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POVZETEK 
 

V magistrskem delu raziskujem življenje afganistanskih mladostnikov, prosilcev za mednarodno 

zaščito, v Sloveniji. Omenjeni mladostniki so v Sloveniji kot mladoletni zaprosili za mednarodno 

zaščito, ki so jim jo na Ministrstvu za notranje zadeve podelili zgolj do dopolnitve polnoletnosti, 

kasneje, ko so postali polnoletni, pa jim zaščite niso več podaljšali. V prvem delu predstavim 

populacijo beguncev ter še posebej izpostavim populacijo otrok brez spremstva. Nadaljujem s 

predstavitvijo njihove poti do Evrope, integracijo v državi gostiteljici in nekaj besed namenim 

socialnim razmeram v Afganistanu. V drugem, empiričnem delu, s pomočjo intervjujev z dvema 

afganistanskima mladostnikoma, dveh odgovornih z Ministrstva za notranje zadeve, predstavnic iz 

dveh organizacij (Slovenska filantropija in organizacija Fridolin), ki aktivno sodelujeta z 

omenjenimi mladostniki, in novinarja radia Val 202 ter poznavalca Afganistana raziskujem, kakšno 

je življenje afganistanskih mladostnikov v Sloveniji. Svoje ugotovitve strnem v osmih sklopih, ki 

podrobno predstavijo življenje omenjenih mladostnikov v Sloveniji. Ugotovitve raziskave med 

drugim kažejo na to, da ima slovenska politika na področju migracij še vrsto pomanjkljivosti 

(neusklajenost z mednarodnim pravom in na posameznih mestih z nacionalno zakonodajo itd.) in da 

se afganistanski mladostniki v Sloveniji zaradi dolgotrajnih postopkov in prenašanja odgovornosti z 

institucije na institucijo srečujejo s stalno negotovostjo glede njihove prihodnosti. 

 

Ključne besede: begunci, Afganistan, mladi, mednarodna zaščita, subsidiarna zaščita 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

In my masters thesis I research the life of Afghan youths in Slovenia who applied for the 

international protection. These youths were underage when they applied for the international 

protection in Slovenia, which was granted by the Ministry of Internal affairs, but only until they 

legally became of age, after that the protection was no longer extended. In the first part I present the 

population of refugees and particularly point out the population of unaccompanied minors. I 

continue with the presentation of their journey to Europe, their integration in the host country and 

dedicate some words to the social conditions in Afghanistan. In my second, empirical part, with the 

help of interviews with two Afghan youths, two Ministry of Internal affairs officials, two 

organizations (Slovenian philanthropy and Fridolin organization), which actively cooperate with the 

already mentioned youths, radio Val 202 journalist and a person familiar with Afghanistan, I 

research the life of Afghan youths in Slovenia. Among other my research results show that 

Slovenian politics still has many weaknesses (inconsistency with the international law and in some 

parts with the national legislation, etc.) and that Afghan youths in Slovenia, due to long lasting 

procedures and responsibilities being diverted from one institution to another, are met with constant 

insecurity regarding their future. 
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1 UVOD 

Dandanes mediji dnevno poročajo o beguncih oziroma migrantih. Bolj ali manj novice niso 

pozitivne. Slišimo lahko o nesrečah, ki se dogajajo na morju, o slabih razmerah v begunskih 

taboriščih po svetu, o številnih oblikah izkoriščanja beguncev itd. Zdi se, da begunci državam, 

kamor bežijo, prej kot kaj drugega predstavljajo nadlogo, ki bi se je radi kar se da hitro znebili. 

Z begunci
1
 sem se prvikrat srečala leta 2011, ko sem v okviru organizacije Fridolin prvič stopila v 

Azilni dom. V vsem tem času sem bila v stiku s številnimi begunci iz različnih držav, največ pa sem 

sodelovala s skupino mladostnikov iz Afganistana. S posameznimi mladimi iz Afganistana se od 

njihovega prihoda dalje srečujem večkrat mesečno. Od leta 2009 dalje je v Republiko Slovenijo
2
 

prišlo devet afganistanskih mladostnikov
3
, ki so kot mladoletni zaprosili za mednarodno zaščito in 

prejeli t. i. subsidiarno zaščito
4
, a zgolj do polnoletnosti. Po dopolnitvi osemnajstih let so zaprosili 

za podaljšanje t. i. subsidiarne zaščite, a na dokončni odgovor odgovornih še čakajo. V tem času 

večina živi v dijaškem domu, hodi v slovensko osnovno oziroma srednjo šolo in bolj ali manj 

tekoče govori slovensko. Tekom naših tedenskih druženj so se odpirale različne teme, ki so se 

dotikale tako življenja in dogajanja v Afganistanu, poti v Evropo kot tudi samega življenja v RS. 

Vse našteto me je spodbudilo k temu, da raziščem, kakšno je življenje afganistanskih mladostnikov, 

prosilcev za mednarodno zaščito, ki so v RS prišli kot mladoletni in so v RS dopolnili polnoletnost. 

Zanimalo me je, kako občutijo in doživljajo življenje v RS. Z željo pogledati na njihovo življenje v 

RS z več zornih kotov sem v raziskavo vključila še oceno odgovornih na Ministrstvu za notranje 

zadeve
5
, odgovornih v dveh nevladnih organizacijah, ki aktivno sodelujeta z afganistanskimi 

mladostniki, ter novinarja, ki je bil nedolgo nazaj v Afganistanu in že več let spremlja dogajanje v 

tej državi. 

 

V začetku magistrske naloge predstavim nekaj teoretičnih izhodišč, ki se mi zdijo ključna za 

razumevanje področja, ki ga raziskujem. Na kratko predstavim, kaj so migracije in kdo so begunci. 

Pri tem opozorim na pomembno razlikovanje med prosilcem za mednarodno zaščito, osebo s 

statusom begunca in osebo s statusom subsidiarne zaščite. Sledita poglavji o poti beguncev v 

Evropo in o integraciji v »novi« državi. Nekaj besed namenim tudi temi otrok brez spremstva, saj se 

                                                 

 
1
 V magistrski nalogi uporabljam izraz begunci, ko pišem na splošno o populaciji, ki jo zajemam. V primerih, ko pišem 

specifično o populaciji, ki jo obravnavam v svoji raziskavi, pa uporabljam izraz prosilec za mednarodno zaščito, saj je 

ta izraz bolj korekten. Podrobnejša razlaga omenjenih izrazov sledi v drugem poglavju teoretičnega dela magistrske 

naloge. 
2
 V nadaljevanju RS.  

3
 V vseh primerih gre za osebe moškega spola.  

4
 O t. i. subsidiarni zaščiti pišem v drugem poglavju teoretičnega dela magistrske naloge. 

5
 V nadaljevanju MNZ. 
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mi zdi pomembna za razumevanje specifičnega položaja afganistanskih mladostnikov, ki so v RS 

prišli kot otroci brez spremstva in v času življenja v RS postali polnoletni. V zaključku teoretičnega 

dela sledi še kratko poglavje o identiteti, kjer posebej izpostavim etnično identiteto, in nekoliko 

daljše poglavje o socialnih razmerah v Afganistanu, kjer med drugim predstavim dve raziskavi, ki 

sta bili narejeni na temo afganistanskih mladostnikov, prosilcev za mednarodno zaščito, v Evropi. 

Teoretičnemu delu sledi empirični del, v katerem najprej predstavim povzetke vseh sedmih 

intervjujev, ki sem jih opravila. Sledi analiza intervjujev po tematskih sklopih, ki sem jih 

oblikovala, in nato še interpretacija omenjenih sklopov. Magistrsko nalogo sklenem z zaključkom, v 

katerem strnem svoje ugotovitve. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 MIGRACIJE 

Migracije oz. selitve obstajajo, odkar obstaja Homo sapiens. »Migracijski procesi, njihovi raznoliki 

in kompleksni vzorci in oblike predstavljajo pomemben spekter delovanja vsake družbe in države. 

Razumevanje pomena in vloge teh procesov je predpogoj za premišljeno in učinkovito soočanje 

države, njene uprave, civilne družbe (tudi nevladnih organizacij) z izzivi na področju socialne 

kohezije oz. integracije, medkulturnega dialoga, upravljanja skupnosti« (Jazbec, 2010, str. 205). 

Ljudje dandanes migrirajo bodisi prisilno (ekonomski migranti, ekološki migranti, prosilci za 

mednarodno zaščito, begunci itd.) bodisi je migracija nekakšen način »iskanja možnosti za osebni 

razvoj, izobraževanje, zaposlitev ali delo, ustvarjanje, iskanje novega« (prav tam, str. 206). 

Avtorica Medved (1998) migracije loči glede na motiv in glede na način vstopa v državo. Glede na 

motiv loči ekonomske (delavci migranti, poslovneži), politične (iskalci azila, begunci, vojni 

begunci) in sekundarne migracije oziroma migracije družinskih članov (zakonci, mladoletni otroci). 

Po načinu vstopa omenjena avtorica loči migracije na zakonite oziroma legalne migracije, prisilne 

migracije in nezakonite oziroma ilegalne migracije. K prvim štejemo migracije, pri katerih 

posameznik po lastni volji spremeni državo prebivališča. Pod drugo vrsto migracij sodijo primeri, 

ko posameznik zapusti državo zaradi strahu pred preganjanjem, zaradi kršenja človekovih pravic 

oziroma drugih konfliktov ali katastrof. Zadnja vrsta migracij zajema posameznike, ki na 

nedovoljen način bivajo v tuji državi oziroma ki čez mejo pridejo na prepovedan način. 

Ljudje se preseljujejo že vso zgodovino. Na to preseljevanje v največji meri vpliva politika, ki se 

»oblikuje pod vplivom različnih idejnih izhodišč, konceptov države in prava, prebivalstva, naroda, 

vrednot, mnenj, stališč, kulture ipd.« (Jazbec, 2010, str. 209). Poleg politike migracijsko politiko 

vsakodnevno sooblikujemo tudi ljudje ter naše delovanje v skupnosti. Človeški doprinos k 

oblikovanju omenjene politike je povezan z vzgojnim ter tudi socializacijskim kulturnim in 

ideološkim procesom, katerega del smo od otroštva dalje. Eno izmed ključnih vlog pri oblikovanju 

odnosa do migrantov in raznolikosti ljudi, družb in držav nasploh ima vsekakor šolski sistem 

oziroma učitelji. 

2.1.1 Migracijske politike 

Pojem migracijska politika obsega tako politiko notranjih selitev kot tudi politiko mednarodnih 

selitev. Politika mednarodnih selitev, katere del je begunska politika, se deli še na politiko 
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priseljevanja in politiko odseljevanja (Medved, 1998). Evropska unija
6
, katere del je med drugim 

tudi Slovenija, razvija skupno migracijsko politiko. Članice EU usklajujejo svojo »zakonodajo in 

standarde za sprejem, namestitev, vodenje azilnih in drugih postopkov na področju migracij ter 

integracije (dovoljenje za bivanje, delo, zaposlitev itd.)« (Jazbec, 2010, str. 206).  

2.1.2  Imigrantska politika 

Države izbirajo različne imigrantske modele, ki jih različni avtorji razvrščajo v različne modele. 

Največkrat govorimo o treh modelih, in sicer o: 

 modelu (diferenciranega) izključevanja; 

 asimilacijskem modelu; 

 pluralističnem (multikulturnem) modelu. 

V prvem modelu, modelu izključevanja, gre za to, da so priseljenci del zgolj posameznih sfer 

družbenega življenja, iz drugih sfer pa so izključeni. Pogosto so tako del trga dela, nedostopen pa 

jim je socialni sistem, državljanstvo in politična pripadnost. Priseljence v takem modelu dojemajo 

kot začasne delavce, ki se bodo slej ko prej vrnili v izvorno državo. Tak model je značilen za 

Nemčijo, Avstrijo in Švico. Pri asimilacijskem modelu se pričakuje, da se bodo priseljenci 

prilagodili večinski družbi. Pričakuje se, da prevzamejo tako njihovo kulturo kot tudi njihove norme 

in vrednote. »Pri tem modelu gre v bistvu za integracijo preko naturalizacije« (Bešter, 2007, str. 

114). Predstavnica tega modela je Francija. Zadnji model je značilen za Švedsko, Nizozemsko in 

Veliko Britanijo. Zanj je značilno, da se priseljence obravnava kot etnične manjšine. Te manjšine se 

ločijo od večinskega prebivalstva in tekom let ohranjajo svojo kulturo, norme in vrednote. 

Priseljencem v multikulturnem modelu se v želji po enakih pravicah, kot jih imajo državljani, ni 

potrebno odreči svoji drugačnosti (Bešter, 2007; Castles, 1995).  

Tako prvi kot drugi model sta med različnimi avtorji označena kot neprimerna. Kot neprimeren pa 

se je izkazal tudi tretji, multikulturni model. Uspeh multikulturnega modela po mnenju 

strokovnjakov ni zadovoljiv, saj stremi k utrditvi kulturnih identitet in krepitvi etnične pripadnosti. 

S tem, namesto da bi povezoval ljudi, poudarja razlike in spodbuja ločevanje med ljudmi (prav 

tam). Vse omenjene modele so nadomestili alternativni modeli, med katere spada tudi model 

integracije, ki ga bom predstavila v poglavju Integracija v »novi« državi. 

                                                 

 
6
 V nadaljevanju EU. 
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2.2 BEGUNCI 

Status begunca se po 1. členu Konvencije o statusu beguncev, t. i. Ženevski konvenciji, iz leta 1951 

prizna osebi, »ki se zaradi dogodkov, ki so se zgodili pred 1. januarjem 1951, in zaradi 

utemeljenega strahu pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti 

določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju, nahaja izven države, katere 

državljan je, in ne more ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države« oziroma osebi, »ki 

nima državljanstva in se nahaja izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se zaradi 

takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi omenjenega strahu vrniti v to državo«. 

2.2.1 Begunci in migranti 

Razlika med begunci in migranti je v vzroku njihovega odhoda iz primarne države. Migranti svoja 

prebivališča zapuščajo v želji po boljših življenjskih razmerah v drugi državi. Za razliko od njih se 

begunci odločijo za odhod v drugo državo zaradi sile razmer oziroma ker so v to prisiljeni. Pobeg v 

drugo državo jim omogoča ohranitev življenja in svobode. Primarna država beguncev ne ščiti, 

večkrat jih celo preganja, kar jih postavlja v zelo ranljiv položaj. Zavrnitev beguncev in vrnitev v 

njihovo primarno državo je zanje zelo škodljiva, saj jim tam lahko grozi resna škoda oziroma celo 

obsodba na smrt (Zaščita beguncev in vloga UNHCR-A, 2008). 

2.2.2 Razjasnitev terminologije 

Terminologija na področju begunstva je velikokrat zmedena in nejasna, kar bi lahko pripisali temu, 

da je področje begunstva ljudem dostikrat neznano in zanj niso posebno zainteresirani. K zmedi 

vsekakor prispevajo tudi spremembe v zakonodaji. Do leta 2007 je področja begunstva obravnaval 

Zakon o azilu, v letu 2008 pa ga je nadomestil Zakon o mednarodni zaščiti
7
. Do leta 2007 je bil v 

rabi termin prosilec za azil, ki ga je leta 2008 v novi zakonodaji zamenjal termin prosilec za 

mednarodno zaščito. Posameznika, ki vloži prošnjo za mednarodno zaščito, tako od leta 2008 naprej 

imenujemo prosilec za mednarodno zaščito. Pristojni organ za odločanje o podelitvi mednarodne 

zaščite v RS je Sektor za statusne zadeve, ki deluje pod okriljem MNZ. Po ZMZ se lahko 

posamezniku, ki zaprosi za mednarodno zaščito in pridobi pozitiven odgovor na prošnjo, podeli: 

 status begunca ali 

 status subsidiarne zaščite. 

                                                 

 
7
 V nadaljevanju ZMZ. 
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2.2.2.1 Status begunca 

Prosilec za mednarodno zaščito, ki izpolnjuje pogoje, ki so zapisani v Konvenciji o statusu 

beguncev v 1. členu, pridobi status begunca.  

2.2.2.2 Status subsidiarne zaščite 

Prosilec za mednarodno zaščito, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, lahko v primeru, da je 

vrnitev v primarno državo zanj tvegana oziroma lahko povzroči škodo (mučenje, smrtna kazen, 

usmrtitev itd.), pridobi status subsidiarne zaščite (Kako do mednarodne zaščite, 2008). Med begunci 

in osebami s subsidiarno zaščito so določene razlike. Te so prikazane v tabeli. 

 

Status begunca Status subsidiarne zaščite 

Dovoljenje za stalno prebivanje v RS Dovoljenje za začasno bivanje v RS (za čas 

trajanja subsidiarne zaščite) 

Potni list begunca Potni list tujca 

Pri zaposlovanju so izenačeni s slovenskimi 

državljani 

Pri zaposlovanju morajo zaprositi za 

posebno delovno dovoljenje 

Imajo pravico do šolanja, prejemanja 

denarnega nadomestila ipd. 

Imajo pravico do šolanja, prejemanja 

denarnega nadomestila ipd. 

Tabela 1: Razlike med statusom begunca in statusom subsidiarne zaščite 

2.2.2.3 Oseba s priznano mednarodno zaščito 

Oseba s priznano mednarodno zaščito je po ZMZ bodisi oseba s statusom begunca bodisi oseba s 

statusom subsidiarne zaščite. Pred tem se je uporabljal termin prosilec za azil, ki je v primeru 

odobritve prošnje za azil posamezniku prinesel status begunca. Tu se skriva razlog, da literatura, ki 

obravnava področje beguncev pred letom 2008, uporablja zgolj termina prosilec za azil in begunec. 

Po Zakonu o azilu bi termin begunec lahko enačili s terminom oseba s priznano mednarodno 

zaščito, a po ZMZ to ni več korektno, saj je oseba s priznano mednarodno zaščito bodisi begunec 

bodisi oseba s subsidiarno zaščito.  
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2.2.3 Postopek pridobivanja mednarodne zaščite 

Kot predpisuje ZMZ, se postopek pridobivanja mednarodne zaščite začne, ko posameznik pri 

pristojnem organu vloži prošnjo za mednarodno zaščito. Prošnjo mora vložiti v najkrajšem možnem 

času od vstopa v RS. Prošnjo vloži posameznik sam oziroma v primeru, da je oseba mladoletna, to 

stori njegov zakoniti zastopnik. Posameznika, ki prvič vloži prošnjo za mednarodno zaščito, policija 

nastani v azilni dom. Prošnjo, ki jo posameznik vloži, sprejme uradna oseba, ki nato skupaj s 

prosilcem izpolni obrazec prošnje. Naloga prosilca je, da nato poda samostojno izjavo o tem, zakaj 

je vložil prošnjo, in predloži morebitna dokazila, s čimer lahko utemelji svojo prošnjo. Uradna 

oseba lahko v primeru, da želi preveriti kakšno dejstvo iz prosilčeve prošnje, prosi za izvedeniško 

mnenje. Izvedenec poda pisno mnenje, ki ga prejme tako uradna oseba kot tudi prosilec oziroma 

njegov zakoniti zastopnik v primeru, da gre za mladoletno osebo. Izvedenec lahko svoje mnenje 

predstavi tudi na osebnem razgovoru, ki ga razpiše uradna oseba. Vabilo na osebni razgovor, kot 

tudi druge odločbe, sklepe oziroma uradne spise, prejme bodisi pooblaščenec prosilca za 

mednarodno zaščito bodisi prosilec sam. Na osebnem razgovoru, po 45. členu ZMZ, uradna oseba 

ugotavlja predvsem: 

 »istovetnost prosilca in družinskih članov, ki ga spremljajo; 

 razloge, s katerimi utemeljuje svojo prošnjo; 

 po kateri poti je prosilec prišel v Republiko Slovenijo; 

 vsa druga dejstva in okoliščine, ki so pomembne za odločitev« (ZMZ, 2007).  

Na osebnem razgovoru, ki je za javnost zaprt, so prisotni uradna oseba, prosilec, v primeru 

mladoletnih oseb zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec prosilca, ob soglasju prosilca je lahko 

prisoten tudi predstavnik Visokega komisariata. Če ima prosilec izrecno željo, je možna tudi 

prisotnost druge osebe, ki je prosilcu v pomoč oziroma podporo. Uradna oseba je pred začetkom 

osebnega razgovora dolžna opozoriti na zaupnost postopka in na upoštevanje varnosti osebnih 

podatkov. Osebni razgovor mora uradna oseba prilagoditi posameznemu prosilcu in ob tem 

upoštevati njegovo osebnost in osebne in splošne okoliščine (kulturno poreklo, pripadnost ranljivim 

skupinam). Prosilcu za mednarodno zaščito mora biti omogočeno, da lahko v celoti predstavi 

razloge, ki jih je navedel v prošnji. Prav tako na razgovoru ni dovoljeno postavljati vprašanj, s 

katerimi bi uradna oseba nakazovala na pravilni odgovor, in vprašanj, ki bi izhajala iz predpostavk 

uradne osebe. 

Prosilcu mora biti zagotovljeno, da cel postopek pridobivanja mednarodne zaščite spremlja v jeziku, 

ki ga razume. Pristojni organi morajo prosilcu zagotoviti tolmača, ki je prisoten tako ob sprejemu 

prošnje kot tudi na osebnem razgovoru in v drugih primerih, ko je to potrebno. Poleg tega mora biti 

v jezik, ki ga razume prosilec, prevedena vsebina pisne odločitve pristojnega organa, a zgolj izrek, 
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kratek povzetek obrazložitve razlogov za odločitev in pravni nauk. Po 3. odstavku 11. člena ZMZ 

mora tolmač izpolnjevati naslednje pogoje: 

 »je vreden zaupanja; 

 je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost; 

 aktivno obvlada slovenski jezik; 

 ima ustrezna dokazila o pisnem in ustnem znanju jezika, za katerega tolmači; 

 ima kot oseba, ki tolmači v svojem materinem jeziku, dokazilo o uspešnem zaključenem šolanju 

v tem jeziku; 

 ima ustrezna dokazila o dosedanjem opravljanju tolmačenja; 

 zagotavlja tolmačenje tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih in dela prostih dnevih; 

 je sposoben zagotoviti pisni prevod najkasneje v petih dneh; 

 se z izjavo zaveže, da tolmačenja ne opravlja za diplomatsko-konzularno predstavništvo države, 

katere jezik tolmači; 

 je nekaznovan in ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, za katerega je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen« (prav tam). 

Postopek odločanja mora biti opravljen v najkrajšem možnem času oziroma, če pristojnim organom 

ne uspe odločiti prej kot v šestih mesecih, morajo o tem pisno obvestiti prosilca. V postopku 

odločanja, ali oseba izpolnjuje pogoje za podelitev mednarodne zaščite, uradne osebe po 23. členu 

ZMZ upoštevajo: 

 »podatke in izjavo iz prošnje; 

 informacije, pridobljene na osebnem razgovoru; 

 dokaze, ki jih predloži prosilec; 

 dokumentacijo, ki jo predloži prosilec, zlasti glede svoje starosti, porekla, vključno s poreklom 

sorodnikov, identitete, državljanstva, krajev, kjer se je pred tem nahajal, in kraja stalnega 

prebivališča, prejšnjih prošenj, prepotovanih poti, osebnih in potnih listin ter razlogov za podajo 

prošnje; 

 dokaze, ki jih pridobi pristojni organ; 

 uradne podatke, s katerimi razpolaga pristojni organ; 

 dokumentacijo, pridobljeno pred vložitvijo prošnje; 

 splošne informacije o izvorni državi, zlasti o družbenopolitični situaciji in sprejeti zakonodaji; 

 specifične informacije o izvorni državi, ki so podrobne, poglobljene in povezane izključno s 

konkretnim primerom, lahko pa vključujejo tudi način izvajanja zakonov in drugih predpisov 

izvorne države; 
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 dejstvo, da je bil prosilec že izpostavljen preganjanju iz 26. člena tega zakona ali mu je bila že 

povzročena resna škoda iz 28. člena tega zakona ali se mu je neposredno že grozilo, razen če 

obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da se takšno preganjanje ali resna škoda ne bo 

ponovila ali grožnje uresničile« (prav tam).   

Z odločbo, ki jo izda pristojni organ, se po 52. členu ZMZ: 

 »prošnji ugodi v rednem ali pospešenem postopku, če ugotovi, da prosilec izpolnjuje pogoje za 

pridobitev statusa begunca po tem zakonu ali statusa subsidiarne oblike zaščite po tem zakonu; 

 prošnjo zavrne kot neutemeljeno v rednem postopku; 

 prošnjo zavrne kot očitno neutemeljeno v pospešenem postopku« (prav tam). 

 

Pristojni organi najprej presojajo pogoje, na podlagi katerih bi posamezniku lahko podelili status 

begunca. Če teh pogojev posamezni prosilec ne izpolnjuje, presojajo pogoje, na podlagi katerih bi 

posamezniku lahko podelili status subsidiarne oblike zaščite. V primeru, da prosilec ne izpolnjuje 

omenjenih pogojev in je prošnja zavrnjena, mora RS zapustiti takoj, ko postane odločitev 

pristojnega organa izvršljiva oziroma lahko prosilec vloži ponovno prošnjo. Ponovno prošnjo lahko 

vloži posameznik, katerega prošnja je že bila pravnomočno zavrnjena oziroma je prošnjo sam 

umaknil, vendar mora v njej predložiti nove dokaze, ki kažejo na to, da izpolnjuje pogoje za 

mednarodno zaščito.  

 

2.2.4 Pridobitev državljanstva z naturalizacijo 

Po Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije
8
 lahko oseba s statusom begunca kot tudi oseba s 

subsidiarno zaščito
9
 po petih letih neprekinjenega bivanja v RS vloži vlogo za dodelitev 

slovenskega državljanstva. Za dodelitev državljanstva mora posameznik po 7. odstavku 12. člena 

ZDRS izpolnjevati naslednje pogoje: 

 »da  je oseba dopolnila 18 let; 

 da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno 

in socialno varnost; 

 da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o 

uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni; 

                                                 

 
8
 V nadaljevanju ZDRS. 

9
 Osebe s statusom subsidiarne zaščite v ZDRS niso posebej zapisane, a zanje, po besedah MNZ, velja enako kot za 

osebe s statusom begunca. 
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 da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji 

ni bila izrečena pogojna obsodba za zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta; 

 da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji; 

 da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, 

varnost ali obrambo države; 

 da ima poravnane davčne obveznosti; 

 da poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v 

Ustavi Republike Slovenije« (ZDRS, 2007). 

 

2.3 POT V EVROPO 

 »Zbežali so iz države, v kateri so se rodili, ker so jih v njej preganjali. Želeli so se izmotati iz 

enoumja, v katero so jih znova in znova pehali, ko so se upali dvigniti in povedati, da mislijo 

drugače. V želji po boljšem življenju, včasih iz strahu pred vojno ali politično represijo, so se 

odpravili na pot« (Gregorčič, Lesjak-Tušek in Pajnik, 2001, str. 16). 

»Prisilno-prostovoljna« pot beguncev, kot jo poimenujejo avtorice knjige Prebežniki, kdo ste?, iz 

svoje izvorne države v drugo državo je vse prej kot enostavna. Že sam razlog za odhod je težak. 

Najpogosteje so razlogi za odhod strah pred preganjanjem, prisilnim novačenjem, vojno in 

kršitvami njihovih pravic. Poleg tega so pribežniki
10

, posebej še otroci, velikokrat žrtve trgovine z 

ljudmi oziroma spolnega izkoriščanja, pri čemer nemalokrat sodelujejo njihove družine. Deležni so 

lahko tudi drugih oblik izkoriščanja. Največkrat gre za izkoriščanje pri občasnih in slabo plačanih 

delih (delo v restavraciji, trgovini itd.). Druge oblike izkoriščanja so še prisilno beračenje, kraje, 

žeparjenje ter ne nazadnje spolno izkoriščanje za prostitucijo in pornografijo. Pred izkoriščanjem je 

skorajda nemogoče ubežati, saj so jim v večini primerov odvzeti dokumenti. Prav tako pa 

izkoriščevalci mnogokrat izvajajo nasilje bodisi nad otroki bodisi nad njihovimi družinami (prav 

tam).  

Pot do Evrope je precej kruta in poteka v nemogočih razmerah. Posamezniki se skrivajo med 

blagom v tovornjakih, več dni ali celo tednov pešačijo po gozdovih, se skrivajo v podvozjih 

tovornjakov itd. Potujejo bodisi sami bodisi v paru, v skupini ali s člani svoje družine oziroma 

prijatelji (Hadžiahmetović, Liberšar, Šmid, Uzelac in Zlatar, 2008).  

                                                 

 
10

 Izraz pribežniki uporabljam, ker ga uporabljajo tudi avtorice knjige, ki jo povzemam. 
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Rezultati študije Evropske mreže za migracije
11

, ki so jo izvedli leta 2010, je kot razloge za 

migriranje otrok v EU navedla:  

 bežanje pred preganjanjem in iskanje zaščite; 

 združitev z družino; 

 ekonomski razlogi; 

 upanje na boljše življenje; 

 združitev z migracijsko diasporo; 

 prehod v drugo državo EU; 

 neprostovoljna selitev kot žrtev trgovanja z ljudmi; 

 migracije iz zdravstvenih razlogov; 

 migracija zaradi zavrženosti; 

 migracija kot posledica pobega od doma 

(Comparative EU Study on Unaccompanied Minors, 2010). 

 

Avtorice Marta Gregorčič, Petra Lesjak-Tušek in Mojca Pajnik v knjigi Prebežniki, kdo ste? 

izpostavijo, da je po mnenju prebežnikov ključni razlog za njihov odhod politične narave, sledi mu 

ekonomski razlog, manj kot desetina anketirancev pa je navedla osebne razloge za odhod (2001). 

Kljub vsemu pa naj bi veljalo, da večina prebežnikov v Slovenijo ne pride zaradi želje po zaslužku, 

temveč njihove odločitve izvirajo iz slabega družbeno-političnega stanja v izvorni državi. Veliko 

prebežnikov je v izvornih državah živelo urejeno življenje (imelo zaposlitev, urejene družinske 

razmere itd.), »težave pa so se začele, ko so prišli v konflikt z državno politiko ali prevladujočo 

religiozno skupnostjo ter bili preganjani s strani policije ali vojske« (Bartulović, Bizjan, Drašler, 

Sova in Volarič, 2002, str. 94). Posamezniki ne postanejo begunci le zaradi nasprotovanja 

totalitarnim vladam oziroma zavzemanja za človekove pravice, temveč zaradi tega, kar so – bodisi 

pripadniki »napačne« verske, rasne ali etnične pripadnosti bodisi napačnega spola (Zorn, 2005) 

2.4 INTEGRACIJA V »NOVI« DRŽAVI  

Integracija je kompleksen koncept, ki »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, str. 107). Najpogosteje se integracijo 

opredeljuje po definiciji, ki jo je leta 1952 zapisal Ekonomski in socialni svet Organizacije 

združenih narodov. Ta definicija integracijo opredeli kot »postopen proces, v katerem novi 

                                                 

 
11

 European Migration Network ‒ EMN. 
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naseljenci postanejo aktivni udeleženci v ekonomskih, socialnih, civilnih, kulturnih in duhovnih 

zadevah nove domovine. Gre za dinamičen proces, v katerem se vrednote oplajajo z medsebojnim 

spoznavanjem, prilagajanjem in razumevanjem. V tem procesu najdejo tako priseljenci kot 

domačini priložnost za svoj lasten poseben prispevek« (prav tam). 

Velik pomen pri integraciji v novo okolje ima lahko skupnost prosilcev iz iste države, kot je 

posameznik. Ta skupnost je lahko kot nekakšen nadomestek izgubljene družine oziroma socialne 

mreže posameznika. Poleg tega posamezniku pomaga ohranjati stike z domačo kulturo ter lahko 

deluje kot varovalni dejavnik za posameznika. Pri tem se je potrebno zavedati, da omenjena 

skupnost ni nujno posamezniku v podporo, saj se lahko pripadniki skupnosti, kljub temu da so iz 

iste države, ločujejo glede na vero, politično pripadnost, jezik oziroma dialekt, geografski izvor itd. 

(Richman, v Bracken in Patty, 1998). 

Na drugi strani pri integraciji oseb z mednarodno zaščito veliko pripomore prebivalstvo države. Ti 

lahko pripomorejo k boljši oziroma slabši integraciji. Največkrat je med večinskim prebivalstvom 

prisoten rasizem in strah pred tem, da jim bodo posamezniki z mednarodno zaščito prevzeli delo. 

Nanje gledajo kot na tekmece oziroma jih doživljajo kot grožnjo. Posledice tega so odkrito oziroma 

prikrito nasilje nad njimi. Kot se da razbrati, so omenjeni posamezniki, ki si v državi v prvi meri 

iščejo varnost, velikokrat razumljeni kot nekakšna motnja med prebivalstvom (prav tam). 

Integraciji, ki je bistven element učinkovitega upravljanja z migracijami, pripisujejo 8 dimenzij: 

 pravna integracija (temeljna dimenzija integracije, ki opisuje izenačevanje pravnega statusa s 

statusom državljanov); 

 poselitvena in bivanjska integracija (priseljencem je omogočena naselitev na katerem koli 

kraju v državi, mestu oziroma naselju, pri čemer imajo enake pogoje kot preostali prebivalci 

države); 

 socialnoekonomska integracija (gre za to, da imajo vse skupine prebivalstva enako možnost 

zaposlovanja, prejemanja dohodkov, socialnoekonomskega statusa itd.); 

 integracija na področju izobraževanja (sloni na enakopravnem dostopu vseh do 

izobraževalnih institucij); 

 kulturna integracija (gre za interaktiven in dvosmeren proces spoznavanja drugih kultur, 

sprejemanja kulturnih vzorcev drugih etničnih skupin ter sočasno ponotranjanje novih vrednot, 

norm in vedenjskih vzorcev);  

 politična integracija (zajema vključenost priseljencev v procese političnega odločanja,  njihovo 

aktivno sodelovanje v njih in vplivanje na odločitve); 

 družbena integracija (gre za prostovoljne neformalne socialne stike priseljencev z okolico, ki 

niso omejeni zgolj na eno etnično skupino); 
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 identifikacijska integracija (občutek priseljencev, da pripadajo skupnosti oziroma državi, v 

katero so se priselili) (Hadžiahmetović idr., 2008; Bešter, 2007). 

2.4.1 Integracijska politika 

Integracijska politika »naj bi omogočala, usmerjala in krepila enakopravno in celovito vključevanje 

dolgotrajnih priseljencev in njihovih potomcev v vse sfere družbenega, ekonomskega in političnega 

življenja sprejemne družbe ob hkratnem spoštovanju njihove pravice do ohranjanja, razvijanja in 

izražanja njihove posebne etnične, kulturne, verske ali druge identitete« (Bešter, 2007, str. 115‒

116). Z integracijsko politiko naj bi se sočasno zagotavljalo enake možnosti priseljencev ter 

spodbujalo njihovo sodelovanje s preostalim prebivalstvom v javni sferi družbenega življenja. 

V širšem smislu integracijska politika zajema vse politike in ukrepe, ki se dotikajo polja integracije 

priseljencev, h katerim spadajo tudi politike, ki se dotikajo večinskega prebivalstva (izobraževalna 

politika, socialna politika, zdravstvena politika itd.). V ožjem smislu pa integracijska politika 

zajema zgolj ukrepe in politike, ki se dotikajo polja integracije priseljencev. Sem med drugim 

spadajo uvodni tečaji jezika ter posebni programi za iskanje zaposlitev (prav tam). 

