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Izvleček 

V diplomskem delu je obravnavana problematika tujih delavcev na začasnem delu v Sloveniji ter 

njihova predstavitev v slovenskih tiskanih medijih.  

V današnjem svetu so migracije aktualno družbeno in politično vprašanje. Pod vplivom 

globalizacijskih tokov narašča število ekonomskih migracij, predvsem iz gospodarsko manj razvitih 

predelov v razvitejše. V Slovenijo prihaja na delo največ tujcev iz držav nekdanje Jugoslavije, z 

vstopom v Evropsko unijo pa se povečuje tudi število preostalih delavcev na začasnem delu pri nas. 

Večina tujih delavcev v Sloveniji opravlja nizkokvalificirana dela predvsem v gradbeništvu in 

proizvodni industriji. Za delo, ki ga opravljajo, so pogosto slabo plačani, delodajalci pa sistematično 

kršijo njihove delovne in druge pravice, saj so tuji delavci zaradi pomanjkljive zakonodaje v veliki meri 

odvisni od njih.  

Mediji imajo v družbi pomembno vlogo, ki ni vezana zgolj na obveščanje javnosti, saj z izbiro novic in 

načinom poročanja pomembno vplivajo tudi na oblikovanje javnega mnenja. Tuji delavci so 

marginalizirana družbena skupina, s katero večinska družba nima vsakdanjih stikov, temveč večino 

informacij pridobi ravno iz množičnih medijev. 

V empiričnem delu naloge je opravljena analiza diskurza in vsebine 55 prispevkov iz 12 različnih 

publikacij. Ugotavljal se je kontekst poročanja o tujih delavcih, kateri so glavni problemi, ki jih 

prispevki obravnavajo, ter glavni akterji, ki v njih nastopajo. V ospredju je vloga tujih delavcev samih, 

ter koliko so njihova lastna stališča predstavljena in upoštevana. Tuji delavci so v prispevkih večinoma 

predstavljeni kot žrtve razmer in izkoriščanja delodajalcev, zanemarjena pa sta njihov pozitiven 

prispevek k družbi in zmožnost, da sami aktivno sodelujejo pri reševanju nastalih problemov, kar se 

sicer v okviru organizacije nevidnih delavcev sveta že postopoma uresničuje. 

 

Ključne besede: tuji delavci, migracije, medijske reprezentacije, analiza diskurza. 

  



 
 

Abstract 

Diploma thesis discusses problematical aspect of foreign workers temporarily working in Slovenia 

and their representation in Slovenian print media. 

Today migrations are one of the main social and political issues. Under the influence of the 

globalization, economical migrations are constantly increasing, especially from economically less 

developed to more developed areas. Most of the foreign workers in Slovenia come from former 

republics of Yugoslavia, with Slovenia’s entering into European Union the number of other foreign 

workers also increases. Most of these foreign workers are performing low-skilled labor, particularly in 

construction and manufacturing industries. They are often underpaid for their work and employers 

are systematically violating their rights, in part because of the insufficient legislation which 

subordinates the foreign workers.  

Media has an important role in modern society, not just when it comes to informing the public, but 

also by creating public opinion with selection of news topics and ways of reporting them. Foreign 

workers are a marginal group, living on the edge of society, so majority of the population does not 

have a lot of contact with them. Most of the information general public receives about foreign 

workers comes from the mass media.  

The discourse analysis of the content of 55 newspaper articles from twelve different publications was 

conducted, to estimate the context of reporting about foreign workers. Main problems of workers 

and other important figures in their stories were exposed. We stressed out the role of foreign 

workers and how their opinions are considered and represented in the selected print media.  Articles 

about foreign workers are for the most part describing them as victims of circumstances, exploited 

by their employers. Their constructive role and contribution in the society is often disregarded and 

they are not considered to be equally qualified for constructive cooperation in resolving their own 

problems, even though they have formed the International Worldwide Workers Association, which 

already deals with such issues.  

 

Key Words: foreign workers, migrations, media representations, discourse analysis. 
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Uvod – 's trebuhom za kruhom'  

Ljudje že od nekdaj stremimo k boljšemu življenju, ugodnejšim razmeram za bivanje in seveda tudi k 

donosnejšemu zaslužku, ki nam vse to lahko omogoči. Včasih so se preseljevala cela plemena ali 

ljudstva, danes pa se ob dejstvu, da ima večina svetovnega prebivalstva stalno prebivališče in le redki 

še živijo nomadsko življenje, običajno selijo (ali s tujko migrirajo) predvsem posamezniki. Ta pojav 

torej ni nov, konec koncev že staro slovensko reklo 's trebuhom za kruhom' opisuje željo 

posameznika, da si odide poiskat boljše življenje v tujino. 

S pojavom institucije države, predvsem pa v 20. stoletju ob uvedbi birokracije in postopnega 

omejevanja preseljevanja v nekatere predele sveta z nadzorom meja, postajajo tematika migracij in z 

njo povezana vprašanja ter problemi vse bolj aktualni. Ljudje se ne selijo več zgolj iz ekonomskih, 

temveč tudi iz političnih, ekoloških in drugih vzrokov. V novem tisočletju je problem migracij že v 

ospredju in mnogo jih napoveduje (npr. Pajnik, 2003; Balibar, 2007), da bodo migracije (in njihova 

regulacija) v prihodnjih desetletjih eno izmed ključnih vprašanj moderne (zahodne) civilizacije. 

