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II 

 

Povzetek 

V diplomski nalogi raziskujem intimno razmerje med golim življenjem ljudi, ki ni politično 

priznano in sankcionirano,  in zakonsko-pravnim redom, ki ga ohranja in vzpostavlja suverena 

oblast. Na primeru madžarske protimigracijske politike med leti 2015 in 2017 ugotavljam, da 

vlada sistematično de-humanizira in degradira migrante iz t.i. tretjih držav na raven golega 

življenja, posledično pa so neposredno in brez pravic izpostavljeni brutalnemu nasilju in 

zatiranju s strani oblasti. Po G. Agambenu se je namreč, v metafizični tradicije Zahoda, 

politično polje vzpostavilo preko izključitve golega življenja, ki je vanj vključeno zgolj tako, 

da se ga lahko nekaznovano ubije. V času množičnih migracijskih gibanj skozi Balkan v letih 

2015 in 2016 pa je ravno moč migrantov izsilila ne-legalni državno organiziran tranzit od 

grških otokov do severa Evrope. Ugotavljam, da so začasen in »progresiven« suspenz mejnih 

režimov in zakonov evropske oblasti izrabile za ponovno vzpostavitev reda in kontrole. Kljub 

temu pa je za kratek čas vzniknil potencial za razrešitev napetosti med golim življenjem in 

zakonsko-pravnim redom, v katerem bi prevladale življenjske potrebe ljudi. 

 

KLJUČNE BESEDE: golo življenje, suverena oblast, izredne razmere, migracije, nasilje 

oblasti, Madžarska.  
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Abstract 

The thesis researches the intimate relation between bare human life, which is politically 

unrecognized and unsanctioned, and the legal order, which is established and maintained by 

sovereign power. In the case of Hungary’s anti-migration politics between 2015 and 2017, the 

government is systematically dehumanizing and degrading migrants from the so-called third 

countries, to the level of bare life and therefore they are exposed to brutal violence and 

oppression from the authorities, without any mediation of rights and laws. According to G. 

Agamben, the establishment of the political field in the metaphysical tradition of the West is 

possible only through the exclusion of bare life, which is included only through its capacity to 

be killed with impunity. However, in the time of mass migratory movements through the 

Balkans in 2015 and 2016, it was the power of migrants which forced the creation of a non-

legal, state-organized transit from the Greek islands to the north of Europe. I am arguing that 

the temporary and “progressive” suspension of border regimes and laws was used by 

European authorities to reestablish order and control. Nevertheless, for a short period of time, 

the potential to resolve the tension between bare life and the legal order appeared, in which 

the needs of people would prevail.  

KEY WORDS: bare life, sovereign power, state of exception, migration, state violence, 

Hungary.  
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1. Uvod 

Jeseni 2015 sem se odpravil na mejni prehod v Petišovcih. Prvič v življenju sem bil z begunci 

oz. migranti, ki so jih svetovni viharji geopolitike in stremljenje po dostojnem življenju 

pripeljali v ta obskuren kraj te majhne in neznatne državice.  

Kasneje smo oblikovali majhno skupino študentov in profesoric Pef, ki je redno obiskovala 

mejne prehode in iskala načine solidariziranja, neposredne pomoči, intervencij v politični 

diskurz in agitacije med študenti. Takrat so množična migracijska gibanja, ki so jih evropske 

oblasti predstavljale kot »begunsko krizo«, bila že dodobra ukročena in vprežena v sistem 

meddržavnega tranzita; kljub temu sta družbeno ozračje parala strah in paranoja o 

potencialnih teroristih, boleznih, »nenadzorovanih« migracijah in številkah, kar so spretno 

spodbujali oblastniki, politični oportunisti, mediji in skrajni desničarji. 

V tem gostem ozračju informacijske baraže je bilo težko misliti, kaj pravzaprav se odvija na 

čereh Trdnjave Evropa in njenih mejnih režimih. Majhen vpogled so nam nudili zgolj 

kratkotrajni obiski sprejemnih in nastanitvenih centrov v Sloveniji: popolna zmeda, brutalni 

policijsko-varnostni režim, »teror« urnika, infantilizacija ljudi, profesionalizacija pomoči 

(postopoma so dostop do centrov imele zgolj redke nevladne organizacije), psihološki teror, 

…, a kljub temu delujoč transportni sistem.  

Ko sva kasneje s tovarišem Nejcem potovala po Balkanu, se je zgodba množičnih 

migracijskih gibanj počasi iztekala. Šele takrat pa sem, skozi številne pogovore z izkušenimi 

aktivisti, bil seznanjen z idejo, da se je zgodilo nekaj zares izrednega: Trdnjava Evropa, proti 

kateri se slednji borijo že vrsto let, je prvič bila neposredno ogrožena, saj so migracijska 

gibanja, njihova moč in odločnost, pod vprašaj postavila selektivno prepustnost meja, ki so 

odprte za kapital in blago, za ljudi – predvsem za revne in zatirane – pa so »zaprte«. 

Bistroumni in izkušeni opazovalci so mi že takrat razlagali, da meje niso »odprte« zaradi 

človekoljubja ali solidarnosti, temveč ker se zgolj skozi nadzorovan prehod lahko ponovno 

zaprejo.  

Jeseni 2016 sem se preselil na Madžarsko, ki je odigrala ključno vlogo na Balkanski 

migracijski poti. Kljub temu pa je moje znanje o dogodkih na Madžarskem bilo omejeno na 

nekaj naključnih Orbánovih citatov in fotografij kako zaporniki gradijo mejno ograjo.  

Kaj kmalu pa sem spoznal, da se na Madžarskem »kriza« še ni zaključila. Vsepovsod so bili 

ogromni propagandni plakati (»Ali ste vedeli?« »Bruselj želi na Madžarskem zgraditi celotno 
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mesto za ilegalne migrante!«), na radiu, televiziji in v časopisih so neprestano govorili o 

»invaziji« muslimanov in teroristov, vojaki so patruljirali po ulicah Budimpešte, v Szegedu na 

jugu države so sodili gospodu iz Sirije zaradi terorizma, ker je na protestih, skozi megafon, 

naprošal policijo, naj jih vendarle spustijo čez mejo, pripravljal pa se je referendum o 

distribuciji beguncev po državah članicah EU, ki ga je spremljala neusmiljena propagandna 

baraža. Prav tako so razne nevladne organizacije in novinarji začeli objavljati primere 

grozljivega nasilja madžarskih policijskih enot nad migranti, na katere so spuščali tudi pse 

(»Hungary: Migrants Abused at the Border«, HRW, 2016).  

Tovrstni fenomeni so zelo obširni in kompleksni, težko jih je misliti. Zatorej sem se, brez 

pretenzije zgraditi veliko, vseobsegajočo pripoved, osredotočil na oblastno nasilje nad 

migranti oz. nad ne-državljani na Madžarskem. V pričujočem diplomskem delu raziskujem 

torej nasilje madžarskih oblasti nad migranti, kar pa je zgolj trenutek na časovnem traku 

vseevropske proti-migracijske agende, ki jo prav tako obravnavam.  

Namen dela je osvetlitev procesov in postopkov, zaradi katerih so življenja ljudi izpostavljena 

arbitrarni in neomejeni moči suverenih oblasti, čeravno mednarodni dogovori, neodtujljive 

pravice in temeljne svoboščine, zapisane v mnogoštevilnih ustavah, listinah in zakonih, 

zapovedujejo zaščito posameznikovega dostojanstva in (telesne, duševne) integritete. Zakaj 

torej suverena oblast prekoračuje oz. razveljavlja zakonsko-pravni red, katerega 

vzpostavljanje in ohranjanje je njen izključen smoter? Kakšno je življenje, ki se ga lahko 

nekaznovano ubija, če smo pa vsi rojeni svobodni, v enakem dostojanstvu in z enakimi 

pravicami? 

Vendar pa razveljavitev in prekoračitev zakonsko-pravnega reda, sama po sebi, ne vodi 

zmeraj v poplavo nekontroliranega nasilja, kar se je pokazalo septembra 2015 ob vzpostavitvi 

t.i. humanitarnega koridorja. Pritiski neutrudnih in avtonomnih iskalcev svobode – migrantov 

– so izsilili kopico izrednih, a dozdevno progresivnih ukrepov, ki so omogočili učinkovit in 

hiter meddržavni tranzit od Grčije do severa Evrope (Santer in Wriedt, 2017).  

Kaj torej pomeni ko suverena oblast razveljavi in prekoračuje zakonsko-pravni red, ki je njen 

smoter? Kaj je razlika med izven-zakonskim nasiljem na srbsko-madžarski meji in 

»progresivnim« suspenzom mejnih režimov in evropskih uredb? Gre nemara za razliko med 

liberalno-demokratičnimi državami in hudobnimi režimi? 
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Odgovore na zgornja vprašanja sem iskal predvsem v konceptih in teorijah Agambena (1998), 

Schmitta (2005) in Foucaulta (1978, 2015), ki iz različnih zornih kotov obravnavajo naravo 

suverene oblasti in njen dvoumen odnos med zakonsko-pravnim redom in življenjem. Prav 

tako sem preučil in sestavil dogodke in procese na Balkanski migracijski poti in madžarske 

proti-migracijske politike. Pri tem sem analiziral obstoječo zakonodajo, novičarske prispevke, 

migracijske politike, madžarsko državno propagando in vladne komunikeje ter opravil 

skromno študijo dveh primerov: »obmejnega« nasilja in sodnega procesa zoper gospoda iz 

Sirije, Ahmeda H. na Madžarskem.  

 

2. Paradoks človeka kot politične živali 

Zima 2016/2017, srbsko-madžarska meja: »…Po tem so možu ukazali naj vstane in roke drži 

za hrbtom. (Madžarski) Policist ga je prijel za ovratnik, podrl na tla in mu h glavi pristavil 

pištolo. Ko je mož zajokal in prosil milosti, je policist odstranil pištolo. Medtem je drugi 

policist stopil možu na vrat in ga držal na tleh, tako da so lahko ostali (policisti) brcali vanj. 

Potem so na nas ponovno spustili pse. Ko smo se umikali, da bi se izognili psom, so nas 

policisti na drugi strani brcali nazaj proti njim. To se je večkrat ponovilo. Medtem so nekateri 

policisti pili čaj, nas opazovali iz avta in se smejali…« (»Border Violence«, Migszol, 2017).  

Leta 2016 so razne nevladne organizacije in skupine (Human RightsWatch, MigszolHungary, 

MSF, …) pričele objavljati izjave migrantov, ki so jih ob prečkanju srbsko-madžarske meje 

grobo zlorabili, oropali in pretepli madžarski policisti, vojaki in drugi policijski organi. 

Sistematičnost nasilja in nekaznovanost storilcev nas napeljuje k vprašanju, kako lahko 

moderna, »demokratična«, država redno prekoračuje lastno zakonodajo, ustavo in 

mednarodne konvencije ter sistematično izvaja morilsko nasilje nad ljudmi. Kot nas opozarja 

Agamben (1998), moramo »…raziskati pravne postopke in delovanja oblasti, ki ljudem 

odvzamejo pravice do te mere (…) da nobeno (nasilno, zlonamerno) dejanje zoper slednje ne 

predstavlja zločina« (str. 171). 

V pričujočem poglavju bom s tem v zvezi preko konceptov suverenosti in izrednih razmer 

(Schmitt, 1985), državnega rasizma in biopolitike (Foucault, 2015) ter golega življenja 

(Agamben, 1998), raziskal zahodno politično tradicijo in njen paradoksalen odnos med 

(golim) življenjem in politično-zakonskim redom. Če želimo razumeti nasilje madžarskih 

oblasti, moramo namreč (med drugim) razumeti temeljni paradoks suverene oblasti (Schmitt, 
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2005), ki temelji v zakoniti moči suspendirati zakon in razglasiti izredne razmere: »…suveren 

(je) izjema glede na lastno pravilo, sočasno se nahaja zunaj in znotraj zakona« (Kolšek, 2003, 

str. 141).  

V osrčju mojega argumenta je dvoumnost človeške biti, ki se zelo nazorno pojavi pri antičnih 

Grkih. Slednji so za pojem življenja uporabljali vsaj dva različna termina, namreč zoe in bios. 

Zoe označuje živalsko plat človeka, ki – tako kot vsa živa bitja – jé, pije, spi, izločuje in se 

razmnožuje; bios pa označuje določen način življenja, primeren posamezniku ali skupini, kar 

je za Grke pomenilo kvalificirano, politično življenje (Agamben, 1998).  

 

2.1 Razkol življenja in vzpon politike 

Da bi razumel odnos med (preprostim) življenjem in politiko (oz. pravnim redom, oz. 

oblastjo) se bom vrnil v sam izvor politične tradicije Zahoda, namreč k enim od prvih del 

politične filozofije, to je Aristotelova Politika (1885) in starogrški ločitvi gospodinjstva 

(privatno) in mesta (mestna država oz. javno).  

Aristotel v Politiki pravi, da je »…človek po naravi politična žival«, kar utemelji na dejstvu, 

da je narava človeku podarila »…dar govora« (1885, str. 4). Za razliko od živali, ki 

posedujejo zgolj glas – phone -, ki sporoča ugodje in neugodje ter bolečino, človek še dodatno 

poseduje govor – logos –, s katerim lahko označuje koncepte kot so krivično in pravično, 

dobro in slabo (prav tam). Dolar (2003), ki prispevek Politika glasu začenja z razliko med 

phone in logos, piše: »Govor prinaša s seboj univerzalnost, v nasprotju s partikularnostjo 

občutij, in implicira razsežnost zakonitosti, merilo presoje« (str. 6). Ravno ta dimenzija 

univerzalnega (oz. pravičnega, dobrega) pa razločuje ljudi kot politična bitja od 

partikularnosti ostalih živali. 

Živali, tako kot ljudje, živijo v skupinah (oz. skupnosti) zaradi potreb, ki jih narekuje golo 

preživetje. Za Aristotela (1885, str. 3) se združevanje ljudi v skupine odvija po naravnem 

principu, pri čem je družina prva tovrstna skupnost. Ustanovila naj bi jo narava, da bi 

zadovoljila vsakodnevne potrebe ljudi. V družini vladajo naravni odnosi dominacije: 

»…moški je po naravi večvreden, ženska pa manjvredna« (prav tam, str. 8). Ko se združi več 

družin in ko želijo nekaj več kot zgolj zadovoljitev vsakodnevnih potreb, takrat nastanejo 

vasi. Te naj bi v svoji najbolj naravni obliki obstajale kot kolonija družine, v kateri vladajo 

naravne neenakosti in asimetrije moči, zato jim običajno vlada starešina-kralj. Država/Polis je 
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zadnja in najboljša oblika skupnosti, nastane pa ko vasi tvorijo celoto-skupnost, ki je dovolj 

velika, popolna in samozadostna.  

Čeravno je za Aristotela polis naravna posledica človeškega združevanja, ki temelji v 

zadovoljevanju vsakodnevnih potreb, obstaja zavoljo t.i. dobrega življenja oz. srečnosti (prav 

tam). Kaj natančno je za Aristotela predstavljalo to dobro življenje je stvar polemike (glej npr. 

Marković, 2015), vsekakor pa leži »(č)lovekova srečnost (…) v samozadostnem načinu 

življenja, kar človek dosega z življenjem v polis, ki je dosegla mejo samozadostnosti. Smoter 

te skupnosti, in s tem politike, je dobro življenje ali srečnost pripadnikov polis, ta pa je v 

dejavnostih v skladu z vrlino« (Marković, 2015, str. 170-171).  

Človek je torej po naravi politična žival, ki ima dar govora, zmožnost razuma. Kot pravi 

Hannah Arendt pa je »…zgolj ustanovitev mestne države (polis) omogočila ljudem, da so 

celotno življenje preživeli v polju politike« (1998, str. 25; poudarek dodan). Politična 

skupnost polis, tako ni zgolj skupnost »…ugodja in bolečine, temveč dobrega in zla, 

pravičnega in nepravičnega« (Agamben, 1998, str. 3). Kot taka je torej temeljito in edinstveno 

človeška, medtem ko je družina za Aristotela zgolj skupnost, ki zagotavlja osnovno preživetje, 

lastnost (oz. naravna omejitev) ki je skupna vsem živim bitjem.  

Biti polnopravni človek, se pravi človek kot politična žival, v tem smislu pomeni preseči zoe 

oz. nujnosti, ki jih nalaga živalska narava človeka. Kdor namreč ni odvezan reprodukcijskega 

dela nima časa in priložnosti politizirat ali filozofirat; nasprotno pa so tisti, ki niso primorani 

delat, svobodni ljudje: »…tisti, ki so v položaju, ki jih postavlja nad delo, imajo oskrbnike, ki 

opravljajo gospodinjska dela, medtem ko se sami ukvarjajo s filozofijo ali politiko« (Aristotel, 

1885, str. 12).  

