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POVZETEK
V diplomski nalogi se osredotočam na problem mladih priseljencev, ki se šolajo v Sloveniji.
Kljub načelom multikulturalizma in interkulturne pedagogike evropske drţave zaznavajo, da je
učni uspeh otrok migrantov slabši od ostalih učencev. Evropski svet išče rešitve, kako te
pomanjkljivosti v izobraţevalnih sistemih preseči, a so primeri dobre prakse precej osamljene
točke na evropskem zemljevidu. V Sloveniji je situacija zelo specifična, saj glavni deleţ
priseljencev prihaja iz drţav nekdanje Jugoslavije, zakoni o izobraţevanju otrok priseljencev pa
so še zmeraj nedorečeni. Šole se morajo znajti po svoje, največji problem pa praviloma
predstavlja učenje slovenskega jezika. Šole slabo skrbijo tudi za medkulturni dialog in ne nudijo
otrokom priseljencem učenja maternega jezika in kulture, kot ga določa zakon. V empiričnem
delu sem izvedla intervjuje z učenci priseljenci in jih povprašala, kako so doţivljali osnovno
šolo. Izkazalo se je, da do šole niso imeli visokih pričakovanj, ţeleli so si le čimprejšnje
sprejetosti med vrstnike. V osnovni šoli so od učencev migrantov zahtevali niţji nivo znanja od
vrstnikov, še posebej pri slovenščini. Rezultati kaţejo, da je bilo premalo medkulturnega dialoga
oz. spodbujanja učencev migrantov k ohranjanju lastne kulture in spoznavanju novega okolja.

Ključne besede:
migracije, multikulturalizem, otroci priseljenci, interkulturna/medkulturna vzgoja, šola, socialna
integracija.
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Experiences of Young Immigrants with Primary Education in Slovenia

SUMMARY
In this thesis, I focus on the problem of young immigrants who are educated in Slovenia. Despite
the principle of multiculturalism and intercultural pedagogy European countries perceive that the
academic achievement of migrant children is worse than the achievement of other students. The
European Council is looking for solution how to overcome these shortcomings in the education
systems. However, examples of good practice are still quite lonely points on the map of Europe.
In Slovenia, the situation is very specific, because majority of immigrants is coming from
countries of former Yugoslavia; but the laws on education of migrant children are still vague.
Schools must manage its own way. The biggest problem remains learning Slovenian language.
Schools also do not manage to provide intercultural dialogue and do not give immigrant children
a chance to learn their first language and culture, as provided by law. In empirical work, I
therefore conducted interviews with first generation immigrant students. I asked them how they
have experienced a primary school in Slovenia - what were their experiences with teachers and
peers, how Slovene classes were run, how they experience cultural differences today and what
are their plans for the future. It turns out that the migrant students had low expectations to
schools. They just wanted to be accepted among peers. Schools required a lower level of
knowledge from migrant students, especially in Slovene classes. There is a lack of intercultural
dialogue in school as well. Migrant students are not encouraged to maintain their own culture
and to learn about new one.

Keywords:
migration, multiculturalism, migrant students, intercultural / multicultural education, school,
social integration.
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1. UVOD

Ena temeljnih človekovih pravic je pravica do izobraţevanja. Tako je tudi v Sloveniji vzgojnoizobraţevalni sistem namenjen vsem. Cilj, da bi bila šola pravična in poštena, pa včasih spolzi
mimo. Čisto vsakemu od nas se je v šoli večkrat zgodila krivica. Bili smo neprimerno ocenjeni
ali ozmerjani s strani učitelja, lahko so nas zbadali sošolci, nas celo ustrahovali starejši vrstniki.
Vendar je vse to del ţivljenja. Spopadanje z negativnimi izkušnjami in občutki je v procesu
odraščanja zelo pomembno. Ljudje namreč delamo napake in tako je tudi v šolstvu. Ţal pa se
kdaj napake ne pojavljajo le pri posameznikih, ampak kar v samem sistemu. Skupine, ki so bolj
rizične za doţivljanje krivic s strani šole, so navadno otroci iz revnejših druţin, otroci s
posebnimi potrebami, izjemno ekstro-ali introvertirani otroci, Romi ter v času kulturne
heterogenosti tudi otroci priseljenci. V svoji diplomski nalogi me je zanimal predvsem poloţaj
slednjih.
Slovenija nima tako močne ekonomije in gospodarstva kot zahodne drţave, zato tudi ni tako
kulturno mešana. Ima pa visok deleţ priseljencev iz nekdanje skupne drţave, Jugoslavije, prav
tako pa so v porastu priseljenci iz Albanije, v zadnjem času tudi iz Ukrajine, Kitajske … V
nadaljevanju tako raziskujem, kako so otroci tako prve kot druge generacije priseljencev
vključeni v slovenski sistem izobraţevanja. K tej temi me je sprva napeljal članek Petre Mrvar o
interkulturnih svetovalnih kompetencah (Interkulturno svetovanje in interkulturne svetovalne
kompetence, 2004), ki smo ga morali prebrati pri enem od predmetov v času študija. Takrat sem
se zalotila, da mi je ta tema popolnoma nova in da zelo malo vem o kompetencah, ki se lotevajo
premagovanja kulturnih razlik. Zdelo pa se mi je zelo pomembno izvedeti kaj več, saj je
problematika priseljevanja ţe vrsto let ena ključnih tem v evropski politiki, ki ji ni videti konca.
Največ za oblikovanje odprte in strpne druţbe, naklonjene medkulturnemu dialogu, pa lahko
storimo ravno v času šolanja mladih.
Pri opravljanju prakse na osnovni šoli sem opazovala vsakdanje probleme svetovalne delavke pri
komuniciranju s starši otrok priseljencev, opazovala sem, kako poteka učenje slovenščine za
otroke priseljence, pri vodenju ene od mladinskih skupin pa so mladostniki izrazili skrb, da je na
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šoli veliko število priseljencev. Raziskovanje omenjene teme ima tudi osebno noto, saj sama zelo
rada potujem in spoznavam nove ljudi, kulturo in jezike.
V teoretičnem delu sem se posvetila migracijski situaciji v Evropi in pri nas. Zanimalo me je
predvsem, kaj pravi zakon o šolanju otrok priseljencev, kakšen je odnos učiteljev do teh otrok,
kako in zakaj se razlikuje šolski uspeh med domačimi in priseljenimi učenci ter kateri so primeri
dobre prakse pri nas in v tujini.
V empiričnem delu naloge sem se odločila poiskati in intervjuvati mlade priseljence, ki so se
preselili v Slovenijo ravno v času osnovnošolskega izobraţevanja in imajo tako izkušnje z
osnovno šolo tako v matični domovini kot v Sloveniji. Ţelela sem izvedeti njihova pričakovanja
v zvezi s šolanjem v sprva tujem okolju, kako je potekalo učenje jezika, na kakšen način so se
jim prilagajali učitelji, kaj jim je bilo všeč in kaj so v času osnovnošolskega izobraţevanja
pogrešali … Ţelela sem intervjuvati starejše mladostnike, zato sem jih poiskala po srednjih
šolah. Tako so nastali intervjuji s šestimi mladostniki, ki so prišli v Slovenijo iz različnih delov
sveta.

Slika 1: Otroci
(http://youthreachministries.homestead.com/)
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TEORETIČNI DEL
2. MIGRACIJE
Beseda migracija izhaja iz latinske besede »migratio« in pomeni selitve, preseljevanje ljudi. Gre
za kompleksen globalen pojav, s katerim se srečujejo vse drţave in je tesno povezan z
ekonomskim neravnovesjem v svetu. Ljudje se selijo zlasti zaradi iskanja boljše zaposlitve (od
mnoţic nekvalificiranih delavcev do znanstvenikov), poklicnega usposabljanja, formiranja
druţine (ko se enemu članu pridruţijo ostali), iz humanitarnih razlogov (begunci, izgnanci), itd.
Do neravnovesij v svetu je prihajalo ves čas, najbolj pa je na razmerja moči vplival čas t.i.
evropskega kolonializma, se pravi, dominacija Evrope in širjenje njenega vpliva na zavzeta
območja. Glede na to opredelitev ločimo tri obdobja kolonializma:


velika geografska odkritja na prelomu 15. in 16. stoletja, kot so iskanje poti v Indijo,
Otomanski imperij in odkritje Amerike. Za to obdobje je najpomembnejše obvladovanje
morskih poti in nastanki obmorskih postojank;



drugo obdobje zaznamuje dekolonizacija Amerike ter gradnja imperijev, zlasti
britanskega in francoskega;



za tretje obdobje pa je značilna formalna neodvisnost kolonij, čeprav povezanost z
nekdanjimi drţavami obstaja. Gre za t. i. neokolonializem, ki temelji na dominaciji
transnacionalnih druţb, ki so jedro kapitalističnega sistema (Juţnič, 1980).

Kolonialna osvajanja iz 20. stol. so pustila močne posledice, saj se je vseskozi poudarjala
dominacija Evrope in njene kulture. Vzpostavili so se asimetrični odnosi moči in ideji t.i.
monokulturalizma in evropocentrizma, ki zagovarjata obstoj univerzalne kulture oz. hierarhijo
kultur. To je povzročalo stigmatizacijo identitet številnih priseljenskih in avtohtonih etničnih
manjšin, oblikovale so se razne rasne in rasistične teorije (Lukšič-Hacin, 1999).
Prebivalstvo v Evropi, zlasti zahodni (takratne drţave EU s Švico in Liechtensteinom), se je
namreč po drugi svetovni vojni drastično spremenilo. Med leti 1950 in 1990 se je tuje stalno
prebivalstvo povečalo za več kot štirikrat. Po koncu hladne vojne je prišlo še do mnoţičnega
10

priseljevanja iz vzhoda na zahod, po razpadu Jugoslavije pa iz juga na sever. Tako se je strah
pred priseljenci krepil, spodbujale pa so ga celo vzhodne drţave same, da bi si izprosile več
gospodarske pomoči (Bade, 2005).
21. stol. so zaznamovale nove oblike preseljevanja. Zaradi hitrega razvoja informacijskokomunikacijske tehnologije, zdravstva in izobraţevalnega sektorja je prišlo do selektivnega
zaposlovanja tujcev za krajši čas, pogodbenega dela ter vzporedno vse pogostejšo izmenjavo
kadrov na akademskem področju (npr. izmenjava študentov, prakse v tujini, itd.). Prost pretok
ljudi, kapitala, blaga in storitev znotraj prostora Evropske unije je povzročil spremembe v
strukturi migrantov. Nastale so nove etnično heterogene, multikulturne druţbe in ideja
multikulturalizma, ki se zavzema za kulturni relativizem ter pravičnejšo druţbo (Lukšič-Hacin,
1999).
Kljub ideji multikulturalizma problema kulturne pestrosti v Evropi ne znamo rešiti. Poročila o
izkoriščanju delavcev, sovraštvu do tujcev, terorističnih napadih, prepadu med revnimi in
bogatimi itd., so del našega vsakdana. Ţitnik (2004) trdi, da vprašanj rasne, etnične, verske,
kulturne enakopravnosti ne moremo ločiti od vprašanj kapitala in finančne elite. Kultura s šibko
ekonomijo ne more imeti enakih zgledov kot kultura z močno ekonomsko osnovno. Rasizem,
ksenofobija, kulturna in verska diskriminacija so oblike nasilja v obrambi pred nepravično
koncentracijo lastnine in porušenega ravnovesja v uţivanju dobrin. Z vzpostavitvijo
gospodarskega ravnovesja v svetu pa bi lahko vzpostavili socialno in kulturno enakopravnost,
ekonomskih mednarodnih migracij bi bili bistveno manj, migranti ne bi tvorili skrajno druţbenih
slojev in njihova nacionalna ali verska pripadnost ne bi vzbujala občutka ogroţenosti. Avtorica je
prepričana, da bo postopoma prišlo do novega pojmovanja človekovih pravic in enakopravnosti,
saj bo potreba po preţivetju večja od hlastanja po dobičku.
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2.1 Migracije v Sloveniji

Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije1 (2002) opredeljuje migranta kot osebo, ki
prebiva v RS vsaj eno leto od prijave prebivališča. V splošnem pa so za priseljence imenovani
vsi, ki spadajo v naslednje skupine:


priseljenci, ki imajo slovensko drţavljanstvo. Lahko so rojeni v Sloveniji (druga in tretja
generacija priseljencev) ali ne;



priseljenci, ki nimajo slovenskega drţavljanstva, imajo pa pridobljeno dovoljenje za
stalno ali začasno prebivanje v RS;



t.i. prisilni migranti, kot so osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci;



priseljenci, ki so drţavljani drţav članic Evropske unije;



kot priseljence lahko štejemo tudi otroke slovenskih izseljencev in zdomcev (z ali brez
slovenskega drţavljanstva), ki so se vrnili v domovino.

Slovenski izseljenci
Slovenci so se v zadnjih dveh stoletjih mnoţično izseljevali iz svojega etničnega ozemlja. Valovi
izseljevanja so potekali tako:


v 19. stol. so Slovenci zapuščali domovino predvsem kot ekonomski migranti v ZDA, pa
tudi v Argentino, Brazilijo, Egipt in v bolj razvite evropske drţave;



v 20. letih 20. stol. se je del Slovencev, ki so spadali v regijo, okupirano od Italijanov,
umaknil pred fašizmom zlasti v Argentino;



po drugi svetovni vojni je prišlo do mnoţične politične emigracije, ko so se ljudje zaradi
nastopa komunistične oblasti izselili v Argentino, ZDA, Kanado in Avstralijo;



v obdobjih od šestdesetih do osemdesetih let 20. stol. pa so se kot ekonomski emigranti
ljudje izselili v razvite evropske drţave, zlasti Nemčijo, Švedsko, Švico in Francijo.

1

V nadaljevanju. RMPRS.
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Tako obstajajo pribliţne ocene, da se je s slovenskega etničnega ozemlja izselilo skoraj pol
milijona ljudi, kar predstavlja t.i. »Peto četrtino« današnjih dveh milijonov Slovencev, ki ţivijo
doma (Ţigon, 2004).
V prizadevanju, da bi ohranili svojo izvorno etnično identiteto, so slovenski izseljenci ustanovili
etnična društva in zdruţenja. Medtem ko so pripadniki prvih izseljenskih generacij ţe preminuli,
se druga, tretja in ţe četrta generacija še naprej trudijo ostati v stiku s svojo etnično identiteto.
Raven ohranjanja stika z lastnim narodom pa je odvisna predvsem od priseljenske politike drţav
priseljevanja ter od odnosa slovenske (jugoslovanske) politike do svojih emigrantov. Po
osamosvojitvi Slovenije je bilo ustanovljeno posebno ministrstvo, kasneje urad, ki je uvedel
finančno in druge oblike podpore Slovencem v diaspori. Ohranjanje stikov z domovino olajšuje
tudi globalizacija in moderna tehnologija. Največja problema, razdalja in jezik, sta z uporabo
medmreţja bistveno manjša, takšna oblika komunikacije pa je še posebej blizu mladim
generacijam, kar je za ohranjanje etnične identitete zelo pomembno (prav tam).

Priseljenci iz drţav bivše Jugoslavije
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije2 iz leta 2009, je Slovenija ţe več kot 50 let
drţava priseljevanja. Vanjo se namreč letno več ljudi priseli kot izseli. Vseskozi so imigracije
povezane z drţavami nekdanje Jugoslavije, tudi po vstopu Slovenije v EU leta 2004. Poglejmo
si, kako je bilo z zgodovino slovenskega etničnega ozemlja od časa Avstro-Ogrske pa vse do
danes.
Slovensko etnično ozemlje je do leta 1918 spadalo pod Avstro-Ogrsko monarhijo. Pod to veliko
drţavno tvorbo so »dihali« številni narodi, privilegiran poloţaj pa so imeli Avstrijci in Madţari.
V juţnih Slovanih se je vse bolj prebujala narodna zavest, nastala je teţnja po lastni in
enakopravni politični enoti. Slovenci so se začeli povezovati s Hrvati in Srbi, k čemur jih je
nagibala tudi jezikovna bliţina. V letih med 1918 in 1945 smo bili tako zdruţeni v drţavo Srbov,
Hrvatov in Slovencev. Vendar je bila nova politična tvorba precej nestabilna, saj se je tradicija
političnih in pravnih institucij iz bivše Avstro-Ogrske precej razlikovala od Otomanske oblasti,

2

V nadaljevanju. SURS.
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pod katero so stoletja ţiveli Srbi. Kljub razlikam je Jugoslavija v tem času uspela ohranjati
parlamentarno demokracijo (Kobolt, 2002).
Od leta 1945 do osamosvojitve je Slovenija spadala pod Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo. V tem času so se ljudje izseljevali v tujino v valovih, ki so jih narekovale potrebe
gospodarstva po svetu. Po letu 1974 pa so se zahodno-evropska trţišča delovne sile začela
zapirati. Nastopila je naftna kriza, zaradi česar se je začel pritok tujcev stroţje regulirati, zaprta
trţišča izven Jugoslavije pa so vplivala na priseljevanje v Slovenijo (prav tam).
V Sloveniji je bila gospodarska rast višja kot v ostalih delih Jugoslavije, delovne sile pa je
primanjkovalo, saj je velik del Slovencev emigriral v tujino. To je privedlo do notranjih
migracijskih tokov. Največ se jih je v Slovenijo izselilo iz Bosne in Hercegovine, sledili sta Črna
gora in Srbija, iz Hrvaške pa so se v Slovenijo priseljevali manj skokovito. Iz BiH je bilo med
leti 1971 in 1975 24% priseljenih, v letih 1976 in 1981 pa je število naraslo na 46% (Razpotnik,
2002).
V Sloveniji se je v 90. Letih zaradi mnoţičnega priseljevanja pojavil občutek ogroţenosti.
Prebivalstvo ni zmoglo asimilirati priseljencev, zato se je pojavil strah pred različnostjo,
ekonomsko ogroţenostjo, negativnim zgodovinskim spominom, ipd. (Lesar, 1998). Od
osamosvojitve leta 1991 in z razpadom Jugoslavije so se v Slovenijo začeli zatekati predvsem
vojni begunci in politični azilanti. Večini priseljenih je Slovenija dodelila slovensko
drţavljanstvo, nekateri pa so pridobili status tujca ali začasnega zatočišča. Niso pa dobili etničnih
pravic, ki so jih pred tem kot jugoslovanski drţavljani vsaj formalno imeli (Trnovšek, po Lesar,
1998). Te pravice so: prenašanje kulturnega in socialnega nasledstva iz generacije v generacijo,
določeni modeli druţine, jezik, religija.
Sredi leta 2009 je bil po podatkih SURS-a (2009) med prebivalci Slovenije vsak osmi priseljen.
Razlogi so predvsem ekonomski, navadno gre za potrebe po nekvalificirani delovni sili. To se
kaţe tudi v stopnji izobrazbe. Medtem ko imajo prebivalci, rojeni v Sloveniji, v 60 %
srednješolsko izobrazbo, le 18 % pa osnovnošolsko, je med priseljenci v Slovenijo 46 % takšnih
s končano srednjo šolo, kar 43 % pa jih ima »le« osnovnošolsko izobrazbo.
Medtem ko je prva generacija priseljencev ekonomsko napredovala, pa druga generacija čuti
ekonomsko in socialno prikrajšanost ob primerjavi s svojimi vrstniki. Slabši je tudi učni uspeh in
14

znanje slovenščine. Poleg tega so veliko bolj kot starši razpeti med dve kulturi. Nimajo trde
bazične osebnosti, na katero bi lahko vezali osebnostno identiteto. Kaţejo se t.i. znaki dvojne
nacionalne pripadnosti, ki je zasnovana bolj na bivanju v imigrantski druţbi kot na nacionalnosti.
Tako so njihova narodnostna čustva zmedena, prisoten je občutek krivic (Lesar, 1998).
Slovenija je sicer v zadnjih letih s pomočjo evropske zakonodaje napredovala na področju
imigrantske politike, vendar je veliko vprašanj ostalo odprtih. Izredno občutljivo področje še
zmeraj ostaja vprašanje manjšin iz drţav nekdanje Jugoslavije, največji manjko pa se kaţe v
izvajanju migracijske politike na vzgojno-izobraţevalnem področju.
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3. PROBLEMI MLAJŠIH ŠOLOOBVEZNIH PRISELJENCEV

Otroci priseljenci, otroci priseljencev, otroci z migracijskim ozadjem, manjšinski učenci, otroci
migranti …, vse to so izrazi, ki jih bom v nadaljevanju uporabljala za otroke, ki so kakorkoli
povezani s selitvami v drugo drţavo – lahko so bili rojeni v drţavi gostiteljici (druga/tretja
generacija priseljencev) ali ne (prva generacija) ter imajo ali nimajo drţavljanstva drţave
gostiteljice.3

3.1 Problem etnične identitete

Etnična identiteta predstavlja skupinski vidik posameznikove identitete v sodobnih druţbah. Je
tako rekoč podedovana in povezana s posameznikovo potrebo po druţenju, saj se vzpostavi v
določenem etničnem okolju preko faz socializacije. V primarni fazi pride do posnemanja
pomembnih drugih. Otrok je soočen z zahtevami in pričakovanji, kdo je in kaj naj počne. Tako
vase vgradi etnično dimenzijo. V naslednjih fazah pa se ţe začne identificirati s samim seboj in s
tem vključevati širše druţbene in kulturne dimenzije v svojo osebnost. Med vstopom iz primarne
v sekundarno fazo socializacije lahko pride do neusklajenosti med pričakovanji in zahtevami
primarnega okolja in druţbe, kar lahko privede do krize identitete (Lukšič Hacin, 1999). Toliko
bolj do mešanih in zmedenih občutkov prihaja pri mladostnikih priseljencih, katerih druţina je
drugega kulturnega okolja od večinske druţbe.

3

Po opredelitvi programa PISA se "prva generacija priseljencev" nanaša na tiste otroke, ki so bili rojeni v tujini in
katere starši so bili prav tako rojen v tujini, medtem ko "druga generacija priseljencev" označuje tiste otroke, ki so se
rodili v notranjosti drţave sprejemnice/gostiteljice, njihovi starši pa so bili rojeni v tujini. Nasprotno pa se vsi otroci,
rojeni v drţavi gostiteljici, ki imajo vsaj enega od staršev, ki je bil rojen v notranjosti drţave, štejejo kot »domači«
(Nusche, 2009).
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Etnične prvine
Katere so prvine, ki vplivajo na oblikovanje etnične identitete pri mladih? Resman (2003) in
Razpotnik (2004) omenjata predvsem druţino oz. širšo skupnost, jezik in Cerkev kot
najpomembnejše dejavnike, ki otroku posredujejo način zaznavanja, razmišljanja in občutenja
sveta.
Druţina je tista, ki s svojim kulturnim okvirom močno vpliva na otrokov razvoj. Skozi druţinsko
in sorodstveno interakcijo otrok prevzame prepričanja, vrednote, vedenja. V nekaterih kulturah
se poudarja nuklearna druţina in relativna avtonomija njenih članov, drugje pa so višje
vrednotene širše sorodstvene povezave. Otroci se tako skladno z druţinskimi odnosi, hierarhijo
in tradicijo učijo socialnih vlog in sprejemanja odgovornosti in obveznosti. Zgodnje izkušnje se v
otroka močno vtisnejo in upočasnijo procese asimilacije.
Problem prilagajanja na okolje pa povzroča predvsem področje jezika. Jeziki so kolektivna
dobrina in v globalnem svetu znanje jezikov pomembno prispeva k druţbeni harmoniji.
Osvajanje jezika okolja je tako eden najpomembnejših pogojev za uspešno socializacijo otrok
migrantov. »Otrok, ki ne bo obvladal jezika okolja in šole, se bo slabše odzival in vključeval v
okolje, doţivljal pogosteje nesporazume z vrstniki, jim ne bo enakovreden, zniţevala se bo tudi
motivacija itn.« (Resman, 2003, str. 66). Jezik okolja je tako pomemben za otrokov uspeh, za
vključevanje na najrazličnejša področja, pozitivno pa vpliva tudi na solidarnost v druţini in na
bolj ozaveščen pristop do svoje matične kulture (Portes in Hao, 2002, po Razpotnik, 2004).
Tudi Cerkev si prizadeva socializirati mlajše generacije, njen način pa je predvsem tradicionalen.
Tako krepi etnično identiteto, včasih pa jo celo presega (prim. angleški in škotski Pakistanci, ki
jim biti musliman pomeni največ) (Sanders 2002, po Razpotnik, 2004). Velike razlike med
religijo druţine in socialnim okoljem so lahko vzrok sporov med njima. Okolje se lahko od
druţine distancira, druţina pa se zaradi ogroţenosti in nerazumevanja zapira vase. Vendar
Cerkev kot moralna avtoriteta skuša mladim vzbuditi čut za lepo vedenje, poštenost, delo in tako
spodbuja tudi asimilacijo oz. akulturacijo.
Po Phinneyevi (2001, po Razpotnik, 2004) je najbolj občutljiv čas za identifikacijo s svojo
etnično skupino čas mladostništva oz. adolescence. Pogosto se zgodi, da se ravno v času srednje
šole mladostniki srečajo z mnogimi pripadniki iste etnične skupine. Ta proces lahko vodi v
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potrditev o vrednosti in legitimnosti lastne skupine ali pa k občutkom nezadovoljstva in zmede.
Vsi posamezniki ne doseţejo t. i. stopnje izgradnje etnične identitete, saj je ta odvisna tako od
socializacijskih izkušenj v druţini kot od etnične skupnosti in širšega druţbenega ozadja.

Načini prilagajanja kulturnemu okolju
Posameznikovo videnje sebe naj bi imelo dve dimenziji: skozi oči večinske kulturne skupine ter
preko manjše etnične skupine. Nekateri avtorji pravijo, da sta ti dve dimenziji v negativni
korelaciji: manjša kot je negativna nastrojenost matične drţave do etničnih skupin, bolj upada
moč etnične identitete in obratno. Drugi avtorji pa so mnenja, da ti dve dimenziji nista v
korelaciji ter se ne izključujeta. Vseeno pa se avtorji strinjajo, da je najboljša kombinacija
prilagajanja v novo okolje tako razvijanje močne nacionalne kot etnične identitete (Razpotnik,
2004).
Kakšni so v grobem moţni izidi prilagajanja priseljenca na novo okolje? O tem govori Berry-eva
shema adaptacijskih strategij (prav tam).
Tabela 1: Adaptacijske strategije akulturacije (Berry, 2001, po Razpotnik, 2004, str. 131, 132)

Ohranjanje kulture

Integracija

Marginalizacija

Separacija

Asimilacija

+

-

+

-

+

-

-

+

prednikov
Vključenost v širšo
druţbo

Tabela 1 predstavlja izide akulturacijskih strategij v odnosu med večinsko druţbo in etnično
manjšino. Priseljenci se spopadajo z dilemo, ali je vredno vzdrţevati kulturno dediščino svojih
prednikov in kako pomembno je razvijati odnose s širšo druţbo (stolpec 1). Pri odgovoru pa ne
gre le za odnos priseljencev do večinske druţbe, pač pa »za vzajemen proces dveh vpletenih
strani, pri čemer naj bi se spreminjali in prilagajali obe skupini.« (Razpotnik, 2004, str. 131). Ker
sta vpleteni obe strani, imamo na razpolago štiri akulturacijske strategije: integracijo,
marginalizacijo, asimilacijo in separacijo (vrstica 1). Integracija pomeni pozitiven odgovor na
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obe vprašanji: vredno je ohranjati kulturo prednikov, prav tako pa je pomembno biti del večinske
skupine. Takšen izid je tudi v interesu večinske skupine, saj tako obe ohranjata določeno stopnjo
integritete, hkrati pa se medsebojno bogatita. Pri marginalizaciji posameznik zavrne obe skupini.
Do tega pride, če primanjkuje motivacije tako za ohranjanje lastne kulture kot za stike s
pripadniki drugih kultur. Separacija oz. getoizacija pomeni močno etnično identiteto brez ţelje
po stikih z večinsko skupino, asimilacija pa ravno obratno, ko se posameznik identificira le z
novo kulturo. Proces akulturacije tako poteka po različnih poteh, če predpostavljamo, da imajo
migranti svobodno izbiro o načinu vključevanja v medkulturne odnose.
Če hočemo doseči socialno integracijo, posamezniku ne smemo kršiti pravic do izraţanja izvirne
kulturne identitete, prav tako pa ne smemo delovati segregacijsko ter mu onemogočiti
uveljavitve v širšo druţbo. Ravnoteţje med asimilacijo in segregacijo po Resmanu (2003)
doseţemo tako, da se postavimo nad obe različni kulturi in jima določimo skupne temeljne
vrednote, kot so enakopravnost, toleranca in soţitje ter omogočimo posameznikom etničnih
skupin udeleţbo na vseh področjih druţbenih institucij. Phiney (2001, po Razpotnik, 2004)
zagovarja podobno: do najboljših rezultatov bi prišlo, če bi omogočili priseljencem, da se sami
svobodno odločijo o tem, na kakšen način in v kolikšni meri bodo obdrţali svojo etnično
identiteto in v kolikšni razvili novo.
Po Kovač in Krek (2003) je problem širši. Druţbeno enotnost v drţavi zagotavljajo skupna
zgodovina, skupen jezik, religija, ne pa splošne vrednote, kot so pravičnost, enakost in dialog. V
večnacionalni drţavi si ljudje prav teh stvari ne delijo. Zato npr. v šoli kljub načelom
multikulturnosti in inkluzije, ki spodbujajo in krepijo identiteto posameznikov, prihaja do
oblikovanja skupne identitete. Tudi nekatere antropološke raziskave akulturacijskih procesov so
pokazale, da vsak kulturni stik nujno vodi do spreminjanja obeh kultur. Razlika je le v tem, v
kakšnih odnosih med manjšinsko in večinsko kulturo prihaja do teh sprememb (Lukšič-Hacin,
2005).
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3.2 Problemi na področju osnovnošolskega izobraţevanja migrantov

Šole se marsikje po Evropi srečujejo z nenadnim in močnim porastom otrok migrantov. Po
podatkih študije PISA (2006, po Zelena knjiga, 2008) je takšnih otrok v šolah od 10-20%.
Skoncentrirani pa so po šolah v urbanih območjih. V Rotterdamu, Birminghamu in Bruslju npr.,
naj bi bila kar polovica šolske populacije priseljenskega porekla. To prinaša pomembne
posledice v sistem izobraţevanja. Šola se mora prilagoditi razmeram, zagotoviti kakovostno in
pravično izobrazbo za vse ter s tem omogočiti otrokom priseljencem uspešno vključitev v drţavo
gostiteljico.