V Sloveniji se je poleg mnogo valov izseljevanj (emigracij) skozi zgodovino v zadnjih 50 letih zgodilo 

tudi precej imigracij, torej priselitev v Slovenijo. Najbolj obsežna so bila ta preseljevanja v času 

nekdanje Jugoslavije (1960–1990), ko so nizkokvalificirani delavci, delno pa tudi najvišje kvalificirani, 

prihajali k nam na delo in po zaslužek, se tu nastanili in si v večini tudi uredili življenje ter ustvarili 

družine. Te 'prišleke' je slovenska družba počasi (in z nekaterimi še vedno zelo aktualnimi problemi) 

sprejela medse, z osamosvojitvijo in pozneje vstopom v Evropsko unijo pa so se odprla vrata za nove 

migrante, ki 's trebuhom za kruhom' prihajajo k nam. Gre za ljudi iz vsega sveta z različnimi cilji, 

željami in zmožnostmi. Večina jih sicer še vedno prihaja s področja nekdanje Jugoslavije, pridružujejo 

pa se jim posamezniki iz drugih manj gospodarsko razvitih delov Evrope (Evropske unije in širše), 

Afrike, Bližnjega vzhoda in Azije. Vsekakor gre za zelo pisano skupino ljudi, za katere pa je, vsaj v veliki 

večini, skupna lastnost slab ekonomsko-socialni položaj, ki ga 'uživajo' pri nas. 

V diplomski nalogi se osredotočam predvsem na takšne priseljence, ki imajo (iz različnih vzrokov) v 

Sloveniji slabo urejene pogoje za bivanje in življenje ter pri nas opravljajo različna dela. Pri tem gre 

lahko za prosilce za azil, t. i. ilegalne prebežnike, ki delajo 'na črno', mednje pa uvrščam tudi delavce 

si sicer urejenim (začasnim) delovnim vizumom oziroma delovnim dovoljenjem, ki so žrtve izsiljevanja 

ali poneverb oziroma so tako ali drugače kršene njihove osnovne človeške pravice. Problem 

neurejenega statusa in življenjskih razmer teh delavcev je v zadnjem času (predvsem v letu 2010) 

postal tudi zelo aktualna politična ter medijsko razvpita tema. Mediji sicer skrbijo za obveščenost 

javnosti o aktualnih dogodkih, vendar pa, kot opozarjata Erjavec in Kovačič (2007), s svojo 
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selektivnostjo in načinom poročanja soustvarjajo javno podobo in so danes eden izmed ključnih 

dejavnikov v družbi. V empiričnem delu naloge analiziram poročanje tiskanih medijev o tej tematiki v 

letu 2010. 

Menim, da Slovensko – tako kot tudi širšo svetovno – družbo in njene politične strukture v bližnji 

prihodnosti čaka veliko izzivov s področja migracij ter z njimi povezane problematike. V diplomski 

nalogi skušam osvetliti nekatere družbene probleme in izzive, stanje na področju zakonodaje ter 

predvsem 'skrite pasti' medijske reprezentacije te problematike. Predstavim nekatere organizacije in 

rešitve, ki na tem področju že obstajajo, ter skušam nakazati priložnosti za nove, ki so vsekakor (in 

bodo v prihodnosti po mojem mnenju vedno bolj) potrebne. 
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Teoretični del 

1 Predstavitev tematike in obravnavanih pojmov 

1.1 Migracije oziroma preseljevanje 

1.1.1 Država 

Država je politična skupnost ljudi, s katero se misleci in sociologi ukvarjajo že od časa antike. Platon je 

prvi govoril o ideji države. Opisoval je mestne državice – politeje ali polise – kot ene prvih oblik 

(pravno) urejene države. V delu Država (Platon, 1976) je skušal opredeliti ta pojem, predvsem pa 

zarisati idealno, utopično državo ali skupnost ljudi, ki živijo na skupnem območju (mesto pa tudi 

širše). S tem se je že zelo približal sodobnim pojmovanjem države. Slovar slovenskega knjižnega jezika  

(1998: 178) namreč opredeljuje državo takole: »1. organizirana politična skupnost, ki ima na 

prostorsko omejenem ozemlju suvereno oblast … 2. politična sila, ki predstavlja, vodi, upravlja to 

skupnost ...«. 

Weber (v Haralambos in Holborn, 1999: 511) definira državo kot: »človeško skupnost, ki si (uspešno) 

lasti monopol nad legitimno uporabo fizične sile na danem ozemlju«. Država je torej institucija, ki so 

jo ustanovili ljudje, s katero nadzorujejo in upravljajo določen del ozemlja (v političnem, 

gospodarskem in pravnem smislu). 

1.1.2 Meje 

Veliki splošni leksikon (1998: 2544) opredeljuje mejo kot: »črto, ki ločuje, razmejuje države, dežele, 

ljudstva, kulturne kroge, podnebja in vegetacijska območja, zemljišča ipd. …«. V diplomski nalogi je 

govora predvsem o mejah med državami, deželami in ljudstvi.  

V sodobnem svetu se pomen meja vse hitreje spreminja. O tem veliko piše sodobni francoski filozof 

in politolog Étienne Balibar v svojem delu Mi, državljani Evrope? (Balibar, 2007). Najprej opozori 

(prav tam: 132), da so meje institucije, in ne naravna danost. Pravi, da niti meje ne ostanejo stabilne, 

ko se vse druge institucije v državi preoblikujejo, čeprav na prvi pogled morda ni videti tako. Meje 

namreč v osnovi delujejo statično, saj nadzirajo gibanje in delovanje državljanov in nedržavljanov ter 

»… celo v najbolj demokratičnih državah status državljana izenačijo s statusom 'subjekta', in na 

katerih se politična participacija umakne vladavini policije« (prav tam: 132).  