V mestni državi, ki je sestavljena iz več gospodinjstev, obstaja tako izrazita ločnica med 

privatnim (gospodinjstvo) in javnim (polis). Medtem ko v gospodinjstvu vlada glava družine 

(oče) kot nasilen despot (saj vlada naravna neenakost večvrednega – močnejšega, nad 

manjvrednim – šibkejšim) (Aristotel, 1885), so svobodni možje v polis enakopravni, med 

sabo ohranjajo politične odnose posredovane preko govora: »…način življenja, kjer je govor 

in zgolj govor smiseln, glavna skrb državljanov pa je, da se med seboj pogovarjajo« (Arendt, 

1998, str. 27).  

Naloga polis kot politične skupnosti je zagotavljanje in administracija pravice preko zakona 

(Aristotel, 1885). Nasilje je obravnavano kot predpolitično/naravno dejstvo, ki vlada izven 
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polis: v gospodinjstvu, v odnosu do sužnjev in med barbari (Arendt, 1998). V polis se cilji 

dosegajo s pregovarjanjem, prepričevanjem in v dialogu, medtem ko zunaj polis obvelja 

pravica superiornega, pravica moči (Aristotel, 1998). Kar človeka izenačuje z ostalim 

živalskim svetom (gola reprodukcija, nasilje) je tako odrinjeno iz polis, v polje gospodinjstva, 

oikos (in s tem tudi ženske, otroci in sužnji).  

Kar tako šele omogoča vzpostavitev polis oz. kraja, kjer deluje človek izključno v svoji 

najbolj markantni in človeški lastnosti (govor – razum – politika), je izključitev zoe, oz. 

golega dejstva življenja: »v zahodni politiki poseduje golo življenje poseben privilegij, da je 

to, čigar izključitev omogoča ustanovitev mesta ljudi« (Agamben, 1998, str. 7).  

Vendar ta izključitev ni preprosto razmerje znotraj-izven; tako kot tudi golo življenje ni  

preprosto naravno stanje divjaštva in barbarizma; vznikne kot izjema v odnosu do zakonsko-

političnega reda, ki vlada v polis. Tako tudi Aristotel: “zakaj človek, ko je dovršen, je 

najboljše živo bitje, ko pa je ločen od zakona in pravice, takrat je najslabše…” (1885, str. 5). 

Agamben (1998) zatorej predlaga, da skrajno obliko razmerja mislimo kot vključujočo 

izključitev oz. »vključitev-skozi-izključitev« (Dolar, 2003, str. 7). Tisto kar so želeli izključiti, 

namreč preprosto/živalsko plat življenja, pade v samo središče, saj šele omogoča obstoj polis. 

Tisti, ki pa so izključeni, niso osvobojeni zakona ali političnega reda. Ravno nasprotno, »…na 

vsakem koraku so izpostavljen zakonu kot takemu in njegovemu nasilju« (prav tam).  

Večplastnost ljudi, ki so po eni strani del živalskega sveta – zoe -, po drugi pa jih odlikuje 

sposobnost distanciranja od lastne živalskosti preko logos, predstavlja torej več kot zgolj 

opisno razliko. V trenutku konstitucije političnega polja kot avtonomne dejavnosti svobodnih 

mož, se »naravna sladkost« (Agamben, 1998, str. 11) preprostega življenja pojavi v osrčju 

politično-pravnega reda, a zgolj skozi izključitev; obstaja zgolj kot njegova izjema.  

Kot piše Agamben (1998) »zahodna politika ni uspela vzpostaviti vez med zoe in bios, med 

glasom in govorico, ki bi uspela zaceliti razkol« (str. 11). Vsepovsod kjer dozdevno obstaja 

kraj avtentične politike, tako se zdi, obstaja tudi, izrinjeno in izobčeno, preprosto življenje. 

Ljudje, ki so ujeti na tem meglenem pragu med politiko in življenjem, pa so izpostavljeni 

najbolj brutalnim in »nečloveškim« oblikam nasilja, zapuščeni s strani zakona. Verjetno to ni 

nikjer nazorneje poosebljeno kot v starorimski pravni figuri homo sacer, ki kot živi mrtvec 

predstavlja »…življenje, ki se ga lahko ubije, ne pa žrtvuje…« (prav tam, str. 8).  
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2.2 Homo sacer in dva obraza suverenosti 

Poglejmo si citat iz Hobbsovega dela o človekovi naravi: »V vseh nepodrejenih in 

samostojnih mestih ali političnih telesih se človek ali svet, ki so mu posamezni člani podelili 

skupno moč, imenuje njegov suveren, njegova moč pa je suverena oblast. Sestavljata jo moč 

in sila, ki ju je vsak posamezni član z zavezo prenesel nanj. In ker je nemogoče, da bi kdorkoli 

resnično prenesel svojo moč na drugega, tako kakor je nemogoče, da bi jo ta drugi resnično 

sprejel, je treba razumeti, da prenos človekove moči in sile ni nič drugega kakor opustitev 

lastne pravice do upiranja tistemu, na katerega je moč prenesena« (2006, str. 123).  

Suverena oblast torej združuje pravno-politični red in ga ohranja, tako da si lastni monopol 

nad prisilnimi sredstvi; ljudje so se namreč odpovedali lastni pravici po uporu oz. uporabi sile. 

Hobbes tako razločuje med naravnim stanjem vojne vseh proti vsem in stanjem miru/zakona, 

ki ga zagotavlja prenos pravic po vojskovanju na suverena (prav tam).  

A ta trditev vsebuje paradoks, ki leži v samem suverenem telesu. Če je res, da suveren prejme 

monopol nad nasiljem – ki je »predpolitično« (Arendt, 1998) oz. lastnost naravnega stanja -, 

hkrati pa ohranja zakonski red in mir, potemtakem je suverena oblast »Eno, ki ga konstituira 

le tako Eno, ki je vselej že razcepljeno na dvoje« (Kolšek, 2003, str. 142).  

Schmitt (2005) je trdil, da »ne obstaja norma, ki bi se jo dalo uveljaviti v kaosu« (str. 

13).Vsak zakonsko-pravni red zatorej potrebuje lastno »normalno situacijo« v kateri 

pravila/zakoni pridobijo veljavnost, suverena oblast pa odloča, kakšna je normalna situacija 

javnega reda. Oblast tako »ne potrebuje zakona, da bi uveljavila zakon« (prav tam, str. 13); 

potrebuje namreč odločitev, ki je predhodna pravilu. »Normalno situacijo« pa lahko mislimo 

zgolj skozi razliko do lastne izjeme; zgolj v razmerju do tega kar izključuje. Iz tega sledi, da 

je suveren »tisti, ki odloča o izjemi« (prav tam, str. 1). To se manifestira v zakonski pravici, 

da suveren razglasi izredne razmere in razveljavi zakon, če preti krizno stanje, ki ogroža 

zakonski red (npr. v Ustavi Republike Slovenije, 1991, 92. člen). Ponovno smo pred 

paradoksom, ki postavlja suverena istočasno znotraj in zunaj zakona, saj je izjema glede na 

lastno pravilo: da bi se ohranila veljavnost zakona (»normalne situacije«) ga suveren v 

izrednih razmerah razveljavi.  

Izredne razmere, tako piše Agamben (1998), so osnovni način, kako zakon ohranja razmerje s 

tistim, ki bi naj bilo izven zakona (npr. nasilje naravnega stanja); razmerje pa ohranja tako, da 

suspendira lastno veljavnost. Kaj torej nikakor ne more biti vključeno (zoe ali naravno stanje) 
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»se vključuje v obliki izjeme« (prav tam, str. 24). V izrednih razmerah se torej zabriše 

vsakršna jasna ločnica med zunaj in znotraj, med tem kar je del zakonskega reda in med tem 

kar je del naravnega stanja, med suverenim izvajanjem zakona in »naravnim«/prepovedanim 

nasiljem, med življenjem in pravnim redom.  

Če mislimo suverenost kot obvladanje, kot zaključeno celoto oblasti nad določenim številom 

podanikov, ugotovimo, da to celoto zmeraj preči vrzel. Tisto, kar naj bi omogočalo in 

vzpostavilo pravni red – za razliko od naravnega stanja – je istočasno izven njega. Katja 

Kolšek tako pravi: »Gospostvo ali stara oblika suverenosti, kjer je bil, da bi se lahko 

vzpostavil zakon, suveren ali monarh tudi nujno tisti, ki ni bil podrejen zakonu, je ohranila 

svojo celost le tako, da je iznašla osebo ali kraj izobčenja, in tako zakrila paradoks lastne 

eksistence« (2003, str. 142).  

V starem Rimu je obstajala pravna oblika homo sacer, oz. v nekoliko posplošenem prevodu 

»sveti človek«. Omogočala je, da so državljana izključili1 tako iz posvetnega (ius humanum) 

kot božanskega prava (ius divinum), tako da predstavlja življenje, ki se ga lahko ubije, ne pa 

tudi žrtvuje; njegova usmrtitev ni umor, niti skrunitev (Agamben, 1998). »Tako kot se 

zakon«,  piše Agamben (prav tam, str. 82), »uveljavlja v suvereni izjemi tako, da ne velja 

(…), tako homo sacer ne pripada Bogu, saj se ga ne sme žrtvovati in je vključen v skupnost 

tako, da se ga lahko ubije«. Homo sacer je ravno ta kraj oz. oseba izobčenja, ki zakriva 

paradoks suverenosti, hkrati pa obuja spomin na prvotno izključitev življenja, ki je šele 

vzpostavilo polje političnega. Arendt (1998) navaja, da so »Rimljani (…) uporabljali besede 

»živeti« in »biti med ljudmi« (…) ter »umreti« in »prenehati biti med ljudmi« (…) kot 

sinonime (str. 7-8). Živi mrtvec - homo sacer -  je tako istočasno izven reda smrti in življenja, 

je oblika golega življenja, ki vznikne kot posledica delovanja suverene izjeme, kjer je 

preprosto življenje vključeno v politični red zgolj preko njegove izključitve; zgolj tako, da se 

ga lahko ubije.  

Katja Kolšek (2003) nas napoti, da mislimo homo sacerja kot dvojnika suverena, in »…da 

obstoj suverenosti tako nikoli ni temeljil na nosilcu suverenosti, pač pa na izobčeni osebi, ki 

je s svojim položajem zacelila vrzel oblasti« (str. 142).  

Če povzamem torej; suveren vzpostavi »normalno situacijo« politično-pravnega reda, kjer se 

lahko uveljavlja zakon, tako da izključi izven-zakonsko: naravno stanje vojne vseh proti vsem 

(Hobbes, 2006) ali oikonomia, reprodukcijska dejavnost človeka (Aristotel, 1885), kjer vlada 
                                                            
1V primeru storitve hudega kaznivega dejanja. 
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»naravna« neenakost in dominacija. Ravno ta izključitev pa zaznamuje telo suverena, ki 

združuje zakon in naravo, tako da je pravzaprav tudi sam postavljen nad oz. izven zakona 

(Agamben, 1998; Kolšek, 2003). Politična skupnost, ki jo konstituira suveren, je tako zmeraj 

razklana, zaznamovana z mankom, saj je tisto Eno, ki je zmeraj že razcepljeno na dvoje. 

Preprosto življenje, tisto čigar izključitev šele vzpostavi politični red, pa je vključeno vanj 

skozi izključitev: homo sacer, ponižan, izobčen in zapuščen s strani zakona, ki pa je kljub 

temu izpostavljen njegovemu nasilju na vsakem koraku (življenje, ki se ga lahko nekaznovano 

ubije). Sveti človek je točka nerazpoznavnosti in neločljivosti zakona in življenja; ni ne 

preprosto življenje ne polnopravni človek, namreč se giblje na pragu med obema (Agamben, 

1998). Zdi se torej, kot da je edini način, kako »življenje lahko vstopa v mesto (polis, politični 

red) zgolj preko dvojne izključitve, tako da se ga lahko ubije, ne pa tudi žrtvuje« (prav tam, 

str. 90).  

 

2.3 Ko je zoe preplavila polis 

Meje privatnega in javnega, kot smo videli, so bile v antiki, pa tudi še v srednjem veku zelo 

jasno zastavljene. Človeška reprodukcija in samooskrba se je striktno odvijala v polju 

privatnega, najsi je šlo za grško demokracijo ali za fevdalno monarhijo. Preprosto življenje, 

kot tisto čigar izključitev vzpostavlja javno-politično polje, se je izvorno »nahajalo na robu 

političnega reda« (Agamben, 1998, str. 9), vključeno zgolj kot golo/sveto življenje, kot npr. v 

obskurni pravni figuri homo sacer.  

Procesi, ki jih je Marx (1954) opisal kot »primitivna akumulacija«2 oz. rojstvo kapitalizma, pa 

naznanjajo postopen vzpon »gospodinjstva (oika) oz. ekonomskih aktivnosti v polje javnega 

(.) (G)ospodinjenje in ostale zadeve, ki so bile prej v domeni družine, so postale »kolektivna« 

skrb« (Arendt, 1998, str. 33).  

                                                            
2Vzpostavitev kapitalističnih proizvodnih načinov je bila dosežena s prisilo in onemogočanjem samooskrbe. 
Nova logika izkoriščanja, s temeljem v proizvajanju profita, je decentralizirano naravo fevdalizma pretvorila v 
monopolizem: razpršene parcele mnogoštevilnih kmetov je »nova gospoda« združevala v agrarne proizvajalne 
enote, ki so izdelke prodajale na trgu. Vzpostavil se je trikotnik agrarnega kapitalizma: lastnik zemlje – 
kapitalist/vele kmet – mezdi delavec (Brenner, 1976). Za ilustracijo monopolizacije Marx (1954) uporabi primer 
tekstilne industrije. Tam kjer so nekdaj mnoge kmečke družine obdelovale majhne parcele se sedaj bohoti pašnik 
za ovčerejo. Ker je ovčereja delovno manj intenzivna od pridelovanja hrane, potrebuje mnogo manj delovne sile. 
Dvajset do trideset mezdnih delavcev tako zaseda prostor, kjer se je prej gnetlo stotine glav. Hkrati pa so pašnike 
pridobili z razlaščanjem skupnostne in obdelovalne zemlje kmetov, kar je slednjim onemogočilo preživetje. Tako 
so bili osiromašeni prisiljeni emigrirati v mesta in »manufakturna središča«, kjer so kot mezdi delavci v 
tekstilnih obratih obdelovali volno ovc. 



10 

V antiki je življenje v gospodinjstvu, torej v sferi privatnega, pomenilo sužnost življenjskim 

potrebam, zatorej so smatrali, da je človek v gospodinjstvu zgolj socialna žival, za razliko od 

polnopravne človeške individualnosti, ki se udejanja v polis. Primitivna akumulacija pa je, s 

tem ko je razlastila samooskrbno kmečko prebivalstvo in ekonomski dejavnosti dodelila 

primat, posplošila gospodinjstvo v javno »nacionalno ekonomijo«. Mnogoteri nazivi, statusi 

in okupacije so se tako vse bolj umikali dejavnostim, ki zagotavljajo preživetje (prav tam). 

Tako pišeta Marx in Engels (2002): »Kjer je buržoazija prišla na oblast, je uničila vse 

fevdalne, patriarhalne, idilične odnose. Neusmiljeno je raztrgala pestre fevdalne vezi, ki so 

vezale človeka na "naravnega predstojnika", in ni pustila med človekom in človekom nobene 

druge vezi razen golega interesa, brezčutnega "plačila v gotovini". Sveto grozo pobožne 

zanesenosti, viteškega navdušenja, filistrske otožnosti je utopila v ledenomrzli vodi 

egoističnega računarstva« (I. Buržuji in proletarci).  

Nacionalna – v tem primeru kapitalistična – ekonomija je torej posplošitev gospodinjstva, ki 

je v antiki in srednjem veku ostajala za zidovi privatnega (oikos-oikonomia-ekonomija). 

Zaznamuje jo vzpon »družbe« (socialno so stari Grki smatrali kot pred-politično, glej npr. 

Aristotel, 1885) kot enotnega telesa človeštva, kjer pomen pridobi soodvisnost njenih članov 

zavoljo reprodukcije: »…dejavnostim, ki so povezane z golim preživetjem, se dovoli, da se 

prikažejo v javni sferi« (Arendt, 1998, str. 46).  

Procesi primitivne akumulacije so bili tudi odziv na določeno emancipacijo in »beg 

nepodredljivosti«, gledano s strani podložnikov, ki so uhajali zidovom gospodinjstva in 

despotske vladavine gospode (Holloway, 2004). A ravno ta beg, ko je zoe preplavila polis  

(Agamben, 1998) oz. je skrb za reprodukcijo postala javna/politična, je pomenilo, da je 

življenje kot tako postalo osrednji predmet in sidrišče oblasti.  