Interkulturna vzgoja
Skozi stoletja je bil v vseh druţbah vsakdanjik prepreden z migracijami, sobivanjem različnih
kultur, mnoţico jezikov …, v šolskih učilnicah in na delovnih mestih pa je bila multikulturna
toleranca izvzeta, cilj je bil doseči le minimalne kvalifikacije in lojalnost do deţelne gospode.
Znanstveni diskurz o multikulturnem vsakdanjiku v šoli se je razvil šele ob reflektiranju in
kategoriziranju socializacijskih procesov v multikulturnih druţbah. Močnejše poudarjanje
etničnih razlik v nacionalni drţavi je postalo temelj t.i. migracijske pedagogike, ki se je v
nemško govorečem prostoru začela v 60. letih 20. stol. kot zdomska pedagogika. V 70. letih se je
nadaljevala pod pojmom tujska pedagogika, v 80-ih pa je našla koncept interkulturne vzgoje.
Vendar je kritika pedagogike v 90. letih pokazala, da ţe vnaprej izdelani konstrukti kulturnih
razlik in na njih temelječi pedagoški ukrepi niso mogli utemeljiti interkulturnosti. Pač pa so
prispevali k diskriminaciji in stigmatizaciji. Vse razlike, zaznane pri posameznikih, so bile
namreč razumljene kot posledica etničnega izvora (Gstettner, 2003).
V 21. stol. se interkulturno vzgojo, ki ji lahko rečemo tudi medkulturna ali multikulturna
vzgoja/pedagogika, razume drugače. Vključuje načela integracije in načela inkluzije oz.
vključevanja, kar pomeni, da posameznika utrjuje v njegovi etnični identiteti, kulturi, navadah,
po drugi strani pa ga uči navad in pravil večinske kulture. Prizadeva si za pravičnost in
ustvarjanje kar najbolj optimalnih pogojev za razvoj potencialov, ne glede na kulturno
pripadnost. Cilj je preprečevati asimilacijo, ki pomeni enosmerno prilagajanje posameznika
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večinski druţbi, pač pa morajo biti vse kulture, tako večinska kot manjšinske, enakopravno
zastopane. Medkulturnost se razume ne kot bivanje različnih kultur druga ob drugi, pač pa kot
integracijo kultur - ohranjanje večinske kulture ob hkratnem sprejemanju, interakciji in izmenjavi
z manjšinskimi kulturami. Medkulturna vzgoja prepoznava tako razlike kot podobnosti med
kulturami, je občutljiva na kulturno zapostavljanje in si prizadeva za spoštovanje vseh članov
druţbe.
Da lahko to doseţemo, morajo biti norme ţivljenja v skupnosti neetnizirane in v skladu s
človekovimi pravicami. Te so namreč neodvisne od etničnega in socialnega izvora, neodvisne od
veroizpovedi in od barve koţe. Prizadevati si je potrebno za demokratično organizacijo ţivljenja,
staviti na skupne dimenzije človekove svobode in zrelosti. Etnične in kulturne razlike pri tem
ostanejo in se ohranjajo, potrebno pa se je o njih poučevati in do njih gojiti občutljivost in
razumevanje (Gstettner, 2003).
Interkulturna pedagogika mora preţemati celoten vzgojno-izobraţevalni proces. Tako šolski
sistem kot njegove izvajalce. Za to pa so potrebni strokovni delavci, ki imajo interkulturne
kompetence. Ţe dodiplomsko izobraţevanje bi nujno moralo vključevati znanja o zaznavanju
raznolikosti, razumevanju kultur in usposobljenosti za medkulturni dialog.
Schader (2000, po Motik, 2007) omenja več ravni medkulturne vzgoje:


druţbeno-politična raven, ki spodbuja integracijo različnih posameznikov v druţbeno
okolje;



pedagoška raven, ki prispeva k odpravi predsodkov, vzgaja za strpnost, sodelovanje,
demokracijo, presega etnocentrizem in evrocentrizem ipd.;



šolska raven, ki pripravlja strokovne delavce na takšno delo in jih opremlja z
interkulturnimi kompetencami;



raven poučevanja, ki teţi k drugačni organizaciji pouka zaradi kulturne pestrosti v
razredu, spodbuja večjezičnost in goji senzibilnost do razlik.

Dokumenti Evropske unije, ki določajo pravice in dolţnosti otrok, ne glede na njihov status v
posameznih drţavah, omenjajo tudi splošna in specifična načela inkluzije/vključevanja. Vsa
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načela veljajo tudi za Slovenijo (povzeto po: Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov
migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji, 20074).
Med splošna načela se uvrščajo:


vodilo najboljše koristi za otroka, na katerega je treba gledati celostno;



nediskriminacija, kar pomeni, da so otroci migrantov upravičeni do enakega ravnanja in
pravic kot ostali otroci;



spoštovanje kulturne identitete, ki prinaša otrokom pravico do ohranjanja maternega
jezika, kulture, vere;



dostop do informacij otrokom oz. njihovim staršem, do pravic, ki jih imajo, storitev, itd.;



ustrezno usposobljeno osebje, ki dela z otroki migranti;



…

Med načela, specifična za sistem šolanja, pa spadajo:


dostopnost izobraţevanja pod enakimi pogoji, kot jih imajo drţavljani ali po načelu
vzajemnosti;



strokovna odgovornost in avtonomnost šole ter šolskih delavcev, pri čemer se strokovni
delavci izobraţujejo za medkulturno sodelovanje, iščejo načine sodelovanja s starši otrok
migrantov, načrtujejo konkretne ukrepe za doseganje standardov znanja in ohranjanja
kulture otrok migrantov, ipd.;



enake moţnosti in upoštevanje različnosti med otroki, multikulturalizem in
interkulturalizem. Šola mora poskrbeti za pouk maternega jezika in kulture otrok
priseljencev in ohranjati njihovo identiteto. Šola organizira dejavnosti o kulturnih in
jezikovnih razlikah, stereotipih, si prizadeva za medkulturni dialog … ter tako spodbuja
spoznavanje lastne in drugih kultur;



zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja. Gre za razvijanje
programov in metod dela, ki so prilagojene otrokom migrantom, še posebej je to
pomembno v prvih letih šolanja. V veliko pomoč so tudi mreţe učne pomoči med učenci;

4

V nadaljevanju. Strategija.
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aktivno učenje in moţnost izraţanja. Vrtci in šole naj spodbujajo otroka h govoru z
drugimi otroki in z odraslimi, v njegovem jeziku ali jeziku okolja;



sodelovanje s starši. Ni dovolj, da s starši sodeluje eden od učiteljev ali vzgojiteljev, pač
pa mora biti delo s starši vključeno v strategijo izobraţevalne ustanove. Gre tudi za
posebno nalogo svetovalne sluţbe pri tem;

Šola ima vodilno vlogo pri integraciji in vključevanju otrok v širšo druţbo. Kljub prizadevanjem
za medkulturno vzgojo raziskave kaţejo, da so otroci migranti izobrazbeno prikrajšani. Kakšna
je realna slika šolskega uspeha otrok migrantov ob primerjavi z ostalimi otroki?

Uspehi v izobraţevanju otrok migrantov po Evropi
“Obstajajo jasni in konsistentni podatki o tem, da veliko otrok migrantov dosega slabše rezultate
v izobraţevanju kot njihovi vrstniki. Študija PIRLS o pismenosti kaţe, da migrantski učenci ob
koncu osnovne šole dosegajo niţje rezultate kot njihovi vrstniki, ki niso migrantskega porekla.”
(Zelena knjiga, 2008, str. 5).
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da v nekaterih drţavah druge generacije priseljencev dosegajo
slabše rezultate kot prve, kar pomeni, da njihova politika povečuje razlike v doseţeni izobrazbi
in s tem krepi socialno izključenost. Po podatkih Eurostata (2005, prav tam) je precejšnja razlika
med učenci tudi pri doseganju stopenj izobrazbe. Otroci z migrantskim poreklom v primerjavi z
vrstniki bolj zgodaj končajo šolanje in se ne vključujejo v sistem višjega ali visokošolskega
izobraţevanja.
Sliki 2 in 3 med seboj primerjata drţave članice EU in nivo doseganja znanja v drţavi med
učenci migranti in učenci, ki niso migrantskega izvora.
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Slika 2: Razlike v rezultatih učencev pri matematiki po priseljenskem statusu in drţavi (OECD
PISA 2006, po Zelena knjiga, 2008, str. 5).

Učenci priseljenci prve generacije

Učenci priseljenci druge generacije

Učenci, ki

niso migrantskega porekla
Slika 3: Razlike v rezultatih učencev pri branju po priseljenskem statusu in drţavi (OECD PISA
2006, po Zelena knjiga, 2008, str. 6).

Učenci priseljenci prve generacije

Učenci priseljenci druge generacije

Učenci, ki

niso migrantskega porekla
S Slike 2 in 3 se ţe na prvi pogled opazi bistvena razlika v doseganju nivojev znanja med otroki.
Veliko vlogo lahko pripišemo socialno-ekonomskemu statusu, ki je pri druţinah otrok migrantov
praviloma slabši. Spopadanje z revščino, slab socialni poloţaj, stanovanjske in zdravstvene
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teţave, ipd., omejujejo moţnosti za nemoteno izobraţevanje. Otrokova samopodoba je slabša,
prav tako je močan občutek doţivljanja krivic.
Po Zill, Collins, West in Hausken (1995) je problem revnejših druţin tudi pri pripravah otrok na
šolo. Teţje jim zagotovijo kvalitetno otroško varstvo, knjige in igrače, ki spodbujajo k
aktivnostim, prav tako pa imajo starši okrnjen dostop do informacij, ki se nanašajo na otrokovo
zdravje ter njegov socialni, čustveni in miselni razvoj. Starši imajo navadno niţjo izobrazbo ter
ne obvladajo jezika nove drţave. Otroci so bolj izpostavljeni tveganju, pogosto pa se tudi druţba
do njih vede negativno in jih stigmatizira, kar lahko vodi v problematično vedenje (Mrvar,
2004).
Čeprav je šolski uspeh tesno povezan s socialno-ekonomskimi razmerami v druţini, dosegajo
migrantski učenci slabše rezultate kot njihovi vrstniki s primerljivimi okoliščinami. Po podatkih
študije PISA (Nusche, 2009) se to v nekaterih drţavah dogaja v večjem obsegu kot v drugih. To
kaţe na pomembnost strukture izobraţevalnega sistema in odnosa, ki ga imajo šole in učitelji do
otrok migrantov.

Nekateri pozitivni politični odzivi v drţavah članicah EU
Neuspehi na področju šolanja se lahko kasneje kaţejo kot socialna izključenost. Niţja izobrazba
lahko ovira vključitev v trg dela, ovira razvoj pozitivnih socialnih vezi, ohranja slab ekonomski
poloţaj, ipd. Naloga šole je tako izboljšati pogoje za izobraţevanje otrok migrantov, da ne bi
prihajalo do večanja socialnih in kulturnih razlik. Z ustreznimi ukrepi je treba preprečiti tudi
segregacijo, do katere prihaja zaradi razlik v socialno-ekonomskem statusu. Tisti iz ugodnejših
razmer zapuščajo šole z velikim številom migrantskih učencev. Če so migrantski učenci
skoncentrirani v nekaterih šolah, tam sčasoma pride do zniţevanja ravni kakovosti in
zahtevnosti.
Evropski svet je leta 2008 glede na opravljene raziskave pozval drţave članice, naj izboljšajo
uspeh učencev migrantov. Ker so nekatere šole pri tem uspešnejše, so v Zeleni knjigi (2008)
izpostavljene nekatere strategije, ki so se skozi čas izkazale za uspešne. Te strategije so:


uvedba pouka jezika drţave gostiteljice v drţavah članicah EU. Ključno za integracijo v
novo okolje je znanje jezika tega okolja, zato so jezikovni pouk za migrantske učence,
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spodbujanje čim zgodnejšega učenja jezika, razvijanje kompetenc učiteljev za poučevanje
jezika drţave kot drugega jezika, itd., pomembni ukrepi, ki pomagajo k boljšemu
jezikovnemu znanju otrok priseljencev;


prizadevanje za vključitev jezika porekla v sistem izobraţevanja. To po navadi poteka v
okviru mednarodnih sporazumov z izvornimi drţavami priseljencev. S tem ţelijo drţave
povečati moţnosti za mobilnost, internetne stike, medinstitucionalno e-sodelovanje med
šolami gostiteljske in matičnih drţav … Prav tako pa je krepitev znanja matičnega jezika
koristna za izobraţevanje nasploh. Znanje jezika krepi samozavest otrok migrantov in je
dragoceno kulturno bogastvo. Kdaj kasneje se lahko izkaţe tudi kot prednost pri iskanju
sluţbe ali olajša vrnitev v domovino;



drţave se posluţujejo tudi finančne pomoči. Gre za t. i. k cilju usmerjeno podporo in naj
bi bila protiuteţ izobrazbeni prikrajšanosti. Nudijo štipendije posameznikom, študijsko
pomoč druţinam in šolam z velikim deleţem migrantskih učencev …, vendar so rezultati
takšne politike skromni;



precej razširjena so tudi učna središča po rednem pouku, pogosto v partnerstvu z lokalno
skupnostjo. Tam največkrat študentje in ostali prostovoljci nudijo otrokom mentorstvo in
dodatno učno pomoč. Takšni programi so najbolj uspešni takrat, ko jih izvajajo
posamezniki istega porekla in če potekajo kot del širšega sodelovanja, ki vključuje starše
in institucije na lokalni ravni;



velike koristi prinaša predšolsko izobraţevanje. Vpis otrok migrantov v te programe je
pogosto najniţji, zato drţave uvajajo sisteme, ki dajejo finančno podporo druţinam iz
socialno neugodnih razmer za vpis otrok v vrtce. Tam se otroci naučijo jezika ter se
pripravljajo na obdobje šolanja;



poseben model šol, t. i. »Šole magneti« (angl. Magnet schools) je poskus rešitve
problema segregacije. Konec 70. let so model uvedli v ZDA, da bi vzpostavili socialnoekonomsko ravnoteţje v šolah. V šole iz ogroţenih četrti so uvedli privlačne in zanimive
dejavnosti, da bi vanje pritegnili tudi prebivalstvo srednjega sloja. Tudi v Evropi,
predvsem v Nemčiji, imajo nekaj takšnih šol. Rezultati so kar spodbudni.

Učenci migranti so bili statistično bolj uspešni v sistemih, v katerih je korelacija med socialnoekonomskim statusom in

šolskim uspehom manjša. Gre za sisteme, ki dajejo prednost
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pravičnosti v izobraţevanju in se zavzemajo za vključevanje v širšo druţbo. Medtem ko delni
ukrepi v nekem sistemu samo prestavljajo probleme iz enih delov sistemov v druge, so najboljše
strategije tiste, ki zajamejo celoten sistem. To vključuje stalno strokovno izpopolnjevanje
delavcev šole, zaposlovanje učiteljev z migrantskim poreklom, uspešno sodelovanje s starši
priseljenci itd. Cilj medkulturne vzgoje nikakor ni slabljenje kulture in vrednot drţave
gostiteljice, pač pa premagovanje predsodkov in vzpostavljanje medkulturnega sodelovanja in
demokratičnih vrednot (prav tam).

slika 4: V učilnici
(http://www.amazon.com/Freedom-Writers-Blu-ray-Hilary-Swank/dp/B000OONQ8U)
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4. PRIMERI DOBRIH PRAKS ŠOL V TUJINI

Večina zahodno-evropskih drţav nudi pouk svojega uradnega jezika ter pouk maternega jezika
za otroke migrante. Pouk uradnega jezika drţave kot drugega jezika je na voljo ţe v vrtcu. V
osnovni šoli pouk jezika drţave poteka v posebnih skupinah (ločeno), v času rednega pouka ali
kot dopolnilni pouk. Pouk maternega jezika pa poteka v obliki izbirnega predmeta, neobveznega
dopolnilnega pouka ali celo kot prvi jezik znotraj rednega programa (prim. Finska). Pri uvajanju
otrok migrantov v šole si ponekod pomagajo s sistemom učencev tutorjev. Imajo tudi učitelja za
spremljanje, vodenje in usmerjanje novosprejetih otrok. Organizacija pouka in ocenjevanje sta
fleksibilna, učitelji morajo v večini primerov imeti dodatna znanja, poudarjen je pomen
sodelovanja s starši ter integracijska vloga sošolcev (Strategija, 2007).

Albanischule v Göttingenu, Nemčija
Avtorica Schanz v svojem prispevku (2006) razkriva, da v nemški šolski praksi prihaja do
podobnih problemov kot pri nas. Še zmeraj prevladuje t. i. »kulturalistična pedagogika za
tujce«, ki je bolj ali manj le sočustvovalna. Medtem ko je v teoriji medkulturne pedagogike
takšen zorni kot preseţen in je usmerjen predvsem na reševanje konfliktov in vzpostavljanje
odnosov, je v šolski praksi vse zreducirano na posamezne dneve ali tedne na temo
multikulturnosti. Takrat so v središče postavljeni tujci, ki pripravijo nek kulturni program s
folkloro in tradicionalnimi jedili deţele, iz katere prihajajo. Avtorica takšne prireditve kritizira,
saj prikaţejo etnično skupino zelo poenostavljeno in kot sila tradicionalno. To velikokrat le
poveča občutek distance in razlik v kulturah. Medkulturno učenje, ki je usmerjeno na
participacijo in enakopravnost, zahteva diskusijo, dialog z etnično skupino in ne razprave o njej.
Spremembe so potrebne v vsakodnevnih šolskih aktivnostih, ne le na enkratnih prireditvah.
Vsaka šola bi se morala vprašati, zakaj in za koga obstaja, in glede na to razvijati učni načrt in
načrt dela. Te zahtevne naloge so se lotili na šoli Albanischule v Göttingenu.
Gre za drţavno šolo, ki se je znašla v krizi zaradi večkulturnosti, kar 20 % učencev je imelo
migracijsko ozadje. Šola se je na lastno pest lotila iskanja rešitev za medkulturno uresničevanje.
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Prijavila se je na projekt ministrstva z naslovom: Kakšno šolo potrebuje prihodnost našega
sveta? To je povzročilo izredno motivacijo za ukvarjanje s cilji, vsebinami in moţnostmi
uresničevanja idej multikulturalizma. Proces je bil vseskozi, od leta 1996 do 2001, znanstveno
spremljan in evalviran.
Šola je črpala iz teorije Pedagoškega menedţmenta, ki jo je zasnoval Norveţan Per Dalin, po njej
pa je znan tudi nemški pedagog Hans-Günter Rolff. Teorija govori o tem, da do trajne in
učinkovite spremembe v šoli lahko pride le, če sta v sistemskem sklopu med seboj povezana tako
organizacijsko-učni razvoj kot razvoj osebja. Tako prepleten sistem je precej kompleksen, rešitev
problema na enem področju lahko pomeni nov problem na drugem področju ipd. Zato so
vseskozi potrebne evalvacije in preverjanje korakov. Ker lahko z odkrivanjem napak
prizadenemo čustva udeleţenih oseb, je potrebno največ časa posvetiti ravno vzpostavljanju
dialogov, predelovanju frustracij, strahov, motivaciji. Tudi na Albanishule je bilo veliko dela na
tem področju.
Vse se je začelo z enim človekom, z namestnico ravnatelja šole, ki je uspela prepričati učiteljski
zbor, da je čas za spremembe na šoli. Prvi korak je bila analiza stanja. Presoja ţe storjenega je
bila čustveno precej burna. Učiteljski zbor je zaključil, da v prihodnosti ne bodo delovali v smeri
večje podpore dvojezičnim otrokom z dodatnim poukom. Raje se bodo osredotočili na krepitev
pozitivne identitete na vseh šolskih področjih. Začela so se postavljati vprašanja: na katerih
pozitivnih izkušnjah graditi? Kako spremeniti šolski sistem in pouk? Kje in kako naj učitelji
spremenijo način poučevanja itd. Ob tem šola ni zaobšla osebnosti in strahov učiteljev, kot je bil
npr. strah pred izgubo nemške tradicije.
Učiteljski zbor se je tako najprej moral spopasti z medsebojnimi konflikti ter določiti novo
pedagoško orientacijo. Določili so tudi zunanjega opazovalca, ki je podajal objektivna mnenja o
njihovem delu. Lotili so se multimedijskega učenja in se povezali z nekaterimi šolami drugod po
Evropi. Nove metode poučevanja so postale:


spodbujanje otrok k aktivni uporabi vseh čutov, spomina, domišljije, z namenom
izboljšati njihovo občutljivost do sveta ter zmoţnost empatije;



pri učenju o jezikih in raznolikosti kultur so v ospredje postavili predvsem skupne
značilnosti med učenci in ne razlik;
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knjiţnica je pomenila prostor, kjer so lahko otroci poslušali in brali literaturo v različnih
jezikih ter poizkušali pisave;



moderna tehnologija je omogočala otrokom, da so lahko direktno komunicirali z otroki
po celem svetu;



šola je pri svojem delu aktivno vključila starše. Še posebno tisti z migracijskim ozadjem
so radi pripravljali tematske kotičke in pripovedovali o doţivetjih iz svoje prvotne
domovine.

Šola se je počasi začela odpirati navznoter in navzven, z bolj intenzivno udeleţbo učencev ter
bliţnje okolice, staršev otrok, partnerskimi šolami itd. Šola se je tako poslovila od deficitarne
usmeritve na manjšino in se osredotočila na demokratizacijo. Pribliţali so se mnogim ciljem, ki
so si jih zastavili, in tako postali zgled za druge. Njihov zaključek za javnost je, da je ključno
razmišljati o tem, kako biti pravični do vseh otrok, ne glede na njihovo različnost. Posebej je
potrebno zaščititi pravice manjšinskih otrok. Zaradi pritiska homogenizacije večinske druţbe in
politike obstaja nevarnost delovanja po starih kulturalističnih vzorcih. Zato je potrebno vseskozi
ostati kritičen, preverjati rezultate svojega dela ter iskati vedno nove in nove rešitve za probleme,
ki se pojavljajo.

Švedska: Osnovna šola in otroci priseljenci
Kako je z multikulturalizmom na področju šolstva na Švedskem? O tem govori članek Marine
Lukšič-Hacin z naslovom: Izobraţevanje v kontekstu švedskega multikulturalizma (2005).
Marina Lukšič Hacin (2005) je na projektu: Pravičnost v izobraţevalnih sistemih – primerjalni
vidik, raziskovala politiko švedskega multikulturalizma v odnosu do šolskega izobraţevalnega
sistema. Še posebej je osvetlila izkušnjo Slovencev, ki se izobraţujejo na Švedskem. Tu bom
povzela njene ugotovitve.
Leta 1990 so tujci na Švedskem predstavljali 5,6 % celotnega prebivalstva, številni priseljenci pa
so do takrat ţe pridobili drţavljanstvo. Konec šestdesetih let 20. stoletja je bil formiran Drţavni
zavod za priseljence, preko katerega je potekalo financiranje aktivnosti zvez in društev
priseljencev. V začetku sedemdesetih pa je bil ustanovljen Parlamentarni priseljensko-politični
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komite, ki je analiziral rezultate švedske priseljenske politike in na njeni osnovi predlagal
izboljšave. Načela priseljenske politike so postala enakost (v ţivljenjskem standardu), svobodna
izbira (v smislu odločitve priseljencev o ohranitvi svojega jezika in kulture, sprejetja švedske
identitete ali obojega) ter sodelovanje (med priseljenskimi skupnostmi in drţavo).
Priseljenci so morali biti organizirani v zveze oz. društva, da so lahko prejemali drţavno
finančno pomoč. Spodbujalo se je ustanavljanje medijev (radio, televizija, časopisi) v jeziku
priseljencev. Uvedli pa so tudi brezplačni program učenja švedščine. »Vsak, ki je v zadnjih letih
prišel na Švedsko, je bil dolţan obiskovati usposabljanje, kjer se je učil švedski jezik in
spoznaval švedsko druţbo. To je bil pogoj za delovno dovoljenje in študij.« (Lukšič-Hacin,
2005, str. 73). Pouk je bil organiziran kot učenje jezika za priseljence oz. kot drugi jezik,
vzporedno pa je potekalo tudi informiranje priseljencev o švedski druţbi ter o sistemu
izobraţevanja in moţnostih šolanja.
Švedski izobraţevalni sistem temelji na principu enakih moţnosti za vse, ne glede na etnično
pripadnost, kraj bivanja ali socialno-ekonomski status. To zadeva vse tipe šol, tako drţavne kot
privatne. Načela osnovnošolskega izobraţevanja so ţe omenjene enake moţnosti za vse,
enakopravnost, ki pomeni nasprotovanje diskriminaciji ali rasizmu, ekvivalentnost v
izobraţevanju (doseganje primerljivih znanj med šolami) in učenje demokratičnih vrednot. V
šolskem kurikulumu se med seboj povezujeta vodenje šole (vključno z učitelji) in sistem
odgovornosti. Izobraţevalni akti in kurikulum določajo, da je šola odgovorna za uspešnost
učencev na šoli. Šola mora iskati načine, kako otrokom zagotoviti pomoč, če jo potrebujejo. Prav
tako so jasno izraţene odgovornosti učencev.
Učencem, ki doma govorijo materni jezik, ki ni švedščina, je zagotovljen izbirni predmet
»materni jezik«. Lahko ga izberejo tudi kot alternativo za drugi tuj jezik (takoj za angleščino, ki
je obvezna), kot del individualnega izbora ali kot izvenšolsko dejavnost. Materni jezik poučujejo
učitelji, ki jih izberejo švedske institucije. Za poučevanje morajo pridobiti kompetenco. To
zavzema ustrezno izobrazbo iz domovine (pedagoška smer) ter nekaj tednov prakse ali
dokončano Višjo šolo za učitelje, smer materni jezik na Švedskem.
Integracija otrok priseljencev v običajne šole poteka preko individualno prirejenega in časovno
omejenega uvajalnega obdobja. Najprej se otroci naučijo švedščine do te mere, da lahko sledijo
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pouku, ali pa so vključeni v šolske programe, ki potekajo v več jezikih. Cilj je doseči aktivni
biligvizem – dobro obvladovanje maternega jezika, kar bi pripomoglo tudi k boljšemu znanju
švedščine. Moţnosti za dvojezično vzgojo so dane ţe v predšolskem izobraţevanju. Bilingvalna
vzgoja poteka na več načinov: skupine so lahko homogene, govori se materni jezik otroka. Teh
skupin je zelo malo. Lahko je skupina heterogena, poleg švedsko govorečih otrok je deleţ
priseljencev zelo velik, govori se veliko jezikov. Lahko pa je v skupini malo otrok priseljencev,
otroci pa imajo pravico do posebnega učitelja maternega jezika (do nekaj ur na teden). Tisti
otroci, ki ne obvladajo švedskega jezika, imajo v šoli na voljo švedščino kot drugi jezik in je
zanje obvezen.
Kako je z učenjem slovenščine? Število učencev je z leti upadlo. Leta 1989 je pouk slovenščine
obiskovalo le še pribliţno sto učencev, poučevalo pa ga je sedem slovenskih učiteljic. Kasneje je
Društvo slovenskih učiteljev propadlo, ker je imelo premalo članov. Sredstev, namenjenih za
dejavnost priseljencev in poučevanju maternega jezika, je začelo primanjkovati. Prišlo je do
pritiskov in racionalizacije pouka materinščine v šolah. V devetdesetih se je uveljavil zakon, po
katerem mora biti za pouk materinščine prisotnih najmanj pet učencev. Nekatere politične
stranke si tudi prizadevajo, da bi pouk materinščine potekal izven časa rednega šolskega pouka.
To se izjemoma ţe dogaja pri slovenskih priseljencih, ki imajo pouk v prostorih društva, ne več
na šolah, saj je učencev, ki izberejo slovenščino, premalo. Še zmeraj pa vse dejavnosti
financirajo švedske oblasti.
Kljub dobro razvitemu sistemu za priseljence ima švedski model visoko stopnjo druţbene
kontrole. Švedska tudi strogo nadzoruje prihod novih priseljencev. Druţbene spremembe teţijo k
racionalizaciji, govori se o krizi švedskega modela. Načela multikulturalizma, svoboda izbire in
partnerstvo sta postavljeni v situacijo, v kateri priseljenske skupine dobijo poloţaj zaščitenega in
kontroliranega rezervata. Rešitev iz tega bi bila nova kulturna politika ter gibanje, ki bi preseglo
etnične in narodne meje, saj je prav migracijska politika še zmeraj področje velikih razhajanj
med članicami EU. Lukšič-Hacin svojo raziskavo zaključi z mislijo: »Dejstvo pa je, da strpnost
ni rezultat politike multikulturalizma, ampak obratno, politika multikulturalizma je rezultat
strpnosti švedske kulture/druţbe« (2005, str. 86).
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5. IZOBRAŢEVANJE OTROK PRISELJENCEV V SLOVENIJI
Šola predstavlja ţivljenjski prostor, kjer se mladi učijo, pridobivajo splošna znanja, hkrati pa se
pripravljajo na ţivljenje v pluralistični, hitro spreminjajoči se globalizirani druţbi. Šola poskuša
posredovati vrednote, kompetence, poglede na svet, ki bi mladim omogočale kar najbolj
odgovorno in aktivno udeleţbo v takšni druţbi. Za posredovanje demokratičnih vrednot pa so
potrebni kritični in v druţbeno ter politično ţivljenje aktivno vključeni učitelji. Zahteva po
priznavanju enakih pravic je odvisna od pedagoške podpore, moţnosti za uspeh pa so vezane
tako na splošen političen kontekst kot na lokalne okoliščine (Schanz, 2006).
Take izzive lahko premagamo z medkulturno usmeritvijo na šolah: z občutljivostjo šole na razne
oblike diskriminacije, kritičen pregled vsebin, ki bi se lahko nanašale na rasizem ali
etnocentrizem, s sprejemanjem različnosti kot normalnosti itn. V kolikšni meri nam to uspeva in
kaj pravi zakon o osnovni šoli, si bomo podrobneje pogledali v tem poglavju.

