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POVZETEK 

 

Glavni namen diplomskega dela je bil večplasten. V prvi vrsti smo želeli ugotoviti, kaj so 

predsodki in kakšen je njihov izvor, kaj je identiteta ter kako stigmatizirana identiteta vpliva 

na priseljence. Zanimala nas je migrantska struktura v Sloveniji ter kako migracije potekajo, 

saj je migrantski tok v Slovenijo s področja nekdanje Jugoslavije prisoten že več desetletij, 

delež teh migrantov pa je v Sloveniji kar okrog 90 % vseh migrantov, živečih v Sloveniji. V 

nadaljevanju diplomskega dela smo se osredotočili na družbo ter njeno obremenjenost s 

predsodki in stereotipi do priseljencev, na diskriminacijo in nestrpnost do priseljencev, ter 

njihovo prilagajanje na novo okolje. V tem kontekstu smo tudi raziskali, kaj multikulturna 

družba pomeni za profesorje razrednega pouka. Med drugim smo ugotovili, da je položaj 

priseljencev v Sloveniji neugoden, saj se soočajo s težavami, za katere je odgovorna država 

Republika Slovenija, prav tako pa se s težavami soočajo tudi priseljenski otroci v 

izobraževalnih ustanovah. Zato smo poiskali in opisali načine, s katerimi lahko profesorji 

razrednega pouka učinkovito organizirajo svoje delo v multikulturnem razredu. Za konec smo 

raziskali še aktualen primer medijske obravnave priseljenskega dečka, ki je bil zaradi tuje 

narodnosti v razredu zasmehovan in pretepen, ter obravnavali tudi aspekt medijskega 

poročanja o tem dogodku, ter tematizirali vprašanje kako medijsko poročanje vpliva na 

vpletene posameznike ali skupine.   

 

Ključne besede: migracije, diskriminacija, identiteta, predsodki, slovenski šolski sistem, 

mediji 
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ABSTRACT 

 

The main aim of this diploma thesis was multilayered. Firstly, we wanted to determine what 

prejudice are and where they originate from, what identity is and how stigmatized identity 

influences the immigrants. We were interested in the structure of migrants in Slovenia and 

how people migrate since the migration to Slovenia from the area of former Yugoslavia has 

been present for decades and the percentage of those migrants in Slovenia represents 

approximately 90 per cent of all migrants residing there. Further on we have focused on the 

society and how it is burdened with prejudice and stereotypes towards immigrants, on 

discrimination and intolerance towards immigrants and on the adaptation to the new 

environment. In this context we have researched what multicultural society means for the 

primary teacher. Among other things we have learned that the position of immigrants in 

Slovenia is not favourable because they face problems for which the Republic of Slovenia is 

responsible. Children of immigrants face problems in educational institutions as well. 

Therefore, we have found and described ways with which primary teachers can effectively 

organize their work in a multicultural classroom. Finally, we have analyzed a recent example 

of media presentation of an immigrant boy who was, due to his foreign nationality, mocked 

and physically assaulted. We have also examined the aspect of media coverage of the incident 

and discussed how media coverage influences on individuals and groups involved. 

  

Key words: migrations, discrimination, identity, prejudice, Slovene school system, media. 
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UVOD 

 

Slovenija je že več desetletij privlačna za migrante iz republik bivše Jugoslavije. Največji val 

priseljevanja je bil v sedemdesetih letih, ko je Slovenija potrebovala delovno silo. Sprva so 

prišli le delavci, sčasoma pa tudi njihove družine. Število priseljencev se je s časom povečalo 

in skupnost, kamor so se ti delavci priseljevali, na to ni bila pripravljena. Družba je zaradi 

tovrstnih migracij postajala bolj multikulturna, osebna identiteta posameznika pa za to vse 

bolj razdvojena. Najbolj je ta razdvojenost različnih identitet seveda izražena pri priseljencih, 

ki so (p)ostali »tujek« v slovenski populaciji. Poleg razdvojenosti različnih identitet, pa se kaj 

kmalu pojavijo tudi različni predsodki, stereotipi in stigme. Posledica naštetega pa je 

diskriminacija priseljencev.  

V diplomskem delu želimo ugotoviti prisotnost predsodkov do priseljencev v naši družbi, 

preučiti kako ti predsodki vplivajo na identiteto priseljencev, kakšna je vloga profesorjev 

razrednega pouka pri prepoznavanju predsodkov o priseljencih ter na kakšen način lahko 

domače prebivalstvo in priseljence pripravimo za uspešno sobivanje v multikulturni družbi. 

V uvodnem delu bomo opredelili temeljne pojme, ki so obravnavani skozi celotno diplomsko 

delo. Opredelili bomo identiteto in kaj vpliva na oblikovanje identitete posameznika, 

predsodke, stereotipe, stigmo, diskriminacijo in rasizem. 

V naslednjem poglavju si bomo ogledali migracije in migracijske tokove, načine asimilacije 

in integracije priseljencev v novo družbeno in kulturno okolje. Opredelili bomo tudi različne 

tipe migrantov. 

V zadnjem delu diplomske naloge se bomo osredotočili na slovensko šolsko zakonodajo in na 

vprašanje kako so v njej opredeljeni priseljenski otroci, kakšne prilagoditve jim je na zakonski 

ravni dolžna ponuditi šola, katere priseljence zakonodaja zajema in kako se to izvaja dejansko 

v praksi. Nadalje bomo opredelili načine, s katerimi profesor razrednega pouka lahko uspešno 

izobražuje in vzgaja učence za uspešno sobivanje v multikulturnih družbah. Ker so sodobne 

razvite družbe zanimive za migrante, posledično to pomeni, da družbe postajajo multikulturne 

in raznolike. Priseljenci pa so označeni na podlagi nacionalnih, verskih ali kulturnih 

predsodkov. Ugotoviti želimo, kako lahko profesorji razrednega pouka vplivajo na odpravo 

teh predsodkov. 
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Za zaključek bomo analizirali tudi primer medvrstniškega nasilja, ki se je zgodilo na Osnovni 

šoli Deskle. Zanima nas, kako so primer obravnavali mediji, ravnatelj, starši in pristojne 

institucije, ter kakšni ukrepi so potrebni in primerni za preprečevanje tovrstnih dogodkov. 

Ugotoviti želimo, ali mediji vplivajo na percepcijo realnosti v tovrstnih primerih ter ali 

spodbujajo negativno stereotipizacijo in posledično krepijo predsodke. 

 

V diplomskem delu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kaj je identiteta? 

2. Kako stigmatizirana identiteta vpliva na priseljence? 

3. Kako opredelimo predsodke in kakšen je njihov izvor? 

4. Kako potekajo migracije in kako se migranti prilagajajo na novo okolje? 

5. Kakšna je struktura migrantov v Sloveniji? 

6. Kaj multikulturna družba, če je obremenjena s predsodki in stereotipi do 

priseljencev, pomeni za profesorja razrednega pouka? 

7. Na kakšen način naj profesorji razrednega pouka organizirajo svoje delo v 

multikulturnem razredu? 

8. Ali mediji vplivajo na spodbujanje nestrpnosti? 

 

Za predstavitev problematike in odgovore na raziskovalna vprašanja bomo uporabili 

predvsem ne empirične metode, saj bomo pri raziskovanju uporabili strokovno literaturo z 

raziskovalnega področja. Na podlagi obravnavane literature bomo uporabili tudi sintetično-

analitično metodo, s pomočjo katere bomo podali lastne ugotovitve na podlagi obravnavane 

literature. 
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1 IDENTITETA IN STIGMA 

 

1.1 DEFINICIJA IDENTITETE 

 

Beseda identiteta je nastala iz latinskega zaimka idem, ki pomeni »isti«. Nato je nastal nov 

zaimek identicus, kar v slovenščini pomeni »istoveten«, v smislu »eden in isti«(Južnič, 1993). 

Podobno je identiteta definirana v SSKJ (Spletni vir 1, dne 20. 5. 2013), saj je njen pomen 

razložen kot neka »skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, istovetnost …«  

Berger in Luckmann (1988: 160) opredelita identiteto kot »element subjektivne realnosti«, v 

kateri potekajo kulturni/družbeni procesi. Gre za odnos, ki ga človek vzpostavi tako do 

samega sebe, kot tudi do skupine, v kateri živi (Lukšič Hacin, 1999). O definiciji identitete sta 

podobnega mnenja R. Stam in E. Shohat (1994: 300, 301), ko pravita, da je identiteta »utrjeno 

sidrišče, pod vplivom praks, pomenov (pojmovanj) in izkušenj«. 

Južnič (1993: 11) pojem identiteta deli v dva pomenska sklopa, in sicer: 

 absolutna (popolna) identiteta, kar pomeni povsem nedvoumno enakost ali istost;  

 relativna identiteta, kar je istost v manj rigoroznem, ostrem in natančnem smislu, 

poudarjena je le velika bližina enakosti. 

Prav tako razlikujemo več vrst identitet. Po mnenju Južniča druge vrste identitet, kot so 

osebna in skupinska, ter kulturna, etična in nacionalna identiteta, ne bi obstajale, če ne bi bilo 

telesne identitete, saj je telo »najzaznavnejši, najočitnejši, najvidnejši in najrazpoznavnejši 

indic vsake identitete« (Južnič, 1993: 17). Medtem ko se lahko druge identitete spreminjajo 

oziroma osmišljajo, pri telesni identiteti to ni mogoče. Ta vrsta identitete je dana z rojstvom in 

predstavlja izhodišče za vse druge identitete. 

Kot lahko vidimo, je identiteta kompleksen pojav. Njena individualna raven se veže na 

gensko neponovljivost posameznika kot biološkega bitja, ki se dokončno uresniči v procesu 

sociaizacije/inkulturacije.1 Identiteta je torej odraz odnosa, ki ga človek vzpostavi do sebe in 

do skupine, v kateri živi. Ta odnos, ki je daleč od enostavnosti, se izoblikuje v interakciji z 

okoljem. Ko posameznik iz sveta primarne socializacije vstopa v svet sekundarne 

                                                           
1 Socializacija/inkulturacija je proces, ki zagotavlja družbeno/kulturno reprodukcijo, saj lahko človek le s tem 

procesom doseže, da postane družbeno in kulturno bitje (Lukšič Hacin, 1995). 
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socializacije, lahko pride do neusklajenosti med sistemi vrednot in odnosov, ki se do 

posameznika vzpostavljajo. V ekstremnih oblikah to lahko pripelje do »krize identitete« 

(Lukšič Hacin, 1999: 40), ki pa je lahko povezana z vprašanjem o širšem prizna(va)nju 

posamezne identitete. Tudi C. Taylor (1991) izpostavi krizo identitete, ko pravi, da lahko 

problem nastane v primeru, če pride do nepriznavanja »mene« kot osebnosti v manjšinski 

skupnosti oziroma »mene«, kakršnega se doživljam/vidim sam. Sam pojav, ki ga lahko 

poimenujemo tudi kot statusno neskladje in lahko pripelje do pojava razcepljene osebnosti, je 

povezan s strpnostjo neke kulture/družbe do drugačnosti, različnosti. Le-ta je povezana z 

močno stigmo, ki jo posameznik ponotranji, vsaka interiorizacija stigme pa vpliva na 

identiteto in lahko povzroči stigmatizacijo populacije (Lukšič Hacin, 1999). 

 

1.2 VRSTE IDENTITET 

1.2.1 Osebna in skupinska identiteta 

 

O individualnih in skupinskih aspektih lahko govorimo, ko se ti medsebojno prepletajo, 

dopolnjujejo ali pa si nasprotujejo. Medtem ko se individualnost veže tudi na primarno 

gensko neponovljivost posameznika kot biološkega bitja, je skupinska identiteta ali občutek 

pripadnosti neki skupini »izraz interakcije med subjektivnim občutkom identitete, 

privrženostjo skupini in pripravljenostjo te skupine, da individualno identiteto prepozna in 

sprejme, pri čemer ji pripiše tudi določen status« (Lukšič Hacin, 1995: 94, 95). 

Goffman (1963) povezuje pojem osebna identiteta s predpostavko, da je posameznika mogoče 

razlikovati od drugih, saj k temu pripomorejo ne le njegova socialna dejstva, temveč tudi 

biografska. Pravi, da ker je mogoče o vsaki osebi ustvariti dosje, se prav zaradi tega identiteta 

ne more izmakniti temu, da ne bi postala predmet biografije. 

Osebna identiteta se torej nanaša na posameznika in je sestavljena iz (Južnič, 1993: 11, 12): 

 avtoidentifikacije, kar je tista identiteta, ki jo posameznik samemu sebi pripiše, o 

kateri sodi, da mu pripada, ter da je le njemu lastna; 

 identifikacije, ki je posamezniku določena, kar pomeni, da mu jo prisodi ali določi 

družba, ter je taka identiteta družbeno dodeljena in priznana ali celo vsiljena skozi 

položaj, ugled, ter pravice in dolžnosti, ki so družbeno opredeljene. 
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Pri tej členitvi osebne identitete se Južnič že dotakne skupinske identitete. »Lahko je sicer le 

razdeljena istost, če gre za manj razčlenjene družbe; je pa v razviti družbi večje število, več 

vrst in vidikov pripadnosti in tako več identitet« (Južnič, 1993: 12). Te se med seboj lahko 

prekrivajo, se kopičijo, prej ko slej pa se navežejo na osebno identiteto. Večje ali manjše 

skupine imajo tudi od osebne bolj ali manj ločeno identiteto. Tako je lahko takšna identiteta 

izločena, da se v njej posameznikova skoraj izgubi. 

Torej, vsak človek ima osebno, individualno identiteto, ki pa ne more preživeti brez skupinske 

oz. družbene identitete. Ti dve identiteti sta tesno povezani in sta v interakciji. Človek brez 

svoje družbenosti ne more obstajati, kljub temu pa njegovo pripadanje k skupnosti lahko 

prinese utopitev njegove individualnosti. 

Razvijanje osebne identitete poteka od rojstva in traja do neke dobe odraslosti, zrelosti. Tu ne 

govorimo le o biološkem spreminjanju telesa, ampak predvsem o zgoraj omenjenih procesih 

kot sta socializacija in inkulturacija. Ti procesi so potrebni za interakcijo med posameznikom 

in okoljem oz. družbo. V zgodnji socializaciji se otrok uči s posnemanjem. Omeniti pa velja, 

da posnemanje ni omejeno izključno na otroška leta, saj posameznik posnema tiste vzorce, za 

katere meni, da so pomembni in mu bodo povečali ugled v družbi, ne glede na starost. 

Ne moremo zgrešiti, če zaključimo, da je človek z vsemi lastnostmi in sposobnostmi označen 

telesno in duševno. Kot tak se mora spopadati s svetom in se z njim tudi soočati. To pomeni, 

da se osebna identiteta oblikuje skozi partikularnost, v kateri divjajo afekti, kot so zavist, 

domišljavost, strahopetnost, ljubosumje, sebičnost, in kjer obstajajo omejitve, odvisne od 

kulture. Po mnenju Južniča (1993) mora posameznik odmerjati lasten položaj do soljudi, saj 

se, zaradi identifikacijske odvisnosti, brez njih ne more oddeliti. »Drugi reflektirajo njegov 

obstoj in njegovo prezenco, od njih se »odbijajo« njegova početja in nemalo je takih, ki jih 

neposredno zadevajo« (Južnič, 1993: 102). 

Za konstruiranje posameznikove osebne identifikacije pa je pomemben tudi vidik njegove 

socialne identitete, ki komajda obstaja kot popolna anonimnost. Socialna identiteta je tista, ki 

je najprej opazna, medtem ko je z osebno identiteto ravno nasprotno. Posameznika lahko 

neznanec identificira zgolj socialno. Od nepredvidljivega naključja, ali se bo spomnil, da ga je 

videl v nekem kontekstu, ko se je obnašal na poseben način, pa je odvisno, ali bo začel 

izgrajevati njegovo osebno identifikacijo. Zaznavno dejanje umestitve posameznika kot 

nekoga, ki ima določeno socialno identiteto ali določeno osebno identiteto, Goffman (1963) 
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označi s terminom kognitivna prepoznava. Medtem ko je kognitivna prepoznava dejanje 

zaznave, je socialna prepoznava vloge posameznika v obredu komunikacije. 

 

1.2.2 Nacionalna identiteta in nacionalizem 

 

Billig (1995) pravi, da je nacionalna identiteta nekaj naravnega in da le redki »pozabijo« 

kakšna je njihova nacionalnost, saj so te identitete vtisnjene v življenjske rutine, ki nenehno 

opominjajo na nacionalnost (primer: državna zastava, jezik). Nacionalna zavest, brez katere 

nacija ne more obstajati, zaživi šele, ko je konkluzivna v smislu nacionalne lojalnosti. V drugi 

skrajnosti pa lahko ta zavest preide v nacionalizem, kar je samo ponos in zadeva nacionalno 

pripadnost, v stopnjevanju pa sta lahko tudi prepričanje o večvrednosti lastne nacije in celo 

prizadevanje, da se uveljavijo njene koristi, ne glede na to, ali so ali niso zoperstavljene 

koristim kakega drugega naroda oz. nacije (Južnič, 1993). 

Nacionalizem je »politična doktrina, po kateri je nacionalni interes najvišja vrednota« (Južnič, 

1993: 315). Včasih je lahko uglajen in sodoben, včasih pa agresiven in čezmeren, ne le k 

pretirani hvali lastnih »nacionalnih« nagnjenj, marveč je do drugih prepotenten, aroganten in  

nasilen (Južnič, 1993; Billig, 1995). Nacionalizem je torej ideologija, zaradi katere se svet 

držav zdi podoben naravnemu svetu, kot da svet brez držav sploh ne bi mogel obstajati, 

istočasno pa je definiran kot nekaj nevarno čustvenega in iracionalnega. Rizman (v Luthar, 

McLeod, Žagar, 2001: 234) pravi, da je nacionalizem po našem razumevanju »politični 

diskurz naroda, ki je prostorsko definiran z mednarodno priznanimi mejami«. 

Veliko teorij obstaja, ki termin nacionalizem povezujejo z izbruhi nacionalistične strasti, do 

katerih pride v časih družbenega razkroja in se odražajo v skrajnih družbenih gibanjih. 

Michael Ignatieff (1993) je nacionalizem označil kot nekaj, kar pride in gre. V njegovem 

prikazu se nacionalizem pojavlja kot nevaren, čustven in kot lastnina drugih. Označil ga je kot 

strastnega in nasilnega, ki te obenem poziva, da prideš domov, obenem pa je klic k orožju. 

Ignatieff (prav tam) pa prav tako loči med »etničnim« in »državljanskim« nacionalizmom, 

kjer je prvi nacionalizem nestrpnih tepcev, drugi pa politično prepričanje, ki določa skupno 

državljanstvo. Za etnični nacionalizem se zdi, kot da je povzetek vsega nacionalizma. Tak, ki 

je bil potlačen, a se je zdaj vrnil in je nevarne vrste. 
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Definicij nacionalizma in patriotizma je več. Vsak na oba termina gleda drugače. Nekateri 

znanstveniki trdijo, da patriotizem in nacionalizem predstavljata dve stanji duha, ki sta si med 

seboj zelo različni. Walker Connor (1994), vodilni strokovnjak za nacionalizem trdi, da je 

nacionalizem iracionalna sila, ki je čustveno zavezana določenim ljudem. Ker po njegovem 

mnenju nacionalizem temelji na občutku za nacionalno, etnično enotnost, se le-ta pojavlja v 

etničnih skupinah, ki se sklicujejo na skupno poreklo po krvi. Medtem ko se na nacionalizem 

lepi predstava o problematičnih izbruhih iracionalne psihe, pomeni, da lojalnost domovini 

predstavlja nekaj, kar je nasprotno od nacionalizma – lojalnost je oblikovana kot patriotska. 

Prav te vrednote pa so ogrožene zaradi nacionalističnih gibanj. 

Številni družboslovci so poskušali potegniti ločnico med nacionalizmom in patriotizmom. 

Morris Janowitz (1983) je definiral patriotizem kot navezanost na državo in vztrajanje v 

ljubezni. Podobnega mišljenja je Snyder (1976), ki je patriotizem definiral kot nekaj, kar 

temelji na ljubezni do lastne domovine, medtem ko je nacionalizem prevzet in napolnjen z 

napadalnostjo, zaradi katere je eden prvih vzrokov za nastanek vojn. Tudi Kosterman in 

Fleshbach (1989) sta s pomočjo empiričnih podatkov dokazala, da patriotsko vedenje do 

lastne države ni povezano z negativnim vedenjem do tujih držav. S tem sta tudi dokazala, da 

patriotizem in nacionalizem tvorita ločeni dimenziji, pri katerih patriotska zajema ljubezen in 

ponos do svoje domovine, nacionalistična pa primerjanje lastne dežele z drugimi državami. 

Medtem ko nacionalizem spodbuja bojevita dejanja, je patriotizem lahko ključ do zmanjšanja 

mednarodnih spopadov.  

 

1.2.3 Socialna identiteta 

 

Socialna identiteta, po mnenju Goffmana (1963), zajame človekovo kategorijo in osebne 

lastnosti, prav tako pa tudi strukturne, kot je na primer poklic, ki ga posameznik opravlja. 

Razliko med socialno in osebno identiteto oziroma med njenim lažnim predstavljanjem 

Goffman (prav tam) najbolje opiše s primerom, v katerem opisuje poslovneža iz srednjega 

razreda, ki se hoče čez konec tedna slabše obleči z namenom, da se lahko odpravi v poceni 

počitniško središče. V tej situaciji gre za lažno socialno predstavljanje. Brž ko se poslovnež v 

motelu vpiše pod drugim imenom in se tako lažno predstavi za nekoga drugega, pa govorimo 

o lažnem osebnem predstavljanju. V življenju se o neki identiteti, ni pomembno, ali je to 

socialna ali osebna, ves čas sprašujemo, ali je nekdo nekaj, kar je oziroma nekaj, kar ni. Ali je 
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njegovo predstavljanje lažno ali ne? Posameznikova mračna preteklost je problem njegove 

socialne identitete, medtem ko je način, kako ravna z informacijami o svoji preteklosti, 

vprašanje osebne identitete. V primeru, da oseba stigmo poskuša prikriti ali popraviti, postane 

ta stalni del njegove osebne identitete.  

Ločimo lahko med navidezno in dejansko socialno identiteto. Navidezna socialna identiteta 

naj bi bila ta, katero mi nehote oblikujemo na podlagi prvega vtisa in za katero ni nujno, da je 

resnična. Šele takrat, ko sebi zastavimo vprašanje, ali je človek, ki je pred nami, res takšen, 

kakršnega smo si predstavljali, spoznamo, da smo ves čas gojili določene domneve o tem, kdo 

bi posameznik pred nami lahko bil. Torej njegova dejanska socialna identiteta, ki je neka 

kategorija, kateri tak človek dejansko pripada, in ima lastnosti, katere bi  lahko dokazali, ni 

nujno enaka navidezni. Če se izkaže, da ima neznanec lastnosti, ki niso skladne z našim 

stereotipom o tem, kakšen bi moral biti dani tip posameznika, ga to spremeni v nekoga manj 

zaželenega, v skrajnem primeru v slabo, šibko ali pa celo nevarno osebo. Tako se razblini 

podoba popolnosti in zato osebo potem dojemamo kot pomanjkljivo in nepopolno. Taka 

lastnost pa je, po mnenju Goffmana (1963), stigma.   

 

1.3 STIGMA IN STIGMATIZIRANA IDENTITETA 

 

Stigmo gre pojmovati kot »družben odnos, ki se plete okoli določenih lastnosti, posebnosti in 

celo zasebnosti, ki jih družba v svoji normiranosti diskriminira« (Južnič, 1993: 122). Ljudje 

že v osnovi ne verjamemo, čeprav se tega pogosto ne zavedamo, da je oseba s stigmo 

popolnoma običajen človek, kot vsi drugi. Ker ne izhajamo iz te domneve, jo diskriminiramo, 

s čimer pa učinkovito zmanjšujemo njene življenjske možnosti. V takih primerih ustvarjamo 

teorijo stigme, ideologijo, s katero si pojasnjujemo njeno manjvrednost in na tak način 

hočemo sebe in druge prepričati, da je takšna oseba nevarna (Goffman, 1963). 

Čeprav smo vsi ljudje, se v odnosu do drugačnih naša preprosta humanost razblini v nič. 

»Različnost /…/ nas zato ne sme napeljevati k opazovanju, ki razkosava in je razkosano /…/« 

(Levi-Strauss, 1994: 14). Prav namišljeni občutki grozeče vsenavzočnosti in vsiljive 

drugačnosti so povod za splošno nestrpnost. 

Goffman (1963) pravi, da je stigma enaka nezaželeni drugačnosti. Zato bi lahko domnevali, 

da bi bilo vse človeške razlike potencialno mogoče stigmatizirati. To se najbolj opazi, ko 
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gremo iz enega socialnega konteksta, kjer je določena razlika zaželena, v drugega, kjer je 

nezaželena. Takrat začnemo čutiti posledice stigme. Ta koncept pa je pomemben tudi zaradi 

tega, ker nam govori o tem, kako lahko tisti, ki imajo moč, torej dominantna skupina, 

določijo, katere človeške razlike so zaželene in katere niso. »Politika, ki jo izvoljeni vodijo iz 

centra politične moči, vedno stigmatizira nekatere posameznike oz. posameznice in družbene 

skupine – predvsem tiste, ki po takšnih ali drugačnih merilih ne ustrezajo tistemu, kar naj bi 

bilo določeno in prepozna(v)no kot »normalno«. Ta »normalnost«, katere prepoznavnost 

določajo centri politične moči, pa sproži diskurz o univerzalnosti. Posledica je: vse, kar ni 

»normalno«, je slabše in nerazvito, celo primitivno. Tako si nekdo prilašča pravico, da določa 

pojem normalnega po svojih merilih in tako ideološko ustvarja commonsense, ki postane 

nedvoumen in ki mu naj »preostali svet« sledi kot čreda« (Pajnik, Lesjak-Tušek, Gregorčič 

2001: 15). Stigme torej delno odražajo vrednostne sodbe dominantne skupine, kljub temu pa 

večina ljudi razmišlja o stigmi kot o lastnosti posameznika.  

Goffman (1963: 3) definira stigmo kot »lastnost, ki dela posameznika drugačnega od vseh 

drugih v isti družbeni kategoriji in zaradi katere pripisujejo tej drugi osebi posebne lastnosti, 

kot so manj vreden, čuden, in podobno«. Razdeli jo na tri vrste:   

1. telesna odbojnost, ki pomeni različne stopnje deformiranosti telesa, 

2. značajske slabosti, kot so nenaravne strasti, šibka volja, radikalno vedenje, 

3. skupinske stigme rase, narodnosti in veroizpovedi. 

Pri vseh treh vrstah oz. oblikah stigme je skupno to, da ima posameznik, ki bi bil v običajnih 

socialnih odnosih zlahka sprejet, neko lastnost, ki odvrača od njega vse, ki ga srečajo in pri 

tem razveljavijo vtis, ki ga imajo na njih njegove druge lastnosti. Takšno identiteto Goffman 

(prav tam) imenuje stigmatizirana identiteta.  

Stigmatizirana identiteta je »vselej vir ločenosti, razpoznavnosti od drugih, ki ima praviloma 

negativen pripis« (Južnič, 1993: 122). Goffman (1963) pravi, da stigmatizirani posameznik 

lahko domneva, da je njegova različnost že znana in takoj očitna. V takšnem primeru imamo 

opravka s težavnim položajem diskreditirane osebe. Takšne osebe se v sodelovanju z 

»normalnimi« osebami obnašajo tako, kot da je njihova drugačnost nepomembna in se z njo 

ne bi bilo treba ukvarjati. V drugem primeru, ko prisotni ne poznajo ali pa ne morejo takoj 

opaziti njegovo različnost, drugačnost, govorimo o osebi, ki jo je mogoče diskreditirati. 

Takšne osebe nimajo težav, kot jih imajo diskreditirani z upravljanjem napetosti, temveč se 

ukvarjajo z nadziranjem nerazkritih diskreditirajočih informacij o sebi, o svoji 
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pomanjkljivosti. Celotno situacijo analizirajo, sprašujejo se, ali lahko svojo pomanjkljivost 

razkrijejo (komu, kako, kdaj), ali pa naj o njej lažejo in tako »zamolčijo svojo stigmo«.   