To življenje je potrebno optimizirat, povečat njegovo produktivnost, ga razcepit na 

podrobnosti in jih preučiti, krotiti njegove škodljive sile, predvideti in zmanjšati njegova 

naključja, izkoreninit lenobnost in potepuštvo, itd. (Foucault, 1991). To, da je življenje sámo 

postala osrednja vsebina oblasti, je Agamben (1998), sledeč Benjaminu, interpretiral kot 

izjemo, ki postaja pravilo. Spomnimo namreč, da je preprosto življenje hrbtna stran 

suverenosti, saj jo v metafizični tradiciji Zahodne politike njena izključenost šele omogoči. V 

trenutku ko pa »golo življenje (…) postopoma začne sovpadati s politično sfero, (…) 

vključenost in izključenost, zunaj in znotraj, bios in zoe, zakon in dejstvo, vstopijo v polje 

(…) nerazločnosti« (prav tam, str. 9).  
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Foucault je te nove tehnike oblasti, katerim je primarni objekt življenje sámo, poimenoval 

bio-oblast oz. biopolitika. Za razliko od stare suverenosti, pravi Foucault, ki da »…usmrtiti ali 

(pusti) živeti«, je ta nova oblast, »…oblast »omogočanja« življenja in »puščanja« umiranja« 

(2015, str. 259).  

Proti koncu 17. stoletja so se pojavile tehnike oz. discipline, ki so mnoštvo ljudi razbile na 

individualna telesa, katera so dodatno razcepili na manjše procese in delce. Cilj tovrstne 

»anatomske-politike« je povečat uporabnost in moč telesa, hkrati ga pa krotit in nadzirat. Te 

tehnike in discipline so izvajali v institucijah (šole, tovarne, vojašnice, bolnice), ki naj bi 

brezoblično mnoštvo, preko vadbe, dresure, treninga in razvrščanja, pretvorile v uporabna in 

krotka telesa (Foucault, 1991). V teh tehnikah ni bilo prostora za »(s)veto grozo pobožne 

zanesenosti, viteškega navdušenja, filistrske otožnosti« ali druge individualne vrline in 

pogum; to so bile tehnike »…racionalizacije in prave ekonomije oblasti, ki jo je bilo treba 

izvajati na čim varčnejši način in s pomočjo celotnega sistema nadzorovanja, hierarhij, 

inšpekcije, zapisov in poročil…« (Foucault, 2015, str 160).  

V drugi polovici 18. stoletja pa se pojavi nova – ne-disciplinarna - oblast (čeravno je ne 

ukine), ki se ne naslavlja na »…človeka-telo, temveč na (…) človeka-vrsto«, in ki se 

»…naslavlja na mnoštvo ljudi, toda ne, kolikor so ti ljudje zvedeni na telesa, temveč 

nasprotno, kolikor ta tehnologija oblikuje neko globalno maso, ki jo zadevajo skupni procesi, 

značilni za življenje, procesi, kot so rojstvo, smrt, razmnoževanje, bolezen itn.« (prav tam, str. 

161). Ta nova oblast ne deluje torej na ravni individualnih teles, ki jih je potrebno disciplinirat 

in dresirat, temveč na ravni pojavov, ki zadevajo celotno populacijo (Foucault, 1978), pri tem 

»uporablja novo vednost, ki jo pridobiva s statističnimi obdelavami človeških življenj, torej, 

natalitete, mortalitete, z demografijo in raziskovanjem človekovih življenjskih pogojev« 

(Kolšek, 2003, str. 139).  

Ta nova oblast je vzpostavila kopico mehanizmov, ki naj bi sprva podali »…napovedi, 

statistične ocene in globalna merila…« (Foucault, 2015, str. 265), stremeli pa k vzpostavljanju 

globalnega ravnovesja, homeostaze, ustaljenosti, zmanjševanju naključij in nevarnosti, 

skratka k optimizaciji in maksimizaciji moči populacije kot celote. Disciplinarnih tehnik pa 

nova regulacijska oblast ni presegla in zamenjala, ravno nasprotno. Skupaj so tvorile novo os 

oblasti, ki je posameznike zajela tako na ravni podrobnosti, kot na ravni populacije (prav 

tam).  
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Kako pa v tem kontekstu misliti vojne, nasilje in smrt, ki ravno od 19. stoletja naprej 

povzročajo uničenje nezamisljivih razsežnosti? Usmrtiti oz. izpostaviti smrti je namreč, kot 

smo videli, »stara« suverena pravica, ki vključuje naravno življenje zgolj v kolikor je »sveto«, 

se pravi v kolikor ga lahko ubijemo, a ne žrtvujemo.  

Bio-oblast te pravice pravzaprav nikoli ni opustila, ravno nasprotno, vpregla jo je v lastne 

mehanizme, diskurze in tehnologije. Oblast, ki se je polastila polja biološkega, razdeli 

človeško vrsto v skupine, populacijo v podskupine, med njimi pa ustvari biološke zareze 

(Mbembe, 2003). Za razliko od uporabe »stare« suverene pravice ubiti oz. izpostaviti smrti, 

kot obrambe »političnega«, jo nova oblast udejanja kot obrambo družbe oz. populacije: 

»…usmrtitev oziroma imperativ smrti je za sistem bio-oblasti sprejemljiv zgolj, če ne teži k 

zmagi nad političnimi nasprotniki, temveč k odpravi biološke nevarnosti in okrepitvi – ki je s 

to odpravo neposredno povezana – same vrste ali rase« (Foucault, 2015, str. 275-276).  Te 

procese je Foucault poimenoval rasizem oz. državni rasizem.  

»Predstava o obstoju Drugega kot grožnje mojemu življenju ali kot smrtne nevarnosti, čigar 

biofizična eliminacija bi okrepila mojo življenjsko moč in varnost – to je, predlagam, eden od 

mnogih imaginarijev suverenosti, značilnih za zgodnjo in pozno moderno« (Mbembe, 2003, 

str. 18). Zgolj v tem kontekstu lahko razumemo kako se bio-politična oblast spremeni v 

morilsko oblast, kako skrb za življenje vodi v njegovo uničenje, kako življenje, ki je sedaj 

samo po sebi vrednota, nujno predpostavlja tudi tako, ki je nevredno. To je tudi poanta 

Baumanove metafore moderne »vrtnarske« države (2006). Zdrav organizem, ki ga želimo 

krepiti in negovati, lahko raste zgolj če vztrajno odstranjujemo plevel, manjvredne vrste, ki ga 

obdajajo in mu jemljejo življenjski prostor.  

 

2.4 Državljani in ne-državljani 

Sočasno z razvojem oblastnih mehanizmov, katerih objekt je preprosto življenje in cilj močna  

ter zdrava populacija, so se odvijali inverzni politični procesi, ki so napadali absolutno oblast 

kraljev in zahtevali oblast »ljudstva«, kot novega suverenega subjekta. Gre torej za prehod od 

Boga avtorizirane kraljeve suverenosti, k nacionalni suverenosti: »Ogromen razvoj, ki je z 

zemlje, na kateri živimo, postopno odpravil vse nasilne ali nelegitimne neenakosti, gospodarja 

in sužnja, zmagovalca in premaganca, gospodarja in hlapca, in je na njihovo mesto naposled 



13 

postavil eno samo ljudstvo, en zakon, enako za vse, eno svobodno in suvereno nacijo« 

(Thierry, v Foucault, 2015, str. 254).  

V osrčju suverenosti ljudstva so bile t.i. pravice človeka, ki so se proti koncu 18. stoletja 

pojavile tako v ameriški Deklaraciji o neodvisnosti, kot v francoski revolucionarni Deklaraciji 

o pravicah človeka in državljana (Hunt, 2015). Prvi člen francoske deklaracije se glasi: 

»Ljudje se rodijo in živijo svobodni in enaki v pravicah« (prav tam, str. 25). 

To predstavlja za Agambena (1998) neposredni vpis preprostega življenja (zoe) v pravno-

politični red, ki izvor suverenosti locira v narodu: tretji člen Deklaracije o pravicah človeka in 

državljana tako pravi, da »…(n)ačelo vse suverenosti izvira predvsem iz naroda…« (prav tam, 

str. 128). A takoj ob samem rojstvu to naravno življenje izhlapi v kategorijo državljanstva, ki 

naj bi zagotavljalo obstoj neodtujljivih pravic človeka. Deklaracije o pravicah človeka 

vzpostavljajo določeno fikcijo, namreč da novorojeno preprosto življenje neposredno vstopi v 

red naroda, politične skupnosti; a to preprosto življenje poseduje pravice zgolj pod pogojem, 

da takoj izhlapi v kategorijo državljana in se nikoli ne pojavi kot tako (prav tam).  

Kot piše Hunt (2015) je deklaracije o pravicah človeka skoraj nemudoma spremljala polemika 

o vprašanju kdo je pravzaprav državljan: so to tudi delavci, ženske, gibalno ovirani, ljudje z 

duševnimi težavami, sužnji, pripadniki etničnih manjšin? Navidezno univerzalne težnje 

revolucionarnih republikancev suverenost locirati v ljudstvu, so se odvijale z roko v roki z 

biopolitičnimi mehanizmi ocenjevanja vrednosti in kvalitete populacij: kdo je ljudstvo, kdo je 

tista nacija, vredna lastne države, kdo predstavlja tveganje, nevarnost ljudstvu? Iz tega 

naslova lahko razumemo odločitev francoskih oblasti leta 1914 »denaturalizirat« državljane, 

ki so bili »pripadniki« sovražnih nacij oz. procese v nacistični Nemčiji, ki so Judom – preden 

so jih pričeli masovno iztrebljat – odvzeli državljanstvo (Agamben, 1998).  

Arendt v delu o izvorih totalitarizma (1973) posveti celotno poglavje intimnemu odnosu med 

pravicami človeka in nacionalno državo. Množične migracije po prvi svetovni vojni naj bi 

bile docela drugačne od migracij prejšnjih stoletij: moderne migrante niso sprejeli in 

asimilirali nikjer; ko so zapustili domove so bili za zmeraj brezdomni, ko so zapustili svoje 

države so ostali brez državljanstva. Migranti, ki so v novih in tujih državah ostali brez 

političnega predstavništva in državljanstva, bi morali poosebljat Pravice človeka; namesto 

tega pa so izgubili najbolj temeljne pravice in svoboščine, bili žrtve preganjanja, izgona in 

nasilja. Deklaracije o Pravicah človeka, ki naj bi varovale človekovo golo eksistenco, so se 
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tako sesule v trenutku, ko so se pojavili ljudje, ki so »izgubili« vse specifične kvalitete, 

odnose in statuse, razen tega, da so bili ljudje.  

»Če so begunci (…) tako izrazito moteč element v redu moderne nacionalne države, je to 

predvsem zato, ker – skozi prekinitev kontinuitete med človekom in državljanom, rojstvom in 

narodnostjo – razgaljajo krizo fikcije moderne suverenosti. (…) begunec tako povzroči, da se 

skrivna predpostavka političnega polja – golo življenje – za trenutek pojavi znotraj tega polja« 

(Agamben, 1998, str. 131).  

Množična migracijska gibanja v letih 2015 in 2016 so predstavljala ravno golo življenje ljudi, 

ki so izgubili zaslombo državljanstva. Človekove pravice, katerih poosebitev bi morali biti  

migranti, so se ponovno izkazale kot legalna fikcija, ki ne obstajajo izven okvirov 

državljanstva3.  

Migranti so bili hkrati interpretirani kot žrtve in grožnje, kot objekti humanitarne pomoči in 

varnostno tveganje (»Varnost proti ljudem: vizija evropske blaginje…«, 2016); oboje pa – 

kljub iskrenih namenov humanitarcev – reproducira vključujočo-izključitev golega dejstva 

življenja, ki je vključeno v politični red zgolj v kolikor se ga lahko ubije, ne pa žrtvuje 

(Agamben, 1998). In tako podobno kot pri Žižkovi (2002) anekdoti o ameriškem letalu, ki 

kroži nad Afganistanom (kjer ljudje ne morejo vedeti ali bo to odvrglo humanitarne pakete ali 

bombe), migranti niso vedli ali jih bo policija pretepla in oropala, ali jim ponudila vodo in 

odeje.  

Migracijska gibanja pa so v letu 2015 preko številnih protestov, množičnosti, volje in 

odločnosti – za trenutek – prebila paradoks vključujoče-izključitve, zavrnila vlogi žrtve ali 

grožnje in izsilila delno legalizacijo migracijskih poti in lastne eksistence. Ta preboj pa je 

sprožil odziv oblasti in posodobitev mejnih režimov ter posledične ponovno vzpostavitve 

kontrole.  

V naslednjih dveh poglavjih bom tako obravnaval dialektiko Balkanske poti in humanitarnega 

koridorja, se pravi izmenjavo med oblastmi in proti-močjo avtonomnih migracijskih gibanj ter 

nasilje madžarskih oblasti, ki se odvija v kontekstu vse bolj fašistoidne države, ki se 

intenzivno ukvarja z golim življenjem, znotraj katerega ločuje  t.i. »avtentično življenje 

                                                            
3 S tem imam v mislih množične kršitve temeljnih človekovih pravic, nacionalnih zakonodaj in nadnacionalnih 
uredb in dogovorov (Roberts, 2017).  
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državljanov« od življenja, ki predstavlja grožnjo in je tako brez politične vrednosti (Agamben, 

1998).  

 

3. Balkanska pot in dialektika humanitarnega koridorja 

V pričujočem poglavju se bom osredotočil na t.i. Balkansko pot in humanitarni koridor. Prvi 

termin označuje »ilegalne« migracijske poti skozi Balkan4, v aktivističnih krogih pa tudi 

nepokornost, upornost in vztrajnost ljudi, ki v svojih aspiracijah zavračajo mejne režime, 

»schengenski sistem« in državno regulacijo migracij (populacij). Čeravno to pot migrantke_i5 

uporabljajo že vrsto let, se bom omejil na obdobje od pomladi/poletja 2015 naprej, kar 

jemljem za začetek medijsko-političnega fenomena (ali spektakla) Balkanske poti, ki je 

migracije in migrantke_e izpostavil kot temeljni problem Evrope, morda tudi sveta (tako na 

ravni vrhovnih političnih odločitev, kot v gostilniških pogovorih vaščanov). Navidezno 

odpiranje meja in omogočanje »varnega« tranzita, od Grčije do severa Evrope, imenujejo 

humanitarni koridor, ki se je začel septembra 2015. Izhajal bom iz teze, da so migracijska 

gibanja (tako v fizičnem, kot v političnem smislu) sama izsilila suspenz Dublinske uredbe6, 

Schengenskega sistema7 in mejnih režimov držav na Balkanski poti, in si tako priborila 

kratkotrajni, meddržavni tranzit. Hkrati pa je celoten sistem transporta, registracije, 

sprejemnih centrov, ipd…, omogočil upravljanje/nadzor populacij in postopno zapiranje 

koridorja, ki je doživelo epilog s t.i. dogovorom EU-Turčija (Moving Europe, 2016; Santer in 

Wriedt, 2017; »Varnost proti ljudem…«, 2016).  

 

 

                                                            
4S tem imamo v mislih predvsem Turčijo, Grčijo, Bolgarijo, države nekdanje SFRJ in Madžarsko.  
5Termini begunec, migrant, ekonomski migrant, itd…, vsekakor niso politično nevtralni. Tako »desnica« 
vztrajno uporabljajo besedo migrant, ekonomski oz. ilegalni migrant, kar ima lahko poniževalne učinke in 
negativno konotacijo. Prav tako so v bližini besede migrant velikokrat označevalci terorizem, posilstvo, 
varnostna grožnja, kriminal (glej npr. »Cerarjeva vlada ni storila ničesar za povečanje varnosti državljanov in 
zavarovanje premoženja«, Nova24, 2017). Kljub temu bomo uporabljali besedo migrant tudi mi, pa ne zaradi 
desničarske politične orientacije, pač pa zato, ker zanikamo kategorizacijo ljudi na žrtve (begunce) in 
»izkoriščevalce sistemov blaginje« (ekonomske migrante). Razlogi za selitev ali beg so mnogi, termin migrant 
pa bomo uporabljali kot splošen izraz za vse, ki potujejo onkraj mej.  
6Dublinska uredba je uredba na ravni EU, ki določa katera država članica je odgovorna za obdelavo določene 
prošnje za azil. Sporen je predvsem člen, ki določa, da je prva država EU, v katero je vstopil prosilec za azil, 
odgovorna za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito (»Informacija o veljavni evropski zakonodaji, 
bilateralnih sporazumih in nacionalni zakonodaji, ki določa obravnavo tujcev, ki na ozemlje RS vstopijo 
nezakonito ter njenem izvajanju”, Vlada RS, 2016). 
7Schengenski sporazum, ki vključuje 26 evropskih držav, ukinja mejni nadzor med državami podpisnicami, krepi 
pa nadzor na t.i. zunanjih mejah območja (»Schengen. Pot do prostega gibanja v Evropi«, Evropska unija, 2013).  
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3.1. Trdnjava Evropa 

Sodobni migracijski trendi so vse bolj globalizirani in diferencirani, naraščajo pa iz leta v leto 

(Kralj, 2008). Tako je IOM (Mednarodna organizacija za migracije) v letu 2015 zabeležila 

največje število mednarodnih migrantov8, odkar zbirajo podatke: 244 milijonov9. Prav tako je 

Nemčija postala druga država na svetu glede na absolutno število mednarodnih migrantov (12 

milijonov; prve ostajajo ZDA) (Global MigrationTrends 2015, Factsheet, IOM).  