Namen integracijske politike je »spodbujati kulturni pluralizem in enakopravnost različnih 

kulturnih/etničnih skupin v družbi« (prav tam, str. 116). Različne integracijske politike uporabljajo 

različne pristope. Nekatere bolj individualne, druge bolj skupinske pristope. Pri individualnem 

pristopu gre za integracijo posameznega priseljenca, kateremu mora država zagotoviti enake 

možnosti, kot jih ima večinsko prebivalstvo. Politike, ki se naslanjajo bolj na individualni pristop, v 

večini ne oblikujejo strogih pogojev za pridobitev državljanstva ter priseljence spodbujajo k 

naturalizaciji. Kljub temu da politike z bolj individualnim pristopom prispevajo k temu, da več 

posameznikov pridobi državljanstvo, to še ne zagotavlja dejanske enakopravnosti teh oseb z 

večinskim prebivalstvom. Priseljenci se velikokrat kljub pridobitvi državljanstva soočajo z 

diskriminacijo na podlagi njihove etnične, kulturne ali verske pripadnosti. Poleg omenjene težave se 

težave pogosto pojavljajo tudi na kulturnem področju, kjer omenjen pristop pripelje do asimilacije 

priseljencev v večinsko kulturo. Težave pa so opazne še na področju politične participacije, kjer se 

glasovi priseljencev v poplavi glasov večinskega prebivalstva kar nekako izgubijo (prav tam). Na 

tem mestu se kot zelo koristen pojavi skupinski pristop, ki »dopušča manifestacijo različnih kultur 

tako v zasebnem kot v javnem življenju in v katerem je pozornost posvečena ne le zagotavljanju 

enakih individualnih pravic, pač pa tudi zagotavljanju »diferencialnih oziroma skupinsko-

specifičnih pravic« (prav tam, str. 117). K tem »skupinsko-specifičnim« pravicam avtorji prištevajo 

pravico do učenja maternega jezika v šoli, ustanavljanja društev, delovanja kulturnih združenj, 

izvajanja verskih obredov itd. (prav tam). 
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2.4.2 Integracija prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev in oseb s subsidiarno zaščito v 

RS 

Slovenija je temelje integracijske politike postavila z Resolucijo o imigracijski politiki Republike 

Slovenije leta 1999. Z omenjeno resolucijo se je Slovenija zavzela za pluralističen model 

integracijske politike. Ta omogoča priseljencem, da se v družbo vključijo enakopravno, pri čemer 

lahko ohranijo svojo kulturno identiteto. Cilji slovenske integracijske politike, kot jih povzame 

avtorica Bešter (2007), so: 

 »zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih pravic; 

 zagotavljanje pravice in možnosti, da priseljenci izražajo in gojijo lastno kulturo in vrednote na 

podlagi spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v skladu z zakoni Republike Slovenije; 

 zagotavljanje pravice do udejstvovanja in odgovornosti vseh v neprekinjenem procesu 

ustvarjanja skupne države; 

 preprečevanje diskriminacije in družbene obrobnosti; 

 zagotavljanje nediskriminatornosti postopkov in ravnanja do priseljencev v ekonomskem, 

družbenem in kulturnem življenju; 

 preprečevanje razraščanja ksenofobije in odklonilnega odnosa do priseljencev; 

 dodeljevanje pravic in obveznosti, s katerimi bodo priseljenci v skladu z dolžino bivanja 

upravičeni do bolj enakopravnega statusa v razmerju do državljanov Republike Slovenije v smeri 

proti polnemu državljanstvu« (str. 120). 

 

Leta 2011 je UNHCR
12

 izdal publikacijo Biti begunec, v kateri so predstavljeni rezultati raziskav, ki 

so jih posamezne raziskovalne skupine opravile v srednjeevropski regiji. Omenjena raziskava 

predstavlja razmere, v katerih živijo prosilci za mednarodno zaščito, begunci in osebe s subsidiarno 

zaščito, v 7 evropskih državah. V Sloveniji so v raziskavi sodelovali Ministrstvo za notranje zadeve, 

Mirovni inštitut, Jezuitska služba za begunce (JSB), Pravno-informacijski center nevladnih 

organizacij (PIC), Slovenska filantropija  in Regionalno predstavništvo UNHCR za srednjo Evropo 

iz Budimpešte. Že v samem uvodu v raziskavo so avtorji zapisali: »Ker Slovenija nima dolge 

tradicije sprejemanja migrantov iz drugih delov sveta, predstavlja integracija preganjanih oseb v tej 

državi izziv tako za begunce kot tudi za sprejemne skupnosti« (str. 61). Slovenija se pri integraciji 

beguncev, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s subsidiarno zaščito srečuje s številnimi 

pomanjkljivostmi. Ena izmed pomanjkljivosti, ki jo izpostavijo anketiranci, so socialna in 

neprofitna stanovanja, do katerih nimajo dostopa. Kljub vsemu je pozitivno dejstvo, da država in 

                                                 

 
12

 Visoki komisariat Združenih narodov za begunce. 
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posamezne občine nudijo pomoč posameznikom pri plačevanju najemnin za stanovanja. Naslednja 

pomanjkljivost, ki jo izpostavijo, je dejstvo, da tekom postopka odločanja o podelitvi mednarodne 

zaščite oziroma v času, ko vložijo pritožbo na odločitev v postopku, nimajo pravice do dela in 

zaslužka. Kot pravijo avtorji,: »poleg finančnih težav, s katerimi se soočajo /…/ v tem obdobju, jim 

ta omejitev onemogoča nadaljevanje delovne rutine in jim odvzame priložnost za razvoj poklicnih 

veščin, učenja jezika in navezovanja novih stikov, ki bi jim lahko pomagali pri integraciji« (prav 

tam, str. 63). Begunci v RS v primeru brezposelnosti niso upravičeni do prejemanja denarnega 

nadomestila. Tako begunce kot tudi osebe s subsidiarno zaščito v splošnem skrbi, kako in če sploh 

bodo našli v RS stalno zaposlitev. Ključnega pomena pri integraciji oseb z mednarodno zaščito je 

vsekakor tudi jezik. RS vsem prosilcem za mednarodno zaščito kot tudi osebam z že priznano 

mednarodno zaščito nudi učenje slovenskega jezika. Rezultati zgoraj omenjene raziskave so 

pokazali, da se je slovenskega jezika učilo kar 19 izmed 22 oseb z mednarodno zaščito. Po 

njihovem mnenju jim to znanje omogoča nemoteno sporazumevanje v vsakodnevnih situacijah. 

Slika pa kljub vsemu ni tako rožnata, saj je marsikateri prosilec za mednarodno zaščito zaradi 

negotovosti o svoji prihodnosti v RS ter dolgotrajnih postopkov opustil učenje slovenskega jezika. 

Zadnji dve težavi, ki negativno vplivata na integracijo v RS, sta tudi dolgotrajni postopki in 

pomanjkljivosti pri storitvah tolmačenja. Prvo težavo zelo jasno opiše prosilec za mednarodno 

zaščito iz Kosova: »Čakal sem in čakal, a še vedno nisem dobil odločbe glede prošnje za azil. 

Vseeno mi je, ali bo pozitivna ali negativna. Želim si le, da gre življenje spet naprej« (prav tam, str. 

64). Pri drugi težavi, tolmačenju, pa gre predvsem za težave pri navajanju zgodb, ki jih povejo 

prosilci, ki pogosto niso dobesedne, temveč so povzete. Prav tako naj tolmači ne bi upoštevali 

vidika ženskega spola. 

 

2.5 OTROCI BREZ SPREMSTVA 

»"Otroci brez spremstva" so otroci, mlajši od 18 let, ki so zunaj matične države in so brez 

spremstva staršev oziroma zakonsko ali po običaju določenega skrbnika« (Načela dobre prakse 

2004, str. 2). Otroci brez spremstva (separated children) so ena najbolj ranljivih skupin v Evropi. 

Soočajo se s strahom in travmami, ki so posledica preganjanja, življenja v pomanjkanju ter izjemno 

težkih pogojev, v katerih potujejo v druge države. V primarnih državah kot tudi med potovanjem v 

drugo državo so otroci brez spremstva žrtev številnih negativnih dejavnikov. Pogosto so žrtve 

fizičnega, spolnega in psihičnega nasilja ter žrtve trgovine z ljudmi in spolne diskriminacije. V 

primarnih državah so velikokrat del oboroženih spopadov in nemirov. Izjemno težka je za otroke 
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brez spremstva izguba oziroma ločitev od staršev. Otrok brez spremstva nikakor ne gre obravnavati 

kot zločincev, saj so, prej kot zločinci, žrtve nasilja (Hadžiahmetović idr., 2008; Smith, 2009). 

Otroci brez spremstva so upravičeni do mednarodne zaščite ne glede na razloge in vzroke, ki so jih 

prisilili v odhod v drugo državo. Mednarodna zaščita je del več univerzalnih in regionalnih pravnih 

aktov. Mednje sodijo: 

 Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989, 

 Konvencija o statusu begunca iz leta 1951, 

 Haška konvencija o zaščiti otrok iz leta 1996 (Uzelac in Zlatar, 2005). 

 

Otroci brez spremstva pridejo v novo državo bodisi brez spremstva bodisi spremstvo izgubijo po 

prihodu, saj mnogi odrasli, ki otroke spremljajo na poti, ne zmorejo prevzeti odgovornosti za skrb 

zanje (Načela dobre prakse, 2004). Otroku brez spremstva, ki želi zaprositi za mednarodno zaščito, 

pripada pravni zastopnik, ki ga spremlja v procesu pridobivanja mednarodne zaščite. Poleg 

pravnega zastopnika otroku pripada še skrbnik, katerega naloga je skrbeti za otrokovo največjo 

korist v času postopka kot tudi pozneje, ko otrok pridobi mednarodno zaščito. Odgovornost za 

izbiro in podelitev skrbništva ima krajevni pristojni center za socialno delo, skrbništvo pa lahko 

prevzame bodisi otrokov sorodnik oziroma spremljevalec bodisi organizacija, ki je usposobljena za 

delo z mladostniki (Gole Ašanin, Blomqvist, Plunet, 2003; Hadžiahmetović idr., 2008). 

 

Otroke brez spremstva pri nas lahko razvrstimo v skupino prosilcev za mednarodno zaščito oziroma 

v skupino beguncev. Prav tako bi jih lahko delili na legalne oziroma nelegalne migrante. Lahko bi 

rekli, da so ob prihodu mladostnikov v Slovenijo možni trije razpleti: 

 mladostnik zaprosi za mednarodno zaščito; 

 RS vrne mladostnika v državo, iz katere prihaja, ali 

 sproži se postopek za združevanje z mladostnikovo družino v tretji državi. 

 

Otroke brez spremstva, ki v RS prebivajo nezakonito, država nemudoma preda državi, iz katere so 

prišli, oziroma jih vrnejo v primarne države. Enako velja za posameznike, ki nezakonito prestopijo 

mejo RS. Kljub vsemu pa se vrnitve ne sme izvršiti, če za otroka v državi, kamor ga želijo vrniti, ni 

zagotovljenega primernega sprejema oziroma vračanje ni v skladu s Konvencijo o otrokovih 

pravicah in Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Hadžiahmetović idr., 

2008). 
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2.5.1 Pravice otrok brez spremstva 

Otroci brez spremstva kot ranljiva skupina otrok imajo naslednje pravice:  

 »zaščita pred prisilno vrnitvijo v matično državo, 

 dostop do azilnega postopka, 

 pravica do skrbnika, ki zastopa otrokove interese, 

 pravica do pravnega zastopnika, ki otroka zastopa v azilnem postopku, ter pravica otroka do 

udeležbe v postopku, 

 otroku brez spremstva se načeloma ne sme odvzeti prostosti, 

 če je to v interesu otroka, si je treba prizadevati k takojšnjemu iskanju otrokove družine in 

njenemu združevanju, 

 pri ugotavljanju načina zaščite je treba še posebej upoštevati tiste oblike kršenja človekovih 

pravic, ki zadevajo otroke (npr. rekrutiranje otrok v vojsko, trgovanje z otroki v povezavi s 

prostitucijo, pohabljanje ženskih spolnih organov in prisilno delo otrok), 

 v projekte nujne oskrbe in dolgoročnih rešitev je potrebno vključiti primerno usposobljene 

strokovnjake za delo z otroki, 

 otroku brez spremstva se mora v času bivanja v državi zagotoviti ustrezna oskrba, predvsem 

zdravstvena oskrba in dostop do izobraževanja, 

 otroku je treba nuditi pomoč pri vrnitvi v državo izvora, če je vrnitev v njegovem interesu, 

 država gostiteljica si mora prizadevati, da otroku brez spremstva poišče v najkrajšem času 

ustrezno in trajno ali dolgoročno rešitev« (Gole Ašanin idr., str. 3). 

 

Po ZMZ bi k pravicam lahko dodali še upoštevanje otrokove največje koristi v postopkih 

pridobivanja mednarodne zaščite in tudi kasneje po pridobitvi zaščite. Poleg tega ZMZ nalaga 

odgovornost, da se prošnje otrok brez spremstva obravnava prednostno ter da se postopek 

pridobivanja mednarodne zaščite vodi na način prilagojen otrokovi starosti in zrelosti (ZMZ, 2007; 

Hadžiahmetović idr., 2008). 

2.5.2 Program za otroke brez spremstva v Evropi
13

 

Program za otroke brez spremstva je bil ustanovljen leta 1997. V njem že od samega začetka kot 

koordinator za Slovenijo sodeluje Slovenska filantropija. Program sta zasnovali UNHCR in 

organizacija »Save the children« (Uzelac idr., 2005). Medtem ko je naloga prvih predvsem 

zagotoviti mednarodno zaščito begunskih otrok ter zaščita otrok, ki prosijo za mednarodno zaščito, 

                                                 

 
13

 Separated children in Europe Programme. 
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je naloga drugih predvsem nadzor nad izvajanjem pravic vseh otrok (Gole Ašanin, 2003). Cilji 

programa so »spoštovanje načel in standardov, ki se nanašajo na pravice otrok brez spremstva, 

pospeševanje izvajanja sprejetih smernic delovanja in prizadevanje k dobri praksi na nacionalni in 

evropski ravni« (Uzelac idr., str. 49, 2005). Program deluje z namenom uresničevanja koristi in 

pravic otrok brez spremstva, ki so prišli v Evropo. V letu 2009 je omenjen program izdal že četrto 

izdajo Načel dobre prakse
14

, ki so neke vrste poročilo o strategijah in praksah, ki jim je potrebno 

slediti pri izvajanju ukrepov za zagotavljanje spodbujanja in zaščite otrok brez spremstva v Evropi. 

Načela imajo za podlago Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, smernice UNHCR iz 

leta 1997 o strategijah in postopkih pri obravnavi otrok brez spremstva, ki prosijo za azil, ter 

stališča Evropskega sveta za begunce in izgnance o otrocih iz leta 1996 (Načela dobre prakse, 

2004). 

 

Zapisana načela (Smith, 2009) so: 

 načelo najboljše koristi; 

 načelo nediskriminacije; 

 načelo pravice do sodelovanja; 

 načelo spoštovanja kulturne identitete; 

 načelo zaupnosti; 

 načelo informacij; 

 načelo sodelovanja med organizacijami; 

 načelo usposabljanja osebja; 

 načelo trajnosti (iskanje dolgotrajnih rešitev); 

 načelo časovne primernosti (sprejemanje odločitev v najkrajšem možnem času) in 

 načelo preživetja in razvoja (pravica do življenja in iskanja mednarodne zaščite). 

 

Načela dobre prakse poleg samih načel, ki so našteta zgoraj, vključujejo tudi primere dobre prakse. 

V njih predstavijo, kakšno naj bi bilo primerno ravnanje v času otrokovega prihoda v državo kot 

tudi kasneje, v postopku odločanja in sprejemanja odločitev. V primerih dobre prakse so zajete 

naslednje kategorije: 

 dostop do ozemlja; 

 identifikacija; 

 imenovanje skrbnika ali svetovalca; 
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 Statement of good practice. 
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 registracija in dokumentacija; 

 ugotavljanje starosti; 

 prepoved odvzema prostosti; 

 iskanje družine in stiki; 

 začasno varstvo; 

 dostop do postopka, ki določa najboljše koristi; 

 pravno zastopanje in pomoč; 

 minimalna garancija v postopkih; 

 merila za odločanje o otrokovi prošnji ter trajne rešitve; 

 ponovna združitev družine; 

 ostajanje in integracija v državi gostiteljici in 

 vračanje v izvorno državo oziroma namestitev/premestitev v tretjo državo (Načela dobre prakse, 

2004; Smith, 2009). 

2.5.3 Nastanitev otrok brez spremstva s priznano mednarodno zaščito v RS 

Otrokom brez spremstva je potrebno po pridobitvi mednarodne zaščite kar se da hitro urediti 

primerno, varno in dolgoročno nastanitev. Za otroke do 16. leta je priporočljiva nastanitev v 

rejniških družinah, za starejše pa nastanitev v domovih, kjer je zaposlen za to delo usposobljen 

kader (Smith, 2009). Pri nastanitvah otrok brez spremstva je dobro upoštevati še naslednja 

priporočila: 

 »Sorojence je potrebno obdržati skupaj, če to želijo oziroma je to v njihovo korist. 

 Posvojitev je za otroka brez spremstva redko ustrezna rešitev. 

 Otrokom brez spremstva je potrebno pomagati pridobiti državljanstvo. 

 Proces iskanja trajne rešitve za otroka se mora začeti že na samem začetku, takoj ob prihodu« 

(Smith, 2009). 

 

V Sloveniji za otroke brez spremstva po mnenju Slovenske filantropije še ni zagotovljene ustrezne 

namestitve. Težave naj bi se pojavljale v zakonski ureditvi na področju socialnega varstva, ki naj ne 

bi upoštevala specifike populacije otrok brez spremstva (Hadžiahmetović idr., 2008). Z željo po 

iskanju rešitev pri vprašanjih skrbništva, nastanitve in ugotavljanju starosti mladoletnikov brez 

spremstva je vlada RS leta 2010 ustanovila medresorsko delovno skupino. Omenjena skupina na 

žalost ni uspela najti rešitev, saj jo je leta 2012 nova vlada ukinila. Problematika otrok brez 

spremstva v RS tako še vedno ostaja nerazrešena (Integracijska hiša v Ljubljani, 2013). 
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Otroci brez spremstva s priznano mednarodno zaščito so bili od leta 2001 po podatkih Sektorja za 

statusne zadeve RS nastanjeni na zasebnih naslovih, pri sorodnikih, v stanovanjskih skupinah, 

dijaških domovih oziroma v Integracijski hiši.  

Možnost nastanitve v Integracijski hiši v Ljubljani je otrokom brez spremstva na voljo za obdobje 

do največ enega leta. Hišo je uredilo Ministrstvo za notranje zadeve v letu 2010, pri čemer so jo 

uredili tako, da ustreza potrebam otrok brez spremstva. Kljub temu pa v njej ni poskrbljeno za 

oskrbo teh mladostnikov, saj ministrstvu ni uspelo zagotoviti usposobljenih izvajalcev. V 

Integracijski hiši je leta 2013 po podatkih Sektorja za statusne zadeve živelo pet otrok brez 

spremstva s priznano mednarodno zaščito, štiri mladostnike pa so v tem letu po prenehanju 

nastanitve v Integracijski hiši nastanili v dijaškem domu na Poljanah (prav tam).  

2.5.4 Število otrok brez spremstva v RS od leta 2002 do leta 2013 

V RS je od leta 2002 do leta 2013 po podatkih Sektorja za statusne zadeve prišlo 509 otrok brez 

spremstva. Število otrok se je iz leta v leto precej spreminjalo. Največ otrok brez spremstva je prišlo 

leta 2004, ko so prišli 104, najmanj, 18 otrok, pa je prišlo leta 2008. 

 

Leto Število otrok brez spremstva v RS 

2002 24 

2003 30 

2004 104 

2005 82 

2006 21 

2007 27 

2008 18 

2009 26 

2010 39 

2011 58 

2012 52 

2013 28 

Tabela 2: Število otrok brez spremstva od leta 2002 do 2013 

  

Otroci brez spremstva, ki pridejo v RS, prihajajo iz različnih izvornih držav. V letih med 2002 in 

2013 je daleč največje število otrok prišlo iz Albanije (120), Afganistana (103), Srbije (45), Turčije 

(43) in Alžirije (25). Pri tem se  zdi vredno izpostaviti, da je izmed 509 otrok, ki so med letoma 
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2002 in 2013 prišli v RS, mednarodno zaščito prejelo zgolj 30 mladoletnikov. Velik del otrok brez 

spremstva je RS zapustilo po svoji volji, pred zaključkom postopka. Takih je bilo 383 otrok. 

Preostanek otrok brez spremstva je prejel negativno odločitev s strani MNZ oziroma v RS niso 

vložili prošnje za mednarodno zaščito. 

 

2.6 IDENTITETA 

»Pojem identiteta obsega zaznavanje in doživljanje sebe kot ločenega in različnega od drugih, kot 

doslednega samemu sebi, doživljanje celovitosti in kontinuiranosti sebe v času /…/ ter občutek 

psiho-socialne recipročnosti, tj. skladnosti med posameznikovimi predstavami o sebi in tem, kar 

zaznava, da drugi vidijo v njem in pričakujejo od njega« (Zupančič, 1993, str. 208). S pojmom 

identiteta se ukvarjata tudi kanadski psiholog James E. Marcia in nemško-ameriški psiholog E. 

Erikson. 

J. Marcia predstavi štiri različne identitetne statuse adolescentov: 

 zmedena identiteta; 

 vnaprej sprejeta identiteta oz. prevzeta identiteta; 

 identitetni moratorij in 

 dovršena identiteta (Musek, 1995). 

Prvi trije statusi so obravnavani kot nezreli statusi in prevladujejo med mladostniki. Zadnji status je 

značilen za mladostnike po dvajsetem letu starosti. Vsi našteti identitetni statusi so opredeljeni s 

prisotnostjo oziroma odsotnostjo dveh bistvenih elementov. To sta kriza in opredeljenost. »Kriza se 

pojavi v obdobju zavednega odločanja, tehtanja in preizkušanja različnih življenjskih alternativ. 

Opredeljenost pa predstavlja osebno investicijo v neko dejavnost in relativno koherentni sistem 

določenih stališč, prepričanj in vrednot, ki jim posameznik v svojem življenju sledi« (Zupančič, 

1993, str. 208). 

Za zmedeno identiteto je značilna neopredeljenost in orientiranost na sedanjost. Gre za položaj, ki 

zajema posameznike z neopredeljeno strukturo vedenja in vrednot. Posamezniki delujejo 

neobremenjeni in brez skrbi, a se za tem skriva njihova brezciljnost, nesreča in anksioznost. Prav 

tako posamezniki, ki bi jih uvrstili v ta identitetni status, precej menjajo svoje mnenje in se pogosto 

odločajo iracionalno. Dimenziji tega identitetnega statusa sta nizka odločenost in nizka eksploracija. 

Posameznike, za katere je značilno pasivno sprejemanje načrtov drugih ljudi, uvrstimo v identitetni 

status prevzete identitete. Zanje je značilno, da prevzamejo življenjski načrt nekoga drugega 

(staršev oziroma drugih avtoritet) in so trdno opredeljeni, pri čemer ta opredeljenost ne izhaja iz 

krize. Posamezniki, ki jih uvrščamo v ta status, pogosto nimajo dovolj priložnosti za raziskovanje 
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različnih pristopov, interesov, stališč oziroma vrednot. Te osebe dajejo vtis zrelih in zadovoljnih 

oseb, čeprav bolj kot ne izpolnjujejo načrte, ki so jim bili dani vnaprej. Dimenziji tega identitetnega 

statusa sta visoka odločenost in nizka eksploracija. 

Identitetni moratorij opisuje posameznika v krizi, ki preizkuša stvari, se odloča in opredeljuje. 

Kljub visoki anksioznosti, ki jo posameznik doživlja, ta ohranja pozitivno podobo o samem sebi, je 

dejaven, reflektiven in odprt do zunanjih vplivov. Posamezniku v tem identitetnem statusu se v 

določenem trenutku lahko zdi, da zmore vse, spet drugič pa je lahko popolnoma preokupiran s 

samim sabo in se njegov svet obrne na glavo. Dimenziji tega identitetnega statusa sta nizka 

odločenost in visoka eksploracija. 

Za dovršeno identiteto je značilno predhodno obdobje krize. Posameznik je pred zrelim obdobjem 

preizkušal različne stvari, premišljeval o sebi in o svojem življenju, nato pa je prišel do določenih 

sklepov, s pomočjo katerih se je opredelil. V času krize je razvil tudi veščine, ki so mu koristile pri 

adaptacijskem procesu oziroma pri oblikovanju in definiranju samega sebe. Na novo je opredelil 

svojo preteklost, sedanjost kot tudi prihodnost. V sebi je tak posameznik vzpostavil notranje 

ravnovesje in sedaj ve, kdo je, kako je to postal in kdo ni. K temu veliko pripomorejo vzgojno-

izobraževalne institucije ter posameznikovo socialno okolje. Dimenziji tega identitetnega statusa sta 

visoka odločenost in visoka eksploracija (Marcia, 1993; Musek, 1995; Zupančič, 1993). 

 

Erikson »identiteto razume kot vzajemno povezanost identičnosti s samim seboj (selfsameness) in 

povezanost z drugimi. Tukaj se zelo približa konceptom družinske sistemske teorije, ki govorijo o 

dveh temeljnih človekovih potrebah: potrebi po avtonomnosti, ločenosti od drugih, in potrebi po 

intimni povezanosti z drugimi. Človekov življenjski cilj je ohranjati ravnotežje med tema dvema 

potrebama, česar se začnemo učiti v družini, ki igra pomembno vlogo v oblikovanju identitete 

mladostnika« (Dekleva, Poljšak Škraban, 1997, str. 32). 

Erik H. Erikson na osebnostni razvoj gleda preko razvoja mladostnikove identitete. Pri oblikovanju 

mladostnikove identitete oziroma samopodobe Erikson uvaja dva procesa: proces diferenciacije in 

proces kristalizacije. Mladostnikova samopodoba je po njegovi teoriji razdeljena na več faz 

psihosocialnega razvoja (Horvat in Magajna, 1987).  

Te faze so: 

1. temeljno zaupanje – nezaupanje; 

2. avtonomija– sram in dvom; 

3. iniciativnost – občutki krivde; 

4. delavnost – občutki manjvrednosti; 

5. identiteta – identitetna zmedenost; 
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6. intimnost – izolacija; 

7. ustvarjalnost – stagnacija; 

8. integracija – življenjski obup (Dekleva, Poljšak Škraban, 1997). 

 

Omenjene faze bi lahko razdelili na tri sklope. Prvi sklop zajema prve štiri faze razvoja, ki potekajo 

v zgodnjem otroštvu. Drugi sklop predstavlja peta faza, ki je tudi nekako najpomembnejša faza, saj 

se v njej odvija prehod iz otroške v odraslo dobo. Zadnji sklop predstavljajo zadnje tri faze, ki se 

dogajajo v obdobju odraslosti, vključujoč obdobje starosti (Musek in Pečjak, 1995). 

Razvoj osebnosti po Eriksonu torej poteka »stopničasto preko osmih obdobij, od dojenčka do zrele 

osebnosti odraslega. Vsako obdobje je hkrati tudi stopnica v naslednje obdobje. Motnje v enem 

obdobju se lahko odražajo tudi v kasnejših razvojnih obdobjih. V vsakem se razvijajo možnosti za 

nova čustvena doživetja in s tem tudi nove potrebe. Če otrok raste v okolju, ki mu nudi ugodne 

možnosti za razvoj, so krize v posameznih obdobjih le mejniki razvoja, v nasprotnem primeru pa 

zapustijo globoko sled v negativnih občutkih« (Dekleva, Poljšak Škraban, 1997, str. 33). 

2.6.1 Etnična identiteta 

Izrazi etničnost, etnična identiteta, etnična skupina itd. so pojmi, ki so v današnjem času pogosto v 

uporabi. Diskurz o etničnosti se je začel širiti konec šestdesetih let 20. stoletja kot rezultat 

družbenih oziroma globalnih sprememb. Nanj je vplivala tudi »spremenjena antropološka 

konceptualizacija družbe in kulture« (Repič, 2002, str. 212). »Za razliko od zgodnjih 

funkcionalistov in strukturalistov, ki so človeške skupnosti in kulture razumeli kot statične in 

homogene enote, postmodernisti skupnosti obravnavajo kot fluidne, dinamične in spremenljive 

sisteme« (prav tam). 

Pojmi etničnost, kategorije in identitete se nenehno ustvarjajo, spreminjajo, redefinirajo in so pojmi, 

pri katerih meje med »nami« in »onimi drugimi« nikoli niso postavljene jasno in trdno ter jih 

različni akterji interpretirajo različno (Arko, 2010). Etnična identiteta je odvisna od socialne 

organizacije kulturnih razlik. Otrok se z etnično identiteto začne spoznavati že v otroštvu preko 

vzgoje oz. interakcije in komunikacije s pomembnim drugim. Prav posebno mesto ima v času 

adolescence, ko se pogosto zgodi, da preplavi mladostnika. K temu so posebej nagnjeni mladostniki 

iz skupin z nižjo družbeno močjo oz. posamezniki, ki se težko uveljavijo na pomembnih področjih. 

Kulturna identiteta, kot ji lahko tudi rečemo, se še posebej izrazi, ko posamezniki pridejo v stik z 

drugo kulturo (Razpotnik, 2004).  

Imigranti svojo etnično identiteto v novi državi bodisi obdržijo bodisi razvijejo močno nacionalno 

identiteto. V primeru, da se imigranti v gostujoči državi soočajo z zavračanjem družbe in 
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sovražnostjo, svojo etnično identiteto opustijo oziroma jo še bolj utrdijo (prav tam). Berry (2001) 

opozori na to, da stereotipna predstava o tem, da morajo imigranti opustiti svojo etnično identiteto, 

da bi se prilagodili novi v novem okolju, ne drži povsem. Avtor predstavi dve vprašanji, s katerima 

se srečujejo imigranti: 

 Ali je vredno vzdrževati kulturno dediščino svojih prednikov? in 

 Ali je vredno razvijati odnose s širšo družbo? 

Na podlagi omenjenih vprašanj nato razvije štiri akulturacijske
15

 strategije glede na to, kakšna sta 

odgovora na zastavljeni vprašanji. Te strategije so: 

 integracija; 

 marginalizacija; 

 separacija in 

 asimilacija (prav tam). 

Integracija združuje pozitivna odgovora na obe vprašanji. Obe skupini si tako želita ohranjati svojo 

kulturo in hkrati vzpostavljati stike z drugo kulturo. Marginalizacija združuje nasprotno, torej 

negativna odgovora na vprašanji. Posameznik ima malo interesa za ohranjanje svoje kulture kot tudi 

nima želje po vzpostavljanju stika z drugimi. Strategija separacije oz. getoizacije predstavlja 

posameznika, ki ima željo po ohranjanju svoje etnične identitete, nima pa želje za vzpostavljanje 

stika z drugo kulturo. Ravno obratno pa je pri asimilaciji, kjer si posameznik želi vzpostavljanja 

stika z novo kulturo, nima pa želje po ohranjanju svoje lastne etnične identitete (prav tam). 

 

2.7 SOCIALNE RAZMERE V AFGANISTANU 

Afganistan je celinska država, ki leži v jugozahodni Aziji. Površina te države meri 652.230 

kvadratnih kilometrov. Tri četrtine države je gorate, zaradi česar se država sooča s težkimi pogoji za 

obdelovanje zemlje. Za obdelovanje naj bi bilo primernih zgolj 12 odstotkov površine. Afganistan 

na severu meji na Turkmenistan, Uzbekistan in Tadžikistan, na zahodu na Iran, na jugu in vzhodu 

na Pakistan, majhen del na vzhodu pa na Kitajsko. Po podatkih Central Intelligence Agency
16

 je 

Afganistan, katerega meje so bile začrtane konec 19. stoletja, julija 2014 štel 31.822.848 

prebivalcev. Po verski pripadnosti so Afganistanci pripadniki sunitskih muslimanov (80 %) ter 

šiitskih muslimanov (19 %). V Afganistanu se po podatkih zgoraj omenjene agencije nahaja 7 

različnih etničnih skupin. Te so: 

                                                 

 
15

 Pojem akulturacije razumemo kot »širši konstrukt, ki vsebuje širok razpon vedenj, stališč ter vrednot, ki se začnejo 

spreminjati z novo kulturo« (Razpotnik, 2004, str. 131).

 
16

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
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 Paštuni (42 %); 

 Tadžiki (27 %); 

 Hazari (9 %); 

 Uzbeki (9 %); 

 Ajmaki (4 %); 

 Turkmeni (3 %); 

 Baluči (2 %); 

 drugi (4 %).  

2.7.1 Afganistanci 

Valentin Areh, novinar in vojni dopisnik iz Afganistana, je mnenja, da se afganistanska družba in 

narava ves čas prepletata. »Že ob pogledu na divje, težko in grobo geografsko okolje, ki je 

sestavljeno iz neprijaznih puščavskih predelov, redkih zelenih oaz in nepreglednih kamnitih gora, 

spoznamo, da je prav ta narava oblikovala afganistanskega človeka« (str. 102, 2002). Afganistance 

omenjeni avtor opiše kot suhe in nizke, z ostrimi potezami na obrazu ter gubami, njihove roke pa 

naj bi bile polne razpok, ki naj bi bile posledice težkega življenja. Povprečni Afganistanec naj bi 

živel 43 let (prav tam). 

Čeprav mnogi Afganistan povezujejo zgolj z besedami, kot so terorizem, dolgotrajna državljanska 

vojna, lakota, visoka umrljivost (Makhmalbaf, 2001), Afganistance pa kot neambiciozne, 

neinovativne, pasivne, brez zanimanja za filozofijo, umetnost in kulturo (Areh, 2002), avtorica 

Juvan, ki je Afganistan obiskala že večkrat, svoje doživetje opiše z naslednjimi besedami: 

»Afganistanci iz različnih predelov držav in različnih življenjskih poti kažejo globoko modrost, 

sposobnost in željo za učenje, disciplino in predanost za delo ter entuziazem za sodelovanje pri 

ustvarjanju nove družbe« (2010, str. 188). Areh (2002) izpostavi še dejstvo, da domačini ne poznajo 

občutka nacionalne oziroma državne pripadnosti. Ljudem v Afganistanu bolj kot teritorialno načelo 

združevanja pomeni združevanje po načelu krvnega sorodstva. Po omenjenem načelu so združeni v 

vaške skupnosti oziroma plemena. 

2.7.2 Afganistan in begunci 

V začetku 90. je Afganistan veljal za državo z največ begunci po svetu. Bilo jih je kar 6,6 

milijonov. Po padcu Najibullahovega režima leta 1992 se je nekaj več kot milijon Afganistancev 

vrnilo, a kljub temu jih je večina ostala zunaj države. Notranji konflikt leta 1996, ki so ga povzročili 

Talibani, je zopet povzročil velik val beguncev iz Afganistana, ki pa se je umiril v letu 2001, ko so 
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na območje prišli vojaki ZDA. Med letoma 2001 in 2005 se je tako nazaj v Afganistan vrnilo 

približno 3,5 milijonov Afganistancev. 

Točno število Afganistancev, ki živijo zunaj države, ni znano. 1,7 milijona jih je registriranih v 

Pakistanu, milijon v Iranu, čeprav v obeh državah živi veliko število neregistriranih Afganistancev. 

Na tisoče afganistanskih ljudi pa živi še v Saudski Arabiji, Evropi, Severni Ameriki, Jugovzhodni 

Aziji in Avstraliji.  

Stanje v Afganistanu naj se tudi v prihodnosti ne bi kaj dosti spremenilo, saj se nasilje iz leta v leto 

povečuje. Težave in ogroženost afganistanski državljani doživljajo tudi v sosednjih državah. V 

Iranu se soočajo s slabšanjem ekonomskega položaja, kar vpliva na njihov odnos do Afganistancev. 

Od leta 2007 je bilo nazaj v Afganistan deportiranih več kot milijon Afganistancev. Podobno je v 

Pakistanu, ki je bil deležen večjih vdorov na njihovo ozemlje, ki so zmanjšali možnosti za 

humanitarno pomoč in zaščito Afganistancem. Kljub vsem omenjenim težavam Afganistanci ne 

prehajajo mej s sosedami nič manj kot prej, saj imajo to, kot pravi antropolog Alessandro Monsutti, 

Afganistanci v krvi
17

 (Mougne, 2010). 

2.7.3 Otroci brez spremstva iz Afganistana  

Iz Afganistana v Evropo pribeži veliko število otrok brez spremstva. Cilj teh otrok ni zgolj Evropa, 

temveč tudi Indija, Malezija, Indonezija in Avstralija. Organizaciji UNHCR in UNICEF sta ločeno 

v letu 2010 pripravili raziskavi na temo afganistanskih otrok brez spremstva, s čimer sta vsaka po 

svoje želeli zapolniti vrzel na tem področju, saj pred tem ni bilo opravljenih podobnih raziskav. Pri 

UNHCR so raziskavi nadeli naslov Trees only move in the wind
18

, pri UNICEF pa Children on the 

move. V organizaciji UNHCR so opravili 150 intervjujev z mladimi Afganistanci, ki so bili 

nastanjeni bodisi v Franciji bodisi v Grčiji, Italiji, na Nizozemskem, Norveškem oziroma v Angliji. 