Kljub tej navidezni statičnosti »so se meje – ponekod hrupno, ponekod po tihem – premaknile« (prav 

tam: 133), spreminja pa se tudi njihova družbeno-politična funkcija. S tem Balibar meri na dejstvo, da 
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so se meje, ki so sicer fizično na obrobju političnih prostorov (držav), na ravni političnega diskurza in 

»ustrezne institucionalne prakse prenesle na sredino političnega prostora. Potemtakem ne delujejo 

več zgolj kot robovi, zunanji limit za demokracijo, ki ga državljani dojemajo kot bariero, ki varuje 

njihove pravice in njihovo življenje …« (prav tam), ampak so eno izmed osrednjih odprtih vprašanj v 

sodobnem svetu, s katerim se spoprijemamo že zdaj, kot je Balibar (1982, 1998 oba v Balibar 2007: 

51 in 132) opozoril že v osemdesetih ter na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. 

Podrobneje bom o problematiki meja govoril v poglavju Sodobna problematika migracij, kjer je ta 

tema nadalje razčlenjena in opisana. 

1.1.3 Tujec 

Veliki splošni leksikon (Javornik, ur., 1998a) razloži besedo tujec takole: »tujec, vsak ki nima 

državljanstva države, v kateri je. Pravni položaj tujca v Sloveniji ureja zakon o tujcih. Na prošnjo lahko 

pridobi delovni ali poslovni vizum. V primerih, ki jih določa zakon, lahko tujec zaprosi za dovoljenje za 

začasno prebivanje. Dovoljenje za stalno prebivanje lahko dobi tujec, ki najmanj tri leta neprekinjeno 

biva na območju Republike Slovenije. Pravice tujca do političnega delovanja so omejene. Tujci nimajo 

aktivne in pasivne volilne pravice, vendar pa so dolžni delovati v skladu z davčno in drugo 

zakonodajo«.  

Formalno gledano je torej definicija tujca jasna, v sociološkem smislu pa ni vedno tako. Tujci so 

namreč velikokrat tema vsakdanjih pogovorov, pri čemer se pogosto zamegli dejanska skupina ljudi, 

o katri naj bi govorili. Ana Kralj (2008) s tega vidika opozarja, da je tematizacija tujca v sociologiji 

presenetljivo redka. Izpostavi predvsem vidik iz eseja Tujec (George Simmel, 1908 V prav tam: 135), 

kjer je tujec označen ne le kot naključni prišlek, ki je »danes prispel in bo jutri odpotoval«, temveč kot 

človek, ki je »danes prišel in bo ostal tudi jutri«. Tujec v tej luči pooseblja modernega človeka, ki ga 

zaznamujejo dinamičnost, prehodnost in mobilnost (prav tam: 136).  

Avtorica (prav tam) pod vplivom omenjenega eseja izpostavi dvojno vlogo tujca, gledano z 

zgodovinsko-družbenega vidika: 

– v času negotovih oziroma kriznih družbenih razmer tujec postane 'grešni kozel', 

– v času stabilnih družbenih razmer pa je tujec zaradi svoje nepristranskosti lahko idealen 

posrednik v blagovni (ekonomski) in emotivni (čustveni) izmenjavi med 'domačim' 

prebivalstvom. 

Da nekdo sploh postane tujec, se mora najprej preseliti v drugo državo ali z drugo besedo emigrirati. 

Kaj točno migracije pomenijo, bom skušal razložiti v nadaljevanju. 
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1.1.4 Migracije  

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeli migracije (Bajec in sodelavci, 1998: 550) kot:  

»migrácija -e ž (á) 1. spreminjanje stalnega ali začasnega bivališča, zlasti iz gospodarskih vzrokov; 

selitev, preseljevanje: migracija narašča; migracija delovne sile iz vasi v mesta; nacionalna in 

internacionalna migracija; sezonska in stalna migracija prebivalstva / knjiž. v času velikih migracij 

ljudstev preseljevanj ♦ ekon. migracija kapitala prenos kapitala iz ene gospodarske panoge ali 

pokrajine v drugo; soc. dnevna (delovna) migracija vsakodnevno potovanje zaposlenih ljudi v kraj 

zaposlitve in nazaj …«.  

Dalje jih razčleni še na emigracije in imigracije (prav tam: 198 in 296): 

»emigrácija -e ž (á) 1. izseljevanje v tujino, zlasti iz političnih vzrokov: emigracija je naraščala; razmere 

so silile ljudi k emigraciji / ekonomska emigracija // bivanje v tujini iz teh vzrokov: vrnil se je po dolgih 

letih emigracije in zaporov / zaradi neprestanega preganjanja se je umaknil v emigracijo; že vrsto let 

je v emigraciji 2. emigranti: emigracija vodi močno politično dejavnost / ekonomska emigracija. 

imigrácija -e ž (á) knjiž. priseljevanje: nekatere države omejujejo imigracijo / imigracija delavcev v 

industrijsko razvite države«. 

Kot vidimo, sta besedi migracija in preseljevanje sopomenki – prva je tujka, druga pa izvorna 

slovenska beseda. Sam bom v diplomski nalogi po vzoru avtorjev strokovne literature s tega področja 

uporabljal obe besedi, saj tudi v vsakdanjih pogovorih uporabljamo tako izraz migracije kot tudi 

preseljevanje in pri tem mislimo na isti pojav. 