Število razseljenih oseb (med katere štejejo begunce, osebe brez državljanstva in »notranje« 

razseljene osebe) je v letu 2015 doseglo rekord 65,3 milijonov ljudi, kar je največ po drugi 

svetovni vojni (Global Trends 2015, UNHCR).  

Razlogi zakaj število mednarodnih migracij narašča je mnogo, Kraljeva (2008, str. 148) npr. 

identificira »…rastoč(o) medodvisnost med državami kot posledic(o) procesov ekonomske 

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

pocenitev in lažja dostopnost do informacijskih in komunikacijskih sredstev in množičnega 

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

razvoju« (str. 148).  

Ekonomska liberalizacija, ali neoliberalni projekt, igra pomembno vlogo tako z vidika 

teritorijev od koder se ljudje selijo, kot z vidika imigracijske politike namembnih držav. V t.i. 

tretjem svetu se je neoliberalni projekt utelešal v obliki »strukturnih prilagoditev«, ki so se 

pričele v 80. letih prejšnjega stoletja. Te so bile vsiljene – pod grožnjo sankcij in izključitve iz 

svetovne ekonomije – državam dolžnicam, ki niso bile sposobne servisirati posojil 

Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke (World Bank). Strukturne 

prilagoditve so pomenile privatizacijo, zmanjševanje javnega sektorja, prekinitev državnih 

subvencij (kmetom, podjetjem, hrane, stanovanj), rigidno fiskalno politiko in varčevanje; 

ogromno število malih podjetnikov in kmetov pa so prepustili na milost in nemilost svetovnih 

trgov, kjer nikakor niso zmožni konkurirat multinacionalnim korporacijam (Davis, 2007). 

Strukturne prilagoditve so sprožile množične selitve ruralne populacije, kar se odraža v 

podatku, da prvič v zgodovini več ljudi prebiva v mestih kot na podeželju: 54% leta 2014; 

celih 90% rasti urbane populacije pa se odvija v državah v razvoju (»World Urbanization 

Prospects. The 2014 Revision, Highlights«, UN, 2014). Ravno strupena kombinacija selitev 

                                                            
8Za mednarodnega migranta šteje oseba, ki ne živi v državi, kjer se je rodila (World migration trends 2015. 
Factsheet, IOM).  
9Za primerjavo vzemimo podatek, da so jih leta 1970 zabeležili 81,5 milijonov, leta 2000 pa 175 milijonov 
(IOM, 2005, v Kralj, 2008).  
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ruralne populacije v mesta, zmanjševanje javnega sektorja in državne intervencije 

(neobstoječe stanovanjske politike, javno zdravstvo in šolstvo) ter stagnacija rasti formalnih 

delovnih mest (Davis, 2006), spodbujajo razcvet neformalne ekonomije10 in slumovskih oz. 

barakarskih naselji, ki naraščajo eksponentno. Mahmud (2010) tako pravi, da več kot 

milijarda ljudi živi v neformalnih slumovskih/barakarskih naseljih, večinoma na globalnem 

Jugu. Tamkajšnja mestna središča postajajo periferna, medtem ko slumi absorbirajo večino 

populacijskega prirastka. Mahmud (prav tam) govori o t.i. »skladiščih presežne populacije«.  

Tudi v razvitih evropskih državah so bila 70. in 80. leta prelomna, predvsem z vidika 

imigracijske politike. Po drugi svetovni vojni so »…številne zahodnoevropske države na 

široko odprle vrata tujim delavcev, v katerih so videle ekonomski in demografski potencial za 

rekonstrukcijo nacionalnih ekonomij po opustošenju, ki ga je povzročila vojna« (Kralj, 2008, 

str. 157). V 70. letih pa so se »odprta vrata« začela zapirat: »naftna kriza«, konec modela 

»polne zaposlitve«, vsesplošna ekonomska negotovost, brezposelnost kot posledica uvajanja 

novih tehnologij in ekonomske stagnacije. Oblasti so posledično začele omejevati ekonomske 

migracije, politična desnica pa je pozivala k ukinitvi nekaterih pravic migrantov in njihovi 

repatriaciji (Edgar, Doherty in Meert, 2004; Kralj, 2008). Neoliberalne politike »odpiranja 

trgov«, umik državnih (političnih) nadzornih mehanizmov in meja so pomenile začetek 

obdobja intenzivne globalne povezanosti in prostega pretoka blaga in kapitala (precej manj to 

velja za ljudi) (Edgar, Doherty in Meert, 2004; Bauman, 2011). Hkrati pa je intenzivno 

povezovanje oznanjalo obdobje neusmiljene globalne gospodarske konkurence, predvsem po 

restavraciji kapitalizma v bivših socialističnih državah (najsi v obliki rušenja vlad ali pod 

okriljem »komunistične« partije) in njihovi priključitvi na svetovni trg (Parenti, 1997).  

Napredujoča robotizacija (glej npr. Rifkin, 1995), neusmiljen svetovni kapitalistični trg, 

kateremu vladajo multinacionalne korporacije, neoliberalna doktrina odprtih trgov in umika 

političnega nadzora nad gospodarstvom in finančnimi špekulacijami, vključitev malodane 

celotne oble v svetovni trg (predvsem na področju kmetijstva, kar posledične ljudem 

onemogoča samooskrbo in preživetje); vse to so simptomi »neoliberalne kontrarevolucije«, ki 

je drastično spremenila razmerja moči in bogastva na globalni ravni (glej npr. poročilo Oxfam 

inštituta o globalni neenakosti, 2017). Kontrarevolucija je bila odziv na krvave boje 

dekolonizacije, v katerih so si »prekleti tega sveta« izborili pravico samoodločbe in 

priložnosti za družbeni razvoj, na državne socializme, ki so bili realna alternativa 

                                                            
10Neformalna oz. siva ekonomija je del ekonomije, ki ni državno reguliran in obdavčen.  
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kapitalističnemu razvojnemu modelu in na socialno demokracijo oz. državo blaginje, ki je 

predstavljal kompromis med delavstvom in kapitalom, kar je odražalo moč organiziranih 

delavcev (Bauman, 2011; Davis, 2006; Mahmud, 2010). Živimo torej v situaciji, ko je 

milijarda ljudi virtualno odvečna, presežna, ni pa »…uradnega scenarija za reinkorporacijo 

ogromne mase presežnega dela v mainstream svetovne ekonomije« (Davis, 2006, str. 199).  

Zgodovinsko gledano je bila ravno emigracija tista, ki je predstavljala varnostni ventil 

»skladišč presežnih populacij«, kot npr. Neaplja v 19. stoletja (Woods et al., 1985), ki ga 

Davis (2006) primerja s sodobnimi slumi »tretjega sveta«. Rastoče industrije takratnega 

Zahoda (predvsem ZDA) so bile zmožne integrirat ogromno število ljudi: samo iz Evrope se 

je med leti 1850 in 1940 v ZDA izselilo več kot 30 milijonov (Edgar, Dohorty in Meert, 

2004).  

Danes si zgolj v Evropo (predvsem VB, Francijo, Nemčijo, Španijo in Italijo) želi več kot 170 

milijonov ljudi, glede na raziskave Gallupovega inštituta za leto 2009 (Esipova, Ray in 

Srinivasan, 2011), predvsem iz območij Afrike, bližnjega vzhoda in vse tja do Indonezije. Te 

številke pa se še povečujejo, predvsem zaradi vojn in medetničnega nasilja. Evropa bi zaradi 

demografskega upada (podaljševanje življenjske dobe, nizka stopnja natalitete) in potreb 

gospodarstva do leta 2050 potrebovala 100 milijonov priseljencev; glede na napovedi 

demografov pa bo imel priložnost zgolj vsaki dvanajsti (Heinsohn, v Kramžar, 2016). 

Po napovedih določenih ekonomistov in demografov (Heinsohn, 2006; Rifkin, 1995) bo 

ekonomija 21. stoletja vse bolj temeljila na visoki tehnologiji in robotizaciji, pri čemer so 

iskani predvsem strokovnjaki s področja MINT (matematika, informatika, naravoslovje, 

tehnologija). Kot piše Heinsohn (2006) so mnoge razvite države (predvsem OECD) že v 

začetku tisočletja oznanile namero sprejeti več sto tisoč visoko izobraženih strokovnjakov iz 

držav v razvoju, da bi si tako zagotovile prednost na svetovnih trgih. A kot kaže raziskava 

Gallupovega inštituta za leto 2009 (Esipova, Ray in Srinivasan, 2011), si razvite države lahko 

obetajo mnogo več mladih priseljencev kot pa visoko izobraženih. Ciljne države mednarodnih 

migracij, med katerimi je Nemčija druga na svetu, so tako ujete med potrebo po »krpanju« 

demografskega upada in zagotavljanju visoko kvalificirane delovne sile in onemogočanjem 

»masovnih« migracij, kar bi pomenilo veliko število mlade in povečini nekvalificirane 

delovne sile.  

Evropske države posamično, kot tudi EU so tako vse bolj obsedene z nadzorom migracij in 

njihovo selektivno obravnavo. Predvsem t.i. neregularne oz. ilegalne migracije so 
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predstavljene kot problematične in postavljene ob bok mednarodnemu kriminalu (tihotapske 

mreže) in terorizmu: »Francoski minister za evropske zadeve Jean-Pierre Jouyet je tako 

denimo ob začetku predsedovanja Francije Svetu Evropske unije (med julijem in decembrom 

2008) napovedal, da je med tremi prioritetami predsedovanja tudi oblikovanje skupne 

evropske imigracijske in azilne politike, ki se bo osredotočala na »nadzor meja« in »boj proti 

kriminalu in imigraciji« (Kralj, 2008, str. 159).  

Oblikovanje skupne evropske imigracijske in azilne politike mnogi imenujejo gradnjo 

»Trdnjave Evropa« (prav tam, Edgar, Doherty in Meert, 2004), ki poteka že od leta 1985, 

začenši s »Schengenskim sporazumom«. Vključuje več dogovorov in sporazumov na EU 

ravni (že omenjeni Schengenski sporazum, Dublinska uredba, Maastrichtska pogodba,…), 

vzpostavitev nadnacionalne agencije za nadzor zunanjih meja »Frontex«, sistem identifikacije 

prosilcev za azil preko jemanja in primerjanja prstnih odtisov »Eurodac«, visokotehnološke 

sisteme nadzora meja, pogodbe z državami v razvoju (nadzor migracij in vračanje »ilegalnih« 

migrantov v državo izvora, v zameno za »razvojna« sredstva11), skupne podatkovne baze ( 

npr. SIS oz. »Schengenski informacijski sistem«, ki vsebuje informacije o osebah in ali jim je 

dovoljen vstop v EU) in režim vstopnih vizumov za državljane t.i. »tretjih držav« (največ 90 

dni ob zadostni količini denarja, dokazanem namenu obiska, naslova začasnega bivališča; ali 

kot delovni vizum, itd…) (Edgar, Doherty in Meert, 2004; Kralj, 2008). Gre torej za režim 

upravljanja vrednih/legalnih in nevrednih/ilegalnih migrantk_ov, ki deluje tudi skozi sisteme 

centrov za tujce, taborišč, azilnih domov, deportacij, policijskega nasilja in odrekanja pravic, 

v primeru ko se biopolitična oblast sooča z »odvečno« oz. neustrezno/ilegalno populacijo. 

Skratka gre za poizkus čim bolj temeljitega in selektivnega nadzora migracij, ki se legitimira 

preko diskurza »varnosti« (Kovačič, v Foucault, 2015). 

Množična, nenadzorovana migracijska gibanja grozijo s sesutjem mejnih režimov Trdnjave 

Evrope in regulacijskih mehanizmov populacijskega nadzora. Celoten sistem neenakega 

dostopa do pravic, vizumskega režima, kontrole nad populacijskimi razmerji, selektivnih 

migracij »visokokvalificirane« in »vredne« delovne sile, …, je v primeru množičnih, 

neregularnih migracij ogrožen. Sodeč po demografski logiki Heinsohna (2006; v Kremžar, 

2016) so migracije dojete, s strani biopolitične države, kot bazen potencialnih rekrutov, ki – 

ob ugodnem storilnostno-biološkem profilu – lahko »zakrpajo« populacijski upad značilen za 

                                                            
11Evropski svet je prejšnje leto oznanil, da namerava v naslednjih petih letih nameniti celih 8 milijard evrov 
afriškim in bližnjevzhodnim državam, v zameno za preprečevanje in nadzor migracij (Barigazzi in Palmeri, 
2016).  



20 

razviti Zahod in Sever, hkrati pa oplemenitijo vrste MINT strokovnjakov, kar zagotavlja 

prednost na neusmiljenih svetovnih trgih. Ob neugodnem storilnostno-biološkem profilu pa 

lahko migracije pomenijo izgubo: »zapravljena« proračunska sredstva (skozi prizmo države 

post-blaginje), povečana stopnja kriminala, »getoizacijo«, ogroženost režima stratifikacije 

dela in pravic12, … . Pomembno je torej regulirat, nadzirat in selekcionirat; različnim 

populacijam so namenjeni različni režimi upravljanja: azilni postopek, deportacije, taborišča 

ali zaprti centri, delovni ali turistični vizumi, študentski status, državljanstvo, etc…  

»Problem migracij« – tako piše Kovačič (2015) – »ko se biopolitična oblast ob prihodu tujcev 

sooči s problemom selekcije, tj. vprašanja, kdo lahko vstopi v nacionalno skupnost ter pod 

kakšnimi pogoji in v kakšnem številu, ne da bi bila ta skupnost ogrožena – se prevaja v 

problem varnosti in begunske krize« (v Foucault, 2015), kot smo videli leta 2015.  

 

3.2 Spektakel Balkanske poti in humanitarni koridor 

Leto 2015 je bilo v Evropi zagotovo leto migracij. V prvih šestih mesecih leta, tako ocenjuje 

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce, je 137 tisoč migrantov prečkalo 

Mediteransko morje, pot iz Turčije do grških otokov v Egejskem morju (t.i. »Vzhodna 

mediteranska pot«) pa je postala glavna prometna žila migracijskih tokov, in tako prekosila 

dotedanjo vodilno »Centralno mediteransko pot« iz Libije v Italijo (»The sea route to Europe: 

The Mediterranean passage in the age of refugees«, UNHCR, 2015). Kombinacija 

dejavnikov13 je pomnožila migracijska gibanja proti koncu poletja, predvsem skozi t.i. 

»Vzhodno mediteransko pot« in »Balkansko pot«. Zlovešča organizacija za nadzor evropskih 

zunanjih meja – Frontex - je tako zgolj v letu 2015 zabeležila več kot 1.000.000 »ilegalnih« 

prečkanj meja, od tega več kot 800.000 na Vzhodni mediteranski poti in nekaj več kot 

                                                            
12Povečano število (iz perspektive države) »ekonomskih migrantov«, ki zaprosijo za azil, postavlja pod vprašaj 
neenak dostop do pravic in dela med ekonomskimi migranti, ki so zaposleni na podlagi delovnih vizumov in 
državljani, kateri imajo dostop do relativne stopnje varnosti in pravic. V RS so npr. državljani BIH, vsaj prvo 
leto, vezani na delodajalca (»Nova zakonodaja na področju zaposlovanja tujcev«, ZRSZ, 2015), brez katerega ne 
bi imeli dostop do trga dela. Posledično delodajalci množično izkoriščajo delavce v podrejenem položaju (»Slab 
položaj tujih delavcev: Svobodni sindikati ob mednarodnem dnevu migrantov opozarjajo na njihov položaj«, 
Dnevnik, 2010).  
13Peto leto uničevalne vojne v Siriji, nevzdržne razmere v prenaseljenih begunskih taboriščih v Jordaniji, 
Libanonu in Turčiji, pocenitev tihotapskih storitev, ugodne vremenske razmere, stopnjevanje konfliktov v 
Afganistanu, Turčiji, Iraku, Eritreji, napoved Nemčije 25. avgusta da bo suspendirala Dublinsko uredbo za Sirce 
…, vse to je prispevalo k naraščanju števila ljudi, ki se je odpravilo na pot proti Evropi. Ogromno število 
prečkanj meja je opogumilo tudi manj drzne, da so prihodnost vzeli v svoje roke in se odpravili na negotovo pot 
proti (domnevno) boljšemu oz. varnejšemu življenju (glej npr. »Varnost proti ljudem…«, 2016; Sly, 2015).  
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700.000 na Balkanski poti ( »Risk Analysis for 2016«, Frontex, 2016), v celoti pa je bilo 

zabeleženih 1.2 milijona novih prošenj za azil (»Global Migration Trends Factsheet«, IOM, 

2016).  