V samo raziskavo je bilo vključenih 110 od vseh intervjujev. Druga,  raziskava organizacije 

UNICEF, pa vključuje 20 življenjskih zgodb otrok brez spremstva iz Afganistana, ki so zaprosili za 

mednarodno zaščito bodisi na Norveškem bodisi v Angliji. V nadaljevanju bom skušala na kratko 

predstaviti omenjeni raziskavi in strniti ugotovitve raziskav, s čimer želim predstaviti življenjski 

kontekst mladostnikov, ki jih obravnavam v magisterski nalogi, pred prihodom v RS.  

Otroci oziroma mladostniki zajeti v raziskavi so v veliki večini moškega spola. Večina 

intervjuvancev je stara med štirinajst in sedemnajst let, mnogi od njih svoje (točne) starosti ne 

poznajo. Raziskava UNHCR izpostavi, da večinoma na pot odhajajo najstarejši otroci iz družin ter 

                                                 

 
17

 »Migration is part of the Afghan social and cultural landscape« (str. 7). 
18

 Naslov je preveden afganistanski pregovor, ki ga gre razumeti kot slovenski pregovor »Kjer je dim, tam je ogenj« 

oziroma »Nič se ne zgodi brez razloga«. 
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da je bila velika večina otrok rojenih v Afganistanu. Omenjena raziskava opredeli tudi narodnost 

otrok, pri čemer je polovica od stodesetih otrok Hazarov, tretjina Paštunov, sedem fantov Tadžikov 

in dva Uzbeka. Obe raziskavi poudarita, da intervjuvani mladostniki ne prihajajo zgolj iz 

najrevnejših družin, in izpostavita, da ima večina otrok vsaj enega starša, če ne obeh. Tretjina otrok 

vključenih v raziskavo UNHCR in trije od dvajsetih zajetih v raziskavo UNICEF je starše že 

izgubilo in so sirote. Raziskavi izpostavita še dejstvo, da je polovica fantov bila vsaj eno leto 

deležna formalnega izobraževanja, preostali fantje pa šolanja niso bili deležni. V nadaljevanju bom 

predstavila preplet ugotovitev obeh raziskav, ki sem jih razvrstila v štiri sklope. 

2.7.3.1 Razlogi za odhod v Evropo 

Razlogov za odhod afganistanskih otrok iz države se ne da posploševati. Vsak odhod je edinstven in 

je rezultat različnih faktorjev. Kot primer je v raziskavi UNHCR naveden primer 17-letnega fanta, 

Hazara, rojenega v Ghazni. Njegova družina  se je po smrti mame, ko je bil star 7 let, preselila v 

Iran. Oče se je kasneje vrnil v Afganistan, za sina pa je ocenil, da je varneje, če ostane pri sestri v 

Iranu. Štiri leta kasneje se je ta odločil, da ima dovolj nadlegovanja in pomanjkanja v Iranu. S 

prijateljem sta se odločila, da se odpravita proti Evropi. Odločitve za odhod so bodisi v rokah 

staršev oziroma ob odsotnosti staršev v rokah stricev bodisi se za odhod odločijo otroci samostojno.  

Iskanje razlogov za odhod je težko, saj otroci dostikrat ne vedo jasnega razloga, zakaj so jih starši 

poslali v Evropo. Prav tako so takšni pogovori za otroka neprijetni, saj prinašajo boleče spomine.  

Poleg tega se je potrebno zavedati, da razlogi, ki jih navajajo otroci, niso nujno tisti pravi razlogi, 

zakaj so odšli oziroma zakaj so jih starši poslali na pot. Velikokrat se zgodi, da otroci pripovedujejo 

zgodbe, ki so jim jih vnaprej pripravili bodisi starši bodisi tihotapci ali odvetniki z željo, da bi jih 

lahko uporabili v prošnjah za status begunca. 

Raziskava UNICEF navaja naslednje razloge za odhod mladostnikov iz Afganistana: 

 očetova povezanost s Talibani; 

 oče zapornik; 

 rekrutiranje s strani Talibanov; 

 nasilje nacionalnih avtoritet. 

Odločitev za odhod afganistanskih mladostnikov v raziskavi UNHCR je razdeljena na dva dela, na 

kontekst in na sprožilec. Temeljni kontekst za odhod iz Afganistana je dokaj očiten. Govorimo 

lahko o revščini, razširjeni po celotni državi, slabi ekonomiji, nestabilni politiki, nevarnih razmerah, 

slabih izobraževalnih možnostih ter o pomanjkanju upanja na svetlejšo prihodnost. Poleg tega so 

otroci ves čas tarča ugrabiteljev ter so v nevarnosti, da bodo prisiljeni v delo. Sprožilci, ki so jih 

navajali otroci v intervjujih, pa so bili naslednji: 
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 družinski konflikt; 

 nasilni dogodek, ki vključuje ugrabitev; 

 smrt starša; 

 grožnja zoper družino oziroma posameznega družinskega člana. 

Poleg omenjenih sprožilcev avtorji navajajo še primer posameznikov, ki so živeli in delali v Iranu. 

Mnogi od njih so bili označeni za nelegalne delavce in so bili deportirani nazaj v Afganistan. 

Mladostniki so ob vrnitvi v Afganistan vedeli, da je skoraj nemogoče najti službo, zato so kot edino 

rešitev videli pot v Evropo. 

Afganistanski fantje pred odhodom v Evropo bolj ali manj niso imeli realnih predstav o življenju v 

Evropi. Dejavniki oziroma pričakovanja, ki so mlade, zajete v raziskavo, privlačila ob misli na 

Evropo, so bili življenje v državi, ki dopušča svobodo, spoštovanje človekovih pravic, zagotovljena 

služba in izobrazba. Mnogi fantje so sanjali o dobri službi, ki bi jim omogočila finančno podporo 

družini ali celo združitev družine v Evropi. Taka pričakovanja so jim posredovali bodisi tihotapci 

bodisi starši oziroma sorodniki, ki so že prej odšli v Evropo. 

Večina otrok pred odhodom ni imela izbrane specifične evropske države. Večini so starši svetovali, 

naj za azil zaprosijo v državi, kjer jim bo tihotapec rekel, naj ostanejo. Ostali, ki so bili namenjeni v 

točno določeno državo, pa so to izbrali, ker so jih tam čakali drugi družinski člani oziroma njihove 

skupnosti. V izbor države so se v več primerih aktivno vmešavali tudi tihotapci. 

2.7.3.2 Povezovanje s tihotapci 

Mreža tihotapcev je spletena na širokem območju. Razteza se vse od Anglije proti zahodu do 

Turčije in naprej preko Irana in Pakistana na vzhod. Tihotapci so med seboj tesno povezani, kljub 

temu da delujejo na različnih kontinentih. Njihova struktura in cilji so si med seboj precej podobni, 

prav tako interesi. Glavni interes le-teh je povečevanje dobička, ki ga pridobijo s preprodajo drog, 

orožja, človeških bitij itd.  

Najti tihotapca in z njim navezati stik po mnenju intervjuvancev ni težko, saj se ti nahajajo na 

vsakem koraku. Kot so povedali, so tihotapci večkrat sedeli kar v parkih po mestu in spraševali 

mimoidoče fante, ali razmišljajo o odhodu v druge države. Mnogim fantom so pri navezovanju 

stikov pomagali sorodniki ali sosedje, ki so bili velikokrat tudi sami tihotapci.  

Tekom poti tihotapci izvajajo strogo kontrolo nad otroki. Vzdržujejo jo z ustrahovanjem, še posebej 

pri posameznih otrocih, ki imajo težave s plačevanjem poti. Tihotapci se poslužujejo dobro 

premišljenih strategij. Med drugim so afganistanski mladostniki poročali o tem, da so jih tihotapci 

ves čas ločevali v različne skupine z namenom, da se vzdržuje visoka raven bojazni in strahu ter da 

se med njimi ne razvijajo prijateljske vezi. Tihotapci so afganistanske fante, po besedah 13-letnika, 
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obravnavali še slabše kot živali. Bili so nasilni in so jih pretepali. Nek 15-letnik je dodal še, da so 

morali hoditi dalj časa, kljub temu da so bili premraženi, žejni in lačni, a, kot pravi, je to cena poti, 

za katero je vedel že prej. 

2.7.3.3 Pot do Evrope 

Pri odločitvi za odhod v Evropo ima veliko vlogo cena poti, ki jo zahteva tihotapec. Cena, ki jo je 

po ugotovitvah UNHCR plačal posameznik za pot npr. v Nemčijo, na Norveško ali v Anglijo, se je 

gibala okoli 15.000 dolarjev (cca. 13.000 evrov), medtem ko je pot preko Irana v Turčijo oz. v 

Grčijo stala med 3.000 in 5.000 dolarji (cca. med 2.500 in 4.500 evri). Ugotovitve raziskave 

UNICEF pa so pokazale, da so mladostniki za pot plačali med 7.000 in 20.000 dolarji (cca. med 

6.000 in 18.000 evri). Mnogi starši so z odločitvijo, da otroka pošljejo na pot, zašli v dolgove, 

veliko pa jih je celo prodalo kos zemlje, hišo oziroma avto. 

Za plačevanje celotne poti so v celoti odgovorni starši ali sorodniki otroka oziroma otrok sam, če 

nima druge podpore. Od rednega plačila poti je odvisna varnost »potnika«. V primeru, da starši 

zamudijo plačilo, tihotapci otroka pustijo na mestu, kjer se nahajajo. Neredno plačevanje poti je še 

toliko bolj nevarno za otroke, ki si pot plačajo sami. Tem denarja velikokrat zmanjka med samo 

potjo in so tako pogosto prisiljeni v nelegalno, slabo in neredno plačano delo. 

Pot najpogosteje poteka preko Pakistana, Irana, Turčije, Grčije, Italije preko Francije do Anglije, 

Nizozemske oziroma Norveške. Manj pogosto pa pot nadaljujejo iz Italije preko Avstrije in 

Nemčije, v smeri proti Skandinaviji. Posamezni fantje potujejo tudi vzdolž Balkana, da se izognejo 

Grčiji. Nekateri pa Afganistan zapustijo preko Centralne Azije (Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, 

Turkmenistan in Uzbekistan) in Rusije, z željo, da pridejo v države Vzhodne Evrope. 

Pot do Turčije čez gorovja se nekaterim fantom sploh ne zdi travmatična. Kakor koli večino poti 

proti Turčiji opravijo ponoči, pri čemer spijo na trdih tleh ob poti. Na tej poti se velikokrat soočajo z 

roparji, posamezni fantje pa so bili celo ugrabljeni in prisiljeni v delo, dokler jim ni uspelo 

pobegniti. Za razliko od poti do Turčije so pot od Irana do Istanbula fantje opisali kot veliko bolj 

travmatično. Omenjena pot se opravi bodisi s tovornjakom bodisi z avtobusom oziroma taksijem. 

Fantje so pripovedovali, da so bili mnogokrat zaprti v teh vozilih in so v nemogočih razmerah 

čakali, da voznik odpelje naprej. Voznik, tihotapec, je odpeljal šele, ko je dobil potrditev, da je 

prejel plačilo v celoti. Posamezniki, ki so si pot plačali sami, so bili na poti prisiljeni v delo, pri 

katerem so bili večkrat žrtve zlorab. Tepeža in zlorab pa so bili deležni tudi otroci, katerih starši 

niso pravočasno plačali za pot. Kot najbolj travmatičen del poti proti Evropi so afganistanski fantje 

izpostavili pot s čolnom od Turčije do Grčije. Na tej poti so bili stlačeni v majhne napihljive čolne, 

ki so namenjeni za mnogo manj ljudi, kot jih je bilo dejansko na čolnu. Bili so potisnjeni na morje, 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Socialna pedagogika                Mole, M. (2015).  Magistrsko delo 

 

 

30 

sredi noči, da opravijo kratko, a zelo nevarno pot do grškega otoka Samosa oziroma otoka Lezbosa. 

Na tem delu potovanja se nemalokrat zgodi, da posamezniki izgubijo prijatelje oziroma celo brate, 

ki padejo s čolna in izginejo pred njihovimi očmi. 

Za večino pot v Grčiji še ni končana, saj si želijo nadaljevati pot do Italije. Tisti, ki si lahko 

priskrbijo ponarejene potne liste, lahko v Italijo letijo z letali iz Aten, večina pa pot nadaljuje iz 

pristanišča Patras. Iz Patrasa fantje nadaljujejo pot tako, da se skrijejo v tovornjake, ki potujejo proti 

Italiji. Ta pot je izredno nevarna, saj se mladostniki velikokrat poškodujejo. Poškodbe so posledica 

padcev iz tovornjaka. Večkrat pa so celo potisnjeni iz tovornjaka, medtem ko se ta premika. Kljub 

vsemu večina prispe do Italije. Težavno je tudi prehajanje meje na severu Grčije, saj pribežnike 

večkrat ustavi obmejna policija in jih pošlje nazaj v notranjost države. 

Ob prihodu v Italijo jih pričakajo sicer težki bivalni pogoji, ostale razmere pa se nekoliko umirijo. V 

Italiji so deležni intervjuja s strani policistov, ki jih identificirajo in jim dajo potrebne informacije o 

prošnji za azil. Fantje so izpostavili, da so bili ves čas bivanja v Italiji informirani s strani tihotapcev 

o nadaljevanju poti proti severu. Tisti, ki so se za pot proti Franciji, Nizozemski ali Skandinaviji 

odločili, so se zavedali tveganja, da jih ob prijetju policije deportirajo nazaj v Italijo. 

Fantje so na intervjujih podajali različne informacije o trajanju poti v Evropo. Ta je bila odvisna od 

tega, ali so plačilo poravnali v celoti že na začetku ali so plačevali po obrokih, ter od vmesnih 

postankov. Prvi so na želeno destinacijo v Evropi prispeli v nekaj tednih oziroma mesecih. Drugi, ki 

so si pot plačevali sproti in je bila njihova pot sestavljena iz več postankov na primer v Iranu, 

Pakistanu, Grčiji itd., pa so potovali več mesecev oziroma nekateri celo nekaj let. 

2.7.3.4 Stiki z družinskimi člani 

Stike z družinskimi člani imajo fantje predvsem v času potovanja, saj se dogovarjajo glede plačila s 

tihotapci, kasneje po prihodu v Evropo pa so lahko omenjeni stiki za fante tvegani, saj jim lahko 

grozi deportacija. Nekateri fantje se kljub temu z družinskimi člani slišijo tedensko. Drugi pa so 

poročali, da so kontakti odvisni od tihotapcev oziroma od tega, ali imajo telefon. Nekateri fantje so 

telefon izgubili na poti, drugim pa so ga odvzeli tihotapci z namenom, da posamezniki, ki so v 

azilnem postopku v novi državi, ne bi tvegali in prejeli klicev nacionalnih avtoritet, ki jim sledijo. 

 

Ugotovitve obeh predstavljenih raziskav izpostavljajo težke razmere, v katerih afganistanski 

mladostniki preživljajo otroštvo in mladostništvo. Težke razmere se pri mnogih začnejo že zelo 

zgodaj, ko izgubijo svoje bližnje ali celo starše. Poleg tega so velikokrat žrtve novačenja s strani 

talibanov. Pobeg v druge, sosednje, države jih ne reši težkih razmer, saj so pogosto prisiljeni v 

beračenje in težaška dela za preživetje. Podobno je za tiste, ki se odločijo za odhod oziroma pobeg v 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Socialna pedagogika                Mole, M. (2015).  Magistrsko delo 

 

 

31 

Evropo. Pot do Evrope zahteva precej denarja, je nevarna in dolgotrajna. Mnogi poti niti ne 

preživijo. Zgodbe teh mladih so žalostne in človek bi mislil, da si tisti, ki jim uspe priti do Evrope, s 

prihodom v Evropo uspejo zagotoviti lepše življenje. A temu, žal, velikokrat ni tako. Zdi se, da 

evropske države niso ravno navdušene nad vali beguncev, ki prihajajo v Evropo. Svoje 

nezadovoljstvo nad begunci so v preteklosti precej jasno pokazali Grki oz. grška policija, o čemer je 

pisal Amnesty international
19

 in o čemer so večkrat poročali tudi mediji. Ti so begunce, ki so se 

zatekli na obalo, večkrat pretepali, jih ustrahovali in jih nemalokrat prisilili v to, da so se vrnili 

nazaj na morje oziroma v druge države, iz katerih so prišli (npr. v Turčijo). Poleg omenjenega 

nasilja organizacije, ki se ukvarjajo s populacijo beguncev, poročajo še o številnih drugih težavah, s 

katerimi se srečujejo begunci, ki uspešno prispejo do Evrope. Omenjajo težave z nastanitvijo 

beguncev ob prihodu, ki so velikokrat nastanjeni v zelo slabo opremljenih begunskih centrih. Ti 

centri ne zagotavljajo dovolj prostora za številne begunce, ki prihajajo, kar mnoge od njih prisili v 

brezdomstvo. Begunci se srečujejo še z zapleteno birokracijo, dolgotrajnimi postopki, ne nazadnje 

pogosto tudi z zavračanjem državljanov gostiteljev itd. Mnoge organizacije še posebej opozarjajo 

na slabe razmere, v katerih se znajdejo mladi begunci, ki jih prištevamo med posebej ranljivo 

skupino. Evropska unija se na ta opozorila odziva, a zdi se, kot da večjih sprememb ni.  

O razmerah, v katerih živijo begunci, in možnostih, ki jih imajo v drugih evropskih državah, je 

napisanih že kar nekaj raziskav in člankov. Za RS tega ne moremo trditi, saj velja za tranzitno 

državo, kamor ne pride večje število beguncev. Prav tako je RS mlada država, v primerjavi z 

drugimi evropskimi državami, in migrantsko politiko šele postavlja na dokončne temelje. To 

dejstvo in štiriletno delo z mladimi prosilci za azil iz Afganistana me je spodbudilo k temu, da 

naredim raziskavo, v kateri predstavim, kakšno je življenje mladih beguncev iz Afganistana, ki so 

trenutno v RS. Drugi, empirični, del magistrske naloge se tako nanaša na raziskavo, ki sem jo 

opravila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
19

 Eden izmed člankov Amnesty International o grškem nasilju nad begunci se nahaja na: http://www.amnesty.si/grcija-

stop-nezakonitim-in-sramotnim-prisilnim-vrnitvam-beguncev-in-migrantov.html. 

http://www.amnesty.si/grcija-stop-nezakonitim-in-sramotnim-prisilnim-vrnitvam-beguncev-in-migrantov.html
http://www.amnesty.si/grcija-stop-nezakonitim-in-sramotnim-prisilnim-vrnitvam-beguncev-in-migrantov.html
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

3.1.1 Opredelitev problema in namen 

Področje prosilcev za mednarodno zaščito iz Afganistana v RS je še dokaj neraziskano, čeprav se 

prosilci iz Afganistana uvrščajo na drugo mesto po številu oddanih vlog za mednarodno zaščito v 

RS. V polje prosilcev iz Afganistana vstopajo in se vključujejo številne institucije, organizacije in 

drugi posamezniki. Če želimo omenjeno polje predstaviti korektno, ga je tako potrebno raziskati iz 

več zornih kotov, saj le tako lahko dobimo jasno sliko njihovega položaja v RS. 

Situacijo, v kateri se nahajajo prosilci za mednarodno zaščito v RS eden izmed prosilcev v raziskavi 

UNHCR (2011), opiše z besedami »Čakati, čakati, čakati« (st, 64.). S tem želi povedati, da se 

večina prosilcev za mednarodno zaščito v RS srečuje z dolgotrajnimi postopki pridobivanja tovrstne 

zaščite, ki so največkrat posledica podajanja odgovornosti med MNZ in sodišči. Z omenjeno 

situacijo se srečujejo tudi afganistanski mladostniki, ki so v RS prispeli kot otroci brez spremstva in 

so v času bivanja v RS dopolnili polnoletnost. Kot mladoletni prosilci za mednarodno zaščito so ob 

prihodu v RS pred štirimi leti prejeli status subsidiarne zaščite, ki jim ga MNZ po dopolnitvi 

polnoletnosti ni podaljšalo, na kar so se mladostniki pritožili na sodišče. Odločitev o njihovi usodi 

je tako trenutno nekje med MNZ in sodiščem, ki odločata o tem, ali mladostniki izpolnjujejo pogoje 

za mednarodno zaščito ali ne. V primeru da odločita, da teh pogojev ne izpolnjujejo, obstaja 

možnost, da mladostnike RS vrne v Afganistan.  

 

Osnovni namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšno je življenje afganistanskih mladostnikov, ki 

so pred tremi ali več leti prišli v Slovenijo kot mladoletni prosilci za mednarodno zaščito in so v 

času bivanja v RS postali polnoletni. Moj namen je raziskati razloge za njihov prihod v RS ter 

ugotoviti, kako mladostniki ocenjujejo različna področja življenja v RS (izobraževanje, migrantsko 

politiko, financiranje itd.). Želim izvedeti, katere so po njihovem mnenju prednosti življenja v RS 

ter s kakšnimi težavami se srečujejo v RS. Ugotoviti želim, kakšne so njihove vizije o prihodnosti v 

primeru, da bodo ostali v Sloveniji oziroma se bodo morali vrniti v Afganistan.  

Prav tako je namen magistrske naloge raziskati, kako položaj afganistanskih mladostnikov v RS 

ocenjujejo odgovorni na MNZ, v organizaciji Fridolin – center za enake možnosti mladih
20

 in v 

Slovenski filantropiji
21

, ki ves ta čas sodelujejo z omenjeno populacijo, ter novinar, ki je pred 

                                                 

 
20

 V nadaljevanju Fridolin. 
21

 V nadaljevanju SF. 
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kratkim obiskal Afganistan in že dalj časa spremlja dogajanje v tej državi. Zanima me, kakšno je 

njihovo mnenje o slovenski migrantski politiki, o možnostih afganistanskih mladostnikov za šolanje 

in osebno rast v RS, o varnosti Afganistana, o prihodnosti omenjenih mladostnikov ter o težavah in 

prednostih, s katerimi se srečujejo v RS. 

Magistrsko nalogo pišem v želji, da predstavim prednosti in pomanjkljivosti, ki jih za afganistanske 

mladostnike predstavlja življenje v RS. Na podlagi tega želim raziskati možnosti za spremembe na 

področju migranstke politike. Raziskati želim, kje mladostniki in kje predstavniki javno delujočih 

ustanov vidijo možnost izboljšave in sprememb. 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Diplomsko nalogo sem oblikovala na podlagi naslednjih raziskovalnih vprašanj: 

 Kakšna je slovenska migrantska politika, katere so njene prednosti in pomanjkljivosti? 

 Kako afganistanski mladostniki doživljajo in občutijo slovensko migrantsko politiko? 

 Kakšen je pogled nevladnih organizacij na položaj afganistanskih mladostnikov v RS? 

 Kakšen je vidik novinarja, ki se več let poklicno ukvarja s problematiko Afganistana? 

 Kakšen je trenutni položaj afganistanskih mladostnikov v RS? S kakšnimi (morebitnimi) 

težavami se srečujejo? 

 Kakšne možnosti razvoja (osebnega, izobraževalnega itd.) imajo afganistanski mladostniki v 

RS?  

 Kakšni so bili razlogi afganistanskih mladostnikov za odhod iz Afganistana ter kakšna je bila pot 

do RS?  

 Ali je Afganistan dovolj varna država za vračanje mladostnikov? 

 Kakšne so prednosti oziroma pomanjkljivosti vračanja afganistanskih mladostnikov v Afganistan 

po mnenju mojih sogovornikov? 

 Kakšna je migrantska situacija v drugih evropskih državah? 

 

3.2 METODOLOGIJA 

3.2.1 Raziskovalna metoda 

Odgovore na raziskovalna vprašanja sem pridobila s pomočjo petih delno strukturiranih intervjujev, 

ki sem jih opravila z: 
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 dvema afganistanskima mladostnikoma Goleiem in Ruhullahom
22

, ki sta trenutno nastanjena v 

RS;  

 Sonjo Gole Ašanin, svetovalko za integracijo na Sektorju za nastanitev, oskrbo in integracijo
23

 

na MNZ;  

 Natašo Košak Žakelj, odločevalko
24

 v postopkih mednarodne zaščite na MNZ; 

 Marino Uzelac, vodjo programov na področju mladoletnih migrantov pri SF; 

 Gorazdom Rečnikom, novinarjem na radiu Val 202. 

 

Poleg omenjenih delno strukturiranih intervjujev sem opravila tudi strukturiran elektronski intervju 

z Darjo Milošič, vodjo programov pri organizaciji Fridolin. Omenjeni sem vprašanja poslala po 

elektronski pošti, saj mi je primanjkovalo časa, da bi se z njo srečala osebno. Informacije sem 

pridobila še preko dnevniških zapisov, ki sem jih zapisovala po dveh srečanjih z afganistanskim 

mladostnikom Ruhullahom. 

3.2.2 Nabor oseb in postopek raziskovanja 

Potem, ko sem oblikovala raziskovalna vprašanja, sem se odločila, da nanje skušam odgovoriti s 

pomočjo več sogovornikov. Najprej sem stopila v kontakt z afganistanskimi mladostniki, ki sem jih 

spoznala tekom štiriletnega prostovoljnega dela v okviru organizacije Fridolin. Sprva je bilo 

pripravljenih sodelovati vsaj pet fantov, a so si nekateri kasneje premislili in so sodelovanje 

odklonili. Razlog za to bi verjetno lahko pripisali neki vrsti strahu pred tem, da bi se izpostavljali v 

času, ko še vedno ni jasno, kaj bo z njihovo usodo v RS. Kljub vsemu sta dva fanta, Golei in 

Ruhullah, pristala na intervju. Oba prihajata iz Afganistana in sta v RS že slaba štiri leta. Tretji 

intervju sem naredila s svetovalko za integracijo na SNOI, Sonjo Gole Ašanin, ki je z 

afganistanskimi mladostniki v stikih od vsega začetka njihovega prihoda v RS. Med intervjujem z 

njo sem ugotovila, da bi bilo smiselno narediti intervju še z nekom, ki odloča o usodi afganistanskih 

mladostnikov v RS. Sonja Gole Ašanin me je povezala z Natašo Košak Žakelj, ki deluje na MNZ 

kot odločevalka v postopkih mednarodne zaščite. K sodelovanju sem povabila še Gorazda Rečnika, 

novinarja na radiu Val 202, ki je oktobra 2014 obiskal Afganistan, prav tako pa že dalj časa 

spremlja dogajanje v tej državi. Preostala dva elektronska intervjuja sem opravila z Darjo Milošič iz 

Fridolina in Marino Uzelac iz SF. Z Darjo Milošič, vodjo programov pri organizaciji Fridolin, 

                                                 

 
22

 Afganistanskima mladostnikoma sem z željo po varovanju podatkov spremenila imeni in s tem zagotavljam njuno 

anonimnost. Imen drugih sogovornikov nisem spreminjala, saj nihče od njih ne želi ostati anonimen in so pisno 

soglašali, da uporabim njihova polna imena. 
23

 V nadaljevanju SNOI. 
24

 Uporabljam dobeseden prevod angleške besede decision maker. 
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sodelujem zadnja štiri leta. Omenjena je v stik z afganistanskimi mladostniki stopila pred štirimi 

leti, ko je organizacija Fridolin začela delovati v Azilnem domu. Njihovo delo je v prvih dveh letih 

po večini zajemalo  delo z mladostniki, prosilci za mednarodno zaščito, katerim so pomagali pri 

integraciji, učenju itd. Danes še vedno aktivno delujejo v Azilnem domu, vendar za razliko od 

začetkov njihovo delo zajema tako delo z mlajšimi kot tudi starejšimi prosilci za mednarodno 

zaščito. Marina Uzelac iz SF je v stiku z mladoletnimi prosilci za mednarodno zaščito od leta 2004. 

Z afganistanskimi mladostniki se srečuje tedensko. SF v splošnem sistemsko spremlja področje 

migracij, pripravlja predloge za spremembe zakonodaje na področju migracij, ozavešča javnost o tej 

temi, prosilcem za mednarodno zaščito pa nudi psihosocialno podporo, učenje jezika, prostočasne 

dejavnosti, zagovorništvo itd.  

Vseh pet delno strukturiranih intervjujev, ki sem jih opravila, sem z dovoljenjem sogovornikov 

posnela z diktafonom. Kasneje sem napisala njihove transkripcije. Afganistanskima mladostnikoma 

sem spremenila imeni, saj sta želela ostati anonimna. Pri ostalih intervjujih mi z dovoljenjem 

sogovornikov anonimnosti ni bilo potrebno zagotavljati. 

3.2.3 Postopek analiziranja intervjujev 

Intervjuje, ki sem jih izvedla, sem analizirala preko kodiranja, pri čemer sem uporabila kombinacijo 

induktivnega in deduktivnega pristopa. V začetku sem si pogovore zgolj prebirala in si podčrtovala 

stavke oziroma besede, ki so se mi zdele ključne. Kasneje sem si ob rob posameznih besedil 

zapisovala kode. Omenjene kode so mi pomagale združevati besedilo iz posameznih intervjujev v 

nove vsebinske sklope. Vsak od teh sklopov odraža vsebino, ki se je izrazila tekom pogovorov in se 

mi zdi relevantna za obravnavo. Iz zgoraj omenjenih kod sem oblikovala naslednje vsebinske 

sklope: 

 O razlogih za odhod in o poti v Evropo; 

 O Afganistanu in o možnosti vračanja v Afganistan; 

 O možnostih/stanju/situaciji v drugih evropskih državah in o vlogi EU; 

 O (vsakodnevnem) življenju afganistanskih mladostnikov v RS; 

 O postopku pridobivanja statusa mednarodne zaščite; 

 O subsidiarni zaščiti in o drugih načinih, kako ostati v RS, in 

 O Sloveniji in o slovenski družbi. 
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3.3 KRATKA PREDSTAVITEV INTERVJUJEV 

3.3.1 Intervju z Ruhullahom 

Ruhullah je afganistanski mladostnik, ki je pred dobrimi tremi leti prišel v Slovenijo. Z njim sem v 

stikih že od njegovega prihoda. Ruhullah že skoraj tekoče govori slovensko in je zelo uspešen pri 

šolanju. Povabila sem ga k pogovoru, a sprva ni bil pretirano navdušen, saj si ni želel, da bi ga 

posnela. To je bil razlog, da sem sprva po najinih srečanjih pisala zgolj dnevniške zapise. Kasneje 

pa me je kontaktiral in privolil v snemanje z diktafonom. 

Glavna nit Ruhullahovega pripovedovanja je bilo nezadovoljstvo nad slovensko migrantsko 

politiko. Po njegovem mnenju je ta katastrofalna in brezbrižna do prosilcev za mednarodno zaščito. 

Posamezni prosilci so v RS že več let (tudi pet oziroma šest), a so še vedno brez nekega statusa 

oziroma dokumenta. Kot pravi, se počutijo, kot bi jim vzeli življenja. Prav tako je kritičen do 

subsidiarne zaščite, ki jim je bila podeljena na podlagi mladoletnosti. Po njegovem mnenju je bil to 

zgolj slab poskus odgovornih na ministrstvu uvesti neke spremembe. Raje bi videl, da bi fante takoj 

ob prihodu vrnili v Afganistan oziroma bi jim dali možnost oditi v drugo državo, kot da so danes v 

RS tri leta ali več in so še vedno brez statusa in brez jasne predstave, kaj bo z njimi v prihodnosti. 

Kot pravi, v RS zanje ni prihodnosti in tukaj zgolj zapravljajo čas. Med intervjujem večkrat omeni 

druge države (Švedsko, Norveško, Avstrijo, Nemčijo), v katerih, meni, je odnos do prosilcev za 

mednarodno zaščito veliko boljši kot v RS. Zdi se mu, da v teh državah posamezniki lahko uspejo 

in si uredijo svoje življenje, kar v RS po njegovo ni mogoče. Prav tako tekom intervjuja večkrat 

izpostavi, da je v RS veliko odvisno od vsakega posameznika, koliko je motiviran ter kako trdno 

voljo ima, da kaj naredi. Kljub vsemu doda, da je zelo pomembna tudi podpora drugih ljudi oziroma 

dobrih prijateljev. Nekaj besed Ruhullah nameni tudi Afganistanu in morebitnemu vračanju fantov. 

Zdi se mu, da bi morali odgovorni pri vprašanju vračanja upoštevati to, kakšni so bili 

posameznikovi razlogi za odhod ter ali ima posameznik v Afganistanu družino oziroma sorodnike, 

ki bi lahko skrbeli zanj.   

3.3.2  Intervju z Goleiem 

Golei je afganistanski mladostnik, ki je v Slovenijo prišel pred malo manj kot štirimi leti. Preko 

organizacije Fridolin sem se z njim prvič srečala kmalu po tem, ko je bil nastanjen v Azilni dom. Z 

njim sem v stikih večkrat mesečno. Povabila sem ga k sodelovanju in takoj je privolil. Opravila sva 

dva pogovora, saj mi je po prvem ostalo še nekaj vprašanj, ki sem mu jih hotela zastaviti. 

Tekom celega intervjuja Golei veliko govori o tem, da mu je Slovenija všeč. Kot pravi, je tukaj 

spoznal veliko prijateljev in se naučil veliko novega, prav tako pa ima občutek, da tukaj živijo 

prijazni ljudje. Slovenijo občuti kot svoj dom in si tukaj želi ostati. Veliko besed nameni dejstvu, da 
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ne ve, kaj čaka(jo), kakšni bodo odgovori odgovornih ter kaj bo z njim(i). Počuti se nemočnega in, 

kot pravi, velikokrat ne razume postopkov, s katerimi se sooča. Ob branju pogovorov je precej 

opazno, da Golei veliko stavkov začne s »če«. Nekaj besed nameni razlogu za odhod iz 

Afganistana, ki je bil po njegovem mnenju zgolj želja po normalnem in lepem življenju, ter sami 

poti, kjer je pomembno zgolj plačilo tihotapcem. Med pogovorom večkrat omeni, da ljudi ne želi 

deliti na ene in druge, na »čefurje« in Slovence, na eno ali drugo vero. Njegovo stališče je, da je 

lahko vsakdo to, kar je, in je potrebno biti prijazen do vseh. V pogovoru zaideva tudi k temu, kako 

se vidi čez deset let oziroma kakšne so njegove sanje in želje za prihodnost. 

3.3.3 Intervju z Darjo Milošič 

Pod vodstvom Darje Milošič, vodje programov pri organizaciji Fridolin, sem se pred štirimi leti 

vključila v delo z mladostniki, prosilci za mednarodno zaščito, v Azilnem domu. Z organizacijo 

Fridolin sem aktivnejše sodelovala dve leti in pol v času, ko so bili afganistanski mladostniki v 

Azilnem domu oziroma v Integracijski hiši, danes pa z njimi zaradi časovne stiske sodelujem le še 

občasno. 

Darja Milošič v intervjuju predstavi, kako gleda na odnos Slovencev do Afganistancev. Kritično 

predstavi tudi svoj pogled na status subsidiarne zaščite in pridobivanja mednarodne zaščite za 

mlade. V odgovorih se dotakne vprašanja o vračanju mladostnikov v Afganistan, do katerega ima 

številne pomisleke. Kot pravi, je nasilno vračanje krivično in nehumano, prihodnost teh mladih v 

Afganistanu pa skrajno negotova. Tekom intervjuja izpostavi nekaj primerov, ki kažejo na to, da je 

položaj afganistanskih mladostnikov pri nas še posebej težek in negotov. Kljub vsemu pa opozori 

na njihove izjemne dosežke v šoli in dejavno sodelovanje v slovenski družbi. 

3.3.4 Intervju s Sonjo Gole Ašanin 

Sonja Gole Ašanin je svetovalka za integracijo na SNOI na MNZ, ki ima prostore v Azilnem domu. 

Z afganistanskimi mladostniki je bila v stikih že v začetku, ko so prišli v RS, in tudi kasneje, ko so 

si uredili življenje izven Azilnega doma (v Integracijski hiši, dijaških/študentskih domovih oz. 

zasebnih stanovanjih). 