Zanimiva je tudi opredelitev migracij v Velikem splošnem leksikonu, ki v vzrokih poudarja ekonomski 

vidik (1998: 2601): »Migracija (lat. migrato, selitev, preseljevanje), 1) socialna geogr.: prostorska 

mobilnost (spreminjanje stalnega prebivališča) prebivalstva, predvsem zaradi spreminjanja 

gospodarske strukture, bivalnih zahtev ipd. … Pri migracijah razlikujemo notranjo, zunanjo 

(meddržavno), bližnjo, daljno (čezmorsko) migracijo ter priseljevanje (imigracije) in izseljevanje 

(emigracije); …«. 

Iz besed migracija in preseljevanje so izpeljane tudi besede migrant, emigrant, imigrant oziroma 

priseljenec in izseljenec, ki označujejo osebe, udeležene v tem procesu.  

Sociološko gledano avtorji migracije opisujejo kot del človeške zgodovine, ki je vedno prisoten. 

Castles in Miller (v Haralambos in Holborn, 1999: 667) selitve populacije obravnavata kot posledico 

demografskih rasti, podnebnih sprememb in razvoja proizvodnje ter trgovine. Opozarjata, da do 

migracij lahko prihaja tudi zaradi vojn in so posledično lahko prisilne (deportacije, zasužnjevanje) 
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oziroma po drugi strani spodbujene s strani narodov in držav kot del njihove graditve – torej tudi 

države v nekaterih primerih vabijo ljudi, naj se tja preselijo. 

1.2 Delo in delovna razmerja 

Grint (v Haralambos in Holborn, 1999: 185) trdi, da je »nemogoča kakršna koli nedvoumna ali 

objektivna definicija dela«. Povedati želi, da je opredelitev dela vedno družbeno in časovno pogojena, 

kar nazorno prikaže z orisom odnosa do hišnega, domačega dela, ki ga nekateri opredeljujejo kot 

delo in drugi kot nedelo ali prostočasno dejavnost. Grint izpostavi, da je bila definicija dela v 

zgodovini pogosto pogojena z 'moškostjo' (fizični napori), kar pa sčasoma postopno izginja.  

Delo je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razloženo v naslednjem odstavku (Bajec, 1998: 125): 

»Délo -a s (e  ) 1. zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin: ceniti, 

spoštovati delo; blaginja temelji na delu; rezultati, sadovi skupnega dela; plačilo po delu / fizično, 

umsko delo; kvalificirano, strokovno delo; plačano delo; prostovoljno delo / braniti, izogibati se dela; 

pripraviti se k delu; biti utrujen od dela; ekspr. vreči se na delo; ekspr. zagristi, zakopati se v delo; 

prizadeven, vztrajen pri delu; večkrat si oddahnem med delom; pretirano delo; delo od jutra do 

večera / mehanizirati delo; organizirati, voditi delo; pohiteti, prenehati, začeti z delom; zboljšati način 

dela / prva leta po 1945 družbenokoristno delo / praznik dela // trud, napor: uspehi niso v sorazmerju 

z vloženim delom; ta reč bi zahtevala preveč dela; ekspr. škoda dela za to …«. 

Na sodobna stališča do dela, kot opozarjata Haralambos in Holborn (1999: 186), sta v veliki meri 

vplivala protestantizem in njegova etika, ki je: »spodbujala veliko bolj pozitivno stališče do dela, kot 

katerakoli prejšnja (etika op.a.)«. Tudi v viktorijanski Britaniji so »vzpodbudili postavitev dela na 

raven moralne dolžnosti … /… / … prepričanja viktorijancev o varčevanju namesto o zapravljanju 

denarja, marljivem delu in načinu življenja« (prav tam), in to je zaznamovalo pojmovanje dela (v 

Evropi in širše) do danes, kar je razvidno tudi iz zgoraj omenjene slovarske razlage te besede v 

slovenskem jeziku.   

Za definiranje pojmov, povezanih z delom, uporabljam Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 

42/2002, 103/2007): 

1.2.2 Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 

prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca ter v njem za plačilo osebno in 

nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem razmerju je vsaka 

od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti. 
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1.2.3 Delavec po tem zakonu je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene 

pogodbe o zaposlitvi. 

1.2.4 Delodajalec po tem zakonu je pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, 

lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki 

zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.  

1.2.5 Delo na črno Ob zgornjih definicijah je treba poudariti, da delo opravljajo tudi delavci, ki 

nimajo sklenjenih pogodb o zaposlitvi. V takih primerih tako ponudnik dela (nezakoniti delodajalec) 

kot tudi delavec sam kršita zakonodajo in sta po Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

(ZPDZC) lahko tudi ustrezno sankcionirana. 

1.3 Človekove pravice 

Človekove pravice so v sodobnem družbeno-političnem diskurzu eden izmed ključnih pojmov, vendar 

pa njihova vloga ni tako samoumevna, kot se morda zdi na prvi pogled, saj so, čeprav naj bi bile 

univerzalne, pogojene s časom in prostorom ter torej podvržene spremembam. Tudi kršitve 

človekovih pravic v današnjem svetu niso nobena redkost, tako da gre gotovo za področje, kjer je 

treba še marsikaj storiti. 