Grške oblasti so bile nezmožne zagotavljati osnovne življenjske pogoje oz. učinkovit azilni 

postopek, hkrati pa je število ljudi, ki so pristajali na grških otokih v Egejskem morju, 

eksponentno naraščalo: samo v juliju 2015 je prispelo več kot 50.000 ljudi, kar je bilo 70% 

več kot junija;  (Spindler in Clayton, 2015). Po tem ko so migranti prispeli na grške otoke, so 

jih oblasti registrirale in jim dodelile pravico šestmesečnega nahajanja v Grčiji; velika večina 

se je nato odpravila v Atene, od koder so nadaljevali dolgo pot proti severu (Barnets, 2015).  

Grškemu vzoru sta sledili tudi Makedonija in Srbija, ki sta podelile začasne 72-urne vize, ki 

so migrantom omogočile uporabo javnega prevoza in določeno stopnjo legalnosti ob tranzitu 

(Taylor, 2015). Hkrati pa so tej ukrepi bili poizkusi legalizacije že obstoječih tranzitnih poti 

od Grčije do severa Evrope, katere so tisoči ubirali peš, s kolesi ali s tihotapci (Djilas, 2015).  

Evropska unija se je soočala s krizo nadzora populacij, katerih volja do varnega in dobrega 

življenja je rušila projekt selektivnega migracijskega režima. Vrstila so se zasedanja vrha EU, 

kjer so iskali načine obvladovanja migracij in »zapiranja vrat«, prav tako pa so se pogajali o 

t.i. »kvotah« oz. relokacijskem mehanizmu14, ki bi naj porazdelil prosilce za azil po EU in 

tako razbremenil predvsem Italijo in Grčijo (kasneje tudi Turčijo) (Gotev, 2015). Oba načrta 

sta, vsaj začasno, propadla, medtem ko je število prebežnikov naraščalo, tako kot njihova 

organiziranost in odločnost. Množile so se tudi solidarnostne iniciative in nevladne 

organizacije, ki so ljudem pomagale na terenu. Medijska pozornost, spoznanje da zaprte meje 

in tihotapske poti ubijajo, številčnost in odločnost migrantov, transnacionalna solidarnost, ..., 

vse to so bili dejavniki, ki so zagotavljali, da je Balkanska pot ostajala odprta (»Varnost proti 

ljudem…«, 2016).  

Poizkusi držav (verjetno pod pritiskom EU) blokirati, nadzirati oz. omejiti število ljudi na 

Balkanski poti so naleteli na srdit odpor in iskanje vedno novih poti proti Severu. Tako so 

avgusta makedonske oblasti15 razglasile izredne razmere in skušale zaustaviti oz. regulirati 

                                                            
14Čeravno so t.i. relokacijski mehanizem interpretirali kot »solidarnost« med članicami EU (glej npr. »European 
Commission makes progress on Agenda on Migration«, European Commission, 2015), nam je bilo –če ne prej – 
marca 2016 vsem, ki smo bili aktivni na Balkanski poti, jasno, da gre zgolj za dimno zaveso, preko katere bodo 
onemogočili avtonomijo migracijskih gibanj in ponovno vzpostavili selektivni migracijski režim oz. Trdnjavo 
Evropa.  
15V primeru Makedonije gre za kombinacijo dejavnikov, med katerimi je pritisk EU in Evropske Komisije zgolj 
en. Pomembno vlogo so igrale tudi notranjepolitične afere in poizkus izsiljevanja EU preko »migracijske krize«. 
Vsekakor pa je EU vseskozi financirala dograjevanja makedonskega mejnega režima (»EU approves additional 
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tok migrantov na južni meji z Grčijo: vpoklicali so vojsko in specialne enote policije, pršili 

solzivec, metali »šok« granate, udrihali v množico z gumijevkami, ipd… Kljub nasilju 

migracijska gibanja niso popustila in so le nekaj dni kasneje prebila policijski kordon (Bytyci, 

2015).  

Naslednji poizkus nasilne intervencije so izvedle madžarske oblasti, ki so že junija 2015 

oznanile namero zgraditi 175km dolgo in štiri metre visoko žičnato ograjo na južni meji s 

Srbijo, pravzaprav pa so že od pomladi skušali migracije spraviti pod nadzor16 (»Madžarska z 

ograjo na meji s Srbijo v zaščito pred migranti«, Delo, 2016). Kot prva »de facto« država EU 

na Balkanski poti, ki je bila primorana uveljavljati Dublinsko uredbo (Grčija že od leta 2011 

ni bila interpretirana kot »varna država« za begunce), se je soočala s pritiski severnih sosed na 

eni in nezlomljivi volji migracijskih gibanj na drugi strani. Napoved o popolnem zaprtju meje 

in gradnji žičnate ograje je pomnožila število ljudi, ki so prečkali Madžarsko. Že tako 

neustrezne in pomanjkljive zmožnosti registracije in nastanitvenega režima taborišč so bile 

popolnoma preobremenjene, ljudje pa so želeli čim prej zapustiti državo. V Budimpešti so 

tako – predvsem na glavnih kolodvorih Keleti (Vzhodni kolodvor) in Nyugati (Zahodni 

kolodvor), pa tudi po parkih in zasebnih stanovanjih – nastajala prava začasna taborišča, kjer 

so tisoči čakali na vlake proti Zahodu ali tihotapske storitve. Madžarskim oblastem izjemno 

neljuba situacija se je dodatno zaostrila po 25. avgustu, ko so nemške oblasti oznanile, da 

bodo suspendirali Dublinsko uredbo za Sirce, kar so mnogi (ne zgolj Sirci) interpretirali kot 

»politiko dobrodošlice« oz. »odprtih vrat« (Migszol, 2016). Oblasti so, pod pritiskom 

Nemčije in Avstrije (»Hungarian police block refugees and migrants outside keleti train 

station«, Euronews, 2016), migrantom večkrat prepovedale vkrcanje  na mednarodne vlake, 

migracijska gibanj in njihove demonstracije pa so le-to ponovno omogočila (oz. so bila toliko 

močna, da oblasti niso uspele preprečiti vkrcanja ). 31. avgusta so kolodvore zaprli za nove 

prihode ljudi, frustracije več tisočih tamkaj ujetih pa so iz dneva v dan naraščale, predvsem po 

zvijačnih poizkusih ljudi premestiti v begunska taborišča17. Frustracije so se prelevile v 

                                                                                                                                                                                          
10 million euros to aid FYROM to deal with refugee crisis«, Newsletter for the European Union, 2016), države 
članice – med njimi tudi Slovenija – pa so pošiljale policiste in opremo na makedonske meje (»Na delo v 
Makedonijo odhaja četrta skupina policistov«, MNZ-Policija, 2016).  
 
16Gradnji žičnate ograje lahko dodamo še razglasitev Srbije kot »varne tretje države«, kamor se lahko vrača 
migrante in prvo »nacionalno konzultacijo« o migrantih, katere sugestivna vprašanja so migracije enačila s 
terorizmom in varnostno grožnjo; več o tem v podpoglavju o državni propagandi in zakonskim spremembam na 
Madžarskem.  
17Ljudi so prepričali, da so se vkrcali na vlake, ki naj bi peljali proti Avstriji. Vlak se je ustavil dobro uro kasneje 
v begunskem taborišču Bicske. Ljudje se niso želeli izkrcati in so vztrajali tudi po 30 ur na vlakih (Migszol, 
2016).  
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proteste, ti pa so dosegli vrhunec s t.i. »Pohodom upanja«18, ko se je 4. septembra več tisoč 

ljudi spontano odločilo korakat proti Avstriji po avtocesti. Moč migracijskih gibanj je 

ponovno onemogočila poizkuse vzpostaviti »red«: Nemčija je 5. septembra oznanila, da bodo 

meje - za prosilce za azil - odprte, madžarske oblasti pa so organizirale več kot 40 avtobusov, 

ki so »pohodnike« pripeljali v Avstrijo, prav tako pa so »izpraznili« kolodvor Keleti (Migszol, 

2016; Santer in Wriedt, 2017).  

Pomemben trenutek zgodovine Balkanske poti je bil spopad na srbsko-madžarski meji na 

prehodu Horgoš-Röszke. Madžarske oblasti so 15. septembra 2015 končale gradnjo 175km 

dolge žičnate ograje in razglasile popolno zaporo srbsko-madžarske meje. Na srbski strani je 

posledično obtičalo več tisoč ljudi, katerih tovariši so še prejšnje dni množično prečkali mejo. 

Utrjeni, odločni in opogumljeni od dotedanjih uspehov prečkanja mej, so – naveličani čakanja 

– začeli protestirat. Naslednji dan, 16. septembra, so protesti vzplamteli v pravi spopad med 

madžarskimi policijskimi in protiterorističnimi enotami na eni ter migranti na drugi strani. 

Dogodke 16. septembra, v katerih je bilo po poročanju neodvisnih medijev ranjenih med 100 

in 200 migrantov ter 20 policistov, madžarske oblasti interpretirajo kot napad nasilnih 

migrantov, ki so jih ukrotili herojski policisti, priče19 pa incident interpretirajo kot brutalni in 

montiran policijski napad na heterogeno množico otrok in odraslih (Field, 2015; Novak, 

2015). 16. september bo za zmeraj zapisan v spomin in kožo prenekaterih družin20 in 

aktivistov, hkrati pa je, skupaj z Pohodom upanja in prebojem policijskega kordona na 

mejnem prehodu Idomeni-Gevgelija (Makedonija), evropskim oblastem dal vedet, da se 

migracijskih gibanj ne bo dalo ustavit brez javnega brutalnega nasilja in incidentov na tleh 

Evrope, česar se pa »demokratične« oblasti na smrt bojijo (»Varnost proti ljudem…«, 2016; 

Santer in Wriedt, 2017).  

Benjamin je v kratkem tekstu Critique of Violence / H Kritiki nasilja (1978) postavil tezo, da 

je zakonodajna moč zmeraj utemeljena v nasilju, posledično pa nasilje zmeraj preti 

uveljavljenem Zakonu, saj ima moč postaviti nov Zakon. Podobno trdi tudi Schmitt (2005), 

                                                            
18V originalu »March of Hope« 
19Novinarji, aktivisti, migranti, predstavniki UNHCR, srbske oblasti, itd… 
20Röszke 11, oz. enajst obtoženih v zvezi z dogodki 16. septembra 2015 na mejnem prehodu Horgoš-Röszke, 
simbolizirajo montirane procese, v katerih so madžarske oblasti desetim »sodile« zaradi ilegalnega prečkanja 
meje in sodelovanja v množičnih izgredih, enajstemu, Ahmedu H., pa zaradi terorizma. Procesi so bili polni 
napak, rasističnih opazk in namigovanj, »kreativnega« dokazovanja krivde in nasploh vzpostavljanja enačaja 
med varnostno grožnjo/terorizmom in migranti. V imenu konstrukcije grožnje, ki legitimira izven-pravno nasilje 
nad migranti in nadaljnjo militarizacijo družbe, so uničena mnogoštevilna »nedolžna« življenja, ki bodo –morda- 
Orbana in njegovo zločinsko oblast zapisala s krvavimi črkami v zgodovino človeštva (glej npr. »Free the 
Röszke 11, Imprisonment of migrants and repression against movements in hungary and beyond«, 2017).  
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kot sem zapisal v prejšnjem poglavju, da zakonsko-pravni red zmeraj potrebuje »normalno« 

situacijo, v kateri zakoni šele pridobijo veljavo; krizno stanje preti »normalnemu« redu, 

zatorej suveren razglasi izredno stanje, razveljavi zakone, da bi se ohranil zakonski red. 

Benjamin (1978) vpelje koncept »mesijanstva« oz. divine violence, za razliko od »mitskega« 

nasilja uveljavljene oblasti (oz. izrednega stanja). Medtem ko je »mitsko« nasilje uveljavljene 

oblasti, oz. razglasitev izrednih razmer, zgolj v funkciji ohranjanja zakonskega reda kot 

takega, »mesijanstvo« oznanja prelom, popolno razveljavitev zakona, kjer se življenje v celoti 

pretvori v zakon, za razliko od golega življenja, ki vznike kot posledica delovanja suverene 

izjeme, in ki je vključeno zgolj tako, da se ga lahko ubije (Agamben, 1998; Nedoh, 2016).  

Množična migracijska gibanja so leta 2015 predstavljala potencialno »mesijanstvo« oz. 

nasilje, ki preti, da se bo življenje kot tako (potreba po varnosti, po pravicah, po blagostanju, 

po dostojanstvu, po svobodi gibanja21) pretvorilo v zakon. »Mitske« oblasti EU so se  soočale 

z eksistencialno krizo, alarmantnim stanjem ogroženosti uveljavljenega reda. Edini način 

prevzetja kontrole nad migracijskimi gibanji in ohranitvi uveljavljenega reda, je tako bil 

dozdevno progresiven, namreč začasen suspenz mejnih režimov, vzpostavitev državno 

nadzorovanih tranzitnih poti od Grčije do severa Evrope in mreže sprejemno-nastanitvenih 

centrov za čim bolj učinkovito, ekonomično in hitro delovanje tranzita. Tako je nastal 

humanitarni koridor (Santer in Wriedt, 2017; »Humanitarian Corridor«, MovingEurope, 

2016), zaradi katerega so si mnogi oddahnili, saj se je vrnitev v »stari red« ponovno pojavila 

na dosegu roke (»Varnost proti ljudem…«, 2016).  

Interes migracijskih gibanj, tako kot interes države regulirat in kontrolirat populacijske 

premike, je za kratek trenutek – vsaj navidezno – sovpadal. Ljudje so želeli čim prej do 

severne Evrope, na »dobro stran meje«, kjer bi naj ljudje živeli v dostojanstvu, pravicah, 

priložnosti za razvoj in blagostanju, države pa so omogočile vlake, avtobuse in avtorizirale 

sicer neregularna prečkanja mej. Hkrati pa lahko mislimo humanitarni koridor kot jasno 

sporočilo ljudem, da niso več borke in borci, temveč pasiven tovor, ki se ga registrira in 

transportira v nečloveškem ritmu, ki ga določa in nadzira država. 

Humanitarni koridor, kot trdita Santer in Wriedt (2017), je predstavljal dialektično izmenjavo 

med močjo migracijskih gibanj in državnim imperativom zagotavljanja »reda«. Hkrati pa je – 

s perspektive države – suspenzija zakonov in režimov bila zmeraj v službi ohranjanja zakona 

                                                            
21Geslo, ki izhaja iz aktivistično-teoretičnega koncepta »Freedom of movement« nekoliko posplošeno prevajam 
kot »svobodo gibanja«.  
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kot takega, se pravi kot političnega reda EU, kar je bistroumnim opazovalcem že kmalu 

postalo jasno. »Odprte meje« nikoli niso bile mišljene kot nov evropski red, temveč kot 

začasen odziv na eksistencialno grožnjo, kakršno so množična migracijska gibanja 

predstavljala evropskim oblastem: to so voditeljice in voditelji EU večkrat izpostavili na 

»kriznih srečanjih« poleti in jeseni 2015 (prav tam). Državno organiziran in reguliran tranzit 

je tako bila samo začetka točka za ponovno zapiranje meja in krpanja lukenj Trdnjave Evropa.  

Prvi korak k ponovnemu zapiranju so napravile slovenske oblasti, ki so novembra 2015 

prepovedale vstop v Slovenijo vsem, ki niso bili iz Sirije, Iraka ali Afganistana, ta ukrep pa so 

kmalu zatem uvedle tudi ostale države na Balkanski poti (»Slovenija bo zavračala ekonomske 

migrante«, Delo, 2015). Sledila so »praznjenja« samoorganiziranih begunskih taborišč (kot 

npr. na grško-makedonski meji v Idomeniju), postavljanje žičnatih ograj po vzoru Madžarske, 

dodatna militarizacija mejnih prehodov (Santer in Wriedt, 2017) in prepoved »neregistrirane« 

solidarnosti in pomoči22, kar je migracije in taborišča vse bolj oddaljevalo od javnosti 

(»Varnost proti ljudem…«, 2016). Proti koncu so uveljavljali vse bolj absurdne omejitve 

glede tega, kdo lahko prečka meje, ki so sprva diskvalificirale ljudi, ki so prišli iz Afganistana 

iz seznama upravičencev, omejila število ljudi, ki lahko dnevno vstopijo v koridor, naposled 

pa razglasile posamična mesta v Siriji in Iraku kot »varna«, in tako ljudem, ki so bežali iz teh 

krajev, prepovedali prečkanje meje (Santer in Wriedt, 2017).  

