŠO, saj imajo te manj drugih obveznosti. Z 

vključitvijo v program PUM bi se mlade migrante spodbudilo k aktivnemu reševanju lastne 

življenjske situacije, jim ponudilo možnosti za pridobivanje različnih uporabnih znanj in 



108 
 

spretnosti ter okrepilo njihovo socialno mrežo med vrstniki, kar je ključnega pomena za 

populacijo v njihovem razvojnem obdobju. Poleg tega bi jih tako laže motivirali za vztrajanje 

v šolskem sistemu ali pa bi se jim ponudila podpora pri vstopanju na trg dela. Na tak način bi 

se ravnalo preventivno. Nima pa vključitev mladih migrantov v program PUM posledic samo 

zanje, temveč za celotno skupino, prisotno v programu. Izkazalo se je, da so med nekaterimi 

mladimi uporabniki programa PUM prisotni številni predsodki in stereotipi. S sodelovanjem 

in z možnostjo spoznavanja drug drugega tako ponudimo tudi celotni skupini priložnost, da 

črpajo spoznanja iz realne izkušnje in tako dolgoročno delujemo preventivno ter 

vzpostavljamo medkulturni dialog med večinsko družbo in pripadniki manjšinskih kultur, 

živečih v Sloveniji. Na tem mestu vidim pomembno vlogo socialnih pedagogov. Najprej kot 

zagovornike ranljivih skupin, kar mladi migranti brez osnovne šole vsekakor so. Naša naloga 

je opozoriti na pomanjkljivosti v sistemu, kar deloma skušam narediti tudi sama s svojim 

diplomskim delom. Konkretno o tej temi pri nas nisem našla nobenega obstoječega vira, a to 

ne pomeni, da težava ne obstaja. Če se o nekem problemu ne govori, lahko ljudje to velikokrat 

narobe interpretirajo in menijo, da niso potrebne nobene spremembe. Socialni pedagogi se 

torej pojavljamo kot zagovorniki skupin, ki sicer ne bi bile slišane. Poleg tega lahko kot 

možen kader v različnih srednjih šolah in drugih organizacijah aktivno sodelujemo pri 

načrtovanju omenjenih projektov, o katerih sem pisala kot o možni rešitvi. Prav tako se lahko 

pojavimo v vlogi oseb, ki ponudijo mladim migrantom socialno svetovanje in pomoč pri 

urejanju življenjskih situacij in socialnem vključevanju. Ključno vlogo lahko odigramo tudi, 

ko se vzpostavijo različne oblike sodelovanj med izobraževalnimi institucijami z mladimi 

migranti in drugimi organizacijami, kjer v skupini zagotavljamo, da tudi v praksi poteka 

sodelovanje in izmenjava med vsemi udeleženci, s tem pa krepimo medkulturno učenje in 

vzpostavljamo multikulturalizem oz. interkulturnost v družbi. Podporo pa lahko ponudimo 

tudi drugim udeleženim izvajalcem. S svojo raziskavo sem prikazala le delček realnosti 

osnovnošolskega izobraževanja za mlade migrante. V vzorec mi ni uspelo zajeti nobene 

ženske, ki tudi sicer predstavljajo manjšino v OŠO. Zato svojih ugotovitev ne morem 

posploševati na celotno populacijo migrantov. Zanimivo bi bilo dobiti vpogled v situacijo 

šolanja iz perspektive mladih migrantk. Poleg tega niso bile zajete vse kategorije migrantov. 

V pogovorih so sodelovali le prisilni (politični) migranti, ki bivajo sami v Sloveniji. Z 

raziskavo se nisem dotaknila področja sodelovanja šole in staršev (mladoletniki imajo v 

Sloveniji dodeljene skrbnike). Ker v raziskavi ni bil v vzorec zajet nihče od ekonomskih 

migrantov, nisem uspela ugotoviti, če obstaja kakšna razlika med prisilnimi in ekonomskimi 

migranti v motivaciji za obiskovanje šole, dosežkih, vizijah za prihodnost itd. . Verjetno bi 

dobila tudi drugačne odgovore in drugačen pogled na šolanje v OŠO, če bi v vzorec zajela 

tudi populacijo, ki je opustila šolanje v OŠO ali se sploh nikoli ni odločila za vključitev vanjo. 

Vse to so področja, ki ostajajo odprta in ki bi jih bilo v prihodnje še smiselno raziskati.  

 

Ključno je tudi zavedanje, da je vključenost v proces izobraževanja povezana ne samo z 

integracijo na področju izobraževanja, ampak se hkrati dotika vseh drugih bistvenih področij 

kot so socialno-ekonomska integracija, kulturna integracija, dolgoročno tudi pravna in 

politična integracija itd. S tem ko nekomu priznamo pravico do izobrazbe in mu v praksi tudi 

omogočimo zares izkoristiti to pravico, mu odpremo možnost za uporabljanje vseh drugih 

pravic.  
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