1.3.1 Definicija 

Združeni narodi opredeljujejo človekove pravice z naslednjimi besedami: »Človekove pravice lahko v 

splošnem definiramo kot tiste pravice, ki so prirojene naši naravi in brez katerih ne moremo živeti kot 

človeška bitja. Človekove pravice in temeljne svoboščine nam dovoljujejo, da v polnosti razvijemo in 

uporabljamo naše človeške kvalitete, našo inteligenco, talente in vest ter da zadovoljimo naše 

duhovne in druge potrebe. Temeljijo na vse glasnejših zahtevah človeštva po življenju v katerem se 

prirojenima dostojanstvu in veljavi vsakega človeškega bitja podeli spoštovanje in zaščito. Zanikanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin ni samo individualna in osebna tragedija, ampak prav tako 

ustvarja pogoje za družbeno in politično nelagodje, zaseje semena nasilja in konfliktov v in med 

družbenimi skupinami in narodi.« (Učiti človekove pravice, Združeni narodi 2004.) 

1.3.2 Namen človekovih pravic 

Namen temeljnih pravic je vzdrževanje in zagotavljanje družbene skupnosti ter kot obramba 

posameznika pred posegi države v njegovo avtonomnost. Današnje ustave določajo izjemno mesto 

temeljnim pravicam in svoboščinam človeka. Praviloma so izpostavljene že na začetku ustav ali 

opredeljene v posebnih deklaracijah. Uresničevanje človekovih pravic tudi predpostavlja enega 

glavnih meril razvrščanja legitimnosti politične ureditve posameznih političnih sistemov. Stanje je 

takšno, da obstajajo sistemi, kjer se (domnevno) spoštujejo in izvršujejo določila temeljih človekovih 
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pravic, in sistemi, kjer (očitno) veje prepad med ustavo in stvarnostjo in so človekove pravice pogosto 

kršene.  

1.3.3 Kako so se človekove pravice oblikovale skozi zgodovino? 

Da bi lahko razumeli razvoj ideje o človekovih pravicah, pa moramo najprej osvetliti njen nastanek. 

Človekove pravice so sodobno ime za tisto, kar je konec 18. stoletja nosilo ime naravnih pravic – v 

tem smislu se v ameriški Deklaraciji o neodvisnosti govori o »neodtujljivih pravicah«, v francoski 

Deklaraciji pravic človeka in državljana o »naravnih«, neodtujljivih, svetih itd., pravicah. Ideja o 

naravnih pravicah naj bi izrazila mnenje, da imajo posamezniki določene pravice do državne oblasti, 

kot tudi, da se te pravice ne izpeljujejo iz pravne ureditve, ampak iz same človekove narave 

(Brezovšek, 1998: 50).  

Temeljne pravice so postopoma izbojevali najprej v Angliji, določale so jih različne deklaracije, listine 

in zakoni (bili). Prve najpomembnejše listine, kot so Velika lista svoboščin (Magna Charta Libertatum), 

Petition of Rights (1628) in Bill of Rights (1689), so imele omejen značaj, saj so dajale privilegiran 

položaj le določenim družbenim razredom. Tako sta šele obe deklaraciji (ameriška in francoska) 

predstavljali listini človekovih pravic v najširšem pomenu besede, saj sta ne glede na to, da sta nastali 

v posebnih okoliščinah (nezadovoljstvo s staro družbeno ureditvijo), imeli nadnacionalni oziroma 

univerzalni pomen. Konec 19. stoletja so te pravice prešle iz deklaracij v državne ustave ter tako 

postale tudi sestavni del ameriškega in francoskega pravnega reda. Čeprav je ustava priznavala 

posamezniku vrsto pravic, ni predvidela načina, kako zaščititi te pravice oziroma sredstva, ki jih 

posameznik lahko uporablja pri obrambi teh pravic, če jih državni organi kršijo. V 18. stoletju so 

ustavna načela o pravicah državljanov končno postala zaščitena še z vrsto novih ustavnih garancij. 

Ustava Belgije (1831) je vsebovala garancije, da temeljne politične svoboščine (svoboda tiska, 

svoboda zbiranja in svoboda združevanja) ne morejo biti podvržene predhodni odobritvi državne 

oblasti, kar je pomenilo, da so se te pravice lahko izvajale popolnoma svobodno in brez omejitev. 

Ustavne garancije temeljih pravic so v ustavah praviloma spremljale sodne garancije, ki so 

posamezniku omogočale, da se proti nezakonitim aktom in delovanju oblasti pritoži (rednim, 

upravnim, ustavnim sodiščem). Šele tako so temeljne pravice dobile značaj subjektivnih javnih pravic 

(prirejeno po Brezovšek, 1998).  

1.3.4 Človekove pravice danes 

Danes velja za ključni dokument s področja človekovih pravic Splošna deklaracija človekovih pravic, ki 

jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 10. decembra 1948. Razglasila jo je za »skupen 

ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v 

skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s 
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postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično 

priznanje in spoštovanje tako med narodi držav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod 

njihovo oblastjo« (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948). Ta univerzalna deklaracija vsebuje 

vrsto določb, od klasičnih državljanskih in političnih pravic (pravica do življenja in svobode, 

demokracije, svobode izražanja, svobode gibanja in enakosti pred zakonom) do novejših 

gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic, vključno s pravico do zdravstvenega in socialnega varstva, 

pravico do hrane, pravico do dela in pravico do izobraževanja.  

Deklaracija je vplivala na sprejem vrste drugih pomembnih dokumentov, med drugim tudi na 

Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo je sprejel Evropski svet 

4. novembra 1950 in ki je temeljni dokument za zagotavljanje človekove svobode. Poudarja klasične 

človekove pravice (pravico do življenja, svobode in varnosti), zagotavlja pravice posameznika v 

kazenskih postopkih (pravica do poštenega sojenja), politične pravice (pravica do mišljenja, vesti in 

vere), svobodo govora, združevanja pa tudi pogoje, ko je pravice mogoče začasno omejiti, ter 

prepoveduje njihovo zlorabo (Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

1950). 