Če ne prej, nam je v marcu 2016 – predvsem tistim, ki smo bili takrat na grško-makedonski 

meji - postalo jasno, da smo priča zadnjim izdihljajem množičnih migracijskih gibanj, kar se 

je potrdilo 7. marca, ko so voditeljice in voditelji EU, po srečanju s tedanjim turškim 

premierom Davutoğlujem23, razglasili konec neregularnih migracij v Evropi (»Statement of 

the EU Heads of State or Government, 07/03/2016«, Evropski Svet, 2016).  

Od takrat naprej se po Evropi zaostrujejo mejni režimi, azilni postopki, zakoni o tujcih, 

policija in vojska dobivata dodatna pooblastila in pristojnosti, okrepila in razširila se je 

dejavnost agencije Frontex, EU pa pripravlja novo, strožjo verzijo Dublinske uredbe (Dublin 

IV). Avtorice in avtorji teksta »Varnost proti ljudem…« (2016) govorijo o novi in dodelani 

verziji Trdnjave Evropa, ki je neposredna posledica moči migracijskih gibanj, ki so – vsaj za 

                                                            
22Oktobra sem na mejni prehod Petišovci-Mursko Središče vstopil brez kakršnihkoli »uradnih pooblastil«, kot 
običajen državljan. Kasneje smo obiskovali Šentilj pod pretvezo, da smo novinarji, januarja in februarja 2016 pa 
zgolj preko »uradno« priznanih nevladnih organizacij: Filantropija, Rdeči Križ.  
23Govora je seveda o zloglasnem dogovoru EU-Turčija, ki vključuje 3 milijarde evrov namenjenih Turčiji, 
obnovitev pogajanj o priključitvi k EU in obljubo brez-vizumskega potovanja v EU za turške državljane; vse v 
zameno za preprečevanje novih migracijskih tokov proti EU.  
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kratek čas -  predstavljala zgodovinsko priložnost »mesijanstva«, ki pa so jo »mitske« oblasti 

ukrotile skozi »izredne« mehanizme suspenza zakona.  

 

4. Oblastno nasilje nad ne-državljani na Madžarskem 

Madžarska je odigrala ključno vlogo v t.i. »migracijski krizi« oz. v »dolgem poletju migracij« 

(glej npr. Migszol, 2016 oz. »The Humanitarian Corridor, Moving Europe, 2016). Orbán 

Viktor, vodja desno-konservativne vladne koalicije Fidesz-KDNP, je že pred letom 2015 

pozival k zapiranju evropskih meja za migrante, »ki grozijo Evropejcem« in »prinašajo zgolj 

težave« (»Hungary PM Orban says immigration a threat, must be stopped«, Reuters, 2015). 

Junija istega leta so oblasti pričele z gradnjo ograje na južni meji s Srbijo, kar je sprožilo plaz 

kritik (Bilefsky, 2015), zgolj da bi nekaj mescev kasneje povsod po uniji vzniknile »tehnične 

ovire«, ograje in poostren mejni nadzor (Tasch in Nudelman, 2016).  

Eden najbolj prominentnih kritikov madžarske vlade, mednarodno priznan marksist-filozof 

Tamás Gaspár Miklós, je dogajanja na madžarskem označil kot post-fašizem, ki ne potrebuje 

formalne diktature, temveč deluje po principu demobilizacije (pasivizacija in kultura molka 

namesto grajenja gibanja) marginalizacije kritičnih glasov, proti-liberalizma/socializma in 

etno-nacionalizma, ki teži k homogeni, etnični državi, kjer je državljanstvo privilegij (belih, 

etničnih Madžarov) (»Reguera, 2015).  

V pričujočem poglavju bom preko pregleda politično-zakonskih sprememb, sprememb 

policijskega upravljanja migracij in državne propagande, od pomladi 2015 do pomladi 2017, 

raziskali »…pravne postopke in delovanja oblasti, ki ljudem odvzamejo pravice do te mere 

(…) da nobeno (nasilno, zlonamerno) dejanje zoper slednje ne predstavlja zločina« 

(Agamben, 1998, str. 171), kar se odraža v morilskem nasilju oblasti na madžarsko-srbski 

meji.  
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4.1 Propaganda, zakonske spremembe, referendumi in nacionalne 

konzultacije 

Od pomladi 2015 oblasti vodijo neusmiljen propagandni boj, kjer predstavljajo migracije kot 

največjo kulturno in varnostno grožnjo evropskim narodom, ki naj bi upravičil stroge in 

velikokrat sporne zakonodajne akrobacije: "Vsak posamezen migrant za nas predstavlja 

varnostno in teroristično tveganje« (“Orban: Migracije so strup, ki ga ne potrebujemo in ga ne 

bomo pogoltnili«, Reporter, 2016).  

Pomladi 2015 so madžarske oblasti pognale propagandna trobila, zgrajena preko 

enopartijskega monopola nad mediji (glej npr. Vásárhelyi, 2017), sprva v obliki »nacionalne 

konzultacije«. Osem milijonov anketnih vprašalnikov, vsebujočih vprašanja v zvezi z 

migracijami in terorizmom, se je znašlo v poštnih nabiralnikih po vsej državi. Vprašanja so 

bila zastavljena sugestivno, kot npr: »Egyetért-e Ön a magyar kormánnyal abban, hogy a 

bevándorlás helyett inkább a magyar családok és a születendő gyermekek támogatására van 

szükség?« (»Se strinjate z madžarsko vlado, da bi raje pomagali Madžarskim družinam in 

nerojenim otrokom, kot pa migrantom?«) (Nemzeti konzultáció, 2015). Prav tako je bilo kar 

nekaj vprašanj, ki so povezovala terorizem in migracije (prav tam). Nekaj več kot milijon 

vprašalnikov je bilo izpolnjenih in poslanih oblastem (Herczeg, 2015), rezultati pa so bili 

enoznačni: ljudje so odločili, da je državo treba obraniti (Nemzeti konzultáció, 2015).  

Poleti istega leta so zagnali masovno plakatno kampanjo, kot nadaljevanje nacionalne 

konzultacije, ki je obveščala prihajajoče migrante (čeravno v madžarščini) o njihovih 

dolžnostih, kot npr.: „Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat” (»Če 

prideš na Madžarsko, moraš spoštovati našo kulturo.«) ali „Ha Magyarországra jössz, nem 

veheted el a magyarok munkáját« (»Če prideš na Madžarsko, ne smeš odvzeti Madžaru dela«) 

(Medvegy, 2015). Zelo očitno pa je plakatna kampanja naslavljala Madžare, ne migrantov in 

služila internim propagandnim namenom.  

Oktobra 2016 je na Madžarskem potekal referendum o obveznih begunskih kvotah za članice 

EU (»Madžarski referendum o begunskih kvotah očitno neveljaven”, Večer, 2016). 

Referendum je spremljala 24-urna propaganda »baraža«, ki je po televiziji, radiju, časopisu, 

plakatih in letakih predstavljala migracije kot eksistencialno grožnjo madžarskemu narodu, ki 

pa jih želi Bruselj (kot simbol EU) vsiliti Madžarom. Ti naj bi, po besedah Orbána, imeli 

pravico sami odločat, koga želijo sprejet v državo. Razen propagande so prav tako ustrahovali 
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svoje župane in poslance, ki so morali zagotoviti dovolj visoko volilno udeležbo v svojih 

okrožjih, saj bi v nasprotnem primeru zgubili službo24 (»Referendum o begunskih kvotah: 

Orbanova vlada skuša odhod Madžarov na volišča spodbuditi tudi z ustrahovanjem«, 

Dnevnik, 2016). Kljub ustrahovanju, vseprisotnosti propagandnih sporočil in vrtoglavih vsot 

namenjenih za referendum, je ta na koncu bil neveljaven zaradi nezadostne volilne udeležbe. 

Vladajoča koalicija je izide kljub temu interpretirala kot zmago in jasni pokazatelj volje 

ljudstva (več kot 98% udeleženih je glasovalo proti kvotam), Orbán pa je dodal, da bo 

parlamentu predlagal ustavno dopolnilo, s katerim bi »voljo ljudi« vgradili v ustavo (kar se je 

kasneje izjalovilo zaradi nasprotovanja skrajno desne stranke Jobbik) (»Orbanu zaušnica tudi 

v parlamentu«, Dnevnik, 2016).  

Naslednjo veliko propagandno ofenzivo so oblasti pričele marca 2017, namreč so ponovno 

pripravili »nacionalno konzultacijo«, kjer vprašalnike pošljejo ljudem na dom, tokrat pa so jih 

lahko izpolnili tudi na spletu. Geslo konzultacije je bilo »Ustavimo Bruselj«, tudi tokrat pa je 

šlo za »proizvajanje« konsenza in upravičevanje že uveljavljenih praks izgona, nasilja in 

zapiranja (čeravno so vprašanja postavljena tako, kot da državljani sami odločajo o uporabi 

teh ali onih ukrepov) (Domschitz in Eurologus, Index, 2017). Tokratna konzultacija se 

umešča v širši kontekst »boja« proti Georgu Sorosu25 in nevladnim organizacijam, ki jih 

njegova fundacija financira, proti skupinam ki solidarizirajo z migranti, proti migrantom 

samim ter proti določenim uredbam EU. Besedilo je, ponovno, izjemno sugestivno: »Az 

elmúlt időszakban egymást követték a terror támadások Európában. Ennek ellenére Brüsszel 

kényszeríteni akarja Magyarországot, hogy azi llegális bevándorlókat engedjük be.« (V 

zadnjem času so se v Evropi en za drugim zvrstili teroristični napadi. Kljub temu hoče Bruselj 

prisiliti Madžarsko, da sprejme ilegalne migrante). Kratkim »dejstvom« sledi vprašanje, »Kaj 

naj, po vašem mnenju, stori Madžarska?«, možna odgovora pa sta zmeraj dva, v tem primeru: 

»a. Ilegalne migrante je potrebno pridržati pod nadzorom, dokler o njihovih (azilnih) 

postopkih ni odločeno; b. Dopustimo, da se ilegalni migranti svobodno gibljejo na 

Madžarskem.« Posebno zlovešče je 3. vprašanje, ki se nanaša na mednarodne skupine, ki naj 

bi sodelovale pri »tihotapljenju« migrantov in jim tudi drugače, v nasprotju z zakonom, 

                                                            
24Nazoren primer tovrstnega ustrahovanja mi je zaupal starejši moški, sicer pedagoški delavec. V eni izmed 
občin naj bi župan dejal učiteljskemu kolektivu, ki se je odpravljal na poklicno izmenjavo, da se morajo do 
referenduma vrniti. Če se namreč ne bi vrnili, bi izgubili službo.  
25Ta tematika bi si zaslužila lastno doktorsko disertacijo, gre pa za kampanjo sovraštva, ki postaja vse bolj 
podobna Orwellovemu delu 1984, predvsem pa »dvominutnemu sovraštvu«, kjer prebivalcem Oceanije 
predvajajo propagando proti državnemu sovražniku Goldsteinu.  
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pomagale. Tukaj sta možna odgovora, da se jih naj ali kaznuje(!) ali pa se jim dovoli 

nadaljevati nevarne in protizakonite aktivnosti (vprašalnik Nemzeti Konzultáció, 2017).  

Madžarska seveda že ima zakon proti tihotapstvu, napada pa ravno tisti sektor, ki solidarizira 

z migranti in predstavlja opozicijo vladni – hegemonistični – pripovedi. Konzultacija nima 

neposrednih pravnih učinkov, vsekakor pa služi kot legitimacija nadaljnjih postopkov oblasti.  

Tudi tokrat je nacionalno konzultacijo spremljala »poplava« plakatov in letakov, v katerih se 

Madžarska dobesedno utaplja. V vsaki vasi, v vsakem mestu, v vsaki ulici, v vsakem poštnem 

nabiralniku: »Zaustavimo Bruselj«. 26 

Propagandne ofenzive vztrajno spremljajo zakonsko-postopkovne spremembe upravljanja 

migracij, azilne zakonodaje in integracijskih načrtov. 

Julija 2015 je madžarski parlament (s Fidesz-KDNP večino) sprejel amandma zakona o 

azilnem postopku, prav tako pa sestavil seznam »varnih tretjih držav« za begunce - kamor je 

vključil tudi Srbijo (ki jo druge evropske države ne smatrajo kot »varno«, saj nima urejenega 

azilnega postopka): velika večina migrantov namreč vstopa na Madžarsko ravno prek Srbije. 

Amandma zakona o azilnem postopku vključuje vpeljavo t.i. »hitrih postopkov« odločanja o 

prošnji za azil, ki bi trajali 15! dni, oteževanje oz. onemogočanje pogojev za pritožbo na 

odločitev o prošnji za azil, podaljševanje pridržanja ljudi v zaprtih centrih za tujce in prosilce 

za azil (tudi družine in otroke), oblasti niso več pristojne zagotoviti ljudem namestitev, urad 

za imigracijo in nacionalnost pa lahko »prisili« ljudi kontaktirati izvorno državo 

(»BUILDING A LEGAL FENCE – Changes to Hungarian asylum law jeopardise access to 

protection in Hungary”, HHC, 2015). Madžarski Helsinški Komite / Hungarian Helsinki 

Comitte, tako kot Visoki komisariat Združenih narodov za begunce  (UNHCR) so že tedaj 

kritizirali spremembo azilne zakonodaje, saj na več mestih krši Konvencijo o beguncih 

Združenih narodov, tako kot ostale konvencije o človekovih pravicah in temeljnih 

svoboščinah v EU (prav tam; Baloch in Clayton, 2015).  

Naslednji korak proti-migracijske ofenzive je bilo fizično in pravno zaprtje meje s Srbijo. 

Postavitev štirimetrske ograje so spremljala dopolnila kazenskega zakonika, ki nezakonito 

                                                            
26Naštel sem zgolj najbolj očitne trenutke na časovnici propagande kampanje. Vendar ta ni omejena na 
specifične trenutke, kot so referendumi, plakatne kampanje ali konzultacije. Propagando trobilo obratuje vsak 
dan na poročilih, v časopisih in na radiju. Raznorazni »strokovnjaki« svarijo pred invazijo Muslimanov, pred 
»Judovsko« zaroto o uvažanju migrantov (v obliki Georga Sorosa), o terorističnih napadih, zunanjih in notranjih 
sovražnikih ter hvalijo Orbána kot branitelja krščanske Evrope.  
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prečkanje ali poškodbo mejne ograje kaznuje z zaporno kaznijo treh oz. petih let.27 Prav tako 

pa poenostavljajo28 razglasitev izrednih razmer, ki omogočajo mobilizacijo vojske znotraj 

države. Ograjo so končali 15. septembra, isti dan pa so v veljavo vstopila omenjena dopolnila 

kazenskega zakonika. Prav tako so sprejeli zakon o ustanovitvi dveh »tranzitnih conah«, v 

Röszke in Tompi, ki so postavljeni neposredno na meji s Srbijo. Edino v tranzitnih conah je 

možno uradno zaprositi za azil, prošnjo pa po hitrem postopku (v roku ene ure) procesira 

sodnik ali kak drug uradnik (Halmai, 2015). Hkrati pa vzpostavitev tranzitnih con legitimira 

nove zakonske določbe, po katerih se prečkanje  meje tretira kot hujše kaznivo dejanje, češ da 

ljudje lahko zaprosijo za azil v tranzitnih conah. Vendar so v tranzitne cone sprva spuščali po 

100 ljudi na dan, potem 50, 30, 15, … (nazadnje je bilo to število omejeno na tri, včasih pa so 

popolnoma zaprte), kar pomeni, da je šlo zgolj za legalno fikcijo, ki je zakrivala postopno 

zaprtje meje (Gall, 2016).  

S septembrom je prav tako pričela delovati pomožna policijska enota »Határvadász /Mejni 

lovci«, ki bi naj okrepila splošne policijske sile pri mejnem nadzoru. Teh ljudi naj bi bilo od 

dva do tri tisoč, vpoklicali pa naj bi tudi več kot osemsto dijakov srednjih poklicnih šol 

(»Több mint 800 rendészeti szakközépiskolás lesz határvadász«, Index, 2015). Prvih 863 

Mejnih lovcev je 14. septembra na Trgu herojev v Budimpešti priseglo Orbánu Viktorju 

osebno, ki je mlade rekrute nagovoril kot »branitelje Madžarske in Evrope ter madžarske 

kulture« (»Esküttettek a próbaidős rendőrök, majd irány a határ«, NOL, 2015).  