5.1 Zakon o osnovni šoli v povezavi z otroki priseljenci
Šola je po definiciji SSKJ vzgojno-izobraţevalna ustanova, ki omogoča učencem organizirano,
sistematično pridobivanje znanja in spretnosti. V njej se poudarjajo predvsem tista vedenja in
veščine, ki so v trenutni druţbeni skupnosti najbolj smiselna za obstoj, delovanje in razvoj
druţbe.
Cilji osnovnošolskega izobraţevanja (po 2. členu Zakona o osnovni šoli, 1996) so med drugimi
tudi:


razvoj zavesti o integriteti posameznika, o drţavni pripadnosti in narodni identiteti;



učenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi;



vzgoja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;



vzgoja medsebojne strpnosti, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi;



spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
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učenje sposobnosti in veščin demokracije;



ohranjanje lastne kulturne tradicije;



seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov.

8. člen zakona predlaga za otroke slovenskih drţavljanov, katerih slovenščina ni materni jezik,
pouk njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk
slovenskega jezika. Enake pravice zakon v 10. členu zagotavlja otrokom, ki so tuji drţavljani oz.
brez slovenskega drţavljanstva, in prebivajo v Republiki Sloveniji. Od leta 2007 naprej je zakon
v tem členu dopolnjen še s tretjim odstavkom, ki tem otrokom ob vključitvi v osnovno šolo
omogoča organiziran tečaj slovenščine.
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2008, 19.
člen) pa daje pravico do največ dve leti trajajočega prilagojenega ocenjevanja znanja za otroke
priseljence.
Strategija (2007, str. 11) je po pregledu formalnih moţnosti za učenje slovenščine skupin
priseljencev oblikovala naslednjo tabelo:
Tabela 2: Moţnost učenja slovenščine za skupine priseljencev
Skupina
priseljencev

ekonomski
priseljenci
priseljenci s
slovenskim
drţavljanstvom

Pravica do
dodatnega
pouka
slovenščine v
splošnih
zakonih

Pravica do
dodatnega
pouka
slovenščine v
zakonih, ki
zadevajo vzgojo
in
izobraţevanje5
pravica je
pravica ni
izraţena, št. ur je izraţena
neopredeljeno
pravica je
pravica je delno
izraţena, št. ur je izraţena (samo v
neopredeljeno
Zakonu o
osnovni šoli)

5

Dejansko
izvajanje
(velja samo za
OŠ)

Financer

do ene ure na
teden oz. do 35
ur na leto
do ene ure na
teden oz. do 35
ur na leto

MŠŠ
(samo OŠ)
MŠŠ
(samo OŠ)

Zakon o osnovni šoli je bil istega leta v 10. členu dopolnjen s tretjim odstavkom, ki vsem skupinam priseljencem
daje pravico do organiziranega tečaja slovenščine.
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otroci prosilcev
za azil
otroci
beguncev

pravica je
izraţena, 2 uri
na teden
pravica je
izraţena, 300 ur
na leto (+ 100
ur)

pravica ni
izraţena
pravica ni
izraţena

do ene ure na
teden oz. do 35
ur na leto
do ene ure na
teden oz. do 35
ur na leto

MŠŠ
(samo OŠ)
MNZ

Tabela 2 nam pove, da imajo skupine otrok priseljencev v šolah pravico do dodatnega pouka
slovenščine, vendar le do ene ure na teden in največ eno šolsko leto (vse skupaj 35 ur), kar je
izredno malo. Tudi nekakšne centralne evidence števila otrok, govorcev slovenščine kot drugega
jezika, ni, saj vrtci in šole ob vpisu ne zapisujejo prvega jezika otrok, ker za to v vpisnih obrazcih
ni predvidenega mesta. Obseg ur za posameznega otroka glede na okoliščine določi Ministrstvo
za šolstvo in šport (MŠŠ), način izpeljave pouka pa izberejo šole same.
Ker je odobrenih sredstev premalo in ker so potrebe po učenju slovenščine velike, si šole
pomagajo z lastno iznajdljivostjo. Stisko rešujejo s prostovoljstvom, plačilom v obliki interesnih
dejavnosti, dopolnilnim poukom, individualno strokovno pomočjo ipd. Problem v Sloveniji so
tudi strokovnjaki, ki bi poučevali slovenščino kot drugi jezik ter ustrezna gradiva za to. Trenutno
poteka Javni razpis za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in
dijakov migrantov v vzgojo in izobraţevanja za obdobje 2008‒2011, ki naj bi prinesel ustrezna
učna gradiva (Viţintin, 2010).
Na podlagi pisnih vlog MŠŠ odobri šolam plačilo ur tudi za pouk maternega jezika in kulture
(pogoj je vsaj pet učencev). Gre za politiko uspešnejšega vključevanja učencev migrantov v novo
okolje, vendar ta »minimum« šole slabo izkoriščajo. Medtem ko je v zadnjih treh letih moţnost
dodatnega pouka slovenščine izkoristilo pribliţno 200 šol, je za pomoč pri poučevanju
maternega jezika in kulture zaprosilo le osem šol (podatki MŠŠ po Viţintin, 2010). Sklepamo
lahko, da navkljub javnemu zavzemanju za integracijo in inkluzijo otrok, šole v veliki meri še
vedno ravnajo asimilacijsko in pričakujejo, da se bodo priseljenci v celoti prilagodili
slovenskemu okolju.
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5.2 Multikulturalizem v slovenskih osnovnih šolah ‒ analiza stanja

V 90. letih prejšnjega stoletja je šolstvo v Sloveniji doţivljalo dramatične spremembe. Tako v
sferi šolskega sistema kot redefinicije izobraţevalne funkcije v šoli. Dandanes mora biti učitelj
pravi strokovnjak, da zadosti zahtevam izobraţevalnih ciljev. Glede na šolsko zakonodajo sta
dva od ciljev tudi:
1. zagotoviti optimalni razvoj vseh učencev, ne glede na spol, socialno in kulturno ozadje,
religijo, etnično pripadnost ter telesno ali mentalno stanje;
2. promovirati toleranco, razvijati zavedanje o enakopravnosti, spoštovanju različnosti ter
sodelovanju z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter razvijati veščine za
ţivljenje v demokratični druţbi (Lesar, 2005).
Vendar, ali so strokovni delavci pripravljeni na vse te spremembe? Imajo kompetence za delo z
učenci iz drugačnih kulturnih okolij? So pripravljeni prilagajati program dela za te otroke in
prevzemati odgovornost za njihov uspeh in dobro počutje na šoli?
Migrantska politika v šolstvu po Evropi kaţe na tri opravljene faze: prvič na asimilacijo, drugič
na multikulturalizem, kar vključuje pravico otrok priseljencev do učenja njihovega matičnega
jezika in spoznavanja lastne kulture in tretjič na integracijo in interkulturalizem, ki pomeni
vzajemen sistem komunikacije med različnimi kulturami. Slovenija je na tem področju prišla
komaj na začetek druge faze. Otrokom migrantom se ne posveča dovolj pozornosti s strani
strokovnjakov, politike in posledično učiteljev ter v praksi ne deluje v smeri razvoja maternega
jezika, kulture in etnične identitete otrok migrantov (Pečjak, 2005).
Zavod RS za šolstvo je v letu 2006 izvedel v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah anketo o tem,
koliko otrok migrantov je vključenih v sistem izobraţevanja, katere so njihove najpogostejše
teţave, kakšne spretnosti potrebujejo strokovni delavci za delo z učenci migranti, kako poteka
sodelovanje s starši itd. Po analizi pridobljenih podatkov so bili izpostavljeni ključni problemi pri
integraciji otrok migrantov v izobraţevalni sistem (Strategija, 2007):
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neizdelani načrti za usposabljanje strokovnih delavcev za delo z učenci iz drugačnih
kulturnih okolij in njihovimi starši;



pomanjkljive strategije za prilagojeno poučevanje in ocenjevanje učencev migrantov;



slabo znanje slovenščine in nezadostna vključenost otrok migrantov in njihovih staršev v
širšo druţbo;



neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja maternega jezika in kulture otrok migrantov.

Anketo o tem, kako šole prilagajajo programe za delo z otroki priseljenci, je izvedla tudi
Slovenska filantropija6 (2009). Kar 60 % šol je bilo mnenja, da imajo razvite posebne programe
za integracijo otrok. Pri tem so največkrat omenjale organizirano učenje slovenskega jezika,
sodelovanje z različnimi organizacijami, vključenost v programe medkulturnega učenja in
sprejemanja različnosti ter številne oblike prostovoljnega dela (medvrstniška pomoč, pomoč na
domovih učencev, učna pomoč itd.). Kljub temu šole navajajo slabo znanje slovenščine ter učne
in vedenjske teţave pri otrocih migrantih. Precej skopo šole skrbijo tudi za ohranjanje in
razvijanje jezika in kulture priseljenskih otrok.
Načeloma se šole zavzemajo za večjezičnost in medkulturni dialog. Vendar je v šolskem letu
2008/09 le osem šol zaprosilo MŠŠ za pomoč pri pouku maternega jezika. V letih 2004‒2009 se
je število šol vendarle povečalo iz dveh na osem, število jezikov pa iz dveh na šest. To so
albanščina, finščina, hrvaščina, makedonščina, nemščina in ruščina. Od teh osmih šol, kjer
poteka pouk maternega jezika za učence priseljence, so na eni šoli odgovorili, da otrok
priseljencev sploh nimajo, tri pa le brezplačno oddajajo prostor za tovrstno dejavnost. Tako le na
štirih šolah poteka pouk materinščine za učenje slovenščine, pri tem pa ena od teh spada v
mednarodni oddelek (Viţintin, 2010). V nadaljevanju je predstavljen pozitiven primer ene od
šol, ki je uvedla pouk maternega jezika in kulture.

6

Gre za dokument: Slovenska filantropija: Analiza stanja na področju vključevanja učencev in dijakov z
migrantskim ozadjem v sistem vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji. (2009). V nadaljevanju Analiza.
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Primer OŠ DBB Hrpelje
Na šoli DBB Hrpelje so se s priseljenci prvič srečali v letu 2006/07. Prvi dve leti se je šola
ukvarjala predvsem s tem, kako učence naučiti slovenskega jezika. V šolskem letu 2008/09 pa so
na MŠŠ zaprosili za učitelja maternih jezikov za 17 učencev priseljencev. Šola je začela
sodelovati z učiteljem makedonščine in učiteljico albanščine. Preučili so šolske urnike in pouk
organizirali po rednem delu pouka. Stik teh dveh učiteljev z učenci priseljenci ter ostalimi
strokovnimi sodelavci šole je omogočil začetek dialoga in sodelovanja. Učitelja materinščine sta
pomagala tudi pri prevodih raznih obvestil, pomagala sta pri prevajanju med ostalimi urami
pouka ipd. Druge oblike razvoja medkulturnega dialoga so bile še: prilagojena bralna značka,
pogovori o preseganju stereotipov, pogovori o vzrokih preseljevanja, predstavitve značilnosti
izvornih deţel učencev priseljencev, prostovoljna učna pomoč drugih učencev ipd. (Viţintin,
2010).
Pozitivne strategije za preseganje prepada med kulturami, ki so jih izrazile nekatere druge
slovenske šole, so še: upoštevanje moţnosti prilagojenega ocenjevanja, podaljšan čas pisnega
ocenjevanja, dodatna razlaga, individualni programi dela, izraţanje potreb po sistematični uvedbi
enoletnega tečaja slovenščine za starše in otroke, posebni programi na šolah, s katerimi ţelijo
naučiti slovenščine starše priseljencev itd. Vendar za večino šol pomeni vključevanje učencev
priseljencev še zmeraj predvsem učenje slovenščine (prav tam).

5.3 Odnos učiteljev do otrok migrantov

Nizka pričakovanja učiteljev imajo lahko uničujoče posledice na motivacijo in uspešnost
učencev. Obstajajo dokazi, da so pričakovanja učiteljev delno oblikovana na podlagi rase,
narodnosti in druţbenega sloja, kar lahko vodi do nenamerne in nepriznane pristranskosti v
učiteljevem vedenju (Nusche, 2009).
V šolskem letu 2003/04 je skupina strokovnjakov izvedla raziskovalni projekt Pravica v
izobraţevalnem sistemu. Cilj je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo učitelji v slovenskih osnovnih
šolah do različnih skupin otrok, kot so skupine glede na spol, socialno-ekonomski poloţaj, Romi,
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otroci s posebnimi potrebami, ena od skupin pa se je lotevala vprašanja odnosa do otrok
migrantov iz bivših jugoslovanskih republik. V nadaljevanju navajam rezultate raziskave Peček
in Lesar (2005) glede odnosa učiteljev do migrantskih otrok.
Na vprašanje, ali bi učitelji sprejeli otroke priseljence v svoj razred, jih je kar nekaj imelo
probleme z odločitvijo. En procent učiteljev tega ne bi storil. Bili so dani tudi pogoji, pod
katerimi bi bili učitelji pripravljeni sprejeti otroka priseljenca v svoj razred. Manj kot desetina se
jih je strinjalo s tem, da bi se moralo učence priseljence učiti v ločenih razredih, kar se da
individualno. Okoli 60 % učiteljev se je strinjalo, da bi se morali ţe od vsega začetka učenci
priseljenci šolati pod enakimi pogoji kot ostali učenci. To pomeni, da bi imeli pravico do
dodatnih ur slovenskega jezika ter do prilagoditve učnega načrta, če bi bilo to potrebno. Pribliţno
30 % vprašanih pa meni, da bi bilo koristno, če bi pred začetkom rednega šolanja otroci
obiskovali tečaj slovenskega jezika. S tem so učitelji izrazili skrb, da učenec, ki ne govori
slovensko, teţko spremlja lekcije in ima teţave pri vseh predmetih. Vendar zakonodaja v
Sloveniji takšne moţnosti ne dopušča.
Naslednje vprašanje se je lotevalo problematike učenja slovenskega jezika (prav tam). Kar
polovica učiteljev je bila menja, da bi morali otroci doma uporabljati slovenski jezik. Naloga
staršev je pripraviti otroka na šolo, to pa naj bi vključevalo tudi uporabo jezika okolja. Vprašljivo
je, če se učitelji zavedajo, da lahko takšen odnos do maternega jezika učencev priseljencev bolj
škodi kot koristi. Starši namreč ne obvladajo slovenskega jezika in bi bila zato komunikacija v
druţini zelo oslabljena in skopa. Raziskave pa kaţejo tudi na to, da se je veliko teţje naučiti tuj
jezik, če dobro ne obvladaš svojega maternega jezika. Zatorej je asimilacija, ki otroku priseljencu
ne dopušča razvijati svoje lastne kulturne identitete, lahko precej škodljiva.
Druga najpogosteje izbrana moţnost pri predmetnih učiteljih je bila, da bi priseljenci s svojimi
otroki govorili v maternem jeziku, slovenščine pa bi se otroci naučili v šolskem in ostalem
javnem okolju. Učiteljem razrednega pouka pa se je zdelo bolj pomembno, da se lahko učenci
učijo maternega jezika ne samo doma, temveč da imajo to pravico tudi v šoli. Učenje maternih
jezikov za učence priseljence je tudi ključni element mednarodne politike za zaščito etničnim
manjšin. Številne študije so tudi dokazale, da takšen koncept omogoča migrantom dosegati
boljše šolske rezultate kot sicer. Nihče od vprašanih pa ni izbral moţnosti, da bi se učenci
priseljenci v šoli učili slovenščine kot tujega jezika, tako kot je to urejeno v primeru ustavno
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priznanih etničnih manjšin, italijanske in madţarske. Pravna ureditev priseljencev in njihovih
potomcev, konkretno pripadnikov narodov in narodnosti z območja nekdanje Jugoslavije, ni
jasno definirana in se kaţe kot zapleteno in politično občutljivo področje. Vendar se kaţe nuja po
zaščiti njihove etnične identitete pri integraciji v slovensko druţbo.
V eni od raziskav o slovenski integracijski politiki so spraševali priseljence, kako bi moralo v
drţavi potekati učenje njihovih maternih jezikov. 33 % jih je odgovorilo, da bi se morali otroci
jezika naučiti doma, 27 % v šoli v popoldanskem času, 22 % jih je bilo za uvedbo jezika v redni
kurikulum kot izbirni predmet, 11 % za učenje jezika znotraj etničnih skupnosti, 2% pa za
ustanovitev svojih lastnih šol. Tako se skoraj 50 % migrantov strinja, da bi morali otroci svoje
znanje maternega jezika negovati v šolah. Po drugi strani pa vidijo slovenski jezik kot najbolj
pomemben faktor pri vključevanju v slovensko druţbo.
Tretje vprašanje se je nanašalo na šolsko uspešnost otrok migrantov glede na dejstvo, da pouk
poteka v slovenskem jeziku. Mnenja o tem, ali imajo učenci priseljenci učne teţave zaradi
jezika, so pri učiteljih deljena. Dobra tretjina se strinja, ostali pa ostajajo ali neodločeni, ali pa se
s trditvijo ne strinjajo. Takšni rezultati kaţejo na pomanjkanje občutljivosti pri učiteljih oz. na
nerazumevanje problemov, s katerimi se otroci migranti soočajo. Ker študije dokazujejo, da v
povprečju otroci priseljenci dosegajo slabše rezultate na področju osnovnošolskega šolanja kot
njihovi vrstniki, lahko razlog za to poiščemo tudi v slabem znanju jezika. Slab šolski uspeh vodi
v občutek podrejenosti, nesigurnosti, apatije ipd. Takšni občutki pa niso konstruktivni ne za
posameznika ne za celotno druţbo (v smislu tolerance in sprejemanja različnosti). Tako so
kulturne razlike dojete kot hendikep, dvojezničnost pa kot deviantnost, zaradi katere se učence
spodbuja, da jo čim hitreje preseţejo. Tudi učne teme v razredih se skoraj nikoli ne nanašajo na
značilnosti in posebnosti različnih etničnih skupin. Vendar je tu treba poudariti, da pomanjkanje
razumevanja ni le na strani učiteljev, temveč tudi politike in strokovnjakov.
Lesarjeva (2005) analizira rezultate omenjene raziskave na področju odgovornosti učiteljev do
šolskega uspeha migrantov ter do njihove vključenosti v razred.
Na vprašanje, od česa je odvisen šolski uspeh otrok migrantov, so bile dane tri skupine
odgovorov:
1. da uspeh zavisi od otrok samih, se pravi od njihovih sposobnosti in aktivnosti;
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2. uspeh je odvisen od učitelja in njegovih metod dela ter od razredne atmosfere;
3. na uspeh vpliva druţina glede na kulturne navade, pričakovanja in socialno-ekonomski
status.
Pričakovani rezultati bi bili, da se enakomerno, po tretjinah, razporedijo odgovori učiteljev o
tem, kaj vpliva na šolski rezultat. Vendar so bili rezultati naslednji: dobrih 50 % učiteljev je za
šolske rezultate pripisovalo odgovornost otrokom. Ostalo pa je razdeljeno pribliţno na polovico,
vendar se zdi šolska atmosfera učiteljem rahlo bolj pomembna kot druţinske okoliščine. Zelo
podobni rezultati so prišli tudi pri merjenju ostalih, nemigrantskih otrok.
Avtorica zaključi, da učitelji v Sloveniji zaznavajo svojo odgovornost do učencev migrantov kot
minimalno. Glede na to, da so šolski rezultati učencev migrantov v povprečju slabši kot od
ostalih otrok, bi morali učitelji prilagoditi svoj način poučevanja jezikovnim in kulturnim
razlikam migrantov, da bi ti lahko bili bolj uspešni. Nasprotno ţelijo nekateri učitelji to popraviti
z zniţevanjem kriterijev za učence migrante. Takšen pristop je posebej podčrtan v Beli knjigi o
vzgoji in izobraţevanju (2007) kot neprimeren do otrok, ki potrebujejo drugačen pristop.

5.4 Moţnosti kvalitetnejšega pristopa do otrok migrantov s strani šole
Kateri dejavniki vplivajo na izobraţevalni uspeh učencev priseljencev? Če odmislimo širše
druţbene pogoje, kot so priseljevanje, stanovanjska in socialna problematika, je velik deleţ
dejavnikov v pristojnosti šolske politike.
-

Strukturne značilnosti izobraţevalnih sistemov lahko prispevajo k segregaciji in imajo
negativen vpliv na migrantske učence;

-

značilnosti posamezne šole, kot so pričakovanja učiteljev, šolska organizacija, razredna
klima … vplivajo na migrantovo zaznavanje, doţivljanje šole;

-

individualne značilnosti učencev, vključno s socialno-kulturnim ozadjem in znanjem
jezika pomembno prispevajo k šolskemu uspehu učencev migrantov.
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O segregaciji v šolstvu:
Kopičenje učencev s podobnimi izhodiščnimi karakteristikami lahko vodi do polariziranih
izobraţevalnih sistemov. Večja koncentracija migrantskih učencev v določenih šolah je lahko
škodljiva. Študije, kot so TIMMS, PIRLS in PISA, kaţejo na to, da visok deleţ migrantov na
določenih šolah zniţuje raven delovanja in ima negativen vpliv tako na učence domačine kot na
migrantske učence (Nusche, 2009). Segregacijo lahko povzroča prosta izbira šole, ki je prisiljena
k večji konkurenci in zmanjševanju stroškov. Kvalitetne šole imajo navadno previsok vpis in če
je kriterij za sprejem večja uspešnost oz. sposobnost učenca ali njegova bliţina šole, hitro pride
do demografske segregacije. Namesto tega kriterija je bolj smiselno izbrati loterijo ali kakšno
drugo tehniko, ki spodbuja raznolik vnos študentov.

Finančna spodbuda šolam:
Zelo pozitivne rezultate dajejo tudi finančne spodbude šolam, da vpisujejo učence migrante.
Dobre šole tako vedo, da bodo z vpisom migrantskih učencev z depriviligiranega okolja dobile
denar, s katerim bodo lahko dodatno podpirale otroka pri njegovem napredovanju in uspehu.
Migrantski učenci imajo specifične učne potrebe, potrebno je motivirati dobre učitelje za
poučevanje migrantskih učencev, prilagoditi število učencev, ponuditi boljšo plačo, zaposliti
učitelje z migrantskim ozadjem … zato šola potrebuje dodatne vire. Uspešnost financiranja je
odvisna od vrste programov, za katere je denar porabljen. Na Nizozemskem npr. izobraţevalna
politika dodeljuje dodatna sredstva šolam glede na osnovne karakteristike učencev. Za
financiranje šteje avtohtoni Nizozemec kot ena; učenec, katerega starši imajo niţjo izobrazbo,
kot 1,25; učenec etnične manjšine pa kot 1,9 (Karsten, 2006, po Nusche, 2009).

Informacije in podpora staršem migrantov:
Ovire, kot so jezik, dostop do virov, niţja izobrazba ali nepoznavanje šolskega sistema lahko
preprečujejo staršem, da otroka vpišejo v bolj primerne šole. Zato je potrebno poskrbeti za
informiranje in podporo. Primeri takšnih politik: prostovoljci, ki hodijo na dom ali nudijo

42

informacije na splošnih javnih mestih, v različnih jezikih. Nekateri politiki pa skušajo privabiti
tudi učence domačine tja, kjer je velik deleţ migrantskih otrok.

Usposabljanje učiteljev o medkulturnih kompetencah:
Učenje učencev iz širokega spektra različnih kulturnih jezikovnih ozadij z različnimi izkušnjami
in socialno-ekonomskimi ozadji zahteva kompleksne spretnosti, ki jih marsikateri učitelj brez
formalnega usposabljanja nima. Večina drţav OECD po novem vključuje medkulturno
izobraţevanje učiteljev v začetno izobraţevanje (Eurydice, 2004, po Nusche, 2009).
Po APA (2002) je potrebno prepoznati kulturni kontekst in vloge zunanjih sil, kot so
zgodovinski, ekonomski in socialnopolitični dogodki, da nas ne zavedejo rasni predsodki in
diskriminacija. Zelo velik poudarek se daje na poznavanje svojih lastnih kulturnih prepričanj,
vrednot, načinov delovanj, prav tako pa poznavanje klientovih, ki prihaja iz drugačnega
kulturnega okolja. Dejstvo je, da so številni terapevtski in intervencijski modeli evropocentrični,
oblikovani za pomoč majhnemu deleţu populacije, to so moški belci iz srednjega razreda. Takšni
modeli za številno populacijo ostajajo neučinkoviti, zaradi napačnega diagnosticiranja in
postopka zdravljenja lahko celo škodijo. Zato se psihologe, svetovalne delavce, učitelje …
spodbuja h kulturni občutljivosti in učinkoviti praksi za vse kliente, tako na individualnem kot
druţinskem in skupinskem področju. Pri delu s posamezniki etnično manjšinskega izvora je v
veliko pomoč znanje o moţnih socialnopolitičnih pogledih na svet in literatura o etničnih/rasnih
identitetah.

Po Mrvar (2004) mora biti svetovalni delavec oz. učitelj pri delu z učencem priseljencem
pozoren na tri ravni učenčevega delovanja:


na kognitivno raven: kakšne so učenčeve zaznavne spretnosti (vidne in slušne),
psihomotorika, dolgoročni in kratkoročni spomin, jezikovne spretnosti ipd.;



druga raven je sposobnost učenja, se pravi, kakšne so učenčeve izkušnje s prejšnjim
šolanjem, koliko in kakšno predznanje ima, stil učenja, pričakovanja glede novega
šolanja, itd.;
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pomembne pa so tudi učenčeve osebnostne lastnosti, od religije, odnosa do šole in
izvenšolskih aktivnosti, odnos do učiteljev, vrstnikov, druţine, kakšne so učenčeve
vedenjske navade (izraţanje čustev, potreb, komunikacija ...) ipd.