Torej, obstajajo kategorije stigmatiziranih, ki lahko svoje stigme prikrijejo, spet druge pa tega 

ne morejo. Ena od takšnih kategorij, ki ne more niti spremeniti niti zlahka prikriti svoje 

stigme, so med drugimi tudi pripadniki etničnih skupin. Počutijo se permanentno 

stigmatizirani v kontekstih, kjer je njihova drugačnost nezaželena, in v socialnih okoljih, ki 

jim ne morejo zlahka ubežati. Sklepamo lahko, da v procesu stigmatizacije veliko vlogo igrajo 

moč, družbeni vpliv in socialna kontrola, občutek »biti stigmatiziran« ali »imeti stigmo« pa je 

neločljivo povezan s socialnim kontekstom (Coleman, 1986). 

Pomembno dejstvo je to, da ima stigmatiziran posameznik na splošno enaka prepričanja o 

identiteti kot mi. Prepričan je, da je »normalen« človek kot vsi ostali, torej je nekdo, ki si 

zasluži poštene možnosti, enake pravice in svojo priložnost. Kljub temu pa lahko takšen 

stigmatiziran posameznik zazna, da ga drugi ljudje, ne glede na to, kaj trdijo, ne sprejemajo 

čisto zares in niso pripravljeni z njim vzdrževati enakopravnih stikov. V njem se poraja 

negotovost, ki ne izvira zgolj iz dejstva, da stigmatizirani posameznik ne ve, v katero 

kategorijo bo uvrščen, ampak iz zavesti, da ga bodo morda drugi definirali z ozirom na 

njegovo stigmo. Vsi ti mešani občutki vplivajo na stigmatiziranega, da je ta ves čas v 

pripravljenosti. Prisiljen je tehtati vtis in razmišljati ter analizirati svoje vedenje in vsak svoj 

gib, medtem ko drugim tega ni potrebno početi (Goffman, 1963). Velika verjetnost je, da bo 

stigmatizirani slej ko prej začutil, da zanj ne velja običajna shema interpretacije vsakdanjih 

dogodkov. Tako so v tem primeru njegovi najmanjši dosežki lahko ocenjeni kot znamenje 

izjemnih, zavidanja vrednih sposobnosti.  Primer: ko bo učenec, ki se je pred enim letom 

preselil iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo in ima v šoli težave le zaradi nerazumevanja 

jezika, dobil oceno dobro, bodo to njegovi vrstniki dojemali kot dokaj velik dosežek, medtem 

ko zanj takšna ocena ne bo predstavljala izjemnega dosežka, saj ve, da je sposoben doseči 

veliko več.  

Sama stigmatizacija odraža relativne primerjave, kontrastiranje želenih in neželenih razlik. 

Večina ljudi domneva, da ljudje brez napak ne obstajajo. Ravno zaradi tega relativne 

primerjave, do katerih lahko pride šele, ko občutimo razliko, vzbujajo v določenih kontekstih 

občutek superiornosti – kjer ima nekdo zaželeno značilnost, ki drugi osebi manjka, v drugih 

kontekstih pa občutek manjvrednosti – kjer nekomu manjka zaželena značilnost, ki jo ima 
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druga oseba (Coleman, 1986). Torej je stigmatizacija posledica socialnih primerjav, stopnja 

stigmatizacije pa je odvisna od tega, kako nezaželena je razlika v določeni družbeni skupini.  

V novo stigmatizacijo vodi že naslednje dejstvo. Ljudje si prizadevajo, da bi pripadali 

nestigmatizirani »večini«, saj se zavedajo tega, da stigmatizirani ljudje – ali pa tisti, ki stigmo 

pridobijo – izgubijo svoje mesto v družbeni hierarhiji. Stigma je torej tudi pogoj, ki hkrati 

vsebuje odnos (Coleman, 1986). Ta nekaterim posameznikom omogoča, da sebe doživljajo 

kot boljše od drugih. Vendar Lerita M. Coleman opozori, da sta tako večvrednost kot 

manjvrednost plati istega kovanca. Torej »da bi se ena oseba lahko doživljala superiorno, 

mora biti tam druga oseba, za katero se zdi, da je ali pa se dejansko počuti inferiorno. 

Stigmatizirani posamezniki so potrebni, da bi se številni nestigmatizirani posamezniki dobro 

počutili« (Coleman v Nastran Ule, 1999: 200, 201). Če je različnost po naravi neželena, 

potem stigmatizirana oseba začuti posledice stigme in se zato počuti inferiorna ter priznava, 

da so druge osebe superiorne, ker določeno, zaželeno lastnost imajo. Do relativnih primerjav 

pride tudi med stigmatiziranimi osebami, kjer večino pomiri dejstvo, da obstaja še nekdo, ki 

je na slabšem.  

Tako lahko pridemo do zaključka, da je stigmatizacijski proces močno in pogubno družbeno 

orodje, saj je stigma družbeni konstrukt, ki ga ustvarjajo kulture, družbene skupine in 

posamezniki, da bi razlike med ljudmi določili kot sramotne. Lerita M. Coleman (1986) pravi, 

da stigme odražajo kulturo in družbo ter se nenehno spreminjajo. Predstavljajo nek življenjski 

pogled, nek skupek osebnih in družbenih konstruktov, skupek socialnih zvez in odnosov ter 

neko obliko družbene realnosti. Za kategorizacijo je stigma težek koncept, saj odraža 

lastnosti, procese, obliko socialne kategorizacije in emocionalno stanje, zato Colemanova 

(1986) predlaga nov pogled na stigmo, in sicer tak, ki upošteva njene vedenjske, kognitivne in 

čustvene komponente, ter razkriva, da je stigma odziv na dilemo razlike. 

 

1.3.1 Pomembni vidiki stigme 

 

Lerita M. Coleman (1986) pravi, da se nekatere razlike razvijejo v stigme in da je proces 

povezan z vedenjskimi (socialna kontrola), čustvenimi (strah, odpor) in kognitivnimi 

(percepcija razlik, socialna kategorizacija) komponentami stigme. 
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Pri konceptu stigme sta prevladujoča čustvena odziva odpor in gnus, ki pa obsegata 

emocionalno reakcijo strahu. Ta je v današnjem času ključnega pomena, da stigma še vedno 

vztraja, njene družbene socialne funkcije pa se še vedno ohranjajo (Coleman, 1986). Strah pa 

ni naraven, temveč je pridobljen odziv na razlike stigem. Strah je tisto, kar daje stigmi njeno 

intenzivnost in resničnost. Narava strahu se z vrsto stigme spreminja. Verjetno je, da 

stigmatizacija določenih rasnih, etničnih in spolnih kategorij prav tako temelji na strahu, ki 

izvira iz lastnosti (barva kože, etnično okolje, spol). Ta strah se razlikuje od straha okužbe, ki 

se pogosto pojavlja pri stigmah, ki izvirajo iz fizičnih ali duševnih problemov. Tega strahu ni 

mogoče prenašati na nestigmatizirane ljudi. Obstajata dve razlagi izvorov tovrstnega strahu. 

Prva razlaga za strah je, da se skušajo ljudje izogniti »vljudnostnim stigmam« ali 

stigmatizaciji zaradi druženja (Goffman, 1963). Druga razlaga pa strah pojasnjuje z občutkom 

pomanjkanja resursov. Gre za občutek, da v primeru, če bo določeni skupini dovoljen delež 

vseh resursov, le teh ne bo dovolj: ne bo dovolj služb, zemlje, vode ali ne dovolj hrane 

(Coleman, 1986). Torej ljudje, ki stigmatizirajo, občutijo kolektivni strah pred pripadniki 

stigmatiziranih skupin, saj se bojijo, da jim bodo ti izničili njihov položaj socialne, 

ekonomske in politične prevlade (Schur, 1980). 

Strah je torej razlog, zakaj se večina ljudi ukvarja s stigmo. Bojijo se njene nepredvidljive in 

nenadzorovane narave, ki je po mnenju ljudi takšna, ker za temelj stigme služijo človeške 

razlike. Torej vsaka lastnost lahko postane stigma. »Nihče nikoli ne ve, kdaj oziroma ali bo 

pridobil stigmo oziroma kdaj se družbene norme lahko spremenijo, da stigmatizirajo 

značilnost, ki jo že ima. Zanikati to resnico s poskusom izolacije stigmatiziranih ljudi ali z 

begom pred stigmo, je manifestacija temeljnega strahu« (Coleman, 1986 v Nastran Ule, 1999: 

210). 

Sigelman in Singleton (1986) ponujata številna strokovna opažanja o tem, kako se otroci 

naučijo stigmatizirati. Najprej gre za strah pred tujci, ki se pojavi okoli starosti sedmih 

mesecev in se opazi že pri dojenčkih. Otroci se na tujce odzovejo na pozitiven (prijateljski) ali 

negativen (prestrašen, boječ) način. Brooks in Lewis (1976) pravita, da tujci pogosto zbujajo 

zanimanje otrok, vendar pa lahko povzročijo negativne odzive, če vdrejo v njihov osebni 

prostor. Z leti oziroma s starostjo začne ta strah do tujcev upadati. Kadar pa je združen s 

samonanašanjem, lahko pri otrocih ustvari pogoje, da se naučijo odzivati na človeške razlike 

oziroma kako stigmatizirati. Pogosto se zgodi, da dojenčki pogledajo proti varuhu, kadar 

naletijo na kaj drugačnega, kot je nov predmet, oseba ali dogodek. Njihov odziv je lahko 

različen in je odvisen od čustvenih izrazov varuha. Majhni otroci se pogosto pozitivno 
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odzovejo na razmere, če se tudi njihova mati odzove pomirjajoče (Feinman, 1982). 

Samonanašanje je po mnenju Lerite M. Coleman (1986) bistveno za razumevanje razvoja 

stigmatizacije, kajti prav s tem procesom morda varuhi oblikujejo odzive majhnega otroka na 

ljudi, zlasti tiste s fizično očitnimi razlikami. 

Kako stigmatizirati posameznike ali skupine, pa se lahko (na)učimo tudi od drugih oseb, kot 

so mentorji in tisti, po katerih se zgledujemo. Takšne avtoritete, ki so močne, lahko služijo kot 

vir samonanašajočega vedenja v novih socialnih kontekstih (Coleman, 1986). Sigelman in 

Singleton (1986) pravita, da predšolski otroci opažajo razlike, vendar ni nujno, da 

stigmatizirajo. Tako naj bi obstajali dokazi, ki pričajo, da so majhni otroci radovedni glede 

človeških razlik in da se zato pogosto zastrmijo v nove dražljaje (Brooks in Lewis, 1976). V 

številnih primerih je čustveni odziv pri majhnih otrocih zanimanje in ne strah (Coleman, 

1986). Zato otroci pogosto poizvedujejo pri starših ali celo stigmatiziranih osebah o njihovih 

posebnih fizičnih značilnostih.  

Otroci pa se stigmatiziranja naučijo s pomočjo socialnega učenja oziroma s socializacijo. 

Sigelman in Singleton (v Nastran Ule, 1999: 203) se strinjata z dejstvom, da se »socialne 

norme subtilno vtkejo v kapacitete predelave podatkov majhnega otroka, tako da negativni 

odzivi na stigmo kasneje postanejo avtomatski«. Nekatera negativna čustva se povežejo s 

socialnimi kategorijami in tako postanejo na primer vsi nekdanji duševni bolniki nevarni, vsi 

muslimani teroristi, vsi Bošnjaki neumni itd. Čeprav se stališča o stigmi lahko s pomočjo 

posrednih izkušenj spremenijo v nekaj, kar je socialno sprejemljivo, čustva in vedenje 

osnovnošolskih in srednješolskih otrok, pa tudi odraslih, odražajo zgodnje negativne 

posledice povezav s stigmo.  

Večina socialnih psihologov govori o potrebi po kategorizaciji socialnih dražljajev v takih 

izrazih, kot so sheme in stereotipi. Ti pristopi posredno predpostavljajo, da je »stigmatizacija 

naravni odziv, način ohranjanja reda v potencialno kaotičnem svetu socialnih dražljajev« 

(Coleman v Nastran Ule, 1999:204). Čeprav lahko ti pristopi k socialni kategorizaciji 

pojasnijo, kako ljudje stereotipizirajo na podlagi posebnih značilnosti, kot so barva kože ali 

verska prepričanja, pa ne pojasnjujejo negativnih pripisovanj. Študije o stereotipizaciji in 

stigmi odkrivajo, da prepričanja o inferiornosti osebe prevladujejo v mišljenju dojemajočega. 

Po vsem tem stigmo dojemajo kot »posebno in zahrbtno vrsto socialne kategorizacije oziroma 

proces posploševanja na podlagi ene izkušnje« (Coleman v Nastran Ule, 1999: 204). Ljudje 

so razvrednoteni, saj so obravnavani kategorialno in ne individualno.  
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Relativne primerjave delamo v stigmatiziranih in nestigmatiziranih skupinah. Veliko avtorjev 

govori o skupinski identiteti, ki naj bi se razvila po poudarjanju medskupinskih razlik in 

minimiziranju razlik v lastni skupini, vendar Coleman (1986) opozarja, da ti avtorji ne 

raziskujejo natančneje razlogov za klevetanje lastnosti pripadnikov tuje skupine in 

povzdigovanje lastnosti lastne skupine. Zato pa Crocker in Lutsky (1986) opazita, da je 

stereotipiziranje pogosto povezano s potrebo po samopoveličevanju. Ljudje z nizko 

samozavestjo, ki so najverjetneje osebnostno bolj negativno naravnani, bodo z veliko 

verjetnostjo identificirali in ohranjali negativne stereotipe o pripadnikih stigmatiziranih 

skupin. Tak način nam daje pogled na stigmo kot sredstvo za ohranjanje statusa s socialno 

kontrolo. Številni teoretiki so prav tako prepričani, da stereotipi o stigmatiziranih skupinah 

pomagajo vzdrževati izkoriščanje takih skupin in s tem ohraniti obstoječe družbene strukture.  

Davis (v Nastran Ule, 1999: 205) pravi, da se je včasih, ob nekaterih priložnostih, 

nestigmatizirana oseba sposobna »prebiti« in s tem videti stigmatizirano osebo kot »resnično, 

celovito osebo z različnimi lastnostmi, nekaterimi podobnimi in nekaterimi drugačnimi 

značilnostmi od njenih lastnih«. Ainlay in Crosby (1986) trdita, da začnemo opažati razlike 

pri določenem tipu, kadar je to potrebno. Torej, kadar želimo dojeti razlike, jih dojamemo, 

prav tako kot dojamemo podobnosti, kadar to želimo. Ravno zaradi tega stereotipizacija in 

stigmatizacija nista nujno avtomatski. Stereotipe o stigmatiziranih posameznikih je mogoče 

spreminjati, vendar pod posebnimi pogoji. »Kadar imajo stigmatizirani ljudje bistvene 

informacije ali posebno znanje, hitro ugotovimo, da nekatere njihove lastnosti niso tako 

drugačne oziroma da so nam bolj podobni, kot so različni od nas« (Coleman v Nastran Ule, 

1999: 206). Ravno ta soodvisnost, ki izhaja iz skupnih ciljev, lahko spremeni naravo 

percepcije in naravo odnosov.  

Če povzamemo, lahko opredelimo strah kot prvo čustveno komponento stigme, 

stereotipiziranje kot prvo kognitivno komponento stigme in socialno kontrolo kot prvo 

vedenjsko komponento stigme. Po mnenju Lerite M. Coleman (1986) gre za tri pomembne 

vidike stigme, ki morda napovedujejo njeno prihodnost. Študija odnosa stigme in strahu, 

stereotipizacije in socialne kontrole, nas lahko približa razumevanju stigme, ki ni le lastnost 

posameznikov, ampak »človeško konstruirana percepcija, ki se nenehno spreminja in 

legitimizira naše negativne odzive na človeške razlike« (Coleman v Nastran Ule, 1999: 211). 

»Morali bi priznati, da se stigma ohranja kot družbeni problem, ker ima še naprej nekaj svoje 

prvotne socialne uporabnosti – kot sredstvo za nadzor določenih segmentov populacije, in ker 
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zagotavlja, da se moč ne zamenja zlahka. Stigma pomaga ohranjati obstoječo družbeno 

hierarhijo« (Coleman v Nastran Ule, 1999: 211). Zato se lahko vprašamo, ali bodo sploh kdaj 

obstajale družbe oziroma zgodovinska obdobja brez stigme. Nekateri avtorji so optimistični in 

menijo, da bodo s tem, ko se bodo tradicionalno stigmatizirane skupine bolj integrirale v 

populacijo, stigmatizirane lastnosti izgubile nekaj svoje teže. Toda po mnenju Lerite M. 

Coleman (1986) bo zgodovinska analiza pokazala, da bodo stare stigme vedno zamenjane z 

novimi. Ker pa je učenje stigmatizacije del zgodnjih socialnih učnih izkušenj, naj bi bila 

pomoč izobraževalni programi, kot je na primer socialni pouk o stigmi. 

Na prvi pogled se zdi, da je bistvo problema v destigmatizacijskem procesu, v 

nestigmatiziranih posameznikih. Temu pa ni čisto tako, saj imajo pomembno vlogo tudi 

stigmatizirani ljudje. Tudi oni imajo možnosti bodisi sprejeti svoj stigmatiziran položaj in 

negativne socialne posledice bodisi nadaljevati boj za večjo integracijo v nestigmatizirane 

skupnosti. Dokler se bodo osredotočali na negativne, čustvene komponente stigme, kot je na 

primer nizko samospoštovanje, ni verjetno, da se bo njihov podcenjeni status spremenil. 

Obstaja volja oziroma osebna izbira (Coleman, 1986). Vsak stigmatizirani ali nestigmatizirani 

posameznik se lahko odloči, ali se bo počutil superiorno ali inferiorno, lahko izbira med 

socialno kontrolo in strahom in vsak posameznik se prav tako lahko odloči, da se ne bo menil 

za družbene norme v zvezi s stigmo. Osebna prepričanja se pogosto razlikujejo od norm. 

Kljub temu pa zaradi strahu, da bi prestopili prag konformnosti, ljudje vseeno sledijo 

družbenim normam. »Spremeniti človeško vedenje ni tako preprosto, kot spodbuditi ljudi, naj 

izražajo osebna prepričanja« (Coleman v Nastran Ule, 1999: 212).   

 

1.3.2 Socialne informacije in signaliziranje identitete 

 

Socialna informacija posameznika je informacija, ki zadeva njegove bolj ali manj stalne 

lastnosti, ki jih utegne imeti v nekem trenutku. To so lastnosti, ki so v nasprotju z 

razpoloženji, čustvi ali namerami. Oseba informacijo, refleksivno in utelešeno, posreduje s 

telesnimi izraznimi sredstvi v neposredni navzočnosti prejemnikov te informacije. Znake, ki 

posredujejo socialno informacijo, Goffman (1963) poimenuje simboli. Z njimi, katere 

človeške skupnosti rade kopičijo, da bi bila sporočilnost večja, pa je povezano signaliziranje 

identitete (Južnič, 1993). 
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Simboli stigme, ki jih lahko postavimo nasproti simbolom prestiža, so znaki, ki opozarjajo na 

ponižujoče razhajanje obeh identitet. Ti znaki razbijajo celostno posameznikovo podobo ter 

posledično krivijo našo oceno posameznika (Goffman, 1963). 

Druga vrsta simbolov oziroma znakov pa so dezidentifikatorji. Ti težijo k temu, da v pozitivni 

smeri razbijejo koherentno podobo posameznika, pri tem pa priklicujejo dvom o vrednosti 

navidezne podobe. Primer: Nepismena oseba se bo v družbi, ki je naravnana na doseganje 

ciljev, najverjetneje predstavljala za pismeno.   

Znake, ki posredujejo socialne informacije, Goffman (1963) loči na prirojene in neprirojene, 

ter stalne in nestalne. Opozarja tudi na to, da se pri neprirojenih znakih potem, ko so enkrat že 

uporabljeni, lahko zgodi, da ti postanejo stalen del osebe. Prav tako ni nujno, da neki znaki, ki 

nekaj pomenijo eni skupini, pomenijo isto drugi.2 

Južnič (1993) prav tako pravi, da je mogoče identiteto sporočati tudi z obleko. Ta, ki je 

praviloma integralni (v smislu sestavni in neločljivi) del osebe, ki jo nosi, nima le sporočilne 

vrednosti in identifikacijskih smotrov, temveč »lahko spremeni človeka, saj je njeno menjanje 

ali spreminjanje lahko tudi spreminjanje identitete, vsaj v smislu njenega prirejanja in 

prenarejanja« (Južnič, 1993: 249). 

Človek lahko svojo identiteto signalizira na več načinov. Poleg oblačenja je drugi način 

posameznikova telesna prezenca, torej s telesom kot takim. S poseganjem v telo želi človek 

svojo identiteto poudariti, beležiti, trajno in neizbrisno ali pa le začasno. Ena od vrst 

mutilacij,3 ki se tičejo muslimanskega sveta, kateremu pripadajo nekateri imigranti živeči v 

Sloveniji, je vezana na spolovila. Južnič (1993) govori o obrezovanju ali cirkumcizaciji 

moškega uda, ki je značilna še za nekatere druge religije in predstavlja način obeležitve 

pripadnosti. A danes tudi v zahodnem svetu oziroma v drugih delih sveta primeri 

cirkumcizacije niso več domena le verskih praks, kot je to praksa npr. muslimanske ali 

judovske veroizpovedi, pač pa je vezano tudi na povsem higienske ali čisto zdravstvene 

namene. Obrezovanja prepucija penisa se zato zaradi medicinskih vzrokov poslužujejo tudi 

ateisti, katoličani ali verniki drugih religij. Primarni namen v svetu, kjer je mutilacija del 

verskih praks, je povzdigniti njihovo veljavo, medtem ko obstajajo tudi mutilacije, ki so 

                                                           
2Primer: ferežda, ki je kos oblačila, katerega nosijo ženske muslimanske vere, ima za njih poseben, božanstven 

in pozitiven namen, medtem ko večini oseb druge skupine oziroma druge verske pripadnosti, pomeni feredža 

nespoštovanje žensk in s tem kratenje njihovih pravic. 
3 Mutilacije so različne vrste radikalnega posega v telo, celo do pohabljenja telesa. Tak poseg naj bi bil trajno 

viden in neizbrisen (Južnič, 1993: 243). 
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znamenja ponižanja ali odtegovanja užitka, kot je primer obrezovanje ženskih vitalnih delov 

spolovila. Ta postopek Svetovna zdravstvena organizacija imenuje tudi žensko genitalno 

pohabljenje.  

Identifikacijsko in sporočilno vlogo ima tudi barva, ki ima izrazito simboličen pomen. Vsaka 

barva ima nek pomen, vse kulture pa ne pripisujejo vselej istim barvam isti pomen (Južnič, 

1993).4 Posebno signaliziranje pa je prav tako izobešanje simbolov pripadanja. Izobeski so 

lahko osebni, pripeti na telo ali na obleko, lahko pa so tudi javni. Takšnim izobeskom oz. 

priponkam rečemo kar broške, ki naj bi vidno viseli in oznanjali kako posebno pripadnost, 

zavezanost, članstvo ali celo prepričanje. Križ, ki je sestavljen iz dveh pravokotno prekrižanih 

tramov, je simbol krščanstva, medtem ko je križ kontrasten s polmesecem, obeležje islama 

(Južnič, 1993). 

Signaliziranje identitete pa dosežemo tudi z nadevanjem imen in nazivov, saj je tako 

identiteto laže vzdrževati znotraj ritualizacije vezi in odnosov med ljudmi in v pripisovanju 

simboličnih pomenov v teatru skupinskega življenja (Južnič, 1993). Goffman (1963) predstavi 

situacijo, v kateri lahko oseba spremeni svoje ime, kar je zelo pogosto, kljub temu pa to ni 

pretirano zanesljiv način ugotavljanja identitete. K takšnim odločitvam se, zaradi problema 

socialne identitete, zatekajo tudi pripadniki narodnostnih manjšin.  

Južnič (1993: 189) razdeli osebna imena na tista, ki: 

- »imajo posebno pomensko obremenjenost, kulturno in celo religiozno obarvanost, 

- vsebujejo poleg čisto osebnega imena še dodatno določitev in taki so priimki, pa še 

kak dodatni indic družinske ali skupinske pripadnosti, 

- so specifična označba posameznika, označevanje njegovih posebnih in zasebnih 

lastnosti ali značilnosti. Pri tem gre lahko za označitev pozitivnih posebnosti, pa tudi 

za izpostavljanje kake pomanjkljivosti, celo prizadetosti, telesne ali duševne«. 

Za posameznika je lahko usodno nadevanje imen oz. nazivov, ki so pomensko negativno 

obteženi ali celo namenjeni stigmatiziranju posameznika. »Z nadevanjem neprimernih imen 

se praviloma dogodi hud napad na človekovo enakovrednost in polno družbeno in kulturno 

vključenost« (Južnič, 1993: 189). Poimenovatelj, ki drugačnemu določi ime, drugačnost 

                                                           
4 Črna barva je simbol žalosti in smrti, bela barva, ki je simbol lepega, čistega in neomadeževanega, pa njeno 

nasprotje. Nekatere kulture na pogrebu določajo nošenje bele barve, medtem ko zahodna kultura črno. Tudi 

druge barve imajo svojo simboliko. Zelena barva je za muslimane značilna identifikacijska barva, saj je to barva 

preroka Mohameda in predstavlja obeležje vzvišenosti in celo svetosti. Bela, vijoličasta, zelena, rdeča in črna pa 

so barve, ki jih priznava katoliška cerkev  (Južnič, 1993). 
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dojema kot nekaj nesprejemljivega. Za takšnim poimenovanjem se lahko skriva ljubosumnost, 

nevoščljivost, prezir in pripisovanje take in drugačne pomembnosti, včasih pa celo strah ali 

bojazen. Takšen poimenovatelj, ki meni, da bo z imenom nekoga prizadel in ne le ranil njegov 

ponos, se včasih s poimenovanjem drugačnosti želi le okoristiti. V tovrstnem poimenovanju 

se namreč kaže ne le razvrednotenje drugega, temveč tudi povzdigovanje svoje lastne 

večvredne identitete (prav tam). 

Še ena pomembna zadeva, ki pa je povezana s socialno informacijo, pa je ta, da si »z nekom«. 

V določenih okoliščinah je lahko socialna identiteta tistih, s katerim se posameznik druži, vir 

informacij, ki zadevajo njegovo lastno identiteto. Ljudje predpostavljajo, da je tak 

posameznik takšen, kakršen je ta, s katerim se druži (Goffman, 1963). 

 

1.3.3 Odzivi stigmatiziranih 

 

 TEHNIKE NAZODORAVANJA INFORMACIJ 

Posameznik s skrivno napako uporablja za upravljanje bistvenih informacij o sebi različne 

tehnike (Goffman, 1963): 

1. Skrivanje ali odpravljanje znakov, ki so postali simbol stigme (primer: 

sprememba imena). 

2. »Krinka« oziroma zakonska usluga (primer: homoseksualec in lezbijka potlačita 

svoja nagnjenja in se poročita). 

3. Zamolčevanje pridobljene stigme (primer: bolniki, ki so bili v neki psihiatrični 

bolnišnici, so ob ponovnem vključevanjem v skupnost deloma zamolčevali svojo 

stigmo). 

4. Predstavljanje znakov svoje stigmatizirane pomanjkljivosti kot znakov druge 

lastnosti, ki je manj očitna stigmi (primer: naglušna oseba se v situaciji, ko ne 

sliši tiho izrečena vprašanja, namenoma obnaša tako, da bi drugi dobili vtis, da 

je sanjaška, ravnodušna ali celo zdolgočasena). 

5. Delitev na veliko skupino tistih, ki jim osebe, ki jih je mogoče diskreditirati, ne 

povejo ničesar, in majhno skupino tistih, ki jim povejo vse in na pomoč katerih 

se potem zanašajo (primer: bolnik z diagnozo gobavosti si to skrivnost deli le z 

zdravniki in njegovo najožjo družino). 
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6. Obvarovanje stigme iz različnih motivov, z vednostjo osebe, ki jo je mogoče 

diskreditirati (primer: prostitutke, ki imajo za svoje stranke ugledne in znane 

ljudi, jih nerade identificirajo ali celo omenjajo). 