Po zaprtju srbsko-madžarske meje so se migracijska gibanja preusmerila na hrvaško-

madžarsko mejo, kjer so hrvaške in madžarske oblasti »potihoma« organizirale nezakonit 

transport migrantov proti Avstriji. To je potekalo vse do oktobra, ko so ogradili še ta del meje 

(šele takrat se je gibanje preusmerilo proti Sloveniji) (»The Humanitarian Corridor, 

MovingEurope«, 2016).  

Spomladi 2016  je sledil nov sveženj amandmajev migracijske in azilne zakonodaje. Tokrat 

so, kar se tiče azilne zakonodaje, vpeljali  mehanizem "ponovne evalvacije« azilnega statusa 

po treh letih, da bi preverili »globino«29 integracije, omogočilo ne-izdajo potnih listin ljudem 

z mednarodno zaščito, v primeru, da predstavljajo »varnostno grožnjo« in omogočili, da se 

»humanitarna zaščita« podeli tudi za šest mescev (sicer je humanitarna zaščita trajala 1 leto). 

                                                            
27Ravno te spremembe so botrovale k eskalaciji nasilja 16. septembra na mejnem prehodu Horgoš-Röszke, kot 
sem zapisal v prejšnjem poglavju.  
28Če meje dnevno prečka več kot 500 migrantov, če jih je več kot 2000 v posameznem taborišču ali če ti 
protestirajo kjerkoli v državi.  
29Kako se meri »globina« integracije?! 
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Prav tako so zmanjšali standarde pridržanja ljudi v zaprtih centrih za tujce in prosilce za azil, 

ki določajo koliko »bivanjskega« prostora mora imeti odrasel moški, ženska oz. družina (prej 

je npr. odrasel moški bil upravičen do 15 kvadratnih metrov zračnega in 5 kvadratnih metrov 

»osebnega« premičnega prostora, sedaj pa so te dimenzije zmanjšane na 6 in 3 kvadratnih 

metrov). Ukinili so tudi integracijsko pomoč države, kar pomeni, da prosilci za azil niso 

upravičeni do nobene denarne, stanovanjske oz. druge podpore; država pa lahko terja 

povračilo kakršnihkoli sredstev, ki so jih prosilci za azil dobili od države. Prav tako so 

prosilcem za azil prepovedali delat in omejili čas bivanja v taborišču, po odobreni prošnji, na 

30 dni, kar ne zadošča za iskanje stanovanja (brez denarja in dela) (»Draft amendments to  

asylum law in Hungary will drive refugees to Western Europe«, Migszol, 2016).  

Poleti 2016 so sprejeli t.i. »pushback30« zakon, ki je legaliziral sicer že uveljavljeno prakso, 

da se ljudi lahko iz teritorija Madžarske, znotraj 8 kilometrov od državne meje, »porine« 

nazaj čez mejo (recimo v Srbijo) (»Hungary: Latest amendments “legalise” extrajudicial 

push-back of asylum-seekers, in violation of EU and international law«, HHC, 2016). Glede 

na izjave migrantov (glej npr. www.migszol.com) pa policijski organi, kar je bilo 

pričakovano, niso upoštevali omejitev osmih kilometrov, temveč so izvajali »pushbacke« iz 

celotnega teritorija Madžarske.  

Marca letos pa so restrikcije azilne in migracijske zakonodaje dosegle svoj dosedanji višek. 

Parlament je 7. marca31 potrdil vladni predlog zakona, po katerem bodo – v izrednih 

razmerah, ki veljajo s presledki od septembra 2015, končale pa bi se naj septembra 2017 – vse 

prosilce za azil za neomejen čas pridržali v zaprtih tranzitnih conah, ukinili ostale odprte in 

zaprte centre za »ilegalne« migrante in prosilce za azil in legalizirali »pushbacke« s celotnega 

teritorija Madžarske. Prav tako zakon predvideva  skrajšane azilne procese, ki jih lahko izvaja 

tudi nekvalificirano osebje. »Koncentracijsko taborišče« naj bi migranti zmeraj lahko 

zapustili, v smer Srbije, če opustijo prošnjo za azil; s tem pa zapravijo možnost še kdaj 

zaprositi za azil na Madžarskem (»Hungary: Draft Law Tramples Asylum Seekers’ Rights; 

EU Should Seek To Halt Plan to Hold Asylum Seekers in Transit Zones«, HRW, 2017).  

Od gradnje prve, skupno 500 km dolge, ograje se madžarski »mejni sistem« vse bolj 

dograjuje in posodablja. Marca 2017 so oznanili grajenje dodatne, »pametne« ograje, 

                                                            
30Pri »pushbacku« gre za – glede na Ženevsko konvencijo o beguncih – nezakonit postopek, kjer policijski 
organi na silo »porinejo« ljudi čez državno mejo, brez da bi ti imeli pravico zaprositi azil.  
31Spomnimo, da so 7. marca 2016 evropske oblasti razglasile konec neregularnih migracij po Balkanu in sklenile 
dogovor s Turčijo o zaustavitvi migracijskih gibanj.  
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opremljene z video-nadzornim sistemov, termičnimi kamerami, zvočniki,…, vsakega, ki bi se 

ograje dotaknil, pa bi stresla elektrika. Zvočniki v več jezikih oddajajo sporočila, kot npr: 

»Pozor, opozarjamo vas, da se zadržujete na madžarski meji";  ali: "Poškodba ograje ali njeno 

nezakonito prečkanje je po madžarskih zakonih obravnavano kot kriminalno dejanje. Tega ne 

počnite. Če želite vložiti prošnjo za azil, to storite v tranzitni coni« (»V žičnato ograjo tudi 

elektrika«, Žurnal24, 2017).  

 

4.2 »Ne želim si drugega, kot služiti domovini«32 

Zygmunt Bauman je v svojem delu Collateral Damage / Kolateralna škoda (2011) opisal 

genezo države, ki v tekoči moderni vse bolj opušča zagotavljanje eksistencialne varnosti ljudi 

preko socialnega varstva in regulacije trgov. Posledično se razrašča negotovost in strah, ki pa 

ju država, preko medijskega napihovanja groženj in tveganj, preusmerja na področje 

neekonomskih ranljivosti in negotovosti: telesna integriteta, zdravje, način življenja in 

življenje samo. Glavni sovražniki držav postajajo teroristi, migranti, epidemije, kajenje in 

trans-maščobe, …; legitimnost pa črpajo iz zagotavljanja varnosti pred tovrstnimi tveganji.  

 Po mnenju Orbána Viktorja so masovne migracije največja grožnja evropskim – krščanskim 

– narodom: migranti ne sprejemajo »evropskih« vrednot in »načina življenja«, migracije 

pomenijo več terorizma in kriminala, prav tako pa hitro uničujejo domorodne kulture (Orbán, 

2017). Tako je na januarski prisegi novih enot Mejnih lovcev dejal, da »…človekove pravice 

nikjer ne predpisujejo narodnega samomora« (»Orbán Viktor beszéde a határvadászok 

eskütételén«, Kormány, 2017). V zamišljanju madžarske vlade, ki je globoko ponotranjila 

postulat »braniteljev evropske civilizacije« - tako kot nekoč nacistične SS enote - je brezimna 

tesnoba »negativne globalizacije« (Bauman, 2006a; 2011), pridobila podobo »ilegalnega 

migranta«, ki preti spodkopati uveljavljeni red.  

V najboljši maniri biopolitike, zelo nazorno in neposredno, madžarska država izvaja morilsko 

nasilje zgolj v kolikor je ogrožena varnost populacije. Za razliko od državnega rasizma 

nacistične Nemčije, ki je temeljil na znanstveni klasifikaciji manjvrednih oz. večvrednih ras, 

se sodobna govorica rasizma odvija na ravni »kulture«, »načina življenja« in »telesne 

varnosti« (glej npr. Balibar in Wallerstein, 1988). Sovražnik, ki se mu vztrajno odreka status 

                                                            
32Greskó Zoltán, narednik posebne policijske enote. Povzeto po intervjuju v posebni prilogi madžarskega 
policijskega magazina »Zsaru«, ki je namenjen pomožni policijski enoti Mejni lovci.  
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političnega nasprotnika, ne predstavlja »biološke nevarnosti« pač pa »varnostno tveganje«, ki 

ga je potrebno obvladat, zmanjšat in na koncu nevtralizirat33; vse to pa se, v primeru 

»ilegalnih migracij«, odvija preko upravljanih režimov zaprtih centrov, taborišč, deportacij, 

policijskega nasilja, nadzora, itd.. (Kovačič, v Foucault 2015).  

Na Madžarskem je imperativ smrti, utemeljen kot rasističen koncept obrambe »avtohtone« 

družbe, v toku Balkanske poti in njenega zapiranja, vzniknil na dveh razvidnih mestih34: 

montirani procesi zoper Röszke 11, predvsem proces Ahmeda H. in fizično nasilje nad 

migranti v obmejnih območjih na jugu države (kjer so še zmeraj v veljavi »izredne razmere«).  

Poglejmo si najprej nekaj  izjav migrantov, objavljenih na spletni strani »www.migszol.com«, 

v rubriki »Border Violence«, ki so bili deležni fizičnega in psihičnega nasilja/mučenja ob 

prečkanju srbsko-madžarske meje. 

 »…Ob mejni ograji je bila blatna proga, kamor so nas (madžarski policisti) posedli v 

vrsto. Ukazali so nam roke držati za vratom, glavo pa nasloniti navzdol. V blatu so nas 

zadrževali od enih do treh ponoči, preden so nas deportirali. Udarjali in brcali so nas. 

Enemu psi so za pet minut odstranili nagobčnik, da bi nas ustrahovali. Psa niso 

popolnoma spustili, vendar so ga držali blizu nas, na kratki verigi. (…) Enemu med 

nami so vzeli skoraj vsa oblačila, pustili so mu zgolj kratko majico in hlače, zatem pa 

so nas vse preiskali. Na koncu so nam vsem pobrali oblačila, obdržali smo zgolj eno 

kratko majico in en par hlač…« 

 »…Najprej so nas poškropili s solzivcem. Potem so meni in trem drugim ukazali naj 

se sezujemo in stojimo v snegu. Udarjali so nas s pendreki in nas brcali (…) Ne 

morem vam povedat kakšnega videza so bili. Niso nam dovolili, da bi jih gledali, če si 

jih pogledal so te udarili in dejali: »glavo drži navzdol!« Eden izmed njih je bil visok, 

suh, imel je bradico, dolgo centimeter in pol, in brke. On nas je najbolj udarjal. En 

drug je bil star in debel, imel je psa. Ukazali so nam, da naj dvignimo roke. Ko si 

dvignil roke so te udarili. Stali smo v snegu, vzeli so nam kape…« 

 »…Najprej so udarjali po celotni skupini, kasneje so nas udarjali individualno. Morda 

si misliš, da ne bodo udarjali starejših in mladoletnih ampak so jih ravno tako. Niti se 

niso potrudili ugotoviti kdo je mlajši in kdo starejši, udarjali so nas kar takoj. Bil je en 

moški. Ni bil v skupini, ujeli so ga posebej. Tepli so ga 30 minut. Spraševali so ga: 

                                                            
33Čeravno  se med glavnimi argumenti protimigracijske desnice vse bolj pojavlja demografski diskurz plodnosti, 
rodnosti, bolezni, itd…  
34Kar pa nas ne sme zavest, da so tehnologije smrti omejene zgolj na ta dva kraja oz. trenutka.  
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»Kje je tvoja skupina?«, česar pa ni vedel. Njegovo glavo so treščili ob tla, kar mu je 

razbilo zobe. Kri mu je tekla iz ušes in iz nosa. Usta je imel prerezana, kjer so se mu 

zlomili zobje. Ko so nas odvrgli v Srbiji je bil na koncu, ni se mogel premikat. Zgolj 

ležal je na tleh…« 

 »…Še vedno smo sedeli v luži, nakar so se nam približali od zadaj in rekli: »Hello my 

friend«. Ko smo se obrnili so nas poškropili s solzivcem. Zatem je eden izmed njih, 

debeli moški z brado in brki, na nas spustil pse. (…) Psi so plezali in lajali na nas. 

Potem nas je policija ponovno udarjala s pendreki. Dvakrat so me udarili po hrbtu, 

dvakrat v glavo in po prstih. (…) Kasneje, vsakič ko sem jih poizkušal pogledat, so me 

udarili v glavo…« 

 »…Vzeli so nam nahrbtnike in pometali ven vso hrano in vodo, ki so jo našli. Trdo 

sadnje, kot jabolka in pomaranče, so nam zmetali v obraz. Zatem so nas odpeljali do 

ograje. Ni bilo dovolj mest za sedenje, zato smo vso pot stali. Drug madžarski policist 

je prišel s ključi, ki odpirajo ograjo, a nas je zaustavil starejši moški v vojaški 

uniformi. Vzel je svojo pločevinko solzivca in nam poškropil obraze. Zatem so nas 

ostali policisti fotografirali in nam velevali, naj nam bodo oči odprte. Zaradi solzivca 

to ni bilo mogoče, na kar so nas udarjali in nas prisilili, da smo gledali v kamero….« 

 »…Zatem so pobrali vsa topla oblačila, ki smo jih premogli: jakne, kape, šale, čevlje 

in nogavice, pustili so nam zgolj majice in hlače. Vsakemu, ki je bil oblečen v več kot 

en par hlač, so ukazali, naj jih sleče. Medtem je prispelo dodatno policijsko vozilo. 

Novo prispeli policisti so se pridružili ostalim. Zatem so enega izmed mojih prijateljev 

udarili po glavi, tako da je imel precejšnjo razpoko. Ukazali so nam, da naj sedemo v 

vrsto, razširimo noge, roke držimo na kolenih, glavo pa navzdol. Takrat so nas začeli 

polivati z vodo, ki so nam jo pobrali iz nahrbtnikov,  po glavi in oblekah…« 

 

Za madžarske oblasti so migracijska gibanja 2015 pomenila katastrofo: izguba kontrole, 

učinkoviti protesti migrantov, ki so onesposobili »varuhe reda«, osupljiva solidarnostna 

mobilizacija madžarskih državljanov ter diktat Nemčije in Avstrije. Zaradi »migracijske 

krize« in nevarnosti, ki naj bi jo predstavljali migranti, so oblasti septembra 2015 razglasile 

»krizno stanje« v dveh obmejnih občinah, marca 2016 so razširili »krizno stanje« v 

»nacionalne izredne razmere«, junija istega leta pa je parlament sprejel vladni predlog šestega 

amandmaja Madžarske ustave, ki povečuje izredna policijska in vojaška pooblastila v primeru 

»teroristične grožnje«, prav tako pa suspendira določene pravice (do zdaj »teroristična 
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grožnja« ni bila zapisana v ustavo kot vzrok za razglasitev izrednih razmer) (»Parliament 

approves changes to constitution on terror«, Dailynewshungary, 2016; Kovács, 2016). Kovács 

(prav tam) trdi, da madžarska vlada - z referendumi, propagando in konzultacijami - skuša 

ustvariti »permanentno izredno stanje« oz. po agambenovsko, »želeno izredno stanje« (1998, 

str. 168), ki tlakuje pot utrjevanja desničarsko avtoritarne oz. »neliberalne« države (Jones, 

2016).  

Glede na Madžarsko Ustavo (2011) se lahko v izrednih razmerah suspendira večino temeljnih 

pravic, razen pravic, ki jih določajo členi II, III in XXVIII, to so: varovanje človekovega 

dostojanstva pod vsemi pogoji; prepoved mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali 

kaznovanja (…); ter pravica do pravičnega sojenja, odvetnika, in predpostavka o nedolžnosti, 

dokler krivda ni dokazana (…). Podobno predpisuje tudi mednarodna zakonodaja na področju 

človekovih pravic (npr. Mednarodni Pakt o Državljanskih in Političnih Pravicah, 4. člen).  

Sodeč po izjavah migrantov in naravi »želenega izrednega stanja« je razvidno, da si Orbánovo 

interpretacijo suverenosti lahko razlagamo po Schmittu, po kateri ima vrhovno pravico 

odločati o obstoju izrednega stanja in ukrepih, primernih za obvladovanje le tega. Pri tem ne 

more biti nikakršnih zakonskih omejitev suverene oblasti, saj zakoni ne predvidevajo izredne 

razmere in jih ne gre uveljavljati v kaosu (Schmitt, 2005). Marca 2017 je Orbán na prisegi 

novih enot Mejnih lovcev dejal, da »zakon velja za vse, tudi za migrante«, v naslednjem 

stavku pa je poudaril, da je »…takšna pač realnost, katero ne morejo spremeniti še tako 

čudovito zapisani nesmisli človekovih pravic« (Orbán, 2017).  