Informacije o tem, kako se učenec v razredu vede, kako se počuti, kakšne so njegove delovne
navade in motiviranost ipd., so za svetovalnega delavca zelo pomembne. Najlaţje mu jih
posreduje učitelj, ki je z učencem največ v stiku. Pri tem je zelo pomembno, da ima tudi učitelj
sam nekaj spretnosti interkulturne vzgoje, saj lahko pomembno pripomore k boljšemu počutju
učenca na šoli. Pri tem moramo paziti, da svetovanje ne stigmatizira učenca priseljenca ter da
svetovanje ne poteka le s posameznikom, pač pa da svetovalni delavec sodeluje s celotnim
razredom in se z vsemi učenci pogovarja o različnosti, kulturah, medsebojni strpnosti in dialogu.
Svetovalni delavec pa pri svojem delu ne sme pozabiti nase. Od časa do časa se mora spopasti z
analizo svojih znanj in spretnosti, saj mu to omogoča vedno nova spoznanja. Analiza izkušenj,
občutkov, navad pri delu z ljudmi iz drugih kulturnih okolij mu pomaga biti pri tem tako
strokoven kot človeški. Refleksija mu omogoča zavedanje lastnih stereotipov, napačnih predstav
ter tudi novih spoznanj in uspešnih posredovanj.
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EMPIRIČNI DEL
6. NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen mojega raziskovanja je bil ugotoviti najpogostejše teţave, s katerimi se soočajo mladi
priseljenci, ki se šolajo v Sloveniji. Migracijski izzivi 21. stol. so zajeli tudi našo drţavo, zato me
je zanimalo, kakšne so potrebe mladih migrantov, ki se znajdejo v tujem okolju, katere od teh
potreb jim lahko pomaga zadovoljiti šola in kako, s katerimi ovirami se šola pri tem sooča ter
katere so rešitve za optimalen razvoj mladih priseljencev pri nas.
Preko intervjujev z dijaki srednjih šol, za katere je osnovnošolsko izobraţevanje ţe končano, sem
ţelela izvedeti, kakšne so njihove izkušnje s slovensko šolo ter primerjati kulturne razlike med
matičnimi osnovnimi šolami migrantov in slovensko osnovno šolo. Specifična vprašanja, ki sem
si jih pri tem zastavila, so bila: so mladi ob prihodu v Slovenijo doţiveli »kulturni šok«; kakšna
pričakovanja so gojili do slovenske osnovne šole; katere razlike opaţajo ob primerjavi z matično
šolo; česa jih je bilo strah in kaj so v šolah pogrešali; koliko so se sami prilagodili novemu okolju
itd.
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7. METODOLOGIJA

7.1 Vzorec

V empirični del svoje raziskave sem vključila dijake srednjih šol, ki pripadajo prvi generaciji
priseljencev (torej niso bili rojeni v Sloveniji). V Slovenijo so se preselili v času svojega
osnovnošolskega izobraţevanja. Pogoj za izbiro sogovornikov je bil, da so morali vsaj eno leto
osnovne šole obiskovati v matični domovini in vsaj eno leto v Sloveniji. Njihovi starši (eden ali
oba) so po narodnosti lahko bili Slovenci, intervjuvanci sami pa ob preselitvi v Slovenijo niso
smeli znati slovensko. Njihova starost je bila omejena med 14 in 20 let. Intervjuvala sem šest
mladostnikov, od tega tri dekleta in tri fante.
Vzorec je tako vseboval mladostnike, ki so imeli izkušnjo osnovnošolskega izobraţevanja tako v
matični domovini kot v Sloveniji. Ker pa so v času intervjuja ţe bili dijaki srednjih šol, so lahko
bolj kritično in neobremenjeno razmišljali o pretekli izkušnji.
Nabor vzorca je potekal tako, da sem na ljubljanske srednje šole, gimnazije in dijaške domove
pošiljala dopise, če je kateri od njihovih dijakov priseljenec, ki je prišel ţivet v Slovenijo v času
svojega osnovnošolskega izobraţevanja. Po nekaj dneh sem na šole oz. na domove še poklicala,
dokler nisem našla dovolj ustreznih kandidatov, torej treh deklet in treh fantov, ter se preko
svetovalne sluţbe dogovorila za datum intervjuja.

7.2 Raziskovalni instrument

Moja kvalitativna raziskava temelji na delno strukturiranih induktivnih intervjujih. Vprašanja za
intervju sem delno strukturirala pred samo izvedbo in se pri tem oprla na različne teoretične vire,
kot so:


Slovenska filantropija: Analiza stanja na področju vključevanja učencev in dijakov z
migrantskim ozadjem v sistem vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji. (2009)
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Zelena knjiga ‒ Migracije in mobilnost: izzivi in priloţnosti za izobraţevalne sisteme v
EU. (2008)
Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraţevanja v Republiki Sloveniji. (2007).

Uvodoma sem v pogovoru zbrala nekatere osnovne podatke: ime, starost, drţava, iz katere so
prihajali, druţinski člani, poklic staršev. Nato so se intervjuji opirali na sledeča področja:


Selitev: kako je selitev potekala, kakšni so bili vzroki zanjo, občutki ob tem ...



Druţina: iz kakšne druţine intervjuvanka/intervjuvanec izhaja, velikost druţine, počutje
v druţini, socialno-ekonomska situiranost, poklic staršev, odnos staršev do šole, jezik, ki
ga govorijo doma, vpetost druţine v širše okolje, obiski in navezanost na domovino, itd.



Ţivljenje pred selitvijo: kakšno je bilo ţivljenje intervjuvancev pred prihodom v
Slovenijo, kakšne izkušnje so imeli doma, s čim so se radi ukvarjali, kako je bilo z
druţino, so starši bili prisotni ali ne, odnosi s prijatelji, šola ...



Osnovna šola: prvi stik s slovensko osnovno šolo, pričakovanja in strahovi, kakšen je bil
razred, sošolci, odnos učiteljev, počutje, kako je potekalo učenje jezika, sprejetost v
razredu, učni uspeh, primerjava z osnovno šolo v domovini in sedaj s srednjo šolo ...



Jezik: začetne zadrege zaradi neznanja jezika, potek učenja jezika, pomoč in odnos
učiteljev do vprašanja jezika, čas učenja jezika, lastna motiviranost za učenje, znanje
drugih jezikov, odnos do maternega jezika;



Trenutna situacija in načrti: gre za karakteristike intervjuvancev, trenutne razmere, v
katerih se nahajajo, kako interpretirajo stvari, ki so se jim zgodile, kakšne načrte imajo za
prihodnost itd.;



Odnos do kultur: ta kategorija zajema navezanost na nekdanje okolje, odnos do
domovine, čustva, morebitno ţeljo po vrnitvi ali vnovični selitvi, primerjavo kultur,
vprašanje kulturne pestrosti in strpnosti, pozitiven vidik večjezičnosti ipd.
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7.3 Zbiranje podatkov

Kot ţe rečeno, sem skupno opravila šest intervjujev. Dva intervjuja sem opravila v dijaškem
domu Beţigrad, dva na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, enega na Srednji upravni in
administrativni šoli ter enega v dijaškem domu Ivana Cankarja.
Prva dva intervjuja sem opravila zaporedno, 17. in 18. marca 2010 v dijaškem domu Beţigrad,
po predhodnem dogovoru s tamkajšnjo svetovalno delavko. Prvi intervju je potekal s Hasimom,
sedemnajstletnim dijakom, ki se je v Slovenijo preselil iz Bosne. Drugi intervju pa sem opravila
z Dafino, štirinajstletnim dekletom, ki se je v Slovenijo preselila iz Albanije.
22. in 23. marca 2010 sem dva intervjuja opravila na Srednji ekonomski šoli Ljubljana. Zopet po
predhodnem telefonskem dogovoru s svetovalno delavko na šoli. To sta bila intervjuja z Eleno,
sedemnajstletno Bolgarko, ki je svoje otroštvo preţivela v Juţni Afriki, ter s prav tako
sedemnajstletnim Diegom, ki je po rodu Slovenec, a je do svojega 14. leta starosti ţivel v
Argentini.
24. marca 2010 sem izvedla intervju v Dijaškem domu Ivana Cankarja z Bayarmo, ki je v
Slovenijo prišla iz Mongolije.
29. marca 2010 pa sem zaključila zbiranje podatkov z intervjujem Adnana, ki se je rodil na
albanskem etničnem območju v Makedoniji. Pogovor je potekal na Srednji upravni in
administrativni šoli v Ljubljani.
Intervjuvance sem spraševala o temah, ki sem jih predhodno izpostavila. Pogovori so se med
seboj precej razlikovali po obsegu informacij za posamezna področja.

7.4 Postopek obdelave zbranih podatkov

Pri obdelavi podatkov sem si pomagala s knjigo Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem
delu Blaţa Meseca (1998). Moji koraki obdelave so bili naslednji:
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1. urejanje gradiva oz. transkripcija intervjuja;
2. določitev enot kodiranja, preko večkratnega branja intervjujev ter označevanjem
vsebinsko pomembnih delov besedila;
3. odprto kodiranje oz. razvrščanje enot besedila na skupna področja (za vsak intervju
posebej);
4. iskanje skupnih tematik za vse intervjuje ter razvrščanje enot besedila v skupne tematske
sklope;
5. odnosno kodiranje oz. iskanje povezav in interakcij med posameznimi področji oz.
tematskimi sklopi za vsak intervju;
6. primerjanje rezultatov s podobnimi raziskavami in oblikovanje končne teoretične
formulacije.
Po prepisu intervjuja sem si na desni strani pustila nekaj prostora za zapis enot besedila oz. za
parafraziran zapis. Ko sem vsakemu intervjuju posebej določila te enote, sem jih razdelila po
temah in jim določila področja. Ker so bila področja zaradi podobnih intervjujev med seboj
primerljiva, sem za vse intervjuje naknadno določila enaka področja, le da pri nekaterih
intervjuvancih bolj izstopajo in so izčrpna ena, pri drugih pa druga področja. Nato sem napravila
za vsako področje svojo tabelo, v katero sem vnesla rezultate vseh intervjuvancev, ter jih med
seboj primerjala, prav tako pa sem jih povezala s teorijo. Prikaz rezultatov obsega povzete
odgovore intervjuvancev, parafraziran zapis odgovorov ter dobesedne navedbe intervjuvancev.
Za konec pa sem za vsakega intervjuvanca napravila shemo in področja med seboj odnosno
kodirala, da se vidi, kako so področja med seboj v interakciji oz. kako vplivajo eno na drugo.
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8. REZULTATI Z ANALIZO

8.1 Opis intervjuvancev in ozadje intervjujev

Intervju št. 1: DAFINA

Dafina je stara 14 let. Prihaja iz Albanije, v Sloveniji pa je sedaj ţe pet let. Tam je obiskovala
prve tri razrede osnovne šole, sredi četrtega razreda, ko je bila stara devet let, pa se je skupaj z
druţino preselila v srednje veliko slovensko mesto. Sedaj obiskuje prvi letnik poklicne šole in
stanuje v dijaškem domu. Ima slovensko drţavljanstvo.

Ozadje intervjuja 1:
Z intervjuvako Dafino sem imela prvi stik na dan intervjuja. Svetovalna delavka v dijaškem
domu je obe obvestila za uro in kraj srečanja. Tako sva se dobili v knjiţnici. Na kratko sem se ji
predstavila in ji pojasnila, kakšna je moja tema. Dafina se je izkazala za prijetno sogovornico, saj
je na moja vprašanja izčrpno odgovarjala. Intervju je potekal pribliţno pol ure. Za dodatna
vprašanja mi je zaupala telefonsko številko.

Intervju št. 2: ADNAN

Adnan je star 20 let. Prihaja iz Makedonije, iz območja albanske etnične manjšine. V Slovenijo
se je za stalno priselil, ko je bil star osem let. Njegovi starši so ţe zelo zgodaj prišli delat v
Slovenijo. Nekaj časa je ţivel z njimi, nato pa je odšel nazaj v Makedonijo k starim staršem, in
se tam vpisal v šolo. Zaključil je prvi razred, nato pa se vrnil k staršem v Slovenijo, in tu
nadaljeval šolanje.
Ozadje intervjuja 2:
Dogovor za sestanek je potekal preko Adnanove učiteljice. Dogovorili smo se za uro srečanja.
Ko sem prišla na šolo, so nama ponudili prosto učilnico. Fant mi je veliko zaupal, pogovarjala
sva se dobre pol ure.
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Intervju št. 3: BAYARMAA

Bayarmaa prihaja iz Mongolije. Njena druţina je tu prosila za azil, trenutno čakajo na odgovor in
ţivijo v centru za tujce v Postojni. Tu je obiskovala osmi in deveti razred osnovne šole, sedaj je
prvi letnik srednje šole in med tednom ţivi v dijaškem domu.
Ozadje intervjuja 3:
Z Bayarmo sva se srečali na dan intervjuja. Svetovalni delavki v dijaškem domu se je zdelo
zanimivo, da mi jo predlaga, ker je iz tako eksotične drţave. Bila sem presenečena, da je dekle
privolilo v intervju, ker je delovala malce zadrţano in preplašeno, govorila je zelo potiho.
Vendar mi je veliko zaupala, slovensko govori zelo dobro. Pogovor je trajal pribliţno eno uro.

Intervju št. 4: DIEGO

Diego je 17-leten fant, ki je do svojega 14. leta ţivel v Argentini. Je sin slovenskih staršev,
vendar je njegov primarni jezik španščina. Izhaja iz velike druţine, šteje kar 14 članov. Tu je
obiskoval osmi in deveti razred osnovne šole, sedaj obiskuje drugi letnik srednje šole.

Ozadje intervjuja 4:
Z intervjuvancem sem se srečala dan pred intervjujem na njegovi šoli. Dogovorila sva se za uro
srečanja naslednji dan. Bil je prijeten sogovornik, odgovarjal je hitro in na kratko, včasih je iskal
primerne besede za poimenovaje kakšne stvari. Intervju je potekal pribliţno eno šolsko uro.

Intervju št.5: HASIM

Hasim prihaja iz Bosne. Star je 17 let. Kmalu po rojstvu se je druţina preselila v Nemčijo. Tam
so ţiveli šest let, nato pa so se bili prisiljeni vrniti v Bosno. Fant je v Bosni obiskoval osnovno
šolo, do sedmega razreda. Nato se je njegovemu očetu ponudila moţnost, da gre delat v
Slovenijo. Fant se je odločil, da gre z njim. Tako je tu, v mestu K., obiskoval zadnji, deveti
razred devetletke. Sedaj obiskuje srednjo šolo v drugem mestu, zato ţivi v dijaškem domu, čez
vikende pa se vrača domov. Pred enim mesecem je prišla v Slovenijo tudi mama. Oče je po
poklicu strojnik in dela kot delovodja, mama je kuharica in še išče sluţbo.
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Ozadje intervjuja 5:
S Hasimom sva se dobila v njegovem dijaškem domu. Svetovalna delavka nama je pokazala
prosto sobo, kjer sva lahko v miru opravila intervju. Čutila sem njegovo zadrego in strah, s
katerima je nalezel tudi mene. Intervju je opravil zgolj iz usluge do svetovalne delavke.

Intervju št. 6: ELENA

Elena je stara 17 let. Rodila se je v Bolgariji. Tam je ţivela skupaj z mamo, teto ter dedkom in
babico do svojega šestega leta. Ker se je babica medtem preselila v Juţno Afriko, sta se jo mama
in Elena odločili obiskati. Vendar se od tam nista mogli vrniti zaradi vojne, in tako je Elena do
svojega štirinajstega leta ţivela v Juţni Afriki. Nato se je z mamo in njenim partnerjem,
Slovencem, preselila v Slovenijo. Bilo je pozimi 2005. Tu je normalno nadaljevala šolanje v
sedmem razredu in končala še 8. in 9. razred OŠ. Sedaj je drugi letnik srednje šole.
Ozadje intervjuja 6:
Z Eleno sva se prvič videli na dan intervjuja. S seboj je pripeljala prijateljico, ki je bila navzoča
ves čas intervjuja. Nekajkrat sem zaustavila njen tok pripovedovanja in ga usmerjala na
preteklost. Sama je pričakovala več vprašanj v zvezi z njenim ţivljenjem v Juţni Afriki ali pa o
trenutnih, aktualnih temah, o osnovni šoli pa ni ţelela veliko govoriti. V njenem jeziku je bilo
zelo veliko hrvatizmov. Intervju je potekal pribliţno eno šolsko uro.

Slika 5: Podobni obrazi, različne zgodbe
(http://www.vector-eps.com/index.php/2009/02/teenagers-silhouette-vectors/)
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8.2 Analiza in interpretacija rezultatov

8.2.1 SELITEV

Učenci, s katerimi sem opravila intervjuje, prihajajo iz različnih drţav: iz Albanije, iz albanskega
etničnega območja v Makedoniji, iz Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Mongolije ter Argentine.
Glede na Analizo (2009) so glavne izvorne drţave, od koder prihajajo učenci/dijaki z
migrantskim ozadjem, tiste, ki so nastale iz republik bivše Jugoslavije (predvsem Makedonija,
Bosna in Hercegovina, Kosovo in Srbija) ter Kitajska in Ukrajina.
V tabeli 3 so na kratko opisane okoliščine selitve za vsakega intervjuvanca posebej.
Tabela 3: Selitev
DAFINA

Dafina je bila ob preselitvi stara devet let. Njen oče je ţe prej delal v Sloveniji
in tako je šla druţina za njim. Ob preselitvi ji je bilo teţko, še posebej zaradi
izgube prijateljev. Na Slovenijo se je sedaj navadila. V Albaniji so obdrţali
hišo, kamor se druţina rada vrača med poletnimi počitnicami, da obiščejo
sorodnike in prijatelje.

ADNAN

Adnan je ţe kot majhen ţivel s starši v Sloveniji, saj je njegov oče ţe pred
njegovim rojstvom tu delal. Ko je nastopil čas šole, se je vrnil v Makedonijo in
tam obiskoval prvi razred. Nato so se odločili, da bo šolanje raje opravljal tu.
Tako se je za stalno preselil sem. Makedonijo obišče zelo poredko, čeprav ima
tam stare starše. Njegovi starši se redno vračajo nazaj na obisk.

BAYARMAA Za Bayarmo je bila selitev precejšen šok. Starši ji niso pojasnili, zakaj se selijo.
Prepeljani so bili kot begunci, zato niso točno vedeli, kje se bodo nazadnje
znašli. Bayarmi je ţal, da so pristali ravno v Sloveniji, saj tu ne ţivi skoraj
noben drug Mongolec. Prvi dve leti je zelo trpela in pogrešala svojo domovino.
Sedaj se je nekako navadila in spoznala nekaj prijateljev, še zmeraj pa se ji zdijo
ljudje tu nenavadni in zadrţani.
DIEGO

Diegova druţina je slovenska. Je potomec izseljencev iz časa druge svetovne
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vojne. V Slovenijo se je preselil leta 2006, ko je bil star 14 let. Druţina je dobila
povabilo, da se vrnejo za stalno. In tako so se na hitro odločili, da pridejo sem.
Čeprav je bila odločitev sprejeta na hitro in so jo sklenili le starejši člani
druţine, je bil Diego vesel, da gre v Evropo. Tu se mu zdi, da ima veliko več
ţivljenjskih priloţnosti. Čeprav pogreša prijatelje, sorodnike, podnebje, se ne bi
vrnil, saj je deleţ kriminala v drţavi izjemno visok.
HASIM

Hasim je z druţino šest let ţivel v Nemčiji. Nato so se morali vrniti v Bosno,
vendar se je oče kmalu po tem preselil v Slovenijo. Sem je povabil tudi svojega
sina. Hasim je imel tako dovolj časa, da premisli, ali naj gre ali ostane. Zaradi
lepih izkušenj v Nemčiji se je odločil za selitev. Star je bil 14 let in tu začel
obiskovati deveti razred osnovne šole. Za to odločitev mu ni ţal, saj meni, da v
Bosni ni prihodnosti. Rad ţivi tukaj, še posebej zdaj, ko se je v Slovenijo
preselila tudi njegova mama.

ELENA

Elena je do svojega šestega leta ţivela z druţino v Bolgariji. Ker se je njena
babica medtem preselila v Juţno Afriko v upanju na boljšo sluţbo in zasluţek,
sta se jo z mamo odločili obiskati. Vendar sta namesto dvomesečnega obiska
tam ostali do Eleninega trinajstega leta. Mama je tam spoznala novega partnerja,
Slovenca. Ko sta se odločala za selitev v Slovenijo, se z Eleno nista veliko
posvetovala. Zato je bila zanjo nenadna selitev precejšen šok. V Sloveniji se je
le steţka ujela, vse ji je bilo nenavadno. Teţko se je učila jezika in si pridobila
prijatelje. Sedaj se je ţe navadila in pravi, da ji je tu všeč.

V tabeli 3 so na kratko opisani vzroki in okoliščine selitev za vsakega intervjuvanca posebej. V
nadaljevanju pa sem te primere vzela pod drobnogled in jih med seboj primerjala.

Vzroki selitve:
Dafinin oče je ţe pred selitvijo celotne druţine ţivel in delal v Sloveniji. S svojimi brati je
ustanovil druţinsko podjetje. Ostali člani druţine so se preselili kasneje. Dafina o vzroku selitve
pravi: »Moja družina, ne vem, zakaj se je preselila. Oče se je prvi preselil in potem smo prišli še
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mi.« Tudi Adnanovi starši so ţiveli in delali v Sloveniji. Adnan se jima je za stalno pridruţil, ko
je začel obiskovati tu osnovno šolo, drugi razred. Pri Hasimu je bilo podobno. Njegov oče je v
Sloveniji imel sluţbo in stanovanje, vendar se je Hasim lahko sam odločil, ali se bo preselil k
njemu ali ne. Star je bil ţe štirinajst let. Za Slovenijo se je odločil zato, ker je imel lepe izkušnje
z ţivljenjem v Nemčiji. Prepričan je tudi, da v Bosni ni prihodnosti. »Sem sem se preselil, ker če
v Bosni končaš šolo, nimaš nič od nje. Tk da, ne dobiš službe nikjer in to ...« Teţko mu je bilo
ţiveti brez mame. Po štirih letih bivanja tu pa se jima je z očetom nazadnje pridruţila tudi ona.
Tudi Diego je prepričan, da je tu več moţnosti za uresničitev posameznika. Ne omenja
specifično Slovenije, temveč Evropo. »Se mi zdi, da imam več možnosti za uspeh tu.« Druţina se
je sem preselila iz Argentine, kjer je stopnja revščine in kriminala zelo visoka. Ko se jim je
ponudila priloţnost, da se za stalno preselijo v Slovenijo, so jo hitro izkoristili. »[...]in pol so
spet klicali, (op. iz Slovenije) pa so rekli, če bi radi živeli tuki. In pol smo se v enem tednu
odločili in smo prišli tu živet.« Diego je tega vesel. »Ne bi mogu tam živet, bi takoj hotu nazaj.«
Vseeno pa pogreša klimo, prijatelje, sorodnike. »Je lepo dol. Ljudje so odprti, sproščeni. Samo
če ne bi blo tega, kriminala.«
Bayarmaa se je preselila pri starosti 12 let. Starši njej in mlajši sestri niso pojasnili, zakaj se
selijo. Samo odšli so iz Mongolije. »Pred tremi leti smo se preselili tu v Sloveniji, pa ne vem
vzroka.« Niso točno vedeli, kam jih bodo peljali, le da gre za eno od drţav EU. »Uni, k so nas
peljali, so rekli, nekam v Evropsko unijo.«
Elena je z mamo ţivela v Juţni Afriki. Tam je imela mama dobro sluţbo, skupaj z babico so
ţiveli v veliki hiši. Vseeno je bilo veliko kriminala in Bayarmaa je po šoli ostajala v hiši. »Tam
je nevarno živet. Za nas, ki še nismo osemnajst, ni izhoda. [...] Ti se morš zaklent v bajto ob
štirih.« Ko je mama spoznala novega partnerja, Slovenca, so nekaj let ţiveli skupaj v Juţni
Afriki, nato pa so se odločili za selitev v Slovenijo. O selitvi se z Eleno nista pogovorila. Pravi,
da je morala ubogati, in tako so šli. »So rekli, spakirajte stvari, gremo. Jaz sem mogla pa ubogat.
Smo prodali vse, hišo, in smo šli.«
Pri intervjuvancih točni vzroki za selitve v Slovenijo niso znani. Razen pri Hasimu se zanjo niso
odločili sami, temveč njihovi starši. Vendar lahko sklepamo, da gre v večini primerov za iskanje
boljših ţivljenjskih pogojev, moţnosti zaposlovanja, razvijanja potencialov. Očetje Dafine,
Adnana in Hasima so si najprej našli sluţbo in stanovanje, nato so se jim pridruţili ostali člani
druţine. Elena in Diego opisujeta velike lepe hiše ter prijazno klimo, vendar velik deleţ
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kriminala v njunih preteklih deţelah bivanja. Tako da je selitev pomenila tudi iskanje bolj
varnega in stabilnega okolja. Slovenija kot članica Evropske unije pa nudi tudi moţnost bivanja,
izobraţevanja in zaposlovanja v drugih drţavah članicah EU. Diego sam pravi, da ima kot
drţavljan Evropske unije več moţnosti za uresničitev svojih ţelja in potencialov.
Roig (1999, po Mrvar, 2004) v ospredje vzrokov migracij postavi zatiranja in vojne, kritične
gospodarske razmere, revščina, mnoţično kršenje človekovih pravic itd. Obstajajo tudi
preseljevanja t. i. »uskokov« (tujih delavcev) in »nevidnih priseljencev« (visoko kvalificiranih
strokovnjakov, intelektualcev, poslovneţev).
Slovenija je tranzitna deţela. Iz nje se ljudje izseljujejo, prav tako pa je privlačna za
priseljevanje. Zaradi povpraševanja na trgu delovne sile je tu veliko priseljencev iz deţel bivše
Jugoslavije, tu bivajo številni begunci, ob vključitvi v EU pa so te premiki še bolj obseţni (prav
tam).

Begunska problematika:
Bayarmaa ima status begunke. Ko je spraševala starše, zakaj so se preselili, ji niso hoteli točno
povedati. »Ampak so rekli, da smo meli ene probleme z ljudmi. Ne vem. Niso točno povedal, tko.
Tko so šli okrog, da nisem razumela.« Ko so se znašli v Sloveniji, so najprej ţiveli v Azilnem
domu v Ljubljani, sedaj pa so nastanjeni v Centru za tujce v Postojni. Azil so jim enkrat zavrnili
in sedaj čakajo na ponoven odgovor.
Slovenija ureja begunsko problematiko v Zakonu o azilu. Na vprašanje o zatočišču beguncev
ponuja več vidikov (po: Mrak, Pilih, 2000):


priznanje začasnega zatočišča ogroţenim osebam, ki so masovno zapustile matično
drţavo zaradi vojnih razmer, okupacije oziroma mnoţičnih kršitev človekovih pravic;



priznanje trajnega zatočišča prosilcem za azil (t. i. politični azil);



Priznanje trajnega zatočišča iz človekoljubnih oz. humanitarnih razlogov v okoliščinah,
ki jih Ţenevska konvencija sicer ne določa, a po Evropski konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) predstavljajo zadosten razlog, da se teh
oseb ne vrne v njihovo izvorno drţavo (t. i. azil iz humanitarnih razlogov);
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priznanje posebne oblike zaščite (zavrnjenim prosilcem za azil) ter dovolitev za
zadrţevanje (tujcem brez urejenega statusa v RS); oboje v primeru, če bi bila vrnitev v
matično drţavo v nasprotju z načelom nevračanja - non refoulment (3. člen EKČP), ki
določa, da nobena drţava pogodbenica EKČP na nikakršen način tujca ne bo izgnala ali
prisilno vrnila na mejo ozemlja, kjer bi bila njegovo ţivljenje ali svoboda ogroţena zaradi
njegove rase, vere, drţavljanstva, pripadnosti neki druţbeni skupini ali političnega
prepričanja ali v drţavo, kjer bi bil lahko izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in
poniţevalnemu ravnanju ali kazni, ki ni dovoljena.