V začetku intervjuja Sonja Gole Ašanin predstavi nekaj osnovnih značilnosti oziroma zakonov 

slovenske migrantske politike. Še posebej se dotakne področja mladostnikov. Pri tem izpostavi 

številne težave, ki se pojavljajo pri realizaciji omenjenih zakonov v praksi. Med drugim govori o 

težavah na področju šolanja mladostnikov, (študentskega) dela, integracije in pridobitve neprofitnih 

stanovanj. Prav tako na več mestih govori o težkem položaju afganistanskih mladostnikov, ki po 

njeno živijo v stalni negotovosti, kajbo z njimi v prihodnosti. Pogosto omeni tudi dolgotrajni 

»pinkponk« med institucijami, ki rešujejo primere omenjenih mladostnikov. Beseda nanese še na 
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varnost v Afganistanu, na to, kako varnost preverjajo, ter na smotrnost vračanja mladostnikov po 

tem, ko so nekateri od doma že več let. Sonja Gole Ašanin je v intervjuju precej kritična do 

Slovencev in slovenske politike, saj so, kot pravi, precej zaprti, čeprav se trudijo navzven dati vtis, 

da so odprti. Nekaj besed nameni tudi stanju v drugih državah, severno od nas, ki so po njeno bolj 

odprte do beguncev, imajo boljši standard in imajo nek načrt oziroma vizijo, ki je po njeno v 

Sloveniji ni. Intervju zaključi s predstavitvijo svojega pogleda na področja migracij znotraj 

Evropske unije. 

3.3.5 Intervju z Gorazdom Rečnikom 

Gorazd Rečnik je novinar na radiu Val 202 in v največji meri pokriva področja sociale, ekologije in 

človekovih pravic. V stik z Afganistanom je prišel preko platforme nevladnih organizacij Sloga. V 

okviru omenjene platforme je lani septembra obiskal Afganistan, sicer pa dogajanje v njem spremlja 

že vrsto let.   

Novinar je tekom celotnega pogovora precej kritičen do slovenske migrantske politike in odnosa RS 

do beguncev nasploh. Kot pravi, je slovenska politika dvolična, pogosto diskriminatorna, 

birokratizirana in neprijazna do beguncev. Nasploh je precej kritičen do slovenskega vojaškega 

sodelovanja v Afganistanu. Veliko besed Gorazd Rečnik nameni stanju in varnosti v Afganistanu. 

Vračanje mladostnikov, brez predhodne kompleksne analize posameznikove situacije, se mu zdi 

absurdno. Afganistanci, ki zapustijo državo in se kasneje vrnejo, pravi, so še večje tarče skrajnežev 

kot posamezniki, ki ostanejo v Afganistanu. Po njegovem mnenju bo Afganistan, če gledamo skozi 

najbolj optimistična očala, potreboval več desetletij, da omogoči ljudem neko normalno življenje. 

Omenjena država naj bi mladostnikom sicer omogočala golo preživetje, a se ob tem pozablja na 

socialne in zdravstvene vidike, ki so pogosto spregledani. V intervjuju novinar spregovori tudi o 

travmah Afganistancev, s katerimi so prežeti že od vsega otroštva in se prenašajo iz generacije v 

generacijo. Ob koncu intervjuja nekaj besed nameni tudi položaju žensk v tej državi in opozori na 

to, da mladostnike s tem, ko jih pošiljamo nazaj v Afganistan, prisilimo v šovinistični način 

življenja, kjer se ženske zatira, otroci pa so primorani delati na ulici.   

3.3.6 Intervju z Natašo Košak Žakelj 

Nataša Košak Žakelj je zaposlena na MNZ kot odločevalka v postopkih mednarodne zaščite. V 

intervjuju sprva predstavi zakon o mednarodni zaščiti, pri čemer izpostavi mladoletne osebe, ki se 

jih, kot pove, v glavnem ne obravnava nič drugače kot polnoletne osebe. V nadaljevanju opiše sam 

postopek pridobivanja mednarodne zaščite, od vložitve prošnje, morebitnega preverjanja starosti, če 

je to potrebno, osebnega razgovora s pomočjo tolmača ter samega odločanja in končnega rezultata. 

Ob tem opiše številne težave, ki se lahko pojavijo med samim postopkom. Kot pravi, je cel proces 
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dolgotrajen in je potrebno biti zelo natančen, saj moraš na koncu stati za tem, o čemer odločiš. V 

intervjuju izpostavi možnosti pritožb tako njih kot tudi prosilcev za mednarodno zaščito na upravno 

in vrhovno sodišče. Spregovori še o samih osebnih razgovorih oziroma intervjujih in o prevajalcih, 

s katerimi imamo po njeno v Sloveniji kar nekaj težav, saj jih je težko najti. Tekom intervjuja na 

več mestih izpostavi, da mora kot odločevalka upoštevati zakone in delovati v skladu z njimi. Pri 

tem je nekajkrat precej kritična do laične javnosti, katerim se prosilci smilijo, a kot pravi, to ni prav. 

Nekaj besed nameni tudi statusu subsidiarne zaščite in vračanju mladostnikov v Afganistan. Pri tem 

izhaja iz stališča, da se bodo mladostniki tam že nekako znašli, saj so polnoletni in tako odrasli. Na 

koncu intervjuja Nataša Košak Žakelj na kratko spregovori še o razlogih fantov za prihod v RS in o 

možnostih za pridobitev državljanstva v RS. 

3.3.7 Intervju z Marino Uzelac 

Marina Uzelac je v SF že več let vodja programov na področju mladoletnih migrantov in je z 

mladostniki tedensko v stikih že od njihovega prihoda v RS. 

V prvem delu intervjuja predstavi svoj pogled na slovensko migrantsko politiko, do katere je precej 

kritična. Kot pravi, ta ni v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah, mednarodnim pravom in 

slovensko nacionalno zakonodajo. V nadaljevanju predstavi kar nekaj konkretnih pomanjkljivosti 

slovenske migrantske politike in opozori na pomanjkljivo podporo, zaščito in varnost, ki jo 

afganistanskim mladostnikom nudi RS. Tekom intervjuja Marina Uzelac večkrat izpostavi izredno 

negotov položaj izbrane populacije in na drugi strani njihovo presenetljivo motiviranost za učenje in 

delo. V drugem delu intervjuja več besed nameni vračanju mladostnikov v primarne države. 

Prednost RS v tem primeru vidi v tem, da za razliko od drugih držav še nima razvite prakse 

vračanja. Kljub vsemu pa bi bilo po njeno katastrofalno, če bi se na ministrstvu odločili za vračanje 

mladostnikov. Na splošno je precej kritična do delovanja in odločitev MNZ. Sogovornica izpostavi 

še, da obstajajo različne možnosti, kako ostati v RS oziroma kako poskusiti srečo v kateri izmed 

drugih držav, a pri tem, kot pravi, ni neke gotovosti. Nekaj besed nameni tudi razmeram v drugih 

evropskih državah, ki se po njeno hitro spreminjajo in je tako težko govoriti o tem, kje bi bile boljše 

razmere za afganistanske mladostnike. V zaključku Marina Uzelac izpostavi potenciale 

afganistanskih mladostnikov ter nepripravljenost RS, da bi na begunce nasploh gledala kot na 

bogastvo in možnost bogatitve naše države. 
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3.4 ANALIZA INTERVJUJEV PO SKLOPIH 

3.4.1 O razlogih za odhod in o poti v Evropo 

Sogovorniki so mnenja, da je težko posplošeno govoriti o razlogih za odhod iz Afganistana. 

Ruhullah je v Evropo prišel zaradi varnosti (Ali hočem umret tukaj ali hočem preživeti in grem.). V 

Evropo je prišel z jasno vizijo, da nekje pridobi dokumente (Jaz hočem nekje dobiti. Ni važno, ali je 

to Slovenija. Jaz hočem dobiti dokumente, to je vse, zaradi česar sem prišel. Ne glede na denar ... 

če ne tukaj, pa grem dol v Bosno ali kam drugam.). Po njegovem mnenju se je večina fantov za 

odhod iz Afganistana odločila zaradi vojne in groženj talibanov oziroma drugih skupin (Ja, grožnje 

nekih skupin, talibanov ali nekih drugih, ki ogrožajo tvoje življenje, in vidiš, da ne moreš tukaj živet. 

Vidiš, da tukaj zate ni več varno in greš naprej.). Golei je kot razlog za svoj odhod izpostavil željo 

po boljšem življenju (Ja, normalno živet, to je to! Za normalno živet tukaj sem prišel.). Večkrat 

izpostavi tudi, da v Evropo ni prišel zaradi denarja (Za denar jaz ne bi nič naredil, jaz hočem živet, 

draga!). Sonja Gole Ašanin o razlogih za odhod ni vedela povedati veliko, saj je, kot pravi, to 

naloga odločevalcev. Tudi odločevalka Nataša Košak Žakelj je bila pri naštevanju razlogov za 

odhod bolj skopa, saj je sama odgovorna za zgodbe Afričanov. Kljub vsemu je izpostavila, da 

afganistanski mladostniki kot razlog največkrat navajajo novačenje in preganjanje s strani talibanov, 

grozilna pisma, ki so jih prejeli od talibanov, ter težke razmere, v katerih so se znašli (Vem, da so 

bili tudi primeri, da so kot mali otroci zaradi razmer, ki so bile takrat v Afganistanu, šli ali v 

Pakistan ali v Iran s celo družino in nimajo pač zdaj tam nikogar, nimajo premoženja ali kaj takega 

in se nimajo kam vrnit.). Po mnenju Darje Milošič iz Fridolina je afganistanskim fantom skupno, da 

jim primarna država ne zagotavlja varnosti in se v Afganistanu bojijo za svoja življenja. Podobnega 

mnenja je Marina Uzelac iz SF, ki izpostavi, da ti mladi odhajajo iz Afganistana, ker so bili v to 

primorani zaradi vojne, neizmerne lakote, bede in revščine. Po njenem mnenju je majhen procent 

tistih, ki migrirajo, ker bi želeli izkusiti kaj drugega. Tudi Gorazd Rečnik se strinja, da enega 

samega razloga za odhod ni, in dodaja, da je razlog vsekakor občutek ogroženosti (... če živiš v 

družbi, kjer je vse oboroženo in ne moreš nikamor, ne da bi bil nekdo s puško v bližini. Če živiš v 

družbi, kjer lahko vsak čas nekdo eksplodira. Če živiš v družbi, kjer imaš po defoltu izkušnjo s tem, 

da je nekdo od tvojih, sorodnik ali prijatelj ali eden od bližnjih, doživel smrt ali vsaj travmatično 

vojno izkušnjo, če je že sam nisi.). Kot razloge za odhod omeni še socialne in ekonomske dejavnike, 

ki po njegovo niso nelegitimni (Če si ti zaželiš neko boljše življenje iz neke absolutne revščine in si 

želiš boljšega življenja, ne vem, kaj bi bilo s tem narobe.). Po njegovo je glavni razlog za zapustitev 

Afganistana varnost, del te varnosti pa je tudi ekonomska varnost.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Socialna pedagogika                Mole, M. (2015).  Magistrsko delo 

 

 

41 

Pot od Afganistana do Evrope je zahtevna. Kot pravi Gorazd Rečnik, so ljudje pripravljeni tvegati 

življenja. Ljudje so pripravljeni skozi popolno mučenje na poti do Evrope. Pripravljeni so dati vse 

za to, da pridejo v Evropo. Darja Milošič pove, da je pot dolga, težka in negotova, kar podkrepi z 

besedami, da konec koncev poti veliko ne preživi. Tudi odločevalka je podobnega mnenja in 

občuduje,  posameznike, da se odločijo in podajo na tako tvegano pot (... to je velika in pogumna 

odločitev.). Marina Uzelac v zvezi z vprašanjem o poti do Evrope izpostavi raziskavo, v kateri je 

nedavno sodelovala in v kateri je večina afganistanskih fantov trdila, da mladim v Afganistanu 

nikakor ne bi svetovali, da zapustijo domovino in se podajo na pot v Evropo. To na intervjuju pove 

tudi Ruhullah (Če me kdo zdajle vpraša, ali lahko pridem, jim jaz ne bi svetoval, da lahko pride. 

Pot je nevarna.). Ruhullah je za pot iz Afganistana do Evrope potreboval deset tisoč evrov, ki mu 

jih je priskrbela mama. Pred odhodom je vedel, da ima le petdeset odstotkov možnosti, da pot 

preživi. Na poti ti po njegovem mnenju pamet ne pomaga (Tukaj ne gre za biti pameten ali ne. Če si 

enkrat na sredini morja, ti to nič ne pomaga. Pa če je v tvoji glavi računalnik, ti nič ne pomaga.). 

Kot najtežji del poti opiše potovanje z gumijastim čolnom, v katerem je običajno vsaj trikrat več 

ljudi, kot bi bilo primerno. Poti s čolnom veliko mladih ne preživi (Eni imajo srečo, da uspejo 

prispet na drugo stran, nekateri pa ne morejo.). Mlade po Ruhullahovem mnenju na pot žene želja 

in sanje po boljšem življenju, ki pa se običajno ne uresničijo (... misliš, če bom prispel tam, si bom 

tako spremenil življenje, ampak to je samo v glavi ... tako je razmišljanje. To so sanje. Samo sanjaš 

o tem. V resnici pa je drugače.). Golei se je na pot iz Afganistana odpravil s sorodnikom, ko je bil 

star dve leti. Pot, ki jo je nadaljeval kot nekoliko starejši fant, opiše kot dolgo in naporno. Poleg 

tega omeni, da večino časa sploh ni vedel, kam in s kom potuje (Ja, te dajo na kamion in sploh ne 

veš, kam greš. Nobenega ne poznaš, kdo je.). Kot pravi, je to stvar tihotapcev, ki jim je važno samo, 

da prejmejo plačilo (Samo da ti plačaš, to jih briga.). Tihotapcev po njegovem mnenju ni težko 

najti (... v vsaki državi so. V vsaki državi imajo. To vsi vejo, svet ve, kdo so. Cel svet ve, veš.). 

3.4.2 O Afganistanu in o možnosti vračanja v Afganistan 

Po mnenju Gorazda Rečnika je Afganistan nevarna država. Kot pravi, države, kjer ima vsak objekt 

oziroma ustanova oborožene varnostnike in policiste, ne moremo obravnavati kot varne. Skrajnost 

je po njegovem mnenju del Afganistana, ljudje v Afganistanu pa so že od rojstva naprej 

travmatizirani (Vsi so travmatizirani, vsi imajo travme. Imajo spomine na vojno oziroma jo 

doživljajo ... Travme se prenašajo, to je sedaj že več generacij.). Tamkajšnji ljudje so dnevno tarče 

skrajnežev in neprestano živijo v strahu in paranoji. Afganistanski otroci so svoje otroštvo preživeli 

v času vojne, kar pomeni, da so živeli v izrednih razmerah in so se borili za svoje preživetje in za 

preživetje svojih družin na tak ali drugačen način. Novinar meni, da je bil Afganistan žrtev 
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različnih interesov zahodnih ljudi in ni imel možnosti razvoja. Izobraževanje in zaposlitvene 

možnosti so slabe, Afganistanci pa nimajo perspektive. Prihodnosti v Afganistanu Rečnik ne vidi 

svetle in pravi, da je nemogoče pričakovati mir (Saj vemo, kakšna je vloga talibanov /.../ skrajnosti 

ogromno tli tam. Situacijo je zelo hitro obrniti in zelo hitro lahko pride do izrednih razmer. Že zdaj 

je grozno, ampak bo še bolj.). Doda še, da bi Afganistan v najbolj optimističnem scenariju za 

rekonstrukcijo potreboval desetletje, da bi postal država, v kateri bo možno normalno življenje in v 

katero bo možno vračati posameznike, ki so živeli zunaj. Ruhullah na situacijo v Afganistanu gleda 

nekoliko drugače. Kot pravi, je Afganistan videti nevaren, zlasti če gledamo letno statistiko smrti v 

tej državi, saj se ta številka iz leta v leto veča. Kljub vsemu pa opozarja na dejstvo, da je Afganistan 

velika država in da je varnost odvisna od kraja (Na primer Kabul je dvakrat večji kot Slovenija, pet 

milijonov ljudi tam živi. Če pet milijonov ljudi tam živi, lahko tudi ti.). 

Golei o možnosti vračanja ne pove veliko, večkrat pa izpostavi, da si želi ostati v Sloveniji in da je 

tukaj zdaj njegov dom (Jst lahko rečem, da sem rad, prisežem. Hočem tukaj živet. Če bo država 

mene hotela. Hočem bit tukaj, a veš.). Tudi Ruhullah izpostavi, da si ne želi nazaj v Afganistan (Če 

mene vprašaš, jaz ne bi šel nikoli nazaj.). O samem vračanju pove, da je odvisno od tega, kakšne 

težave je imel posameznik, preden je prišel v Evropo, in od tega, ali ima posameznik v Afganistanu 

koga, ki bi lahko skrbel zanj. Če posameznik v Afganistanu ni imel hujšega problema in ima tam še 

kakšnega sorodnika, po Ruhullahovem mnenju vrnitev ne bi bila nevarna. V nasprotnem primeru pa 

je težje (Če nimaš nikogar, potem je težje tam dol živet /.../ Te imajo več problemov in imajo večji 

problem.). Da je nasilno vračanje teh fantov krivično in nehumano, pravi vodja programov pri 

Fridolinu in doda, da je tako vračanje nesprejemljivo tako z etičnega kot tudi moralnega vidika. Kot 

pravi, ni proti vračanju, če je to prostovoljna odločitev posameznega fanta (Morda se bo kdo izmed 

teh fantov nekoč odločil, po tem, ko si bo pridobil znanje, da se vrne in pomaga pri izgradnji svoje 

domovine.). Po njeno so si fantje po težkem življenju v Afganistanu v Sloveniji nekako uredili 

mirno življenje, si ustvarili nov dom, našli prijatelje in se ob tem sprašuje o smiselnosti vračanja (... 

jih naj sedaj, ko so končno zaživeli v miru in jim je bilo dovoljeno biti najstnik in počenjati stvari, ki 

jih »naši« mladi, zopet vrnemo in odvzamemo to, kar so si zgradili; prijatelje in novi dom?). Z 

vrnitvijo v Afganistan bi fante zopet poslali v travmatične razmere. Večina fantov tam nima več 

sorodnikov, zato bi jih nastanili v zbirnih centrih notranje razseljene populacije. Po mnenju vodje bi 

bila prihodnost fantov v Afganistanu skrajno negotova. Darja Milošič še doda, da si mladostniki 

želijo ostati tukaj in si ustvariti življenje. Mnenje Sonje Gole Ašanin je, da bi vračanje, če želimo s 

tem narediti nekaj dobrega za mladostnike, moralo potekati preko nekih programov. Kot pravi, 

zagotovo obstajajo neka evropska priporočila glede vračanja oseb v Afganistan, in izpostavi, da je 

precej pomembno, s katerega območja Afganistana posameznik prihaja (... ker nekaj je Kabul, 
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vprašanje pa je, kako je kje drugje /.../ Vedno se tudi to gleda, iz kje oseba je.). Po njeno je potrebno 

preveriti tudi, kakšne možnosti ima mladostnik v Afganistanu in kam bi se vrnil (Če nekdo tam 

nima sorodnikov niti nič, jaz si to težko predstavljam, da kar nekam prideš.). Pri tem se ji postavlja 

vprašanje o tem, koliko kontaktov sploh še imajo mladostniki z Afganistanom (Marsikdo je že prej 

šel iz Afganistana in je bil mogoče v Iranu ali pa kje drugje par let /.../ nekateri so lahko iz države 

že toliko časa.). Sogovornica iz SF glede možnosti vračanja pove, da je vesela, da Slovenija nima 

prakse vračanja mladoletnikov nazaj v Afganistan. Ob tem doda, da upa, da se Slovenija ne bo 

zgledovala po praksah v drugih državah (Danska, Švedska, Norveška, Velika Britanija), ki so 

vodilne pri iskanju načinov za vračanje afganistanskih mladoletnikov in do katerih je zelo kritična 

(Zelo veliko energije vlagajo v to, da se gradijo neke sirotišnice na meji z Afganistanom. To 

pomeni, da potem države z nekoliko lažjo vestjo rečejo, ok, vrnili smo jih in smo jih dali v te 

inštitucije. Te inštitucije so zadolžene, da poskrbijo za njih. Jaz mislim, da je to ena velika 

svinjarija, ampak to se dogaja.). Na splošno je Marina Uzelac precej zaskrbljena glede možnosti 

vračanja fantov v Afganistan (Meni se zdi katastrofalno, če pomislim, da bi te fantje, če bi bilo s 

strani sodišča odločeno, da se strinjajo z odločitvijo ministrstva, da bi morali zapustiti Slovenijo 

/.../ Meni se zdi nepredstavljivo, da bi prišlo do te situacije.). Pove tudi, da so nekaj odraslih 

Afganistancev že vrnili in da je policija vračanja predstavila kot prostovoljna, a sama teh vračanj ne 

bi opisala kot prostovoljnih (Vem pa, da zna to policija ocenit kot neka prostovoljna vračanja, kar 

koli prostovoljno že pomeni, ker mislim, da nobeno vračanje ni prostovoljno. Če človeku ne daš 

možnosti izbire, je potem to neka prisila oz. je v vsakem primeru prisilno vračanje.). Glede 

možnosti vračanja je kritičen tudi Gorazd Rečnik, ki na vprašanje, ali je Afganistan varen za 

vračanje afganistanskih mladostnikov, jasno odgovori, da absolutno ne! Kritičen je tudi njegov 

odnos do odločevalcev (Tudi v Sloveniji nimamo tako neumnih odločevalcev, da bi verjeli, da bo 

Afganistan v roku enega ali dveh letih postal varna država ne glede na to, kdo jo vodi.). V 

intervjuju izpostavi, da bi bil posameznik, ki po več letih življenja v Evropi pride nazaj v 

Afganistan, še večja tarča skrajnežev kot drugi prebivalci Afganistana (Cena glave teh ljudi je višja 

kot cena glave Afganistanca, ki tam živi ves čas.). Da so življenja fantov po vrnitvi res ogrožena, 

podkrepi s primerom fanta, ki je bil po vrnitvi v Afganistan hudo poškodovan in je bil v komi. Prav 

tako bi afganistanska družba po njegovem mnenju težko sprejela med sebe nekoga, ki se je po več 

letih vrnil iz Evrope (Če si ti želiš pobegniti v Evropo in vidiš tam neko rešitev zase, težko razumeš, 

da nekdo po petih ali ne vem koliko letih pride nazaj.). Vrnitev mladostnikov bi pomenil padec v 

absolutno revščino ter psihični, socialni in emocionalni zlom, kar sogovornik enači z izgubo 

življenja za te ljudi. Kljub vsemu Rečnik doda, da je golo preživetje v primeru vrnitve v Afganistan 

možno (Če pa vzameš posameznikovo preživetje, pa verjetno lahko zagotovo preživi tudi z 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Socialna pedagogika                Mole, M. (2015).  Magistrsko delo 

 

 

44 

beračenjem na ulici ali pa se pridruži kakšni družbi, ki se ukvarja s kakšno ilegalno dejavnostjo. Če 

gre za to preživetje, potem ja.). Odločevalka Nataša Košak Žakelj je možnosti vračanja 

mladostnikov namenila nekaj več besed kot preostali sogovorniki. Nekaj besed je namenila 

preverjanju informacij o vasi, mestu oziroma provinci, iz katere je posameznik, kar je po njenih 

besedah včasih precej zahtevno. Informacije na ministrstvu, kjer dela, pridobivajo preko raznih 

poročil in portalov organizacij, ki delujejo na različnih področjih v Afganistanu. Poročila, na katere 

se zanašajo, so periodična in izhajajo enkrat na leto (Glejte, poročila so periodična, enkrat na leto, 

potem imaš, Amnesty ima recimo kakšno posebno udarno novico ... tako da ne moreš dobiti 

informacije, če se je včeraj nekaj zgodilo, danes pa bi jo že imel.). Težave jim predstavlja predvsem 

jezik (To bi bilo možno v neki državi, kjer so vse informacije v angleščni, če so pa te informacije v 

nekem čudnem jeziku, ki ga pa mi ne znamo, je pa malce težje.). Kljub vsemu pove, da se 

osredotočajo na preverjene informacije in vedno skušajo dobiti najnovejše informacije. V primeru 

afganistanskih mladostnikov sogovornica izpostavi dejstvo, da so subsidiarno zaščito prejeli iz 

razloga mladoletnosti in ne zaradi samih razlogov, ki so jih navajali. V takem primeru mladostniki 

po dopolnitvi osemnajstih let nimajo več razlogov za status in se lahko vrnejo v izvorno državo, ki 

jo poznajo (Oni se v končni fazi, če ni razlogov za status, vračajo v izvorno okolje, poznajo jezik, 

poznajo okolje, nekako se bodo že znašli.). Kot pravi, je potrebno, da se posamezniki znajdejo (Tudi 

Slovenca nihče ne vpraša, ko ostane brez vsega, kaj boš pa zdaj. Se mora človek znajti sam. Sliši se 

kruto, ampak življenje ni lepo v končni fazi.). Sogovornica je kritična do vrhovnega sodišča, s 

katerim si ne delijo enakega mnenja, saj na sodišču niso zadovoljni s hipotetičnimi razlagami 

odločevalcev (Po njihovem mnenju te zgolj hipotetične razlage, kaj bi se lahko zgodilo oziroma kaj 

se ne bi zgodilo, ne zadostujejo /.../ Mi lahko zgolj hipotetično predpostavljamo na podlagi temeljite 

proučitve informacij, ki jih imamo, kaj bi lahko bilo. Zdaj se celo vrhovno sodišče postavlja na 

stališče, da bi bilo treba ugotavljati vse, kam se te osebe vračajo, ali imajo tam zagotovljeno delo, 

ali imajo tam zagotovljeno službo, kar je pa absurd!). 

3.4.3 O možnostih/stanju/situaciji v drugih evropskih državah in o vlogi EU 

Ruhullah v intervjuju večkrat izpostavi, da bi bila njegova situacija drugačna, če bi pristal v kateri 

izmed drugih evropskih držav (Mislim, da če bi jaz prispel nekam drugam, recimo na Norveško ali 

Švedsko, Avstrijo ali Nemčijo, bi bilo drugače. Jaz ne bi bil na takem nivoju, kot sem zdaj.). V 

drugih državah so mladostniki, kot je sam, po njegovem mnenju deležni veliko več podpore, kot je 

je on v Sloveniji (Imajo več, fantje imajo po enem letu vse, svoje dokumente, svoj status, svoje 

življenje. Lahko si uredijo nekaj, tukaj pa ... nikoli ne veš, kaj bo in kaj ne bo.). V Nemčiji, po 

njegovih besedah, nisi odvisen od države kot pri nas (... recimo v Nemčiji nimaš dokumentov, delaš 
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tam in živiš normalno, nisi odvisen od nikogar /.../ Tam lahko sam narediš, zaslužiš nekaj zase.). 

Omeni tudi Norveško, kjer so mladoletni fantje deležni dodatne podpore (Tam na Norveškem, 

dokler nisi osemnajst oziroma dvajset let, skrbijo zate, hodiš v šolo, živiš z njimi, imaš nekoga, ki ti 

pomaga, kuha, za šolo ti pomaga, med počitnicami ti najdejo službo, da greš delat /.../ Drugačno je 

tam življenje.). Na splošno se mu zdi, da njegovi prijatelji, ki živijo v drugih evropskih državah, 

živijo bolje kot on v Sloveniji (Oni so tam, ti pa si spodaj (ponazori z rokami) /.../ imajo oni v dveh 

letih svoje stanovanje, svojo hišo, najemnino plača, službo ima, avto ima in normalno živi, služi 

svoj denar.). Zdi se mu, da bo, če bo želel priti na tak nivo kot njegovi prijatelji, potreboval dvajset 

let. Kot pomembno razliko izpostavi tudi razliko o možnosti oblikovanja družine v Sloveniji 

oziroma v drugih državah (... čez eno leto lahko najde nekoga, da se poroči, in potem naredi otroka 

in ima družino /.../ Drugod je malo boljše. Če imaš službo, najdeš punco in se poročiš. Normalno 

živiš, ker itak nisi odvisen od punce. Tukaj pa ko se poročiš, moraš najprej biti odvisen od punce, 

odvisno od ženske, ali ima službo ali je nima. Ti sam itak nimaš nič. Potem pa, kdo bo skrbel za 

otroka?). Občutek ima, kot da stoji na mestu in da v vsem času, ko je tukaj, ni naredil še ničesar (... 

zdaj sem tri leta in pol tukaj, kmalu bo štiri, septembra bo štiri. Po štirih letih jaz nisem nič naredil. 

Če bi bil jaz štiri leta v drugi državi, če bi bil na Norveškem ali v Nemčiji, bi bilo drugače.). Kljub 

vsemu Ruhullah najde tudi prednost življenja v Sloveniji, ki je po njegovem mnenju ta, da so tukaj 

ljudje dostopnejši (Na Norveškem in Švedskem so precej zaprti ljudje. Potreboval bi veliko let, da bi 

si našel prave prijatelje. V Sloveniji so ljudje bolj odprti
25

.). Tako Ruhullah kot Golei sta precej 

kritična do sprejema ob prihodu v RS, kjer so ju zaprli v Azilni dom. Kot pravi Golei, v drugih 

državah ni tako (V druge države, če greš, ni tako. Nikoli ni država taka. Te dajo notri za tri, štiri, 

pet, šest dni ... ker v vsako državo, kjer sem jaz bil ... tri, štiri, pet dni sem bil notri, potem so me pa 

dali ven.). Kritična sta tudi do tega, da sta v Sloveniji na nek način morala ostati, saj so ju tukaj 

»dobili« (Tukaj so mene dobili, pa sem ostal tukaj.). V drugih državah ti po njegovo dajo možnost, 

da greš drugam, če ti ni všeč (... ti dajo papir, da šest mesecev tukaj lahko živiš. Mi ni bilo všeč, 

papir sem dal nazaj in sem šel. Tako sem šel naprej, naprej, naprej.). Sonja Gole Ašanin v zvezi s 

stanjem v drugih evropskih državah izpostavi dejstvo, da ima Slovenija manj izkušenj z delom z 

begunci, kot jih imajo nekatere druge države (skandinavske države, Nizozemska itd.). Razliko v 

stanju pripisuje tudi različnim standardom (Druga stvar je standard države, ko si država določene 

stvari lahko privošči.). Ne nazadnje omeni še pripravljenost posamezne države za reševanje tovrstne 

problematike (Ne vem, verjetno tudi pripravljenost države ali pa interes države, da določeno 

problematiko rešuje. Ne politično samo, ampak tudi strokovno, ker dejansko integracija je 
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 Pridobljeno iz dnevniškega zapisa, 25. 3. 2015. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Socialna pedagogika                Mole, M. (2015).  Magistrsko delo 

 

 

46 

strokovna zadeva.). Slovenija po njenem mnenju begunske problematike ne rešuje premišljeno (Če 

se pa stvari bolj ad hoc rešujejo, da ni neke prave vizije in pravzaprav, kaj bi sploh radi, potem pa 

to ni to /.../ Potrebno je določene stvari poznat in razumet.). Slovenijo oziroma Slovence 

sogovornica dojema kot bolj zaprte ljudi in v tem vidi tudi razliko z drugimi evropskimi državami 

(Predvidevam, da so te družbe, nasploh Nizozemska in Skandinavija, bolj odprte, kar se tega tiče in 

potem lažje očitno to sprejemajo.). Kljub vsemu pa izpostavi še, da tudi v drugih državah ni vse 

rožnato (Čeprav vidimo, da tudi v skandinavskih državah že počasi nastajajo kakšne težave.). Nekaj 

slabosti v drugih državah najde tudi Marina Uzelac, ki izpostavi skandinavske države ter Veliko 

Britanijo, ki so vodilne v tem, da iščejo, kako tudi mladoletnike vračat nazaj v nekatere države, med 

njimi tudi v Afganistan. Kot pravi, je Slovenija tukaj v prednosti, saj še nima prakse z vračanjem 

mladoletnikov v izvorne države. Na splošno je omenjena sogovornica mnenja, da je države med 

seboj težko primerjati, saj se stanje v posameznih državah precej spreminja. Kljub temu da se je 

Slovenija pred nekaj leti v večji meri zgledovala po skandinavskih praksah, se tudi pri teh že kažejo 

slabe plati (Kakšne skandinavske države imajo pa prakse, ki si nikoli ne bi mislil, da so.). Norveška 

po njeno dobro poskrbi za mladoletnike, po tem, ko ti dopolnijo polnoletnost, pa jih na krut način 

obvestijo, da se bodo morali vrniti (... meni se zdi grozljiva praksa Norveške, da ko otrok dopolni 

osemnajst let, ga policija še isti dan ali naslednji dan pride iskat, lahko sredi noči, brez kakršnega 

koli obvestila. Grozljivo rojstnodnevno darilo! Deportirajo ga takoj.). Kljub vsemu izpostavi, da 

Norveška posameznikom, ki jim uspe pridobiti status, nudi neprimerljivo višji standard. Mladi 

imajo na Norveškem za razliko od drugih držav možnost razvoja svojega potenciala (Lahko 

govorimo o športu, umetnosti ali kulturi. V končni fazi človek ni samo nekdo, ki rabi zrak in kos 

mesa vsak dan pojesti.). Marina Uzelac izpostavi tudi težave, s katerimi se soočajo v Belgiji in v 

Franciji, kjer se je število mladoletnih otrok tako povečalo, da so presegli zmožnosti nastanitvenih 

kapacitet in mladi tako spijo kar po ulicah in parkih. Afganistanski mladostniki, ki v RS čakajo na 

status oziroma dokumente, pogosto sanjajo o tem, da bi odšli v druge države, a kot pravi omenjena 

sogovornica, ob tem pozabijo, da ni nujno, da bi bilo v drugih državah bolje (Mnogi naši fantje 

upajo, da če bi šli v druge države, da bi bilo boljše, pa ni rečeno. Lahko se jim uredi dobro, lahko 

pa se jim po drugi strani zgodi, da pridejo v drugo situacijo, kjer se bodo morali skrivati in morali 

sprejeti na pol skriti način življenja.). Novinarju radia Val 202 se zdi povsem razumljivo, da si 

afganistanski mladostniki želijo ven iz Slovenije, na sever Evrope (Ne grejo zato naprej, ker jim je 

Švedska ali Nizozemska ali katera koli druga država toliko lepša, ker je sneg lepši na Švedskem. 

Oni grejo tja, ker so tam osnovni pogoji boljši.). Slovenijo opiše kot tranzitno državo, razlog za to 

pa išče v do beguncev neprijazni slovenski politiki. Kot primer dobre prakse navede primer Kanade, 

kjer so afganistanskim prevajalcem, ki so delali zanje, podelili poseben azil za prevajalce, a kot 
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pravi, Slovenija o čem takem ne razmišlja. Velik pomen po mnenju sogovornika igrata blaginja in 

odprtost posamezne države. Posebej izpostavi Švedsko in Norveško, po katerih bi se morali po 

njegovo zgledovati (Švedska in Norveška se mi zdi, da se lahko zgledujemo po teh državah, ker sta s 

svojo odprto politiko prišli zelo daleč.). Slabše, kot je v Sloveniji, je po njegovo le v Grčiji in Italiji 

(Verjetno se ne želimo primerjati z Grčijo ali Italijo.). 