7. Obvarovanje stigme iz različnih motivov, brez vednosti osebe, ki jo je mogoče 

diskreditirati (primer: en homoseksualec nagovori drugega tako, da 

heteroseksualne osebe sploh ne opazijo, da se dogaja kaj nenavadnega). 

8. Ohranjanje fizične razdalje (primer: duševni bolnik, ki je napoten v psihiatrično 

bolnišnico daleč iz mesta, čuti olajšanje, saj bo nekako odrezan od svojih 

vsakdanjih stikov). 

9. Prostovoljno razkritje – zadnja možnost, ki posamezniku omogoči, da opusti vse 

druge možnosti in tako preide iz položaja osebe, ki jo je mogoče diskreditirati, v 

položaj diskreditirane osebe. 

a) Prostovoljno razkritje s simbolom (primer: Judinja, ki nosi Davidovo 

zvezdo na verižici okoli vratu). 

b) Prostovoljno razkritje brez simbola (primer: ko Jud ali duševni bolnik v 

pogovoru z neznancem reče: »Ker sem Jud, čutim, da …« ali: »Ker 

sem tudi sam duševni bolnik, vam lahko iz prve roke povem, da …«). 

Faza razkritja stigme je zadnja faza v moralni karieri, ki velja kot končna in zrela faza. 

Osebe s stigmo, ki so si to tudi pripravljene priznati, si prizadevajo, da bi tej stigmi zmanjšale 

pomen in s tem tudi napetost ter sebi in drugim omogočiti spontano zanimanje za formalno 

vsebino interakcije. 

Tudi Major in Eccleston (2005) sta formulirala štiri načine, kako lahko stigmatizirani 

posamezniki odreagirajo na grožnjo zavrnitve zaradi stigme: 

1. Stigmatizirani posamezniki lahko poskusijo povečati svojo priljubljenost pri 

nestigmatiziranih posameznikih kot partnerjih v odnosih. 

a) Prvi pristop je ta, da stigmatizirani posamezniki poskusijo odstraniti pogoje 

stigme (plastična operacija, izguba teže, itd.).  

b) Pri drugem pristopu se poskušajo stigmatizirani posamezniki distancirati od 

svoje lastne stigmatizirane skupine v smislu: »Jaz nisem tak kot oni«. 

c) Za tretji pristop pa je značilno to, da poskuša stigmatizirani posameznik stigmo 

prikriti in »živeti« kot nestigmatiziran. 
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2. Stigmatizirani se lahko fizično umaknejo od odnosov ali situacij, pri katerih jih je 

strah zavračanja in izključitve. 

Umik je lahko fizičen ali psihološki. Za fizično umikanje je značilno, da se 

stigmatizirani izogiba zavračanju zaradi stigme, medtem ko gre pri psihološkem 

umikanju za zmanjšan obseg, v katerem je izključevanje ocenjeno kot grožnja. 

3. Stigmatizirani poskušajo poiskati nove alternativne odnose za vključevanje. 

To lahko stigmatizirani doseže s priključitvijo ali identifikacijo s podobno 

stigmatiziranimi posamezniki. Takšna zveza je lahko socialna opora, priložnost 

samouveljavitve, priložnost za izmenjavanje izkušenj ali pa priložnost razvijanja 

skupinske identitete. Torej ta odziv je bolj nagnjen k posameznikom, katerih stigma je 

povezana s skupinsko identiteto.  

4. Stigmatizirani posameznik lahko za zavračanje in izključitev okrivijo druge oziroma 

njihove predsodke do stigmatizirane skupine in ne prevzemajo krivde nase. 

Ta odziv vsebuje prepričanje, da ljudje zavračajo stigmatizirane posameznike zaradi 

njihove pripadnosti določeni skupini in ne zaradi njih osebno, kar označi tako 

zavračanje kot nepravično. Da je diskriminacija tista, ki je kriva za zavračanje 

stigmatiziranih posameznikov, lahko pripomore k zaščiti njihove samozavesti. Bolj ko 

stigmatizirani posameznik sprejme skupinsko identiteto, s tem da sebe in druge 

podobno stigmatizirane posameznike vidi kot člane ene skupine, bolj bo njegova 

samozavest zaščitena pred grožnjo, kot je zavračanje.  

 UPOR STIGMI 

Od stigmatiziranega posameznika bi bilo za pričakovati, da se bo stigmi uprl. Lahko jo 

zavrača, še posebej, če ne gre, kot sam o sebi sodi, za resnično informacijo o dejanski 

identiteti. Stigme pa se ne more znebiti, vse dokler mu stigme ne odvzame družbeno okolje, ki 

je tako identiteto pravzaprav predpisalo, določilo in opredelilo. Glede na to, ali se bo 

posameznik stigmi uprl, je odvisno od družbe in kulture. Južnič (1993: 125) pravi, da se 

posameznik lahko upre na naslednje načine: 

 »Lahko si pomaga tako, da stigmi pripiše tak pomen drugačnosti, ki ji ne pritiče 

manjvrednost in se zunaj vseh povprečij posebej potrudi ali izpostavi na kakem 

področju dejavnosti, ki ima priznano družbeno veljavo. 

 V skupinskem boju enako stigmatiziranih doseže, da bo drugačnost priznana kot 

normalnost. Utemelji se torej nova norma, kar je predvsem možno v prehodu iz 
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enega sistema družbenih vrednot v drugega in drugačnega. Tako stigmatiziranci 

zaradi kakšne posebne drže ali prepričanja lahko postanejo celo oblikovalci nove 

dominantne norme. 

 Stigmatiziranci lahko zavzamejo militantno držo. Z njo si pomagajo k secesiji. 

Artikuliranje militantne drže v odnosu na stigmatiziranost je prav gotovo vhod v 

najrazličnejše podkulture (subkulture) in ne le odcepitev v kakem (popolnem) 

smislu«. 

 

 ZAMOLČEVANJE STIGME 

Če posameznikova stigma ni takoj vidna, se lahko posameznik občasno odloči, da bo bistvene 

informacije o samem sebi prikril. 

Posameznik s stigmo se bo zaradi socialne identitete slej ko prej znašel na treh možnih vrstah 

krajev. Prva so nedovoljena ali prepovedana mesta, kjer je za takšnega posameznika vstop 

prepovedan, druga vrsta so javna mesta, na katerih se njihova stigmatiziranost obravnava 

previdno in včasih boleče, kot da bi jih sprejemali, v resnici pa jih odklanjajo. Tretja in zadnja 

vrsta krajev so obstranska mesta, kjer se stigmatizirani lahko razkrije in pri tem čuti neko 

varnost, zadovoljstvo in svobodo. V nekaterih primerih gre za druščino oseb z isto ali 

podobno stigmo. Kljub vsej svobodi, ki jo takšen posameznik čuti in doživlja, ima v mislih 

tudi tveganje, da bo zlahka diskreditiran, če bo tja zašla »normalna« oseba, ki jo pozna od 

drugod. Ta delitev posameznikovega sveta na prepovedana, javna in obstranska mesta je cena, 

ki jo mora vsak posameznik plačati za razkritje ali skrivanje svoje stigme (Goffman, 1963). 

Posameznik mora zaradi zamolčevanja stigme plačati visoko psihično ceno, tj. visoko stopnjo 

tesnobe ter občutka nelojalnosti, posledica tega pa bo preziranje samega sebe. V primeru 

zamolčevanja stigme, se bo takšen posameznik verjetno znašel tudi v situaciji, ko bo del 

pripadnikov kategorije, ki za njegovo stigmo ne bodo vedeli, podajal žaljive pripombe proti 

kategoriji, ki ji v resnici pripada. Zaradi strahu pred diskreditiranjem se bo po vsej verjetnosti 

pridružil temu sramotenju in obenem čutil velik nemir in prezir do samega sebe.  

Identitetna politika pravi, da bo stigmatizirani posameznik postal celovit človek z 

dostojanstvom in spoštovanjem do samega sebe, če se bo sprijaznil sam s sabo (Goffman, 

1963). V mislih moramo imeti, da je to težko doseči. Usoda stigmatiziranega posameznika je 

namreč v ironiji in protislovju; ali je ali ni enak kot vsi drugi. 
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1.3.4 Tipi družbene kategorije 

 

Goffman (1963) opredeli štiri tipe družbene kategorije: 

Prvi tip družbene kategorije: to so znotrajskupinski devianti, za katere je značilno, da ima 

neka skupina svojo »maskoto«. Primer: vaški norček, malomestni pijanec, itd.  

Drug tip družbene kategorije:to so predvsem socialni devianti, ki se združujejo v subskupnosti 

ali okolju. Njihovo skupino Goffman (1963) definira kot deviacijska skupnost. Primeri: 

prostitutke, narkomani, pijanci, kriminalci, itd. O teh ljudeh vlada prepričanje, da nekako 

kolektivno zanikajo družbeni red ter da so nezmožni izrabiti dostopne možnosti za 

napredovanje v družbi. Takšni ljudje kažejo javen prezir do tistih, ki so na družbeni lestvici 

višje od njih. S svojim nesprejemanjem lastnega mesta v družbi se ponašajo, njihovo gesto 

upora pa se tolerira pod pogojem, da ne prestopi meja njihove skupnosti. V tej skupnosti, ki 

za njene pripadnike pomeni samoobrambno zatočišče, lahko odklanjajoči5 se posameznik 

odkrito izraža stališče, da je vreden vsaj toliko, kot vsi drugi, če ne celo večvreden od oseb, ki 

imajo v družbi običajen status. Njegovo življenje se mu zdi boljše od tistega, ki bi ga živel, če 

ne bi bil to, kar je.  

Tretji tip družbene kategorije:to so etnične in rasne manjšinske skupine, ki imajo skupno 

zgodovinsko ozadje in kulturo, pogosto pa skupni narodnostni izvor. Članstvo predajajo iz 

roda v rod, v družbi pa so v razmeroma neugodnem položaju.  

Četrti tip družbene kategorije:to so pripadniki nižjega razreda, ki svoj status razkrivajo s 

svojim govorom, videzom in obnašanjem. Ti pripadniki ugotavljajo, da so drugorazredni 

državljani.  

Vsem tipom družbene kategorije je skupna ugotovitev, da funkcionirajo kot stigmatizirani 

posamezniki. Posledično so negotovi, kako bodo sprejeti v neposredni interakciji, zato se 

napeto ukvarjajo z različnimi odzivi na to mučno situacijo. Vsi ljudje bi morali biti deležni 

vljudne in enake obravnave, vendar temu na žalost ni zmeraj tako, saj se ljudje srečujejo in 

soočajo z na glas izrečenimi krivičnimi ocenami. 

                                                           
5 Odkloni in odklonskost – družba oziroma skupina posameznikov si deli nekatere vrednote in spoštuje sistem 

družbenih norm, ki zadeva njihovo vedenje in osebne lastnosti. V primeru, da posamezen pripadnik takšne 

skupine ne spoštuje norm, ga označimo kot odklanjajočega se, njegovo posebnost pa kot odklon (Goffman, 

1963: 15). 
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Goffman (1963) pravi, da so medosebni stiki med neznanci podvrženi stereotipnim odzivom, 

torej našim normativnim pričakovanjem glede vedenja in značaja. Opozarja na to, da se ob 

zbližanju takšnih oseb ta praviloma trdni pristop umakne in ga sčasoma zamenja naklonjenost, 

razumevanje, še najbolj pomembno pa je, da si podamo realistično oceno osebnih lastnosti 

posameznika. 

 

1.3.5 Odnos med stigmatiziranimi in nestigmatiziranimi osebami 

 

Veliko skupin ljudi, kot so ženske, starejši ljudje, homoseksualci, prizadeti ljudje in številni 

drugi, je nekoč doumelo, da njihova temeljna podobnost pretehta in prekaša njihove razlike. 

Prav tako se večina že zaveda, da je stigmatizator, ki je utrdil položaj lažne superiornosti in 

posledično potrebe o njegovem ohranjanju, priklenjen na koncept, da so stigmatizirani ljudje 

v bistvu inferiorni. Nekateri stigmatizirani ljudje dvomijo v norme o stigmi in tako poskušajo 

za svoje sotrpine spremeniti socialno okolje. Spet drugi pa sprejemajo svoj zaničevani status 

kot legitimen (Coleman, 1986). 

Nestigmatizirani ljudje posredujejo občutek temeljne inferiornosti stigmatiziranim na dva 

načina: socialno zavračanje ali socialna izolacija in zmanjšana pričakovanja. Načini, na katere 

ljudje komunicirajo socialno zavračanje so: govor, očesni stik in medosebna razdalja. Najtežje 

je za majhne otroke, ki jim je prepovedana večina socialnih dejavnosti, ki pritičejo njihovim 

vrstnikom. Socialna izolacija mnogokrat preprečuje, da bi stigmatizirani ljudje dobivali 

spodbude, naj se razvijajo ali rastejo, da bi bili uspešni. Pričakovanja pa so v primeru stigme 

pogosto ista kot stereotipi. Posledično pa nekateri stigmatizirani ljudje postanejo odvisni, 

nemočni in otročji, ker je to tisto, kar se od njih pričakuje. V šoli so pogosto deležni 

prizanesljive obravnave učiteljev, saj od njih ne pričakujejo dosežkov na enak način, kot pri 

drugih otrocih (Coleman, 1986). 

Coleman (1986) opozarja, da lahko socialno izključevanje, pa tudi prevelika zaščita pripeljeta 

do upadanja dosežkov, saj znižana pričakovanja vodijo tudi k zmanjševanju samospoštovanja. 

Izoblikuje se negativna identiteta, ki postane prevladujoča osebna značilnost in stigmatizirani 

osebi onemogoča razvoj drugih delov osebnosti.  

Obstaja še ena škodljiva posledica prenašanja stigme. Gre namreč za to, da stigmatizirani 

ljudje razvijajo enake zaznavne probleme, kot jih imajo nestigmatizirani ljudje. Zato včasih 
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stigmatizirani posamezniki za svoje težave krivijo stigmatizirano značilnost, namesto da bi se 

spopadli s koreninami svojih osebnih težav. Ker večina ljudi ne želi, da bi jih jemali kot 

drugačne ali »nenormalne«, skušajo svojo stigmo prikriti. Normalnosti tako dajejo pretiran 

pomen, saj postane njihov vrhovni cilj, vse dokler ne doumejo, da natančne definicije 

normalnosti ni (Coleman, 1986). 

Iz tega stanja socialne izolacije in znižanih pričakovanj pa lahko nastanejo tudi pozitivne 

posledice. Stigmatizirani ljudje, ki uspejo zavreti percepcije o lastni inferiornosti, pogosto 

postanejo notranje močni. Naučijo se zanašati na lastno iznajdljivost in začnejo dvomiti v 

temelje za definicijo normalnosti. Namreč v družbi se razume pod normalno tisto, kar določijo 

višji organi, torej ljudje višjih (družbenih, socialnih) slojev in to na tak način, da njim ustreza 

in da imajo od tega kakšne koristi (Canguilhem, 1987). Problem se pojavi, ko večina ljudi za 

normalno vzame tisto, kar reče višji sloj, da je pravilno, brez kakršnega koli premisleka. S 

pomočjo nove definicije normalnosti – doumetju, da je sprejemljivo biti to, kar si, pa si lahko 

stigmatizirani ljudje znova pridobijo svojo identiteto (Coleman, 1986). 
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2 PREDSODKI 

 

2.1 PREDSODKI V VSAKDANJEM SVETU 

 

Predsodki se pojavljajo na vseh področjih družbenega življenja, na primer v javnem govoru, 

medijih, na filmih, v popularni kulturi, pravnem in političnem diskurzu, državnih institucijah, 

znanosti, visoki kulturi … Kažejo se »v nespoštljivem, netolerantnem ali prezirljivem odnosu 

do drugih oziroma drugačnih; npr. pripadnikov drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, 

kultur, do oseb z drugačnimi načini življenja, religioznimi ali spolnimi usmeritvam, itd.« 

(Nastran Ule, 1999: 7). Dokler gre za vsakdanje situacije, se zdijo nenevarni, nedolžni. Lahko 

pa hitro postanejo družbeno vezivo množic in orodje agresije. Največje in najmočnejše 

predsodke med ljudmi sprožajo prav razlike v spolu oziroma v spolnih usmeritvah, v etnični 

in rasni pripadnosti, religiji in družbenem statusu. »Prav te razlike so tkivo najmočnejših 

ideoloških sistemov« (Nastran Ule, 1999: 299). To lahko opazimo tudi v ideološkem »modelu 

človeka«, ki predstavlja sodobno zahodno družbo, v katerem mora biti moški heteroseksualec, 

belec, pripadati mora zahodni urbani kulturi, izpovedovati mora pripadnost liberalnemu 

krščanstvu in pripadati srednjemu ali višjemu družbenemu razredu. Vse vodilne ideologije v 

sodobnih razvitih družbah so usmerjene po teh merilih. 

 

2.1.1 Definicija in narava predsodkov 

 

Preden definiramo predsodke, jih moramo najprej razlikovati od začasnih sodb. Gordon W. 

Allport jih definira takole: »Začasne sodbe postanejo predsodki le tedaj, ko jih navkljub 

vplivu novega spoznanja ne moremo opustiti« (Allport, 1954: 9). Predsodki naj bi bili 

najtrdovratnejše tvorbe v človeški zgodovini, ki pripomorejo k izkoriščanju ljudi. Z besedo 

»izkoriščanje« je imel Allport (1954) v mislih predvsem gospostvo močnejšega nad 

šibkejšim, pri čemer močnejši šibkejšemu ne dovoli podvomiti v upravičenost takšnega 

gospostva. Predsodek se nam torej lahko vsili z avtoritarno samoumevnostjo, kjer se naš 

kritični Jaz uspava oziroma ohromi. 

Predsodki delujejo vzporedno z mikrostrukturo delitve moči, na robu zavesti posameznika, 

zato lahko predsodke definiramo kot »neke vrste mikroideologije, ki se naslavljajo 
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neposredno na posameznike oziroma konkretne družbene skupine. Za razliko od 

makroideologij (mitologije, religije, politike) niso vezane na državne institucije, temveč na 

vsakdanji svet. So neformalne institucije vsakdanjega sveta, ki prevajajo določene stvarne 

odnose enakopravnosti, dominance in podrejenosti med družbenimi skupinami v sfero 

zasebnega sveta in obratno, določena razmerja med različnimi skupinami v vsakdanjem svetu 

ljudi postavljajo v splošen okvir veljavnih družbenih norm, vrednot in institucij« (Nastran 

Ule, 1999: 329). 

Kadar poskušamo predsodke posplošiti, postanejo odkrito orodje določene politike in 

ideologije, propagandni stroj. Res pa je, da se odkrita in javna povezava predsodkov z 

družbenimi interesi spreminja v objekt odkritih ideoloških argumentacij in spopadov. Ravno 

obratno pa je, kadar poskušamo predsodke potisniti v anonimnost vsakdanjega življenja. 

Takrat predsodkom povečujemo moč in vpliv ter jih spreminjamo v opravičilo vsakdanjih 

diskriminacijskih dejanj in prepričanj ljudi. Naselijo se v našem jeziku, predstavah, željah in 

fantazmah. Tedaj postanejo podlaga osebni in socialni identiteti posameznikov in kolektivnih 

praks skupin; »ne samo tistih, ki imajo predsodke, ampak tudi tistih, proti katerim so 

predsodki usmerjeni« (Nastran Ule, 1999: 300). Takrat pride do poistovetenja žrtve 

predsodkov z vsebino predsodkov, ki nato postane tudi vsebina njihove samopodobe in 

njihovih praks – žrtve predsodkov same s svojim obnašanjem legitimirajo predsodke, tisti, ki 

pa predsodke izraža, dobi argumente za svoja ravnanja ravno od žrtve. To se dogaja tako 

dolgo, dokler delujejo brez kritične javnosti, kajti ta predsodke deligitimira in jim odvzame 

motivacijsko moč. S tem pa še ne pride do odprave predsodkov, »kajti mikroideologije 

vsakdanjega sveta so običajno trdno vpete v obstoječe mikro in makromehanizme moči« 

(Nastran Ule, 1999:301). 

 

2.1.2 Zajezitev predsodkov 

 

Allport (1954) je mnenja da se duševno življenje ljudi ne začne s puberteto, temveč že z 

rojstvom. Prav tako pa so duševne izkušnje odločilnega pomena za naše celotno duševno 

dogajanje, kajti šele tedaj, ko upoštevamo to spoznanje, imamo možnost omiliti nekatere 

razvojne dejavnike, ki so vzpostavljali našo nagnjenost k predsodkom ter zmanjšati potrebo 

po grešnem kozlu. Otroško radovednost, ki je predpogoj za razmah učljivosti, je treba 

spodbujati na primeren način in ne s takšnimi načini vedenja, ki so postali v človeški družbi 
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neučinkoviti. Naučiti jih je potrebno znati opazovati svoje lastno vedenje, saj jim uspešnost 

učenja refleksije, ki pomeni premor za razmislek med afektivnim pritiskom in dejanjem, 

omogoča manjšo ali celo nikakršno podreditev avtomatičnemu nezavednemu ravnanju.  

Predsodki na nek način deloma izoblikujejo naš karakter. Zaradi takšnih predsodkov, ki se 

nam sami po sebi zdijo jasni, kakor da je nekaj tako in ne drugače, nismo zmožni več 

razmišljati, reflektirati ali se celo razsodno obnašati. Nemočno jim podležemo, saj se nam 

zdijo tako samoumevni, da si o njih ne splača postavljati vprašanj. Prav to pa vodi k 

naslednjemu spoznanju, ki je ta, da so predsodki bolj povezani z našo nezavedno duševno 

močjo kot pa z zavestno. V naši podzavesti so sposobni bivati dolgo časa bolj ali manj skrito. 

Nihče se jim ne more izogniti. Prav zaradi tega je pomembna osebna refleksija in spoznanje, 

da vsak v sebi nosi vsaj majhen delček nagnjenosti k predsodkom, takšnim in drugačnim. 

Potrebno jih je le ozavestiti oziroma priznati samemu sebi, to pa je za večino ljudi težek 

korak. Prav to pa nas privede do nove definicije: »/…/ predsodke lahko zajezimo, kadar nam 

uspe razmisliti pred delovanjem, ki ga od nas zahtevajo predsodki« (Nastran Ule, 1999: 28). 

Da bi predsodke odstranili in jih izkoreninili, je najprej potrebno spoznanje, da smo vsi 

sposobni podleči neki zablodi. Od naše pripravljenosti, ali to spoznanje lahko sprejmemo, pa 

je odvisno, ali bo naš cilj dosežen ali ne. 

 

2.2 SOCIALNA KATEGORIZACIJA IN PREDSODEK 

2.2.1 Pojem socialne kategorizacije 

 

Kategorizacija je »kognitivni postopek in neizbežna značilnost človekovega obstoja, saj je 

svet preveč kompleksen prostor, da bi lahko v njem živeli, ne da bi ga poenostavili in uredili« 

(Brown, 1995: 40). Ljudje se nismo sposobni odzvati samo na enega posameznika ali na en 

dogodek. Tudi če bi bili sposobni, naše početje ne bi bilo funkcionalno, saj imajo vsi ti 

dražljaji veliko skupnih značilnosti, ki se razlikujejo od drugih dražljajev. Veliko bolj se z 

njimi spopadamo, če jih uvrstimo v kategorije. Levi-Strauss (1985) trdi, da preživetje vrste 

omogoča uveljavitev družbenih kategorij, ki izhajajo iz kulturnih klasifikacij, katere temeljijo 

na naravnih elementih. 

Socialna kategorizacija pa ni le kognitivni proces, ki se ustrezno modificira pod vplivi 

»socialnih« dejavnikov, temveč je tudi »temeljni socialnopsihološki proces, v katerem se 
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posameznik ali posameznica umestita v določen družbeni kontekst« (Nastran Ule, 1999: 310). 

To pa pomeni, da so tudi njeni nosilci sami del sistema kategorij (Devos in Deschamps, 

1998). 

 

2.2.2 Teorija socialne kategorizacije in socialne identitete kot izhodišče teorije 

stereotipov in predsodkov 

 

Kategorizacijski procesi imajo na odnose znotraj skupine zelo kompleksne in globoke 

posledice. Dejstvo je, da kategorizacija nudi ljudem pogoje, da se ti bolj nagibajo k svoji 

skupini, kot pa k drugim skupinam, bodisi da se ta naklonjenost izraža v smislu pristranske 

presoje, bodisi kot nekakšna konkretna vedenjska diskriminacija. To sta s svojo študijo 

dokazala Rabbie in Horwitz (1969), kjer sta nizozemske šolarje, ki se med seboj niso poznali, 

naključno razdelila v dve skupini po štiri. Skupini sta poimenovala »zeleni« in »modri«. 

Šolarji so nekaj minut samostojno reševali nepomembne naloge, nato pa so otroci ene skupine 

izvedeli, da naj bi za pomoč pri raziskovanju dobili nagrado, medtem ko druga skupina 

nagrade ne bo dobila. Informacijo je prejela le ena skupina, tako da z drugo, kontrolno 

skupino, niso imeli nič skupnega, razen barvne oznake. Otroci so nato morali drug drugega 

oceniti s številko na sociometrični lestvici. Rezultati so pokazali, da se ob pogojih, ko so 

otroci izkusili nekaj medsebojne odvisnosti, obstajali dokazi, da so tiste iz lastne skupine 

ocenjevali bolj ugodno od tistih, ki so prihajali iz druge. Pri kontrolni skupini se pristranskost 

pri ocenjevanju ni pokazala.  

Tajfel in Wilkes (1963) pa sta postavila in potrdila hipotezo, ki pravi, da se bodo obstoječe 

razlike med dvema kategorijama stopnjevale, če bomo vrsto dražljajev – naj bodo to predmeti, 

čutni dogodki ali ljudje – kategorizirali tako, da bodo nekateri izmed teh dražljajev pripadali 

kategoriji A, preostali pa kategoriji B. Iz tega lahko sklepamo, da je imel Allport (1954) prav, 

ko je rekel, da je kategorizacija nujen predpogoj predsodka. 

Sklepamo lahko, da zmanjševanje števila skupin, v katere lahko uvrstimo sebe in druge, vodi 

do izostritve razlik med skupinami in do homogenizacije znotraj skupin. Če imamo na voljo 

le dve skupini, v kateri lahko uvrstimo sebe in druge ljudi, potem razlikovanje med 

skupinama spremlja tudi diskriminacija drugačnih. »Stereotipi in predsodki toliko močneje 

določajo potek socialne kategorizacije in samoprepoznavanja posameznika, kolikor manjše je 

število socialnih kategorij v socialnem prostoru« (Nastran Ule, 1999: 311). Posledica te 
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ugotovitve je, da so najnevarnejše in obenem najvplivnejše enostavne delitve tipa »mi« in 

»vi«, pri čemer si stojita nasproti dve kategoriji: skupina, ki ji pripada ali ji želi pripadati 

posameznik, in tej nasprotna skupina, ki zapolnjuje socialni prostor. Običajno nasprotna 

skupina združuje mnoge drugačnosti, toda v tej delitvi se drugačnosti zgostijo v eno 

kategorijo: npr. tujci, Neslovenci, ženske, itd. To se jasno opazi pri nacionalizmih, kjer je 

njihov uspeh v tem, da homogenizirajo določeno družbeno skupnost na osnovi nekaj 

preprostih jezikovnih, zgodovinskih in kulturnih določil in jo zoperstavijo nasproti drugim 

oziroma drugačnim, ki se jih običajno zaznava kot nediferencirane nasprotnike, ki so potem 

objekt diskriminacije in/ali strahov (Nastran Ule, 1999). 

Vse te medskupinske primerjave pa fleksibilno variirajo skladno z opazovanimi znotraj – in 

medskupinskimi razlikami. 1. primer: ženska, ki nosi uniformo, je zagotovo »policistka« in ne 

»medicinska sestra« (v večini okoliščin); v primerjavi s policisti jih navadno dojemamo kot 

»ženske«, v primerjavi z znanstveniki kot »neizobražene«; v primerjavi z bolničarkami lahko 

policistke dojemamo kot »moške«, v primerjavi s kriminalci pa lahko nanje gledamo kot na 

»visoko izobražene« (Oakes, Haslam in Turner, 1994). 2. primer: migrant iz BiH v osnovni 

šoli – navadno jih dojemamo kot prikrito obliko vsiljivcev, »parazitov«, učitelji jih dojemajo 

kot »še eno skrb več«, v primerjavi z romskimi otroci so »izobraženi« in »boljši«, v 

primerjavi s slovenskimi pa »nevedni«. 