Vprašajmo se torej, kako velja zakon za migrante, ki prečkajo mejo; oz. kako so življenja 

migrantov vsebovana v zakonu? Glede na sistematično nasilje in očitni suspenz najbolj 

temeljnih ustavnih in človekovih pravic, zakon velja tako, da je suspendiran; kljub temu pa so 

migranti njegovemu nasilju izpostavljeni na vsakem koraku (Dolar, 2003). Ko si stoji nasproti 

preprosto življenje migranta, ki vznikne kot posledica suspenza zakona in prazna forma 

(zakonskega) reda, t.j. nasilje, ki »ne potrebuje zakona, da bi uveljavilo zakon« (Schmitt, 

2005, str. 13), vznikne »sveto življenje«, ki je v maniri vključujoče-izključitve vključeno 

zgolj tako, da se ga lahko ubije, ne pa kaznuje (Agamben, 1998).  
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Poglejmo si natančneje še proces Ahmeda H., ki so mu sodili zaradi »terorizma in drugih 

kaznivih dejanja«.  

Nekaj dni po brutalnem napadu policije na protestnike-migrante na mejnem prehodu Horgoš-

Röszke, so v madžarskih medijih zaokrožile novice, da naj bi protestniki bili pravzaprav 

organizirani nasilneži, njihove vodje pa teroristi, ki so madžarskim oblastem dali ultimat dveh 

ur, da ponovno odprejo meje. Identificirali so dve vodje, to je že omenjeni Ahmed H., ki je 

trenutno na prestajanju 10 letne zaporne kazni v Budimpešti in »Jaszir« (v resnici Yamen A.), 

ki so ga izpustili po letu in pol zapora junija 2017. Novice so bile polno napačnih dejstev: 

Ahmed naj bi imel 7 oz. 9 veljavnih »schengenskih« potnih listov35, skupaj z »Jaszirjem« naj 

bi pripotovala z letalom36, oba sta terorista37, Ahmed H. naj bi imel 5 avtov, svoja podjetja in 

novo hišo38, prav tako pa naj bi islamistična organizacija, kateri pripada (Tablighi Jamaat), 

pošiljala teroristi v različne države39 (»Migrant detained for alleged role in clashes heard on 

terrorism charges«, Dailynewshungary, 2015).  

Da v tem primeru ni šlo za »običajno« sojenje je bilo jasno že od samih začetkov. Oblasti so 

nekaj dni po dogodkih 16. septembra že objavile, da so med aretiranimi identificirali 

»terorista« (»Hungary detains 29 asylum seekers including ‘identified terrorist’ in border 

clash«, RT, 2015): toliko o tem, da si nedolžen, dokler ti krivda ni dokazana. Ta »spodrsljaj«, 

ki je morda posledica neučakanosti, je zamenjal logični vrstni red, hkrati pa nazorno pokazal, 

da bo imelo sojenje vnaprej določen izid.  

Da so Ahmedu H. in drugim desetim »protestnikom« sploh sodili je posledica delovanja 

»izrednih ukrepov«, ki izhajajo iz razglasitve »kriznih razmer« septembra 2015. Ti ukrepi so 

omogočili hitri postopek vpeljevanja zakonskih sprememb: prekvalifikacija ilegalnega 

prečkanja oz. uničevanja državne meje iz prekrška v hujše kaznivo dejanje; ena izmed  

posebej obremenilni okoliščin pa je, če se mejo ilegalno prečka v sklopu množičnih izgredov 

(Kovács, 2016). Kot naročeno je do tega tudi prišlo, nemalo kritikov pa opozarja, da so 

                                                            
35S seboj je imel še potne liste svojih staršev in nekaterih drugih družinskih članov, s katerimi je potoval 
36Yamen  je  pobegnil  iz  Sirije,  nato  pa  po  klasični  poti  prispel  do  srbsko‐madžarske meje, medtem  ko  se  je 
Ahmed s starši dobil v Turčiji in jima pomagal premagovati nevarno pot(oba sta namreč bolehna) 
37Brez komentarja… 
38Ker smo v pogostem stiku z Ahmedovo ženo vemo, da niso premožna družina, Ahmed pa bi naj po poklicu bil 
zidar.  
39Čeravno  je  to  “dejstvo”  še  najbližje  resnici,  je  kljub  temu  daleč  od  resnice.  Gre  za  eno  izmed  tisočerih 
islamskih  organizacij,  ki  ima milijone  privržencev,  zagotovo  pa  se  je  kdaj  zgodilo,  da  se  je  kdo  izmed  teh 
privržencev pridružil vojaškemu džihadu.  
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policijsko-varnostne enote stopnjevale konflikt, oz. vsaj niso storile ničesar, da bi ga umirile 

(»Report: Poor preventive steps led to escalation of Röszke conflict«, BBJ, 2015). 

Kljub izredni naravi Ahmedovega sojenja, ustava pod nobenimi pogoji ne dovoljuje ukinitve 

XXVIII člena Madžarske Ustave, ki varuje temeljno pravico do pravičnega sojenja in 

predpostavke o nedolžnosti (2011). Tokom sojenja pa je en absurd sledil drugemu, ena 

sumljiva poteza drugi. 

Glede na poročila udeležencev sodnih procesov (»The hearing of Ahmed H.«, Migszol, 2016; 

»Free the Röszke 11. Imprisonment of migrants and repression against movements in 

Hungary and beyond«, 2017) je sodnica – na trenutke – prevzela vlogo tožilca, sicer pa je 

večina sojenja potekala v »dolgočasnem« vzdušju branja nepomembnih izjav policistov in 

ostalih desetih obtožencev in pregledovanja neuporabnih video posnetkov. Oboje o vlogi, kaj 

šele krivdi, Ahmeda H. na protestih ne pove ničesar. 

Prevajalec Ahmed H. mu naj večkrat sploh ne bi prevajal: to tezo še dodatno potrjuje dejstvo, 

da je ena izmed prevajalk v procesu proti ostalim desetim, dokazano potvarjala malodane 

celotno besedilo (»Translator in migrant trials charged with prejury«, Dailynewshungary, 

2017).  

Glavna obtožbena linija, kot je razvidno iz končne sodbe40, je bila, da naj bi Ahmed H. 

policiji dal ultimat dveh ur, da migrante spustijo čez mejo; v nasprotnem primeru bi napadli. 

To definirajo kot teroristično dejanje, namreč izsiljevanje države pod pretnjo nasilja. Med 

glavnimi dokazi tožilstva je slika, na kateri Ahmed H. s kazalcem in sredincem desne roke 

oblikuje črko V, kar interpretirajo kot znak za »dvourni ultimat«. 

Najbolj osupljivo dokazno gradivo, ki naj bi Ahmeda H. jasno identificiralo kot terorista, je 

golo dejstvo, da je musliman, ki je romal v Meko (Essif, 2016). Bolj kot dokazno gradivo pa 

so bile ključne diskurzivne taktike tožilstva in sodnice, ki naj bi vztrajno gradile kontrast med 

»požrtvovalnimi« policisti in poškodbami, ki so jih utrpeli ter »nasilnimi« migranti, ki so 

brezvestno napadli policiste, ki so zgolj opravljala sovje delo.  

Sodnica je prav tako zavrnila več kot dvajset prič (novinarjev, aktivistov, …), ki jih je 

predlagala obramba, tako kot tudi avdio in video material, kjer je razvidno, da Ahmed H. ni 

pretil policistom (»Ahmed H.'s trial postponed! The next and final hearing will be on 

                                                            
40 Obsodbo sem samo enkrat imel na vpogled za dve uri. 
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November 30th!«, Freetheroszke11, 2016). Na doslej zadnjem sojenju, 30. novembra 2016, je 

bil obsojen na 10 let zapora in neomejen izgon iz države.  

Pozicija Ahmeda H. spominja na to, kar Žižek imenuje »nezakonit upornik«, izraz ki so ga 

uporabljale ZDA v »vojni proti terorizmu« po napadih na WTC (2002). Gre za obliko 

»svetega življenja«, ki pod krinko »vojne proti terorizmu«, nasprotniku oblasti odvzema 

status političnosti. Ahmed H. tako ni interpretiran kot politični nasprotnik, ki bi se 

zoperstavljal oblasti, temveč »nezakonit upornik« oz. »terorist«, ki se upira silam 

univerzalnega reda.  

Ravno status »nezakonitega upornika« onemogoča, da bi ga obravnavali kot »običajnega 

kriminalca«; ravno iz tega izvirajo vse dvoumnosti in absurdi in ravno zaradi tega ima ta 

proces malo, če sploh kaj, skupnega s pravom. Tako lahko razumemo glavno os konflikta 

med madžarskimi oblastmi, ki vztrajajo pri tem, da je Ahmed terorist in med njegovimi 

podporniki in obrambo, ki si prizadevajo zmanjšati obsodbo na »sodelovanje v množičnih 

izgredih« in »nezakonito prečkanje meje«: zgolj tako bi mu lahko podelili status storilca 

kaznivega dejanja, kateremu se sodi po črki zakona.  

Primer Ahmed H., ki oblastem služi kot potrditev izračuna migrant=terorist in legitimacija 

izven-zakonskega upravljanja migracij/«varnostnih groženj«, razgali celotno strukturo 

oblastnega nasilja, ki ubija (socialno, fizično) zgolj v imenu varnosti. Prav tako nam daje 

vpogled v »schmittovsko« naravo madžarskih oblasti, ki so že davno tega, preden je Ahmed 

H. pristal na srbsko-madžarski meji, odločile, da so migranti grožnja avtohtoni populaciji. 

Taka »pristna« odločitev ni utemeljena v zakonu ali (človekovih) pravicah, ki »izrednih 

razmer« ne predvidevata in vključujeta, temveč v politiki, ki je že zdavnaj postala bio-

politika.  
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5. Sklep 

Kaj nam torej Madžarski primer pove o odnosu Evropske unije do migrantov in migracijskih 

gibanj? Ali je Madžarska zgolj pankrt Evrope, deviacija od liberalnega projekta univerzalnih 

človekovih pravic in demokracije? 

Žal menim, da temu ni tako.  

Agamben (1998) je postavil tezo, da živimo v času, ko se je vsa politika že zdavnaj 

spremenila v biopolitiko, kjer klasična razlikovanja med levimi in desnimi, demokracijo in 

totalitarizmom, vse bolj izgubljajo pomen. Vsaka oblast temelji na »politiziranju« preprostega 

življenja, tako v »totalitarnih« družbah, kot v družbah hedonističnega potrošništva: ne način 

življenja, ne poklic in ne kakršnakoli druga kvaliteta ljudi…golo dejstvo rojstva, naša živalska 

eksistenca, je temelj suverenosti. Smo suverene živali, katerih preprosto življenje je vrhovna 

arena političnih odločitev (kako se prehranjujemo, smo zdravi, kadimo, se razmnožujemo, 

umiramo, smo čisti in umiti).  

Ravno ta intimna vez med demokracijo, ki se formalno zavzema za srečnost in osvoboditev 

preprostega življenja in totalitarizmom, ki preprosto življenje postavi kot vrhovno polje 

odločitev o življenju in smrti, lahko razloži, kako se demokratični režimi »z lahkoto« 

pretvorijo v totalitarizme in obratno; v 20. stoletju je bilo teh primerov veliko.  

Pogoste a docela impotentne kritike Orbána in njegove »neliberalne« politike, nikakor ne 

zadenejo bistva. To se ne dogaja zgolj zaradi pomanjkanja besednjaka in analiz, temveč ker je  

Orbán potlačena resnica, ki se z vso sunkovitostjo vrača v samo osrčje Evropske unije.  

Svet je v fazi skrajne polarizacije, posajen z maloštevilnimi kupolami razvoja, pravic, varnosti 

in blagostanja, ter na prostorne krajine vse bolj brutalnega izkoriščanja, onesnaženja, vojn, 

avtokracij in barakarskih naselij. Evropa kot relativno dostopen prostor (v relaciji do 

Zalivskih držav, Japonske in Avstralije) se zdi kot edini »varnostni ventil« za ljudi iz Afrike 

in Bližnjega vzhoda, ki želijo biti več kot izkoriščani delavci, sužnji ali »topovska hrana« 

uničevalnih vojn.  

Demografi, ki so tudi svojevrstni fašisti, »opozarjajo« o nevzdržnosti demografskih razlik 

med »starajočo« se Evropo in populacijskim prirastom v državah v razvoju. Evropo, brez trde 

migracijske politike, bi tako lahko »preplavile horde« mladih Afričanov in Arabcev; vsaj tako 

trdijo skrajni desničarji, kot je to Orbán. Glede na razvoj selektivnih mejnih režimov in politik 
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deportacij in nasilja, pa se evropski tehnokratski aparati upravljanja populacij ravnajo točno 

po teh smernicah. Razumeti pa moramo, da obstoječ sistem meja služi ohranjanju razmerij 

moči in neenakosti; svet kjer zavoljo ohranjanja družbene stratifikacije »najbolj demokratične 

in razvite« države dopuščajo, da jih obdajajo množična grobišča.  

Kje je tukaj razlika med »demokratično« Evropo in »nestrpno« Madžarsko. Migracijska 

gibanja so v evropskem kontekstu sama sprožila izredne razmere, saj je moč slednjih grozila 

razveljaviti mejne in migracijske režime; ko so oblasti »nevarnost« ukrotile, so preklicale 

izjemne ukrepe in povrnile »red«. Za razliko pa imamo na Madžarskem »želene« izredne 

razmere, ki jih podaljšuje neutrudna propaganda, ki vzbuja strah in paranojo. Gre torej zgolj 

za razliko med dvoličnimi državami na eni strani -  kjer hkrati sobivajo visoka stopnja 

blagostanja in dostopa do pravic in nedemokratični, nasilni režimi upravljanja nezaželenih 

populacij – in državami na drugi, ki vodijo odkrito politiko »pristnih odločitev«, ki jih ne 

omejujejo zakoni in pravice, kot bi dejal Schmitt (2005); med državami, ki na vso silo 

zakrivajo resničnost oblastnega nasilja in med takimi, ki isto resničnost postavijo za glavni 

smoter delovanja.   

V dobi, kjer »preprosto življenje«, ki se je »…tradicionalno nahajalo na robovih političnega 

reda (…) postopoma sovpada s političnim redom kot takim…« (Agamben, 1998, str. 9), vodi 

poskus lociranja novega homo sacra v izum prostora, kjer je zabrisana vsakršna ločnica med 

življenjem in zakonom: to so – med drugim - mejni prehodi, predvsem na madžarsko-srbski 

meji. Tamkajšnjo nasilje ni ne preprosto dejstvo človeške narave, saj vznikne šele kot 

posledica suspenza zakona; prav tako pa niti ni zakon, saj je ta razveljavljen. Gre za meglen 

prag nerazpoznavnosti, kjer so življenja ljudi, brez posredovanja zakona, izpostavljena oblasti 

slehernega policista, vojaka ali mejnega lovca. Ti pa svojega dela ne dojemajo kot brutalnega 

nasilništva, temveč kot obrambo Madžarov in Evropejcev; svojih nasprotnikov, migrantov, pa 

ne dojemajo kot upornikov ali avtonomnih iskalcev svobode in dostojanstva, temveč kot 

grožnjo, ki jo je potrebno izničiti. 

Množična migracijska gibanja skozi Balkan, njihovi protesti, moč in odločnost, so kljub 

kratkotrajnosti in hitri vzpostavitvi kontrole in reda s strani evropskih oblasti, razkrili 

potencial Benjaminovega »mesijanstva«, ki bi prebil krog »mitskega« nasilja in vključitve-

preko-izključitve. Ne glede na dozdevno brezizhodnost in popolni nadzor evropskih držav, se 

je septembra 2015 pojavila zgodovinska priložnost, ki je begala oblastnike in njihove pse 

tehnokrate. Ves visokotehnološki režim upravljanja populacij in ohranjanja temeljnih delitev, 
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ki vzdržujeta skrajne neenakosti, se je soočil z neomajno željo ljudi po blagostanju, 

prihodnosti in dostojanstvu. Čeravno si ne bi drznil trditi, kot nekateri aktivisti, da so migranti 

proletariat, oz. revolucionarni subjekt 21. stoletja, so močna in množična migracijska gibanja 

pokazala, da ne živimo v dobi »konca zgodovine«, da države niso vsemogočne, in da lahko 

ustvarjamo drugačen svet, v katerem bodo življenjske potrebe ljudi postavljale zakone.  
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