Cilj EU je, kot pravi Sonja Gole Ašanin, vzpostaviti enoten azilni sistem, ki bi vsem beguncem ob 

prihodu v Evropo zagotavljal neke minimalne oziroma osnovne standarde. Ob tem se sogovornica 

sprašuje, kdaj se bo to uresničilo (... vprašanje, kdaj bo to zaigralo, saj ljudje seveda iščejo in 

tangirajo v določene države.). Dejstvo, da ljudje potujejo zgolj v določene države, razloži s tem, da 

imajo begunci v teh državah »svoje ljudi«, sorodnike oziroma je tam boljši standard kot drugje. Če 

bi se želeli temu izogniti, bi bilo po njeno potrebno usmeriti več denarja v države, iz katerih ljudje 

odhajajo (Verjetno, če bi se kup denarja sistemsko usmerilo tudi v države, kjer se te stvari dogajajo, 

se bi ljudje lahko tudi tam zadržali in se tam neke določene razmere vzpostavijo.). Izpostavi tudi 

primer Italije, ki po mnenju sogovornice nima tolikšnega problema, kot je velikokrat predstavljeno 

(Ja, seveda, Italija je najbolj oblegana in zgleda, kot da ima ogromno teh ljudi, sicer pa če bi 

razdelili to na število prebivalcev, ni tako veliko /.../ seveda zgleda ogromno, če jih imaš vse na 

Lampetuzi. Če jih boš pa malo razdelil po celi državi, bo pa verjetno malo drugače.). Kljub vsemu 

pa izpostavi tudi problem Italije, ki je obremenjena zaradi svoje lege (Je pa res, da so seveda prvi, 

velik del pade na njih zaradi lege in tega.). Znotraj EU se govori tudi o delitvi bremen med države, 

a kot pravi Sonja Gole Ašanin, to nekako ne zaživi. Izpostavi še, da migracije predstavljajo začaran 

krog, iz katerega ne moreš ven (Dokler se ustvarjajo neka krizna območja, tudi zaradi ekonomskih 

interesov, je jasno, da tovrstne migracije bodo.). Marina Uzelac iz SF med pogovorom pove, da bi 

EU, če bi gledala s stališča koristi, lahko bila beguncev vesela (... če bi znala pogledati dolgoročno, 

s stališča, da se stara prebivalstvo in koliko je iz tega stališča potrebno uravnotežiti, da imamo tudi 

uravnoteženo število mladih in starejših.). Poleg tega bi na begunce po njenem mnenju lahko 

gledala kot na ljudi, ki bogatijo našo družbo (In te fantje, če že moramo gledati s tega stališča, ki 

sicer meni ni blizu, in gledamo koristi Evrope, so ti fantje vsi neverjetno bogastvo v smislu 

sposobnosti in talentov in zmožnosti. Mislim, ogromno nekega potenciala imajo v sebi, kar lahko 

oni prinesejo Sloveniji in Evropi, mislim, da je to neizmerne vrednosti.). Države EU, torej tudi 

Slovenija, bi po mnenju Gorazda Rečnika morale sprejeti del svoje odgovornosti (Slovenija je del 

Evrope, del Evropske unije in tako moramo sprejeti del te odgovornosti.). Sprašuje se, ali EU res 

nima denarja, da bi rešila begunsko problematiko (... ne vem, če je Evropska unija res tako revna, 

da ustvarja interna taborišča oziroma da vzdržuje take razmere, kot so tam /.../ Ne vem, kako 

Evropa, ki si privošči take infrastrukturne dosežke, tako blaginjo ... ne premore denarja, da bi rešili 
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to vprašanje.). Po njegovem mnenju bi z nekimi premišljenimi koncepti, z integracijo, z odprtim 

pristopom to vprašanje popolnoma drugače rešili. Kot pravi, bi bilo potebno razmišljati tudi o tem, 

kakšno zunanjo politiko ima EU oziroma RS do držav, iz katerih ljudje bežijo, in nehati razmišljati 

le o tem, kako bi se teh ljudi znebili (Ne razmišljati o tem, kako se jih bomo znebili, jih vračati, 

ampak razmišljati o tem, da spremenimo politiko našega ekonomskega delovanja, našega 

izkoriščanja teh držav.). Sokrivca za to, da ti ljudje bežijo iz teh držav, vidi tudi v Evropi (Ljudje ne 

bežijo od tam, ker bi jih tigri preganjali, bežijo od tam zaradi evropske kolonialne preteklosti, 

zaradi politik, ki se še zdaj dogajajo s strani razvojnih organizacij, Združenih narodov in tako 

naprej.). 

3.4.4 O (vsakodnevnem) življenju afganistanskih mladostnikov v RS 

Vsi sogovorniki so izpostavili izredno nadarjenost in marljivost afganistanskih mladostnikov za 

učenje v šoli kot tudi učenje slovenskega jezika. Nataša Košak Žakelj pove, da so afganistanski 

mladostniki izredno nadarjeni za slovenski jezik (Jezik, mislim, da ni problem, ker so res izjemno 

nadarjeni. To moram priznat, da so eni redkih, kar me preseneča, ker tam govorijo ta paštu pa dari 

pa urdu in tako naprej, da pravzaprav imajo občutek za hitro učenje jezika.). Darja Milošič 

izpostavi njihov izjemen napredek v izobraževanju (Večina jih obiskuje srednjo šolo. Za fante, ki so 

prišli v Azilni dom in bili vpisani v četrti razred osnovne šole, se morali naučiti pisave in jezika, je 

to izjemen dosežek.). Zagnanost fantov za šolanje izpostavi tudi Sonja Gole Ašanin in doda, da jih 

učitelji zelo pohvalijo (... vem, da je ena rekla, da če bi naši Slovenci pol toliko delali, kot tale fant 

dela, bi bil užitek v šolo hodit učit.). To zagnanost pripisuje dejstvu, da so v šolanje vstopili 

nekoliko starejši, ter njihovim preteklim izkušnjam, zaradi katerih na življenje gledajo drugače kot 

slovenski petnajstletniki. Podobnega mnenja kot omenjene tri sogovornice je tudi Marina Uzelac, ki 

se čudi, da so afganistanski mladostniki tako motivirani za učenje (... jaz mislim, da ta nesigurnost, 

da ne veš, kaj te jutri čaka, da to moraš biti izjemno močan, da si se sposoben soočiti s tem, in ob 

tem biti motiviran za učenje slovenskega jezika, hoditi v šolo, mislim, res so izjemni, kar se tega 

tiče.). Golei je glede svojega znanja slovenščine skromen. Na moje vprašanje, ali dobro govori 

slovensko odgovori: »Ne tako dobro. Tri mesece mogoče, sem začel ful govorit. Vsi mi rečejo, 

ljudje so tukaj deset let pa ne govorijo tako kot ti. Jaz pa jim rečem, nehaj, jaz nič ne razumem. 

Ampak ja, pomoje, da nekaj znam. Zdaj sem se ful potrudil.« Slovenskega jezika se je naučil, ker je 

z drugimi ljudmi želel govoriti slovensko in ne angleško, kot je sprva govoril. Pove tudi, da se je v 

šoli veliko naučil (Jaz v šolo hodim, koliko stvari sem videl, sem bral, sem se naučil. Zdaj nekaj 

vem, nekaj lahko povem, nekaj razlagam ...). Poleg tega, kar se je naučil v šoli, izpostavi še to, da se 

je v Sloveniji spoznal z računalnikom (Ja vse, prej nisem niti vedel, kaj je računalnik. Kako se to 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Socialna pedagogika                Mole, M. (2015).  Magistrsko delo 

 

 

49 

prižge, kako se to ... kako na google napišeš, kako slike ti pokažeš, kako film gledaš. To nisem nič 

vedel, to zdej evo ...). Tudi Ruhullah je mnenja, da so afganistanski mladostniki uspešni v šoli 

(Nekateri naši fantje tukaj so tudi uspešni, so v srednji šoli, so v tem kratkem času prišli do srednje 

šole. So zelo pridni, eni hodijo v srednje šole, tam se učijo in se borijo, da bodo končali šolo.). Ob 

tem Ruhullah doda, da je za uspešnost v šoli precej odgovoren vsak sam. Kljub vsemu pa prizna, da 

včasih potrebuješ nekoga, ki ti pomaga (Potrebno se je tudi malo sam znajti. Ne more imeti ves čas 

nekoga zadaj, ki ga podpira ali porine naprej. Tudi sam moraš biti malo pameten, da veš, da je 

treba malo delati /.../ Ampak vedno ne moreš vse sam uspeti. Rabiš nekoga, da ti pomaga in te 

podpira.). 

Veliko besed sogovorniki namenijo tudi negotovosti, s katero se v vsakodnevnem življenju v RS 

srečujejo afganistanski mladostniki. Ruhullah pove, da afganistanski fantje v Sloveniji nikoli niso 

mirni, saj ne vedo, kaj jih čaka (Najprej ti ne dajo dokumentov za dalj časa, potem pa ... nikoli nisi 

miren. Ves čas razmišljaš, kaj bo ali kaj ne bo.). Fantje se po njegovem mnenju sprašujejo o 

smiselnosti učenja slovenščine (Fantje včasih razmišljajo, jah, eno leto jaz ne bom delal, kaj je eno 

leto, zakaj bi se učil eno leto, potem bom šel nekam drugam oziroma bom šel nazaj, kaj mi bo ta 

jezik pomagal? Nič!). Z negotovostjo je povezana tudi nemotiviranost večine afganistanskih fantov. 

Po Ruhullahovem mnenju lahko to negotovost presežeš zgolj s trdno voljo in pametnim 

razmišljanjem (Nimajo motivacije. Moraš biti zelo močan v glavi, da lahko nekaj narediš tukaj. Res, 

po moje je od posameznika odvisno, če je močan v glavi, koliko trdno glavo ima in ima trdo srce, da 

uspeš ... trdno voljo. Močan moraš biti in malo pametno razmišljati, da bi uspel nekaj naredit iz 

sebe, ker je res težko tukaj, če si ...). Golei v intervjuju na negotovost, s katero se srečuje 

vsakodnevno, opozori na več mestih (... to ni dobro, veš, mi čakamo, čakamo, ne vem ... jutri bodo 

rekli, oprosti, nimaš ... kaj bom naredil jaz? /.../ ne vem, do kdaj se bom učil, do kdaj, ti meni povej, 

do kdaj? /.../ Ta odgovor ful dolgo čakam. Noben ne reče nič. Jaz tudi nič ne vprašam, jaz čakam 

/.../ Ok, tukaj stojim, čakam odgovor. Hvala bogu, če bi sodišče dalo ... to ne vem.). Na 

vsakodnevno negotovost opozorita tudi predstavnici nevladnih organizacij. Darja Milošič iz 

Fridolina pravi, da afganistanski mladostniki živijo v večni negotovosti, da jim bo država odvzela 

pravico bivanja v Sloveniji. Kot pravi, se ti mladi nahajajo nekje na sredini (Ti, nekoč otroci, danes 

mladi fantje, so ostali na sredini. Tu jim grozi prisilna vrnitev, tam nimajo ničesar. Nepopisna 

krivica.). Ob tem doda, da ti mladi kljub stalni negotovosti ohranjajo trdno voljo za učenje in delo 

(Živijo v večni negotovosti /.../ a imajo kljub temu neverjetno voljo in moč in se trudijo, da se 

izobražujejo, delajo in vključujejo v slovensko družbo.). Tako kot sogovornica iz Fridolina tudi 

Marina Uzelac iz SF izpostavi dejstvo, da so fantje kljub stalni negotovosti zelo motivirani za delo 

(Jaz mislim, da ta nesigurnost, da ne veš, kaj te jutri čaka, da to moraš biti izjemno močan, da si se 
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sposoben soočiti s tem, in ob tem biti motiviran na primer za učenje slovenskega jezika, hoditi v 

šolo ...). Po mnenju sogovornice odločanje glede podelitve statusa, ki se izmenjuje med 

ministrstvom in sodiščem ter v nekaterih primerih traja že več let, za fante predstavlja veliko 

negotovost. Fantje ne vedo, kaj jih čaka. Po mnenju Marine Uzelac negotovost glede dokončne 

odločitve afganistanske fante bremeni vsak dan (Ko se pogovarjam s temi fanti, ki so pač v tej 

situaciji, ko ne vejo, kdaj bo ta odločitev prišla. Vsak dan oni čakajo klic s strani organizacije ali 

odvetnika, da jim pove, kaj je sodišče odločilo. To pomeni, da vsak dan živijo v nekem nelagodju, v 

strahu, kdaj bo ta odločitev prišla.). Fantje se poleg vprašanja in negotovosti o tem, kaj bo sodišče 

odločilo, soočajo tudi z negotovostjo in strahom, kaj bodo naredili v primeru, da se sodišče odloči, 

da jim ne podeli statusa (Oni morajo, potem ko bo odločitev prišla, imeti že vizijo, kaj bodo naprej. 

Dejansko, ali se boriti v Sloveniji ob dejstvu, da to pomeni neko životarjenje, še hujše, kot ga imajo 

sedaj /.../ ta strah, da potem moraš biti pripravljen ali oditi iz Slovenije ali ostati ...). Na negotovost 

in na prelaganje odgovornosti med institucijami, s katerim se srečujejo afganistanski mladostniki, 

opozori tudi svetovalka za integracijo na SNOI, Sonja Gole Ašanin (Je pa potem res problem ta 

nesigurnost. Pravzaprav ne veš, ne moreš načrtovati prihodnosti, ker ne veš, kaj bo, ali boš dobil 

negativno, kaj potem, te bodo vrnili, ali si bom lahko uredil, da naprej ostanem, ali ne, kakšen 

status bom imel, kakšne pravice /.../ Skratka, potem ta pinkponk med inštancami, v vmesnem času 

pa nikoli ne vejo, kaj bo na koncu.).  

V intervjujih so se sogovorniki na več mestih dotaknili tudi teme odnosa Slovencev do 

Afganistancev in obratno. Golei že na začetku intervjuja izpostavi, da mu je v Sloveniji zelo všeč in 

da ima v Sloveniji veliko prijateljev (Jaz sem z vsemi Slovenci prijatelj (smeh) /.../ Zdej se veliko s 

Slovenci, prijatelji iz Bosne, iz Slovenije ... veliko prijateljev imam.). S Slovenci nasploh ni imel 

nikoli težav (Ne, ne, s Slovenci ne ... drugi fantje pri meni, so pridni, so prijatelji ... s starejšimi, 

mladimi ... z vsemi se družim. Tako je, tako mora bit.). Kot pravi, ga Slovenci velikokrat sprašujejo, 

če je »čefur« (Če pa kdo pride v diskoteki do mene, reče, a ti si čefur, jaz rečem ja, zakaj /…/ reče 

on, tako frizuro imaš.). Kljub vsemu izpostavi, da je imel težave z varnostnikom, ko je hotel v 

diskoteko. Varnostnik mu ni dovolil vstopiti v diskoteko, češ da Afganistanci tja ne smejo (... smo 

šli tam in varnostnik je direkt mene vprašal, karto, prosim ... iz Afganistana sem ... potem mi je 

rekel, ti ne smeš. Jaz sem rekel, v čem je problem, v čem je problem, povej mi. On je rekel, tukaj 

Afganistan ne sme /.../ uuu, za diskoteko je problem, če si iz Afganistana.). Goleu je všeč, da so v 

Sloveniji še drugi fantje iz Afganistana, a pravi, da je njegov odnos s Slovenci enak odnosu, ki ga 

ima do fantov iz Afganistana. Ruhullah na vprašanje, kakšen je odnos Slovencev do Afganistancev, 

pove, da pri tem ne moremo posploševati (Odvisno, ne vem, to ne gre za vse ljudi, za vsakega 

Slovenca. Če nekdo nekaj narobe dela, potem niso vsi krivi.). Sam se je odločil, da se bo družil tako 
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s fanti iz Afganistana kot tudi s Slovenci, saj se bo le tako dobro naučil govoriti slovensko. Po 

njegovem mnenju se njegovi afganistanski prijatelji veliko družijo med seboj, kar se mu ne zdi 

najbolje (Po moje, če kdo hoče imeti malo boljše življenje in če malo razmišlja za naprej, po moje, 

ni tako dobro, da ves čas visijo skupaj in nič ne naredijo.). Kot pravi, ne nasprotuje, da se družijo 

med seboj, vendar se mu zdi, da ni dobro, da so skupaj vse dni v tednu (Če vsak dan preživiš skupaj 

s svojimi fanti in če ne razmišljaš glede jezika, potem ne bo nič. Potem tudi ne razmišljaš več o 

življenju za naprej, ne napreduješ, ker vsi isto živijo.). Fantje so po Ruhullahovo veseli družbe 

drugih Afganistancev zato, ker razumejo jezik in tako nimajo težav pri razumevanju. Kljub vsemu 

pa je Ruhullah kritičen do njihovega vsakodnevnega življenja (Včasih igrajo karte, včasih visijo na 

računalniku, na mobitelu. Nekaj časa igraš, nekaj časa spiš. Potem ti rata vseeno. Nič jim ne 

pomeni čas. Vseeno je, ali je danes petek ali sobota. Vseeno je, kateri dan je. Ne razmišljajo več.). 

Ruhullah je mnenja, da je pri odnosih, tako s Slovenci kot z afganistanskimi fanti, pomembno, da se 

vsak posameznik trudi ohranjati prijateljstva (Moraš ravnati s prijatelji tako, kot sam želiš. Ampak 

najprej moraš pokazati, koliko si sposoben, kako močno si želiš to. Če si en dan v redu, drugi dan 

ne, potem nisi resen. Potem tudi ljudje niso resni s tabo.). Doda še, da je pomembno najti prave 

prijatelje (... moraš najti prave prijatelje, ki ti svetujejo ali pomagajo, ti najdejo neke rešitve, nekaj 

svetujejo.). Marina Uzelac je mnenja, da so afganistanski mladostniki v Sloveniji večinoma dobro 

sprejeti (Načeloma, če moram nek zaključek ... mislim, da je dober, če govorimo o teh njihovih 

vrstnikih.). Izpostavi, da jih ljudje večkrat dojemajo kot neko eksotiko in da je velikokrat prvo 

vprašanje, ki jim ga ljudje zastavijo, od kod so in zakaj so tukaj. To po njeno nekatere fante moti 

(Sicer naše fante dostikrat moti, da je prvo vprašanje, ki jih zanima, iz kje so in zakaj so tukaj. Na te 

stvari so nekateri naši fantje postali, ali pa so bili že na začetku, občutljivi.). Darja Milošič opozori 

na to, da večina Slovencev nima neke prave predstave o Afganistancih, saj si mnenje ponavadi 

izoblikujejo preko medijev. Kot pravi, so ljudje sprva zadržani, kasneje pa radovedni in navdušeni 

(Večina je ob prvem stiku z njimi zadržana; mladi, s katerimi sem delala, pa radovedni. Pomembno 

je, da niso a priori negativno nastrojeni, pač pa zgolj previdni. To je razumljivo. Tistega, česar ne 

poznaš, se na začetku bojiš. Ljudje, ki so na tak ali drugačen način spoznali te mlade fante, pa so 

nad njimi navdušeni.). Na integracijskih taborih, ki jih izvajajo v okviru organizacije Fridolin, 

načrtno delajo na spoznavanju afganistanskih mladostnikov s slovenskimi. Kot pravi, to 

spoznavanje na slovenskih mladostnikih pusti velik pečat (... zgodbe teh fantov zelo pozitivno 

vplivajo na mlade Slovence. Večini srečanje z njimi pusti sledi v smislu zavedanja, da svoboda, mir, 

varnost in družina niso nekaj, kar je samo po sebi umevno, in da so to vrednote, ki jih je potrebno 

še posebej ceniti.). Mnenje Sonje Gole Ašanin je, da Slovenci takoj prepoznamo nekoga, ki ni 

»naš« (Težko bi rekla, ker Slovenci takoj, ko nekdo malo drugače izgleda, vejo, aha, ta ni naš. 
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Glede na to, da imajo Afganistanci tudi fizionomijo kar prepoznavno in drugačno od naše.). Kljub 

vsemu doda, da ko jih ljudje spoznajo, si ustvarijo drugačno mnenje in nanje začnejo gledati 

drugače. Odnos Slovencev do Afganistancev je povezan s percepcijo Afganistana v Sloveniji in v 

slovenski politiki, meni Goraz Rečnik (Gre za muslimansko državo, islamsko republiko, znane so 

razmere, mislim, da je tudi v politiki prisoten strah.). Po njegovem mnenju so afganistanski 

mladostniki v Sloveniji v določeni meri diskriminirani na podlagi svoje veroizpovedi, intenzivnosti 

svojih verskih čustev oziroma intenzivnosti verskih čustev, ki se jim pripisujejo. K diskriminaciji  po 

njegovo prispeva tudi neizobraženost ljudi ter islam s svojo vlogo preko uresničevanja glede 

džihada. Gorazd Rečnik predstavi tudi pogled Afganistancev na Zahod oziroma na Slovence (Ker, 

kakšna je percepcija … to so vojaki, potem iz nevladnih organizacij oziroma iz raznih organizacij, 

ki so prišle tja z veliko denarja, z odličnimi plačami in se grejo rešitelje sveta, naredijo nič, razen 

to, da napolnijo svoje lastne žepe.). Kot pravi, percepcija Zahoda v Afganistanu ni najboljša (… 

govoril sem s človekom, ki je star več kot devetdeset let in je bil v Jugoslaviji v sedemdesetih letih in 

se spomni, da ta izkušnja ni bila najbolj prijetna, že v času Jugoslavije …). 

V intervjujih so sogovorniki izpostavili še temo delovanja nevladnih organizacij. Vodja programov 

pri Fridolinu vlogo nevladnih organizacij ocenjuje kot izredno pomembno (Pri tem so jim v pomoč 

nevladne organizacije in številni prostovoljci ter dobri ljudje, ki jim pomagajo in vlivajo upanje. 

Brez NVO bi bil njihov položaj še veliko težji.). Vlogo nevladnih organizacij omenjena sogovornica 

vidi v pomoči pri izobraževanju in vključevanju v slovensko družbo. Marina Uzelac za razliko od 

prejšnje sogovornice vlogo nevladnih organizacij vidi kot doprinos h kvaliteti življenja teh otrok (... 

ne vem, kakšne organizacije, recimo Fridolin, ki je leto, dve, tri, štiri nazaj začel na tem področju 

delovat, da je prinesel nekaj h kvaliteti, kar se tiče skrbi in varstva teh otrok.). Kljub vsemu pa je 

mnenja, da podpora nevladnih organizacij ni dovolj (Ampak meni se zdi, da je to še vedno 

nezadostno, ker te fantje bi res potrebovali štiriindvajseturno podporo /.../ ponovno je bila sicer 

podpora zunanjih organizacij, ampak absolutno nezadostna.). Afganistanski mladostnik Golei 

pove, da pomoč nevladnih organizacij njemu in drugim fantom veliko pomeni (... ker so meni 

velikokrat rekli tam na filantropiji, daj se potrudi, potem ti mi pomagaš, Petja pomaga. Naši fantje 

so tega ful veseli, veš /.../ ja, ti pa Petja pa Tina
26

, to ... veliko pohval, veš. Zakaj pomagate? Ker 

vidiš, koliko smo veseli. Ful vesel, rečem, to so moji prijatelji.). Ruhullah pri delovanju nevladnih 

organizacij opozori na to, da včasih njihova pomoč ni tako dobra, kot je videti. Izpostavi primer, ko 

fantom zmanjka denarja in grejo na Slovensko filantropijo. Ta jim po njegovo da denar, namesto da 

bi jih učila postati samostojen. Fantje ta denar porabijo za stvari, ki se Ruhullahu ne zdijo primerne 
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(Če nimam, filantropija mi plača 100 ali 150 evrov mesečno, ker nimam za jesti ali za piti. Mislim, 

da tisti, ki vzamejo za jesti ali piti, to je normalno, to rabijo. Tisti, ki vzamejo za cigarete, za 

alkohol, to pa mislim, da je malo neumno, da greš k nekomu prosit za denar, potem pa kadiš ali 

piješ.). Omenjen afganistanski mladostnik ima občutek, da na Slovenski filantropiji delajo z njimi 

kot z otroki in doda, da so jim ob prihodu v Slovenijo povedali stvari, ki so se izkazale za 

neresnične
27

. 

3.4.5 O postopku pridobivanja mednarodne zaščite 

Lahko bi rekla, da je tema o postopku pridobivanja statusa najobširnejša tema, o kateri so govorili 

sogovorniki v intervjujih. O samem postopku pridobivanja statusa mednarodne zaščite 

najpodrobneje spregovori odločevalka v postopkih mednarodne zaščite na MNZ, Nataša Košak 

Žakelj. Omenjen postopek traja v povprečju štiri do pet mesecev, kar je manj kot v drugih državah 

(Imamo mogoče srečo, ker nimamo toliko prošenj.). Sam postopek pridobivanja se začne, ko 

mladostnik ob prijetju policije izrazi namen, da želi zaprositi za mednarodno zaščito. Takega 

mladostnika nastanijo v Azilnem domu in mu takoj določijo zakonitega zastopnika. MNZ prošnje 

za mednarodno zaščito ne sme obravnavati, če posamezen mladoletnik nima zakonitega zastopnika. 

Vsaka prošnja je po besedah sogovornice obravnavana individualno (... vsak primer je individualno 

obravnavan, niti dva primera nista enaka in bi bilo nepravično do prosilca, če se ne bi skrbno lotili 

njegovega primera.). Ob prejetju prošnje je potrebno najprej pogledati, kaj je zapisano v spisu, in 

preveriti, ali obstaja kakšno dokazilo, da gre res za mladoletno osebo, a teh dokazil ponavadi ni (Če 

je kakršna koli dokumentacija, iz katere bi bilo nedvoumno jasno, da gre za mladoletno osebo, a 

večinoma ni tako. Ponavadi pridejo ljudje, polnoletni in mladoletni, da smo si na jasnem, brez 

kakršnih koli dokumentov.). Naloga odločevalca je, da preveri, če obstaja kakšen sum, da ne gre za 

mladoletno osebo (Recimo že po samem fizičnem izgledu. Mi imamo vedno fotografijo zraven te 

osebe in na primer da ta oseba deluje, da je stara več kot osemnajst let. Mogoče tudi preko kakšnih 

informacij, ki jih dobimo s policije, ker policija vedno opravi z njimi razgovor, preden pridejo v 

azilni dom, če obstaja kakšen sum, da mogoče ne gre za mladoletno osebo.). V primeru, da sum 

obstaja, se odločijo, da opravijo postopek ugotavljanja starosti, ki ga izvedejo na psihiatrični kliniki 

(... izdamo sklep, kjer točno opredelimo, kaj je potrebno ugotoviti, in potem je ta oseba napotena v 

psihiatrično kliniko, tam potem izvedejo oceno ugotavljanja starosti.). Oceno podajo na podlagi 

splošnega pregleda ter pregleda zobovja ali preko slikanja ključnice oziroma zapestja, odvsino od 

primera. Do ocen psihiatrične klinike je sogovornica z ministrstva kritična (Mi od njih zahtevamo 
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izvedeniško mnenje, na katerega bi se lahko zanesli, tisto, kar dobimo, pa so ponavadi samo neki 

zdravniški izvidi, ki nam ne pomagajo kaj dosti.). Ob tem še doda, da v primeru dvoma o starosti 

posameznika vedno izberejo ugodnejšo rešitev za posameznika. Posamezniki po njenem mnenju 

večkrat navajajo izmišljeno starost. Sogovornica navede primer, ko so posameznika v Sloveniji 

obravnavali kot mladoletnega, v tujini, kamor je pobegnil, pa je bilo na testu ocene starosti 

ugotovljeno, da je polnoleten. Kasneje so posameznika zopet vrnili v Slovenijo, kjer pa je še vedno 

vztrajal, da je mladoleten. Poleg tega primera navede še dokaj pogost primer, ko jim posamezniki 

izročijo ponarejene dokumente. Po njenih besedah to zanje predstavlja velik zaviralni dejavnik v 

samem postopku (V takem primeru je to za tega, ki prosi za mednarodno zaščito, kar minus. Mora 

nam pojasniti, zakaj se je odločil dokazovanja svoje zgodbe s ponarejenimi dokumenti. Lahko da 

čisto iz upravičenega razloga ...). Postopek pridobivanja mednarodne zaščite se nadaljuje z 

razpisanim osebnim razgovorom, na katerega posamezni mladoletnik in njegov zakonit zastopnik 

dobita vabilo. Vabilo kot tudi cel postopek poteka ob prisotnosti tolmača (Celoten postopek se 

vedno spremlja s tolmačem, se pravi, tudi vabilo je prevedeno v njemu razumljiv jezik.). S tolmači 

imajo na MNZ kar nekaj težav, saj težko zagotovijo tolmače za vse jezike, za katere bi jih 

potrebovali (Tako je, Slovenija je, kar se tiče teh tolmačev, v teh postopkih precej boga. Potrebno se 

je zavedati, nas je dva milijona /.../ To pomeni posledično, da nimamo te raznolikosti, te možnosti 

dobiti prevajalcev za vse jezike, ki bi jih želeli.). Pri primeru Afganistana je po njenih besedah 

problem ta paštu, jezik, za katerega ni v Sloveniji človeka, ki bi znal ta jezik. V primeru, ko tolmača 

za posamezen jezik nimajo, skušajo situacijo rešiti s tolmačem, ki govori jezik, ki ga prosilec vsaj 

približno razume. Tolmače izbirajo previdno (Mi poskušamo kakšne te »native speakerje« dobit, v 

smislu, da kakšne naše bivše prosilce skušamo vključiti, seveda ob predpostavki, da se ne ukvarjajo 

s kakšnimi lumparijami. Če je oseba tukaj vpletena v kakšno kriminalno dejanje, jo kaj preiskujejo, 

ne moreš, to ni oseba, ki bi bila zanesljiva.). Za odločevalko in tudi posameznega prosilca za 

mednarodno zaščito je nujno, da zaupata tolmaču (... jaz, ki odločam, moram slepo zaupati 

prevajalcu. Če se mi niti približno ne sanja, kaj tisti človek na drugi strani govori. Tukaj gre v prvi 

vrsti za zaupanje med uradno osebo in prevajalcem, šele potem gre za zaupanje med prevajalcem in 

prosilcem.). Tolmač oziroma prevajalec je zgolj orodje, preko katerega komunicirava, pove Nataša 

Košak Žakelj. Za tem, ko prosilec in njegov zakonit zastopnik prejmeta vabilo, se izvede osebni 

razgovor, ki je za javnost zaprt. Na tem razgovoru so prisotni zgolj uradna oseba, prosilec, njegov 

zastopnik in pa pravni svetovalec, če je vključen v postopek. Razgovori potekajo različno dolgo, 

odvisno, koliko je treba stvari izvedeti, razčistiti, če se kakšne stvari ne ujemajo. Na samem 

razgovoru skuša uradna oseba izvedeti čim več o posameznem prosilcu za mednarodno zaščito, o 

njegovih namenih in o državi, iz katere prihaja. Najbolj pomembno je, po mnenju sogovornice, 
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ugotoviti, od kod posameznik prihaja (... ker v končni fazi, kaj je pomembno za pridobitev 

mednarodne zaščite? Da mi vemo, iz katere države ta oseba prihaja /.../ če mi ne moremo ugotoviti, 

iz katere države prihaja, mi niti postopka ne moremo speljati, ker ne vemo, v kateri državi je 

domnevno preganjana ta oseba.). V nadaljevanju zbirajo informacije o družinskih članih, saj so v 

primeru, da ni znano, kje so starši, dolžni sprožiti iskanje le-teh. Pri tem, kot pravi, niso posebno 

uspešni. Razgovor se nadaljuje z vprašanji o namenu, zakaj je oseba sploh prišla, pri čemer z 

različnimi vprašanji poskušaš pridobiti čim več informacij. Zgodbo posameznika tekom razgovora 

večkrat testirajo in preverjajo, ali govori resnico (Včasih določena vprašanja ponovimo ali pa 

mogoče malo drugače obrnemo, da vidimo, ali oseba res govori resnico ali ima mogoče že vnaprej 

pripravljeno neko zgodbo oziroma si jo sproti izmišljuje.). Kot pravi sogovornica, se velikokrat 

zgodi, da prosilci govorijo neresnico (... moram priznat, da se dostikrat zgodi, da so bili ljudje 

naučeni, in na koncu ugotoviš, da celotna zadeva sploh ne gre skupaj.). Po opravljenem osebnem 

razgovoru je naloga odločevalke, da gre temeljito še enkrat čez samo zgodbo, čez same izjave, 

potem pa seveda, da se zakoplje v informacije iz izvorne države. V tem delu je prisotnega veliko 

raziskovalnega dela, ki v večji meri poteka preko interneta, preko različnih spletnih strani 

organizacij
28

. Pri tem izpostavi, da je zelo pomembno, da gre za verodostojne informacije (Sami 

veste, da na internetu dobite vse, kar hočete, tudi vsak, ki ima pet minut časa, lahko tam objavi, kar 

želi, in je treba biti previden pri izboru določenih informacij. Tako da se pravzaprav osredotočamo 

bolj na te preverjene informacije, se pravi tisto, kar tudi UNHCR uporablja.). Poleg tega, da morajo 

biti informacije verodostojne, je potrebno vse prevesti v slovenščino, to pa zahteva dodaten čas (To 

ne pomeni, da mi ne znamo angleško, ampak za potrebe postopka v Sloveniji mora biti vse v 

slovenščini. Če želimo te informacije uporabit, morajo biti prevedene.). Omenjena sogovornica 

opozori, da v izvorni državi posameznega prosilca za mednarodno zaščito ne smejo preverjati 

ničesar (To je prva stvar. Izhajamo iz domneve, da je oseba preganjana, da oseba prosi za 

mednarodno zaščito, ker je preganjana v izvorni državi, se pravi, preganjajo jo uradne oblasti. Bilo 

bi več kot nespametno, da bi mi tam preverjali.). Cilj vsakega odločevalca je po mnenju 

sogovornice ustvariti si sliko iz širokega spektra informacij, kaj pravzaprav se dogaja in ali je to, 

kar oseba zatrjuje, da se ji je zgodilo, možno glede na informacije, ki jih imaš. Končne odločitve, ki 

jih podajo odločevalci in so precej kompleksne in dolge, morajo biti podkrepljene z informacijami 

in morajo vsebovati vse informacije, ki potrjujejo, da to je, to ni in zakaj smo se tako odločili. Del 

odločitve je tudi preveden v posamezniku razumljiv jezik (Ne celota, da se razume, mi naredimo 

nek povzetek te odločitve, bistvo oz. tiste ključne argumente in pa pravna podlaga.). Odločitev se 
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vroči tako posameznemu prosilcu za azil kot tudi njegovemu zakonitemu zastopniku. Odločitev, ki 

jo izda odločevalec z MNZ, lahko posamezniki izpodbijajo s pritožbo (Potem je pa seveda to 

odločitev možno spodbijati, z vložitvijo tožbe na upravno sodišče, nekateri so pri tem uspešni, 

nekateri ne /.../ odločitev upravnega sodišča je možno spodbijati s pritožbo na vrhovno sodišče in 

po odločitvi vrhovnega sodišča je zadeva končana /.../ nekateri se odločajo potem tudi za ustavno 

pritožbo, ampak pustimo stat, to so bolj izjema.). V primeru, da upravno sodišče vrne odločitev in 

zahteva ponovno odločanje, z MNZ avtomatično vložijo tožbo na vrhovno sodišče (... ker mi 

stojimo na stališču, da tisto, kar smo mi odločili, večinoma smo prav odločili. Če se ne bi tako 

odločili, bi se drugače. Nekako stojimo za tistim.). 

O postopku pridobivanja mednarodne zaščite govorijo tudi preostali sogovorniki. Darja Milošič 

pravi, da so ti postopki dolgi in travmatični za mlade. Tudi Sonja Gole Ašanin opozori na 

dolgotrajne postopke oziroma pinkponk med sodišči in MNZ v primeru, da se posamezni prosilec za 

mednarodno zaščito odloči za pritožbo (Prišli do vrhovnega sodišča pa je ta vrnil nazaj na upravno 

sodišče, pa upravno spet rešuje, pa je vrnil nazaj na MNZ. Skratka, potem ta pinkponk med 

inštancami, v vmesnem času pa nikoli ne vejo, kaj bo na koncu.). Omenjena sogovornica predstavi 

še postopek, s katerim odločevalci preverjajo, kakšne so razmere v Afganistanu (Ti, ki postopke 

vodijo, tudi pridobivajo vse informacije iz raznoraznih virov, kakšno je stanje v matičnih državah. 

Tudi po posameznih področjih. Od raznoraznih mednarodnih organizacij, teh relavantnih /.../ 

seveda, s terena. Te informacije se zbirajo iz raznoraznih virov, ki so tam v samem Afganistanu.). 