Slovenija opredeljuje temeljne človekove pravice v Ustavi republike Slovenije. Ustava zagotavlja 

vsakomur enake človekove pravice in svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, versko 

pripadnost, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo in družbeni položaj. 

Zagotovljena sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica odprave posledic 

njihovih kršitev (Ustava republike Slovenije, 1991).  

Temeljne pravice so splošne in enake pravice ter pripadajo vsakemu posamezniku kot osebnosti, ne 

glede na njegov odnos do družbenih vrednot ali do družbenih vlog in dolžnosti, ki jih mora opravljati 

kot član družbe. Vsakdo lahko razpolaga s temi pravicami, saj so utemeljene v sami človekovi naravi 

in pripadajo celotnemu človeškemu rodu. So neodtujljive in imajo prednost pred pravicami države in 

družbe. Mednarodni pakt o človekovih pravicah (1966) tako tudi zapoveduje, da »te pravice izhajajo 

iz prirejenega dostojanstva človekove osebnosti«. So osnovno izhodišče za iskanje sreče 

posameznika, seveda pod pogojem, da ne ogrožajo istih pravic drugih posameznikov, hkrati pa so 

tudi okvir za izvajanje političnih zahtev in interesov državljanov.  

1.3.5 Kršitve pravic delavcev priseljencev 

Tuji delavci, sploh nižje izobraženi, ki opravljajo fizična dela, zaradi slabše socialne vključenosti v 

okolje in nepoznavanja jezika ter zakonodaje pogosto niti ne poznajo dobro svojih pravic. Dogaja se 

tudi, da zaradi strahu pred izgubo dela in drugih ukrepov delodajalcev preprosto pristanejo na kršitve 
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svojih pravic, saj morda ne vidijo druge rešitve – v primeru izgube dela morajo namreč po navadi 

zapustiti državo, kar za večino ni sprejemljiva rešitev.  

Problematika kršitev pravic delavcem priseljencem je podrobneje predstavljena v poglavju Status in 

socialni položaj priseljenih delavcev.  

1.4 Socialni položaj priseljencev 

Priseljenci so javnosti pogosto predstavljeni kot tisti del družbe, ki živi na obrobju, je marginalen 

oziroma je iz družbe izključen zaradi svoje drugačnosti. Za začetek bom na kratko predstavil, kaj 

socialna izključenost in marginalnost sploh pomenita, ter opisal socialno politiko, ki na priseljence in 

njihov položaj v družbi neposredno in posredno vpliva. 

1.4.1 Socialna izključenost 

Madanipour (1998: 11) je opredelil socialno izključevanje kot: »socialni proces, ki je značilen za 

celotno družbo in se ne uporablja zgolj za kategoriziranje posameznikov in skupin v družbi«. Pomeni 

izključenost posameznika ali skupin iz pomembnih družbenih razmerij, virov in institucij kot posledica 

družbene slojevitosti. Silver (1994) postavlja definicijo socialne izključenosti v odvisnost od različnih 

kontekstov, in sicer od teoretičnih perspektiv, političnih ideologij ter nacionalnih diskurzov. 

Hadjimichalis in Sadler (v Madanipour, 1998: 12) vidita socialno izključenost kot del širšega 

socialnega procesa, imenovanega marginalizacija. Mingione (1996) socialno izključenost povezuje s 

konceptom »nova urbana revščina in podrazred«. Po njegovem mnenju je socialna izključenost novi 

družbeni fenomen, ki se pojavlja na določenih prostorih, kjer prevladujeta revščina in najnižji 

družbeni razred. 

Madanipour (1998) obravnava socialno izključenost v kontekstu nastanka in širitve Evropske unije. 

Sredi osemdesetih let se je pozornost v EU začela vse bolj usmerjati v probleme marginalnih 

družbenih skupin in revščine znotraj držav članic. Jacques Delors je v političnem programu francoske 

socialne vlade leta 1980 prvi predstavil koncept socialne izključenosti. Koncept ima dva pomena: prvi 

se nanaša na premagovanje socialne izključenosti z vključevanjem socialnih, političnih in moralnih 

elementov, medtem ko se drugi nanaša na oblikovanje minimalnega dohodka, saj zaposlenost sama 

po sebi še ne pomeni vključenosti v družbeni red. To se, kot bomo videli v nadaljevanju, še posebej 

pokaže pri priseljencih. 

1.4.2 Marginalne skupine 

V povezavi s socialno izključenostjo se pogosto pojavlja pojem marginalnosti in marginalnih skupin. 

Socialno izključeni posamezniki namreč večinoma prihajajo iz širših skupin, ki (dobesedno ali v 

prenesem pomenu) živijo na obrobju družbe.  
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Veliki splošni leksikon (1998: 2479) opredeljuje marginalnost kot: »družboslovni pojem za opis 

določenega stanja in njegovih posledic; nanaša se na skupine prebivalcev, ki so delno ali popolnoma 

izključene iz ekonomskega procesa in ne sodelujejo v socialnem ter političnem življenju celotne 

družbe.« 

Kot eden prvih je o marginalnosti govoril Max Weber (v Haralambos, 1999: 481). Opisal je, da 

posamezniki iz marginaliziranih skupin pogosto čutijo, da niso deležni ugleda in ekonomskih nagrad, 

ki bi si jih zaslužili. Zaradi tega se pogosto združujejo v različne sekte in druge družbene podskupine, 

katerih vedenje v marsičem ni skladno z družbenimi normami. Razpotnik (2004: 38) prikazuje 

marginalni status priseljencev v povezavi z njihovim odnosom do večinske družbe in njene kulture, 

ter na drugi strani do svoje lastne kulture. Marginalizacija je v tem smislu negativen odnos oziroma 

pomanjkanje želje po razvijanju obeh kultur (kulture njihovih staršev in večinske kulture). 