Oba primera dokazujeta, da je za stereotipiziranje značilna odvisnost od konteksta in 

variabilnost. Slednja je nujna, če hočemo, da je socialna kategorizacija verodostojna ter da se 

pravilno razume spremenljive kontekstualne lastnosti ljudi. Sprememba realnosti mora 

vplivati na spremembo stereotipov, prav tako kot nanjo vplivajo spremenjeni medskupinski 

odnosi.  V nasprotnem primeru ostanejo tudi stereotipi nespremenjeni. 

Deschamps (v Nastran Ule, 1999: 311) pa je ugotovil, da se »delitev družbenega prostora 

zmanjša, kadar je socialni status referenčne skupine visok in posameznikom iz te skupine ni 

treba poudarjati pozitivnih kvalitet svoje skupinske identitete in negativnih kvalitet drugih 

skupin, da bi si zagotovili pozitivno samopodobo.« Pokazalo se je, da so ženske bolj 

pripravljene na skupno opredeljevanje različnih socialnih kategorij ter manj kot moški 

pripravljene opredeljevati svojo socialno identiteto skozi kontraste in razlike do drugih 

socialnih kategorij. Raziskovalci so pripisali to razliko dejstvu, da ženske niso tako močno 

vpete v razmerja moči, konfliktov in konkurence v javnem socialnem prostoru kot moški, pač 
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pa so bile že tradicionalno bolj zavezane skupnostnim in solidarnostnim oblikam socialnih 

odnosov v družinah in v zasebni sferi.  

Osebna in socialna identiteta posameznika ali posameznice se sicer gradita na zaznavnih 

razlikah in podobnostih z drugimi osebami in skupinami, vendar ta razlikovanja in podobnosti 

niso vsa vsebina identitet. »Osebne identitete se  ne gradijo le na razlikah med posamezniki, 

temveč vsebujejo tudi druge kvalitete in poteze posameznika, povečujejo njegovo 

individualnost (npr. znanje, izobrazba, moralne kvalitete). Socialne identitete pa tudi niso le 

rezultat identifikacij z lastno skupino in diferenciacij od drugačnih, ampak tudi rezultat 

kooperacij in skupnih/skupinskih dejanj, spretnosti v igranju socialnih vlog, itd.« (Nastran 

Ule, 1999: 312). To pomeni, da opredeljevanje osebne/socialne identitete skozi mreže 

socialnih kategorizacij in medosebnih/medskupinskih primerjav, pomeni zožitev identitet 

glede na potenciale posameznikov in skupin. »Stereotipi in predsodki so toliko bolj 

poudarjena značilnost socialne kategorizacije, kolikor pomembnejša je ta kategorizacija za 

utrditev socialne ali osebne identitete posameznika« (Nastran Ule, 1999: 312). Do tega pride 

zato, ker ljudje ne zmorejo na »normalen« način razviti pozitivne samopodobe. Tako pride do 

tega, da se socialna in osebna identiteta posameznikov gradita skoraj izključno skozi mrežo 

socialnih kategorizacij, medtem ko so drugi vidiki identitet potlačeni, izključeni ali zakrneli. 

Tedaj obstoječi stereotipi in predsodki do drugih skupin omogočijo ugodno medskupinsko 

primerjavo in s tem občutek pozitivne socialne identitete (Nastran Ule, 1999). 

 

2.3 PREDSODEK IN STEREOTIPIZACIJA 

 

Večina avtorjev ne razlikuje med predsodki in stereotipi. Menijo, da so predsodki pretežno 

negativni socialni stereotipi, ki so globoko zasidrani v posameznikovi osebnosti. Že Lippman 

(1922) je stereotipe tako rekoč izenačil s predsodki, ko je stereotipe označil za enostranska, 

negativna in sovražna prepričanja o drugih ljudeh. Tudi Adorno in sodelavci so menili, da so 

stereotipi proizvod nestrpnosti do drugih skupin, predsodke pa so dojemali kot malo bolj 

intenzivne stereotipe. Kljub temu pa je Adorno videl v stereotipih še nekaj več. Videl je 

motivacijske sheme, ki poudarjajo in perpetuirajo avtoritarno držo, strahove, odklanjanje in 

sovraštvo posameznika v odnosu do določenih družbenih skupin (Nastran Ule, 1999). 
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Allport je stereotipe in predsodke jasneje razlikoval. Stereotipe je definiral kot »posplošene in 

poenostavljene sodbe posameznika o drugih ljudeh oziroma o družbenih skupinah, ki izhajajo 

iz običajnega delovanja socialne percepcije oziroma socialne kategorizacije« (Allport, 1954 v 

Nastran Ule, 1999: 317). Predsodke pa je definiral kot »sovražna čustva (antipatije) do drugih 

posameznikov ali družbenih skupin, ki temeljijo na napačnih in nefleksibilnih posplošitvah, 

na določenih (negativnih) socialnih stereotipih« (Allport, 1954 v Nastran Ule, 1999: 317). Od 

Allporta dalje je poznana teza, da so predsodki skupki stališč, ki imajo (tako kot vsa stališča) 

kognitivno, emocionalno oziroma evaluativno in konativno oziroma vedenjsko komponento. 

Stereotipi naj bi pripadali kognitivni komponenti predsodkov, predsodki pa naj bi imeli 

izrazito emocionalno komponento, v kateri avtorji vidijo njihove moči ali »iracionalnost« 

(Nastran Ule, 1999). 

Klasična obsodba stereotipov se kaže v pretiranem posploševanju, ko npr. člane tuje skupine 

dojemamo kot bolj medsebojno podobne in bolj različne od nas, kakor so dejansko. Pa vendar 

se položaj drugega ni spremenil, prav tako kot se ni spremenil naš položaj. Kljub temu pa še 

zmeraj drugega kategoriziramo kot rezultat različnega dojemanja drugega, bodisi na ravni 

lastne skupine bodisi tuje. Torej, ni se spremenila realnost, temveč njeno dojemanje. Penelope 

J. Oakes, Alexander Haslam in John C. Turner (1994) opozarjajo na to, da stereotipno 

poudarjanje ne odraža izkrivljanja, temveč ustrezno variiranje na ravni samo kategorizacije. 

»Ko se raven kategorizacije premesti z osebne ravni na družbeno, se znotraj osebne 

podobnosti in medosebne razlike nadomesti z znotraj skupinskimi podobnostmi in 

medskupinskimi razlikami. In podobno, ko se raven kategoriziranja premesti z družbene ravni 

na individualno, se znotraj skupinske podobnosti in medskupinske razlike nadomesti z znotraj 

osebnimi podobnostmi in medosebnimi razlikami« (Nastran Ule, 1999: 71). Z drugimi 

besedami to pomeni, da je ustrezneje, če v določenih kontekstih kategoriziramo na eni, v 

drugih kontekstih pa na drugi ravni, saj ni smiselno, da bi ljudi dojemali kot skupine, ko bi se 

ti obnašali kot posamezniki, ali kot posameznike, ko bi se ti obnašali kot skupina. Vedeti 

moramo, da »gre za različne ravni kategorizacije; prehajanje med njimi v katerokoli smer 

vključuje kategorialno poudarjanje razlik, ki izraža perceptivno selekcijo, kot jo določa 

realnost« (Nastran Ule, 1999: 73). 

Stereotipi ne opisujejo zgolj realnosti skupin. Včasih služijo tudi motivacijskim in družbenim 

funkcijam. Zato bi lahko sklepali, da se stereotipiziranje lahko pojavlja zaradi različnih 

vzrokov, od ustvarjanja svoje lastne samopodobe, povzdigovanja lastne skupine, do zaščite 

svojih vrednot in pristranskih interesov (Oakes, Haslam in Turner, 1994). 
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Torej, stereotipi in predsodki so izraz in sredstvo pozicioniranja, saj je tudi socialna 

kategorizacija pozicioniranje, ki skupini, kateri posameznik pripada, podeli ugodnejši položaj 

glede na druge skupine, s tem pa daje posamezniku samemu ugodnejšo samopodobo (Nastran 

Ule, 1999). 

 

2.3.1 Veljavnost, neveljavnost stereotipov 

 

McGarty, Turner, Oakes in Haslam (1993) pravijo, da ljudje različne vsebine neprestano 

preverjajo v razpravljanju, utemeljevanju in izmenjavanju stališč s tistimi osebami, ki mislijo 

podobno. V primeru, ko podobni drugi z njimi soglašajo, postanejo bolj prepričani v 

veljavnost lastnih stališč (stereotipov), v nasprotnem primeru postanejo glede pravilnosti 

svojega stališča negotovi. To negotovost skušajo zmanjšati, tako da ali sprejmejo vpliv drugih 

ali pa vložijo trud v prepričevanje drugih, da ti spremenijo svoje stališče. Drugačna slika se 

pojavlja v primeru, ko posameznik ne soglaša z ljudmi, ki jih kategorizira kot člane tuje 

skupine. Takrat se ne pojavlja negotovost lastnega stališča, temveč se stališča le okrepijo, saj 

prav njihovo medsebojno razlikovanje pojasnjuje in upravičuje njihovo nesoglasje. Lahko bi 

rekli, da prepričevanje učinkuje le pri tistih ljudeh, ki so člani lastne skupine. 

Nesoglasja in spori okrog stereotipov se gibljejo okoli potrjevanja veljavnosti in 

neveljavnosti. Naš cilj je druge prepričati v svoj prav, ter veljavo naših stereotipov, ko na 

drugi strani težimo k zavračanju stereotipov, ki jih imajo člani nasprotne skupine. Velikokrat 

uporabljamo argument ad hominem (stereotipizirajo oni in ne mi; njihova kognicija je 

izkrivljena, mi smo razumni) zaradi želje po boljšem oziroma zaradi pomanjkanja 

razumevanja družbene relativnosti kognicije. Tako je v sedanjosti in tako bo v prihodnosti. 

Vsak ima pravico zagovarjati lastno stališče in naše vrednote. Vse, kar lahko storimo, je to, da 

o njih razpravljamo in napredujemo na višji ravni identitete. Nesoglasja nastanejo zaradi 

pomanjkljivih informacij in omejitev stališč. Z razpravljanjem lahko stereotipe spremenimo, 

nikakor pa jih ne bomo odpravili (Oakes, Haslam in Turner, 1994). 

 

 

 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«  »Irena Andrić; diplomsko delo«  

33 
 

2.3.2 Strategije za dosego redukcije predsodkov med dvema skupinama 

 

Nekateri mislijo, da bi bil problem predsodkov rešen, če bi prekinili povezavo predsodkov z 

emocijami, afekti in nezavednim vrednotenjem socialnih zaznav. Tedaj bi prevladala 

»racionalna«, torej miselna komponenta predsodkov, na katero bi lahko vplivali s pomočjo 

prepričevanja in racionalnih oblik spreminjanja stališč. Na tej predpostavki sloni tudi tako 

imenovana kontaktna strategija oziroma Allportova (1954) hipoteza stika. Po tej strategiji naj 

bi dosegli redukcijo predsodkov med dvema skupinama, če bi povečali število medosebnih 

kontaktov in prijateljskih zvez med člani obeh skupin. Vodilna predpostavka te strategije je, 

da bo do racionalnejših in pravičnejših stališč posameznikov, do druge in do svoje lastne 

skupine, privedlo le boljše poznavanje resničnega življenja in problemov obeh skupin. 

Čeprav sta R. J. Brown in Turner (1981) v svoji kritiki hipoteze ugotovila, da kadar socialni 

stik zmanjša predsodke, se to ne zgodi zaradi Allportove vodilne predpostavke strategije 

hipoteze stika, temveč bolj zato, ker se spreminja narava in struktura medskupinskih odnosov. 

Scheriffova domneva je podobna Allportovi. Scheriff (1966) namreč meni, da lahko ne 

tekmovalno sodelovanje pri skupnih projektih privede do zmanjšanja predsodkov med dvema 

skupinama. Prepričan je, da bo skupno delo omililo vpliv afektov, emocij in nezavednih 

evaluacij, ter tako poudarilo racionalno komponento sodelovanja, kar pa bo oslabilo moč 

predsodkov.  

Tudi strategija skupnega šolanja otrok vsebuje prepričanje, da skupno šolanje iz različnih 

etničnih ali rasnih skupin zmanjšuje med etnične in rasne predsodke. Tudi ta strategija 

vsebuje domnevo, da »kontakti v šoli, medsebojna pomoč pri učenju in sodelovanje pri 

šolskih dejavnostih (pri)vzgojijo pri otrocih večje razumevanje za individualno, ne pa 

stereotipno zaznavanje in vrednotenje drugih otrok« (Nastran Ule, 1999: 317). Otroci ne 

povezujejo več socialnih kategorizacij z emocijami in afekti, temveč z aktualnim vedenjem 

posameznikov znotraj razrednih skupnosti (Allport, 1954; Aronson idr., 1978; Johnson, 1975; 

Slavin, 1983). 

Večletne raziskave omenjenih strategij so pokazale, da so bila prvotna pričakovanja prevelika. 

Do pozitivnih učinkov je prišlo le tedaj, če so imele močno družbeno in institucionalno 

podporo, ki je zviševala družbeni pomen in veljavo strpnosti in sodelovanja. Posamezniki so 

sicer spremenili svoja stališča do posameznikov iz drugih etničnih, socialnih oziroma rasnih 

skupin na pozitivnejša, vendar teh stališč niso pripravljeni posplošiti na celotne skupine, ki 
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jim ti posamezniki pripadajo. To pa pripelje do pomembnega dejstva. »Na predsodke ne 

vplivajo strategije prepričevanja, poučevanja, boljšega informiranja in boljših medosebnih 

stikov, razen kadar je to del obsežnejših sprememb v družbenem okolju in kontekstu, kjer se 

generirajo in ohranjajo predsodki. Dokler določeni predsodki pripomorejo posameznikom, da 

ohranjajo vsaj v svojih predstavah zanje ugoden družbeni položaj, predvsem pa zvišujejo 

možnost vertikalne družbene mobilnosti, toliko časa nobena »pedagoška« ali »terapevtska« 

strategija ne bo delovala ali pa bo imela le omejen in začasni učinek« (Nastran Ule, 1999: 

318). 

 

2.3.3 Spremenljivost, nespremenljivost predsodkov 

 

Na tezo o stabilnosti in nefleksibilnosti predsodkov naletimo pri vseh ključnih avtorjih. 

Allport (1954) razlaga trajnost in nefleksibilnost predsodkov z nefleksibilno, rigidno 

socializacijo otrok v družini in šoli ter s prenašanjem tradicionalnih predstav skozi podobe v 

knjigah, filmih, ter medijih na nove generacije. Longitudinalna raziskava je pokazala, da se 

predsodki nenavadno vztrajno ohranjajo skozi več generacij. Tudi druge študije so dokazale 

trdnost stereotipov in predsodkov skozi čas. Novejše raziskave pa so vendarle opozorile, da 

vsi stereotipi in predsodki niso enako trdovratni. Politična in družbena kultura se s časom 

spreminja, s tem pa tudi sprejemljivost predsodkov (Nastran Ule, 1999). 

Danes ni več kulturno sprejemljivo javno izražanje predsodkov do drugih ljudi. Brown (1995) 

pravi, da se najbrž stereotipi in predsodki niso zmanjšali, temveč gre le za manjšo družbeno 

zaželenost javnega izražanja stereotipov in predsodkov. Če to drži, potem gre le za pomik od 

javnih predsodkov k zasebnim, pri čemer so lahko slednji nevarnejši od javnih.  

Moscovici (1976) govori o povratnem vplivu manjšin na večine. Pravi, da se družbeni vpliv 

manjšin v večinski skupnosti lahko poveča (prav tako njihova splošna predstava), ko manjšina 

postane dovolj opazna in predvsem zanimiva za večino. Sklepamo lahko, da se lahko 

predsodki o kaki marginalizirani in stigmatizirani skupini zmanjšajo ali spremenijo na boljše, 

če skupini uspe dokazati in javno demonstrirati kakšno zanimivo inovacijo v svojem 

delovanju, stališčih, načinu življenja ali umetnosti/kulturi. 

Pomemben izvor stereotipov in predsodkov so tudi razlike v družbeni moči, bogastvu ali 

privilegijih posameznih družbenih skupin. Stereotipi in predsodki tako ne izhajajo le iz našega 
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kognitivnega aparata, temveč so ukoreninjeni v mreži družbenih odnosov med skupinami 

(Brown, 1995). To pa tudi pomeni, da je navidezna stabilnost in nespremenljivost stereotipov 

in predsodkov družbeni-strukturni učinek, ter da ima družbene-strukturne vzroke. Iz tega 

lahko sklepamo lahko, da se predsodki lahko spreminjajo po obliki, vsebini, načinu delovanja 

in izražanja. Vendar do teh sprememb ne prihaja zaradi družbenih razmer, temveč izhajajo iz 

opazovanja izoliranih posameznikov zunaj družbenega konteksta in zunaj zgodovinskih 

sprememb. Predsodkov največkrat ni mogoče spreminjati frontalno, z neposrednim 

učinkovanjem na posameznikovo zavest, s prepričevanjem ali poukom. »To se posreči le, če 

so poskusi prepričevanja, boljšega informiranja in kontakti s člani marginaliziranih manjšin 

vključeni v obsežnejše in temeljite družbene spremembe ukinjanja gospostva in dominacije« 

(Nastran Ule, 1999:322). 

 

2.4 »MODERNI« PREDSODKI V POSTMODERNI DRUŽBI 

 

V postmoderni družbi se zdi, da se je zmanjšal obseg javno izraženih predsodkov, predvsem 

rasnih in spolnih predsodkov. Če pa se že pojavijo, veljajo za nekultivirane in neprimerne. 

Prav tako je močno upadel odpor do črncev, mešanih zakonov in do mešanega šolanja otrok 

belcev in črncev. Pa vendar bi bilo napačno misliti, da so predsodki izginili. Gre zgolj za 

premik predsodkov in z njimi povezane diskriminacije, nikakor pa ne gre za njihovo 

izginjanje. Nekateri predsodki npr. do tradicionalno stigmatiziranih skupin – homoseksualci, 

duševno bolni, Romi, muslimani, itd., so se celo okrepili. Okrepili pa so se tudi nekateri stari 

predsodki, npr. do obolelih za aidsom (Nastran Ule, 1999). 
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2.4.1 Kričavi in subtilni rasizem 

 

Nekateri raziskovalci domnevajo, da je zmanjšana moč in obseg predsodkov prej iluzija kot 

stvarnost (Crosby idr., 1980; Dovidio in Fazio, 1992). Spremembe v družbenih normah so 

otežile javno izražanje predsodkov, še vedno pa se ti pojavljajo in vladajo v zasebnem 

življenju posameznikov (Nastran Ule, 1999). 

Ne gre pa zgolj za pomike v načinih izražanja predsodkov, temveč tudi za kvalitativne 

spremembe predsodkov. Tradicionalne predsodke so postopno nadomestili »moderni« 

predsodki, za katere ni več značilno neposredno izražanje antipatije, pač pa prikrito in 

simbolno izražanje antipatije do določenih družbenih skupin. Nekdaj so ljudje predsodke 

izražali v neposrednih stikih s člani drugih družbenih skupin, danes pa se kažejo skozi 

izogibanje stikom z njimi. Sodobni rasisti npr. ne zmerjajo več črncev za  manj inteligentne, 

ampak trdijo, da imajo preveč pravic, da zahtevajo preveč privilegijev. »Medtem ko naj bi pri 

tradicionalnem rasizmu prevladovalo sovraštvo in odkrito nasilje do drugih skupin, sedaj 

prevladuje ignoriranje, distanca, cinizem« (Nastran Ule, 1999: 324). 

Pettigrew in Meertens (1995) poimenujeta razliko med tradicionalnim in modernim rasizmom 

z razliko med kričavim in subtilnim rasizmom (do te ugotovitve sta prišla na podlagi obsežne 

raziskave). Slednji se za razliko od kričavega ne izraža z odkritimi negativnimi čustvi do 

manjšin, temveč se vzdržuje kakršnih koli pozitivnih čustev do njih. Medtem ko kričavi rasisti 

zagovarjajo nasilen izgon vseh nezaželenih etničnih manjšin, subtilni rasisti zagovarjajo le 

omejen izgon za tiste pripadnike teh manjšin, ki nimajo urejenih osebnih dokumentov ali pa 

so zagrešili kakšna kriminalna dejanja.  

Mnogi raziskovalci opozarjajo na visoko korelacijo med obema vrstama rasizma, saj se kljub 

razlikam ujemata v mnogih potezah. Zato ne moremo govoriti o novem rasizmu, temveč le o 

prikritem rasizmu, ki pa je v bistvu enak, kot je bil doslej (Brown, 1995). 

Torej med tradicionalnim (odkritim) in modernim (prikritim) rasizmom je glavna razlika le v 

odnosih do stigmatiziranih skupin. Pri odkritem rasizmu gre za aktivno zavračanje, medtem 

ko je za prikriti rasizem značilno pasivno odklanjanje oziroma ignoriranje, ki pa je lahko še 

nevarnejše kot pa odkrito in aktivno sovraštvo. Tej pasivni obliki rasizma, torej prikriti 

moderni obliki, pravijo raziskovalci tudi »odklonilni (averzivni) rasizem« (Kovel, 1970; 

Gaertner in Dovidio, 1986). 
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2.4.2 Averzivni rasizem 

 

Ta moderna oblika, ki je značilna predvsem za beli sloj v ZDA, je prevladala nad odkritim 

sovraštvom zaradi dejstva, »da se zdi prikriti averzivni rasizem bolj kultiviran ter da 

pripadniki srednjega sloja lažje racionalizirajo nezaupanje in averzijo do marginalnih skupin 

kot odkrito sovraštvo in nasilje« (Nastran Ule, 1999: 325). Mnogi moderni rasisti se namreč 

niti ne zavedajo oziroma ne želijo zavedati svojega rasizma. Če pa se ga zavedajo, se ne želijo 

izdati. Ta oblika rasizma je tako zelo prikrita, da ga nekateri strokovnjaki niti ne priznavajo. 

Da bi potrdila tezo o »averzivnem rasizmu«, sta se Gaertner in Dovidio (1986) lotila več 

raziskav. Empirično sta potrdila, da pri osebah, ki sicer odločno zagovarjajo stališča 

sprejemanja manjšin, obstaja hkrati tudi prikrito odklanjanje in izogibanje vsakdanjim stikom 

s pripadniki marginalnih skupin, ter težnja po druženju v zaprte elitne kroge. Ta pojav je 

zabeležil že Allport in ga označil s frazo: »Intelektualno poražen predsodek vztraja na 

emocionalni ravni« (Allport, 1954 v Nastran Ule, 1999: 325). Gaertner in Dovidio (1986) pa 

sta prišla še do ene pomembne ugotovitve – medtem ko je tradicionalni rasizem poudarjal 

manjvrednost marginalnih skupin v primerjavi z dominantnimi, je sodobni rasizem 

opravičeval in poudarjal večvrednost dominantnih skupin nad marginalnimi. »V sodobnem 

diskurzu je govor o »manjvrednosti« nebelcev jasno označen kot rasističen, kot nekaj slabega, 

itd. Zato se govorci temu diskurzu izogibajo. Če pa menijo, da so belci v kaki svoji »kvaliteti« 

boljši od nebelcev, to ne zveni kot rasizem, zlasti če je izraženo posredno« (Nastran Ule, 

1999: 325). 

»Averzivni rasizem ni zgolj zamaskiran in privatiziran tradicionalni rasizem, temveč je nova 

oblika predsodkovnega mišljenja, izražanja in delovanja. Temelji bolj na favoriziranju 

pripadnikov svoje skupine kot na diskriminaciji druge. Averzivni rasisti se torej niti ne 

zavedajo svojega rasizma. Na zavestni ravni se pogosto deklarirajo celo za izrecne 

nasprotnike rasizma« (Nastran Ule, 1999: 326). 

 

2.4.3 Izogibanje namesto odkritega sovraštva 

 

Sodobni posamezniki se skušajo v vsakdanjem življenju izogniti konfliktom in težavam 

zaradi možnih neprijetnih srečanj s pripadniki marginaliziranih in stigmatiziranih manjšin. 
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Preprosto so »prešibki«, da bi vzdržali odkrit konflikt in odkrito izrazili svoja stališča oziroma 

občutke do teh skupin ljudi. Zato svoje morebitne predsodke kažejo na način, da se 

»nezaželenim« skupinam izogibajo in se zanje ne zanimajo. Prav v zvezi s tem pa so 

raziskovalci ugotovili, da sodobne predsodke spremljajo šibka čustva, zato prevladuje hladno 

nezanimanje in tihi prezir do drugačnosti. Tako se etničnim, spolnim in rasnim 

diskriminacijam spreminja izražanje in način njihovega uveljavljanja, nikakor pa to ne 

pomeni, da omenjene diskriminacije izginjajo (Nastran Ule, 1999). 

Tipična sodobna oblika izražanja kakega predsodka je maksima »nič nimam proti črncem 

(Romom, ženskam, homoseksualcem itd.),« pri čemer izza »toda« sledi neko navidezno 

splošno dejstvo, ki meče dozdevno slabo luč na zgoraj omenjene skupine, npr. »mnogi živijo 

na račun socialnih podpor in se izogibajo delu« ali »ne znajo ravnati z denarjem« ali »vdajajo 

se alkoholizmu, mamilom« itd.« (Nastran Ule, 1999: 328). Diskriminacija se v sodobni razviti 

družbi seli iz območja, kjer so vrednote in ideje zavestno oblikovane, na območje, kjer so 

občutki in čustva, ki se omejujejo na sfero zasebnosti, nejasni in nezavedni. Vzporedno s tem 

se spreminjajo tudi vsebine predsodkov. »Medtem ko tradicionalne etnične predsodke 

karakterizira navezovanje na »površinske« razlike med ljudmi, kot so npr. barva kože, spol, 

običaji, vsakdanje vedenje, pa na drugi strani sodobne predsodke karakterizira navezovanje na 

»globinske« razlike, ki niso neposredno opazne; npr. razlike v izobrazbi, kulturni ravni, 

religiji, v telesnem in duševnem zdravju, življenjskem stilu« (Nastran Ule, 1999: 328). 