V primeru Bayarmine druţine so imeli člani v času izvajanja intervjuja status prosilcev za azil. V
času nastajanja diplomskega dela ne izvemo, kako se je njihova prošnja razrešila. Če so pridobili
status begunca, jim ta omogoča dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Kljub
temu Bayarmaa v intervjuju zatrdi: »Ne, oni nas ne morejo poslati nazaj. Naši odvetniki pravijo,
da ne morejo nas poslati nazaj.«

Kulturni šok
Kulturni šok je tem večji, čim večje so razlike med matično in tujo kulturo (Weber, 1993).
Kakšne prve vtise je Slovenija pustila na intervjuvancih?
Adnan ne izraţa presenečenj. Selitev opiše kot pozitivno, saj se je za stalno preselil k staršem, ki
so ţe pred njegovim rojstvom ţiveli v Sloveniji. Tudi šola mu je bila bolj všeč. Slovenščine se je
precej hitro naučil. Razlik med albansko in slovensko kulturo skorajda ne zazna. Od vseh
intervjuvancev se je preselil kot najmlajši, pri osmih letih.
Tudi pri Dafini ni zaznati, da bi ob preselitvi doţivela kulturni šok. Spomni se, da ji je bilo precej
hudo zapustiti prijatelje. Bil je tudi neugoden čas selitve, sredi šolskega leta. Vendar jo je po
drugi strani zanimalo, kakšna je Slovenija. Takrat je bila stara devet let. »Hm, na začetku je bilo
ful bedno. Po drugi strani sem pa hotla vedt, kaka je Slovenija. [...] Ne vem, ko sem pomislila na
prijateljstvo, pa mi je blo žal. Sej zdj sm se navadla.” Pravi, da so jo učiteljice in učenci na novi
šoli zelo lepo sprejeli. Z njihovo pomočjo se je tudi jezika precej hitro navadila, tako da je
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menjavo okolja dobro prenesla. Tudi ona ne vidi večjih razlik med albansko in slovensko
kulturo.
Hasim je bil ob selitvi star štirinajst let. Prišel je poleti, tako da je šolsko leto v Sloveniji začel s
prvim dnem. V novo okolico se je dobro ujel. Hitro si je pridobil prijatelje v razredu, tudi učenje
jezika mu ni delalo teţav. Vendar mu je bilo ob selitvi vseeno teţko. Najbolj zato, ker je bil
ločen od druţine. Prvo leto ţivljenja v Sloveniji je bil ločen od mame, z bivanjem v dijaškem
domu leto kasneje pa še od očeta. »Najprej sem šel iz Bosne od mame stran. Ki sem z njo živel,
skoz. Potem sem živel z očetom eno leto, potem pridem kle v dom, ... blo kr težko. Potem en
mesec, mesec pa pol, da sem se navadu. Pa je šlo.« Pravi, da je v času ţivljenja v Nemčiji
celotna druţina pridobila drugačne kulturne navade, zaradi česar mu je bilo laţje ob selitvi v
Slovenijo. “Samo mi smo živeli sedem let v Nemčiji, pa sem se neki tud iz Nemčije nauču. […]In
potem, ko sem pršu v Slovenijo, potem nisem mel težav.”
Diego kljub temu, da opaţa med Argentino in Slovenijo velike kulturne razlike, ne omenja
prevelikih presenečenj ob prihodu. S slovensko kulturo se je srečal ţe v Argentini, saj so njegovi
starši Slovenci, ob sobotah pa je obiskoval slovensko šolo. Prihaja iz velike druţine, ima kar 11
bratov in sester, kar mu lahko daje precej veliko moč in varnost. Ko so mlajši člani druţine doma
izvedeli, da se selijo, so bili zelo pozitivno naravnani k temu. Diego pravi: »Mi ne vem, smo bili
recimo zadovoljni, da pridemo, tako da, smo bli veseli.« Čeprav je imel na začetku zelo velike
teţave zaradi slovenskega jezika, ki ga še zmeraj ne obvlada popolnoma, se tukaj dobro počuti.
Za Eleno in Bayarmo pa je bila selitev veliko bolj stresna. Elena se je ţe v Juţni Afriki selila
dvakrat in tako zamenjala tri šole. V eni so jo sošolci dobro sprejeli, v drugi ne, tako da je v
Slovenijo prišla precej obremenjena . Strah jo je bilo, kako jo bodo sprejeli sošolci. »V začetku je
blo res hudo. Jokala sem, k niso me sprejeli. Ful sem jokala od začetka. K nisem razumela, kaj se
pogovarjajo.« O ljudeh pravi, da so tu bolj zaprti, o kulturi pa, da je čisto drugačna. »K je res
drugačna kultura, vse je drugačna. Nisem znala jezika. Rabla sem tri mesce, da se navadm.«
Omenja tudi šok zaradi fizičnega okolja: »Men je blo šok. Jst sm prvič pršla sem. Je blo, k bi bla
na kmetiji, [...] Točno tko sm rekla, oči, jst živim na kmetiji. Men je blo šok. K jst sm navajena na
velke hiše. Velke stavbe, kle pa, kaj jst vem, šuma. Edin, bla sm vesela, k je bil sneg. [...]« Všeč ji
je bilo, ko so kmalu po prihodu v Slovenijo odšli na obisk v Bolgarijo. “Ja. Ko sem prišla v
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Slovenijo, je bilo težko. Vse je bilo novo, nisem znala pisat, govorit ... Pa smo šli v Bolgariji na
obisk, da se sprostim. Tam sem videla svojega pravega očeta, sem bila zelo vesela.”
Bayarmaa šoka ne omenja, vendar je iz intervjuja razvidno, da se je znašla v popolnoma
drugačnem okolju, kakšrnega je bila navajena, in da je učenci nikakor niso sprejeli. »Najprej mi
je bilo ful težko. Ker nisem znala jezika, pa še uni sošolci, niso bli prijazni.« Na vprašanje, kaj bi
spremenila, pravi: »Sošolce bi spremenila.« Pogreša, da bi bilo tu več Mongolcev in pravi, da so
ljudje tu nenavadni, čudni, zaprti.
Kaj vpliva na to, da nekateri selitev prenesejo brez večjih zapletov, drugim pa povzroča stres ali
celo šok? Dejavnikov je mnogo. Zunanji so npr. starost posameznika ob selitvi, vzroki selitve,
poznavanje kulture in okolja, v katerega se seliš, odziv in (ne)sprejemanje selitve s strani okolja,
itd. Med notranje dejavnike pa lahko štejemo individualne lastnosti posameznikov.
Po Oberg-u (v Weber, 1993, str. 74) so vzroki, kateri lahko privedejo celo do t. i. kulturnega
šoka, naslednji:


občutek izgube statusa in poklica;



zavrnitev s strani pripadnikov nove kulture;



zmeda druţbenih vlog, vrednot, osebne identitete;



občutek nekompetentnosti pri soočanju z novim okoljem ipd.

Dafina in Adnan sta se še kot otroka selila v novo okolje. Oba navajata, da sta bila lepo sprejeta
tako med sošolci kot med učitelji, starši so imeli stanovanje in sluţbo. Hasim se je selil kot
mladostnik, vendar so se o tem doma veliko pogovarjali. Pravi tudi, da je precej odprt in
druţaben in da si je takoj našel prijatelje. Tudi Diego se je kljub velikim kulturnim razlikam
veselil selitve in prišel sem poln pričakovanj. Pri Bayarmi je bil poglavitni razlog slabega počutja
nesprejetost v razred. Elena pa je bila polna strahu, kako jo bodo tu sprejeli. Šele ko se je malo
navadila jezika in spoznala prijatelje, ji je odleglo.
Tudi Baiser (1995, v Cole, Siegel, 2003, po Mrvar, 2004) trdi, da imajo enaki neugodni dejavniki
pri različnih otrocih/mladostnikih različne učinke. Ni tudi nujno res, da so psihosocialne motnje
pri mladih priseljencih pogostejše kot pri matični populaciji mladih. Nekatere raziskave to
potrjujejo, spet druge trdijo, da razlik pri tem ni. Pri vsem tem je treba spregovoriti o varovalnih
dejavnikih, ki te okoliščine tveganja spremljajo. Šola je lahko okolje, ki povzroča stres, neuspeh,
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slabe odnose in nerazumevanje z vrstniki in učitelji, po drugi strani pa lahko deluje ravno
obratno, kar je za otroke priseljence varovalno. Predstavlja namreč redno, vsakdanjo obveznost,
ki lahko pomaga razviti delovne navade učencev, lahko varuje pred revščino, omogoča uspeh in
razumevajoče odnose.
Selitev je problematična tudi zaradi t. i. zunanje separacije, ki pomeni ločitev posameznika od
pomembnih ljudi in stvari zaradi zamenjave okolja. Še bolj stresna pa je lahko t. i. notranja
separacija (Levy Warren, v Cole, Siegel, 2003, po Mrvar, 2004). Notranja separacija ob menjavi
okolja pomeni, da pride do identitetne krize znotraj posameznika. Njegov primarni
socializacijski proces in izoblikovana identiteta se ne skladata z zahtevami okolja, druţbe, v
kateri se je znašel. Takrat navadno govorimo o resocializaciji (Lukšič Hacin, 1999).

8.2.2 DRUŢINA

Skozi področje druţine sem ţelela osvetliti te »osnovne druţbene celice«, iz katerih
intervjuvanci prihajajo. V druţini so prejeli primarno socializacijo, tja se vračajo po pouku ali
med vikendi, iz nje črpajo kulturne vzorce, tradicijo, znanja ... Zanimala me je tudi razlika med
starši in otroki pri integraciji v novo okolje ter v kolikšni meri druţina znotraj sebe ostaja zvesta
svojim kulturnim navadam in koliko se povezuje s širšo druţbo.
V tabeli 4 so podani podatki o druţinskih članih intervjuvancev, o zaposlenosti staršev, jeziku, v
katerem se druţinski člani med seboj sporazumevajo itd.
Tabela 4: Druţina
DAFINA

Dafina prihaja iz šestčlanske druţine; poleg staršev ima še starejšo sestro ter
enega mlajšega brata in mlajšo sestro. Doma govorijo včasih v slovenščini,
včasih v albanščini. Oče je zaposlen, skupaj z brati vodi druţinsko podjetje.
Mama ni zaposlena. Poleti se redno vračajo v Albanijo na počitnice. Veliko
potujejo tudi drugje po Evropi.

ADNAN

Adnan ţivi skupaj s starši in mlajšim bratom. Oče je zaposlen, dela v gostinstvu.
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Mama je doma in gospodinji. Doma ohranjajo albansko kulturo, govorijo
albansko, spoštujejo muslimanske običaje in praznike. Ne gre za tradicionalno
oz. patrialhalno obliko druţine. Medtem ko se starši veliko druţijo še z drugimi
Albanci in se redno vračajo v svoj domači kraj, sam pri izbiri prijateljev ne
gleda na nacionalnost.
BAYARMAA Bayarmina druţina je štiričlanska, poleg staršev ima Bayarmaa še mlajšo sestro.
Ţivijo v centru za tujce, kjer so prosilci za azil. Sorodnikov druţina nima. Starša
slabo govorita slovensko. Po verski pripadnosti so budisti.
DIEGO

Diegova druţina je zelo velika, šteje 14 članov ‒ starši in 12 otrok, od katerih je
najstarejši trenutno star 28 let, najmlajši pa 6. Ne ţivijo več vsi skupaj, saj so se
starejši bratje in sestre ţe odselili na svoje. Čeprav sta starša Slovenca, doma
govorijo špansko. Oče je frizer in ima frizerski salon, mama doma skrbi za
gospodinjstvo. Druţino povezuje ljubezen do glasbe in drugi hobiji.

HASIM

Hasimova druţina je štiričlanska. Sam ţivi skupaj s starši, v Bosni pa ima še
starejšo sestro. Oče je po poklicu strojnik in dela kot delovodja. Mama je po
poklicu kuharica in še išče zaposlitev, saj se je v Slovenijo preselila šele pred
kratkim. Doma ohranjajo svojo kulturo. S sosedi se ne druţijo veliko, prav tako
nimajo veliko prijateljev. Od sorodnikov tu ţivi le očetov bratranec. Veliko se
vračajo nazaj v Bosno.

ELENA

Elenina starša sta se ločila, ko je bila ona še majhna. Nato se je z mamo
preselila v Juţno Afriko, kjer sta ţiveli skupaj z babico. Tam je Elenina mama
spoznala novega moţa, Slovenca, s katerim odslej ţivijo skupaj. Elena ima tako
polbrata po mamini strani, tudi oče se je še enkrat poročil in ima otroke.
Mama je v Juţni Afriki imela dobro sluţbo, delala je v trgovini. Po porodu je
prenehala z delom. Tudi sedaj, ko ţivijo v Sloveniji, ni zaposlena. Slovensko ne
govori. Z Eleno se pogovarja v bolgarščini, z moţem v hrvaškem jeziku. Očim
je v Sloveniji zaposlen, z Eleno se pogovarja slovensko.
Elenina babica se je vrnila v Bolgarijo, z njo se Elena še vsak dan sliši po
Skypu, ob poletjih pa rada obišče teto v Istanbulu. V Bolgarijo se redko vrača.
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V Tabeli 4 lahko preberemo nekaj podatkov in značilnosti druţin intervjuvancev.

V

nadaljevanju so te značilnosti predstavljene skozi teme socialno-ekonomski status druţine in
jezik, saj druţinska vzgoja in navade vplivajo na identiteto in integracijo posameznikov.

Socialno-ekonomski status druţine:
Socialno-ekonomski poloţaj druţine je osnovan na druţinskem dohodku, stopnji izobrazbe
staršev, na poklicu, ki ga starša opravljata, ter na socialnem statusu v skupnosti, kot so stiki
znotraj skupnosti, zdruţenja, dojemanje druţine znotraj skupnosti ipd.
Neposredno o druţinskem dohodku in stopnji izobrazbe staršev v svojih intervjujih nisem
spraševala, vendar si lahko ustvarimo vsaj pribliţno sliko o druţinskem stanju intervjuvancev.
Zanimivo je, da se skoraj pri vseh intervjuvancih pojavlja vzorec očeta kot tistega, ki hodi v
sluţbo, ter mame gospodinje. Izjema je Hasimova mama, ki je v času izvajanja intervjuja iskala
sluţbo, ter Bayarmini starši, ki sta bila oba brez zaposlitve. Med slovenskimi druţinami to
redkeje srečamo, med priseljenskimi pa je za to lahko več različnih vzrokov: veliko število otrok
(druţini Dafine in Diega), patriarhalna miselnost oz. tradicionalna prepričanost, da je moţ tisti,
ki sluţi denar, ţena pa skrbi za dom, zdravstveni razlogi, teţave pri zaposlovanju,
nekvalificiranost, pomanjkljivo znanje jezika, itd.
Dafinina druţina je socialno in ekonomsko dobro podprta. Dafinin oče skupaj z bratoma vodi
druţinsko podjetje. Materialno so preskrbljeni, skupaj grejo velikokrat tudi na kakšno potovanje.
Na vprašanje, kako so straši vpeti v širše socialno okolje, Dafina pravi: “Se starši veliko družijo,
majo velik prjatlov.” Tudi pri delu za šolo nima teţav, pri vseh odločitvah jo starši zelo
podpirajo. Na vpis v srednjo šolo je precej vplival njen stric. Pravi: “Ker moj stric je inženir. In
mi je ta poklic ful všeč.”“Meni gimnazija se mi ni zdela nikoli nekaj pametnega. Tisti, ki ne vejo,
kaj bodo naprej, tisti grejo v gimnazijo, jaz sem pa itak vedla, kaj bom. In ko sem rekla staršem,
so mi rekli itak, da ni problema.” Na vprašanje, koliko jo starši spodbujajo k delu za šolo,
odgovori: “Mene osebno ne, mojega brata pa kar dost. In sestro tud ne. Smo ble bolj
odgovorne.« Iz tega odstavka razberem, da se zdi staršem šola pomembna, in da ţelijo privzgojiti
svojim otrokom delovne in učne navade. Dafina je očitno dovolj pridna učenka, da je starši k
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delu ne priganjajo še dodatno. Dafina je za šolo motivirana tudi posredno preko staršev oz. strica,
saj ji je delo, ki ga opravljajo v podjetju, všeč.
Pri Adnanu ne izvemo veliko o ekonomskem stanju. Oče dela v gostinstvu, vendar Adnanu
nikoli ni bilo treba tam pomagati ali kako drugače druţino finančno podpirati. V širše okolje je
druţina dobro vpeta, vendar se starši večinoma druţijo z ostalimi »albanskimi Slovenci«, Adnan
pa ne toliko. Vsako leto tudi obiščejo Makedonijo in svoje sorodnike, Adnan pa se vrača zelo
poredko. Po verski pripadnosti so muslimani. “Sej mamo npr. te praznike, jih praznujemo, se jih
držimo, spoštujemo, vse to.” Za svojo vzgojo pravi, da ni bila patriarhalna in tudi ne
tradicionalno albanska. “Ni, da bi se mogu zdj vseh običajev albanskih držat, al pa kej.” “Ne, ni
tko, da bi bil zdj on (oče, op.) šef, pa da bi ga mogl vsi spoštovat, poslušat, pa to. […] Ni blo zdj
tko, da bi mogl vse tko delat, kukr on reče.” Starši ga k učenju in delu za šolo ne priganjajo.
Zanima jih, kako mu gre, vendar je izbira njegova. “Ja ne. Sej, če nardim, je to moja stvar, je
boljš za prihodnost, če pa ne nardim, bom mogu it pa delat. Zdej eno al pa drugo.”
Pri Hasimu je socialno-ekonomski status precej nizek. O zaposlenosti staršev pove: »Ja, fotr je
zdj delovodja, po poklicu je strojnik. Mt pa kuharca, pa, ni dobila službe še, k je pršla pred enim
mescom.« Povezanosti z bliţnjo okolico ni čutiti. »Ma, niti se ne pogovarjamo neki velik s
sosedi.« Bolj so povezani le z očetovim bratrancem, ki ţivi tu in je tudi uredil očetu vizo za delo.
»Obiskov, jih sploh ni. Ki nobenega ne poznamo tam. Da bi bil tok dober prijatelj, pa da bi pršu
na obisk. Edino ma oče tega bratranca tuki, ...” Starejša sestra pa ţivi v Bosni, kjer je tudi
poročena. Hasim pravi: »Bosno ne pogrešam. Pogrešam sam sestro.« Večkrat na leto gredo tja
na obisk.
Bayarmini starši ţivijo v centru za tujce. Tja se vrača tudi Bayarmaa čez vikend, čez teden pa
ţivi v dijaškem domu. Pravi, da staršev ne pogreša. Je zelo samostojna. “Nism pa tok navezana
na starše, ne pogrešam tok. Samo sestra je rekla, da me pogreša. K pa pridem nazaj, skoz se
kregava.” Druţina sorodnikov nima, v Sloveniji so tudi eni redkih Mongolcev, tako da je
trenutni socialno-ekonomski status zelo nizek.
Diego prihaja iz zelo velike druţine, sam ima kar pet bratov in šest sester. Vendar so večinoma
ţe odseljeni in poročeni, v hiši jih sedaj ţivi le pet, šest. »Tako, v hiši, doma, smo zdj, se mi zdi
pet al šest.« Oče dela kot frizer, mama pa skrbi za dom. »Ja, moj oči je frizer, ma frizerski
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salon.« »Ne, mama je doma. Ona kuha, dela vse. K so še mlajši bratje.« Pri Diegu ni čutiti
odvisnosti od druţine, je pa prisotna močna povezanost. Druţijo jih skupni hobiji, španski jezik,
sama velikost druţine ... Diega in njegovega brata še toliko bolj povezuje strast do filmov in
skupni načrti v prihodnosti. Zdi se, da druţina dobro deluje znotraj sebe ter da se je navadila na
okolje in tudi z njim dobro sodeluje.
Elenina druţinska struktura je zelo zapletena. O socialno-ekonomskem statusu izvemo bolj malo.
Ko sta Elena in njena mama ţiveli skupaj z babico v Juţni Ameriki, je mama imela sluţbo. Ko
pa je spoznala novega moţa, Slovenca, in z njim zanosila, je sluţbo pustila. Sedaj, ko vsi skupaj
ţivijo v Sloveniji, ni zaposlena. Elenin očim dela. On ji tudi daje denar ali pa ga dobi od
prijateljice. »Oči, pa prijatlca. Z eno prjatlco sva k sestre. Njej da pa mami dnar.« Veliko časa
preţivi s prijatelji, doma je bolj malo. »Jst sm več odzuni k doma.« Starši ji pustijo, da je zunaj,
saj ji najverjetneje zaupajo, ali pa se ne marajo z njo prepirati glede tega. Radi jo spodbujajo k
delu za šolo. »Ma, težijo mi skoz. Da bi lohk mela boljši uspeh.« Včasih se učijo z njo. »Ja,
recmo. Včasih se učijo z mano, ja.« V šoli Elena sicer ne blesti, vendar ima ţeljo po študiju. Zelo
je navezana na svojo babico, ki se je iz Juţne Afrike vrnila v Bolgarijo. Z njo se sliši vsak dan.
Med počitnicami pa velikokrat obišče teto, ki ţivi v Turčiji. Pri Eleni tako dobiš občutek, da je
sicer dobro vpeta v druţino, vendar je le-ta tako razpršena, da je večkrat prepuščena sama sebi.
Druţine intervjuvancev bi lahko razvrstili od sredine do spodnje meje srednjega socialnoekonomskega razreda. Vendar, višje na lestvici tega razreda se druţina giblje, z večjimi viri moči
razpolaga; večji kot je njen socialni ali ekonomski kapital, bolje se lahko adaptira v novo okolje
in uspe.
Večji finančni kapital v druţini pomeni laţjo zaposlitev v glavnem druţbenem toku. Tisti s
primanjkljajem kapitala pa ostajajo pri poslih, rezerviranih za etnično skupnost. In če druţina
ostaja zunaj vpetosti v širše okolje, ima tudi moţnosti, ki so v tem širšem okolju namenjene in
dostopne druţbenim razredom, zelo malo. In tako se različne oblike izključenosti kopičijo
(Razpotnik, 2004).
Socialni kapital v druţini se kaţe na različne načine. Na ravni emocij druţina blaţi frustracije in
odganja občutke zapuščenosti v tujem okolju, nudi čustveno podporo, povezanost, solidarnost in
odgovornost ... bolj ekonomske narave pa so tu dobiček v poslovnem smislu, večja moţnost
64

najema kredita, pretok informacij z zvezi z zaposlovanjem, bankami, vozniškim izpitom ipd.
Poleg socialnega kapitala pa se v druţini kopiči tudi kulturno-človeški kapital. Gre za
kompetence, ki si jih človek pridobi s formalno in neformalno izobrazbo. Odpira moţnosti
zaposlovanja tako v osrednjem toku druţbe kot znotraj etnične skupnosti (prav tam).

Jezik:
Jezik pomembno vpliva na posameznikovo identiteto. Če človek v nekem okolju ne more z
besedami izraziti svojih občutij, samega sebe, svojega doţivljanja, se počuti ujetega,
nerazumljenega. Tudi z intervjuvanci je bilo tako. Najteţje se jim je bilo naučiti jezika, potem pa
je bilo vse bistveno laţje. Izboljšali so se prijateljski odnosi, šolski uspeh, vključenost v okolje in
občutek sprejetosti.
Kako intervjuvanci govorijo doma, v svojih druţinah? Pri Hasimu doma govorijo bosansko. Prav
tako se pri Adnanu doma pogovarjajo v albanščini. Na vprašanje, koliko znata starša slovensko,
odgovori: »Ne zdj neki ful dobr, da bi znala, ampak znata, ja.« Bayarmini starši tudi ne znajo
dobro slovensko, prav tako ne Elenina mama. Z njo Elena komunicira v bolgarščini, s svojim
očimom pa se pogovarja v slovenščini. Diegovi starši zelo dobro govorijo slovensko, vendar se
doma pogovarjajo v španščini. Pri Dafini doma pa uporabljajo oba jezika. »Tko tko. Kkšnkrat v
albanščini, kkšnkrat v slovenščini. Mešano. K pač, kkšna beseda uide ...«
Človek si z jezikom gradi lastno identiteto. Izbira jezika oz. t. i. menjava jezikovnih kodov (ang.
code switching) omogoča posamezniku, da izrazi različne vidike svoje identitete. Znanje jezikov
mu daje moč, da igra v druţbi aktivno vlogo in da ni nikomur podrejen, tudi otroci priseljencev
se npr. z jezikom gostujoče drţave izvijajo iz starševskega prijema moči. Avtorji so si enotni, da
dvojezičnost otrok pozitivno vpliva na solidarnost v druţini ter tudi na razvoj posameznika.
Pripomore k bolj ozaveščenemu pristopu do matične kulture in vzajemnemu razumevanju med
generacijami. Jezik kot kolektivna dobrina v globalnem svetu prispeva h druţbeni harmoniji
(Razpotnik, 2004).
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8.2.3 OSNOVNA ŠOLA
Intervjuvanci imajo različne izkušnje z izobraţevanjem v Sloveniji. Nekateri so se bolje ujeli v
razred in imeli manj problemov z učenjem jezika, drugim jezik povzroča probleme še v srednji
šoli. Tudi občutek sprejetosti in razumevanja v novem okolju je bil odvisen od mnogih
dejavnikov, na splošno pa lahko rečemo, da obstajajo potrebe po posebni obravnavi učencev
migrantov, saj se vsi soočajo s teţavami jezika, kulturnih razlik in razlik v šolskem sistemu
(Analiza, 2009).
V tabeli 5 je kratka preglednica, kako je bilo z osnovnošolskim izobraţevanjem intervjuvancev v
Sloveniji.
Tabela 5: OSNOVNA ŠOLA
DAFINA

- splošno:
Dafina je v Albaniji obiskovala šolo do sredine četrtega razreda. Nato je šolanje
nadaljevala v Sloveniji. V četrtem in petem razredu je bil njen šolski uspeh dober,
nato prav dober.
- prilagoditve šolskega sistema:
Dodatne ure slovenščine je imela le prvo leto po prihodu v šolo.
Poleg slovenščine je bila obvezna tudi italjanščina, zato so ji na šoli odsvetovali
izbirni predmet angleščino. V četrtem razredu je imela poseben status, drugače pa ni
imela zaradi tega, ker je bila tujka, nobene prednosti.
- učitelji in vrstniki:
Vzrok za uspeh, da je končala četrti razred, pripisuje sošolcem, saj so ji veliko
pomagali. Bili so zelo prijazni z njo, kljub temu da ni znala jezika. Veliko so ji
pomagali učitelji, še več pa sošolci. Kot razred so se dobro razumeli. Včasih so ji
rekli Albanka, vendar ne kot ţalitev. Na račun nacionalnosti je bilo med učenci
veliko heca, ker so bili narodnostno zelo mešani.
V četrtem razredu je imela samo eno učiteljico, ta je bila prijazna in ji je zelo
pomagala. Kasneje so jo včasih učiteljice prosile, da predstavi Albanijo.

ADNAN

- splošno:
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Adnan je v Makedoniji obiskoval le prvi razred osnovne šole, nato pa je šolanje
vseskozi nadaljeval tu. Šola se mu je zdela v redu, počutil se je sprejetega. Sprva so
bile teţave predvsem zaradi jezika, a se je kmalu naučil slovensko. Po uspehu je bil
največkrat dober.
- prilagoditve šolskega sistema:
Včasih se je dobil z učiteljico slovenščine na dodatnih urah. Drugače pa je imel za
slovenščino privatne inštrukcije.
- učitelji in vrstniki:
Všeč mi je bilo, da ni bil edini priseljenec. Učiteljica v drugem razredu mu je
pomagala, da je izdelal razred. Za naprej pa ni več potreboval pomoči. Nima
izkušenj, da bi ga učitelji zaradi nacionalnosti diskriminirali. Zdeli so se mu
pravični. Včasih je v razredu predstavil svojo drţavo in kulturo. Tudi sošolci so bili
v redu. Bil je dobro sprejet v razred, druţil se je z vsemi. Včasih so se mu smejali,
ker ni znal česa izgovoriti, vendar niso bili nesramni.
BAYAR-

- splošno:

MAA

Bayarmaa je tu obiskovala osmi in deveti razred OŠ. Prvo leto ji je bilo zelo teţko,
ker ji je bilo vse zelo nenavadno. Po stopnji zahtevnosti se ji šola ni zdela teţka,
teţave pa je imela z vključevanjem v razred. Osmi razred je izdelala s prav dobrim,
devetega pa z odličnim uspehom.
- prilagoditve šolskega sistema:
Imela je dodatne ure slovenščine, vendar samo prve pol leta, enkrat na teden. To se
ji ni zdelo dovolj. Za komunikacijo so uporabljali angleščino. Prve pol leta ni bila
ocenjena, ker ni govorila jezika.
- učitelji in vrstniki:
Učitelji so ji bili v redu. Pozitivna oseba je bila njena razredničarka. Vendar nikoli
ni bila naprošena, da predstavi svojo drţavo ali kulturo.
Čeprav je znala angleško in nemško, se sošolci niso pogovarjali z njo. Zdeli so se ji
zelo čudni, neprijazni. Pravi, da so se velikokrat norčevali iz nje. V devetem razredu
je bilo malo boljše, sošolci naj bi se ţe bolj navadili nanjo. Sprejeto se je počutila le
v mladinskem centru Vič, kamor je hodila med počitnicami. Sedaj je prvi letnik
srednje šole in čez teden ţivi v dijaškem domu. Ima več prijateljev.
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DIEGO

- splošno:
Diego je v Argenini ţe zaključil osmi razred, a ga je tu ponavljal, saj ni znal jezika.
Na novo šolo se je hitro navadil. Prvi teden mu je bil teţak, nato pa se je dobro ujel
v razredu. Če primerja ocene, mu gre šola v Sloveniji boljše kot mu je šla v
Argentini. Uspeh je po večini dober.
- prilagoditve šolskega sistema:
Hodil je na dodatne ure slovenščine, tako v šoli kot privat. Tudi doma so mu veliko
pomagali, da se je naučil jezika. Opazil je velike razlike med šolo v Argentini in v
Sloveniji. Zelo ga je presenetila šolska nedisciplina in neopravičeno izostajanje od
pouka.
- učitelji in vrstniki:
Učitelji so mu bili v veliko pomoč. Ko je pisal test, so mu razloţili naloge. Slabe
izkušnje je imel le z učiteljico slovenščine v devetem razredu, ker se je včasih
norčevala iz njega. Čeprav ni znal slovensko, so ga sošolci hitro sprejeli medse.
Včasih so se mu smejali, če česa ni znal izgovoriti pravilno, a niso bili nesramni.