Širše gledano torej lahko rečemo, da se marginalizacija: »nanaša na procese odrinjenosti določene 

skupine ljudi na družbeno obrobje, stran od virov, kar počne država. S tem se ustvarja 

neenakopraven položaj med marginalizirano skupino in drugimi prebivalci« (Vrečer 2007: 39–49). Iz 

navedenega lahko sklepamo, da se priseljenci na (začasnem) delu v Sloveniji ob prihodu prav tako 

znajdejo na obrobju kot marginalna skupina. Enako seveda velja tudi za njihove družine, za drugo 

generacijo (potomce) pa je pogosto vprašanje kulturne pripadnosti še večji izziv.  

1.4.3 Socialna politika 

Na priseljence kot rečeno v veliki meri vplivajo zakoni in predpisi, ki so odvisni od socialne in drugih 

(zaposlovalna, migracijska idr.) politik, ki jih vodi določena država. V Velikem splošnem leksikonu 

(1998: 3989) je socialna politika (v Republiki Sloveniji) opisana z naslednjimi besedami: »skupek 

ukrepov države na področju zagotavljanja socialne varnosti. Socialno politiko izvajata vlada in za 

socialne zadeve pristojno ministrstvo; temeljne smernice pa so določene v zakonu o socialnem 

varstvu ter socialnovarstvenem programu, ki ga na podlagi zakona določa državni zbor. Izvajanje 

določenih nalog v okviru socialne politike je prepuščeno javnim socialnovarstvenim zavodom in 

osebam, ki jim država ali območna skupnost podeli koncesijo za opravljanje socialno varstvenih 

dejavnosti«.  

Rus (1990: 72) navaja: »Socialna politika se obravnava med drugimi politikami kot 'paliativni in 

korektivni instrument' za blažitev disfunkcij ekonomskega razvoja, kot politika, ki se ukvarja 

predvsem s tistim delom populacije, ki jo je razvoj potisnil na rob socialnega dogajanja, in kot tista 

politika, ki je pravzaprav brez svojih intelektualnih, socialnih in političnih temeljev, na osnovi katerih 

bi samo sebe reproducirala in spreminjala«.  
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2 Zakonodaja, ki ureja status tujih delavcev 

Pravna ureditev položaja tujih delavcev v Republiki Sloveniji (RS) je v današnjem času še vedno tema 

razprav, zakonodaja na tem področju pa se postopno ureja. Letos (leta 2011) je bil tako na primer 

sprejet nov zakon o tujcih, ki pomeni korak naprej k izboljševanju statusa tujih delavcev pri nas.   

V Sloveniji sicer status tujih delavcev, kot navaja Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije 

(ReMPRS, 2002), urejajo naslednji zakoni (ki se sproti posodabljajo in spreminjajo): 

– Zakon o tujcih (Uradni list RS 50/2011, v nadaljevanju ZoT) 

– Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS 26/2011, v nadaljevanju ZoZDT) 

– Zakon a azilu (Uradni list RS 51/2006, v nadaljevanju ZoA) 

– Zakon o policiji (Uradni list RS 107/2006, v nadaljevanju ZoP) 

Kot navaja omenjena resolucija, je pravni red s tega področja usklajen s predpisi Evropske unije (prav 

tam).  

2.1 Zakon o tujcih  

Zakon o tujcih opredeljuje tujca kot vsakogar, ki nima državljanstva republike Slovenije. Zakon velja 

za vse tujce, razen za begunce ter prosilce za azil. Vsem tujcem v času bivanja na ozemlju Slovenije 

nalaga spoštovanje ustave, zakonov in drugih pravnih aktov (po ZoT, 1.-4. člen).  

Zakon določa pogoje za vstop, bivanje in izstop migrantov. Tujci lahko v Slovenijo vstopajo in 

izstopajo samo na za to določenih mejnih prehodih, z veljavno potno listino in, če je treba, vizumom 

za prebivanje (po ZoT, 7.-9. člen). »Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije 

tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za njegovo zavrnitev, vstopi v državo in v njej biva 

toliko časa, kolikor je določeno z vizumom« (ZoT, 17. člen). Tujci, ki za vstop ne potrebujejo vizuma, 

lahko v Sloveniji bivajo največ tri mesece od datuma prihoda (ZoT, 14. člen). 

Prebivanje tujcev v RS za daljši čas opredeljuje 31. člen ZoT. Ta člen navaja, da vsak tujec, ki želi v 

Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, oziroma dlje kot tri 

mesece od datuma prihoda, potrebuje dovoljenje za prebivanje. To velja za tujce iz tako imenovanih 

tretjih držav, delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje pa ne potrebujejo tujci iz držav 

Evropske unije, EGP-ja (Islandija, Norveška in Lihtenštajn) ter Švicarske konfederacije. Državljani 

omenjenih držav za prebivanje v Sloveniji potrebujejo le pogodbo o sklenitvi delavnega razmerja ter 

prijavo v zdravstveno zavarovanje (po ZoZDT).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201150&stevilka=2360
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2.1.1 Dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji 

Zakon o tujcih opredeljuje dovoljenje za prebivanje, vrste dovoljenj in pogoje za izdajo. Vrsti 

dovoljenj za prebivanje sta: dovoljenje za začasno bivanje (ki se izda za določen namen) in dovoljenje 

za stalno bivanje (ki se izda brez omejitev glede namena). Te pogoje opredeljuje 32. člen ZoT.  