Predsodek do »Bosancev« se »preoblači« v druge oblike, npr. v predsodke zoper osebe s 

slabo izobrazbo, nizko kulturno ravnjo, drugačnim življenjskim stilom. Da bi preprečili te 

nove oblike predsodkov, ni zadostno preprečevanje javne direktne oblike diskriminacije, saj 

so ljudje s temi novimi oblikami že ponotranjili normo nediskriminacije, zavračanje rasizma, 

seksizma itd. Uspešnejši so ukrepi, ki so usmerjeni k pozitivnim normam in zakonom, ki 

izboljšujejo družbeni položaj, ter izobrazbeno in kulturno raven prizadetih skupin. Šele takrat, 

ko bo večina ljudi ponotranjila te norme, lahko pričakujemo upad predsodkov do označenih 

družbenih skupin (Nastran Ule, 1999). 
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3 NESTRPNOST, RASIZEM, DISKRIMINACIJA 

 

3.1 DISKRIMINACIJA NA ETNIČNI IN VERSKI OSNOVI V 

SLOVENIJI 

 

Diskriminacija na etnični in verski podlagi predstavlja za Republiko Slovenijo pravno 

moralni, latentni politični in varnostni problem. Devetak (2006: 5) opozori na slednje: 

 »Zavlačevanje z vračanjem pravic »izbrisanim« (več kot 18.000 osebam, državljanom 

bivših jugoslovanskih republik, ki so jih februarja 1992 s kolektivnim 

administrativnim ukrepom vlade, ne da bi jih o tem obvestili, »izbrisali« s seznama 

prebivalcev nove države, ker si do tedaj iz različnih vzrokov niso uredili slovenskega 

državljanstva), 

 Neurejen pravni status in iz tega izhajajoče človekove in manjšinske pravice ustavno 

nepriznanih etničnih skupnosti (pripadnikov narodov in narodnosti nekdanje 

Jugoslavije, Nemcev) in negativen odnos prebivalstva do urejanja pravic teh 

skupnosti, ki sestavljajo nekaj manj kot 10 odstotkov vsega prebivalstva, 

 Nenaklonjen odnos dela prebivalstva in največje verske skupnosti – RKC do islama, 

ki se med drugim kaže v tem, da že desetletja z različnimi izgovori preprečujejo 

graditev mošeje v Ljubljani, ki bi bila prvo islamsko versko središče v Republiki 

Sloveniji, 

 Stereotipno negativen odnos velikega dela prebivalstva do priseljencev, zlasti do tistih 

iz nekdanjega jugoslovanskega prostora, in ksenofobija med ljudmi, da bi brez 

predsodkov sprejeli demografske spremembe rasne, etnične in verske sestave 

prebivalstva Slovenije, in s tem povezane pravice evropskega državljana (na primer 

pravica voliti in biti izvoljen v lokalne organe oblasti), ki so posledica svobodnega 

pretoka ljudi znotraj EU, 

  …« 
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3.2 IZKUŠNJE, KI POTRJUJEJO OBSTOJ DISKRIMINACIJE, 

RASIZMA IN NESTRPNOSTI V SLOVENSKI DRUŽBI 

 

Diskriminacija, rasizem in nestrpnost v slovenski družbi obstajajo. To dejstvo je Devetak 

(2006) podprl z objavljeno raziskavo med predstavniki v Sloveniji živečih manjšin, torej tistih 

ustavno priznanih manjšin, kot tudi ustavno nepriznanih. Glavni namen raziskave je bil 

pridobitev povratnih informacij oziroma da se jim ponudi možnost predstavitve tako svojih 

pogledov in mnenj, kot tudi lastnih izkušenj glede diskriminacije in z njo povezanih 

elementov.  

Zaradi majhnega števila sodelujočih v kvalitativni študiji ne moremo reči, da so sodelujoči 

reprezentativni za celotno skupnost. Kljub temu pa gre za osebe, ki imajo v manjšinsko 

problematiko globlji vpogled in njihovi odgovori predstavljajo precej dober vpogled v 

vsakdanje težave obravnavanih skupnosti. 

 Izsledki študije 

Vsi predstavniki etničnih manjšin so se strinjali, da diskriminacija pri nas obstaja in da se 

pojavlja na različnih področjih (največkrat pri zaposlovanju, v stikih z državnimi 

institucijami, v medijih …). Občutenje obravnavanih skupin je najbolje povzel sledeči pogled: 

»Pod diskriminacijo na etnični osnovi si predstavljam to, da te nove manjšinske skupnosti, kot 

jim pravijo, kot so Hrvati, Bošnjaki, Srbi, ki so torej nastale po razpadu bivše Jugoslavije, 

niso ustavno priznane. Zakaj? Iz razloga, ker če bi bile ustavno priznane, potem bi bile 

enakopravne Italijanom, Romom in Madžarom, skratka, te nove manjšinske skupnosti bi 

lahko uveljavile svoje kolektivne pravice … To pomeni, da bi narod dobil svoje ime, ne pa da 

je»neki« priseljenec. In ker bi bilo to z Ustavo opredeljeno, potem bi to tudi predstavljalo 

kolektivno pravico, to pa bi pomenilo lažje uveljavljati svojo kulturno identiteto, kar pa je 

povezano tudi z določenimi sredstvi. Če bi bili ustavno priznani, bi jim iz proračuna sledila 

tudi višja sredstva« (Devetak, 2006: 25). Kymlicka (2005) trdi, da se odnos držav do manjšin 

razlikuje v smislu priznavanja njihovega statusa, spoštovanja njihovih pravic, priznavanja 

statusa in celo v omejevanju pravic, s čimer pride do zanikanja obstoja manjšin. S tem pa je 

posledično ogrožena tudi ohranitev obstoja njihove identitete. Zato lahko tudi rečemo, da so 

priseljenci iz držav bivše Jugoslavije obravnavani kot drugorazredni državljani. 
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Na področju družine in zasebne sfere se je pri sogovornikih pokazalo, da pripisujejo velik 

pomen negovanju lastne kulturne identitete. Tu velja omeniti zlasti ohranjanje rednih odnosov 

s sorodniki v matični državi njihovega etničnega izvora. Prav tako so vsi predstavniki manjšin 

izrazili željo, da bi njihovi otroci obiskovali dopolnilni pouk v maternem jeziku. Pri tem 

pogledu ima pomembno vlogo tudi dejstvo, da doma pretežno govorijo v svojem maternem 

jeziku. Problem, ki se pojavi v uresničevanju te zahteve, pa so predvsem stroški ter 

razpoložljivost učiteljskega kadra, kajti še posebej na tem področju so razlike med 

manjšinami precejšnje. Ta pouk ponekod tudi obstaja, vendar se tudi v teh primerih zmeraj 

pojavi vprašanje financiranja, saj ti stroški velikokrat presegajo plačilne zmožnosti staršev, 

zaradi česar je tudi že prihajalo do ukinitve tovrstnega pouka. 

Iz različnih odgovorov sodelujočih se je pokazalo, da je lahko drugačen jezik prav tako vzrok 

za diskriminacijo. Med drugim so sodelujoči opozorili na dvoličen odnos Slovencev do tujih 

jezikov, saj nekatere jezike, zlasti zahodnoevropske, slišijo raje kot druge. Eden od 

sodelujočih je opisal svoja opažanja: »/…/ veliko ljudi moti, da z nekim Albancem ali pa z 

bratom govorim albanski jezik. To jih precej moti, pa ne vem, zakaj. Če bi recimo govoril 

angleško, to ne bi nikogar motilo. Če pa govorim albansko, pa vsakogar moti. Pride do 

ignoriranja, takoj me gledajo na ignorantski način« (Devetak, 2006: 26).Vsekakor pa velja, da 

so vsi sogovorniki smatrali negovanje maternega jezika kot enega od bistvenih elementov pri 

ohranjanju narodnostne identitete in obstoja.  

Od skupnosti do skupnosti se prav tako razlikuje dostopnost medijskih vsebin v maternem 

jeziku. Medtem, ko je nekaterim manjšinam (Madžarom, Avstrijcem, Italijanom) dostopno 

dnevno časopisje, spremljanje televizijskih ali radijskih oddaj v maternem jeziku, pa nekatere 

manjšine pogrešajo posebne oddaje na RTV Slovenija, ki bi bile namenjene prav njim. 

Sodelujoči pravijo, da »ni vsebin v našem jeziku (na nacionalni RTV). Še vedno ni bosanske 

oddaje, ki bi se ukvarjala z Bošnjaki v Sloveniji. Lahko spremljamo dogajanje v Bosni (preko 

satelita), ne moreš pa spremljati dogajanja tukaj. Na hrvaški televiziji je oddaja, ki se ukvarja 

z manjšinskimi skupnostmi na Hrvaškem, tam lahko redno, vsak teden, spremljaš, kaj se 

dogaja z Bošnjaki na Hrvaškem. Takšna oddaja bi lahko bila nek model za oddajo na RTV 

Slovenija« (Devetak, 2006: 26). Pri mlajših generacijah bi lahko k zmanjšanju te medijske 

prikrajšanosti pripomogla dostopnost vsebin na medmrežju, medtem ko pri starejših nekatere 

od teh pomanjkljivosti ne bo ublažil. 
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Drugačna slika se kaže pri predstavnikih ustavno priznanih manjšin, ki so s tem področjem 

zadovoljni.  

V sklopu organiziranosti na etnični osnovi ter odnosi z matično kulturo je predstavnik 

albanske skupnosti na zelo nazoren način predstavil glavno težavno nepriznanih manjšin: 

»Ključni problem je, da albanska manjšina ni priznana kot ustavna manjšina. To je prvi izvir, 

vsi ostali pa so odvisni od prvega. Vse ostalo je odvisno do tega« (Devetak, 2006: 27). Namen 

dodelitve posebnih pravic, t. i. kolektivnih pravic, je predvsem ta, da bi pripadniki manjšine, 

in sama manjšina, lahko bolj učinkovito ohranili svoje etnične in druge značilnosti, kot so 

jezik, kultura, zgodovinska identiteta. Predstavniki bošnjaške skupnosti so v raziskavi navedli 

zanimive poglede na življenje v Sloveniji:  

1. »Trenutno mislim, da je ključni problem ta, da se v Sloveniji soočaš z nekimi 

osnovnimi stereotipi … da je Bosanec slabo izobražen, lahko je zidar, lahko je nek 

fizični delavec, lahko je Bošnjakinja kakšna čistilka, ni pa te predstave, da bi lahko bil 

kaj več. Iz te stereotipne predstave izhajajo vse ostale, npr. da so Bošnjaki avtomatično 

nekulturni ljudje, neizobraženi, ruralni, kmetje, in na tej osnovi te potem ljudje 

ocenjujejo« (Devetak, 2006: 28). 

2. »Ključni problem moje etnične skupnosti so, da ne morem ohraniti svoje kulture, svoje 

nacionalne identitete, nimamo dopolnilnega pouka v bosanskem jeziku, nimamo 

možnosti izražati svoje vere oziroma nimamo možnosti izpovedi svoje vere v verskih 

objektih, zaradi tega, ker nimamo ničesar. Nimamo TV oddaje v bosanskem jeziku, 

nimamo osnovne infrastrukture, skratka ničesar« (Devetak, 2006: 28). 

Sami odnosi med manjšinami so po besedah sodelujočih vsaj na deklarativni ravni pretežno 

dobri, vendar se breme bližnje preteklosti in razkoli v matičnih državah odražajo tudi v 

Sloveniji. Rane iz preteklosti še niso zaceljene, kar potrjuje tudi izjava predstavnika srbske 

skupnosti: »Z vsemi imamo dobre odnose. Ko pripravimo literarne večere, se jih veliko 

udeleži tudi iz drugih skupnosti. Ko pa prirejamo zabave, se pa ne vabimo. Saj veste, kako je, 

kakšen kozarček pa kakšna pesem z nacionalno vsebino in je lahko hitro kaj narobe« 

(Devetak, 2006: 29). 

V zvezi z diskriminacijo na področju dela, je eden od sodelujočih rekel takole: »Ja, to pa sem 

občutil. Primer: zdaj razmišljajo že tako, da smo mi tisti, ki smo jim vzeli službo. Danes, če 

tudi napredujete na določeno delovno mesto, ima pred mano, ne glede na to, da si sposoben, 

še zmeraj prednost Slovenec« (Devetak, 2006: 31). 
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Večini sodelujočih predstavlja vera pomemben element osebnostne identitete. Vsi so dejali, 

da imajo v Sloveniji ustrezne pogoje za negovanje svoje vere, razen predstavnikov bošnjaške 

skupnosti in predstavnika romske skupnosti muslimanske veroizpovedi. Glavni očitek je bil 

ta, da nimajo primerne infrastrukture za svoje verske obrede. 

Iz opravljene študije je razvidno, da so se vsi sodelujoči že srečali, v takšni ali drugačni obliki, 

s pojavi diskriminacije. Tudi Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) 

opozarja na visoko stopnjo rasizma, sovraštva do tujcev, antisemitizma in nestrpnosti v 

Sloveniji (Spletni vir 6, dne 18. 2. 2013). ECRI se neverjetno zdi, da muslimani še vedno 

nimajo džamije. Tako Ljubljana še vedno ostaja edina evropska prestolnica brez mošeje 

(Spletni vir 7, 8, dne 18. 2. 2013). Velik problem je tudi zaposlovanje ljudi, ki niso »čisti« 

Slovenci. »Zdi se, da je brezposelnost med pripadniki manjšin znatno višja, kot med 

pripadniki večinskega prebivalstva, pripadniki številnih manjšin pa sestavljajo večino delovne 

sile na nižjih delovnih mestih« (Spletni vir 6, dne 18. 2. 2013). Poleg pomembnega vprašanja, 

ki zadeva skupino izbrisanih, je problematično področje tudi policija, ki po njihovem mnenju 

ne posveča dovolj pozornosti rasističnemu vidiku kaznivega dejanja, ampak ga obravnava 

zgolj kot kaznivo dejanje, kot je ulični pretep. Kritike s strani ECRI so letele tudi na 

novinarje, ki pri poročanju o zločinih razkrivajo, kakšne narodnosti je storilec, celo takrat, ko 

to sploh nima zveze s kaznivim dejanjem (prav tam). 

Stanje v Sloveniji je alarmantno. Nestrpnost je na vsakem koraku, navkljub temu pa država to 

»novodobno muho« ignorira (Spletni vir 4, 5, 6, dne 18. 2. 2013). 

 

3.3 DRUGE OBLIKE DISKRIMINACIJ 

 

Največ drugih oblik, povezanih z diskriminacijo se obravnava v okviru področja ustavne 

pravice, in sicer pod področja etike javne besede. Povečano je število t. i. sovražnega govora 

oziroma poskusov vzbujanja nestrpnosti. 63. člen Ustave Republike Slovenije pravi takole: 

»Sovražni govor gre šteti za kršitev prepovedi vzpodbujanja vsakršne neenakopravnosti ter 

razpihovanja sovraštva in nestrpnosti« (Spletni vir 2, dne 24. 9. 2014). Gre za odkrit sovražni 

govor in homofobije, neupravičeno etiketiranje in ponavljanje stereotipov o posamezni 

družbeni skupini. Največkrat se obravnavajo pobude v zvezi s sumom verske nestrpnosti ter v 

zvezi z nacionalnimi oziroma etničnimi manjšinami. Nesprejemljivi izrazi nestrpnosti so še 
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posebej zaskrbljujoči, kadar jih v zvezi z opravljanjem svoje funkcije izrečejo politiki ali 

druge javne osebnosti na uglednih položajih v organih oblasti. Prav od njih je namreč 

upravičeno mogoče in potrebno pričakovati skrbnost za etiko javne besede in odgovornost za 

razvoj strpnosti in demokratične politične kulture (Devetak, 2006). 

Problem širjenja nestrpnosti se pojavlja tudi po svetovnem spletu, kjer ljudje na različnih 

forumih izzivajo, razpihujejo in širijo ideje v nasprotju z ustavno prepovedjo spodbujanja k 

neenakopravnosti in nestrpnosti po 63. členu Ustave.  

Slovenija velja v svetu za demokratično, pravno državo, v kateri so zagotovljene temeljne 

človekove pravice in svoboščine. V tej naraščajoči kulturni raznolikosti moderne družbe so 

nastali (in še vedno nastajajo) novi konflikti na osnovi etničnih in narodnostnih zahtev po 

priznanju in podpori ohranjanja kulturne identitete. Tovrstna gibanja predstavljajo klic h 

globljemu vpogledu v pravice manjšin in varovanja univerzalnih človekovih pravic. Varstvo 

manjšin je tako bistven element demokratične preobrazbe, kot tudi stabilnosti in varnosti v 

Evropi in svetu. 

Koncept človekovih pravic, ki so pravno varovane z mednarodnim pravom o človekovih 

pravicah, temelji na prepričanju, da »ima vsako človeško bitje pravico uživati te pravice brez 

nerazumnega razlikovanja glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično prepričanje, 

nacionalni ali socialni izvor, lastništvo, rojstvo ali drug status« (Devetak, 2006: 48). 

Zagotavljanje pravic manjšin, priznavanje njihovega dostojanstva in enakosti vseh 

posameznikov, ter uresničevanje njihovih teženj, krepi razvoj in prispeva k zmanjševanju 

napetosti tako znotraj države kot tudi med državljani.  

 

3.4 ODPRTOST SLOVENSKE DRUŽBE 

 

 »Kulturna in etnična nesoglasja v sodobnih družbah so vse pogostejša in tudi vse večja« (Rus 

in Toš, 2005: 109). To je ena od ugotovitev raziskave, iz katere sta Rus in Toš črpala 

empirične podatke za primerjavo Slovenije z drugimi 14. članicami EU. Raziskava ima naslov 

World Values Survey (WVS), nanaša pa se na stališča respondentov do politike, 

gospodarstva, vere, družine, civilne pobude, lokalne pripadnosti, varstva okolja, tehnologije in 

kakovosti življenja. Zajela je 80 držav in nad 200 000 respondentov. Raziskava je 

reprezentativni vzorec za 85 % svetovnega prebivalstva (Spletni vir 3, dne 15. 1. 2014), 
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potekala pa je v letih 1980, 1990 in 1999. Slovenija je bila v raziskavo vključena leta 1990, 

potem, ko je postala samostojna država.  

Rezultati raziskave so pokazali, da je strpnost do vseh etničnih in tudi do političnih skupin 

večja pri mladih kot pri starih respondentih. Prav tako je strpnost večja pri bolj izobraženih 

kot pri manj izobraženih respondentih, večja pa je tudi pri zgornjih slojih kot pa pri spodnjih. 

Ravno tako se večja strpnost kaže pri ženskah kot pri moških, čeprav razlike med spoloma 

niso velike (Rus in Toš, 2005). 

Sodeč po raziskavi so mlajši, bolj izobraženi deli prebivalstva v sodobnih družbah strpnejši do 

etničnih manjšin in novih življenjskih slogov. Vendar so v tem delu prebivalstva izjemno 

pomembne razlike, saj so »mladi v gospodarsko in politično stabilnih državah občutno 

strpnejši do drugačnih, mladi v gospodarsko stagnirajočih in politično nestabilnih družbah pa 

so, nasprotno, manj strpni kot preostalo prebivalstvo« (Inglehart, 1997: 248). 

»Zgornja ugotovitev nam pove, da tudi ksenofobija ni zgolj posledica rasistične usmerjenosti, 

ampak predvsem odziv na preveč negotovo okolje, v katerem živi posameznik, skupina ali cel 

narod. Odprtosti pač ne moremo pričakovati tam, kjer je negotovost ali celo ogroženost ljudi 

zelo velika« (Rus in Toš, 2005: 110). 

 

3.4.1 Razmerje med nacionalno in globalno skrbjo za drugega 

 

Skrb za človeštvo je na Nizozemskem kar trikrat večja od skrbi za rojake, na Finskem pa je 

globalna skrb več kot dvakrat večja od nacionalne. Nasprotni primer pa sta Poljska in 

Slovenija, saj je v teh državah skrb za rojake večja, kot pa skrb za človeštvo. Ravno zato 

sodijo Slovenci v manj odgovorne etnije, saj so nadpovprečno odgovorni le v odnosu do ožjih 

družinskih članov in rojakov (Rus in Toš, 2005). 
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                      Sociografske 

                           skupine 

Država 

Starejši Nezaposleni Priseljenci Bolni in 

invalidi 

 

Francija 67 54 26 60 

Velika Britanija 70 34 15 63 

Nemčija 69 34 21 55 

Avstrija 50 33 16 49 

Italija 76 60 35 74 

Nizozemska 53 22 16 49 

Švedska 67 36 30 60 

Finska 60 46 15 54 

Irska 81 50 29 80 

Poljska 73 52 9 65 

Češka 47 46 13 65 

Madžarska 60 32 5 48 

Hrvaška 68 70 20 70 

Slovenija 46 48 13 53 

Povprečje 63 45 20 61 

Tabela 1: Skrb za sociodemografske skupine (Rus in Toš, 2005: 65) 

 

Tabela prikazuje obseg skrbi posameznih držav do različnih sociogeografskih skupin, kot so 

starejši, nezaposleni, priseljenci in bolni/invalidi. Iz podatkov je razvidno, da je odstotek 

slovenskih respondentov, ki jih skrbi za priseljence, zelo nizek. Odstotek je celo veliko nižji 

od povprečja ostalih sodelujočih držav.  

Rus in Toš (2005) sta pri analizi sociodemografskih skupin v slovenskem vzorcu ugotovila, 

da je skrb za sociografske skupine večja pri starejših in pri nižjih, manj izobraženih slojih. 

Prav tako pa je skrb večja tudi pri ožjih družinskih članih kot tudi rojakih. »Izjema je le skrb 

za človeštvo, ki je nekoliko večja pri strokovnjakih in zgornjih slojih prebivalstva. Manjša 

odgovornost pri višjih slojih napeljuje na domnevo, da se bodo razmere v Sloveniji v 

prihodnje še poslabšale« (Rus in Toš, 2005: 66). 
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3.4.2 Razmerje med nacionalno in globalno solidarnostjo do drugega 

 

                        Skupina 

Država 

Družinski člani Sosedje Starejši Priseljenci Bolni in 

invalidi 

Francija 95 48 58 25 62 

Velika Britanija 91 41 55 15 57 

Nemčija 97 60 53 22 50 

Avstrija 97 71 59 20 58 

Italija 92 49 80 46 82 

Nizozemska 95 68 63 35 65 

Švedska 98 68 85 68 87 

Finska 92 45 70 23 72 

Irska 96 74 81 35 82 

Poljska 95 56 68 16 71 

Češka 91 51 63 15 75 

Madžarska 98 55 60 9 61 

Hrvaška 99 68 77 32 79 

Slovenija 98 66 65 28 70 

Povprečje 95 58 56 28 67 

Tabela 2: Pripravljenost za pomoč (Rus in Toš, 2005: 66). 

 

V tabeli so prikazani odgovori respondentov na vprašanje: »Ali bi bili osebno pripravljeni kaj 

narediti, da bi izboljšali življenjske razmere naslednjih skupin …?« S tem vprašanjem se meri 

solidarnost, ki jo Rus in Toš (2005) poleg odgovornosti uvrščata med socialne potenciale 

države blaginje.  

Iz povprečja, ki so navedena na dnu te tabele, lahko zaključimo, da je solidarnost bolj razvita 

kot odgovornost (v odnosu do ožjih družinskih članov, do sosedov, priseljencev, do bolnih in 

invalidov, ostarelih oseb), kar je presenetljivo, saj je skrb za druge le pasivno subjektivno 

stanje, medtem ko je pripravljenost na pomoč že prva stopnja mobilizacije.  

Medtem ko je skrb oz. odgovornost za večino sociogeografskih in sociodemografskih skupin 

podpovprečna, pa je osebna pripravljenost za pomoč nadpovprečna. »Na podlagi visoke 

pripravljenosti za pomoč je mogoče v Sloveniji razviti gosto neformalno mrežo solidarnosti« 
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(Rus in Toš, 2005: 67, 68). Kljub temu pa so odstotki slovenskih respondentov, ki bi bili 

pripravljeni kaj narediti, da bi izboljšali življenjske razmere priseljencev, zelo nizki – gre za 

skupino, kateri so respondenti najmanj naklonjeni.  
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4 MIGRACIJE IN PRILAGAJANJE IMIGRANTOV NA NOVO 

OKOLJE 

 

4.1 TEORIJE MIGRACIJ 

4.1.1 Pojem migracije v sociologiji 

 

»Pojem migracije ali selitve pokriva številne pojavne oblike, ki se mestoma prekrivajo, še 

številnejše pa so njihove specifičnosti, tako glede na zgodovinsko kot kulturno/družbeno in 

politično perspektivo« (Lukšič Hacin, 1995: 49). 

Klinar pravi, da so migracije »fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem 

prostoru, ki pripelje do relativno trajne spremembe kraja bivanja.« (Klinar, 1976: 15). 

Omenjeni sociolog prav tako meni, da pride pri selitvah do spremembe prostora in 

kulturnega/socialnega okolja, v pojem migracije pa je zajeta tako emigracija kot imigracija. 

Spremembe kraja bivanja izzovejo pomembne družbene spremembe. Sem spadajo spremembe 

družbenih odnosov, interakcijskih sistemov, družbenih skupin, institucij, norm, vrednot, 

kulture, identitete itd. (Klinar, 1976). 

 

4.1.2 Vzroki in motivi migracij 

 

Na posameznike, ki se odločijo za izselitev, vpliva predvsem splet različnih dejavnikov. Eden 

od njih je lahko prevladujoči, prav gotovo pa se vzajemno dopolnjujejo. Avtorica poudari, da 

je izselitev odvisna predvsem od »posameznikovega doživljanja omenjenih vplivov, ki 

delujejo v njem v relaciji do njegovih potreb« (Lukšič Hacin, 1995: 53), čeprav med 

posamezniki prihaja do velikih razlik v dojemanju in doživljanju potreb.  

Lukšič Hacin (1995) prav tako meni, da lahko vzroke migracij, njihovo selektivnost, smer 

toka in obseg gibanj, razložimo s pomočjo teorije o dejavnikih odbijanja in privlačenja 

oziroma tako imenovano pull-push teorijo. Zanjo je značilno, da razlaga vzroke, selektivnost, 

smer toka in obseg migracijskih gibanj s pomočjo dejavnikov odbijanja iz starega okolja 

(ekonomska stagnacija, padec standarda, zmanjšanje nacionalnih virov, nizek osebni dohodek, 

brezposelnost, politične in ostale diskriminacije) in dejavnikov privlačenja v novo okolje 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«  »Irena Andrić; diplomsko delo«  

50 
 

(ekonomska prosperiteta, dvig standarda, višji osebni dohodek, poklicna promocija, ustrezna 

zaposlitev, izobraževanje). Pozitivni in negativni dejavniki so praviloma v izvorni 

kulturi/družbi znani, prav tako pa je družba priselitve povezana s predstavami o njej.  

Tudi raziskava o Slovencih na Švedskem je pokazala, da je odločitev o odhodu v tujino 

odvisna predvsem od posameznikovega doživljanja omenjenih vplivov, ki jih navaja pull-

push teorija, v odnosu do njegovih potreb. V dojemanju in doživljanju svojih potreb pa 

prihaja med posamezniki do velikih razlik, saj vsak posameznik različne kategorije 

subjektivno doživlja in opredeljuje, npr. zadovoljiv osebni dohodek, ki navidezno deluje kot 

povsem objektiven (Lukšič Hacin, 1999). 

P. Klinar je drugačnega mnenja. Opozori na to, da se migracij ne da vedno razložiti z 

dejavniki privlačenja – odbijanja. Navaja izjeme, kot so izrazito nerazvite družbe, kjer po 

omenjeni teoriji prevladujejo dejavniki odbijanja, a je kljub temu relativno malo migracij. 

Vzrok za to vidi v tradicionalni navezanosti na izvorno okolje. Po njegovem mnenju odločitev 

o migriranju vsebuje racionalni in emocionalni element, ravno zaradi tega pa je pri analizi 

potrebno upoštevati socialno – psihološko – osebnostne karakteristike (Klinar, 1976). 

 

4.2 PROCESI PRILAGAJANJA NA NOVO OKOLJE 

4.2.1 Teorije prilagajanja 

 

 Teorija anglo-conformity 

Teorija ima svoje korenine v Severni Ameriki, v času, ko je bilo veliko črnih sužnjev nasilno 

pripeljano iz Afrike. V Ameriko so začeli prihajati tudi »drugačni« (po veri in etničnosti) 

belci. Drugačnost je sprožila razmišljanja o prihodnosti »ameriške« kulture, s tem pa so se 

pojavile teorije anglo-conformity.  

»Zagovorniki teh teorij postavljajo angleške institucije, angleški jezik, angleško orientirane 

kulturne vzorce kot dominantne in kot standard v ameriškem načinu življenja« (Lukšič Hacin, 

1995: 57). Zanje je značilno prizadevanje, da se imigrantom že v osnovi odreka pravica do 

asimilacije, do njihove prejšnje kulture in navezanost nanjo, značilno pa je tudi vzgajanje v 

»Američane« po anglo-saksonskem vzoru.  
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 Teorija »talilnega lonca« 

Ideja o ti. melting potu se pojavi v ZDA že v 18. stol. Gre za »nastajanje nove ameriške 

kulture in družbe prek mešanja in zlivanja številnih evropskih kultur, ki so jih prinesli 

priseljenci s seboj« (Lukšič Hacin, 1995: 60).S stapljanjem in mešanjem evropskih narodov – 

Ircev, Nemcev, Švedov, Poljakov, Kozakov, ter Afričanov in Polinezijcev, naj bi prišlo do 

nove rase, nove religije, nove države. Zagovorniki tega koncepta so se zavzemali za 

enakopravnost vseh kultur in medsebojno vzajemno spoštovanje. 