HASIM

- splošno:
V Bosni je končal sedmi razred osemletne osnovne šole. Ker je bila osnovna šola tu
devetletna, so ga zaradi starosti vpisali kar v deveti razred. Prve tri mesece na šoli je
bilo zanj zelo teţko. Trudil se je, da bi se naučil slovenščine, da bi se lahko
pogovarjal tudi s Slovenci, ne le s priseljenci z juga. Šola se mu ni zdela pretirano
teţka. Deveti razred je končal s prav dobrim uspehom.
- prilagoditve šolskega sistema:
V okviru šole je imel inštrukcije slovenščine skupaj z drugimi učenci, ki jih je vodil
šolski učitelj. Na začetku leta se je predstavil vsakemu profesorju posebej, tudi
razred se je predstavil njemu. Ni pa bil nikoli naprošen, da predstavi svojo kulturo,
pojasni selitev itd. Pogovorov na to in podobne teme v šoli ni bilo.
- učitelji in vrstniki:
Razred je bil enoten, veliko so se druţili. Med sošolci je našel tudi dva dobra
prijatelja. Tudi sicer nima teţav z navezovanjem stikov. Tudi na učitelje ima lepe
spomine. Pravi, da so veliko tolerirali in bili popustljivi. Nima izkušenj, da bi bil
kateri od učiteljev do njega neprijazen, nesramen, ali da ne bi pokazal razumevanja.
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ELENA

- splošno:
Elena je osnovno šolo sprva obiskovala v Juţni Afriki. Tam je končala šesti razred
in polovico sedmega. Drugo polovico in vse nadaljnje šolanje pa je obiskovala tu.
Na začetku ji je bilo izredno teţko, saj je bil šolski sistem precej drugačen, ni znala
jezika, bala se je tudi, da je sošolci ne bodo sprejeli. Na koncu sedmega razreda se
je ujela v razred in pridobila prijatelje. Učni uspeh ji je nihal med dobrim in prav
dobrim.
- prilagoditve šolskega sistema:
Do devetega razreda je imela dodatne ure slovenščine, vendar so ji velikokrat
odpadle. Prvo leto je imela prilagojene teste, učitelji so ji pomagali s prevodi.
- učitelji in vrstniki:
V osnovni šoli ne more za nobenega učitelja reči, da ji je bil v oporo. Razredničarka
sedaj na srednji šoli pa ji je zelo všeč. Ko je začela uporabljati slovenščino, tri
mesece po prihodu v Slovenijo, je pridobila tudi prijatelje. Z eno od sošolk iz
osnovne šole se še vsak dan druţi.

Splošno počutje na šoli:
Šola je imela na intervjuvance zelo velik vpliv. Najmočnejši strah ob selitvi sta povzročali
vprašanji sprejetosti med vrstnike ter uporaba jezika. Ti dve vprašanji se med seboj močno
prepletata: če hočeš biti sprejet med vrstnike, moraš govoriti njihov jezik; če si med vrstnike
sprejet, se jezika zaradi stalne uporabe hitreje in laţje naučiš.
Zakaj sta bila strahova sprejetosti in jezika med migranti največja? Morda zato, ker je ravno
prijateljstvo in druţenje z vrstniki tisto, kar ti pomaga pri odraščanju in iskanju identitete, morda
zaradi občutka, da na to kot posameznik nimaš vpliva in da je veliko odvisno od sreče? Poglejmo
od bliţe, kako je bilo z intervjuvanci in njihovim vključevanjem v razred in odnosom do
vrstnikov.
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Vrstniki:

Dafini je bilo na začetku, ob prihodu v šolo, zelo teţko. Pravi, da ni ničesar razumela. »K itak še
angleščine nisem znala« Vendar so jo sošolci zelo lepo sprejeli medse in ji pomagali, prav tako
učiteljice. Pravi, da se je največ slovenščine naučila preko komuniciranja s sošolci in prijatelji.
»Na začetku nisem vedla tok, nisem znala jezika. Ampak so mi ful pomagali. Zaradi tega, k ko
prideš na novo, ponavadi ne izdelaš razreda, jst sm pa pač, k so mi ful pomagali, pa so prišli tudi
domov ...« Jezik je zelo hitro osvojila. »Ja, nisem imela problemov. Pa učitli so mi tud dost
pomagal, pa sošolci pa itak. Še posebej, k se začneš družit, pol pa sploh.« Na vprašanje, koliko
ima tudi sama zaslug, da se je jezika dobro in hitro naučila, pravi, da se je zelo trudila. »K za
slovenščino kkšne pesmce al pa kaj takega, nvem, k so bli v petem razredu, al pa kkšne tekste, k
smo mogli znati, ene take stvari, pa pač, učiteljca je rekla, če želite, pač, za naju dva, lohk se
naučite, če ne pa ni treba, ne. In jaz sem se naučila, [...]«
Adnanu se je zdela šola na začetku, ko ni razumel jezika, zelo teţka. Sam se je odločil, da bi imel
inštrukcije, in starši so mu to omogočili. »Sam sem hodu na inštrukcije. Po pouku.« V olajšanje
mu je bilo tudi to, da ni bil edini, pač pa je bilo kar nekaj učencev, ki niso znali slovensko.
»Takrat so bli tud iz drugih držav, k so pršl, pa tud oni niso znal, tko da nisem bil sam jst, npr.
izjema. Da nisem znal, ampak tud drugi niso znal.«
Bayarmaa je tu obiskovala osmi in deveti razred OŠ. Prvo leto ji je bilo zelo teţko, vse se ji je
zdelo zelo nenavadno. »Najprej mi je bilo ful težko. Ker nisem znala jezika, pa še uni sošolci niso
bli prijazni.« Bayarmaa je imela slabe izkušnje z vrstniki. Čeprav je znala angleško in nemško,
se sošolci z njo niso pogovarjali. Zdeli so se ji čudni in neprijazni. Velikokrat so se norčevali iz
nje, kljub temu da je bil razred narodnostno zelo pester. »V bistvu so skoraj vsi iz drugje. Bosna
in to. Skoz so bli iz drugje, sam so od rojstva tu. Samo trije, štirje so prišli kasneje.« V devetem
razredu je bilo malo boljše, postopoma so se navadili nanjo. »Ja, oni so se mal navadli.«
Takšnega sprejema ni pričakovala. V Mongoliji je imela veliko prijateljev. »Ko sem bila v
Mongoliji, sem bila čisto drugačna. Sem se z vsemi pogovarjala, z vsemi sem se razumela, kle so
bli pa tko čudni, da pol nisem hotla več govort.« Tudi v mladinskem centru Vič so jo zelo lepo
sprejeli. »Ampak moji sošolci so bli tko čudni. Drugač, k sm šla tko, na mladinsko središče Vič,
so tko normalno govorili z mano v angleščini. Smo se dobro razumeli.« Sedaj, na srednji šoli, si
je našla več prijateljev. To pa vpliva tudi na njeno ţeljo po vrnitvi domov: »K sm bla, dobila tko
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dobro sošolko, mam tko prijatlce, se družmo v šoli ... [...] Če bi me vprašali pred enim letom, bi
sto postov šla nazaj. Zdaj pa ne vem. Lahko bi šla, lahko bi ostala.«
Diego se je v šoli počutil kar v redu, vendar mu je jezik vseskozi delal teţave. Med počitnicami,
pred začetkom šole, je obiskoval tečaj slovenskega jezika. Nato si je v šoli veliko pomagal z
govorico rok. Prvi teden je bil zelo teţek: »Sam k nisem znal nč govort, pa nisem nič razumel, to
je blo ... pa k so se smejali. Se nisem tko dobro počutil.« Med sošolce je bil lepo sprejet kljub
temu, da ni dobro govoril slovensko. »Ja. Takoj. Ni blo problema. Čeprav se nismo razumel.«
Za Hasima so bili prvi trije meseci zelo teţki. Trudil se je, da bi se naučil slovenščine, da bi se
lahko pogovarjal tudi s Slovenci, ne le s priseljenci z juga. V veliko uteho mu je bil sošolec, ki se
je rodil tu, a so njegovi starši bili prav tako iz Bosne. »Pa mi je pomagal. Potem sem se počutil
lažji, svobodnega.« Kmalu se je zbliţal s celotnim razredom, veliko so se druţili skupaj. »Ful
smo se družli vsi skp. Tko da ni blo problemov.« Še zdaj ohranjajo stik in se druţijo med vikendi.
Elena je tri šole zamenjala ţe v Juţni Afriki. V eni od šol je imela slabo izkušnjo z vrstniki: »V
družbo me niso sprejeli. Čudno so me gledali, bila sem drugačna od njih.« Ko je prišla v
Slovenijo, jo je bilo še toliko bolj strah, ker ni znala jezika. Prve tri mesece je veliko jokala,
potrebovala je veliko časa, da se je navadila in pridobila prijatelje. Potem je bilo vse skupaj
veliko laţje. Ob vprašanju, kako se je ujela z razredom, pravi: »V začetku lih ne. K je res
drugačna kultura, vse je drugačna. Nisem znala jezika.« Prehod na srednjo šolo je bil zanjo bolj
enostaven. Takrat je spoznala veliko priseljencev in odleglo ji je, da ni edina. Všeč ji je
narodnostna pestrost na šoli.
Kot lahko vidimo, so bili za vse intervjuvance začetki teţki in naporni. Vsak ima svojo izkušnjo
o tem, kako se je prilagajal na šolo in kako šola njemu. Nekateri so imeli srečo, da so jih sošolci
in učitelji dobro sprejeli medse in jim pomagali, kot je bilo to najbolj izrazito v primeru Dafine.
Tudi pri Adnanu, Diegu in Hasimu je bilo za dobro počutje na šoli odločujoče to, da so si našli
prijatelje. Elena je okolje in šolo ţe velikokrat zamenjala. Imela je slabe izkušnje, strah, teţko ji
je bilo ponovno prilagajanje na nov jezik ... Bila je v velikem stresu, zato se je verjetno tudi teţje
odprla in spoznala prijatelje. Ko je dobila več zaupanja vase in se navadila na jezik, je dobila tudi
veliko prijateljev in ni več občutila pritiska selitve in stigme tujke. Bayarmaa se je z občutkom
nerazumevanja in nesprejetosti borila dlje. Čeprav je bil razred narodnostno pester, so bili v njem
večinoma otroci priseljencev iz drţav bivše Jugoslavije. Na njen zunanji izgled in na mongolsko
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kulturo verjetno nihče ni bil navajen. Pravi, da so bili učitelji prijazni in da so se z njo
pogovarjali v angleščini. Vendar bi lahko v njenem primeru naredili veliko več za to, da bi jo
sošolci sprejeli medse. Stereotipe in predsodke, ko nekoga ne poznamo, omenja tudi Slovenska
filantropija. Zato je pomembno, da se v šoli spodbuja spoštovanje drugačnosti, druţenja,
medsebojne pomoči in da se pomaga odpraviti predsodke in nestrpnost, če se pojavljajo
(Analiza, 2009).


Učitelji:

Svoje intervjuvance sem spraševala tudi o tem, ali so bili kdaj tarče rasne nestrpnosti in koliko so
se lahko predstavili v razredu, povedali kaj o svoji drţavi, kulturi itd.
Pri Dafini je bila osnovna šola narodnostno zelo mešana. Včasih so jo učiteljice prosile, da
predstavi Albanijo. Ni bilo občutka, da bi bila tarča rasne nestrpnosti s strani učiteljev. »Ma,
samo to ne zaradi nacionalnosti. Povsod so kakšni učitelji, k so nefer, al se pa tebi zdi, da te
grdo gleda, niso me tako nalašč zafrkavali, ne.« Tudi med učenci ni bilo hujše nestrpnosti.
»Meni so rekli Albanka, pa dosti je blo takih, ki si jih tudi ti lahko zafrkaval. Samo ne tako, da bi
bili prizadeti, je bil hec. Nismo se žalili. Ampak odvisno, kakšen razred dobiš, kakšni so učenci.
Če so pač dobri, te sprejemajo, nekateri te pač ne, ne.«
Adnanu so se učitelji zdeli pravični. Nobenih izkušenj nima s tem, da bi ga zaradi nacionalnosti
diskriminirali. »Ne, ni blo tazga profesorja, da bi reku, k so bli tujci, da kaj delajo, pa to. Vsi
smo jim bli isti, pa to. Če je bil tujc al pa Slovenc. Če je delu probleme, mu je kej reku, tko,
normalno no. Ne bi reku, da zato, k sm pa Albanc, pa da sm bil manjvreden, al pa kej.« Všeč mu
je bilo to, da je bilo na šoli veliko priseljencev, tako da ni bil sam. V šoli je predstavil svojo
kulturo in drţavo. »V osnovni šoli sem vsem predstavu normalno.«
Tudi Bayarmma je obiskovala naradnostno zelo pester razred. Učitelji so bili v redu, kot
pozitivno opiše svojo razredničarko. Nikoli je niso prosili, da predstavi svojo drţavo, kulturo.
Meni da zato, ker ni dobro razumela jezika.
Diegov razred v osnovni šoli ni bil narodnostno mešan. Učitelji so mu vseeno znali pomagati.
Razlagali so mu naloge, lahko je spraševal, če česa ni razumel itd. Slabe izkušnje ima le z
učiteljico slovenščine v devetem razredu, ko je zamenjal osnovno šolo, saj se je, kot pravi, včasih
norčevala iz njega. »Učitelji so bili vsi zelo prijazni, tako, zelo so pomagali. Zdej, tam sem hodil
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samo osmi razred. Deveti razred sem delal tuki, je blo, so bli kar prijazni, razen za slovenščino,
je govorila, tako, ne znaš, se je norčevala, ... bla taka korektna [...]ni bla dobra učiteljca.«
Hasim pravi, da je imel z učitelji dobre odnose. Veliko so popuščali in tolerirali. Nihče ni bil do
njega nesramen. V razredu se ob prihodu predstavil vsem in tudi razred se je predstavil njemu.
Drugače pa ni bil nikoli naprošen, da pove kaj o svoji kulturi, vzroku selitve itd.
Elena v osnovno šolo tu ni rada hodila. Predvsem dokler se ni naučila jezika in si pridobila
prijateljev. Ni ji bilo všeč na začetku, ko je morala predstaviti v razredu, niso si zapomnili
njenega imena, vsi so jo spraševali o ţivljenju v Juţni Afriki itd. Velikokrat so jo prosili, naj
predstavi Juţno Afriko, Bolgarije ne. Za nobenega učitelja na osnovni šoli ne more reči, da ji je
bil v oporo. Veliko bolj ji je všeč srednja šola, kjer se zelo dobro razume s svojo razredničarko in
tudi z drugimi učitelji, predvsem pa ji je všeč, da je šola narodnostno zelo mešana.
O svoji matični domovini so tako nekateri spregovorili in jo predstavili v razredu, drugi ne.
Problem je bil zlasti pri Bayarmi, ki je imela velike teţave pri navezovanju stikov s sošolci. Pri
njej je precej bolj posredovala in ji pri vključevanju v okolje pomagala Slovenska filantropija.
Vendar pretiranih pričakovanj o osnovi šoli intervjuvanci tudi niso imeli. Ţeleli so si predvsem
biti sprejeti v druţbo vrstnikov ter se naučiti jezik, izdelati šolo. Veseli so bili, če so jim učitelji
pomagali prebroditi začetne teţave pri učenju in navajanju na sistem. Niso pa pričakovali, da bi
spregovorili o svoji kulturi, preteklosti, razmerah doma. Eleno je celo motilo, če so jo
izpostavljali in jo spraševali vse o njenem ţivljenju v Juţni Afriki. To sovpada z rezultati Analize
(2009). Ta navaja, da starši in učenci izraţajo predvsem potrebo po šolski uspešnosti, po
spoštovanju drugačnosti in po sprejetosti. »Veliko pa jih ne izraţa nobenih potreb, kar lahko
povezujemo s situacijo, v kateri so se znašli kot migranti.« (Prav tam, 2009, str. 25).
Pomembno področje, ki ga mora upoštevati in spodbujati šola, je tudi ohranjanje oz.
nadgrajevanje lastne kulture in identitete. Šola tako lahko organizira učenje maternih jezikov,
spodbuja stike z migranstkimi kulturnimi društvi, prilagaja pouk kulturnim specifikam, spodbuja
učenca, da v razredu predstavi svojo kulturo, jezik ipd. Tako se odvija dvosmeren proces, ko se
priseljenci na eni strani učijo jezika in vrednot nove druţbe, po drugi strani pa ohranjajo svojo
identiteto (Analiza, 2009).
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Na spoštovanje otrokove identitete opozarja tudi Zelena knjiga (2008): »Prilagajanje velikemu
številu migrantskih učencev v šolah povzroča številne probleme za izobraţevanje na ravni
razredov, šol in šolskih sistemov.« (prav tam, str. 7). V šolah je treba upoštevati raznolikost
maternih jezikov in kultur, prilagoditi šolski in izobraţevalni sistem, razviti nove oblike
povezovanja z migrantskimi druţinami in skupnostmi.
»Poglobitev poznavanja svoje lastne kulture in kulture drugih bi lahko okrepila samozavest
migrantskih učencev in pomenila vrednoto za vse učence.« (Zelena knjiga, str. 12). Medkulturna
vzgoja ne slabi identitete, vrednot in simbolov drţave gostiteljice, pač pa oblikuje vzajemno
spoštovanje, se bori proti predsodkom, poglablja poznavanje bistvenih vrednot in pravic ter
neguje sposobnost za upoštevanje različnih mnenj.

Prilagoditve šolskega sistema:
Šolski sistem v Sloveniji si glede tujcev oz. migrantov ni enoten. Vsi otroci imajo pravico do
osnovnošolskega izobraţevanja, vendar se z otrokom, ki ne govori slovensko, vsaka šola skuša
znajti na svoj način. Če pogledamo izkušnje intervjuvancev, vidimo, da je bilo z učenjem jezika
in prilagoditvami pri ocenjevanju pri vsakem malo drugače.
Dafina pravi, da je imela v četrtem razredu poseben status. Dodatne ure slovenščine je imela le
prvo leto po prihodu v šolo. »Čist na začetku, v četrtem razredu. V petem ne vem, če sem že
mela. V četrtem ja, v petem pa mislim da ne več.«
V okviru šole se je Adnan dobival z učiteljico predvsem zaradi razlage učne snovi. »Pa tko,
kdaj po pouku sem mel s profesorco slovenščine. Al pa za kkšn drug predmet, [...] drugač pa
ne.« Pravi, da so mu učiteljice prvo leto res veliko pomagale, potem pa ni več potreboval
pomoči. »Dobr tko, pomagal so mi, po pouku sem lohk vstal s profesorco, pa da mi je pomagala,
naloge pa to. Da sm pol naredu drug razred. Pol pa v tretjem sem pa že znal.«
Bayarmaa je imela dodatne ure slovenščine, vendar samo prve pol leta, enkrat na teden. »Tko, sm
mela prve pol leta, enkrat na teden. Nas je blo več.« To se ji ni zdelo dovolj. »Ne, ni blo. Nisem
si upala govorit, uprašat ...« Za komunikacijo so uporabljali angleščino. »Ja, učitelji so bili čist
uredu. So z mano govorili v angleščini. Pol pa polovico leta nisem bla ocenjena, zarad jezika,
pol pa, ostalo pa so se začele ocene.« Pri učenju jezika omeni tudi, da je bila šola narodnostno
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precej mešana. Bilo je veliko priseljencev iz drţav bivše Jugoslavije, kar je oteţilo proces učenja
slovenščine. »Meni je blo bolj bedno, ker nisem se mogla slovenskega jezika učit, ker so oni
govorili v srbščini, bosanščini, tako.«
Čeprav je Diego v Argentini ţe zaključil osmi razred, ga je tu ponavljal. »Jaz sem bil v Argentini
v osmi, in ko sem prišel tuki, spet sem bil osmi. Zato ker nisem govoril slovensko.« Včasih je imel
dodatne ure slovenščine. Doma pa se je snov pogosto učil na pamet. K učenju so ga veliko
spodbujali tudi doma, pri nalogah mu je veliko pomagala sestra, ki je znala slovensko. Na
začetku ni nič razumel, kaj učitelji govorijo. Počasi pa se je navadil. Učitelji so mu bili v veliko
pomoč. Ko je pisal test, so mu razloţili naloge. »So mi ful pomagali tudi, učitelji tudi. Recimo, so
mi dali test. Pa so vse razložili, kaj bomo pisali, da sem lahko pisal.« Vmes med testi je lahko
dvignil roko in povedal, da česa ne razume. Zdi se mu, da so mu učitelji na začetku popuščali.
Dobil je višjo oceno, kot bi si zasluţil. Ko je ţe znal jezik, pa se je to nehalo.
Hasim je v Sloveniji obiskoval le deveti razred osnovne šole. V Bosni je zaključil sedmi razred
osemletke in je tu zaradi let nadaljeval v devetem. V okviru šole je imel inštrukcije slovenščine
skupaj z drugimi učenci, ki jih je vodil šolski učitelj. Z učitelji nasploh je imel kar v redu odnose.
Bili so popustljivi in so veliko tolerirali. Lahko jih je vmes vprašal za ponovno razlago, za
prevod besed ipd. V srednji šoli mu je velike probleme delala slovenščina, zato je zamenjal šolo.
Sedaj je drugi letnik, vendar mora opraviti še izpit iz slovenščine iz prvega letnika. Ob
ponedeljkih ima še zmeraj dodatne ure slovenščine.
Do devetega razreda je imela Elena dodatne ure slovenščine, vendar so ji velikokrat odpadle.
»Ampak k sm mela to profesorco, ni je v šoli, dobr. Tko je odpadl en let, dve let.« Prvo leto je
imela prilagojene teste, učitelji so ji pomagali s prevodi. Pribliţno eno leto je potrebovala, da je
osvojila slovenščino. Pri tem omeni tudi očeta, ki se je z njo pogovarjal slovensko. »Okej, oče je
govoru z mano slovenks. En let sm rabla, da sm skontala slovenščino.«
Če pogledamo odzive intervjuvancev na vprašanja, kaj bi v času osnovnošolskega izobraţevanja
spremenili, so le-ti naslednji:
Hasimu je bilo všeč, da je šel direktno v deveti razred, čeprav ni znal jezika. Slovenščine se je
učil samo v šoli, dodatnih inštrukcij ni imel. Pravi, da se je največ jezika naučil preko pogovora s
sošolci in da bi se moral tudi sam več učiti. Če bi bil on učitelj na šoli, bi poskrbel za brezplačne
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inštrukcije jezika, bolj bi popuščal priseljencem, jih spodbujal k druţenju z ostalimi itd. Tudi
Elena omenja, da bi iz osnovne šole spremenila le to, da bi se bolj učila.
Diega je na šoli najbolj motila šolska nedisciplina. Neopravičeno izostajanje od pouka, ki ni
kaznovano, nespoštljiv odnos učencev do učiteljev ipd. Pravi, da je v argentinskih šolah
disciplina veliko večja. Bayarmaa bi na šoli spremenila predvsem sošolce, da bi jo sprejeli
medse; učitelji so ji bili v redu.
Adnanu je bilo šolanje tu veliko bolj všeč kot v Makedoniji. Pravi, da so bile učiteljice dobre do
njega, da niso pritiskale nanj, ker je prišel iz tujine. Tudi pouk je potekal na boljši način, snov so
jemali bolj postopoma, medtem ko v Makedoniji od učencev veliko zahtevajo ţe v prvem
razredu. Dafini se zdi najbolj pomembno to, da da je dobila podporo tako od sošolcev kot od
učiteljev. Za učenje jezika in vklop v druţbo pa je najbolj pomembna lastna zavzetost in trud.
Če strnemo njihove predloge, so najpomembnejše stvari: sprejetost med sošolci, razumevanje s
strani učiteljev, lastna zavzetost in trud, brezplačno učenje jezika, postopno jemanje snovi in
šolska disciplina.
Počutje na šoli je ţe bilo omenjeno. Kaj pa šolski uspeh in učenje jezika?



Jezik:

Najmanj teţav z jezikom sta imela Dafina in Adnan. Najverjetneje zato, ker sta v Slovenijo prišla
kot zelo mlada, stara osem in devet let. Strokovnjaki so mnenja, da so kritična leta za učenje
tujega jezika ravno nekje med tretjim oz. četrtim in osmim oz. devetim letom starosti. Takrat se
pri otroku govor najbolj intenzivno razvija (Marjanovič Umek, Fekonja, 2004).
Bayarmaa se je jezika hitro naučila. Bila je v razredu, ki je ni dobro sprejel, tako da se ni veliko
druţila s prijatelji. Dodatne ure slovenščine je imela le prve pol leta. Okoli nje so precej
uporabljali tudi bosanščino in srbščino ... Razlog, da dobro govori jezik, je verjetno v tem, da je
znala poleg mongolščine še tri tuje jezike, preden je prišla sem. Več jezikov znaš, laţje se naučiš
novih. V svoje razumevanje je morala vloţiti veliko truda, dela, vaj. Rada pove, da so ji precej
pomagali tudi pri Slovenski filantropiji. Hasim in Elena sama povesta, da bi lahko v učenje
vloţila več truda. Njun materni jezik se precej manj razlikuje od slovenščine kot npr. albanščina
in mongolščina. Hasimu se ne zdi problem v tem, da toliko njegovih sošolcev razume
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bosanščino, vendar je velika verjetnost, da motivacija za učenje jezika pade, če te dobro
razumejo tudi v maternem jeziku oz. v nekakšni mešanici. Tudi Diego ima probleme z jezikom.
Tukaj je tri leta in pol, pa mu slovenščina dela teţave. Verjetno tudi zato, ker doma bolj
uporabljajo španščino kot slovenščino.
Problem šolskega sistema v Sloveniji pri učenju slovenščine kot tujega jezika nam lepo predstavi
Slovenska filantropija v svoji Analizi (2009, str. 14):


če se ugotovi, da otroci slovenskega jezika ne znajo, se jim po določilih MŠŠ odobri do
največ ena ura dodatnega pouka slovenščine na teden. Način izpeljave pouka izberejo
šole same. Posebnih določil, kdo naj izvaja pouk in v kakšni obliki, ni;



število ur, namenjenih poučevanju slovenščine kot drugega jezika, ni jasno opredeljeno in
v večini primerov ni zadostno;



za poučevanje slovenščine kot drugega jezika ni ustreznih učnih načrtov in učnega
gradiva;



profil učitelja, ki v šoli izvaja pouk slovenščine kot drugega jezika, ni določen, zato so
učitelji večinoma brez ustreznih znanj, velikokrat tudi brez ustrezne izobrazbe (učitelji
drugih predmetov, socialni delavci, pedagogi itd.);



izobraţevanja, na katerih bi učitelji pridobili metodično-didaktična znanja za poučevanje
slovenščine kot drugega jezika, niso sistemsko urejena. Prav tako ni ustreznega
izobraţevanja in usposabljanja strokovnih delavcev vrtca za delo s predšolskimi otroki, ki
ne znajo slovensko;



tudi učitelji drugih predmetov, ki poučujejo otroke migrantov, v okviru svojega študija ali
drugih izobraţevanj ne pridobijo ustreznih znanj in komunikacijskih spretnosti, s katerimi
bi takim otrokom olajšali spremljanje svojega predmeta.

Problem jezika potegne za seboj problem učnega uspeha, ta pa otrokove samozavesti in
dojemanja sebe. Znanje jezika je vsekakor pogoj, da se posameznik (migrant) lahko vključi v
večinsko druţbo. Nasprotno pa je lahko slabša izobrazba, kot posledica neznanja jezika, vzrok
socialne izključenosti. Če si torej drţava prizadeva, da bi se migranti čim prej vključili v novo
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druţbo, je potrebno najprej zagotoviti pogoje, preko katerih bo posamezniku omogočeno učenje
jezika te drţave.