Sogovornica deli mnenje z odločevalko Natašo Košak Žakelj, da je vsak posameznik obravnavan 

individualno (... jaz tudi fantom dostikrat rečem, ko kdo reče, sej pri njemu je pa tako, jaz rečem: 

nič ni pri njemu, tvoj primer je to, ni tukaj enakih primerov, oni tebe obravnavajo, ne bodo tebe 

obravnavali, kot so Jožeta tam. To je tvoj primer in nikoli ne moreš vedeti, kaj in kako je. Dejanjsko 

je v teh postopkih vsak primer svoj primer in se presoja izključno preko razlogov te osebe, v 

kombinaciji razmer in vseh ostalih stvari.). Drugačnega mnenja je Marina Uzelac, ki pravi, da 

odločevalke v svojih odločitvah niso upoštevale zgodb posameznih afganistanskih fantov (Dejansko 

se pri svojih odločitvah niso oprli na njihove zgodbe, nekatere odločevalke so se dejanjsko 

opredelile, da njihovim zgodbam niti ne vrjamejo oz. se niti niso poglabljale v samo zgodbo, ampak 

so dali iz razloga mladoletnosti.). Po mnenju Gorazda Rečnika so afganistanski mladostniki v 

Sloveniji ujeti v birokratsko kolesje. Zdi se mu, da se na stvari ne gleda dovolj kompleksno, 

predvsem pri preverjanju varnosti v Afganistanu (Opira se na mednarodne organizacije, na 

različne organizacije, na priporočila. Po njihovem mnenju naj bi bil Kabul varen, ampak 

Afganistan je zelo ogromna država, ne prihajajo vsi iz Kabula /.../ ampak je vprašljivo, če ti nekoga 

samo na podlagi tega, da izpolnjuje standard, skušaš vrniti v tako državo brez kompleksne analize 
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posamezne dejanjske situacije, popolnoma zgrešeno.). Novinar še doda, da se velikokrat zalomi že 

pri prevajalcih in da so mu posamezni prosilci za mednarodno zaščito povedali, da se na osebnih 

razgovorih soočajo z raznimi neprimernimi vprašanji, kar se tiče njihove veroizpovedi. Na splošno 

je Gorazd Rečnik precej kritičen do uradnikov, češ da se ne zanimajo za posameznika (Če se 

pogovarjaš z uradniki, jih ne zanima ... njih zanima ... oni imajo svoje projekte, svoje številke, svoje 

direktorate, svoja mesta z določenimi funkcijami ... njih življenjske zgodbe ne zanimajo. Zanimajo 

jih papirji, vsaj večino, in na podlagi teh sprejemajo svoje odločitve.). Ob tem doda, da imamo v 

Sloveniji koordinatorja za Afganistan, ki nikoli ni bil v Afganistanu. Ruhullah se kritično dotakne že 

obdobja, preden je zaprosil za mednarodno zaščito. Kot pravi, ni imel možnosti, da bi se odločil, ali 

želi ostati v Sloveniji ali ne (To ne vem, po eni strani so neumni, ker človek ni hotel ostati tukaj, 

zakaj ga potem siliš? Mislim, da je politika tukaj katastrofa. Drugod ni tako. Če greš notri, te 

vprašajo, ali hočeš ostati tukaj ali ne? Imaš možnost. Tukaj pa te dajo v zapor in ti na silo rečejo, 

če ne boš ostal tukaj, te bomo vrnili nazaj.). Kritičen je tudi do prevajalcev (... tisto, kar prevajalec 

prevaja, ne veš, ali je pol res ali ni.). Po njegovo postopek pridobivanja mednarodne zaščite traja 

predolgo, saj posamezniku za dve ali tri leta vzamejo življenje. Ne razume, kaj odgovorni delajo več 

mesecev z njihovimi papirji oz. prošnjo (Če imaš ti papirje, rabiš ti en mesec, potem pa daj te 

papirje, po enem tednu bi oni lahko rešili ali po enem mesecu bi lahko rešili te situacije /.../ in oni 

samo vržejo in rečejo, to mi ni všeč, to ni resnica in prečrtajo, x, konec in naj ti rečejo, ne dobiš 

tukaj!). Kot pravi, se mu zdi, da to delajo samo zaradi denarja in se ne zanimajo za njih (Oni dobijo 

od tega denar in rečejo, od njih papirje imamo tukaj, kaj me briga, enkrat na teden odprem in 

pogledam in spet zaprem, potem pa ne dam nič odgovora ... to je neumno /... / Zaradi tega hočejo 

vzeti prstne odtise, da dobijo denar. Mislim, da ta denar vzamejo in ne razmišljajo o njihovem 

življenju, kaj bo v njihovem življenju. Ampak on je tudi človek kot ti, zakaj ne živi normalno kot ti?). 

Vprašanja na osebnem razgovoru se mu zdijo smiselna, izpostavi pa, da je najbolj pomembno, če 

imaš s sabo dokumente, ki dokazujejo, da so ti v Afganistanu grozili (bistveno je tukaj, da, dokler 

nimaš papirja, ti ne verjamejo.). Kot pove, je omenjene dokazne dokumente zelo težko dobiti 

(Mislim, da za mladoletne ni šans … Kako naj jih dobi? /.../ mladoletni ne moramo imeti tega.). 

Tako kot Marina Uzelac je tudi Ruhullah mnenja, da odločevalci v postopkih ne upoštevajo 

njihovih osebnih zgodb (Mislim, da naši fantje imajo tukaj vsi isto situacijo. Ne glede na to, da ima 

vsak svojo zgodbo. Vsak ima svojo zgodbo, tukaj pa ravnajo tako, kot bi imeli vsi isto zgodbo. Ni 

neke razlike tukaj. Vsi imajo enako situacijo ne glede na to, kakšen problem imajo.). Golei v zvezi s 

postopkom pridobivanja mednarodne zaščite pove, da ne razume stalnega podajanja prošnje med 

sodišči in ministrstvom (... pa sodišče zdej reče ... grem na ministrstvo, tam ... kako se reče ... v 

azilni dom /.../ Pa jst nič ne razumem, majkimi, nič ne razumem /.../ sodišče je odločil, zdej je tam ... 
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potem tja greš in rečejo, ne, negativno ... pa spet greš na sodišče in rečejo pozitivno. Potem spet 

rečejo tja pejt. Ahh, zato se ti ne da več.). Kot Ruhullah tudi Golei meni, da so postopki dolgi in da 

lahko samo čaka, kdaj bo prišel odgovor (Ta odgovor ful dolgo čakam. Noben nič ne reče. Jaz tudi 

nič ne vprašam, jaz čakam /…/ jaz pa v miru sedim pa čakam odgovor.). Nekaj besed nameni 

osebnemu razgovoru, kjer moraš povedat to, kar je res, in ne moreš lagati, in prevajalcu, ki ga je 

razumel, saj je govoril dari, jezik iz Irana, ki ga Golei pozna. 

3.4.6 O subsidiarni zaščiti in o drugih načinih, kako ostati v RS 

Glavni problem afganistanskih mladostnikov v RS po mnenju večine sogovornikov je negotovost 

glede statusa. Afganistanskim mladostnikom je MNZ ob prihodu v RS podelilo status subsidiarne 

zaščite, in sicer iz razloga mladoletnosti. Kot pravi Nataša Košak Žakelj, so mladostnikom iz 

Afganistana podelili status subsidiarne zaščite ne zaradi razlogov, ki so jih navajali, temveč zaradi 

njihove ranljivosti (Pri populaciji, ki jo vi obravnavate, je bilo velikokrat, da so te mladoletniki iz 

Afganistana dobili status subsidiarne zaščite do polnoletnosti, ker smo presodili, da razlogi, ki so 

jih oni navajali, niso bili taki, ki bi upravičevali podelitev statusa, ampak ker gre za mladoletne 

osebe, ki so še posebej ranljive v tem smislu, da so lahko žrtve kakšne trgovine z ljudmi.). Omenjena 

sogovornica pove, da je kot odločevalka velikokrat tarča kritik, češ zakaj mladostnikom ne dodeli 

statusa. Njen odgovor na to je, da je potrebno pomagati tistim, ki izpolnjujejo pogoje (Dostikrat 

slišimo, kako smo nečloveški, kako ne ravnamo po ne vem čem, ampak mi drugače, kot da se 

ravnamo v okviru zakona, ki ga imamo, ne moremo drugače. V nasprotnem primeru pride do 

anarhije. Nekdo mi je všeč, ta, ki mi pa ni všeč, pa ne bo dobil. Ne! Gre za to, ali oseba izpolnjuje 

pogoje ali jih pa ne. Samo to je za nas pomembno.). Mladostnike po dopolnitvi polnoletnosti, če ni 

razlogov za status, vračajo v izvorno okolje. Kot pravi, poznajo jezik, poznajo okolje, nekako se 

bodo že znašli in doda, tudi Slovenca nihče ne vpraša, ko ostane brez vsega, kaj boš pa zdaj. Statusa 

subsidiarne zaščite po njeno niso dobili, ker bi se jim smilili, ampak ker so obstajali razlogi zanj. 

Zdaj teh razlogov ni več (... ta oseba ni imela statusa, ker, ja, bogi je bil, bil je star štirinajst let, 

petnajst oziroma so fantje stari tam šestnajst, sedemnajst let, ker si se nam zasmilil, zdaj si pa 

polnoleten in te bomo kar brcnili. Dobil si zaščito, da si ti odrasel, da si ti zrelejši in seveda 

razmere so še vedno take, da greš lahko domov ali pa ne, lahko se je tudi spremenilo in iz teh 

razlogov pač tukaj več ne moreš bit.). Ne nazdanje pove, da v primeru podaljševanja subsidiarne 

zaščite njihova naloga ni iskanje razlogov. Če obstajajo razlogi, jih mora povedati posameznik sam 

(... ja, kruto se sliši, ampak glejte, če ni razloga, jih tudi mi ne moremo najti. Ne moremo mi reči, 

kaj pa še to ali pa to. Ti si tisti, ki nam moraš dati razloge, zakaj misliš, da ne bi šel nazaj.). Marina 

Uzelac je mnenja, da je bila podelitev statusa subsidiarne zaščite iz razloga mladoletnosti načrtna in 
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dobro premišljena poteza MNZ (Jaz mislim, da je bilo to zavestno narejeno, ta odločitev ministrstva 

za notranje zadeve, ker so vedeli, da potem enkrat, ko bodo te fantje odrasli, dopolnili osemnajst 

let, bodo zaprosili za ponovno zaščito oz. za podaljšanje zaščite in jih bodo potem enostavno na tej 

osnovi zavrnili /.../ jaz mislim, da je bilo to premišljeno, to je moje osebno mnenje in ni rečeno, da 

bi se kdor koli s tem strinjal.). Po njenem mnenju gre pri vprašanju o podaljšanju subsidiarne 

zaščite predvsem za politično vprašanje (Jaz mislim, kar se bo z njimi zgodilo, da gre predvsem za 

politično vprašanje oziroma je to neka politična odločitev, da se tem fantom ne podaljša.). Kot 

pravi, je s podeljevanjem subsidiarnih zaščit mladoletnim RS v osnovi sledila evropskim praksam, v 

praksi pa deluje drugače kot druge države (... ampak v Sloveniji je praksa taka, za razliko od 

nekaterih drugih evropskih držav, da se njim s strani ministrstva ni podaljšalo tega statusa, tako da 

smo v vseh teh primerih potem šli na sodišče ...). Podobnega mnenja je tudi Darja Milošič iz 

Fridolina, ki pravi, da je bila subsidiarna zaščita v osnovi mišljena dobro, a je praksa pokazala 

njene pomanjkljivosti. Kot pravi, je nepravično, da so afganistanskim fantom status subsidiarne 

zaščite podelili zgolj zaradi mladoletnosti (Odobriti to obliko mednarodne zaščite zgolj zaradi 

mladoletnosti in tako slediti Konvenciji o zaščiti otrokovih pravic in jo kasneje ukiniti je 

sprenevedanje in je krivično do otrok. Konec koncev, kakšna pa je razlika med sedamnajst in 

osemnajstletnikom?). Zdi se ji, da bi morali odločevalci ob podaljševanju subsidiarne zaščite 

upoštevati tudi situacijo, v kateri so afganistanski mladostniki (Večina je zapustila domovino v 

najobčutlivejšem, zgodnjem najstniškem obdobju. Evropa jih je sekundarno socializirala. Trudili so 

se kar najhitreje naučiti slovenskega jezika, se vključili v osnovno šolo. Večina jo je že končala in 

sedaj nadaljuje izobraževanje, da si pridobi poklic in bodo sami sposobni skrbeti zase. Ne želijo si 

biti odvisni od državnih transferjev, pač pa z delom zaslužiti za življenje.). Na dejstvo, da so 

afganistanski mladostniki status subsidiarne zaščite prejeli na podlagi svoje mladoletnosti, opozori 

tudi Sonja Gole Ašanin (... da so oni takrat status dobili zaradi svoje mladoletnosti, prvenstveno, ne 

toliko zaradi neke ogroženosti. Vsaj, kolikor se je tolmačilo /.../ zdaj seveda, ko se presoja o 

podaljšanju, se presoja o razlogih, ki so bili takrat. Če je bilo takrat dejstvo samo mladoletnost, je 

potem verjetno problem tega.). Ob tem doda, da lahko da pri kakšnem posamezniku ni bila samo 

mladoletnost, ampak je bilo tudi kaj drugega, a da to težko presoja, saj je vsak primer individualen. 

Po njeno je glavni problem postopek podaljševanja subsidiarne zaščite, ki se zdaj nekaterim vleče že 

čez dve leti. Kljub vsemu pa doda, da fantje v vmesnem času, ko se odloča o podaljševanju 

subsidiarne zaščite, uživajo enake pravice, kot so jih imeli, ko so imeli subsidiarno zaščito. To 

pomeni, da ne izgubijo nič, razen to, da potnega lista nimajo, da ne morejo potovat ven in so 

nekako v Sloveniji. Sonja Gole Ašanin izpostavi še to, da se na ministrstvu sedaj prvič soočajo s 

postopki podaljšanja subsidiarnih zaščit (Tukaj še nimamo prakse, ker tudi prej, nekaj let nazaj ni 
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bilo subsidiarnih zaščit in imamo šele zdaj te fante v postopkih in šele sedaj prihajajo take situacije. 

Tukaj se bo po moje sedaj, predvidevam, da v tem letu malo bolj skristaliziralo na tem področju.). 

Posamezniki, ki pridobijo status begunca in s tem dovoljenje za stalno prebivanje, so po mnenju 

omenjene sogovornice v mnogo boljšem položaju kot posamezniki, ki jim uspe pridobiti status 

subsidiarne zaščite, a kljub vsemu tudi to, da ima nekdo status begunca, ne pomeni, da imaš ti status 

do smrti, ker država se lahko čez nekaj let spomni in gre preverjat, če obstajajo še razlogi za status 

ali ne. Na podelitev statusa subsidiarne zaščite Ruhullah gleda kot na ponesrečen poskus nečesa 

novega (Po mojem mnenju so nekaj novega poskusili, so probali dati subsidiarno zaščito in da bodo 

videli, kaj bo in kako bo, ampak zdaj tudi oni obžalujejo to, zakaj so naredili to neumnost.). Na 

splošno je do subsidiarne zaščite precej kritičen (... za tistega za eno ali dve leti jaz ne govorim, to 

je brezveze! Ta za eno, dve leti je katastrofa! Raje bi, da dajo tri negativne in je zaključeno ...). Kot 

pravi, v podaljšanje subsidiarne zaščite ne verjame več (... v ta podaljšanja pa jaz ne verjamem več, 

da bo kaj iz tega. Iz te moke ne bo kruha. Tako bi rekel, boljše, da fantje razmišljajo o kakšnem 

drugem načinu, če kdo hoče ostati tukaj.). Mnogi fantje so po Ruhullahovem mnenju pričakovali 

drugačen rezultat, ko so kot mladoletniki prejeli status subsidiarne zaščite (Nekateri znajo jezik, 

drugi ne, ampak tisti, ki znajo, njim je žal, ker se je trudil nekaj naredit, ampak je potem na koncu 

drugačen rezultat, kot je razmišljal. Oni razmišljajo tako, da po treh letih mi bodo podaljšali za dve 

leti in potem čez pet let bom dobil državljanstvo. Tukaj bom končal šolo in bom imel prednost, da 

ostanem tukaj, ampak če po treh letih izveš, da to ni res, da ti dajo samo začasno prebivanje, da 

nimaš več tega in moraš najti drugo rešitev.). Golei v zvezi s subsidiarno zaščito pove, da ne ve, 

zakaj jo je dobil za eno leto, potem pa so mu jo vzeli in hkrati doda, da so rekli, takrat si bil 

mladoleten, zdaj si starejši. Zdaj si tako pa se lahko vrneš. Pove tudi, da že dolgo čaka na odgovor 

sodišča o podaljšanju subsidiarne zaščite in upa, da mu jo podaljšajo (Ok, tukaj stojim, čakam 

odgovor. Hvala bogu, da bi sodišče dalo.).  

Ob zavedanju, da je precej negotovosti v zvezi s podaljšanjem subsidiarne zaščite, fantje in tudi 

nekateri drugi sogovorniki razmišljajo o drugih načinih, kako si zagotoviti obstanek v Sloveniji. 

Ruhullah kot način, kako priti do državljanstva, navede delo oziroma zaposlitev, a kot pravi, v to ne 

verjame več (Rešitev tukaj je delo /.../ glede na to, da pravijo, da dve leti delaš, potem pa dobiš 

dokument za prebivanje tukaj. Ne vem, če dobiš. Enega fanta poznam tukaj in on več kot dve leti 

dela pa še zmeraj nima, ne vem zakaj.). Kot drugo možnost navede možnost poroke s slovenskim 

dekletom, ki mu jo je predlagal tudi uradnik, a se mu to ne zdi pošteno (Ja, druge rešitve ... na silo 

se poročiti /.../ ni pošteno to. Če nimaš nekoga rad, potem je težko živeti z njim. Če imaš res rad 

nekoga, potem je lažje, potem dobiš dokumente in je življenje normalno in gre lažje naprej /.../ ja, je 

rekel [uradnik, op. avtorice], da je druga rešitev, da se poročiš in dobiš državljanstvo. Ampak jaz 
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nisem prišel sem zaradi tega, da bi se poročil in dobil državljanstvo.). V dnevniških zapisih 

pogovorov z Ruhullahom sem zapisala še en njegov, nekoliko bolj kritičen, komentar o možni 

pridobitvi statusa s poroko. Povedal je, da se mu je zdelo  ponižujoče, da bi se poročil tukaj z eno 

punco, da bi dobil državljanstvo. Če bi moral to, bi šel raje nazaj ali drugam. Saj nismo živali! 

Poročiti se moraš z nekom, ki ga imaš rad. Kako bi živel z eno punco, ki je nimam rad, tri leta?
29

 

Poleg omenjenih dveh možnosti Ruhullah omeni še možnost, da v Sloveniji živiš pet let in potem 

dobiš status za vedno, a kot pravi, tudi v to ne verjame več, saj pozna več primerov, kjer se to ni 

uresničilo (Ne vem, nekateri pravijo, če živiš tukaj pet let, potem dobiš za vedno, dobiš subsidiarno 

ali begunca, ampak jaz ne verjamem. Jaz poznam fante, ki šest, sedem let tukaj živijo in še vedno, 

kaj imajo tukaj? Nič nimajo! Srednjo šolo je končal in nima nič. Prej rečejo, da po petih letih dobiš, 

po petih letih pa vidiš, da to ni nič, da je čisto drugače, da ni tega.). Golei tako kot Ruhullah navede 

možnost, da v Sloveniji živiš dalj časa in na podlagi tega dobiš dokumente. Kot pravi, je na tak 

način uspelo njegovemu prijatelju, a ni povsem prepričan, da to res drži (Aaa, Azim
30

, on ima 

dokumente, ja /.../ ker on je deset let tukaj živel ... pa potem je s punco živel, ne vem ... nič ni rekel, 

kako je dobil, ane ...). Sonja Gole Ašanin navede primer dveh fantov, ki jima ni uspelo podaljšati 

subsidiarne zaščite in sta v Sloveniji ostala na podlagi pravice o zadrževanju (To je čisto bazična 

pravica, v bistvu ti pustijo, da si v državi, imaš tisto nujno zdravstvo pokrito.). S pomočjo pravice 

do zadrževanja lahko posameznik izpolni pogoje za pridobitev dovoljenja za prebivanje (Če imaš 

dve leti pravico do zadrževanja, lahko potem zaprosiš za dovoljenje za prebivanje, ki se ga izda za 

dve leti.). Omenjena sogovornica omeni tudi primer, ko pri nekaterih posameznikih sodni postopek 

traja že pet let. V takem primeru posameznik lahko zaprosi za državljanstvo, a so, kot pravi, 

problem sredstva za preživljanje. Sogovornica upa, da bodo v prihodnje kot vir prihodka upoštevali 

tudi študentsko delo, saj bi to lahko koristilo afganistanskim mladostnikom (... če bi preko študenta 

delal, če to šteje, bi marsikdo od teh, ko bi prišel do teh petih let, lahko v bistvu dal vlogo za 

državljanstvo. Dobi državljanstvo in ima rešen status.). Pri tem opozori, da je za begunce, za razliko 

od drugih tujcev, doba za pridobitev državljanstva skrajšana (Ja, pri nas je za begunce to skrajšano 

na pet let, sicer imajo tujci za redno naturalizacijo deset let, da dobijo državljanstvo.). Darja 

Milošič o drugih načinih, kako ostati v Sloveniji, ne govori, vseeno pa izpostavi, da si želi, da bi 

politika pri podaljševanju oz. dokončni rešitvi statusa teh mladih upoštevala tudi pripravljenost za 

vključitev v slovensko družbo. Za razliko od omenjene sogovornice Gorazd Rečnik meni, da se mu 

zdi nepotrebno govoriti o drugih načinih, kako priti do možnosti obstanka v Sloveniji, saj gre v 

primeru afganistanskih beguncev za vprašanje, ali je Afganistan varna država ali ni. Kljub vsemu 
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 Pridobljeno iz dnevniškega zapisa, 25. 3. 2015. 
30

 Ime sem zaradi zagotavljanja anonimnosti spremenila. 
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novinar komentira možnost pridobitve državljanstva s poroko, do katere je precej kritičen, in meni, 

da je diskriminatorna (V tem je ogromno diskriminacije. Kaj pa če pride sem človek, ki je istospolno 

usmerjen? Ali naj se poroči v Sloveniji? Spet se vidi to, da vedno diskriminiramo drugačne. 

Istospolne skupnosti se ne morejo uradno poročiti v Sloveniji. Se pravi, gre za logiko 

izključevanja.). Poleg tega se mu zdi, da gre v tem primeru za izigravanje zakona. Na dejstvo, da 

poroko kot možnost občasno predlagajo celo uradniki, pa pravi, da če uradnik predlaga, naj se 

oseba poroči, potem uradnik očitno priznava, da ta oseba je v težki situaciji in da bi bilo vredno, da 

tu ostane. Ob tem doda, da če bi država imela sistem, ki bi omogočal vključevanje teh ljudi oziroma 

dostojno preživetje, potem takih nasvetov ne bi bilo. Marina Uzelac iz SF v povezavi z drugimi 

načini, kako priti do nekega statusa oziroma državljanstva, izpostavi dejstvo, da nekateri fantje 

razmišljajo o tem, da bi, če jim ne bo uspelo v Sloveniji, poizkusili svojo srečo kje drugje. Kljub 

temu da obstaja v Evropski uniji baza prstnih odtisov
31

, sta dva posameznika, po besedah 

sogovornice iz SF, po neuspešnem »poskusu« v Sloveniji dobila dokumente v Italiji (... poznamo 

neke primere, ki so dobili negativni odgovor v Sloveniji pa so šli v neke druge države in so dobili 

dokumente. Dva fanta sta zdaj v Italiji, ker nista dobila možnosti, da bi si uredila na ta način 

življenje, v Italiji pa sta pač dobila dokumente.). Na moje vprašanje, kako je možno, da jih Italijani 

niso poslali nazaj v Slovenijo, sogovornica odgovori, da obstaja veliko nekih sivin in nians. Kot 

pravi, se fantom ne upajo ničesar svetovati, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo (Ti približno lahko 

poveš, kakšen je sistem, ampak so vedno kakšne izjeme in ti nikoli ne moreš dati nobenega 

zagotovila /.../ ni rečeno, da kljub temu da imajo tukaj prstne odtise in so imeli nek status tukaj, da 

če bi šli naprej, da jim ne bi ... po drugi strani pa poznam primer fanta, ki je pa prav tako prišel v 

Anglijo in je imel prstne odtise tukaj in ga je potem Anglija deportirala nazaj v Pakistan.). Tudi po 

mnenju Nataše Košak Žakelj po tem, ko mladostnik nima več razloga, da bi mu podaljšali status 

subsidiarne zaščite, ostaja možnost, da si uredi bivanje po zakonu o tujcih. Bivanje v Sloveniji si po 

njeno lahko uredijo tudi zaradi razloga šolanja. Omeni tudi možnost, o kateri govorijo tudi nekateri 

drugi sogovrniki, da lahko po petih letih zaprosijo za državljanstvo. Za to morajo, kot pravi, znati 

slovenski jezik in imeti vir sredstev za preživetje, kar pa tem fantom najbolj otežuje vso zadevo. 

Omenjena sogovornica še doda, da bi se ti mladostniki morali nekako znajti (Jaz vedno pravim, če 

si se res nekako našel tukaj, ma, ni vraga, da ne boš poskusil najti naprej. Ali da se nekako poskusiš 

zaposlit.). 

                                                 

 
31

   Država, kjer posameznik zaprosi za mednarodno zaščito, prosilcu odvzame prstne odtise. V primeru, da ta 

posameznik odide v drugo državo, ga ta na podlagi rezultatov prstnih odtisov in po pridobitvi soglasja za  prevzem 

pristojnosti izroči nazaj v državo, kjer je prvič zaprosil za mednarodno zaščito. 
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3.4.7 O Sloveniji in o slovenski družbi 

V zadnji sklop sem uvrstila dele intervjujev, v katerih so sogovorniki podali informacije in mnenja 

o Sloveniji in slovenski družbi. Golei tekom celotnega intervjuja večkrat izpostavi, da mu je 

Sloveniji zelo všeč (… tuki je men ful dobr, ful, ful. Jaz sem toliko vesel. V koliko državah sem, 

draga, bil … Pakistan, Indija, Iran, Turčija, Grčija, Srbija, Makedonija. Te vse države sem videl. 

Nisem take države najdu, tako prijaznih ljudi.). Kot pravi, si želi živeti v Sloveniji (Jaz lahko 

rečem, da sem tukaj res rad, prisežem. Hočem živet tukaj! Če bo država mene hotela. Hočem bit 

tukaj, a veš.). V Sloveniji mu je všeč, ker ni pomembno, kakšne vere je kdo (Oni ne mislijo, kakšne 

vere pa te stvari … to oni ne mislijo.). Kljub vsemu izpostavi, da se mu zdi, da dokumentov ne dobi, 

ker ga Slovenija ne pozna (… ta država ne pozna ljudi, kakšni so. Država tukaj … mene tudi ne 

poznajo, kakšen sem, Slovenija mene ne pozna. Zato jaz čakam. Če bi me poznal, takoj bi mi dali 

dokument /…/ ne poznajo, kaj mi delamo, kaj ne delamo, kako nam gre, kako šolo delamo …). 

Enakega mnenja je tudi Ruhullah (Država ti vsak mesec da 260 evrov, to ti plača, dokler imaš 

status. Dokler imaš to, te nič ne pokličejo, nič ne vejo o tebi, kje si, kaj počneš, kaj ne.). Po 

njegovem mnenju Slovenija prosilcev za mednarodno zaščito ne podpira toliko, kot bi bilo treba. 

Zdi se mu, da jih je Slovenija vzela samo zaradi denarja, ki ga dobijo od Evropske unije (Za 

vsakega, ki da prstni odtis tukaj, oni dobijo 3000 evrov. Slovenija vzame iz Evropske unije. Zaradi 

tega hočejo prstne odtise, da dobijo denar.). Povsem razumljivo se mu zdi, da so mladostniki iz 

Somalije, s katerimi so bili skupaj nastanjeni v Azilnem domu, po pridobitvi statusa begunca 

zapustili Slovenijo, saj so videli, da tukaj ne morejo uspeti. Ruhullahovo mnenje je, da v Slovenijo, 

med drugim, ne pride veliko beguncev, ker begunci vidijo, kakšno je stanje v Sloveniji (… tudi če 

pridejo novi fantje sem, ne bodo ostali tukaj, ker vidijo, kaj se dogaja tukaj. Ko se enkrat družijo s 

temi fanti, ki so tukaj pet, šest let, in se pogovarjajo, kaj imajo, in povejo, da nimajo nič, potem 

vidijo, da tukaj ni za njih, tukaj ni prihodnosti, tukaj samo izgubiš čas in tako.). V Sloveniji se da 

preživeti, pravi Ruhullah, problem pa je ta, da obstojiš na mestu in ne moreš narediti ničesar za 

prihodnost (… ko vidim, da tukaj nimam več možnosti, se mi postavijo meje in ne morem več naprej. 

Tukaj izgubiš čas. Ne vem, nekateri mislijo, da tukaj fantje preživijo s petsto evri, ampak to ni 

veliko. Za preživet je veliko, ampak za prihodnost pa ni nič.). Nataša Košak Žakelj v delu intervjuja, 

kjer govoriva o tolmačih, izpostavi, da slovenska družba nikoli ni bila družba, ki bi bila posebej 

odprta do česar koli, kar bi bilo tuje. O odprtosti slovenske družbe govori tudi Sonja Gole Ašanin, 

ki meni, da Slovenci odprtost jemljemo ravno toliko, kot nam paše. Kot pravi, Slovenci radi 

povemo, da smo odprta družba, ampak ko pride do kakšnih zadev čisto na konkretni ravni, pa se 

hitro vrnemo nazaj k delitvi na »naše in vaše«. Zdi se ji, da je slovenska družba še vedno precej 

zaprta (To je pač vedno, saj pravim, na žalost je pri nas vedno, bog ne daj, da bi kdo imel kdo nekaj 
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več od tebe … pa naj bo to sosed, tujec … to je naše razmišljanje, mi smo še zelo zaprti.). Slovenci 

kot družba po njeno še nismo pripravljeni, da bi se lotili urejanja begunske problematike (Se mi zdi, 

da enostavno družba mogoče še ni zrela za kaj takega, da bi se res teh stvari lotili /…/ če imaš neke 

načrte in se načrtno lotiš tudi migracij in tako naprej, ti to igro vodiš in tako naprej … maš lahko 

samo neke uspehe in rezultate … če pa tega nimaš, pa se ti lahko dogajajo stvari … pa potem 

jamrajo pa so takšni pa takšni pa samo ogrožajo pa sociala …). Po njenem mnenju nam še manjka 

spoznanj, da druge kulture bogatijo našo družbo in družba tako raste. Prav tako se ji zdi, da politiki 

v Sloveniji ne želijo izpostavljati begunske problematike, saj se bojijo, da bi na ta račun izgubljali 

svoje glasove (… nihče noče, da bi na račun take problematike izgubljal glasove in se nihče te 

problematike res ne loti, je pa vedno tu. Če se gleda razne koalicijske pogodbe … saj ne boš našel 

kaj veliko o migracijah. Enostavno je to ena taka tema, ki je sedaj lahko zelo sporna … pri določeni 

populaciji lahko dobiš nek plus, pri dobršnem delu pa velik minus.). Število beguncev v Sloveniji je 

po mnenju Sonje Gole Ašanin zanemarljivo, a kot pravi, je morda ravno to problem, da jih je tako 

malo. Sloveniji manjka bistvo, nek program, vizija, politika. Sogovornica pravi, da je žalostno, da 

se nismo ničesar naučili iz bosanske zgodbe (Namesto da bi takrat, ko imaš majhno število in 

majhne probleme, postavil sistem … potem ga imaš, tudi če jih dobiš petdeset tisoč … se potem 

čaka … nič se nismo naučili, bom rekla, iz bosanske zgodbe, ko smo imeli petdeset ali sedemdeset 

tisoč ljudi takrat in koliko časa se je vleklo, koliko, ker … deset skoraj, preden se je njihov status 

uredil.). V Sloveniji je na področju integracije in migracij po mnenju sogovornice še kar ogromno 

stvari za naredit … takih res konkretnih. Tudi Marina Uzelac iz SF se strinja, da je v Sloveniji na 

področju migracij veliko slabosti. Politika oziroma sistem, ki ga imamo v Sloveniji, po njenem 

mnenju ni v skladu z mednarodnim pravom, ni v skladu z nacionalno zakonodajo, ki je v Sloveniji in 

se uporablja za slovenske otroke. V primeru mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito izpostavi 

slabe razmere nastanitev ter oskrbe, ki je po njeno povsem nezadostna (… meni se zdi, da je to še 

vedno nezadostno, ker ti fantje bi res potrebovali štiriindvajseturno podporo.). Sogovornica je 

precej kritična do pogostega očitka javnosti kot tudi ministrstva, da niti za slovenske otroke država 

ne more poskrbet, in pravi, da je Slovenija dolžna poskrbeti za afganistanske otroke, saj je podpisala 

Konvencijo o otrokovih pravicah (… jaz mislim, da je absolutno nesprejemljivo in nesramno s 

strani ministrstva, da to jemlje kot argument v taki situaciji /…/ ker če že moramo iti po tem, je 

Slovenija po tem, ko je podpisala konvencijo, to dolžna naredit in bi morala urediti zaščito teh 

otrok v skladu s konvencijo …). Ob tem se sogovornica sprašuje, ali ljudje na ministrstvu dejansko 

verjamejo v izjave, ki jih dajo za javnost (Jaz nikoli ne vem, ko ministrstvo take izjave daje, da ne 

vem, ali v njih dejansko verjamejo tudi kot ljudje ali je to samo neka fraza, ki jo bleknejo ven zaradi 

tega, da se te čim prej znebijo.). Prav tako se odzove na velikokrat izrečen očitek, da če podpremo 
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afganistanske mladostnike, bodo vsi Afganistanci hoteli priti v Slovenijo. Zdi se ji, da se s takimi 

očitki manipulira z ljudmi in se ohranja zaprtost slovenske družbe (… da se v folku vcepi nek strah 

in se ohranja ta neka zaprtost Slovenije, kakor se je uspešno ohranjala tudi do sedaj.). Po njenoni 

bojazni, da bo v Slovenijo prišel val beguncev. Slovenija je dvolična, meni Gorazd Rečnik. Želi po 

eni strani narediti vtis prijazne države in se pokazati kot človekovim pravicam prijazna država, 

država, kjer se spoštujejo človekove pravice. Na drugi strani pa se je podala v vojno v Afganistan in 

afganistanskim ljudem, ki so v vojni delali zanje, ne pomaga (… če je Slovenija tam delovala v 

okviru vojske, so tam ljudje iz Afganistana, domačini, ki tam ostajajo in so zaradi tega izpostavljeni 

še večji nevarnosti. Mi njim ne pomagamo.). Zdi se mu, da je v slovenski družbi kot tudi v 

slovenski politiki veliko stvari povezanih z našo percepcijo Afganistana (Gre za muslimansko 

državo, islamsko republiko, znane so razmere, mislim, da je tudi v politiki prisoten strah /…/ ko 

vidiš nekega črnčka, velja ta stereotip, da pomagamo nekemu črnčku. Tam, v Afganistanu, pa so 

neki muslimani, ki nikogar ne zanimajo, ker to so neke čudne države.). Slovenija bi po njegovo 

morala sprejeti odgovornost, da potem, ko se je vpletla v vojno v Afganistanu, sprejme in poskrbi 

za nekaj posameznikov, ki so trenutno v Sloveniji (Mislim, da bi država morala imeti toliko 

odgovornosti, da če je bila vpletena v vojno tam, da na nek način ne glede na to, koliko je odločala 

o teh vojaških strategijah in podobno /…/ da bi bila moralna obveznost države, da gleda realno 

stanje in … tukaj ne gre za tisoče ljudi, gre za nekaj posameznikov … jih sprejela, jim dala neke 

dolgoročne rešitve, da bi se lahko integrirali v slovensko družbo in jim to omogočala tako s papirji 

kot z dokumenti, jim pomagala pri integraciji, intenzivneje kot sedaj.). Kot pravi, se mu zdi, da v 

Sloveniji ni take krize, da se ne bi dalo nekaj posameznikom omogočiti boljšo integracijo, 

omogočiti neke zaposlitve, neke socialne programe in jim dati priložnost. V primeru afganistanskih 

mladostnikov gre po mnenju sogovornika za delitev na mi in oni (Gre za to razlikovanje, črno-belo 

gledanje na svet, mi smo dobri, Slovenci smo delovni narod, oni prihajajo iz neke države, kjer so 

teroristi, skrajneži, kjer je revščina …). Po njegovo ne gre za to, da bo zaradi petih afganistanskih 

mladostnikov pet slovenskih otrok manj sitih, s čimer odgovori na že na prej omenjen očitek, da je 

najprej potrebno poskrbeti za slovenske otroke. Prisotnost afganistanskih mladostnikov v Sloveniji 

vidi kot možnost bogatitve slovenske družbe, s čimer lahko postanemo bolj odprti, začnemo 

razmišljati drugače in tako razmišljanje lahko tudi naredi spremembe v odnosu do drugačnih. Na 

očitek, da bo v primeru prijaznejše slovenske migrantske politike v Slovenijo prihajalo vedno več 

beguncev, novinar odgovori, da dvomi, da bi Slovenija po številu beguncev lahko prehitela 

skandinavske države (Mislim, da tako prijazni pa spet nismo, da se bo to zgodilo oziroma ni 

potrebno podcenjevati ljudi /…/ Dvomim, da lahko Slovenija prehiti s svojo prijazno, v narekovajih, 

politiko do beguncev na primer Švedsko in postane bolj prijazna od Švedske. Če pa, potem si pa 
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lahko samo čestitamo, potem bo mogoče tudi naša ekonomija mogoče malo bolj zacvetela.). Gorazd 

Rečnik odgovori še na en očitek, in sicer da se bodo tudi v Sloveniji začeli pojavljati problemi, če 

postanemo bolj odprta država, kot sta na primer Norveška in Švedska. Zdi se mu, da taki očitki 

proizvajajo strah (Če postanemo kot Norveška in Švedska, česa se bojimo? Desničarskega 

psihopata, ki je razstrelil tam cel kamp mladostnikov
32

? Strah proizvaja te stvari.). Po njegovo je 

dandanes nerealno razmišljati o čistih rasah (Če misliš, da lahko ohraniš neko zaprto družbo, z neko 

čisto raso v tretjem tisočletju, v dobi globaliziranega sveta, se mi ne zdi realno.). Slovenija, če ne 

drugega, bi po mnenju sogovornika mladim iz Afganistana lahko ponudila možnost, da pridejo sem 

študirat, se izobraževat za daljše obdobje. Tak posameznik ima potem možnost vrniti se v 

Afganistan in morda zasesti kakšne vodstvene položaje, položaje, kjer se spreminjajo stvari. 