M. Gordon pa opozori, da se teorija melting pota močno približa teoriji anglo-conformity. 

Pravi, da »dejansko ne prihaja do zlivanja kultur prek kulminacije in amalgamacije, temveč 

do utopitve manjših, šibkejših« (Lukšič Hacin, 1995: 61). Prav tako je mnenja, da je Amerika 

sestavljena iz številnih »loncev« in zato ne moremo govoriti o melting potu, temveč o 

multiple melting potu. 

 Teorija kulturnega pluralizma 

Teorije kulturnega pluralizma za razliko od že opisanih dveh teoretskih skupin, ki na nek 

način predvidevata izginotje imigrantskih skupnosti in njihovih identitet, ter absorbcijo 

poznejših prišlekov in njihovih otrok v obstoječo ameriško strukturo, iščejo možnosti za 

kulturno kontinuiteto v vseh etničnih skupin znotraj istega političnega sistema (Lukšič Hacin, 

1995). 

Zagovorniki teorije poudarjajo in zagovarjajo pomen liberalizma, internacionalizma in 

tolerance. Poudarjali so, da imajo »novi« priseljenci starodavne in častne kulture, ki lahko 

veliko nudijo še nastajajoči ameriški. »Američan kot tak, je hkrati Poljak, Nemec, Anglež, 

Francoz, Žid, Irec … Bistveno je videti to, kar združuje ljudi, in ne tisto, kar jih ločuje« 

(Lukšič Hacin, 1995: 64). V številnih študijah o kulturnem pluralizmu se pojavljajo tudi drugi 

pojmi, najpogosteje pojma multikulturalnost in interkulturalnost. Razlike v definicijah in 

uporabi so od avtorja do avtorja zelo velike.  

 

4.2.2 Asimilacija in asimilacijske stopnje 

 

Za procese prilagajanja na novo okolje se je uveljavil pojem asimilacija. R. Park in E. Burgess 

sta asimilacijo opredelila kot »proces zlivanja, v katerem si osebe in skupine pridobijo 
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spomin, čustva in drže drugih oseb ali skupin« (Lukšič Hacin, 1999: 146). Sam proces sta 

poimenovala kot družbeni stik, njegov končni rezultat pa je asimilacija.  

Leta 1930 pride do spremembe v pomenu pojma – asimilacijo opredelijo kot proces in ne kot 

rezultat. Zanjo R. Park uporabi pojem »social asimilation«, ta sam asimilacijski proces, ki zna 

biti dolgoleten, pa deli na več stopenj. Spremljajo ga socialna dezorganizacija ter patologija 

(kulturni šok, anomija, ksenofobija, konflikti, nasprotovanja, negativni predsodki in 

stereotipi), diskriminacija in segregacija (Lukšič Hacin, 1999). 

M. Gordon za razliko od  R. Parka podrobneje razčleni višje stopnje asimilacije in opredeli 

akulturacijo kot začetno, nujno stopnjo asimilacije. 

Oba modela M. Gordona in R. Parka pa sta služila kot osnova modelu P. Klinarja, ki za 

razliko od njiju začne z akomodacijo in adaptacijo oziroma integracijo, kot prvo stopnjo v 

procesih prilagajanja priseljencev na novo okolje. Vsi trije avtorji so izdelali idealno – tipske 

modele, v katerih predstavljajo posamezne stopnje procesov prilagajanja ali asimilacije. 

»Zaporedje asimilacijskih stopenj proti vse popolnejši asimilaciji govori o državljanski 

asimilaciji kot njeni najvišji obliki« (Lukšič Hacin, 1999: 147). Modeli asimilacijskih stopenj 

ustrezajo predvsem postopkom in procesom, ki potekajo v državah, ki zagovarjajo načelo 

vrojenosti, neke vrste dednosti državljanstva. Procesi akulturacije oz. asimilacije druge in 

naslednjih generacij, torej že v tujini rojenih otrok, se dejansko začnejo pred pridobitvijo 

državljanstva. Zaradi tega lahko pride do krize identitete, do razcepljene osebnosti in statusne 

inkogruence, ko se v tujini rojen posameznik lahko z novo kulturo/družbo povsem 

identificira, živi »njen način življenja«, ima »pravi« sistem vrednot, a še vedno nima 

državljanstva. V takšnih migracijskih situacijah je državljanska situacija dejansko lahko 

zadnja stopnja procesov prilagajanja na novo okolje. Nasprotje predstavljajo primeri, ko je 

državljanstvo relativno lahko dosegljivo za vse priseljence, ne glede na to, od kje so (Lukšič 

Hacin, 1999). 

R. Park, M. Gordon in P. Klinar so torej ob svojih analizah procesov prilagajanja izdelali 

idealno-tipski model z večimi spremenljivkami asimilacijskega procesa. Kljub razlikam lahko 

opazimo podobnost v izhodiščnem pristopu, to je v analizi realnega skozi teoretski idealno-

tipski model (Lukšič Hacin, 1995). 
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 MODEL R. PARKA 

Park pravi, da različne imigrantske etnične skupine razvijajo skupno kulturo in se vključujejo 

v velike institucije imigrantske družbe. Med etničnimi skupinami prihaja do medsebojnih 

stikov, akomodacije, tekmovanja in asimilacije. Asimilacijo opredeli kot »proces 

interpenetracije in fuzije, v kateri si osebe in skupine pridobijo spomin, emocije in držo 

drugih ljudi ali skupin« (Lukšič Hacin, 1995: 69). Postopno pride do izoblikovanja skupnega 

kulturnega življenja. Družbeni stik je proces interakcije, katerega končni idealni cilj je 

asimilacija. Do asimilacije pride le preko primarnih odnosov, ki so večji del emocionalni in 

bolj intenzivni. Sekundarni odnosi lahko le pospešijo akomodacijo, medtem ko na asimilacijo 

nimajo pomembnega vpliva (Lukšič Hacin, 1995). 

Asimilacijske procese Park deli na več stopenj (Park v Lukšič Hacin, 1995: 70): 

1. »Akulturacija je najnižja stopnja asimilacije. Zanjo je značilno površno povzemanje 

posameznih elementov dominantne kulture na ravni sekundarnih odnosov in ne poseže 

v globlje primarne odnose. Tako ne povzroča celovitejše izgube izvorne kulture. 

2. Strukturalna asimilacija je višja stopnja. Tu zasledimo vključevanje imigrantov v vse 

strukture imigrantske družbe na ravni primarnih in sekundarnih odnosov. 

3. Višje stopnje asimilacije so identifikacijska in državljanska asimilacija, amalgamacija 

in popolna asimilacija. Z nastopom zadnje stopnje imigrant izgubi svojo izvorno 

kulturo in prevzame dominantno kulturo družbe, v katero se je naselil. S tem pa pride 

tudi do spremembe referenčne skupine imigranta. Tako pride tudi do pojavov etnične 

stratifikacije, diskriminacije, segregacije med dominantno večino in imigrantskimi 

manjšinami.« 

Procesi so dolgoletni. Spremljajo jih socialna dezorganizacija ter patologija (kulturni šok6, 

anomija, ksenofobija, konflikti, nasprotovanja, negativni predsodki, stereotipi), diskriminacija 

in segregacija. 

 MODEL M. GORDONA 

M. Gordon navaja sedem spremenljivk, ki naj bi služile za opazovanje procesov prilagajanja, 

v prvi vrsti »melting pota«, ki bi združil dve različni skupnosti v novo.  

                                                           
6 Kulturni šok – je »normalen« nujen pojav, ki spremlja vsak prehod »(ne)normalnega« človeka iz ene kulture v 

drugo, obenem pa je predhodnik asimilacijskih procesov, ki mu lahko sledijo. Je stanje brezupne osuplosti, 

zbeganosti in zmede« (Lukšič Hacin, 1995: 71). 
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Spremenljivke, ki izražajo stopnjo asimilacije v Gordonovem idealno tipskem modelu, so: 

1. »Akulturacija ali kulturna asimilacija (imigrant spremeni kulturne vzorce obnašanja in 

prevzame kulturo imigrantske družbe); 

2. Strukturalna asimilacija (imigranti vstopijo v organizacije – klike, klube – institucije, 

socialno strukturo imigrantske družbe na ravni primarnih odnosov); 

3. Amalgamacija (bistveno je biološko mešanje, pri čemer je slednja bolj opazna pri rasni 

problematiki); 

4. Identifikacijska asimilacija (imigranti se identificirajo z domačini); 

5. Odsotnost predsodkov; 

6. Odsotnost diskriminacije; 

7. Državljanska asimilacija (odsotnost vrednostnih konfliktov in konfliktov, ki zadevajo 

družbeno moč)« (Gordon v Klinar, 1976: 145). 

 

 MODEL P. KLINARJA 

Model P. Klinarja se od Gordonovega modela razlikuje ne samo v posameznih asimilacijskih 

stopnjah, temveč tudi v njihovi uporabi. Medtem ko Gordon svoje stopnje poudarja zgolj kot 

spremenljivke idealno-tipskega modela, jih P. Klinar opredeli kot dejanske procese, do katerih 

prihaja v življenju priseljencev.  

V modelu P. Klinarja lahko zasledimo nekatere elemente Parkovega in Gordonovega modela: 

1. Akomodacija in adaptacija – integracija 

Akomodacija je »proces minimalnega prilagajanja imigrantov kultur imigrantske družbe« 

(Klinar v Lukšič Hacin,1995: 74). Med domačini in imigranti je vzpostavljen le minimalni 

kompromis, ki preprečuje, da bi se napetost spremenila v medsebojne konflikte. Akomodacija 

je proces, ki zadeva le sekundarne procese in lahko olajša asimilacijo, ni pa nujno, da le ta 

sledi. Za imigrantske družbe je torej sprejemljiva, saj ohranja stabilnost sistema. 

Adaptacija (integracija) je »proces, ko imigrantska etnična manjšina ohranja del svoje etnične 

kulture in istočasno sprejema neke elemente kulture in vrednot imigracijske družbe« (Klinar v 

Lukšič Hacin, 1995: 74). Ti procesi zadevajo tudi primarne odnose, integracija pa dopušča 

razlike med kulturo imigrantske družbe in kulturami imigrantske skupnosti. 
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2. Asimilacija 

 Akulturacija (akulturacija, transkulturacija, jezikovna akulturacija) 

Akulturacija ali kulturna asimilacija je »začetna stopnja, pri kateri pride do prevzemanja 

kulture, kulturnih vzorcev obnašanja in vrednot imigrantske družbe in površinskih sprememb 

na nivoju sekundarnih odnosov.« (Klinar v Lukšič Hacin, 1995: 75). Zunanje pojavne oblike 

akulturacije, katere se relativno hitro osvojijo, so govorjenje, obleka in obnašanje, notranje, ki 

pa so »trdnejše« in zahtevajo trajnejši proces, pa so morala, vrednostni sistem, občutki, okus 

in estetski kriteriji.  

 Strukturalna asimilacija 

P. Klinar pravi, da šele strukturalno asimilacijo lahko povsem štejemo za stopnjo asimilacije, 

ki zadeva primarne odnose. Bistvo strukturalne asimilacije je, »da imigranti vstopijo v 

socialno kulturo imigrantske družbe na ravni primarnih odnosov, kar vodi do spremembe 

temeljnih vrednot« (Klinar v Lukšič Hacin, 1995: 76). 

 Amalgamacija 

Amalgamacija, ki je poseben vidik razvite strukturalne asimilacije in se bolj pogosto pojavlja 

pri drugi generaciji kot pri prvi, predstavlja zlitje imigrantov z domačini. Ne gre zgolj za 

mešanje različnih ras, ampak tudi mešanje različnih kultur (mešani zakoni). Če želi 

amalgamacija imeti znak višje stopnje asimilacije, potem se mora povezovati s strukturalno in 

identifikacijsko asimilacijo. 

 Identifikacijska asimilacija 

Razvije se identifikacija z novo družbo. Odvisna je tako od odnosa posameznika imigranta do 

»nove« sredine, prav tako tudi od odnosa te sredine do njega. O identifikacijski asimilaciji 

lahko govorimo le v primerih, ko gre za obojestransko vzajemno sprejemanje. 

 Državljanska asimilacija 

Stopnjo državljanske asimilacije posameznik doseže takrat, ko pridobi vse politične pravice in 

postane enakovredni politični subjekt z domačini. »To je visoka stopnja asimilacije, kjer je 

odpravljena politična diskriminacija. Začetek državljanske asimilacije je naturalizacija oz. 

pridobitev državljanstva« (Klinar v Lukšič Hacin, 1995: 77). 
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4.2.3 Socializacija/inkulturacija 

 

Socializacija/inkulturacija je »proces posameznikovega učlovečenja, ki hkrati zagotavlja 

družbeno/kulturno reprodukcijo. Je tudi ključno stičišče med osebnostjo in družbo/kulturo in 

predpogoj nujnega obstoja, kajti posamezniku je človeškost dana zgolj kot možnost« (Lukšič 

Hacin, 1995: 97). Človek lahko postane družbeno in kulturno bitje le takrat, ko je podvržen 

procesom socializacije in inkulturacije. 

Posameznik si v omenjenem procesu ustvari predstave o družbenem svetu, način mišljenja, 

čustvovanja in vrednotenja. Svojo identiteto izoblikuje kot občutek pripadnosti ne le človeški 

vrsti, ampak njenim številčnim členom in razčlenitvam: od rase, naroda do družbenega 

razreda, itd. V tem procesu se nenazadnje izoblikuje tudi njegova osebnost kot individualnost. 

Posameznik postane ud družbene in kulturne celote. 

Socializacijske procese lahko razdelimo na primarne in sekundarne. Kriterij delitve je 

intenzivnost vpliva okolja na izoblikovanje otrokove osebnosti v posameznih starostnih 

obdobjih (Lukšič Hacin, 1995). 

 Primarna socializacija/inkulturacija 

Procesi primarne socializacije/inkulturacije se v prvih letih otrokovega življenja odvijajo v 

družinskem krogu. V tem emocionalno razgibanem obdobju, ki vključuje več kot le 

spoznavno učenje, je otrok zelo odprt za zunanje vplive. Identificira se s pomembnimi 

»drugimi« preko različnih načinov čustvovanja. Prav tako je pomemben vidik primarne 

socializacije težnja po nezavednem posnemanju, ki postopno prerašča v zavestno posnemanje 

vzora. Najpomembnejši dejavnik procesov socializacije/inkulturacije pa je govorica ali ti. 

materni jezik. »Ob prepletanju maternega jezika s situacijami in situacijskimi spremembami 

otrok postopno interiorizira svet pomenov in simbolov, ki so temelj človeške komunikacije. V 

teh procesih se vzpostavijo temelji nezavednega, ki človeka spremljajo celo življenje« (Lukšič 

Hacin, 1995: 99). 

 Sekundarna socializacija/inkulturacija 

Procesi sekundarne socializacije nadgrajujejo primarno socializacijo. Ti »novi« procesi 

nikakor ne morejo izpodriniti učinkov primarne socializacije, lahko jih le delno spremenijo. 
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Na tej stopnji ima posameznik že grobo oblikovano osebnost. Čustvene vezi, ki so pogoj 

uspešne primarne socializacije, se umaknejo formalnim, neosebnim.  

Ker je sekundarna socializacija nadgradnja primarne socializacije, je za uspešno socializacijo 

nujno, da je osnovna struktura sekundarne socializacije podobna primarni socializaciji, kajti 

njuna neskladnost lahko vodi do »neuspešne« socializacije. Pri tem je treba opozoriti na 

velike možnosti neskladja med primarno in sekundarno socializacijo, do katerega lahko pride 

pri selitvah v tuje kulturno/družbeno okolje. Temu so izpostavljeni predvsem otroci v prvi 

izseljenski generaciji, ki so se izselili s svojimi starši v različnih starostnih obdobjih.  

 Resocializacija 

Resocializacijski procesi ali socializacija odraslih oz. ponovna socializacija so »procesi 

moderne, diferencirane družbe/kulture, ko primarna socializacija ne more več izpolniti vseh 

zahtev, ki jih postavljajo sodobni procesi učlovečenja posameznika in reprodukcije 

skupnosti« (Lukšič Hacin, 1995: 102). Torej gre za proces, v katerem se izničijo učinki 

prejšnje socializacije in se sprejmejo nove oblike vedenj, vrednotenja in čustvovanja. Človek 

se v tem procesu iz različnih razlogov bistveno »preoblikuje«. 

 

4.3 MIGRACIJSKA POPULACIJA 

4.3.1 Izseljenske generacije 

 

 Prve izseljenske generacije 

Večina prve izseljenske generacije je doživela kulturni šok. Nekateri so ga uspešno prebrodili 

in se tako bolj ali manj uspešno resocializirali v novem okolju. Pri drugih pa je zaprtost 

postala njihova trajna življenjska drža, ki je vodila v osamljenost in izoliranost. Takšni 

posamezniki običajno niso usvojili novega jezika, kar pa jih je pozneje odtujilo ne le od 

okolja, ampak tudi od lastnih otrok.  

J. Zalokar (v Lukšič Hacin, 1995), psihiater in izseljenec, opozarja na različne socialno 

patološke pojave, ki so lahko prisotni pri prvi generaciji. Ti so: marginalizacija, nostalgija, 

prekomerno uživanje hrane in debelost, pijača in alkoholizem, samomori, ter mrzlično iskanje 

ustalitve v delu, do katerih lahko pride zaradi preselitve in nezadostne resocializacije.  
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Prve izseljenske generacije se lahko srečajo tudi s statusom tujca. Status je najprej odvisen od 

državnopravno-politične sfere in njenega odnosa do tujcev. Po drugi strani pa je status tujca 

povezan tudi s kulturno in družbeno pogojenim odnosom do drugačnosti, kar se kaže 

predvsem v državah, kjer se je uveljavil princip podeljevanja državljanstva po rojstvu. Tu 

priseljence spremlja stigma, čeprav so se rodili v »novi« sredini. Tretji vidik, ki ga Lukšič 

Hacin (1995) še omenja, pa je vloga etnične izseljenske skupnosti, njeno delovanje in vpliv na 

ohranjanje statusa tujca. Pri prvi generaciji ostaja velik del tega problema prikritega, medtem 

ko se v drugi generaciji odkrije v vsej svoji širini.  

Obdobje primarne socializacije je najobčutljivejše, zato je prekinitev le-te lahko vzrok 

razdvojene osebnosti. Gre za pojav, ki je prisoten predvsem pri tistih otrocih, katerim se je 

zaradi selitve spremenilo okolje primarne socializacije, temu pa je sledilo že omenjeno 

statusno neskladje med primarno in sekundarno socializacijo (Lukšič Hacin, 1995). 

 Druge izseljenske generacije 

Pripadniki druge izseljenske generacije so rojeni v »novem«, za njih domačem, kulturnem in 

družbenem okolju, v katerem so bili socializirani. Takšna identiteta vsebuje bolj ali manj 

elemente nove družbene in kulturne sredine. Prav tako obstaja možnost, da se pri 

posamezniku vzpostavi obrambni mehanizem kot odgovor na pripisan status. Tako lahko 

govorimo o specifični interiorizaciji stigme, ki ima na identiteto v nastanku drugačen vpliv, 

kot pa stigmatizacija že izoblikovane identitete. Stigma ima na otroka močan vpliv. Njene 

posledice se pri izoblikovani osebnosti kažejo kot zavračanje in negacija dela lastne identitete, 

predvsem narodne (etnične). Tudi pri drugi generaciji lahko pride do pojava razdvojene 

osebnosti, ki ni nujnost, ampak možnost. Možna vzroka sta naslednja (Lukšič Hacin, 1995: 

142): 

1. »Posameznik se počuti člana nove skupnosti, se z njo popolno identificira, slednja 

pa ga zavrača in mu pripisuje status tujca. 

2. Razdvojena osebnost je lahko tudi posledica statusa tujca, povezanega s stigmo in 

ksenofobijo, ki je v mladosti močno vplival na socializacijo in interiorizacijo pri 

posamezniku. To lahko povzroči specifično razklanost, za katero je značilno, da 

posameznik zavrača del lastne identitete.«  

Kljub temu, da je druga generacija še vedno nosilka številnih tradicij, ter je tako podvržena 

akulturacijskim vplivom, se resocializacija pri drugi generaciji, ki je že socializirana in 
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inkulturirana v novi sredini, postopno pomika od individualnega akulturacijskega vidika k 

»normalni« resocializaciji.  

 Tretja in četrta generacija 

Pri tretji in četrti generaciji se status tujca, stigme in marginalizacija postopno izgubljajo, saj 

se dviga izobrazba, ki zagotavlja večje možnosti socialne mobilnosti, prav tako pa se povečuje 

delež mešanih zakonov. S tem so manjše tudi možnosti za pojav razcepljene osebnosti 

(Lukšič Hacin, 1995). 

 

4.3.2 Tipi transformacijskih procesov imigrantov 

 

Tipi transformacijskih procesov imigrantov v družbi/kulturi, v katero so se naselili, so v 

bistvu dani s pozitivnimi in negativnimi kombinacijami dveh razsežnosti spreminjanja, ki jih 

kaže tabela. 

Sodelovanje v ( slovenski ) 

 družbi                                

Sodelujejo Ne sodelujejo 

Identifikacija    

Pozitivna identifikacija Tip odprte, dejavne 

etnične skupine 

Tip kohezivne, tradicionalne etične 

skupine 

Negativna identifikacija Tip od imigrantov 

izolirane, dejavne 

skupine 

Tip izolirane nedejavne, apatične 

skupine - marginalci 

Tabela 3: Transformacijski procesi med imigranti (Mežnarić 1986: 95). 

 

Kombinacije, ki jih vidimo na sliki, nam kažejo le dve skrajni vrsti transformacije imigrantov 

v sprejemni družbi. Imigrantovo vedenje v sprejemni družbi se stabilizira prek transformacij 

skupin in posameznikov, s postopnim preoblikovanjem »podobe o sebi«, ter z odpravljanjem 

začetne tesnobe. »Za »postopno« imamo širjenje participacijskega prostora in identificiranja z 

novimi, univerzalnimi vlogami v sprejemni družbi z vključevanjem specifičnih vlog v 

posamezne subsisteme (delo, šolo, soseščino, življenjski slog)« (Mežnarić 1986: 96). 

Omenjen proces poteka hkrati z reorganiziranjem imigrantskih skupin, s širjenjem 

participacijskega prostora in s spreminjanjem vrednot. Sleherni proces pa ima tudi negativno 
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stran, ki pelje v dezorganizacijo, regresivno vedenje, razpad celotnega normativnega in 

vrednostnega sistema. Prav v teh procesih, kjer je s širjenjem participacijskih prostorov in 

uveljavljanjem novih norm, vrednot in simbolov neprestano prisotno opredeljevanje 

imigrantov, pride tudi do stikov med etničnimi skupinami, ki se lahko razvijejo v medsebojno 

spoznavanje, razumevanje, strpnost ali pa v napetosti.  

 ANALITIČNI TIPI IMIGRANTOV 

Analitični tipi transformiranja imigrantov izhajajo iz kombinacije pozitivnih in negativnih 

predznakov participacije v sprejemni družbi in identifikacije s splošno veljavnimi in 

sprejetimi normami, vrednotami in simboli sprejemne družbe (glej zgornjo tabelo). Ti tipi so 

naslednji:  

TIP A – marginalni: apatična skupina, izolirana od sprejemne družbe in imigrantov; 

TIP B – stabilni: imigranti, ki so izolirani od sprejemne družbe in instrumentalno usmerjeni; 

TIP C – aktivni: imigranti, izolirani od lastnih skupin, participacijski prostor v sprejemni 

družbi  je v glavnem instrumentalen; 

TIP D – kohezivni, tradicionalni: etnično orientirana skupina z diferenciranim 

participacijskim prostorom; 

TIP E – odprti: aktivni imigranti, kritični do vrednot, norm in simbolov sprejemne družbe; 

TIP F – kohezivni, instrumentalni tip imigrantov (Mežnarić, 1986:96). 

 TIP A: marginalni tip imigrantov 

To skupino tvorijo ljudje z roba družbe. Njihov participacijski prostor je skrčen na družinski 

krog, njihovi odnosi s člani skupine pa postajajo vse napadalnejši ali ravnodušnejši. 

Sodelovanje v družbi je omejeno na osnovne dejavnosti in odnose, torej na zadovoljevanje 

najpreprostejših potreb. Ravno zaradi teh le nujnih družbenih vezi, je njihov participacijski 

prostor nestabilen, se ne razvija in ne stremi k učinkovitosti. Zaradi nezmožnosti uresničenja 

osnovnih aspiracij je blokirana sposobnost komuniciranja z družbo, kar pa preprečuje 

izgradnjo okvirja odnosov z družbo ter standardizacijo vedenja skupine v okolju. Zato je 

obseg dejavnosti na temeljnem institucionaliziranem področju – na delu, v šoli, zdravstvu, 

potrošnji, prostem času – minimalen in nestabilen. Posledica tega je, da takšna skupina v 

družbi nima svojega stalnega mesta. Identifikacija z vrednotami, normami in simboli 
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sprejemanja družbe je negativna, kar pomeni, da je reakcija največkrat napadalna ali apatična. 

Ti »napadi« agresivnosti so do družbe večinoma usmerjeni nediskriminatorno, najpogosteje 

proti sami imigrantski skupini, apatija pa se kaže v nezaupanju v možnost, da bi se položaj 

spremenil. Dinamični vidiki vedenja imigrantov kažejo, da niso sposobni sprejeti novih vlog 

in vrednot, za ustanove sprejemne družbe pa ne kažejo pretirane zainteresiranosti. Še 

več,nesmiselnost njihove družbene vloge izražajo z besedami, ki je tudi ena od 

najpomembnejših spremenljivk v njihovem vedenju. Njihove vsakdanje vloge so »opravila«, 

ki jih morajo opravljati, da bi si zagotovili življenjski minimum. Torej delo dojemajo 

instrumentalno in nimajo nobenih aspiracij do napredovanja. V takšni skupini zato ni 

hierarhije starih ali novih vrednot, ki bi jih njihove aktualne vloge organizirale v smiselno 

celoto.  

 TIP B: stabilni tip imigrantov 

Participacijski prostor skupine, katere značilnost sta kohezivnost in stabilnost, je omejen na 

primarno skupino imigrantov, vendar se ta po malem vendarle razširja na delo, soseščino, 

pasivno članstvo v klubih, v gostilne, cerkve. Ta začetna dispozicija za širjenje sodelovanja v 

družbi vsebuje možnost za odpravo izoliranosti. Za takšno skupino je družina temeljna 

solidarnostna enota. Nekatere partikularne vrednote se s procesom prilagoditve spremenijo, 

vendar le prek družine, ki velja za temeljno transformacijsko skupino in je glavni prostor 

stabilizacije, solidarnosti in izražanja. Imigranti iz takih skupin so pripravljeni sprejeti nove 

vloge in se jih učiti, saj želijo z napredovanjem doseči svoje cilje. Da pa bi to dosegli, se 

morajo učiti jezik sprejemne družbe, ki je osnovna manifestacija. Njihove aspiracije so 

usmerjene k sprejemni družbi, prav tako pa so njihovi cilji zastavljeni tako, da se ujemajo z 

vrednotami napredovanja. Imigranti te skupine so odprti za izobraževanje, za učenje ob delu. 

Kljub temu pa je njihova mobilnost omejena le na zaposlitev, drugih dopolnilnih dejavnosti 

nimajo. Prednost dajejo institucionalnem komuniciranju s sprejemno družbo – nove vloge pa 

sprejemajo samo v teh sferah; na novo pa opredeljujejo tudi stare. Od marginalnega tipa se 

razlikujejo po tem, da je usmerjenost imigrantov v instrumentalno sfero poudarjena, vendar 

brez sočasnega sprejemanja novih, drugačnih norm.  

 TIP C – aktivni tip imigrantov 

Začetna adaptacija te skupine ima dokaj nizek prag; »pripadniki hitro prodrejo v strukturo 

sprejemne družbe, čeprav še zmeraj na področju instrumentalnega, t. j. dela« (Mežnarić, 1986: 

138). Osnovne značilnosti te skupine so izoliranost od imigrantov, sodelovanje v sprejemni 
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družbi z znanjem jezika, ter identificiranje z normami, vrednotami in simboli sprejemne 

družbe. To identificiranje s splošnimi vrednotami sprejemne družbe pa spremlja kritičnost do 

premis teh vrednot in simbolov. 