Učni uspeh oz. šolska uspešnost pri migrantih:

Zanimivo je, da intervjuvanci ob primerjavi šolskih sistemov v matičnih drţavah in v Sloveniji
trdijo, da je šola tu laţja.
Adnan pravi, da tu učitelji veliko bolj popuščajo ter da se snov jemlje bolj postopno, kar pa ne
vpliva na kvaliteto naučenega. »Isto sem se nauču pisat, računat, to to to. Sam kle sem se na lažji
način, pa postopoma, tam pa naenkrat.« V Makedoniji je imel ocene ţe v prvem razredu, tu pa
šele v tretjem. »Pa postopoma prilagajajo pouk, da ne nardijo npr., da je takoj ful težko. Tm pa
takoj, k kle v četrtem, petem razredu. Pršu si v šolo, začel si pisat, spraševal je, knjiga za domače
branje, in tko. Kle pa, pridem v drugi razred, pa knjiga ma osem, deset strani.« Sistem v
Sloveniji mu je tako bolj všeč, tudi glede discipline: »Ja, uredu mi je blo, da so bolj popuščal,
tam pa nisi smel nč narest.«
Tudi Diego opiše velike razlike med šolskima sistemoma tu in v Argentini. Tam je precej
privatnih šol, saj so javne večinoma slabe. Učenci nosijo šolske uniforme, šolske ure trajajo 60
minut, odmori pa so le trije. Za šolo pravi: »Tuki mi gre boljš šola. V Argentini ni mi šlo dobro.
Težko je blo, pa tudi sem manjkal preveč, k sm bil bolan, pa ... recimo, vsako leto, vsako leto sem
imel kaj za popravljat, tako,decembra sem imel. Tukaj nisem mel nikol še.« Nad disciplino tu je
bil začuden: »Ja, to je tam boljš. Tuki, se men zdi, da preveč odgovarjajo. Tam, neč ne
odgovarjajo.«
Hasimu se zdi šola tu laţja, čeprav večjih razlik ni opazil: »Ja, neke velike razlike ni niti blo.
Samo v Bosni smo se imeli več za učit, več predmetov.« Na vprašanje, če je šola tu preveč
popustljiva, odgovori pritrdilno.
Elena o zahtevnosti šole ne poroča. Sama je hodila na različne šole v Juţni Afriki, o katerih
poroča le glede sprejetja v razredu. Ob vprašanju o disciplini pa pravi: »V Južni Afriki so bolj
strogi. [...] tko nardijo, da te bo strah. Da kej pisneš. Če hočeš kej vprašat, dvigneš roko, če
hočeš na wc, ...«
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Dafina ni opazila bistvenih razlik. Na vprašanje o zahtevnosti šole v Albaniji odgovarja:
»Zahtevna? Ne, pač, kot v vsaki šoli. Se moraš učit, da nek dosežeš. Čist navadna šola, pač.«
Drugo pa ji je bilo vse enako kot v Sloveniji.
Bayarmaa o razlikah med osnovno šolo tu in tam ne poroča. Omenja le, da je izredno teţko v
Mongoliji priti na fakulteto ter da so izredno drage.
Razlike, ki jih opaţajo intervjuvanci, teţko jemljemo pozitivno. Lahko pomenijo, da šole zaradi
zadrege, kaj storiti z migranti, le-tem preveč popuščajo pri ocenjevanju in zahtevanem znanju.
Najbolj je to opazno pri Hasimu, ki se bori s slabimi ocenami in teţavami pri slovenščini ţe
nekaj let. Lahko pa je problem tudi v kvaliteti šolskega sistema v Sloveniji nasploh, ki je lahko
povezana tudi s slabo disciplino, kot to opaţata Diego in Elena. Vendar je to bolj globalen
problem, ki se ne tiče le migrantov.
Če pogledamo šolske uspehe intervjuvancev, ti niso slabi. Bayarmaa npr. je kljub izredno teţki
in problematični situaciji zelo pridna in prizadevna učenka. Osnovno šolo je končala s prav
dobrim in odličnim uspehom. Dafina in Hasim sta osnovno šolo končala s prav dobrim uspehom.
Hasim ima na srednji šoli teţave le s slovenščino, drugače mu gre dobro. Adnan šolo končuje z
dobrim uspehom, teţav s šolo ne omenja. Diego je imel v Argentini več problemov s šolskim
uspehom, tu pa mu gre laţje. Vendar se nihče od njih ni odločil za nadaljevanje šolanja v
gimnaziji. Vsi so se vpisali na srednje poklicne oz. strokovne šole. Tudi ko sem v fazi iskanja
intervjuvancev povpraševala na gimnazijah o primernih kandidatih, sem naletela na negativne
odgovore, češ, da takšnih dijakov nimajo. Lahko, da je bil vse skupaj samo slučaj, vendar se po
drugi strani učencev na nekaterih poklicnih in strokovnih srednjih šolah ni manjkalo. Tudi če
pogledamo na dandanašnji trend precejšnjega vpisovanja dijakov na fakultete, med intervjuvanci
to ţeljo izraţajo le dekleta. Elena bi rada študirala angleščino v Bolgariji ali Angliji, Bayarmaa bi
rada šla na študij farmacije, Dafina pa gradbeništva. Fantje fakultete ne omenjajo. Ţelijo si le
uspešno zaključiti šolanje in se zaposliti.
Na podlagi šestih intervjujev ne morem delati zaključkov, da imajo otroci priseljencev na
področju šolanja niţja pričakovanja od vrstnikov, vendar druge raziskave to potrjujejo. Statistika
na področju izobraţevalnih sistemov v drţavah EU (študija PIRLS, Zelena knjiga, 2008) je jasno
pokazala, da veliko otrok migrantov dosega slabše rezultate v izobraţevanju kot njihovi vrstniki.
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Obvezni vpis v osnovne šole zagotavlja njihovo vključenost, na sekundarni stopnji pa pride do
jasnega ločevanja pri vpisu, saj je v poklicne šole, ki navadno ne vodijo do visokošolskega
izobraţevanja, vpisanih sorazmerno več migrantskih učencev kot na gimnazije. Skoraj v vseh
drţavah pa je med migrantskimi učenci več tistih, ki zgodaj opustijo šolanje. Ti dejavniki kaţejo
na to, da visokošolski študij zaključi razmeroma nizko število migrantskih učencev.
V nadaljevanju so našteti razlogi, zakaj do tega prihaja (Statistika Evropske unije o dohodku in
ţivljenjskih pogojih, 2005, po Zelena knjiga, 2008):


migrantske druţine v novem okolju doţivljajo izgubo svojih veščin in znanj, ki v večji
meri niso več formalno priznana oz. cenjena, ter izgubo svojega jezika;



jezik je bistven pogoj za uspeh v šoli. Migrantski učenci navadno nimajo moţnosti
novega jezika krepiti doma, tudi starši teţje pomagajo svojim otrokom pri delu za šolo;



tu pa so še pričakovanja in vzorniki. Če otrok ţivi v druţini, kjer je brezposelnost visoka
in izobrazba nizka, so pričakovanja do otrok pri uspehu v šoli navadno niţja. Pomembno
je tudi, ali etnične skupnosti podpirajo izobraţevanje, ga postavljajo na pomembno mesto
in imajo v svojih vrstah vzornike, katerim mladi lahko sledijo.

Po podatkih Zelene knjige (2008) je problem na šolah tudi segregacija, saj se tisti iz ugodnejših
socialno-ekonomskih razmer pogosto izpišejo iz šol, kjer je deleţ migrantskih otrok velik. To
povečuje razlike med šolami. Navadno so tiste z nadpovprečnim deleţem migrantskih otrok
slabše kakovosti. Tudi v sami šoli se kaţe segregacija tako, da je nesorazmerno velik deleţ
migrantskih učencev pri razvrščanju po sposobnostih vključen v manj zahtevne smeri.
Slab socialno-ekonomski poloţaj v kombinaciji s kulturnimi in jezikovnimi razlikami pomeni
določeno stigmo, izključenost in medetnične spore (Zelena knjiga, 2008). Vendar ni vse odvisno
le od standarda v druţini in pričakovanj skupnosti. Tudi »struktura izobraţevalnega sistema in
odnos, ki ga imajo šole in učitelji do otrok migrantov, lahko pomembno vplivajo na uspeh. Na
uspeh vpliva tudi pritisk vrstnikov. Migrantski učenci so običajno bolj uspešni, če obiskujejo
razrede skupaj s sošolci, ki dobro obvladajo jezik drţave gostiteljice in imajo visoka
pričakovanja glede izobrazbe.« (Zelena knjiga, 2008, str. 9).
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O pripadnikih druge generacije migrantov in njihovi izbiri srednje šole veliko piše tudi Samo
Lesar v svojem magistrskem delu z naslovom: Vpliv narodnosti in narodnostne identitete na
izbiro vrste srednje šole (2002). V tem delu ugotavlja, da je na srednjih poklicnih šolah več
dijakov neslovenske narodnosti kot na srednjih strokovnih šolah, na slednjih pa jih je zopet več
kot na gimnazijah. Srednje poklicne šole imajo najniţji druţbeni status, z največ predčasnih
izstopov iz sistema rednega šolanja in predstavljajo največjo oviro pri iskanju perspektivne
sluţbe. Zakaj je deleţ mladine neslovenske narodnosti prav na poklicnih in strokovnih šolah tako
visok? Lesar sklepa, da na to ne vpliva narodnost, pač pa izobrazba staršev, šolski doseţki ostalih
druţinskih članov ter učni uspeh učenca v devetem razredu osnovne šole. Starši, ki imajo niţjo
izobrazbo, tudi do svojih otrok ne gojijo visokih pričakovanj v zvezi s šolanjem. Teţje jih tudi
spodbujajo in pomagajo pri učenju. Neradi tudi prihajajo v šolo in imajo manj stika z učitelji, kar
negativno vpliva tudi na odnos učitelj – učenec.
Seveda pa ne smemo pozabiti na individualne značilnosti otroka, njegove občutljivosti in
dojemanja situacije (Mikuš Kos, 2001, po Analiza, 2009). Intervjuvanci se zavedajo, da je šola
pomembna in da so sami tisti, ki si bodo ustvarili prihodnost. Seveda je pomembna podpora in
spodbuda s strani druţine, zgled, vrednote in socialni kapital, vendar večinoma jemljejo usodo v
svoje roke: Hasim: “Šola je na prvem mestu. In potem vse ostalo.”; Bayarmaa: “Kjerkoli na
svetu bi bla, je šola pomembna. Če ne bom naredila šole, bom ostala brez službe, brez doma,
ničesar ne bom imela.”; Adnan: “Zdj če nardim, boljš to zame, boljšo prihodnost bom meu. Če
pa ne, bom pa pač mogu it delat.”
Šola je resnično eden večjih dejavnikov bodisi tveganja bodisi varovanja. Šolski uspeh je
povezan s samopodobo in zadovoljstvom in v veliki meri pogoj za uspešnejše kasnejše ţivljenje.
Vsekakor ni nujno, da bo posameznik zagotovo uspel, če bo uspešen v šoli, vsekakor pa je to
večje jamstvo, da morda kasneje v ţivljenju otrok ne bo odrinjen na druţbeni rob, pač pa se bo z
dobro izobrazbo laţje vključil na trg dela in v druţbo (Analiza, 2009). Zato je po izkušnjah
Slovenske filantropije potrebno preoblikovati šolski sistem. Šola bi se morala prilagajati učencu
in njegovim potrebam. Skrb za integracijo je odlična priloţnost za medsebojno spoznavanje in
doseganje vzajemnega spoštovanja, prav tako jezikovna in kulturna raznolikost lahko pomeni za
šolo veliko bogastvo (Zelena knjiga, 2008). Treba je zagotoviti standarde kakovosti na vseh
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šolah, v sistem morajo biti vključeni: sodelovanje s starši, boljša infrastruktura in pestra ponudba
izvenšolskih dejavnosti, usposabljanje in stalni strokovni razvoj učiteljev s poudarkom na
interkulturnih kompetencah, pomemben je tudi etos spoštovanja. V nekaterih sistemih je poseben
cilj povečati tudi število učiteljev z migrantskim poreklom (prav tam).

Slika 6: Sošolci
(http://www.the-experts.co.uk/article-221485-how-to-resolve-sleeping-problems-in-teenagers.html)

82

8.2.4 TRENUTNA SITUACIJA IN NAČRTI TER ODNOS DO KULTUR

Dotaknila sem se ţe področij selitve, druţine, izkušenj z osnovno šolo itd. Kako pa je s
prilagoditvijo intervjuvancev na okolje danes? Z njihovimi osebnostnimi značilnostmi, ţeljami,
načrti? Kako gledajo na svojo kulturo in na kulturno identiteto? Vsa ta vprašanja bom pri
interpretaciji zdruţila, v Tabelah 6 in 7 pa bom ti dve področji obravnavala posebej.
Tabela 6: TRENUTNA SITUACIJA IN NAČRTI
DAFINA

Dafina ima močno osebnost. Prepričana je vase in ve, kaj ţeli v ţivljenju. Preko
očeta in strica se je odločila za svoj poklic. Kljub navezanosti na druţino je
odšla v drug kraj, da lahko obiskuje ţeleno srednjo šolo. Čez teden tako biva v
dijaškem domu. Doma se dobro počuti, starši ji veliko pustijo in jo podpirajo. V
prihodnosti načrtuje, da ostane tukaj. Ima drţavljanstvo, hišo, zna jezik ... ţeli si
potovati. Sama sebi se zdi odgovorna.

ADNAN

Adnan končuje srednjo šolo. Rad in veliko se druţi s prijatelji iz naselja. V
prihodnosti si ţeli ostati v Sloveniji in ţiveti tu. Zaposlen bi bil v kakšni pisarni.

BAYARMAA Zelo pogreša Mongolijo, predvsem svoje prijatelje. Vseskozi si je ţelela, da bi
se vrnila nazaj, letos pa se ţe bolje počuti v Sloveniji. V centru za tujce ji ni
všeč, upa, da bodo čimprej odšli od tam. Vključena je v program Slovenske
filantropije, kjer ji tudi pomagajo z učenjem. Srednja šola se ji zdi bolj zahtevna
kot osnovna. Zase pravi, da ni tip za učenje, čeprav ima lepe ocene. Zelo rada
ima angleščino in nemščino. Rada poje in pleše. Ko je v dijaškem domu, staršev
ne pogreša. Ţal ji je, ker je v Sloveniji tako malo Mongolcev.
DIEGO

Diego rad igra nogomet in z bratom snema filme. V prihodnosti si ţeli končati
šolanje in si poiskati sluţbo, nato pa iti v Španijo, da bi postal igralec. Z bratom
načrtujeta, da bosta skupaj ustvarjala filme. Ta dejavnost ga zelo zaposluje. Ne
mika ga, da bi šel ţivet nazaj v Argentino, zdi se mu, da ima tu več moţnosti za
uspeh.

HASIM

V Sloveniji se počuti domače. Prvo leto ţivljenja tu mu je bilo všeč, in če bi se
še enkrat odločal o selitvi, bi storil enako. Drţavljanstva še nima, ima pa vizo.
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Med šolskimi počitnicami se vrača v Bosno. Same drţave ne pogreša, pogreša
le sestro. Tu ima svoje prijatelje, čez vikend pa se druţi z bivšimi sošolci. Rad
se vozi z motorjem.
Dijaški dom je bila zanj nova prelomnica. Najprej se je ločil od mame in prišel
v Slovenijo, nato se je ločil še od očeta in šel v dijaški dom. Potreboval je
pribliţno dober mesec, da se je navadil na nove razmere. Vendar se v okolje
hitro vključi, ker je odprt in hitro pridobi prijatelje. Tu je zelo zadovoljen. Rad
bi končal poklicno šolo, naredil še program plus dva in si poiskal sluţbo.
Razmišlja o moţnostih, da bi se vrnil v Nemčijo.
ELENA

V Sloveniji je sedaj 4 leta. Čeprav se je ţe dodobra vključila v okolje, čuti
razlike. Najbolj jo motijo zaprti ljudje. Tudi klima ji ni všeč.
Hobijev nima, meni, da to ni zanjo. Sama je odprta in posebna. Rada se druţi in
je veliko zunaj. Z babico se vsak dan sliši po Skypu. Stikov s prijatelji iz JA pa
nima več. Med počitnicami ni v Sloveniji. Rada obišče teto, ki ţivi v Turčiji.
Tudi v prihodnosti ne računa na to, da ostane v Sloveniji. Ko konča srednjo
šolo, si ţeli študija angleščine v Bolgariji ali v Angliji.

Tabela 7: ODNOS DO KULTUR
DAFINA

Njeni prijatelji so večinoma Slovenci, v svojem kraju pozna le eno Albanko, s
katero se druţi. Pravi, da ji je vseeno, katere narodnosti je kdo.
Albanska kultura se ji zdi malo drugačna od slovenske, a ne pretirano, tako da
razlik niti ne čuti.

ADNAN

Adnan zelo razlikuje med seboj Makedonce in Albance, medtem ko velikih
razlik s slovensko kulturo ne čuti. Pravi le, da je tu boljši standard. Tu se dobro
počuti in se ne ţeli vrniti. Prijateljev in punc ne izbira po njihovi nacionalnosti,
glede tega mu je čisto vseeno. O vzgoji otrok pravi, da se bo o vsem dogovarjal
s partnerko, otrok pa ne bo silil, da znajo albansko.

BAYARMAA Če primerja Slovenijo in Mongolijo, vidi velike razlike. Tu se ji zdijo ljudje
nenavadni in zaprti vase. Zime tam so hude, tudi do -40oC. Poletja so manj
topla kot tu. Klimo v Sloveniji ima rada, kljub deţju je veliko sonca. Tudi na
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hrano se je kar navadila.
Tam so tri glavne vere: budizem, krščanstvo in budizmu podobna vera. Sama je
budistka. Ljudi ne deli po veri in narodnosti, vendar jo moti, če ji kdo vsiljuje
svoja prepričanja. Vseeno ji je, katere narodnosti bi bil njen fant, le muslimana
si ne ţeli, ker vidi to vero kot zelo strogo in vsiljivo.
DIEGO

Razlike med Slovenijo in Argentino se mu zdijo velike. V Argentini je slabši
ekonomski standard, veliko je revščine in posledično kriminala. Tudi klima je
drugačna. Tam so poletja zelo vroča, pozimi nikoli ne sneţi. Javne šole so slabe,
obiskujejo jih le najbolj revni. Ljudje so bolj odprti in veseli, hrana je drugačna,
druţine so velike ... Tu mu je tudi zelo všeč. Narodnost pri izbiri prijateljev ne
igra pri njem nobene vloge.

HASIM

O Bosni pravi, da tam ni moţnosti za uspeh, delo, zasluţek. Prepričan je, da
bodo njegovi sošolci, ki so ostali v Bosni, zelo teţko dobili sluţbo. Zdi se mu,
da je veliko pridobil, ker je ţivel v Nemčiji. Nemška kultura je na višjem nivoju.
Ker je druţina ţivela v Nemčiji, so se na nov način ţivljenja ter na točnost in
delavnost navadili in ţiveli tako tudi po vrnitvi nazaj. Tako da tudi tu niso imeli
teţav. Opaţa namreč, da se nekateri njegovi sošolci, ki prihajajo iz Bosne, tu ne
znajo obnašati. Slovenska kultura se mi zdi bolj podobna bosanski kot nemška,
kljub vsemu pa je bolj napredna in večja. V Sloveniji se dobro razume tako s
Slovenci kot z Bosanci. Pri izbiri prijateljev ne gleda na nacionalnost.
Pomembno mu je, kakšen je kdo kot človek. Veliko mu pomeni, da ga
spoštujejo. Včasih mu rečejo čefur, vendar se na to ne ozira.

ELENA

Ko se je znašla v Sloveniji, je doţivela šok. Zdelo se ji je, da je prišla na
kmetijo. Navajena je bila na velike hiše, velike stavbe, tu pa je bil en sam gozd.
Snega je bila zelo vesela, saj ga sedem let ni videla. Tudi ljudje se ji zdijo tu
zelo zaprti. Navajena je na multikulturno okolje, saj so šolo v JA obiskovali
belci, črnci, mulati, uradnih jezikov je kar 12 itd. Tako da je zadovoljna, da hodi
na srednjo šolo, ki je narodnostno bolj pestra. Ni se ji problem druţiti s
komerkoli.
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Adnan in Dafina sta prišla v Slovenijo mlada, stara osem in devet let. Oba iz albanske druţine.
Razlik med kulturama ne opaţata. Obema je tu všeč in se ne nameravata nikamor seliti. Dafina
pravi: »Pa navadla sem se in vse. Po moje, da se ne bom selila. Pa državljanstvo mam, pa hišo
mamo tuki.« V ţivljenju si ţeli končati študij in malo potovati, preden se zaposli. »Bom še
mlada, ko končam študij, bom 23, takrat še ne bom imela družine, in bom lahko potovala. Mam
že take načrte, vse splanirano. Pa tudi starši nas ne omejujejo, da bi nam rekli, ne smemo, ali
kaj.« Adnan si tudi ţeli ţiveti tu, končati šolo in si najti kakšno delo v pisarni. Hasim prav tako
pravi o Sloveniji: »Ne, zdj se počutim čist domač.« Vseeno včasih razmišlja o tem, da bi odšel
nazaj v Nemčijo. Drţavljanstva nima, ima pa vizo.
V teh treh primerih se vidi, da so posamezniki lepo vključeni v širšo druţbo. Navadili so se na
okolico, imajo prijatelje, načrtujejo ostati tu. Kljub temu doma ohranjajo etnično kulturno
identiteto. V druţini uporabljajo svoj jezik, vero, kulturne običaje, radi se vračajo domov, na
obisk k sorodnikom, na počitnice itd.
Dandanes obstaja konsenz o tem, da je posameznikova slika o samem sebi konstruirana po dveh
dimenzijah: prva se nanaša na identifikacijo z etno-kulturno zapuščino, druga pa na širšo,
dominantno kulturno skupino. Lahko jih poimenujemo tudi kot etnično in drţavljansko
identiteto. Po Berryu (po Razpotnik, 2004) si ti dve identiteti nista nasprotni oz. v negativni
korelaciji. Še več. Avtorji so si sloţni, da kombinacija obeh identitet vodi k najboljši adaptaciji v
okolje.
Diego se je prav tako lepo ujel v tukajšnje okolje. Ne počuti se tujca, ima veliko prijateljev, šola
mu gre dobro. Slovenija se mu zdi dobra izhodiščna točka za kamorkoli v Evropo, še posebej
razmišlja o karieri v Španiji. Za Argentino pravi: “Ljudje so odprti, sproščeni. Samo če ne bi blo
tega, kriminala. Bi šel nazaj dol.” “Takoj te ubijejo za tri evre. Mojega brata so oropali trikrat
...” “Ne bi mogu tam živet, bi takoj hotu nazaj.”
Bayarmaa se še ni čisto prilagodila na Slovenijo. Odkar je na srednji šoli in ţivi v dijaškem
domu, ima več prijateljev, bolj je samostojna, ve, kaj bi rada študirala … Na vprašanje, če se še
zmeraj počuti kot tujka in če bi se rada vrnila v Mongolijo, odgovori: “Od ta leto ne tolk. K sm
bla, dobila tko dobro sošolko, mam tko prijatlce, se družmo v šoli .. nvem. Jst bi tud rada šla,
ampak ljudi so se tud spremenili, ne vem kako bi blo. Če bi me vprašali pred enim letom, bi sto
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postov šla nazaj. Zdaj pa ne vem. Lahko bi šla, lahko bi ostala.” Zelo si ţeli, da bi ţivela v
drţavi, kjer je več Mongolcev.
Integracija v okolje v času osnovne šole pri Bayarmi ni uspela. Sedaj, ko je dijakinja, se stvari
spreminjajo na bolje. Problem je tudi, da ji manjka zavetje etnične skupnosti. Je v teţki situaciji,
vendar se zaveda pomena izobraţevanja in se v šoli zelo trudi. Tudi znanje jezikov ji lahko odpre
pot za zamenjavo okolja, če si bo tega ţelela.
Elena se je kljub začetnemu šoku počasi navadila na ţivljenje v Sloveniji. Selitve ne obţaluje
več. »Ne. Ni mi žou. Zdj je uredu.« Vseeno ne razmišlja o tem, da bi ostala v Sloveniji. Rada bi
študirala angleščino ali v Bolgariji ali v Angliji. »Kle končam srednjo, se grem učit v Bolgariji
angleščino.« »Al pa da grem v Anglijo al pa v London.« Zdi se ji, da je zaradi vseh svojih
menjav okolij nekaj pridobila. »Ja. Novo kulturo sem se naučila, nove jezike. Mesto sm bolj
spoznala, ljudi nove ...«
Elena se je selila ţe večkrat. Vmes je razpadla in se na novo vzpostavila tudi njena druţina. Iz
intervjuja je čutiti, da vseh teh sprememb še ni predelala. Predvsem ne ve, kako je z njeno
bolgarsko identiteto. Z mamo se pogovarja v bolgarščini, po drugi strani pa pravi, da je njen
materni jezik angleščina, saj ga je govorila ves čas bivanja v JA. V Bolgariji ima tudi očeta in
babico, vendar ju zelo redko vidi.
Po Sandersu (2002, po Razpotnik, 2004, str. 143) lahko intenzivnost etnične identitete pri
posamezniku niha, saj je povezana z etnično mreţo in socialnim kapitalom. Če je etnična
skupnost zmoţna poskrbeti za svoje člane z druţbenimi dobrinami, jim zagotavlja preţivetje in
varnost, se bo posameznik z njo veliko bolj poistovetil, kot če skupnost pri tem ne uspe. Vendar
je ta uspeh odvisen tudi od širšega okolja, v katerega je skupnost vpeta. Druţina ima pri tem
največjo vlogo, saj nudi medsebojno zaupanje. V njej se kopiči kapital, s katerim člani nato
razpolagajo. Druţina tako pripomore k akulturaciji, saj spreminja status začasne migracije v
stalno.
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8.2.5 ŢIVLJENJE V PREJŠNJI DOMOVINI IN JEZIK

Teh dveh področij posamezno ne bom obravnavala, saj sta precej vpeti med druga, ţe omenjena
področja, za kaj več pa iz intervjujev ni zadostnih informacij.
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9. SKLEPI IN PREDLOGI

V svojem empiričnem delu sem ţelela raziskati, kako se slovenska osnovna šola spopada z
izzivom migrantov. Odločila sem se za enega od mnogih moţnih pogledov na ta problem, na
izkušnje »uporabnikov«. Kako so otroci migranti sami doţivljali šolo, kaj so od nje pričakovali,
česa jih je bilo strah, kaj jim je bilo všeč in kaj bi spremenili ... To temo sem izbrala zato, ker
Slovenija postaja vse bolj odprta in privlačna drţava za tujce, ni pa pripravljena na premostitev
kulturnih in jezikovnih preprek. Teţave se ţe vrsto let kaţejo pri integraciji druge generacije
priseljencev iz drţav bivše Jugoslavije, toliko bolj pa pride do preplaha, ko v razred vstopi nov
učenec, katerega kultura in jezik sta popolnoma nepoznana večini.
Ob analiziranju intervjujev sem prišla do naslednjih zaključkov:
1. intervjuvanci so imeli ob prihodu v Slovenijo zelo nizka pričakovanja v zvezi s šolanjem.
Občutili so podrejen poloţaj, ker niso znali jezika. Ţeleli so si, da bi jih učitelji/-ce
razumeli in jim pomagali prebroditi začetno krizo ter da bi bili sprejeti med svoje
vrstnike. Niso pa občutili vrednosti svojega znanja, kulturne dediščine, jezika, ki so ga
prinesli s seboj ob preselitvi;
2. šola ni znala izkoristiti njihovih potencialov. V razredu se niso pogovarjali o njihovi
kulturi, jeziku, izkušnjah, vzrokih za migracijo itd. Učitelji se niso potrudili, da bi
premostili kulturne razlike in da bi novega učenca zbliţali z ostalim razredom. Izpustili
so moţnost interaktivnega učenja v narodnostno pestrem razredu;
3. šola je od migrantov zahtevala niţji nivo znanja od vrstnikov domačinov. Še posebej pri
znanju slovenskega jezika, zaradi česar so se jim teţave nadaljevale v srednji šoli;
4. za učenje slovenščine je določenih premalo ur, ni ustreznega gradiva in več ali manj se
vsaka šola pri tem skuša znajti po svoje.
Zelo pomembno se mi zdi, da bi šole znale dati vrednost učencem migrantom. Da bi jih
spodbujale k raziskovanju in odkrivanju svoje lastne kulturne identitete, znanj, kompetenc,
obenem pa poskrbele za kompetence, ki jih učenci potrebujejo za vključitev v večinsko druţbo.
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Intervjuvanci npr. v svoji dvojezičnosti niso videli prednosti. Elena v intervjuju izjavi: »Jst sm
pozabla bolgarščino. Ne znam tekoče govort, ne znam. Ker v bistvu moj materni jezik je
angleščina. Učila sem se do šestega leta bolgarščino. To itak pozabš.« Adnanu se ne zdi, da bi
imel večjo širino ali več znanja kot njegovi prijatelji. »Ja, ne vem, če.« »Ja, mogoče.” Bayarmaa
pa na vprašanje, če se ji zdi, da več ve o svetu kot njeni vrstniki, odvrne: »Ne, ne zdi se mi tko.
Ker so eni več vidli sveta, pa znajo več jezikov ...«
To kaţe na to, da se v Sloveniji ne spodbuja dovolj učenja maternega jezika. V nekaterih drţavah
se zavedajo pomena dvojezičnosti, saj le-ta povečuje priloţnosti za mobilnost, stike z matično
drţavo, znanje jezika je dragoceno kot kulturno bogastvo in za samozavest otrok migrantov,
lahko je ključna prednost za zaposljivost v prihodnosti, lahko tudi, da se druţina kasneje vrne v
svojo matično drţavo itd. (Zelena knjiga, 2008). Pomembno je tudi, da šola zaposli učitelje
priseljence ali da organizira srečanja z znanimi in uspešnimi migranti, da dobijo učenci zgled in
ideje, da lahko tudi njim uspe. V Sloveniji namreč potekajo predvsem migracije ekonomske
narave, kar pomeni, da otroci migranti navadno prihajajo iz socialno-ekonomsko slabše stoječih
druţin kot njihovi vrstniki. S tem so povezani občutki manjvrednosti, krivic, niţjih pričakovanj
... Z razumevanjem in spodbujanjem k uspehu pa bi se dalo socialno-ekonomsko vrzel zmanjšati.
Vseeno so pri nas na tem področju ţe dogajajo spremembe v pozitivno smer. Šole se vse bolj
zavedajo pomena interkulturnih kompetenc in izvajajo različne projekte na to temo. Letos je npr.
potekal projekt Migranti na številnih srednjih šolah po Sloveniji, v katerega sta bila vključena
tudi Diego in Elena. Na Adnanovi srednji šoli so na kulturni dan migranti lahko brali prozo ali
poezijo v svojem maternem jeziku itd. Z empatijo in razumevanjem bogastva različnih kultur bi
lahko našli rešitve za premostitev ovir in v šolah spodbujali na eni strani etnično identiteto
učencev priseljencev, na drugi pa zagotovili čim boljše pogoje za vključitev priseljencev v širšo
druţbo.
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10. ZAKJUČEK
Število priseljencev v Slovenijo ne upada, pač pa le-ti prihajajo iz vse bolj raznolikih drţav. V
prihodnosti lahko pričakujemo čedalje večjo kulturno mešanico po slovenskih šolah. Zato še ni
prepozno, da se problemov lotimo bolj celovito in poglobljeno. Dejstvo je, da bi morala drţava
na ravni zakonov reševati občutljivo področje manjšin iz drţav bivše Jugoslavije in njihovega
jezika. Tudi za nove generacije priseljencev bi morala bolj temeljito poskrbeti z obveznim
poukom slovenščine kot drugega jezika ter imeti na tem področju dobre strokovnjake in dobra
učna gradiva. Trenutno je še tako, da učenci, ki se na novo preselijo v Slovenijo in zelo malo ali
nič ne razumejo slovensko, začnejo hoditi k rednemu pouku, pri tem pa ni določenih strategij,
kako takega učenca poučevati in ocenjevati.
Kaj pa lahko šola sama naredi za boljše počutje učencev migrantov na šolah? Pri tem vprašanju
si šole lahko veliko pomagajo s primeri dobrih praks po Sloveniji in svetu. Če si še enkrat
sposodim misel Lukšič-Hacinove o tem, da strpnost ni rezultat politike multikulturalizma, ampak
obratno, je prav gotovo najbolj pomembno prav to, da se s problemi predsodkov do drugačnih in
strahu pred izgubo lastne kulture najprej spopadejo delavci na šoli. Pri nas namreč kar 80 %
učiteljev verjame, da je slovenski šolski sistem pravičen do učencev migrantov, kljub temu da pri
njih opaţajo številne učne in vedenjske teţave. Lep primer je Albanischule v Göttingenu, kjer je
en sam šolski delavec uvidel moţnost sprememb pri delu s priseljenskimi učenci in zanje uspel
navdušiti ostale. Šola se je opirala na lastne zmoţnosti in v okviru teh postopoma preoblikovala
sistem. Najbolj pa se je posvečala prav lastnemu kadru z motiviranjem, s predelovanjem
frustracij, evalvacijami itd.
V slovenskih osnovnih šolah se glede na raziskave največji primanjkljaj kaţe v slabem znanju
slovenskega jezika predvsem zato, ker to za sabo potegne številne teţave učencev tako pri
vključevanju v širšo druţbo kot pri šolskem uspehu. Ker je ena ura dodatnega pouka slovenščine
na teden bistveno premalo, si večina šol ţe nekaj časa pomaga s številnimi prostovoljnimi
dejavnostmi na tem področju. Velik problem pa ostaja odnos do maternega jezika in kulture pri
otrocih priseljencih. Zakaj je učenje materinščine na šolah pomembno? Navadno takšen pouk
poteka v okviru mednarodnih sporazumov z izvornimi drţavami priseljencev, kar poveča
moţnosti stikov, izmenjav, sodelovanja. Znanje matičnega jezika krepi samozavest pri otrocih,
91