Slovenska družba in politika v odnosu do afganistanskih mladostnikov po mnenju novinarja 

prevzema nadrejen položaj (Zdaj delujemo po enakih načelih, kot deluje oče družine v Afganistanu, 

se pravi, vsi ostali so podrejeni. Mi smo tisti, ki razmišljamo, ki imamo moč, vi pa se boste temu 

prilagodili. To ni enakovreden odnos, drugačne rezultate dosežeš, če imaš z nekom enakovreden 

odnos, sprejmeš njegove okoliščine, ki so ga privedle do tega, da ni mogel enako razviti svojih 

potencialov, kot si jih ti.). 

 

3.5 INTERPRETACIJA 

3.5.1 Razlogi za odhod v evropo in pot v Evropo 

Razlogov, ki so pripeljali do odločitve, da posameznik zapusti Afganistan, se ne da posploševati. 

Razlogi se razlikujejo od posameznika do posameznika. Kljub vsemu se zdi, da je eden izmed 

ključnih razlogov pomanjkanje varnosti v Afganistanu in občutek ogroženosti,  na katerega 

opozarjajo tudi številne raziskave, narejene na to temo, hkrati pa so se z navedenima razlogoma 

strinjali  tudi sogovorniki v moji raziskavi: afganistanska mladostnika, odgovorni na MNZ, 

predstavnici organizacij SF in Fridolin ter Gorazd Rečnik z radia Val 202. K temu so dodali še 

druge razloge, kot so želja po boljšem življenju, novačenje s strani talibanov, lakota, revščina in 

beda. Zdi se, da je za mlade iz Afganistana dodatna motivacija za odhod tudi predstava o svobodni 

Evropi, kjer so boljše življenje, boljše službe itd., kar pa so po Ruhullahovem mnenju zgolj sanje.  

Mladi Afganistanci v Evropo potujejo bodisi sami bodisi v paru ali s člani svoje družine. Tekom 

poti so pravzaprav odvisni od tihotapcev, katerim morajo plačevati visoke vsote denarja. Denar za 
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pot si bodisi priskrbijo sami s težaškim delom oziroma jim ga priskrbijo starši ali sorodniki, kar je v 

intervjuju izpostavil tudi afganstanski mladostnik Ruhullah, kateremu je denar za pot priskrbela 

mama. Literatura in mnoge človekoljubne organizacije ter njihove raziskave opozarjajo na izjemno 

težko pot beguncev iz izvornih držav do Evrope, kar potrdita tudi afganistanska mladostnika, 

vključena v raziskavo. Pot je po njunem mnenju zahtevna, dolga in naporna. Poleg tega je po 

njunem mnenju na poti zgolj petdeset odstotkov možnosti, da preživiš, kar izpostavi tudi 

predstavnica iz Fridolina. O tem, da je pot res nevarna, zelo jasno govorijo še rezultati raziskave, ki 

jo je v intervjuju omenila zaposlena v SF, kjer so afganistanski mladostniki, ki so trenutno v RS, 

izpostavili, da mladim v Afganistanu nikakor ne bi svetovali, da se odločijo za pot v Evropo, češ da 

je prenevarna. V raziskavah, ki sem jih predstavila v teoretičnem delu magistrske naloge, je bila ena 

izmed ugotovitev, da je najnevarnejši del poti v Evropo pot s čolnom preko morja, s čimer soglaša 

tudi afganistanski mladostnik Ruhullah v intervjuju.  

3.5.2 Vračanje v Afganistan  

Afganistan, po mnenju večine sogovornikov, ni varna država. Afganistanski mladostnik Ruhullah to 

utemelji s številom ubitih ljudi, ki se iz leta v leto povečuje. Terorizem in skrajnost sta del 

Afganistana, na kar opozori Gorazd Rečnik. Poznavalci Afganistana kot tudi omenjen novinar 

prihodnosti Afganistana ne opisujejo kot posebno svetle. Po njihovem mnenju se stanje tudi v 

prihodnjih letih ne bo umirilo, saj se nasilje iz leta v leto povečuje. Povsem razumljivo se zdi, da 

ljudje v Afganistanu živijo v stalnem strahu in paranoji, kar je po obisku Afganistana v intervjuju 

izpostavil tudi Gorazd Rečnik. Kljub temu da je Afganistan predstavljen kot bolj ali manj nevarna 

država, ne gre pozabiti, da je Afganistan velika država in je nevarnost težko posploševati na celotno 

območje. Na to opozorita tudi afganistanski mladostnik in zaposlena na SNOI, katerih mnenje je, da 

bi bilo potrebno preverjati varnost na posameznih območjih Afganistana.    

Za večino afganistanskih mladostnikov, ki so trenutno nastanjeni v RS, v bližnji prihodnosti obstaja 

možnost, da se bodo morali vrniti v primarno državo, v Afganistan. Njihovi primeri so trenutno v 

postopku  na sodiščih, kjer se odločajo o tem, ali podprejo odločitev MNZ, da mladostniki nimajo 

utemeljenega razloga za podelitev statusa begunca oziroma subsidiarne zaščite, ali ne
33

. Do 

možnosti vračanja afganistanskih beguncev v Afganistan je večina sogovornikov v raziskavi precej 

kritična. D. Milošić iz Fridolina vračanje opiše kot krivično, nehumano in nesmiselno. Tako 

sogovornici iz nevladnih organizacij kot mladostnik Ruhullah in Gorazd Rečnik so mnenja, da 

Afganistan ni varen za vračanje. V mislih imajo povsem fizično varnost kot tudi socialno in 
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ekonomsko varnost. Kot pravi Gorazd Rečnik, je golo preživetje po vrnitvi v Afganistan možno, a 

kaj več od tega, žal ne. Tudi po mojem mnenju človeško dostojanstvo potrebuje mnogo več kot 

zgolj fizično preživetje. Vsi našteti opozarjajo na dejstvo, da večina mladostnikov tam nima nikogar 

več. Mnogi od njih so ostali brez staršev, sorodnikov in prijateljev, kar jih postavlja še v posebej 

težek položaj, saj se nimajo kam vrniti. S tem se strinja tudi mladostnik Ruhullah, ki izpostavi, da v 

primeru, da posameznik še ima koga v Afganistanu, vrnitev ni tako težka in nevarna, v primeru, da 

posameznik nima nikogar, pa je zelo težko. Če že, se zdi smiselno vračanje, kadar je znano, kam se 

bo mladostnika vrnilo in kakšne možnosti ima tam za nadaljnje življenje, kar izpostavi S. Gole 

Ašanin. RS je v preteklosti v Afganistan že vrnila nekaj starejših afganistanskih prosilcev za 

mednarodno zaščito, katerih vrnitve je opisala kot prostovoljne. M. Uzelac iz SF je do tega precej 

kritična in pravi, da teh vrnitev nikakor ne gre opisati kot prostovoljnih. Zdi se, da bi bil primeren 

izraz za tovrstne vrnitve prisilno-prostovoljno vračanje, ki ga uporabijo tudi avtorice knjige 

Pribežniki, kdo ste?
34

. Afganistanski mladostniki si želijo ostati v RS, kar potrdita tako 

afganistanska mladostnika, zajeta v raziskavo, kot tudi D. Milošič, ki pozna zgodbe teh 

mladostnikov. Dejstvo, da mladostnikom, ki so si v RS v štirih oziroma več letih uredili življenje, 

se začeli šolati, se dodobra naučili slovenskega jezika, si našli prijatelje itd., grozi vračanje v 

Afganistan, se zdi kruto. A odločevalka z MNZ o možnosti vračanja nima takšnega stališča kot 

preostali sogovorniki. Po njeno je pri vsem skupaj bistveno dejstvo, ali ti mladi izpolnjujejo pogoje 

za status mednarodne zaščite ali ne. V primeru afganistanskih beguncev so po natančni preučitvi 

vseh informacij odločili, da teh pogojev ne izpolnjujejo, zato je edino smiselno vračanje. Pri tem 

izpostavi še, da se ji zdi, da vrnitev v Afganistan za mladostnike ne bi smela biti posebej težavna, 

saj mladostniki poznajo to državo, poznajo svoje okolje in jezik. Pri tem menim, da je smiselno 

dodati, da ti mladi niso od doma zgolj štiri leta, kolikor bivajo v Sloveniji, temveč so nekateri izven 

Afganistana že mnogo več let, na kar opozorita sogovornici iz nevladnih organizacij. Svoje k temu 

doda še Golei, ki pove, da je izven Afganistana že od svojega drugega leta. Zdi se, da to dejstvo 

celotno situacijo teh fantov postavi v drugačno luč, kot jo predstavi odločevalka N. Košak Žakelj. 

Iz vsega napisanega je razvidno, da se mnenje odločevalke z MNZ ne sklada z mnenjem ostalih 

sogovornikov v raziskavi. Odločevalka predvsemzagovarja stališče, da je potrebno spoštovanje 

zakonodaje in predpisov, preostalim sogovornikom pa se zdi ključno dejstvo, da bi mlade z 

vrnitvijo poslali nazaj v nevarno, negotovo situacijo, kar se jim zdi nepravično in nehumano. Sama 

bi ob tem dodala, da se mi zdi ključno dejstvo, da jim grozi vrnitev po tem, ko je večina fantov že 

vrsto let izven Afganistana in so si v RS v štirih letih že uredili življenje, se izobrazili, našli 
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 Omenjene avtorice uporabijo izraz »prisilno-prostovoljne« odločitve v primeru odločanja beguncev za odhod v drugo 

državo. 
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prijateljte itd. Kakor koli, vprašanje o vračanju afganistanskih mladostnikov je trenutno še v rokah 

sodišč in nihče ne ve, kdaj se bo razjasnilo, kaj bo z vračanjem in ali bo RS, ki do sedaj še nima 

prakse vračanja oseb v izvorne države, sledila drugim državam in začela vračati posamezne prosilce 

za mednarodno zaščito.  

3.5.3 Stanje v drugih evropskih državah in EU 

EU razvija skupno migracijsko politiko, a ji ne uspeva najbolje, na kar opozori tudi S. Gole Ašanin. 

Begunsko problematiko je EU skušala rešiti s porazdelitvijo bremen med države, ki pa ni najbolje 

uspela, saj so ljudje kljub tej delitvi nadaljevali pot v države, kjer so imeli svoje prijatelje oziroma 

sorodnike. Zdi se, da EU s svojo migrantsko politiko ni najbolj uspešna, kar se kaže med drugim v 

primerih Italije in Grčije, ki jih v intervjuju omeni G. Rečnik. Omenjeni državi sta v večini 

primerov prvi v vrsti po prihodu beguncev iz Azije in Afrike in se tako srečujeta z velikim številom 

migrantov, ki jim ne zagotavljata reševanja problema, kot bi ga po standardih EU morali. RS se z 

omenjenima državama ne more primerjati, saj je število beguncev pri nas majhno in RS ne nazadnje 

prištevajo med tranzitne države. 

Afganistanska mladostnika, vključena v raziskavo, na stanje in možnosti v drugih evropskih 

državah gledata veliko bolj pozitivno kot preostali sogovorniki, ki se dotaknejo te teme. Na trenutke 

nerealne predstave afganistanskih mladostnikov o drugih državah  sem imela priložnost spoznavati 

tudi tekom druženja z njimi v zadnjih letih. Druge države kot na primer Norveško, Nemčijo, 

Anglijo ipd. so afganistanski mladostniki velikokrat opisovali kot države, kjer lahko uspeš, imaš 

svojo hišo, veliko denarja itd. Velikokrat sem imela ob tem občutek, da nanje gledajo tako, kot so 

gledali na Evropo pred svojim odhodom iz Afganistana. Tudi v intervjujih Golei in Ruhullah 

izpostavita, da bi, če bi živela v drugih državah, zagotovo živela bolje kot v RS. Po njunem mnenju 

bi imela v državah severno od RS več možnosti za dobro življenje. Kljub vsemu pa fanta 

izpostavita, da je prednost Slovenije v primerjavi z drugimi evropskimi državami odprtost ljudi. 

Nekoliko drugačen pogled imata svetovalka za integracijo na SNOI in sogovornica iz SF, ki 

opozarjata na številne pomanjkljivosti drugih držav. M. Uzelac iz SF opozori na številna vračanja, 

tudi mladostnikov iz Afganistana, ki jih izvajajo Norveška in Anglija, ter na mnoge begunce v 

Franciji in Belgiji, ki so zaradi pomanjkanja nastanitvenih kapacitet prisiljeni v brezdomstvo. 

Omenjena sogovornica še opozori na pomembno dejstvo, da se stanje v drugih evropskih državah 

ves čas spreminja in je tako težko govoriti o beguncem bolj in manj prijaznih evropskih državah. 

Pomembni razliki med RS in drugimi evropskimi državami sta po mnenju G. Rečnika, S. Gole 

Ašanin in M. Uzelac tudi ti, da RS še nima toliko izkušenj pri delu z begunci kot druge države, saj 

je še dokaj mlada država, druga pomembna razlika pa je standard oziroma blaginja države. Begunci 
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naj bi nasploh bolj tangirali v severne države, saj je tam višji standard kot drugje, na kar opozori G. 

Rečnik. S. Gole Ašanin k temu doda še večjo odprtost skandinavskih držav do beguncev in 

drugačnih nasploh. Politiko RS vsi zgoraj omenjeni sogovorniki opišejo kot togo, zaprto in dodajo, 

da RS begunski problematiki ne posveča posebne pozornosti in te problematike ne rešuje 

premišljeno. 

Kljub temu da EU stremi k skupni migracijski politiki, se zdi, da se vsaka evropska država sooča s 

problematiko beguncev na svoj način. Na to po vsej verjetnosti precej vpliva število beguncev, ki 

pridejo v posamezno evropsko državo, oziroma število beguncev, ki v tej državi zaprosijo za 

mednarodno zaščito. Poleg omenjenega ima verjetno velik vpliv tudi pripravljenost posamezne 

države za reševanje begunske problematike. Menim, da EU na begunce gleda predvsem kot na 

nadlogo oziroma na nekoga, ki je odveč, in jih ne dojema kot posameznike, ki bi državi lahko 

prinesli bogastvo, kar omeni tudi M. Uzelac iz SF. Po njeno bi EU na begunce lahko gledala z 

vidika kulturnega bogastva in bogastva sposobnosti, talentov in zmožnosti, ki jih prinašajo v 

Evropo, a zaenkrat tega še ni moč čutiti. 

3.5.4 Vsakodnevno življenje v RS 

Večina afganistanskih mladostnikov že od prihoda v RS naprej obiskuje šolo. Trenutno po podatkih 

MNZ trije fantje obiskujejo osnovno šolo, šest srednjo šolo, pri čemer dva obiskujeta četrti letnik in 

bosta drugo leto nadaljevala šolanje na fakulteti. Preostali afganistanski mladostniki občasno 

oziroma redno delajo preko študentskega servisa. Mladostniki iz Afganistana v RS so po mnenju 

sogovornic iz nevladnih organizacij in predstavnic z MNZ izredno nadarjeni za šolanje in učenje 

jezika, kar sem tekom druženja s fanti opazila tudi sama. Dovolj zgovoren je že podatek, da bolj ali 

manj vsi fantje lepo in razumljivo govorijo slovensko. Zdi se, da RS prosilcem za mednarodno 

zaščito omogoča dober dostop do učenja slovenščine, kar je potrdila tudi raziskava UNHCR iz leta 

2011. Rezultati te raziskave so pokazali, da se je devetnajst od dvaindvajsetih prosilcev naučilo 

slovenščine toliko, da jim je ta omogočala sporazumevanje v vsakodnevnih situacijah. 

Afganistanski fantje so v RS prišli pretežno neizobraženi in so v obdobju, ko so v RS, izjemno 

napredovali, kar izpostavi D. Milošič iz Fridolina. V procesu šolanja se močno razlikujejo od 

nekaterih drugih večjih skupin beguncev v RS. Kot primer S. Gole Ašanin izpostavi fante iz 

Somalije, ki v šoli niso bili tako uspešni in marljivi kot afganistanski fantje, kar sem imela možnost 

tekom prostovoljega dela spoznati tudi sama. Pri tem se zdi še posebno presenetljivo, da ima večina 

fantov motivacijo za učenje jezika in drugih predmetov v šoli, kljub temu da je njihova prihodnost v 

RS precej negotova. Po mojem mnenju in opažanjih k motivaciji za učenje veliko doprineseta 

nevladni organizaciji, SF in Fridolin, ki mladostnikom preko prostovoljcev pomagata pri učenju. Z 
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omenjenimi sogovorniki se strinjata tudi afganistanska mladostnika Ruhullah in Golei, ki 

izpostavita, da sta se v RS veliko naučila. Poleg jezika in vseh ostalih predmetov v šoli Golei 

izpostavi, da se je v RS naučil tudi upravljanja z računalnikom in pri tem, po mojih opažanjih, ni 

edini. Zdi se mi, da se je mnogo fantov v RS spoznalo z računalnikom. Kot sem že omenila, so 

fantom v veliko pomoč prostovoljci iz SF in Fridolina in drugi posamezniki, ki jim pomagajo tekom 

procesa šolanja, kar izpsotavi tudi Ruhullah. Ob tem še doda, da je potrebno tudi veliko lastne 

motivacije in energije za delo. 

Vloga nevladnih organizacij je, kot je razvidno iz navedenega, predvsem pomoč pri izobraževanju 

in učenju jezika. Vsekakor pa nevladne organizacije afganistanskim mladostnikom pomagajo tudi 

pri vključevanju v slovensko družbo in ne nazadnje fantom predstavljajo tudi oporo, na kar opozori 

sogovornica iz Fridolina. Vlogo nevladnih organizacij omenjena sogovornica opiše kot izredno 

pomembno, s čimer se strinja tudi M. Uzelac iz SF, ki doda, da je vloga nevladnih organizacij v RS, 

na žalost, še vedno nezadostna. Težava, s katero se po mojem mnenju srečujeta nevladni 

organizaciji SF in Fridolin, je ta, da nimata možnosti, da bi se osredotočali na posameznika, kar bi 

si sicer želeli. Glede na število mladostnikov organizaciji ne uspeta zagotoviti, da bi imel vsak od 

njih  osebo, ki bi mu bila na voljo in v pomoč tako v vsakdanjem življenju kot tudi v šoli, v sodnih 

postopkih itd. Mladostnik Golei v intervjuju izpostavi, da so on in njegovi afganistanski prijatelji 

zelo veseli pomoči prostovoljcev nevladnih organizacij in jim ta veliko pomeni. Kljub temu da se 

nevladni organizaciji trudita delovati v dobrobit mladostnikov, nekateri njihove pomoči ne 

dojemajo tako pozitivno, kot jo Golei. Na posamezne slabosti delovanja nevladnih organizacij 

opozori Ruhullah, ki je do delovanja nevladnih organizacij na nekaj mestih nekoliko kritičen. 

Izpostavi odnos SF, ki naj bi jih obravnavala kot otroke ter naj bi jim ob prihodu v RS povedala 

nekatere stvari, ki so se kasneje izkazale za neresnične. Poleg tega izpostavi še, po njegovo, 

nepremišljeno deljenje denarja, ko fantom le-tega zmanjka, saj nihče ne preverja, za kaj mladostniki 

ta denar porabijo. 

Po mojem mnenju kot tudi po mnenju sogovornic iz SF, Fridolina, svetovalke za integracijo na 

SNOI in afganistanskih mladostnikov je ena izmed najbolj negativnih stvari, s katero se fantje 

srečujejo vsak dan v RS, negotovost. Afganistanski fantje iz dneva v dan v negotovosti čakajo, kaj 

bo odločilo sodišče o odločitvi, ki jo je podalo MNZ glede njihovega statusa. Posledice te 

negotovosti so po mojem mnenju mnoge zdravstvene težave, s katerimi se soočajo mladostniki, 

pogosti padci motivacije in nemotiviranost za delo v šoli in opuščanje drugih (predvsem športnih) 

dejavnosti, občasno popivanje itd. Fantje so kljub temu da so v RS že vsaj štiri leta, še vedno »na 

sredini«, kot njihovo situacije opiše D. Milošič. Kot pravi, jim tukaj grozi prisilna vrnitev, v 

Afganistanu pa nimajo ničesar več. Za večno negotovost so v prvi vrsti odgovorni dolgotrajni 
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postopki na sodiščih in prelaganje odgovornosti med MNZ in sodišči, o katerem govori S. Gole 

Ašanin z MNZ in kar je potrdila tudi raziskava UNHCR, ki je bila izvedena v letu 2011. Pri tem se 

mi zdi vredno dodati, da so mladostniki kljub tej stalni negotovosti zelo motivirani za delo v šoli in 

tudi izven šole, za kar se zdi, da morajo biti izredno psihično močni. Slednje v intervjuju izpostavi 

tudi Ruhullah, ki pravi, da jim v tej negotovosti ne ostane drugega kot jasen načrt, česa si želijo, in 

dejstvo, da se trudiš ostati močan in motiviran. 

Afganistanski mladostniki se v vsakodnevnem življenju družijo tako s Slovenci kot tudi s 

preostalimi afganistanskimi mladostniki. V literaturi lahko zasledimo, da je med večinskim 

prebivalstvom velikokrat prisoten rasizem in strah pred prosilci za mednarodno zaščito, toda v RS 

na prvi pogled tega ni opaziti. S Slovenci nasploh afganistanski mladostniki nimajo težav in nimajo 

občutka, da bi jih povezovali s skrajneži, teroristi ipd. Kljub vsemu G. Rečnik izpostavi, da se po 

njegovem mnenju omenjeni prosilci iz Afganistana v vsakodnevnem življenju v RS srečujejo z 

diskriminacijo na podlagi verskih čustev. Fantje so v času, ko so v RS, spoznali kar nekaj 

slovenskih prijateljev, s katerimi se dobro razumejo, kar posebej izpostavi Golei. Poleg slovenskih 

prijateljev imajo v RS možnost druženja z drugimi prosilci iz Afganistana, kar ima po mnenju 

Richmana (1998) velik pomen pri integraciji, saj ti za posameznika predstavljajo varovalni 

dejavnik. V zvezi s tem afganistanski mladostnik Golei pove, da je vesel, da so v RS še drugi fantje 

iz Afganistana, in se rad druži z njimi. Ruhullah za razliko od Golea izpostavi, da se po njegovo 

fantje preveč družijo med sabo. Zdi se mu, da to ni dobro, saj s tem poglabljajo občutek negotovosti 

in jih skupno druženje prej demotivira kot motivira za delo v šoli, učenje jezika, integracijo v 

slovensko družbo itd. Po mnenju sogovornic iz nevladnih organizacij in S. Gole Ašanin so Slovenci 

ob prvem stiku z mladimi iz Afganistana sprva nekoliko zadržani, ko jih spoznajo, pa so radovedni 

in mnogokrat navdušeni nad njimi. Afganistanskim mladostnikom se večkrat zgodi, da jih ljudje 

sprašujejo, od kod so in zakaj so v RS, kar je nekaterim, po mnenju M. Uzelac, neprijetno.  

3.5.5 Postopek pridobivanja mednarodne zaščite 

Mladoletnike se v postopkih pridobivanja mednarodne zaščite prišteva med ranljivejše skupine 

beguncev, a je kljub temu postopek v RS zanje v večji meri enak postopku drugih prosilcev za 

mednarodno zaščito. Prošnje mladoletnikov bi morale biti obravnavane prednostno, a kot je 

razumeti N. Košak Žakelj, na MNZ bolj skrbijo za to, da se prošnje obravnavajo v takšnem vrstnem 

redu, kot prihajajo do njih. Kljub temu da je naloga prosilcev za mednarodno zaščito, da k prošnji 

za mednarodno zaščito dodajo še dokazila, s katerimi npr. dokazujejo svojo starost, svoje razloge 

itd., teh dokazil v večini nimajo. Zaradi pomanjkanja teh dokazil odločevalci v RS v mnogih 

primerih prosijo za izvedeniško mnenje. Največkrat zaprosijo za izvedeniško mnenje o starosti 
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posameznega prosilca, ki zagovarja, da je mladoleten, a obstaja sum, da temu ni tako. Izvedeniško 

mnenje o starosti izvedejo na psihiatrični kliniki, a z ocenami, ki jih dobijo, odločevalci na MNZ 

niso najbolj zadovoljni, saj naj bi bile precej pomanjkljive. Na splošno se zdi, da številni prosilci za 

mednarodno zaščito navajajo izmišljeno starost. Razlog za to gre verjetno iskati v dejstvu, da so 

mladoletne osebe oziroma otroci obravnavani drugače in jim je RS, kot podpisnica Konvencije o 

otrokovih pravicah, dolžna nuditi zaščito in varstvo do polnoletnosti.  

Eden ključnih delov postopka pridobivanja mednarodne zaščite je vsekakor osebni razgovor, kjer 

ima prosilec možnost predstaviti svojo zgodbo in razloge, zaradi katerih je vložil prošnjo. 

Odločevalec ima možnost postavljati vprašanja, ki mu pomagajo pri boljšem razumevanju celotne 

zgodbe. Na osebnem razgovoru, kot tudi v drugih delih postopka, je prisoten tolmač, ki prosilcu 

prevaja vprašanja v njemu razumljiv jezik in odgovore prosilca prevaja odločevalcu v postopku. 

Glavna jezika, ki jih uporabljajo fantje iz Afganistana, sta dari in paštu, a se na MNZ soočajo s 

težavo pri zagotavljanju tolmačev za omenjena jezika. Na srečo so mnogi fantje nekaj časa živeli 

bodisi v Pakistanu bodisi v Iranu in tako razumejo oziroma govorijo tudi pakistanski urdu in iransko 

perzijščino, za katera  pa MNZ tolmača zagotavlja. Pri tem se mi postavlja vprašanje, zakaj MNZ, 

glede na to, da je Afganistan druga država v RS po številu mladoletnih beguncev, ki pridejo k nam, 

v preteklih letih ni kot tolmača uvedla enega izmed prosilcev, ki mu je priznala mednarodno 

zaščito. S tem bi na nek način poskrbela za zaposlitev enega izmed beguncev, ki se sicer srečujejo s 

težavami pri zaposlovanju, in hkrati zagotovila preostalim prosilcem, da bi postopki potekali v 

njihovem maternem jeziku
35

. Kakor koli, MNZ se srečuje s pomanjkanjem tolmačev tudi za 

nekatere druge jezike, kar so pokazali tudi rezultati raziskave UNHCR, Biti begunec, iz leta 2011. 

V ZMZ je zapisano, da je namen osebnega razgovora preveriti istovetnost prosilca in morebitnih 

družinskih članov, ki prosilca spremljajo, raziskati razloge, ki jih je prosilec zapisal v prošnjo, in 

druga dejstva, ki so botrovala pri tej odločitvi, ter preveriti pot, po kateri je prišel v RS. Zgodbe 

prosilcev naj bi bile po mnenju MNZ velikokrat izmišljene in vnaprej pripravljene, kar odločevalci 

preverijo z različnimi testiranji in preverjanjem tekom samega osebnega razgovora kot tudi v 

nadaljnjih postopkih. Dejstvo, da je izrednega pomena, da posameznik tekom celotnega postopka 

ohranja enako zgodbo, z enakim potekom in okoliščinami, sem lahko spoznala tekom svojega dela 

v organizaciji Fridolin kot tudi tekom druženja s fanti. Fantje so bili pred osebnimi razgovori 

ponavadi pod velikim stresom in so poudarjali, da se morajo skladati popolnoma vse podrobnosti, 

ki so jih navedli v prošnji oziroma v prvem osebnem razgovoru. K temu, da odločevalci verjamejo v 
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 Afganistanski mladostnik Ruhullah mi je v pogovoru, ki sva ga imela po tem, ko sem opravila intervju na MNZ, 

povedal, da naj bi enega izmed afganistanskih fantov postavili na mesto tolmača za jezik paštu, a mi do sedaj na MNZ 

ni uspelo preveriti, ali povedano res drži. 
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zgodbo prosilca, veliko pripomorejo dokumenti, ki dokazujejo, da posamezniku v Afganistanu res 

grozi nevarnost, česar pa, kot pravi Ruhullah, fantje, ki so kot mladoletni prišli v RS, nimajo, saj naj 

bi jih bilo zelo težko oziroma skoraj nemogoče dobiti.  

Po osebnem razgovoru je naloga odločevalcev, da natančno preverijo tako splošne informacije o 

izvorni državi kot tudi specifične informacije izvorne države, ki so bolj podrobne in poglobljene ter 

se navezujejo zgolj na posamezen primer. Tako splošne kot tudi specifične informacije o 

Afganistanu odločevalci na MNZ iščejo preko različnih spletnih strani organizacij, ki se ukvarjajo s 

problematiko beguncev. Tovrstne strani informacije spreminjajo periodično, največkrat enkrat 

letno. Upoštevanje informacij, ki se osvežujejo enkrat letno, se mi zdi nezadostno, saj se po mojem 

mnenju situacija v stalno napetih vojnih razmerah, v kakršnih je trenutno Afganistan, lahko hitro 

spremeni. To dejstvo izpostavi tudi Gorazd Rečnik. Prav tako si težko predstavljam, kako je možno, 

da naj bi organizacije, ki delujejo v Afganistanu, zagotavljale verodostojne informacije na celotnem 

območju ogromne države, kot je Afganistan, na kar prav tako opozori omenjen sogovornik. 

O korektnosti postopka pridobivanja mednarodne zaščite imajo sogovorniki različna mnenja. 

Sogovornici z MNZ sta mnenja, da je vsak posamezen prosilec za mednarodno zaščito obravnavan 

individualno in se preiskuje zgolj in samo njegov problem, njegovi razlogi in njegova zgodba, s 

čimer pa se ne strinjata M. Uzelac iz SF in mladostnik Ruhullah. Po njunem mnenju odločevalcev 

ne zanimajo zgodbe posameznih prosilcev in se vanje ne poglobijo. Poleg tega zgodbam prosilcev v 

večini niti ne verjamejo. Njuno mnenje, da posamezniki niso obravnavani individualno, podkrepita 

z dejstvom, da se vsi afganistanski mladostniki v RS nahajajo v enaki situaciji ne glede na to, 

kakšno zgodbo oziroma problem imajo v Afganistanu. 

Postopek pridobivanja mednarodne zaščite je po mnenju vseh intervjuvancev dolgotrajen in precej 

travmatičen za mladostnike iz Afganistana. MNZ ima po ZMZ za odločitev o tem, ali posamezen 

prosilec izpolnjuje pogoje za mednarodno zaščito ali ne, časa do pol leta, z možnostjo podaljšanja v 

primeru, da jim v tem času ne uspe podati odločitve. V povprečju ti postopki trajajo med štiri do pet 

mesecev, kar je, po mnenju odločevalke N. Košak Žakelj, hitreje kot v drugih evropskih državah. 

Kljub vsemu pa se je celoten postopek v večini primerov afganistanskih mladostnikov še podaljšal, 

saj so se mnogi pritožili sprva na upravno, kasneje pa tudi na vrhovno sodišče oziroma so vložili 

ustavno pritožbo. Zdi se, da je »pinkponk« med MNZ in sodišči, kot omenjen problem opiše S. 

Gole Ašanin, oziroma ujetost v »birokratsko kolesje«, kot problem opiše G. Rečnik, glavni krivec, 

da je večina afganistanskih mladostnikov v RS že vsaj štiri leta, a še vedno brez dokončnega 

statusa. Poleg dolgotrajnosti postopka pridobivanja mednarodne zaščite mladostnik Golei opozori 

še na eno težavo, in sicer na nerazumevanje celotnega postopka. To sem zaznala tudi tekom 
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prostovoljnega dela z afganistanskimi fanti, ki so bili večkrat zmedeni in mi niso znali razložiti, kaj 

točno se dogaja v postopku in kdaj bo dokončno odločeno.  

3.5.6 Subsidiarna zaščita 

Velika večina afganistanskih mladostnikov je ob prihodu v RS in ob vložitvi prošnje za 

mednarodno zaščito prejela status subsidiarne začite. Ta jim je bila, po besedah odločevalke N. 

Košak Žakelj, podeljena zgolj na osnovi mladoletnosti in ne zaradi razlogov, ki so jih navajali v 

prošnji in v osebnem razgovoru. Po Konvenciji o otrokovih pravicah, ki jo je podpisala tudi RS, so 

bili na MNZ mladostnikom dolžni podeliti neke vrste zaščito. Stališče odločevalcev je bilo, da 

mladoletnikom, ki sodijo v še posebej ranljivo skupino, dodelijo status subsidiarne zaščite in jih s 

tem obvarujejo številnih nevarnosti, ki bi jim lahko bili izpostavljeni v primeru vračanja (žrtve 

trgovine z ljudmi ipd.), ter jim s tem zagotovijo čas, da si nekoliko opomorejo in odrastejo. 

Subsidiarna zaščita je mladostnikom po dopolnitvi polnoletnosti prenehala veljati in slediti bi 

moralo vračanje v Afganistan, a so mladostniki vložili prošnjo za podaljšanje te zaščite. Na tem 

mestu se je celotna situacija zapletla, saj večina fantov ni dobila pozitivnega odgovora na prošnjo za 

podaljšanje. Mnogi od njih so vložili tožbo bodisi na upravno bodisi na ustavno sodišče, a na 

dokončni odgovor sodišč čakajo že več mesecev, nekateri celo več let. Po mnenju M. Uzelac je bila 

ta, na videz dobronamerna odločitev o podelitvi subsidiarne zaščite na podlagi mladoletnosti, dobro 

načrtovana poteza MNZ. Po njeno je MNZ to naredilo namenoma, saj so vedeli, da bodo 

mladostnike po dopolnitvi polnoletnosti brez težav zavrnili, saj njihov razlog, mladoletnost, ne bo 

več obstajal. Kritičen pogled na podeljevanje subsidiarne zaščite zgolj zaradi mladoletnosti podajo 

tudi D. Milošič iz Fridolina in mladostnika Golei in Ruhullah.Vsi omenjeni se strinjajo, da je bilo 

podeljevanje subsidiarne zaščite zgolj slab poskus, ki se v praksi ni izkazal za smiselnega, in 

dodajo, da bi morali pri podeljevanju subsidiarne zaščite upoštevati tudi situacijo, v kateri so 

mladostniki. V obrambo odločitvi MNZ za podelitev subsidiarnih zaščit iz razloga mladoletnoti S. 

Gole Ašanin pove, da je bila skupina afganistanskih mladostnikov med prvimi, ki jim je RS podelila 

tovrstno subsidiarno zaščito, in se tako prvič srečujejo s tako situacijo. Pri vsem skupaj se mi zdi 

pomembno izpostaviti pogosto izjavljeno trditev afganistanskih mladostnikov, s katero sem se 

srečevala pri svojem delu, in sicer so fantje večkrat izpostavili, da bi veliko raje videli, da bi jih 

takoj na začetku vrnili v Afganistan, kot da jim grozi vrnitev po štirih ali več letih življenja v RS. 