 TIP D – kohezivni, tradicionalni tip imigrantov 

Participacijski prostor takšne skupine je obsežen, vendar hkrati omejen na določene skupine 

imigrantov in domačih prebivalcev. Temelji na tradicionalnih obrazcih komuniciranja, prav 

tako pa je izrazito usmerjena k novim univerzalnim vrednotam in vlogam v sprejemni družbi, 

zaradi katere lahko v takšni skupini večkrat naletimo na povezanost imigrantov s krajevnimi 

elitami in z voditelji imigrantske »skupnosti«. Če je njihovo identificiranje z novimi 

družbenimi normami in vrednotami močno, tega vsekakor ne moremo reči za identificiranje v 

simbolni sferi, ki ostaja tako rekoč docela tradicionalna. V tej skupini so družine, ki v zasebni 

sferi negujejo usmerjenost k materinščini. 

 TIP E, F –odprti, dejavni, kritični tip imigrantov 

Gre za novo etnično identiteto, torej imigrante, ki so v domačem kraju zasedli višje položaje 

na družbeni lestvici in so na tradicijo in običaje navezani precej manj, kakor drugi imigranti. 

Njihov participacijski prostor se hkrati razvija z vzpostavljanjem tako formalnih kot tudi 

neformalnih povezav s sprejemno družbo, čeprav hkrati vzdržujejo tesne zveze z imigrantsko 

elito. Učijo se jezika, ob delu se izobražujejo, prav tako pa tudi sodelujejo v krajevnih 

kulturnih in drugih dejavnostih. Ta skupina je pozitivno usmerjena k univerzalnim normam, 

vrednotam in simbolom sprejemne družbe. Kar zadeva neučinkovitosti ustanov sprejemne 

družbe, etnocentrizma in nacionalizma v sprejemni družbi, kaže ta skupina kritičnost in 

nasprotovanje. 

4.3.3 Opis imigracijske populacije v Sloveniji 

 

Preselitve v Slovenijo so »odraz narodne raznolikosti posameznih emigracijskih področij v 

Jugoslaviji« (Mežnarić, 1986: 70). Za manjšinske skupine, kot so na primer imigranti v 

Sloveniji, je osrednje vprašanje, ki zadeva te skupine, njihovo mesto v družbeni strukturi. Vse 

te nepredvidene dogodke, s katerimi se ti ljudje srečujejo v neposredni interakciji, je težko 

razumeti brez poznavanja zgodovine, političnega razvoja in aktualne taktike delovanja 

skupine. 
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 OD KOD SO MIGRANTI? 

Delež državljanov iz držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje Jugoslavije, je leta 2000 znašal 

92 % od vseh tujcev živečih v Sloveniji (Vertot, 2001). Že leta 2007 pa se je delež tujcev iz 

dežel nekdanje Jugoslavije zmanjšal na 89 %, povečalo pa se je število tujcev iz vseh držav 

EU in drugih evropskih držav. Še posebej se je povečalo število državljanov Bolgarije 

(SURS, 2008). 

Marca 1981 je bilo v Sloveniji največ priseljencev iz Hrvaške (31 %), potem iz BiH (23 %) in 

iz ožje Srbije (9,6 %). Po izjavljeni narodnosti je bilo med priseljenci v Sloveniji največ 

Hrvatov (45,1 %), nato Srbov (31,6 %), nato Muslimanov (9,7 %), najmanj pa Albancev (1,5 

%).  

Ob popisu leta 2002 pa so se priseljenci iz BiH (69.279 prebivalcev Slovenije) po narodnostni 

pripadnosti opredelili sledeče: 23 % (15.612) srbske narodnosti, 20 % (13.876) Bošnjaki, 10 

% (7.120) Hrvati, 9 % (6.332) Muslimani, 8 % je bilo narodnostno neopredeljenih – 

opredeljeni kot Bosanci, 7 % pa ni želelo odgovoriti na vprašanje o narodnostni pripadnosti 

(SI-STAT, 2002). 

 OZADJE MIGRACIJ V SLOVENIJO 

Evropske države, kamor so bili usmerjeni migracijski tokovi s področja nekdanje Jugoslavije, 

so v sedemdesetih letih omejile število imigrantov. V tem obdobju je Slovenija povečala 

priseljevanje z območja nekdanje Jugoslavije, saj je zaradi gospodarske rasti potrebovala 

dodatno delovno silo. Tisti čas je Slovenija v okviru nekdanje države SFR Jugoslavije veljala 

za bolj razvito republiko in za imigrante tudi bolj privlačno. Ker pa so na območju nekdanje 

Jugoslavije vladale vojne razmere, je prišlo do nenormalnega razvoja migracijskih tokov. 

Priseljenci so namesto vračanja iz Slovenije v svoje izvirno okolje celo začeli priseljevati 

svoje sorodnike (Pezdir, 2004).  

Glede na motive migrantov, lahko torej le-te kategoriziramo na (Poročevalec, št. 38, 1998: 26 

v Šaršević, 2003):  

 »ekonomske migrante (delavce migrante, profesionalce, poslovneže,ipd.);  

 politične migrante (iskalce azila, begunce, vojne begunce,ipd.);  
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 sekundarne  migrante  oziroma  družinske  člane  (zakonce,  druge  partnerje,  

ki predstavljajo  zakonu  podobno  skupnost,  mladoletne  in  odrasle  otroke,  

starše  in druge sorodnike).« 

Migracije delavcev so bile v Sloveniji sprva mišljene kot začasne migracije. Kljub temu pa je 

še danes v Sloveniji viden njihov vpliv na strukturo tuje populacije. 

 KDAJ SO MIGRANTI PRIHAJALI? 

Večina priseljencev je prišla po letu 1971. V tem obdobju se je predvsem povečal delež 

priseljenih iz BiH, Črne gore in Srbije. V letih 1971-1975 je prišlo 24 % priseljencev iz BiH, 

v letih 1976-1981 pa 46 % vseh priseljenih iz te republike.  
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5 IMIGRANTI IN VPETOST IMIGRANTOV V SLOVENSKI 

ŠOLSKI SISTEM 

 

5.1 STATISTIKA ŠOLOOBVEZNIH IMIGRANTOV V ŠOLAH 

 

Slovenija je zelo zanimiva za priseljence iz držav bivše Jugoslavije. O številu imigrantskih 

otrok, ki so vključeni v slovenski izobraževalni sistem, nimamo natančnih podatkov. Glede na 

podatke Statističnega urada Republike Slovenije lahko podamo le okvirno oceno. 1. januarja 

2014 je bilo v Sloveniji 2.207 otrok tujcev, ki so imigrirali iz držav bivše Jugoslavije, starih 

med 5 in 14 let. Ti otroci predstavljajo 1,1 % vseh šoloobveznih otrok (SI-STAT, 2014). 

Tabela 4: Struktura šoloobveznih otrok po državi izvora v Sloveniji (prav tam) 

Prebivalstvo po: SPOLU, DRŽAVI DRŽAVLJANSTVA, LETU, STAROSTI 

  2014 

5-9 let 10-14 let 

Spol - SKUPAJ Bosna in Hercegovina 1258 949 

Črnagora 30 21 

Hrvaška 73 82 

Kosovo 669 704 

Makedonija 527 476 

Srbija 219 213 
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5.2 ZAKONSKA PODLAGA VKLJUČEVANJA IMIGRANTOV V 

SLOVENSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

 

2. člen Zakona o osnovni šoli iz leta 1996 (Spletni vir 9, dne 11. 5. 2015) navaja več ciljev 

izobraževanja, med katerimi bi izpostavili naslednje, kot izhodišče za spodbujanje 

multikulturalizma:  

 vzgajanje za uspešno vključevanje v demokratično družbo, 

 spoznavanje sebe, lastne identitete in drugih kultur, 

 ozaveščanje o državni pripadnosti in narodni identiteti, 

 razvijanje vedenja o zgodovini Slovencev ter njihovi kulturni in naravni dediščini, 

 spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, 

 spoštovanje in sprejemanje drugačnosti, 

 spodbujanje medsebojne strpnosti. 

8. člen Zakona o osnovni šoli (prav tam) predvideva za otroke, ki prebivajo v Republiki 

Sloveniji in njihov materni jezik ni slovenščina, dopolnilno izobraževanje v obliki 

organiziranega pouka slovenskega jezika in kulture ob vključitvi v osnovno šolo, kot tudi 

pouk maternega jezika in kulture. Enake pravice imajo skladno z 10. členom (prav tam) tudi 

otroci, ki so tuji državljani oziroma so brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji. 

Priseljenci s slovenskim državljanstvom imajo torej pravico do dodatnega pouka slovenščine, 

kar je opredeljeno v Zakonu v osnovni šoli, dejansko pa se izvaja samo do ena ura tedensko 

oziroma do 35 ur letno (Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem 

vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je v letu 2012 pripravil smernice za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole (Spletni vir 10, dne 13. 5. 2015) z namenom, da bi pomagali 

vzgojno-izobraževalnim zavodom pri načrtovanju in uspešni implementaciji strategij za 

uspešnejšo vključenost tujcev v slovenski izobraževalni sistem. V nadaljevanju navajamo 

nekaj strategij: 

 vzgojno-izobraževalna ustanova mora pred prihodom učenca zagotoviti prijetno okolje 

sprejema, ki vključuje vse zaposlene, 

 strokovni delavci šole morajo ustrezno pripraviti skupino oziroma razred  
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 strokovni delavci se morajo seznaniti s temeljnimi kulturnimi, družbenimi 

posebnostmi države priseljencev, 

 razred, v katerega se migrantski otrok vključuje, mora biti seznanjen z državo iz katere 

sošolec oziroma sošolka prihaja, 

 sestanek s starši (pomembna je vključenost staršev, saj otroci odražajo vedenjske 

vzorce, ki jih pridobijo doma). 

Pravni status otrok priseljencev je ob vpisu v slovenski izobraževalni sistem izenačen z 

ostalimi vključenimi otroki. Izobraževanje otrok priseljencev se v Republiki Sloveniji 

uresničuje skladno z načeli Deklaracije Združenih narodov o otrokovih pravicah glede 

izobraževanja (7. načelo Deklaracije Združenih narodov o otrokovih pravicah) in pravico do 

izobraževanja skladno s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah (28. in 29. člen 

Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah). Upoštevati moramo tudi direktive in 

zakonodajo Evropske skupnosti in ostalih mednarodnih organizacij. 

Po 29. členu Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah mora biti izobraževanje 

otrok usmerjeno (Spletni vir 11, dne 13. 5. 2015): 

 k zagotavljanju optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, 

 k vzgajanju za medsebojno strpnost, 

 k razvijanju zavesti o enakopravnosti spolov, 

 k spoštovanju drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

 k spoštovanju otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, 

 k razvijanju enakih možnosti obeh spolov, 

 k razvijanju sposobnosti za življenje v demokratični družbi. 

Pravice o vključevanju otrok priseljencev v slovenski osnovnošolski izobraževalni sistem pa 

so podrobneje urejene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

Zakonu o osnovni šoli ter v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja 

učencev v osnovni šoli. 

Za učinkovito vključevanje otrok priseljencev in za oblikovanje medkulturne družbe, pa so 

pomembna naslednja načela in cilji (Spletni vir 10, dne 13. 5. 2015): 
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 načelo odprtosti, avtonomnost in strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega 

zavoda in strokovnih delavcev, ki so v njem zaposleni; 

 načelo enakih možnosti (upoštevanje različnosti med otroci, s poudarkom na 

spoštovanju otrokove izvorne kulture, razvijanje multikulturnosti in raznojezičnosti); 

 načelo zagotavljanja enakih pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja; 

 načelo aktivnega učenja ter zagotavljanje možnosti različnih načinov komuniciranja; 

 načelo sodelovanja z lokalno skupnostjo. 

Primarna naloga vseh, ki sodelujejo v procesih vzgoje in izobraževanja ter pripadnikov 

družbene skupnosti, je zagotovitev ustrezne izobraževalne izkušnje vsakemu otroku na način, 

da le-ta doživlja sprejetost, uspeh in zadovoljstvo (prav tam). 

 

5.3 PROFESOR RAZREDNEGA POUKA IN OTROCI PRISELJENCEV 

5.3.1 Odnos učiteljev do različnih skupin učencev 

 

M. Peček (v Drnovšek, 2005) je konec leta 2003 in v začetku leta 2004 raziskovala odnos 

profesorjev razrednega in predmetnega pouka do različnih skupin učencev, in sicer do dečkov 

in deklic, Romov, otrok priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik, otrok s posebnimi 

potrebami ter revnih in premožnih otrok. V članku avtorica podrobneje predstavi del, v 

katerem so učitelji odgovarjali na naslednja vprašanja: (1) ali bi sprejeli otroka priseljencev v 

razred; (2) kateri način bi bil po vašem mnenju najustreznejši za poučevanje otrok 

priseljencev; in (3) ali je slovenski šolski sistem pravičen do otrok priseljencev?  

V nadaljevanju navajam rezultate raziskave (prav tam). 

V vzorec je bilo vključenih 207 profesorjev razrednega pouka in 207 profesorjev predmetnega 

pouka. V raziskavo je bilo vključenih 41 slovenskih šol. 
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DA 

RP ( % ) 

DA  

PP ( % ) 

NE 

RP ( % ) 

NE 

PP ( % ) 

Ne morem se 

odločiti 

RP ( % ) 

Ne morem se 

odločiti 

PP ( % ) 

muslimani 88,9 90,6 3,6 2 7,5 7,4 

Srbi 90 92 3 1 7 7 

Hrvati 93,5 91,1 2,5 1 4 7,9 

Albanci 87,4 89,6 4 2,5 8,6 8 

Tabela 5: Če bi lahko izbirali, ali bi sprejeli otroka priseljenca v svoj razred? (prav tam) 

RP – razredni pouk 

PP – predmetni pouk 

 

Analiza odgovorov na vprašanje, ali bi sprejeli otroka priseljenca v svoj razred, kaže, da se 

kar nekaj učiteljev razrednega pouka ni moglo odločiti ali bi otroka sprejeli ali ne. Če 

združimo odstotek tistih, ki so izrecno zavrnili možnost in odstotek neodločenih, je v 

povprečju kar 10 % učiteljev pokazalo odklonilen odnos do otrok priseljencev. Podrobnejši 

pregled dobimo pri analizi pogojev, pod katerimi so učitelji pripravljeni sprejeti otroka 

priseljenca v svoj razred. Večina učiteljev se je strinjala, da bi se otroci priseljencev od 

samega začetka morali učiti pod enakimi pogoji kot drugi otroci. Manj kot desetina vprašanih 

pa je bila mnenja, da bi se pouk za otroke priseljencev moral izvajati ločeno od ostalih.  

V raziskavi so bili učitelji povprašani tudi glede pravičnosti slovenskega šolskega sistema do 

migrantskih otrok. Večina učiteljev, tako razrednega pouka kot predmetne stopnje, verjame, 

da je sistem pravičen do migrantskih otrok. Odstotek profesorjev razrednega pouka pa se 

bistveno ne razlikuje od odstotka profesorjev predmetne stopnje. 

 

5.3.2 Vključevanje otrok priseljencev v slovenski šolski sistem in vloga profesorja 

razrednega pouka 

 

»Vzgojno-izobraževalni sistem igra eno ključnih vlog v procesu integracije migrantskih otrok 

v državi sprejema, saj je šola prostor, kjer se poleg posredovanja znanja odvija tudi proces 

socializacije« (Bešter in Medvešek, 2010: 205). 
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Bešter, R. in Medvešek, M. (2010) trdita, da je primarna naloga države ta, da z ustreznimi 

politikami in ukrepi uredi področje uspešnega vključevanja migrantskih otrok v družbo 

oziroma v njene podsisteme. Poudarjata, da so najučinkovitejše celovite strategije, ki 

zajemajo vse ravni izobraževalne vertikale. Avtorici opažata, da v zadnjem času tudi 

Slovenija posveča več pozornosti omenjeni problematiki s poudarkom na osnovnošolskem 

izobraževanju.  

Poudariti moramo, da pojav otrok z migrantskim ozadjem ni novodoben pojav, je pa v 

ospredje prišel šele v zadnjih desetih letih, čeprav vemo, da je priseljevanje z območij bivših 

jugoslovanskih republik v Slovenijo prisotno že več desetletij. Posledično to pomeni, da se ne 

smemo omejiti zgolj na nove migrantske otroke, ampak je potrebna posebna obravnava tudi 

tistih, ki so rojeni v Sloveniji, a imajo migrantske korenine, saj se tudi ti otroci soočajo s 

podobnimi težavami. Avtorici predlagata, da bi morali obstoječi programi in ukrepi v šolah 

zadovoljiti potrebe vseh otrok z migrantskim ozadjem. Nadalje avtorici poudarita, da je 

potrebno nameniti posebno pozornost dejstvu, da »so migranti in migrantski otroci heterogena 

skupina, ki so se priselili iz različnih držav, nosijo s sabo različne kulturne repertoarje, so 

pripadniki različnih etničnih skupnosti, imajo različna jezikovna znanja, pa tudi odnos 

Slovencev do posameznih migrantskih skupin je lahko različen« (Bešter in Medvešek, 2010: 

206).  

Ena izmed primarnih nalog učitelja razrednega pouka pa je prepoznati glavne težave 

migrantskih otrok, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Te težave so 

naslednje (Bešter in Medvešek, 2010): 

 predznanje in učenje slovenskega jezika, 

 nezadostna dostopnost gradiv za poučevanje slovenščine kot tujega jezika, 

 razlike v šolskem sistemu izvorne države in slovenskim šolskim sistemom, 

 neustrezno razdelani kriteriji ocenjevanja znanja migrantskih otrok, 

 otežena komunikacija učiteljev s starši migranti zaradi šibkih jezikovnih zmožnosti. 

Slovenska filantropija (Kumer idr., 2009 v Šinigoj, 2010) je izvedla raziskavo z naslovom 

»Analiza stanja na področju vključevanja učencev in dijakov z migrantskim ozadjem v sistem 

vzgoje in izobraževanja v RS«. Izsledki raziskave so pokazali, da šole izvajajo naslednje 

programe za podporo učencem z migrantskim ozadjem:  

 dodatne ure za učenje slovenščine, 
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 možnost učenja maternega jezika, 

 učna pomoč, ki je lahko organizirana individualno ali skupinsko, 

 prilagojen način dela in ocenjevanja. 

Vendar pa izsledki raziskave pokažejo tudi, da se pojem »otrok z migrantskim ozadjem« 

dojema le v ožjem smislu, saj so v to kategorijo vključeni le otroci, ki so se v tujini rodili ter 

so v Slovenijo prispeli pred kratkim in zato še ne obvladajo zadostno slovenskega jezika. 

Posledično so različne oblike pomoči dostopne le njim. Redkeje se v slovenskih šolah ta 

pojem razume v širšem pomenu, ki vključuje tudi tiste otroke, ki so sicer rojeni v Sloveniji, a 

imajo migrantske korenine. 

Medtem ko se država osredotoča le na jezikovno (ne)zmožnost takšnih otrok, pa se mora 

profesor ukvarjati še z ostalimi aspekti uspešne integracije v novo kulturno okolje, pri tem pa 

ne sme zanemariti izvornega kulturnega ozadja migrantskega otroka. Prav tako pa je nujno 

najti »ustrezno metodološko in pojmovno osmislitev medkulturnega dialoga.« (Vidmar 

Horvat v Vižintin, 2010: 147) 

Glede stanja na področju je zgovorna izjava učiteljice za dodatno strokovno pomoč na eni 

izmed slovenskih osnovnih šol. 

»Glede vključevanja otrok migrantov smo se kar nekako mogli znajti sami. Na ravni države ni 

bilo nič kaj dosti dorečenega, predvsem kako ravnati s temi otroki v šolskem sistemu. In v 

bistvu glede na to, da smo iz leta v leto dobivali vedno več teh otrok, se je bilo potrebno zbrati 

z določeno skupino ljudi, ki bo to področje pokrivala in razmišljala o tem, kaj bi se dalo 

narediti za te otroke. Bodisi najprej na oblikovanju pozitivne klime v šoli, na oblikovanju 

občutka varnosti in pa tudi pri samem usvajanju socialnega jezika, da se bo otrok in starš tudi 

sporazumeval z učitelji, delavci šole in tudi v širšem okolju. Potem sam učni proces za tega 

otroka. Ne moremo otrok kar tako dati v razred brez kakršnihkoli programov in prilagoditev, 

vsaj nekaj časa ne. To dvoletno prilagajanje ocenjevanja in preverjanja znanja je tudi 

Ministrstvo za šolstvo in šport zakonsko opredelilo v lanskem (2007/08 op. a.) šolskem letu.« 

(v Bešter in Medvešek, 2010: 215). 

Profesorji razrednega pouka morajo primarno ustvariti ustrezno razredno klimo, v vseh 

učencih (ne samo migrantskih) oblikovati občutek varnosti in najti način preseganja 

komunikacijskih ovir. Prav tako ne sme delovati zgolj kot podajalec učnih vsebin, ampak tudi 
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kot povezovalec med dvema ali večimi kulturami, zato je njihova vloga upoštevanje načel 

multikulturnega izobraževanja, ki si jih bomo podrobneje pogledali v nadaljevanju. 

Kakšna je torej vloga profesorjev razrednega pouka na področju multikulturnega 

izobraževanja (Spletni vir 26, dne 29. 5. 2015)? 

Multikulturno izobraževanje izhaja iz spoštovanja treh glavnih načel: 

1. Spoštovanje kulturne identitete učenca (posredovanje kulturno ustreznih vsebin in 

dostopnost enako kakovostnega izobraževanja za vse). 

2. Medkulturno izobraževanje vsakemu učencu nudi kulturno znanje in veščine, ki so 

potrebne za aktivno sodelovanje v družbi. 

3. Medkulturno izobraževanje vsakemu učencu nudi kulturno znanje in veščine, ki vodijo 

do spoštovanja, razumevanja in solidarnosti med posamezniki, etničnimi, družbenimi, 

kulturnimi in verskimi skupinami in narodi. 

Unesco (prav tam) implementacijo prvega načela predlaga z uporabo kurikula in učnih vsebin, 

ki: 

 izhajajo iz raznolikih sistemov znanj in izkušenj učencev; 

 vključujejo njihove zgodovine, znanja in tehnologije, vrednostne sisteme in druga 

družbena, gospodarska in kulturna pričakovanja; 

 učence vodijo k razumevanju in spoštovanju lastne kulturne identitete; 

 so usmerjene k spoštovanju kulturnih identitet, jezikov in vrednot vseh učencev; 

 izkoriščajo dostopne lokalne vire. 

Profesorji razrednega pouka morajo razvijati učne metode, ki so kulturno primerne (npr. 

pripovedovanje zgodb, dramatika, poezija), ki temeljijo na praktičnih, sodelovalnih in 

kontekstualiziranih učnih tehnikah, ki vključujejo aktivnosti v sodelovanju s kulturnimi 

ustanovami ter z obiski kulturnih spomenikov ali muzejev. Profesorji morajo ravno tako 

razviti kulturno ustrezne metode ocenjevanja, če okoliščine to dovoljujejo, pa tudi omogočiti 

uporabo maternega jezika učencev. 

Pri implementaciji prvega načela je potrebno tudi ustrezno izobraziti strokovne (so)delavce, ki 

morajo biti seznanjeni s kulturnim izročilom države, iz katere prihajajo ti otroci, zavedati se 

morajo izobraževalnih in kulturnih potreb manjšinskih skupin, učne vsebine in metode pa 

morajo znati prilagoditi potrebam skupin, katerih kulture se razlikujejo od večinske kulture. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«  »Irena Andrić; diplomsko delo«  

73 
 

Drugo načelo zahteva zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju s pomočjo 

naslednjih ukrepov: 

 zagotovitev enakopravnega dostopa do vseh oblik izobraževanja za vse družbene 

skupine, 

 eliminacija vseh oblik diskriminacije v izobraževalnem sistemu, 

 zagotavljanje izobrazbenega standarda, ki omogoča enakovreden dostop do 

srednješolskega izobraževanja, 

 sprejemanje ukrepov za integracijo skupin s posebnimi kulturnimi potrebami v 

izobraževalni sistem (npr. otroci migrantskih delavcev) 

 zagotavljanje enakih možnosti za sodelovanje v učnem procesu, 

 zagotavljanje nediskriminatornega, varnega in mirnega učnega okolja. 

Strokovni delavec v šolstvu mora uporabljati kurikulum in učne vsebine, ki:  

 večinski skupini posredujejo znanje o zgodovini, tradiciji, jeziku in kulturi 

manjšinskih skupin,  

 manjšinskim skupinam posredujejo znanje o družbi kot celoti, 

 so usmerjene k odpravljanju predsodkov o kulturno različni družbeni skupini znotraj 

države, 

 vključujejo različne kulturne sisteme s posredovanjem znanja z vidika različnih kultur. 

Strokovni delavci morajo torej imeti odlično poznavanje interkulturne paradigme v 

izobraževanju ter njenega vpliva na preobrazbo vsakodnevnih praks v razredu, šoli in širši 

lokalni skupnosti. Zavedati se morajo tudi vloge izobraževanja v boju proti rasizmu in 

diskriminaciji. Profesorji morajo obvladovati veščine vključevanja manjšinskih skupin v učni 

proces, veščine za prepoznavanje in upoštevanje heterogenosti učencev. 

Tretje načelo predvideva oblikovanje kurikula, ki pripomore k: 

 odkrivanju kulturne raznolikosti, zavedanju pozitivne vrednosti te raznolikosti in 

spoštovanju kulturne dediščine, 

 kritičnemu zavedanju boja proti rasizmu in diskriminaciji, 

 ozaveščanju o kulturni dediščini s pomočjo poučevanja zgodovine, geografije, 

literature, jezikov itd., 
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 razumevanju in spoštovanju vseh ljudi, njihovih kultur in civilizacij, vrednot, načinov 

življenja, 

 zavedanju o globalni soodvisnosti med različnimi narodi, 

 zavedanju ne le o pravicah, ampak tudi o dolžnostih posameznikov ali družbenih 

skupin, 

 razumevanju pomena mednarodne solidarnosti in sodelovanja, 

 spoštovanju različnih miselnosti. 

Otroci morajo usvojiti veščine komuniciranja in sodelovanja, ki presegajo kulturne ovire. To 

lahko dosežemo s pomočjo neposrednega stika med učenci in učitelji iz različnih držav 

oziroma kulturnih okolij. 

Prvotno pa je izrednega pomena usposabljanje delavcev, ki mora vključevati veščine, ki 

razvijajo: 

 zavedanje o pozitivni vrednosti kulturnega pluralizma, 

 zavedanje, da ima vsak posameznik pravico razlikovati se od drugih, 

 zavedanje pomena lokalne skupnosti in lokalnih izobraževalnih sistemov, jezikov in 

družbenih praks za učne procese in oblikovanje osebe v državnih, regionalnih in 

globalnih skupnostih, 

 poznavanje zgodovine civilizacije in antropologije, da bi lažje prenesli idejo o 

pluralnosti, dinamičnosti kultur, 

 strpnost do drugačnosti. 

Iz zgoraj navedenega vidimo, da je v Sloveniji zakonodaja le delno uredila problematiko 

uspešnega vključevanja migrantov v izobraževalni sistem v smislu dodatnih ur za učenje 

slovenskega jezika. V praksi to večinoma deluje v primeru »novih« imigrantov, vsaj na 

začetku, potem pa so le ti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah večinoma prepuščeni samim 

sebi. V luči zavedanja delnega izpolnjevanja smernic pri vključevanju imigrantov v 

izobraževalni sistem, pa UNESCO predlaga nadgradnjo kurikula za uspešnejšo izvedbo 

medkulturnega izobraževanja.  
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5.3.3 Strategija preprečevanja nacionalne nestrpnosti 

 

Vloga profesorja razrednega pouka pri preprečevanju nacionalne nestrpnosti med učenci je 

zahtevna. Živimo v multikulturnem okolju, kar pomeni, da se moramo naučiti sobivati s 

pripadniki drugih narodnosti, ki v našo družbo vnašajo drugačen, nam večinoma neznan 

kulturni material. Profesor razrednega pouka mora biti v prvi vrsti ozaveščen in odprt za 

drugačnost.  