šola s tem daje tudi jasno sporočilo otrokom in staršem priseljencem, da spoštuje njihov jezik in
kulturo. Dobro znanje enega jezika tudi olajšuje učenje drugih jezikov, večjezičnost pa je seveda
v multikulturnem svetu pomembna prednost, tako za ţivljenje samo kot za iskanje zaposlitve,
moţnosti vrnitve v matično domovino itd. Dejstvo, da pri nas tako malo šol ponuja svojim
učencem to moţnost, je zaskrbljujoča, čeprav se kaţe premik na boljše.
Pri prizadevanju za integracijo otrok migrantov v okolje se kaţe še veliko rezerv. Največ pri delu
tako s starši priseljenci kot s slovenskimi starši, povezovanje šole s kulturnimi društvi drţav
priseljencev, pri povečevanju števila učiteljev z migrantskim ozadjem, povečano skrbjo s strani
učiteljev za klimo v razredu, učne ure, namenjene pogovorom o medkulturnem dialogu in
strpnosti, uporabo moderne tehnologije pri spoznavanju različnih kultur sveta, strokovnim
usposabljanjem šolskih delavcev z medkulturnimi kompetencami itd. Z malce kulturne
občutljivosti, energije in ţelje po izboljšanju ţe obstoječega lahko tudi na tem področju še veliko
naredimo.

Slika 8: Prijateljstvo
(http://www.srbijanet.rs/tag/prijatelji.html)
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12. PRILOGE – izseki intervjujev
Priloga št. 1: izsek intervjuja z Dafino, štirinajstletnim dekletom iz Albanije

Mi lahko za začetek zaupaš osebne podatke?
Rojena sem leta 1995. Eno leto sem šla prej v šolo, zato sem mlajša od večine mojih sošolcev. Iz
Albanije sem se preselila sredi četrtega razreda. Ţivim z druţino v K. (srednje velik kraj v
Sloveniji, op.). Sedaj ţe peto leto. Tu sem hodila v šolo četrti, peti, sedmi, osmi, deveti razred.
Kaj pa šesti razred?
Šestega razreda nismo imeli. Cela naša generacija. Tako da pet let sedaj ţivim tukaj.
Zakaj se je tvoja družina preselila sem?
Moja druţina, ne vem, zakaj se je preselila. Oče se je prvič preselil, in potem smo prišli še mi.
Si je šel oče prej poiskat službo?
Ne. Oče je, delal je ţe prej. Pač, preselil se je, potem pa še mi.
Kaj pa tvoji bratje, sestre?
Mam enega brata, pa dve sestre. Mlajša sestra je štir leta, ona se je rodila tu. Pol mam pa, starejša
sestra je pa en mlajši brat.
Kako ti je bilo ob novici, da se boste preselili?
Hm, na začetku je bilo ful bedno. Po drugi strani sem pa hotla vedt, kakšna je Slovenija. Dost me
je zanimala, pa itak sem bila takrat devet let stara, tok da nisem dost znala. Ne vem, ko sem
pomislila na prijateljstvo, pa mi je blo ţal. Sej zdj sm se navadla. Mi je vseen, al je al ni.
Aha. Kako je blo pa pol, k si sm pršla?
Na začetku, k itak nism razumela jezika, mi je bilo čisto brez veze. Ker, pač, oni so se
pogovarjali, meni se je zdelo, kot da se z mano pogovarjajo, ali kaj takega. Itak, ko so sošolci, ne
vem, al pa, k sm šla v trgovino, al pa vn, k sm šla, se mi je zdelo vse čudno. Kk govorijo, pa ...
Jezik ti je bil čuden?
Ja, čist tak, drugačen. Ja ... drugač je pa blo vse uredu. Pa tud razumela sem vse, mislim, sem se
hitro naučila jezika.
Aha. Se morda spomniš prvega dne v šoli, kako je blo?
Ja, ravnateljca me je sprejela, me je predstavla (v razredu) in sem se vsedla, ne vem s kom me je
dala (sedet), zdj se ne spomnm. Se mi zdi, da, najboljša je bla tista punca in pač, vsi so mi
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pomagali, ni blo takih razlik. Mogoče kakšen fantek tam bolj tam, drugače pa so mi vsi
pomagali, so bli vsi prijazni pa vsi. Na začetku nisem vedla tok, nisem znala jezika. Ampak so
mi ful pomagali. Zaradi tega, k ko prideš na novo, ponavadi ne izdelaš razreda, jst sm pa pač, k
so mi ful pomagali, pa so prišli tudi domov ...
Sošolci so prišli k teb domov?
Ja, kljub temu, da nisem tok dobro znala jezika. K itak še angleščine nisem znala. Zdj ne vem,
kako je, ampak v Albaniji so se takrat začeli učiti angleščino v petem razredu, tukaj pa v četrtem.
Ampak ni bila obvezna, italijanščina je bla obvezna. In jaz sem se tu učila slovenščine in
italijanščine, k angleščina ni bla obvezna, so staršem rekli, da bi blo preveč, da bi se tri jezike kr
naenkrat šla učit. K bi se mi vse zmešalo.
Kaj pa učitelji, kako je blo z njimi?
Ja, jaz takrat sem mela samo eno učitelco. Pa še od italijanščine, dve. Ja ... pa uredu so ble, ful
prjazne, pa mi pomagale, nvem. Mogoče večkrat razloţile stvar, vsaj na začetku, v četrtem, da
mi je šlo vse v glavo.
Se mogoče spomniš, kako si se naučila jezika?
Nvem, k hodiš pač v šolo, in se druţiš, nvem, s prjatli, in pol pač, aahh, ta beseda je to, ta beseda
to pomen ... in se pač naučiš, ne vem, ne bi to znala povedat, kok se naučiš jezika, sam pač,
naučila sem se ga.
Kako pa doma govorite?
Tko tko. Kkšnkrat v albanščini, kkšnkrat v slovenščini. Mešano. K pač, kkšna beseda uide ... sej
tud cimra se smeje, k se pogovarjam z domačimi, kkšno besedo v slovenščini, pol pa kr naenkrat
se začnem v albanščini ...
Mama in oče potem znata slovensko?
Mama razume, ampak ne zna tok dobro.
Pa hodi v službo?
Mama ne dela zdaj.

Priloga št. 2: izsek intervjuja z Bayarmo, petnajstletnim dekletom iz Mongolije

Kako ti je blo pa v šoli, ko si prišla?
Najprej mi je bilo ful teţko. Ker, nisem znala jezika, pa še uni sošolci, niso bli prijazni.
Kaj so te čudno gledal?
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Čudno gledal, čudno govorili, ne vem. Ne vem, tko, čist tko, čudno je blo.
Niso pristopl do tebe?
Ne, niso z mano govoril. Drugače sem znala angleško, nemško, oni pa niso znali, čeprav so imeli
za drugi jezik angleščino.
In koliko časa je trajal, preden so se navadil?
Eno leto.
A dokler nisi ti začela govort slovensko? Misliš, da je bil to problem?
Ne vem. Ampak moji sošolci so bli tko čudni. Drugač, k sm šla tko, na mladinsko središče Vič,
so tko normalno govorili z mano v angleščini. Smo se dobro razumeli.
A to si po pouku hodila?
Tud. Predvsem poleti, ko so bile poletne delavnice.
Iz kje pa si?
Najprej smo ţiveli v Ljubljani (op. Azilni dom), pol pa smo se preselili v Postojno (op. Center za
tujce).
Katero srednjo šolo pa delaš?
Srednjo šolo za farmacijo.
In, kako ti je?
Ja, uredu, samo malo teţje kot osnovna šola. Bolj zahtevna, tko. V osnovni šoli, ko sem začela
razumet slovenščino, mi je blo laţje osnovna šola. Tko da se nisem rabla velik učit, zdj se pa
rabim velik učit.
Ti si prvi letnik?
Ja.
V osnovno šolo si hodila pa kok časa?
Dve leti. Osmi in deveti.
Kako je blo pa pol drugo leto v osnovni?
Drugo leto mi je blo boljše, tko.
Se ti zdi, da si se ti bolj navadli, in oni?
Ja, oni so se mal navadli.
A je bil še kkšn tujc v razredu?
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V bistvu so skoraj vsi, iz drugje. Bosna in to. Skoz so bli iz drugje, sam so od rojstva tu. Samo
trije, štirje, so prišli kasneje.
Ti je blo to kaj lažje, da nisi edina?
Meni je blo bolj bedno, ker nisem se mogla slovenskega jezika učit, ker so oni govorili v
srbščini, bosanščini, tako.
Kaj ti je blo pa v uteho v osnovni šoli? Je bil kkšn učitelj prijazen, sošolka?
Ja, razredničarka.
Kaj pa je učila?
Športno vzgojo in etiko.
Če bi lahko kaj spremenila v osnovni šoli, kaj bi spremenila? Al pa kaj si pogrešala?
Sošolce bi spremenila.
A da bi bli bolj uredu?
Ja.
Si si drugače predstavlala?
Ja.
Kaj pa učitelji? So bili uredu?
Ja, učitelji so bili čist uredu. So z mano govorili v angleščini. Pol pa polovico leta nisem bla
ocenjena, zarad jezika, pol pa, ostalo pa so se začele ocene.
Kako si pa končala razred? Kakšen uspeh si mela?
Odlična sm bla v devetem. Osmi pa prav dobra.

Priloga št. 3: izsek intervjuja z Diegom, sedemnajstletnim fantom iz Argentine

Kok si bil ti star, ko ste se preselil?
14 let.
In si prišel v ker razred?
Osmi.
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Pa si še devetega pol delal?
Ja, deveti. Pol pa prvi, in zdej sem drugi. Sam ko sem prišel, so mi dali eno leto ... tako sem
mogel, jaz sem bil v Argentini v osmi, in ko sem prišel tuki, spet sem bil osmi. Zato ker nisem,
nisem govoril slovensko. Pa isto mojega brata, ki je mogel ţe končat, so ga dali, je mogel celo
srednjo šolo spet nardit.
A on je tam že končal srednjo?
Ja. In kle niso priznali nič, in je mogel spet prvi letnik vse.
Srednjo šolo delat od začetka?
Ja.
Kaj so bili prvi občutki, ko ste se preselil kle? Si bil vesel, te je blo strah ...
Ja, sem bil vesel. Sam k nisem znal nč govort, pa nisem nič razumel, to je blo ... pa k so se
smejali. Se nisem tko dobro počutil.
Ampak mal si znal?
Tako, z rokami sem govoril. Sam so bili veseli, k sm te prijatelje, pa vse to.
Se ti zdi, da si se trudil, pa hit učil?
Ja.
Si imel dodatne ure slovenščine?
Ja, ko sem prišel, smo imeli tečaj.
A v šoli?
Ne, tako smo imeli tečaj, med počitnicami. Pol v šoli sem imel včasih dodatne ure, tako, da se
naučim govorit, ne.
Pa ti je blo hudo, k si pustu tam vse svoje sošolce, pa prjatle?
Ja.
Kako ti je blo pa pol kle, k si šou v šolo? Ti je blo težko, kok časa si rabu, da si se navadu?
Prvi dan je blo zelo teţko, pol, prvi teden, sem se navadil.
Si se kej predstavil v razredu, kako blo?
Ne spomnim se. Se mi zdi, da sem se, tko predstavil ja.
Si se uredu počutil, so se trudil?
Ja. So mi ful pomagali tudi, učitelji tudi. Recimo, so mi dali test. Pa so vse razloţili, kaj bomo
pisali, da sem lahko pisal.
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A si v slovenščini pisal?
Ja. V slovenščini. Enkrat so mi dali test v slovenščini, in v španščini, pa sem potem gledal, kaj
piše. Mogu sem napisat slovensko. Sam, to ni blo dobr.
Ne?
Ne.
Pa si lohk vmes dvignu roko, pa reku, jst pa kle to ne razumem?
Ja.
Kaj pa med šolskimi urami? Si kej razumel?
Na začetku nč nisem razumel. Sam pol počasi sem ... mi je šlo boljš.
Pa doma, k si se mogu učit iz knjig, pa to?
Bolj na pamet sem se učil. Pa bolj z rokami sem govoril, tko. Pa včasih sem se smejal, k nisem
znal govort, pa so se smejal zraven.
Se ti zdi, da so te fajn sprejel, si hiter najdu prjatle?
Ja. Takoj. Ni blo problema. Čeprav se nismo razumeli ...
So te sprejel medse?
Ja.

Priloga št. 4: izsek intervjuja s Hasimom, sedemnajstletnim fantom iz Bosne

In tvoji starši? Kaj so poklicu, so dobili tu službo?
Ja, fotr je zdj delovodja, po poklicu je strojnik. Mt pa kuharca, pa, ni dobila sluţbe še, k je pršla
pred enim mescom. Tk da sem tri leta ţivel sam z očetom.
Kako to, da ste se odločili za selitev v Slovenijo? Ste imeli tu kakšne veze?
Ja, najprej smo ţiveli v Nemčiji, od leta 92 do 98. Tk da, nismo bli prijavljeni v Nemčiji, potem
so nas vn vrgli.
Pa si se ti tam rodil, al kako?
Ne, v Bosni sem se rodil. Str sm bil 14 dni, ko smo šli v Nemčijo. Potem smo se vrnili v Bosno.
Oče je bil do leta 2000 v Bosni. In potem je njegov bratranc, ga vprašu, če bi šli v Slovenijo.
Potem so zrihtal te papirje, vizo, tk da je pršu v Slovenijo.
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A njegov bratranc je pa že bil v Sloveniji?
Ja.
Kako si ti sprejel to novico, da se boš selil v Slovenijo? Si tam že dokončal šolo?
Ne. Tam sem bil do sedmega razreda, potem sem se kle vpisu. So rekli kar v deveti razred, zaradi
let. Sem tu eno leto ţe zgubu.
Aja, ker je bila tu devetletka, v Bosni pa osemletka?
Ja.
Kako je bilo, če se spomniš za nazaj? Si prišel septembra, ali sredi leta?
Petega avgusta sem prišel.
Potem si začel na sveže deveti razred?
Ja. Čudno so me gledali.
Je bil v razredu že kakšen iz Bosne?
Ja, je bil. Pa se je rodil tu, v Sloveniji. Pa mi je pomagal. Potem sem se počutil laţji, svobodnega.
Da maš enega zaupnika?
Ja.
Kok časa je trajal, da so se navadili nate?
Ene dva, tri tedne.
So te veliko spraševali, iz kje si, zakaj si tu?
Ja. Vse so spraševali. Kje sem ţivel ţe vse.
Potem si bil kar zanimiv, a?
Ja.
Kako je bilo tebi? Težko na začetku? Ali si se lahko odpru, navezu stike?
Na začetku je blo teţko, ja, ene tri mesce. Potem sem se mal, trudil sem se, da bi se naučil
slovenščine, čim bl. Da bi se lahko sporazumeval z drugimi, ne sam z unimi, k so iz mojih
koncev.
Kako ti je šla slovenščina?
Tu sem imel inštrukcije, tako da bi se čimbolj naučil.
So bile inštrukcije v okviru šole?
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Ja, v okviru šole. Ob šestih smo imeli. En profesor jih je imel. Profesor za slovenščino pa za
zgodovino.
Vas je bilo več?
Ja, več nas je blo.
Če bi ocenil šolo, je bila zelo narodno pestra? Blo velik tujcev, al?
Pa niti ne velik tujcev. Bli so tud iz Albanije, pa iz Makedonije. Sam največ je blo Slovencev.
Je bilo težko?
Niti ne. Ko se navadiš, če se hočeš učit, … potem ni teţko.
Kdo je bil tvoj prvi stik na šoli? Ravnatelj, svetovalni delavec, učitelj?
Ta, psihologinja, al kaj.
Kako je bilo v razredu? Si se kaj predstavil, kako je bilo?
Ja, itak. Vsako uro, ko si šel na drugo uro, si se mogu predstavt. Tko da profesor sliši, kk se
kličeš, iz kje si.
Kaj pa na razredni uri? Te je razrednik predstavil?
Ne, najprej smo se spoznali vsi, kako nam je ime. So se tud sošolci meni predstavili.
Kako je bilo z učitelji na šoli? So razumeli to, da še ne znaš jezika? So ti razložili kakšno stvar
posebej? So tolerirali to, da si na sveže priseljen?
So so, so tolerirali velik. Popuščali so, bolj popuščali so.
Si smel npr. med testom matematike dvignit roke pa rečt npr., te besede pa ne razumem?
Ja ja. Lahko sem vse, ni bilo problemov.
Si imel dobre odnose z učitelji, ste se uredu zastopil?
Kr kr, uredu.
Je bil kkšn tak, k bi mogoče lahko mal več razumevanja pokazal, pa ga ni? Al pa, da te je kej
hecu, da si se čutu mogoče, da ni fer do tebe?
Niti ne.
Kaj pa, če bi mogu izpostavit tri osebe iz osnovne šole, k so se ti najbolj vtisnile v spomin? Al pa
najbolj vplivale nate, da so ti bile najbolj al pa najmanj všeč?
A od učencev al od profesorjev?
Kdorkoli, samo da je iz šole. Al najboljši prijatelj, al kakšen fajn profesor. Kje si mel tiste
zaupnike?
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Em, ki sem se najbolj z njim šteku, k je biu Slovenc (pove ime)
Je bil iz tvojega razreda?
Ja. Potem (pove ime), tud iz mojga razreda, ki je, mi je razkazal šolo in vse. Pa, ne vem.
To je ta iz Bosne, ki se je tu rodil?
Ja. Kdo bi bil še tak? Nvem.
Mogoče kakšen profesor?
Profesor? Profesorica za slovenščino. K je bla edina, k je hotla tk vse, lepo razloţit, pa … si
vzame čas zate, pa vse.

Priloga št. 5: izsek intervjuja z Eleno, sedemnajstletnim dekletom iz Bolgarije

Kaj premišljuješ o svoji prihodnosti?
Kle končam srednjo, se grem učit v Bolgariji angleščino.
Si želiš nazaj?
Ne, ampak ţelim si angleščino. Hočm se učit angleščino. Al pa da grem v Anglijo al pa v
London.
Pol ne računaš na to, da boš ostala tu?
Ne.
Kakšno se ti zdi vreme?
Čudno. Megla, deţ, megla, sneg.
Ka pa sonce?
To je enkrat na let. Polet pa ne vem, polet me ni kle.
Kaj pa delaš, k nisi v šoli?
Na kavici.
Aha. Maš kkšnega fanta?
Mam ja.
A je Slovenc?
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Je, sam hoče bit čefur.
Kaj pa tvoj najljubši predmet v osnovni?
Glasba. K nč nismo delali, smo skoz kradli test. Smo vsi pisali pet.
Pa težji predmeti?
Uf, matematika, kemija, pa fizka.
Če bi lohk spremenila tri stvari na osnovi šoli, kere bi to ble?
Da bi se bolj trudila, da bi se bolj učila. To je to.
Prfoski so ti bli pa uredu?
Ja.
Se še kej slišiš s sošolkami, sošolci iz osnovne šole?
Ja. Z eno. K se vsak dan slišmo, smo vsak dan skupi.
Kaj pa tam, kjer živiš? Maš kaj prijateljev?
Mam ja.
Kaj pa starši rečejo na šolo? Da se morš kej več učit, al ne?
Ma, teţijo mi skoz. Da bi lohk mela boljši uspeh.
Pa ti kdaj rečejo, da ne smeš it ven? Al pa se učijo s tabo?
Ja, recmo. Včasih se učijo z mano, ja.
Kaj pa mama, k je doma? Se velik z njo druţiš?
Ne. Jst sm več odzuni k doma.
Kdo ti da pa denar za kavo?
Oči, pa prijatlca. Z eno prjatlco sva k sestre. Njej da pa mami dnar.
Aha. Pa hodta dost ven?
Dobr, jst ne tok k ona. Zarad staršev, k mi teţijo. Drugač ob vikendih pa ... (našteje nekaj
lokalov, kamor zahaja)
Kero glasbo pa poslušaš?
Narodno. Balkan. Včasih tud hip hop. Rap.
Kaj pa bolgarsko glasbo?
Tud ja.
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Ti je kej žou, da ste preselil zdj?
Ne. Ni mi ţou. Zdj je uredu.
A se ti zdi to prednost, da si se tok selila?
Ja. Novo kulturo sem se naučila, nove jezike. Mesto sm bolj spoznala, ljudi nove, ...
Se ti zdi, da zato lažje sprejemaš druge kulture, da si bolj odprta?
Mogoče.
Kle na šoli ste verjetno zelo mešani etnično. Ti ni problem se družit s komerkoli?
Ne. Jst sm pravoslavka, pa se tud z muslimani druţim. To ni problem.

Priloga št. 6: izsek intervjuja z Adnanom, dvajsetletnim fantom iz Makedonije

Če mi mogoče opišeš, kako ti je blo it kle v drugi razred?
Ja, mal bolj teţi je blo, k nisem znal jezika, nism nč razumel, pa to. Na začetku vsaj.
Kakšn se ti je zdel pa jezik?
Nvem, mal mi je bil teţi, pa to. Sam sem se ga hit nauču.
Se ti zdi, da ti je blo laži, k si bil še tok mlajši?
Ja, mlajši sem bil, zdj n vem, če bi se tok nauču.
In, kakši so bli kej sošolci?
Ja, uredu so bli.
Je bil tud kkšn na novo, priseljen?
Takrat so bli tud iz drugih drţav, k so pršl, pa tud oni niso znal, tko da nisem bil sam jst, npr.
izjema. Da nisem znal, ampak tud drugi niso znal.
Se ti je zdel to tko, olajšanje?
Ja, da nisem bil edini, k nisem znal. Dobr tko, pomagal so mi, po pouku sem lohk vstal s
profesorco, pa da mi je pomagala, naloge pa to. Da sm pol naredu drug razred. Pol pa v tretjem
sem pa ţe znal.
A pol si se pa že počutu čist domač?
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Ja.
Nisi bil pa nikol tarča predsodkov al pa kej?
Ja tko, npr., če sem mogu kej govort, al pa kej tazga, k nism znou. Sej vsakmu je smešn, k kdo
pride, pa ne zna še tko govort, pa čudno izgovarja besede, pa to. Sam pač na začetku je tko.
Pa tud vrjetno se sošolcem zdi smešn, sam ne tko, da bi te neki zafrkaval zdj?
Ne ne, sej noben ni zafrkavu, sam tko pač, k prideš, poveš neki, pol pa smešn izpade, smešn
izgovoriš, pa to sploh ne veš. Na začetku sploh ne veš. Pol se pa sčasoma naučiš.
Pa si se družil z vsemi, al?
Ja ja.
Kaj pa učitelji, so znal prou izgovarjat tvoj ime, so te kej zafrkaval?
Ne, niso me zafrkaval, sam mogoče kdaj niso znal ime al pa priimk ni izgovorila pravilno, pa to.
Se ti zdi to normalno?
Ja, normalno pač. Vsak se zmot, pa ne to sam pr men. Tud pr komu drugmu kle kej narobe
izgovori.
Se ti zdi, da niso nč tko zafrkaval, kukr, kaj delate kle, pa to?
Ne, ni blo tazga profesorja, da bi reku, k so bli tujci, da kaj delajo, pa to. Vsi smo jim bli isti, pa
to. Če je bil tujca l pa Slovenc. Če je delu probleme, mu je kej reku, tko, normalno no. Ne bi
reku, da zato, k sm pa Albanc, pa da sm bil manjvreden, al pa kej.
Pa so te kdaj prosil, da predstaviš Makedonijo, al pa Albanijo?
Ja, so me. V osnovni šoli, sem vsem predstavu normalno, in ... nvem, tud prejšen let bi mogu kle,
k je bil glih neki dan poezije al kaj, na šoli, in smo bral v tujih jezikih, in k mam sošolce, k so
makedonci, so v makedonščini, pol eni so v srbščini, jst bi pa v albanščini mogu brat.
Ful dobr. A ste to nardil?
Ja, oni so, jst pa nism mogu, me tist dan ni blo. Sam sm mel ţe narjen.
Pa se ti zdi vredu ta ideja?
Ja.
Kako pa to, da je bla v Makedoniji albanska šola?
Zato, k je manjšina. Tam ţivijo Albanci v dveh mestih. In majo pol šolo sam v Albanščini. Sam
se tud učijo, makedonščino majo kukr jezik, albanščino pa še tuj jezik.
Pa se uredu zastopjo z Makedonci?
Pa sej jih ni. To je tko vas, pa šola, pa spet vas, pa šola. Okol so pol pa Makedonci.
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Sam so si vsen dost različni, ane, Makedonci pa Albanci.
Ja.
Kako se pa doma pogovarjate?
Albansko.
Albansko? Ohranjate kulturo?
Ja.
A oče in mama delata? Znata slovensk?
Sam oče dela, ampak oba znata slovensk. Ne zdj neki ful dobr, da bi znala, ampak znata, ja.
Kdaj sta se pa onadva preselila?
Oče je kle ţe dolg let, 1980.
Aha, kaj pa dela?
Gostinstvo ma.
Kako blo pa teb, k si bil tok mejhn, pa sam?
Sej sm bil kok, dve leti, tri, da sem bil sam. Tko, so prhajal skoz dol, pa jst sm prhaju dol, sam
tko ...
Kaj pa zdj, če bi se še enkrat odloču, bi raj kle ostal al dol?
Kle mi je boljš, ne bi šel dol.
A vas je velik otrok?
Ne, sam brata mam.
A majo v Makedoniji kej več otrok družine?
Hm, mogoče starejši ja. Generacije mladih ne več. Se spreminja.
Ti greš velikrat še dol?
Mah, enkrat na let, če grem. Na začetku nism tok hodu, do šestga razreda kle nisem šel, nikol.
Pol v šestmu razredu sem šel enkrat, pol pa pred dvemi leti. Ne hodim tok, oni pa hodjo. Vsak
let.
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