To v intervjuju izpostavita tudi Ruhullah in Golei, ki se strinjata, da bi raje videla, da bi ju že takoj 

na začetku vrnili, kot pa da so jima podelili subsidiarno zaščito iz razloga mladoletnosti, po 

dopolnitvi polnoletnosti pa jima zaščite niso podaljšali. Glede na zapisano se mi zdi, da večina 

sogovornikov poudarja, da je pri podelitvi subsidiarnih zaščit potrebno upoštevati situacijo, v kateri 
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so mladostniki, le da so pri tem različnih mnenj. Odločevalka N. Košak Žakelj je mnenja, da za 

fante po dopolnitvi polnoletnosti vračanje ni več tvegano in tako ni več razloga za status subsidiarne 

zaščite. Pri tem se sprašujem, ali je res polnoletnost tista, ki vpliva na to, da je vračanje v 

Afganistan manj ali bolj tvegano, kar se sprašuje tudi D. Milošič. Moje osebno mnenje je, da je 

vrnitev v Afganistan za večino mladostnikov tvegana. Če spregledam možnost napadov s strani 

talibanov, o katerih govori G. Rečnik, se mi zdi dovolj zgovorno dejstvo že to, da se za večino teh 

mladostnikov niti ne ve, kam točno bi se jih vrnilo, saj je dejstvo, da večina mladostnikov v 

Afganistanu nima več sorodnikov oziroma nekega socialnega okolja ter tako tudi doma. 

3.5.7 Drugi načini, kako si pridobiti status oziroma državljanstvo 

Medtem ko se sodišče odloča, ali bo pri odločanju o podaljšanju subsidiarnih zaščit podprlo stališče 

MNZ ali stališče afganistanskih mladostnikov, ti mladi razmišljajo o drugih načinih, kako bi si 

lahko zagotovili možnost obstanka v RS. Ena izmed možnosti je pridobitev državljanstva. Za osebe 

s statusom begunca oziroma subsidiarne zaščite je obdobje neprekinjenega bivanja v RS, po 

katerem lahko vložijo vlogo za državljanstvo po ZDRS, skrajšano na pet let. Ob tem mora oseba 

izpolnjevati nekatere pogoje, med katerimi sta tudi pogoja, da ima oseba zagotovljena sredstva za 

preživljanje in da oseba uspešno opravi izpit iz slovenskega jezika. Izpit iz slovenskega jezika po 

mojem mnenju afganistanskim mladostnikom ne bi smel predstavljati težave, saj zelo dobro 

govorijo in razumejo slovensko. Težje je z zagotavljanjem sredstev za preživljanje. Mnogi fantje, ki 

imajo status dijaka, lahko delajo preko študentskega servisa, a le-to se zaenkrat še ne šteje kot vir 

prihodka. S. Gole Ašanin ob tem izpostavi, da upa, da bodo v prihodnje kot vir dohodka upoštevali 

tudi tovrstno delo, kar se zdi smiselno glede na to, da je večina afganistanskih mladostnikov v RS 

prišla neizobraženih in danes pri svojih dvajsetih letih šele zaključuje osnovno šolo oziroma 

obiskuje srednjo šolo. To pomeni, da je pred njimi še nekaj let šolanja in bi bilo skoraj nemogoče, 

da bi bili poleg šole še redno zaposleni. Če že, bi morali fantje opustiti šolanje, v katerem so zelo 

uspešni, kar bi bila po mojem mnenju velika škoda za tako nadarjene mladostnike. Ruhullah na 

podlagi izkušenj drugih afganistanskih fantov ne verjame več, da lahko na podlagi omenjenih 

pogojev pridobi državljanstvo. Kot pravi, nekateri njegovi prijatelji v RS živijo že več kot pet let in 

izpolnjujejo vse v zakonu naštete pogoje, a jim še vedno ni uspelo pridobiti državljanstva. Trditve, 

da fantje, ki jih je omenil Ruhullah, res izpolnjujejo vse pogoje, nisem uspela preveriti, a če drži, 

kar pravi, je to izredno nepošteno do fantov, ki se trudijo za to, da bi lahko ostali v RS. Ne nazadnje 

si po mnenju N. Košak Žakelj z MNZ mladostniki lahko po Zakonu o tujcih uredijo bivanje v RS 

zaradi razloga šolanja, a se pri tem po mojem mnenju pozablja na osnovni razlog, zakaj so ti 

mladostniki prišli v RS, ki vsekakor ni bil želja po šolanju v RS.  
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Ena izmed možnosti, kako priti do državljanstva, za katero sem izvedela že takoj ob pričetku dela z 

begunci, je možnost poroke z osebo s slovenskim državljanstvom. O poroki kot možnosti, kako priti 

do državljantsva, naj bi mladostnikom večkrat govorili celo uradniki, do česar je afganistanski 

mladostnik Ruhullah precej kritičen, kar v intervjuju jasno izrazi z besedami, saj nismo živali. Zdi 

se, da uradniki z omenjanjem možnosti poroke priznavajo, da so mladostniki v RS res v težki 

situaciji in bi bilo vredno, da ostanejo v RS, kar v intervjuju izpostavi tudi G. Rečnik. Omenjeni 

sogovornik je na splošno zelo kritičen do poroke kot možnosti za pridobitev državljanstva, saj je ta, 

če ne drugega, diskriminatorna v primeru, da se posameznik želi poročiti z osebo istega spola, saj 

istospolne poroke v RS niso možne. Z omembami možnosti poroke se uradniki, po mojem mnenju, 

umikajo od bistva problema teh mladih, to je njihova zgodba oziroma razlogi, zaradi katerih so 

odšli iz Afganistana. Omenjena možnost se mi zdi ponižujoča, še posebej zato, ker gre za komaj 

polnoletne posameznike. Poleg tega se sprašujem, kje oziroma kako bi mladostniki našli slovenska 

dekleta, ki bi se bila pripravljena poročiti z namenom, da jim pomagajo do državljanstva, ter kakšen 

odgovor na to vprašanje imajo uradniki, ki mladostnikom predlagajo to rešitev. 

Posamezni mladostniki so se po mesecih oziroma letih čakanja na odgovor sodišč v RS odločili, da 

poskusijo pridobiti status oziroma državljanstvo v kateri izmed drugih evropskih držav. To naj sicer 

ne bi bilo mogoče, saj v EU obstaja baza prstnih odtisov, na podlagi katerih države ugotavljajo, ali 

je posameznik morda za mednarodno zaščito zaprosil že v kateri izmed drugih evropskih držav, a v 

praksi, po navedbah M. Uzelac, posameznim osebam vseeno uspe. Pobeg v drugo evropsko državo 

kljub vsemu velja za precej negotov poskus, saj posameznik nima nobenega zagotovila, da mu bo v 

drugi državi uspelo. Poleg tega se velikokrat zgodi, da druga država, ko ugotovi, da je posameznik 

za mednarodno zaščito zaprosil že nekje drugje, posameznika po najkrajšem možnem postopku 

pošlje nazaj v izvorno državo. Prav slednje po mojem mnenju prispeva k temu, da se je večina 

afganistanskih fantov raje kot za pobeg odločila, da ostane v RS. 

3.5.8 Slovenija 

Slovenija je po mnenju afganistanskih mladostnikov lepa država, kjer živijo prijazni ljudje. V 

Sloveniji se mnogi počutijo bolje kot v državah, skozi katere so potovali, kar v intervjuju omeni 

Golei. Slovenci naj bi bili odprti ljudje, saj jih po mnenju Golea ne zanima, kakšne vere je 

posameznik. Afganistanski mladostniki nasploh nimajo težav s Slovenci in nimajo občutka, da bi 

jih kakor koli povezovali s teroristi, skrajneži itd. Drugi sogovorniki ne soglašajo z mladostnikoma, 

saj menijo, da je Slovenija še precej zaprta družba, ki se pogosto oprime delitve na »mi in oni«. Kot 

pravijo, Slovenci navzven želimo delovati prijazni oziroma odprti, pri povsem konkretnih situacijah 

pa se pokaže, da kaj hitro začnemo ločevati med »našimi« in »drugimi« in se distanciramo od tako 

imenovanih »drugih«. Zdi se mi, da govorijo o tem, kar je bilo ugotovljeno že v mnogih raziskavah, 
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da Slovenci načeloma nimamo ničesar proti manjšinskim skupinam, kot so npr. geji, romi, črnci 

itd., a jih hkrati ne želimo imeti za svoje sosede. 

Afganistanskim mladostnikom se zdi, da jih je Slovenija sprejela zgolj zaradi denarja, ki ga za 

vsakega posameznika, ki pride v RS, dobi od EU, kar v intervjuju izpostavi Ruhullah. Občutek 

imajo, da jih ljudje, ki odločajo o njihovi usodi, sploh ne poznajo, ne vejo, kaj delajo, česa ne delajo 

itd. Zdi se, da se afganistanski mladostniki počutijo zgolj kot številke v sistemu.  

V Sloveniji afganistanski mladostniki ne vidijo možnosti, da bi lahko uspeli. V prvi vrsti gre ta 

občutek verjetno pripisati dolgotrajnim postopkom in negotovosti glede njihovega razpleta, zaradi 

česar se jim graditev prihodnosti ne zdi smiselna. Podobno pa se dogaja tudi v primerih, ko 

posameznikom uspe pridobiti bodisi status begunca bodisi status subsidiarne zaščite. Kot primer 

Ruhullah navede fante iz ene od afriških držav, ki so večinoma vsi prejeli status begunca  v RS, a so 

po nekaj mesecih odšli v druge države, saj v Sloveniji niso videli možnosti za uspeh. V Sloveniji se 

po mnenju afganistanskih mladostnikov sicer da zaslužiti toliko, da človek lahko preživi iz dneva v 

dan, a to je po njihovo tudi vse. Kot pravi Ruhullah, v RS brez finančnega zaledja in brez možnosti 

zaposlitve, predvsem sedaj, ko je RS v krizi, ne more narediti prav veliko za to, da bi imel v 

prihodnosti boljši položaj, kot ga ima sedaj. Zdi se, da imajo žal podobne težave tudi mnogi 

Slovenci, ki so brez finančnega zaledja in imajo minimalne prihodke. A za razliko od afganistanskih 

mladostnikov imajo omenjeni vsaj državljanstvo in s tem nekatere olajšave in dodatke, ki jih 

Afganistanci, z ali brez subsidiarne zaščite, nimajo. 

Negotova prihodnost v Sloveniji mnoge mladostnike pripelje do misli o odhodu v druge evropske 

države. Mnogi mladi po mojem mnenju o odhodu v druge evropske države razmišljajo že od 

prihoda v RS in upam si trditi, da prav nihče od njih ni imel namena ostati v Sloveniji. K želji po 

odhodu v drugo državo, poleg boljših pogojev življenja, vsekakor največ prispeva dejstvo, da imajo 

mnogi v drugih državah svoje sorodnike, prijatelje oziroma celo svoje skupnosti. 

Sloveniji manjka program, vizija oziroma politika, ki bi se konkretno in zavzeto lotila begunske 

problematike, na kar opozorita tako zaposlena na MNZ, S. Gole Ašanin, kot M. Uzelac iz SF. 

Slovenska politika na področju migracij po mnenju sogovornice iz SF ni v skladu z mednarodnim 

pravom, pri obravnavi otrok brez spremstva pa celo ni v skladu z nacionalno zakonodajo v RS. To 

vsekakor ni nekaj, s čimer bi se Slovenija lahko pohvalila, zato se zdi smiselno, da politiko na 

področju migracij RS čim prej uskladi z mednarodnim pravom in predvsem z nacionalno 

zakonodajo. 

Tekom prostovoljnega dela z mladostniki iz Afganistana sem pogosto naletela na očitek, da bi 

morala Slovenija v prvi vrsti poskrbeti za slovenske državljane, šele nato za vse »ostale«, ter na 

očitek, da lahko v primeru, da Slovenija postane bolj odprta za begunce, pričakujemo, da bodo v 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Socialna pedagogika                Mole, M. (2015).  Magistrsko delo 

 

 

79 

Slovenijo prihajali vali novih beguncev. Z omenjenimi očitki se je srečevala tudi zaposlena v SF. 

Njeno mnenje je, da se z omenjenima očitkoma spretno manipulira z javnostjo in se v ljudi vceplja 

strah. Glede na to, da je Slovenija predvsem tranzitna država, je skrb, kaj bomo, če bodo v 

Slovenijo začeli prihajati vali beguncev, po mojem mnenju nepotrebna in neupravičena. V prid 

navedenemu govori tudi dejstvo, da begunci večinoma tangirajo v države, kjer so že oblikovane 

njihove skupnosti, katerih v Sloveniji še ni. 

Novinar radia Val 202 v intervjuju večkrat izpostavi slovensko vojaško sodelovanje v Afganistanu. 

Slovenija se je po priključitvi zvezi NATO leta 2004 podala v vojno v Afganistanu in po mnenju 

omenjenega novinarja je njena moralna dolžnost, da poskrbi za peščico Afganistancev v RS. 

Omenjeni sogovornik je na splošno precej kritičen do vključevanja RS v vojno v Afganistanu. 

EU in s tem tudi Slovenija se  ukvarja predvsem z vprašanjem, ali afganistanske mladostnike vrniti 

v Afganistan ali ne. S tem se ukvarja s kratkoročnimi rešitvami, ki bi rešile trenutno situacijo v EU, 

zanemarja pa dolgoročne rešitve, od katerih bi lahko imeli koristi vsi vpleteni – tako EU kot 

begunci. Po mojem mnenju bi bilo potrebno razmišljati o strateškem gospodarskem in drugem 

sodelovanju držav EU z Afganistanom, ki bi prineslo koristi vsem vpletenim, predvsem pa 

zmanjšalo nestabilnost Afganistana, število beguncev iz Afganistana v države EU pa bi postopno 

upadalo. Dolgoročnih rešitev pa ni mogoče doseči brez spremembe zunanje politike. Ob tem se 

zavedam, da omenjene dolgoročne rešitve zahtevajo veliko časa, angažiranja ter ne nazadnje 

finančnih sredstev, a rezultati bi na koncu po mojem mnenju prinesli veliko več koristi za vse 

vpletene. 
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4 ZAKLJUČEK 
V magistrski nalogi sem raziskovala, kakšno je življenje afganistanskih mladostnikov, prosilcev za 

mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji. Pri raziskovanju sem sogovornikom prepustila, da so 

sami izpostavljali teme, ki so se jim zdele pomembne v povezavi z življenjem afganistanskih 

mladostnikov pri nas. Izpostavljene teme sem združila v osem smiselnih sklopov in jih interpretirala 

v povezavi z obstoječo literaturo. V zaključku strnem svoje ugotovitve in ponudim nekaj možnih 

usmeritev za nadaljnje delo na področju migracij v Sloveniji. 

 

Razlogov za odhod afganistanskih mladostnikov iz Afganistana je več, a skupen razlog je 

pomanjkanje varnosti oziroma občutek ogroženosti. Za pot v Evropo so mladostniki morali 

tihotapcem plačali visoko vsoto denarja, ki so ga prejeli bodisi od staršev oziroma sorodnikov 

bodisi so si ga s težaškim delom prislužili sami. Ugotovitve raziskave so potrdile, da je pot v 

Evropo izjemno nevarna in je mnogi begunci niti ne preživijo. Kot zadnje čase poročajo mediji in je 

bilo ugotovljeno v nekaterih drugih raziskavah, se nesreče največkrat dogajajo na morju, ko so 

begunci prisiljeni v potovanje v napihljivih čolnih z veliko več ljudmi, kot jih premore posamezen 

čoln. 

 

Vsi sogovorniki, razen odgovornih z MNZ, so mnenja, da bi bilo vračanje afganistanskih 

mladostnikov v Afganistan krivično in nehumano. Glavni razlog, ki ga omenjajo, je pomanjkanje 

varnosti v Afganistanu, ki po njihovem mnenju ni varna država, in tudi v prihodnje ne gre 

pričakovati, da se bo situacija tam izboljšala. Golo fizično preživetje naj bi bilo v Afganistanu 

mogoče, a kaj več od tega ne. Glavna težava, ki jo sogovorniki vidijo v primeru vračanja v 

Afganistan, je ta, da je večina mladostnikov iz Afganistana odšla že pred leti in da tam nima več 

svojih družin, sorodnikov oziroma prijateljev in se tako nima kam vrniti. Poleg tega se jim zdi 

vračanje po štirih letih življenja v Sloveniji neprimerno. V tem obdobju so si afganistanski 

mladostniki namreč uredili svoja življenja v Sloveniji, se začeli šolati, se naučili slovenskega jezika, 

si našli prijatelje itd. Raziskava je pokazala, da odločevalka na celotno situacijo gleda z druge 

perspektive kot ostali sogovorniki, vključeni v raziskavo. Po njenem mnenju je vračanje 

afganistanskih mladostnikov v skladu z zakonom, saj ne izpolnjujejo pogojev, ki so potrebni za 

pridobitev mednarodne zaščite. Kakor koli, odločitev glede možnosti vračanja afganistanskih fantov 

v Afganistan je trenutno v rokah sodišča, ki odloča o pravilnosti odločitve MNZ, ki je podalo 

negativne odgovore na prošnje afganistanskih mladostnikov za podaljšanje subsidiarne zaščite. 
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EU z razvojem migrantske politike, ki bi bila skupna vsem državam znotraj unije, ni najbolj 

uspešna. Dovolj zgovorna sta primera Grčije in Italije, ki velikemu številu beguncev, ki pridejo v 

državi, ne uspeta zagotoviti človeku dostojnih razmer.  

Na stanje in možnosti v drugih evropskih državah afganistanska mladostnika, vključena v 

raziskavo, gledata zelo pozitivno, morda celo nekoliko nerealno. Navajata, da bi bilo v državah, kot 

so Norveška, Nemčija in Anglija, njuno življenje boljše, kot je trenutno v Sloveniji. Analiza 

raziskave je pokazala, da preostali sogovorniki bistveno razliko med Slovenijo in drugimi 

evropskimi državami vidijo v tem, da Slovenija kot mlada država še nima veliko izkušenj z delom z 

begunci in da je standard življenja v mnogih drugih evropskih državah precej višji kot pri nas. Kljub 

temu sogovornica iz Slovenske filantropije opozori, da se tudi v drugih državah pojavljajo težave. 

Med drugim omeni številna vračanja mladostnikov v Afganistan, ki jih izvajata Norveška in 

Anglija, ter pomanjkanje nastanitvenih kapacitet za begunce v Franciji in Belgiji. Ugotovitve 

obravnavane raziskave in tudi številne druge raziskave omenjajo kot države, kamor tangira največ 

beguncev, severne države Evrope. 

 

Po ugotovitvah raziskave so afganistanski mladostniki izjemno uspešni v šolanju in nadarjeni za 

učenje slovenskega jezika. K dobrim šolskim rezultatom in k dobrem, če ne odličnem, znanju 

slovenščine poleg lastne motivacije mladostnikov veliko pripomoreta nevladni organizaciji, ki 

preko prostovoljcev pomagata afganistanskim mladostnikom pri učenju in integraciji v slovensko 

družbo.  

Vloga nevladnih organizacij je v življenju afganistanskih mladostnikov zelo pomembna, a je 

občasno nezadostna. Organizaciji Slovenska filantropija in Fridolin sicer skušata mladostnikom 

pomagati v največji meri kot lahko, a jima vseeno ne uspe v vseh primerih zagotoviti pomoči v 

tolikšni meri, kot bi bilo potrebno. Afganistanski mladostniki so zadovoljni in hvaležni za delo, ki 

ga opravijo prostovoljci obeh omenjenih nevladnih organizacij. Kljub temu raziskava razkrije 

kritično mnenje afganistanskega mladostnika do delovanja Slovenske filantropije, ki naj bi jih po 

njegovem mnenju v nekaterih primerih obravnavala kot otroke, jim delila denarno pomoč, brez da 

bi preverila, za kaj jo mladostniki porabijo, in naj bi jim ob prihodu v Slovenijo dajala nekatere 

zavajajoče informacije. V tem je zaznati protislovje, saj mladostnik na eni strani ni zadovoljen, da 

jih obravnavajo kot otroke, po drugi strani pa bi si želel, da bi zaposleni na Slovenski filantropiji 

kontrolirali, kako porabijo denar, ki ga dobijo. 

Ena izmed ključnih ugotovitev raziskave je, da afganistanski mladostniki v Sloveniji živijo v stalni 

negotovosti. Afganistanski mladostniki iz dneva v dan čakajo na odločitev sodišča o tem, ali bodo 

ugodili njihovi pritožbi na negativen odgovor, ki ga je podalo MNZ glede njihove prošnje za 
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podaljšanje statusa subsidiarne zaščite. Po mnenju sogovornic iz nevladnih organizacij kot tudi 

svetovalke za integracijo na SNOI je presenetljivo, da mladi kljub stalni negotovosti ohranjajo 

visoko raven motivacije za delo v šoli in druge dejavnosti. Kljub temu lahko po mojem mnenju 

opazimo posamezne posledice omenjene negotovosti, ki se kažejo v pogostih zdravstvenih težavah, 

občasnih padcih motivacije za delo v šoli in opuščanju drugih dejavnosti, občasnem popivanju ipd.  

Slovenci so po mnenju sogovornikov v raziskavi ob prvem stiku z Afganistanci nekoliko zadržani, 

kasneje ko jih spoznajo, pa radovedni in navdušeni. Iz pogovorov je jasno razvidno, da imajo 

afganistanski mladostniki s Slovenci v veliki večini pozitivne izkušnje in nimajo težav z 

navezovanjem stikov. Še vedno pa večino časa preživijo v družbi preostalih fantov iz Afganistana, 

kar jim predstavlja nekakšen varovalni dejavnik, saj se vsi  srečujejo s skorajda enako situacijo 

glede podaljšanja statusa. Medsebojno druženje afganistanskih fantov ima mnogo pozitivih 

učinkov, a hkrati večkrat vpliva na manjšo motiviranost za integracijo v slovensko družbo, na kar 

opozori afganistanski mladostnik, vključen v raziskavo. 

 

Večina afganistanskih mladostnikov je v Slovenijo prišla pred slabimi štirimi leti. Ob prihodu so 

bili mladoletni, zaradi česar jim je MNZ podelilo status subsidiarne zaščite; razlogi torej niso bile 

njihove zgodbe in razlogi, ki so jih navajali, temveč mladoletnost. Do tega so afganistanski 

mladostniki kot tudi nevladni organizaciji precej kritični. Ne zdi se jim pravično, da so jim tovrstno 

zaščito podelili zgolj iz razloga mladoletnosti in pri tem niso upoštevali njihovih zgodb. Po mnenju 

sogovornice iz Slovenske filantropije je bila to premišljena in načrtna odločitev MNZ, ki je vedelo, 

da ob dopolnitvi polnoletnosti iz istega razloga afganistanskim mladostnikom ne bo podaljšalo 

subsidiarne zaščite.  

Položaj afganistanskih mladostnikov se je zapletel, ko so po dopolnitvi polnoletnosti vložili prošnjo 

za podaljšanje subsidiarne zaščite in je MNZ na prošnjo podalo negativen odgovor. Afganistanski 

mladostniki so se na odgovor sprva pritožili na upravno sodišče, ki je prošnjo vrnilo na ponovno 

odločanje na MNZ, ki je svojo prvo odločitev obdržalo, in afganistanski mladostniki so se pritožili 

še na vrhovno sodišče, katerega odločitev večina afganistanskih mladostnikov še čaka. Po 

ugotovitvah raziskave se afganistanski mladostniki v RS srečujejo z dolgotrajnimi postopki, ki so 

posledica podajanja prošenj za podaljšanje subsidiarne zaščite med MNZ in sodišči, ki v primerih 

afganistanskih mladostnikov ne najdejo skupnega jezika. 

 

Ugotovitev, do katere sem prišla v raziskavi, je tudi ta, da se tekom postopka pridobivanja 

mednarodne zaščite odločevalci soočajo s številnimi težavami. Po besedah odločevalke prosilci 

večkrat navajajo izmišljeno starost in se predstavljajo kot mladoletni. Odločevalci morajo v primeru 
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suma, da ne gre za mladoletno osebo, zaprositi za izvedeniško mnenje, ki ga podajo strokovnjaki na 

psihiatrični kliniki in  s katerim odločevalci niso zadovoljni, saj je velikokrat presplošno. Ključni 

del postopka mednarodne zaščite je osebni razgovor, kjer sodelujejo odločevalec, prosilec in tudi 

tolmač. Z zagotovitvijo tolmačev imajo na MNZ kar nekaj težav. Med drugim nimajo tolmačev za 

dari in paštu, afganistanska jezika, ki ju govori večina prosilcev iz Afganistana pri nas. Omenjeno 

težavo na MNZ rešujejo s pomočjo tolmačev pakistanskega jezika urdu in iranskega jezika 

perzijščine, ki ju fantje iz Afganistana sicer razumejo, a nista njihova materna jezika. Kar se mi zdi 

ob tem zanimivo je to, da MNZ do sedaj še ni videlo perspektive, da bi tolmača za afganistanska 

jezika lahko prepoznali v katerem od afganistanskih fantov. 

 

V raziskavi sem ugotovila, da je zelo pomembno, da prosilci tekom postopka pridobivanja 

mednarodne zaščite ohranjajo zgodbo, z enakim potekom, okoliščinami in vsemi podrobnostmi. Pri 

dokazovanju zgodbe in razlogov za vložitev prošnje za mednarodno zaščito so prosilcem v pomoč 

dokumenti, ki dokazujejo njihovo ogroženost v izvorni državi. Ti dokumenti bi dokazovali 

resničnost zgodbe, ki jo navaja posameznik, a jih večina prosilcev iz Afganistana pred odhodom ne 

uspe pridobiti oziroma ne obstajajo. Po mnenju odločevalke z MNZ so zgodbe prosilcev za 

mednarodno zaščito velikokrat izmišljene in vnaprej pripravljene, kar odločevalci skušajo ugotoviti 

z osebnim razgovorom. To, da odločevalci pogosto ne verjamejo zgodbam prosilcev in jih 

obravnavajo kot izmišljene in neresnične, v raziskavi izpostavita tudi afganistanski mladostnik 

Ruhullah in sogovornica iz Slovenske filantropije, ki sta do odnosa odločevalcev do zgodb 

prosilcev precej kritična. 

 

Sogovorniki v raziskavi so se dotaknili tudi teme o drugih načinih zagotovljanja obstanka v 

Sloveniji ali kje drugje v Evropi. Ena izmed možnosti, ki jo omenijo, je pridobitev državljanstva. Za 

državljanstvo lahko begunci oziroma osebe s subsidiarno zaščito zaprosijo po petih letih 

neprekinjenega bivanja v Sloveniji, pri čemer morajo izpolnjevati določene pogoje. Ključna pogoja 

sta izpit iz slovenskega jezika in zagotavljanje sredstev za preživljanje, ki afganistanskim 

mladostnikom predstavlja največjo težavo pri izpolnjevanju pogojev. Večina fantov še obiskuje 

osnovno oziroma srednjo šolo, kar jim onemogoča redno zaposlitev in s tem reden vir dohodka. 

Situacijo bi lahko rešilo delo preko študentskega servisa, a to se zaenkrat še ne šteje kot vir 

dohodka. Kljub zakonu afganistanski mladostnik v raziskavi izpostavi, da na podlagi izkušenj 

drugih afganistanskih fantov ne verjame, da je res možno pridobiti državljanstvo po omenjenem 

zakonu. Druga možnost, kako do državljanstva, je možnost poroke s slovenskim državljanom. 

Omenjeno možnost so afganistanskim mladostnikom predstavili celo uradniki, do česar sta 
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afganistanski mladostnik in novinar radia Val 202 precej kritična. Omenjeno možnost predstavita 

kot neprimerno, nespoštljivo in diskriminatorno do istospolnih oseb. 

Poleg načinov, kako ostati v Sloveniji, afganistanski mladostniki razmišljajo tudi o pobegu v katero 

izmed drugih evropskih držav, kjer bi ponovno poskusili zaprositi za status mednarodne zaščite 

oziroma za državljanstvo. Omenjena možnost naj bi bila po ugotovitvah raziskave ena izmed 

najbolj tveganih, saj posameznik nima nobenega zagotovila, da mu bo v drugi državi uspelo 

pridobiti status oziroma državljanstvo. 

 

Afganistanska mladostnika v raziskavi sta si skladna, da njun namen ni bil ostati v Sloveniji, kar po 

njunem mnenju velja tudi za ostale afganistanske mladostnike v Sloveniji. Država jih je, kot 

navajata, sprejela zgolj zaradi denarja, ki ga za vsakega prosilca dobi od EU. Kljub omenjenemu 

mladostnika Slovenijo opisujeta kot lepo državo, Slovence pa kot prijazne in odprte. V Sloveniji sta 

si našla številne prijatelje, s katerimi se dobro razumeta. Za razliko od mladostnikov preostali 

sogovorniki v raziskavi Slovence opišejo kot navzven odprte, sicer pa kot zaprte ljudi, ki radi delijo 

na »mi« in »oni«. V raziskavi afganistanska mladostnika prihodnosti v Sloveniji ne opisujeta kot 

posebej svetle, saj dvomita v to, da bosta čez nekaj let, če jima bo uspelo ostati v Sloveniji, v boljši 

situaciji, kot sta danes. Težave vidita predvsem v finančnem zaledju, ki ga nimata, in v majhnih 

zaposlitvenih možnostih, s katerimi se trenutno sooča Slovenija. Kot navajata, prihodnost ni svetla 

niti za tiste, ki jim je že uspelo pridobiti status mednarodne zaščite, saj mnogi od njih odhajajo v 

druge evropske države. 

Po mnenju sogovornic iz nevladnih organizacij in svetovalke za integracijo na SNOI Sloveniji 

manjka jasna vizija, program oziroma politika, s katero bi se bolj konkretno lotili reševanja 

begunske problematike. Poleg omenjenega bi bilo sedanjo politiko na področju migracij nujno 

uskladiti z mednarodnim pravom in z nacionalno zakonodajo, na kar v raziskavi opozori 

sogovornica iz Slovenske filantropije. Slednja izpostavi tudi svoj pogled na odnos Slovenije in 

celotne EU na begunce, ki nanje gledata kot na nekaj odvečnega, in ob tem pozabljata na kulturno 

bogastvo in bogastvo talentov, sposobnosti in zmožnosti, ki ga begunci s svojih prihodom prinašajo 

v Evropo.  

Poleg omenjenega so rezultati raziskave pokazali, da se tako Slovenija kot EU v veliki meri 

ukvarjata s kratkoročnimi rešitvami (vrnitev v izvorno državo), pozabljata pa na dolgoročne rešitve 

(sprememba zunanje politike in pomoč izvorni državi), od katerih bi imeli koristi vsi. 

 

Tekom raziskovanja so se odprla številna nova vprašanja in dileme, ki bi se mi jih zdelo potrebno 

raziskati v prihodnje. Eno izmed ključnih vprašanj, ki ostaja in se mi zdi vredno nadaljnje raziskave, 
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je vprašanje o prihodnosti obravnavanih afganistanskih mladostnikov v Sloveniji, predvsem, kakšna 

bo odločitev sodišč ter kakšen bo položaj mladostnikov v primeru, da ostanejo v Sloveniji oziroma 

se vrnejo v Afganistan. Uporabno bi bilo raziskati tudi položaj afganistanskih mladostnikov, ki so iz 

Slovenije pobegnili v katero izmed drugih evropskih držav, da bi ugotovili, ali so v drugi državi 

uspeli pridobiti status oziroma državljanstvo ali ne. Zanima me tudi, kakšen je njihov položaj v novi 

državi (ali imajo službo, so si ustvarili družino itd.). Ne nazadnje me zanima, kaj se dogaja s 

posameznimi Afganistanci, ki jih je Slovenija v preteklih letih vrnila v Afganistan, kje so 

nastanjeni, s čim se ukvarjajo ter predvsem, ali so bili po prihodu v Afganistan deležni kakršnega 

koli nasilja. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Odsek iz transkripcije intervjuja z afganistanskim mladostnikom Ruhullahom. 

 

MARTINA: Kaj so osnovni razlogi, zakaj mladi iz Afganistana pridejo v Evropo? Kaj je bil tvoj 

glavni razlog, da si prišel sem? 

RUHULLAH: Odvisno od posameznika, kakšne probleme imajo. Večina teh je prišla zaradi vojne. 

Ampak če si prišel zaradi vojne, ne moreš nobenih dokumentov vzeti, ker se kar naenkrat odločiš, 

da greš. Ali hočem umret tukaj, ali hočem preživet in grem.  

MARTINA: Torej vojna pomeni, čisto konkretno, grožnje Talibanov? 

RUHULLAH: Ja, grožnje nekih skupin, Talibanov ali nekih drugih, ki ogrožajo tvoje življenje in 

vidiš, da ne moreš tukaj živet. Vidiš, da tukaj zate ni več varno in greš naprej. 

MARTINA: Zadnjič si mi rekel, da je 50:50 možnosti, da preživiš? 

RUHULLAH: Ja, da umreš ali preživiš. Če me kdo zdajle vpraša ali lahko pridem, jim jaz ne bi 

svetoval, da lahko pride. Pot je res nevarna. To je 50:50. Ti nikoli ne veš, tudi če si še tako pameten. 

Tukaj ne gre za biti pameten ali ne. Če si enkrat na sredini morja ti to nič ne pomaga. Pa če je v tvoji 

glavi računalnik, ti nič ne pomaga. Ko si enkrat sredi morja in ti poči čoln, potem nimaš kaj. Tisti 

čoln ni .. samo malo narediš pa se predre … tisti plastičen, ali kako se reče… 

MARTINA: Gumijast? 

RUHULLAH: Gumijast ja. To je za pet, šest ljudi, oni jih pa dajo dvajset notri. Gužva je tam in 

tisti čoln nima toliko moči, da bi zdržal toliko oseb notri. Prostora za štiri do osem ljudi, notri jih je 

pa dvajset do trideset, kaj je to. Trikrat več … ne more tako. Eni imajo srečo, da uspejo prispet na 

drugo stran, nekateri pa ne morejo. V zadnjem času kar veliko ljudi ni uspelo, še posebej iz Afrike. 

Zadnji čas, sem novice gledal … to je katastrofa, katastrofalno. Dvesto ali tristo ljudi kar naenkrat 

umre sredi morja. Imajo željo priti za boljše življenje, ampak dokler nisi noter… misliš, če bom 

prispel tam si bom tako spremenil življenje, ampak to je samo v glavi .. tako je razmišljanje. To so 

sanje. Samo sanjaš o tem. V resnici pa je drugače.  

MARTINA: Ko si šel ti sem, si šel enako s takimi sanjami?  

RUHULLAH: Jaz nisem nič razmišljal … Razmišljal sem, da bi se življenje malo spremenilo. 

Ampak misli, da če bi jaz prispel nekam drugam, recimo na Norveško ali Švedsko, Avstrijo ali 

Nemčijo, bi bilo drugače. Jaz ne bi bil na takem nivoju kot sem zdaj. Hvala bogu sem jaz tukaj 

uspel, kar sem želel, to je veliko. 

MARTINA: Kaj so prednosti teh drugih držav, ki si jih naštel prej? Kaj je tam drugače? 

RUHULLAH: Podporo imajo, država bolj podpira. Imajo več, fantje imajo po enem letu vse, svoje 
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dokumente, svoj status, svoje življenje. Lahko si uredijo nekaj, tukaj pa … nikoli ne veš tukaj, kaj 

bo in kaj ne bo. Pa tam, recimo v Nemčiji, nimaš dokumentov, delaš tam in živiš normalno, nisi 

odvisen od nikogar. Nisi odvisen od države. Tukaj pa si odvisen od države. Tam lahko sam narediš, 

zaslužiš nekaj zase. To je velika razlika. Fantje so tukaj eno ali dve leti v azilnem domu in imajo 

čisto drugačno življenje tukaj v Sloveniji, ker nimajo službe, niti enkrat na leto ne morejo po želji iti 

nekam na daljše, na morje, na tabor. Vedno mora biti tam. Drugje po moje, da ni tako. Posebej za 

mladoletne je tam drugače.  

MARTINA: V Sloveniji ni nič kaj posebej za mladoletne? 

RUHULLAH: Ne, nič. Tam na Norveškem, dokler nisi osemnajst oziroma dvajset let skrbijo zate, 

hodiš v šolo, živiš z njimi, imaš nekoga, ki ti pomaga, kuha, za šolo ti pomaga, med počitnicami ti 

najdejo službo, da greš delat. Podporo imaš. Drugačno je tam življenje. Po moje je kriza v Sloveniji. 

MARTINA: Potem je razumljivo, da so tudi fantje iz Somalije, ki so dobili status, šli ven? 

RUHULLAH: Ja. Tukaj ni bilo nič vrednega, zato so šli stran, saj so vsi dobili status begunca. So 

videli, da tukaj ne morejo uspeti… 

MARTINA: Pa tudi drugje imajo več svojih ljudi, cele skupine? 

RUHULLAH: Ja, cele skupine. Več Somalcev je tam v drugih državah. 

 