Kroflič (2011) v članku o multikulturnem izobraževanju v Sloveniji predstavi izobraževalni 

model v treh korakih: 

1. Otrok je v zgodnjem otroštvu zmožen le odnosov na temelju ljubezni in prijateljstva, 

zato pedagogika s podpiranjem teh odnosov otroku omogoči razvoj zmožnosti 

relacijskega odgovora in razvoj normativov za družbeno sprejemljive aktivnosti na 

naraven način. 

2. Ker so lahko osebni odnosi nevarni, ker lahko vodijo k pretirani empatiji, empatični 

pristranskosti, pomilovanju ali paternalizmu, je naslednji korak osredotočen na 

razvijanje občutka spoštljivosti do konkretnih oseb oziroma aktivnosti. 

3. Zadnji korak moralnega izobraževanja pa pomeni, da se otrok zaveda etičnih načel in 

humanističnih zahtev, še posebej tistih, ki se dotikajo človekovih pravic in ekologije, 

ter da jih začne uporabljati za demokratična pogajanja v medosebnih konfliktih. 

Kroflič (2011) dodaja, da se morajo učitelji v javnih šolah zavedati, da je del njihove 

odgovornosti ustvarjanje inkluzivne kulture in izogibanje stereotipizaciji in sodbam o 

zmožnostih imigrantskih otrok. 

Ker pa je spoštovanje verjetno težko dosegljivo, bi bilo povsem dobro že, če bi razvili 

»razumevanje praks konkretnih oseb«. Za dosego tega pa moramo biti ljudje zelo strpni. 

Razumeti moramo, kaj drugačnost pomeni. Toleranca, ki prav tako pomeni strpnost, se prične 

z dopuščanjem drugačnosti in z učenjem od drugačnih. Gre z priučeno socialno veščino, kjer 

človek razume drugačnost in je sposoben dojemati različnost. Otroka je potrebno naučiti 

strpnosti. Torej, potrebno je razumeti vse strani drugih in jim dovoliti, da se polno izrazijo kot 

edinstveni individumi, kar tudi so.  
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5.4 MEDIJSKI PRIMER NEUSPEŠNE VKLJUČITVE IMIGRANTA V 

SLOVENSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM  

 

Kljub temu, da je za zmanjšanje nestrpnosti med mladimi uvedenih kar nekaj smernic in 

strategij, je ta še vedno prisotna. Decembra 2014 so nam mediji predstavili primer neuspešne 

vključitve dečka z imenom Ahsen. Deček, ki je obiskoval 5. razred, se je poleti istega leta 

preselil z družino v Slovenijo iz Bosne in Hercegovine. Sošolci ga niso sprejeli medse. Nad 

njim so vršili nasilna dejanja že takoj na začetku šolskega leta. Deček je bil vsakodnevno 

deležen psihičnega nasilja, kjer je poslušal izjave »prekleti Bosanc!«, »nimaš za kruh!«, »tu 

ne smeš sedeti!«. Dečkova mama je poiskala pomoč učiteljice, svetovalne službe in na koncu 

tudi ravnatelja, a situacija se ni izboljšala. Psihično nasilje je preraslo še v fizično nasilje 

(Spletni vir 12, dne 1. 5. 2015). 

Incident se je zgodil 27. novembra v osnovni šoli v Desklah. Do fizičnega obračuna naj bi 

prišlo, ker deček, po pričevanju njegove mame, ni razumel zahteve sošolcev, naj se umakne iz 

razreda, kjer je potekala vaja za predstavo. Eden sošolec ga je držal, medtem ko ga je drugi 

tepel. Udarci so padali po glavi, prsih, trebuhu in nogah. Deček je nato ostal pri pouku še 

naslednji dve šolski uri. Po prihodu iz šole je večkrat potožil o bolečinah, bruhal, zato so ga 

starši odpeljali k zdravniku, ki je dogodek tudi prijavil. Pediater je staršema svetoval obisk 

psihologa, ki je vidno pretresenemu dečku predlagal počitek, da si opomore od neljubega 

dogodka (Spletni vir 12, dne 1. 5. 2015). 

Po dogodku je ravnatelj izjavil: »To se je zgodilo v četrtek 27. novembra med odmorom po 

tretji šolski uri. Fant je nato sodeloval še pri predmetu glasba in pri matematiki, nato je brez 

vidnih posledic odšel domov. Vse to mi je učiteljica tudi sporočila. V ponedeljek 1. decembra 

pa sta pred prvo šolsko uro prišla njegova starša z zdravniškim potrdilom in dejala, da fanta 

ne bo v šolo.« (Spletni vir 13, dne 1. 5. 2015) 

Ravnatelj ne zanika, da je eden izmed razlogov za nasilno vedenje učencev nestrpnost do 

drugih narodnosti, saj so nekateri otroci odkrito izražali sovražna stališča do Neslovencev 

(Spletni vir 12, dne 1. 5. 2015). 

A nasilje nad Ahsenom se ni končalo tu, ampak se je nadaljevalo po vrnitvi v šolo. Sošolci so 

mu dobrodošlico izrekli z udarjanjem po njegovi risbici, ki je bila obešena na steni. Učiteljica 

je odreagirala tako, da je Ahsenovo risbico odstranila s stene. Ahsenova mama v izjavi za 
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Primorske novice ni mogla skriti svojega ogorčenja: »Nato je učiteljica to risbico snela s 

stene. Zakaj njegovo, ki ni ničesar naredil? Zakaj ne risbice tistih, ki so ga napadali?« (Spletni 

vir 12, dne 1. 5. 2015) 

 

5.4.1 Prikaz dogodka v medijih 

 

Dogodek je hitro postal medijsko populariziran. Mediji in pristojne institucije so se postavili v 

bran dečku, ki je bil napaden. Najprej si poglejmo, kaj se je dogajalo v razredu pred 

incidentom. 

Martin Plesničar je bil razrednik omenjenega razreda v šolskem letu 2013/2014 in skladno z 

njegovimi opažanji o vzgojenosti otrok, ga ta dogodek ni presenetil. Omenjeni razred je bil v 

konstantni obravnavi vseh strokovnih delavcev, a težave so se le stopnjevale. Ob prevzemu 

tega razreda, je Plesničar ugotovil, da bi bilo smotrno ubrati drugačno strategijo, namesto 

opominov bi otrokom odvzeli tiste pravice, ki so jih kršitelji kratili drugim. A to je zahtevalo 

uporabo vzgojnih ukrepov, ki v vzgojnem načrtu niso predpisani. Ker je tovrstna odločitev v 

pristojnosti ministrstva, je učitelj poslal pismo ministru, kjer je želel izvedeti ali lahko otroke 

kaznuje na nezakonit način. Vidimo torej, da je bila situacija nevzdržna, zato je bilo potrebno 

poseči po drastičnih ukrepih. Plesničar je pismi poslal tudi varuhinji človekovih pravi Vlasti 

Nussdorfer in ustavnemu pravniku dr. Jerneju Pikalu. Odziv s strani obeh je bil, da otrokove 

pravice nikoli ne smejo biti kršene, zato je razrednik uporabljal zgolj opomin kot vzgojni 

ukrep (Spletni vir 21, dne 1. 5. 2015). 

Po dogodku se je sprožil pravi medijski plaz o tem, kaj je prav in kaj ne. Mediji, torej tisti, ki 

so v večini odgovorni za dojemanje realnosti, so sedaj želeli najti odgovor(n)e za dogodek, ki 

je postal medijsko zelo izpostavljen, zato je bil odziv odgovornih upravičen in pričakovan. 

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je izjavila: »Varuh meni, da je incident, ki se 

je zgodil v šoli, obsojanja vreden in terja skrben in odgovoren premislek predstavnikov in 

drugih strokovnih delavcev šole, predvsem pa staršev otrok, ki so bili vpleteni.« (Spletni vir 

14, dne 1. 5. 2015). 

Odziv inšpektorja za šolstvo ni presenetil, saj je predlagal razrešitev ravnatelja, ker »je 

malomarno opravljal svoje dolžnosti in ni dosledno izvrševal nalog, ki so predvidene z zakoni 
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in drugimi predpisi, ter vsem učencem v prostorih šole ni zagotovil varnega in spodbudnega 

okolja, zaradi česar so v zavodu nastale hujše posledice« (Spletni vir 20, dne 1. 5. 2015).  

Časopis za kritiko znanosti meni, da je nesprejemljivo, da šole neuspešno zagotavljajo varnost 

otrok in da je nujno nemudoma ukrepati v smeri zagotavljanja varnosti in zdravega razvoja 

vseh otrok, ne glede na njihovo narodnost oziroma socialno ozadje (Spletni vir 22, dne 1. 5. 

2015). Nadalje opozarjajo, da je dogodek posledica migracijske politike v Republiki 

Sloveniji, ki temelji na »sistematični sistemski diskriminaciji državljanov in državljank tretjih 

držav« (prav tam). Otrok, ki je bil žrtev nasilja v Desklah, »izhaja iz transnacionalne 

migrantske skupnosti delavcev in delavk iz Bosne in Hercegovine, ki je zadnja desetletja žrtev 

politik apartheida. Sistemski rasizem, sistematična degradacija in diskriminacija delavcev in 

delavk, ki predstavljajo desetino vseh delavno aktivnih v Sloveniji, generira kulturne vzorce 

ksenofobije in rasizma« (prav tam). 

Ravnatelj Osnovne šole Deskle je priznal, da so bili s težavami seznanjeni že dlje časa, a 

predlagani ukrepi niso imeli učinka. Kot problem je izpostavil starše, ki pretirano ščitijo 

otroke. Ravno tako je omenil, da je težava tudi v dečku, ki je bil tarča napada, ker se ni znal 

vključiti med vrstnike. Medijski linč pa je doživel, ker je »tepež otroka poskušal minimizirati, 

ni ga jasno obsodil, pač pa je govoril o ruvanju, problematičnem razredu, o težavnih starših. 

Še več, namesto da bi obsodil vsakršno nasilje, naj bi bil staršem pretepenega otroka svetoval, 

naj otroka prešolajo« (Spletni vir 23, dne 1. 5. 2015). 

Odzvala se je tudi mati ene izmed učenk razreda, ki ga je obiskoval Ahsen. V odprtem pismu 

je navajala: »/…/ sem zagovornica ničelne tolerance do nasilja /…/ Če rečem, da so se fantje 

vedno pretepali in se bodo, to ne pomeni, da to odobravam in bom mirno šla mimo dveh, ki se 

tepeta. Moja naloga je, da reagiram in poskrbim, da problem rešita na miren način. Tako tudi 

dogodka, ki se je zgodil v razredu moje hčerke, ne odobravam in čeprav so posamezniki v 

razredu res že več časa problematični in so tako rekoč žrtve že zaradi motenja pouka vsi 

ostali, torej tudi moja hči, se tako kot ta teden še nikoli nihče ni počutil. Cel teden smo 

prikazani kot najhujši zločinci. Mediji, ki poudarjate ničelno toleranco do nasilja, ki s prstom 

kažete na starše in šolo, izvajate že cel teden nad nami najhujše nasilje, kar smo ga kdaj 

doživeli … Poudarjam, da jih ne zagovarjam, toda otroci so se stepli, ker je vsak hotel 

uveljaviti svojo voljo. Deček, ki ga prikazujete kot absolutno žrtev, kar po besedah vseh 

sošolcev niti ni, ni želel zapustiti razreda in ko so ga poskusili iz razreda zvleči, so se začeli 
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prerivati in prišlo je do pretepa. Pri tem sta bila dva poškodovana. In kaj ste objavili vi? 

Pretepen, ker je Bosanec« (Spletni vir 19,dne 3. 5. 2015). 

Izjava matere ene od učenk bi lahko bila kontradiktorna, saj kot zagovornica ničelne tolerance 

pravi, da so fantje pač fantje, torej pretep ni nič kaj tako hudega, da bi bilo to potrebno 

medijsko izpostavljati. A tukaj se zastavlja vprašanje, zakaj ostali sošolci in sošolke niso 

odreagirali in so samo opazovali? Zakaj niso nemudoma obvestili učiteljev? V naslednjih 

vrsticah gospa pravi, da tudi ona, ki je sicer po poklicu tudi učiteljica, poseže v medvrstniški 

pretep, a da si je po njenem mnenju (ter po mnenju devetnajstih drugih staršev), Ahsen 

zaslužil to, kar je dobil, ker ni želel zapustiti razreda. Njegovi sošolci so izbrali nasilje, da so 

dosegli in uveljavili svojo voljo. Tu ni bistven podatek, da je žrtev Bosanec, napadalca pa sta 

Slovenca. Tu gre za osnovno kršenje temeljnih človekovih pravic, ki so ga podprli tudi vsi 

sošolci in sošolke z nereagiranjem oziroma ignoranco.  

Primer je prišel tudi do NGO Amnesty International (Spletni vir 15, dne 4. 5. 2015), ki je 

opozorila, da je nujna uvedba sistemskih ukrepov za odpravljanje medvrstniškega nasilja. V 

dogodku, ki se je zgodil v Desklah, prepoznavajo kot vzrok za nasilje diskriminacijo zaradi 

nacionalne pripadnosti. 

 

5.4.2 Mediji kot konstruktorji predsodkov 

 

»Medijem (na splošno) pripisujemo prej negativni kot pozitivni vpliv na posameznika in 

družbo. Očitamo jim poplavo informacij, senzacionalizem, bombardiranje z oglasi, 

prikazovanje negativne slike sveta, polne nasilja, vojn in afer« (Spletni vir 24, dne 20. 5. 

2015). 

Primer Ahsena bi lahko po Lullu in Hinermanu (v Poler Kovačič, 2003: 208) opredelili kot 

medijski škandal, ki se zgodi, »ko zasebna dejanja, ki osramotijo in užalijo idealizirano, 

prevladujočo moralo družbene skupnosti, postanejo javna z upovedovanjem v množičnih 

občilih«. Po Ademoviču (Spletni vir 24, dne 20. 5. 2015) ljudje sledimo »medijskim 

spektaklom, šokantnim in neverjetnim novicam, blišču, seksu, »instant« resnicam in 

nasvetom«.   

Če povzamemo Van Dijkovo razmišljanje, je moč medijev splošno gledano simbolična in 

prepričevalna, saj mediji primarno delno nadzorujejo mišljenja prejemnikov informacij, a ne 
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nujno tudi njihovih dejanj (Spletni vir 16, dne 25. 4. 2015). Mediji so v Ahsenovem primeru 

izpostavili dva aspekta: medvrstniško nasilje in nestrpnost. Izvor nestrpnosti so bili predsodki 

do priseljencev, skupine stigmatiziranih ljudi v Sloveniji. Pri reprodukciji predsodkov pa 

imajo mediji ključno vlogo, saj nadzorujejo dostop do najbolj zanesljivih družbenih virov. To 

pomeni, da mediji sprejemajo ključne odločitve. 

Po Van Dijku (Spletni vir 17, dne 25. 4. 2015) med mediji in vladajočo elito obstaja 

korelacija.7 Elite narekujejo dostop do »zanesljivih« družbenih virov, kar pomeni, da 

informacije medijem posredujejo le-te. Vladajoča elita sprejema bistvene odločitve, ki 

vplivajo na življenja priseljencev ter regulirajo dostop do informacij, ki so podlaga za 

ustvarjanje sodb o priseljenskih družbenih skupinah. V primeru, da je prikazovanje negativno, 

to ni le pasivna refleksija splošno razširjenih predsodkov populacije kot celote, ampak je 

rezultat eksplicitnih, diskurzivnih praks medijske elite (ponavadi v povezavi z družbenimi 

elitami). Van Dijk nadalje ugotavlja, da so mnenja, odnosi in ideologije o etničnih skupinah 

določene z okviri, ki ga predstavijo mediji. Glede na to lahko sklepamo, da uredniki odražajo 

ideologije o etničnih skupinah, ki jih je zastavila vladajoča elita (Spletni vir 18, dne 25. 4. 

2015).  

»S tem so novinarji kot poročevalci in ocenjevalci družbenih dogajanj postavljeni v relativno 

ugoden položaj, saj lahko z objektivnostjo in zdravo mero distance do aktualnih dogajanj 

korektno poročajo o družbenih problemih. Problem nastane takrat, ko uredniki ugotovijo, da 

družbeno angažirane, humanistične teme niso popularne za daljše medijske obravnave /…/« 

(Spletni vir 25,dne 20. 5. 2015). 

  

                                                           
7Kot vladajočo elito bi lahko v Sloveniji opredelili Slovence. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Identiteta človeka je odraz, ki ga človek vzpostavi do samega sebe, prav tako pa tudi do 

skupine (družbe), v kateri živi. Gre torej za elemente subjektivne realnosti, v kateri potekajo 

kulturni oziroma družbeni procesi. Tekom življenja lahko razvijemo več različnih identitet, 

saj človek v svojem iskanju začuti nujnost, da bi nekomu ali nečemu pripadal. Tako poznamo 

več vrst identitet, katerih predpogoj je telesna identiteta, ki je dana z rojstvom in predstavlja 

izhodišče, druge vrste identitet, kot so  osebna in skupinska ter kulturna, etična in nacionalna 

identiteta, pa se lahko tekom življenja spreminjajo oziroma osmišljajo. 

Tista identiteta, ki nas najbolj zaznamuje, je opredeljena kot stigmatizirana identiteta. To 

lahko razvije posameznik, ki ima neko lastnost, ki je s strani dominantne večine označena kot 

nezaželena in obsojana. Stigmatizirana identiteta je tesno povezana s predsodki, ki jih v vseh 

kulturah izoblikujemo in ohranjamo, da bi lažje razumeli neznano. Stigmatizirana identiteta 

pri priseljencih je pomembna predvsem z vidika stigme na osnovi rase, narodnosti oziroma 

veroizpovedi, ta stigma pa je neločljivo povezana s socialnim kontekstom. Marsikateremu 

priseljencu družba (razred, sošolci) pripiše manjše (intelektualne) sposobnosti – tukaj je treba 

biti natančen in povedati, da predvsem v primerih, ko govorimo o priseljencih s področja 

bivše Jugoslavije, saj priseljencu iz Španije ali Nemčije, po vsej verjetnosti manjših 

(intelektualnih) sposobnosti ne bi očitali, ampak bi mogoče našli kakšen drug očitek. Lahko bi 

rekli, da je stigmatizacija posledica (socialnih) primerjav, stopnja stigmatizacije pa je odvisna 

od nezaželenih razlik v določeni družbeni skupini. Prav zato, ker je stigma družbeni 

konstrukt, ki odraža neko kulturo in družbo, pa se stigma nenehno spreminja in je za samo 

kategorizacijo težek koncept, saj odraža lastnosti, procese, obliko socialne kategorizacije in 

emocionalno stanje.  

Predsodki naj bi bili najtrdovratnejše tvorbe v človeški zgodovini, ki pa jih je najprej potrebno 

razlikovati od začasnih sodb, saj le te postanejo predsodki šele tedaj, ko jih navkljub vplivu 

novega spoznanja ne moremo opustiti. Predsodki lahko hitro postanejo orodje manipulacije in 

neusahljiv vir populizma, saj kadar poskušamo predsodke posplošiti, lahko hitro postanejo 

odkrito orodje določene politike in ideologije oziroma njun učinkoviti propagandni stroj. S 

tem pa lahko hitro postanejo družbeno vezivo množic in orodje agresije. Predsodke je nujno 

izpostaviti in jih ne skrivati v anonimnost vsakdanjega življenja, saj jim s tem povečujemo 

moč in vpliv ter jih spreminjamo v opravičilo vsakdanjih diskriminacijskih dejanj. Postanejo 
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del osebnosti nekega posameznika oziroma zaživijo kot neločljiv del razmišljanj, pogovorov 

in želja, kar lahko vodi v netoleranten oziroma prezirljiv odnos do drugih oziroma drugačnih. 

Največje in najmočnejše predsodke med ljudmi sprožajo razlike v spolu oziroma v spolnih 

usmeritvah, v etnični in rasni pripadnosti, religiji in družbenem statusu. 

Imigracijska struktura v Sloveniji je po eni strani heterogena, če gledamo priseljence, ki so 

prišli v Slovenijo iz držav bivše Jugoslavije, ta delež je nekje 90 % od vseh tujcev živečih v 

Sloveniji, po drugi strani pa ni tako zelo heterogena, saj je delež priseljencev iz drugih držav 

majhen – le okoli 10 %. Motivi za priseljevanje v Slovenijo so različni, prav gotovo pa 

največji delež predstavljajo ti. ekonomski migranti in sekundarni migranti (njihovi družinski 

člani, partnerji, otroci, itn), delež političnih migrantov (iskalci azila, vojni begunci) pa je kljub 

begunskemu valu, ki je v zadnjem času zajel Evropo z Bližnjega vzhoda, glede na odstotek 

prosilcev zanemarljiv.    

Če pogledamo zgodovino priseljevanja v Sloveniji, jasno vidimo, da so priseljenci s seboj 

prinesli raznovrsten kulturni material, ki Slovencem ni bil poznan, to pa je postalo vir 

različnih predsodkov, diskriminacij in stigem do priseljencev. Praktično do začetka vojne na 

Balkanu so Slovenci vse priseljence (in njihove družine) iz nekdanje Jugoslavije označevali 

za »Bosance«, njihovo kulturo pa kot manj vredno ali vsaj manj sprejemljivo. Razlikovanje 

kulturne raznovrstnosti in bogastva balkanskih narodov, se je zgodilo v vojnem oziroma po 

vojnem času, ko je Slovenija spreje(ma)la begunce balkanske vojne. Prisotnost predsodkov je 

nujna za razvoj diskriminacije določene družbene skupine. Tako poznamo v slovenskem 

prostoru več primerov diskriminacije, ko je država Republika Slovenija izvajala 

diskriminacijo nad narodi bivše Jugoslavije – afera izbrisani, ki je na Evropskem sodišču za 

človekove pravice leta 2012 dobila sodni epilog, kjer je Veliki senat ESČP potrdil, da je 

Slovenija kršila človekove pravice izbrisanih, pa več desestletna pogajanja za gradnjo mošeje 

v Ljubljani, ki je edina prestolnica v Evropi, ki mošeje nima, pa nepriznavanje etničnih 

skupnosti, itn. Tudi predstavniki etničnih manjšin opažajo vsakodnevno diskriminacijo, 

predvsem na področju zaposlovanja, pri stikih z državnimi ustanovami in v medijih. Medijska 

diskriminacija je predvsem očitna v primeru, ko pripadnik naroda bivše Jugoslavije stori 

kaznivo dejanje npr. vloma v stanovanje, saj takrat mediji pogosto izpostavijo njegovo 

etnično pripadnost, kljub temu, da ni nujno relevantna. Oziroma drugače: ob plenilskih 

zgodbah slovenske tranzicije se nobenega kriminalca/menedžerja, ki so mu sodili ali pa so ga 

obsodili zaradi gospodarskega kriminala, ni naslavljalo s Slovencem – čeprav je to bil.   
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Tudi v primeru dečka Ahsena so mediji zavzeli stališče, da je bila žrtev priseljenec bosanskih 

korenin, kar je bilo zaradi narave dejanja – psihično in fizično nasilje nad dečkom je bilo 

izvedeno iz nestrpnosti do njegovega bosanskega porekla, nekateri otroci pa so po besedah 

ravnatelja tudi odkrito izražali sovražna stališča do Neslovencev – upravičeno in korektno. 

Mediji so še toliko bolj zavzeto poročali o dogodku zaradi ravnateljeve nemoči oziroma celo 

ignorance, da bi dogodek, ki ni bil osamljen, pač pa je bil razred po besedah učitelja 

problematičen že več let, kar je v svojem pismu tudi sporočil pristojnim institucijam, razrešil 

v prid skupnosti (razreda) in šole. Prav tako naj bi bil deček po besedah ravnatelja in staršev 

deloma sam kriv, ker se ni znal integrirati v razred, kar pa seveda ni izključno naloga 

posameznika samega in njegovih skrbnikov, pač pa vseh vpletenih, tako ravnatelja, učiteljev, 

strokovnih delavcev na šoli, kot tudi učencev in njihovih staršev. Lahko bi problematizirali 

dejstvo, da so otroci zaradi svojega dejanja (ponavljajočih dejanj), doživeli neenakomeren 

oziroma nesorazmeren odziv v medijih, da bi zaradi medijske izpostavljenosti sami v družbi 

postali stigmatizirani kot napadalci, nacionalisti, itn. Lahko bi se pojavili tudi pomisleki, da bi 

otroci zaradi stigme v odraslost prenesli (še večji) prezir do drugih narodnosti in kultur, saj je 

moč medijev splošno gledano prepričevalna, mediji pa primarno delno nadzorujejo mišljenja 

prejemnikov informacij in v njih hkrati utrjujejo prepričanja, a mediji vendarle ne narekujejo 

nujno tudi njihovih dejanj v prihodnosti, saj mora biti posameznik sam odgovoren in dovolj 

zrel, da zna presoditi kaj je prav in kaj narobe. 

Ker je trend priseljevanja iz držav bivše Jugoslavije še vedno aktualen, saj se v zadnjem času 

priseljujejo predvsem z območja Albanije, je nujno, da učitelje pripravimo na to, kako 

uspešno vključevati priseljenske otroke v razredno skupnost, kot tudi v širšo, lokalno 

skupnost. Zgovoren in strašljiv je podatek, da je kar 10 % učiteljev slovenskih šol zavrnilo 

(ali pa se ni moglo odločiti) možnost, da bi priseljenskega otroka sprejeli v razred. Povsem 

svež pogled na te podatke pa dajejo profesorji ti. kranjske gimnazije, kjer je kar 24 

profesorjev podpisalo peticijo proti naselitvi sirskih mladoletnih (od 10 – 14 let) beguncev v 

dijaški dom. Med temi podpisniki »proti« bi lahko bili tudi profesorji, ki so v raziskavi M. 

Peček iz leta 2003 oziroma iz začetka leta 2004 odgovorili, da bi priseljenske otroke – čeprav 

gre v tem primeru za vojne begunce in bi lahko upravičeno pričakovali, da se bodo ti otroci za 

dalj časa naselili v Sloveniji – sprejeli v razred. Tako ognjevit upor profesorjev, staršev in 

določenega števila Slovencev proti mladoletnim beguncem, je pravzaprav posledica občutka 

(materialne, socialne) ogroženosti teh podpisnikov oziroma protestnikov, saj solidarnost in 

odprtost težje pričakujemo v razmerah občutka negotovosti in (neupravičenega) strahu.  
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Če nadalje vrednotimo podatke iz raziskave o skrbi za sociodemografske skupine, kjer je bil 

odstotek slovenskih respondentov, ki jih skrbi za priseljence, zelo nizek oziroma celo veliko 

nižji od povprečja ostalih sodelujočih držav, potem je jasno, da priseljencem ali njihovim 

otrokom v slovenski sredini ni lahko, ne glede na to, ali je Slovenija v gospodarskem smislu v 

recesiji ali konjunkturi. Dejstvo pa je tudi, da so kulturna in etnična nesoglasja v sodobnih 

družbah vse pogostejša in tudi vse večja. Zato je pomembno, da kot družba razumemo, da so 

migracije zgodovinsko dejstvo, da je preseljevanje narodov izven matičnih domovin pogojeno 

z različnimi vzroki in vzgibi, zato je ključnega pomena pri ravnanju v omenjenih situacijah, 

ko govorimo o izobraževalnih ustanovah, aktivno sodelovanje med učitelji, otroci in starši, ter 

drugimi (strokovnimi) delavci šol in lokalno skupnostjo. Učitelj mora biti ozaveščen in odprt 

do drugačnosti, izvorno kulturo priseljenskega otroka lahko ostalim otrokom prikaže tudi 

preko učnih vsebin (književnost, glasba, zgodovina, itn), s tovrstnim izobraževanjem pa lahko  

podira stereotipe ter s tem pomaga pri hitrejši integraciji priseljenskega otroka v razred 

(družbo). Vloga učitelja nikoli ni bila lahka, saj je vselej moral delovati kot povezovalni 

faktor, tudi kot most med različnimi kulturami, hkrati pa je vedno imel moč, da je poleg 

širjenja znanja in zadovoljevanja otrokove vedoželjnosti na subtilen rušil predsodke in 

stereotipe, kar je povečalo medsebojno razumevanje v družbi ter sprejemanje drugačnih ali 

drugačnosti. 
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