Dovoljenja za prebivanje se praviloma izdajajo na prošnjo tujcev, vložijo pa jih lahko tudi druge 

pravne ali fizične osebe. Ta dovoljenja se izdajajo in podaljšujejo na upravnih enotah, kjer ima tujec 

prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. (ZoT, prav tam). 

Dovoljenja za začasno prebivanje ZoT deli na:  

– Prvo dovoljenje za začasno prebivanje: velja za čas do enega leta, lahko se izda samo kot 

dovoljenje za začasno prebivanje in ga je treba pridobiti pred vstopom v državo. Prošnja za 

izdajo takega dovoljenja se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini ali 

pri pristojnem organu v Sloveniji (po ZoT, 34. člen).  

– Dovoljenje za začasno prebivanje: izda se za namen zaposlitve, združitve družine, 

izobraževanja ali drugega utemeljenega razloga. Izda se za čas, potreben za namen izpolnitve 

bivanja, vendar največ za eno leto. To dovoljenje se lahko podaljša pod enakimi pogoji, tujec 

pa mora prošnjo vložiti pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja (ZoT, 35. člen). 37. 

člen ZoT natančneje opredeljuje dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela: »Tujcu, ki 

želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, se lahko izda dovoljenje za 

začasno prebivanje, če ima delovno dovoljenje oziroma drugo potrebno dovoljenje po 

zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev …« Tisti tujci, ki v RS prebivajo neprekinjeno vsaj 

tri leta, lahko po določilih tega člena pridobijo delovno dovoljenje tudi za dve leti ali več (prav 

tam). 

Dovoljenje za stalno prebivanje je opredeljeno v 52. členu ZoT, ki navaja, da se to dovoljenje »lahko 

izda tujcu, ki pet let neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno 

prebivanje …« Natančni pogoji za izdajo teh dovoljenj so podrobneje predstavljeni v omenjenem 

členu ZoT-ja in jih na tem mestu ne bom posebej izpostavljal. 

2.2 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev  

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev določa pogoje za zaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane 

naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela (1. člen ZoZDT). Glede pravic in obveznosti 

iz delovnega razmerja so tujci, ki so zaposleni ali opravljajo delo v Republiki Sloveniji na podlagi 

delovnega ali drugega dovoljenja, izenačeni s slovenskimi državljani. 
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V Sloveniji se tujci lahko zaposlijo ali delajo pod pogojem, da imajo delovno oz. drugo vrsto 

dovoljenja in da je zavezanec za prijavo opravil prijavo dela tujca. »Delovno dovoljenje je dokument, 

ki tujcu omogoča, da se v Republiki Sloveniji zaposli, samozaposli, opravlja storitve ali druga 

pogodbena dela v skladu z določbami tega zakona« (ZoZDT, 10. člen). V 10. členu je navedeno še, da 

se delovno dovoljenje za tujce izdaja kot: 

– Osebno delovno dovoljenje. Izdaja se za določen – za 1 ali 3 leta – ali nedoločen čas. Za 

nedoločen čas se izda le tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v RS. Tako dovoljenje 

tujcu omogoča dostop do dela in ga izenačuje z domačimi delavci. 

– Dovoljenje za zaposlitev. To dovoljenje se izda za čas, ki ga delodajalec opredeli v vlogi in 

največ za eno leto. Vezano je na stalne zaposlitvene potrebe delodajalcev. Z dovoljenjem za 

zaposlitev se sme tujec zaposliti le pri delodajalcu, ki mu je bilo izdano dovoljenje za 

zaposlitev tujca. 

– Dovoljenje za delo. Je delovno dovoljenje z vnaprej določeno časovno omejitvijo, na podlagi 

katerega se tujec lahko začasno zaposli ali dela v Republiki Sloveniji skladno z namenom, za 

katerega je bilo dovoljenje za delo izdano. Dovoljenje za delo se izda v okviru kvote, določene 

za posamezni namen, neodvisno od razmer in stanja na trgu dela.  

 

V novem zakonu, sprejetem leta 2011, sta opredeljeni tudi dve novi obliki delovnih dovoljenj za tujce: 

– Izvajanje storitev brez delovnega dovoljenja. Tujci, ki izvajajo storitve, povezane z dobavo 

blaga in servisiranjem, sejemske storitve, pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih 

ustvarjalcev ter interventne storitve, ne potrebujejo delovnega dovoljenja in lahko izvajajo 

storitev le na podlagi potrdila o prijavi dela. 

– Soglasje k modri karti EU. Gre za delovno dovoljenje, ki se od oktobra 2011 naprej izdaja za 

visoko izobražene tujce s pogodbo za najmanj eno leto in višino plače, ki je najmanj 1,5-

kratnik povprečne plače.  

 

Tujci, ki so zaposleni ali opravljajo delo v RS, morajo imeti urejeno prebivanje skladno z zakoni, ki 

urejajo prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Delodajalci in tuji delodajalci ter pravne ali fizične 

osebe, ki zaposlujejo tujce in ki tem tujcem zagotavljajo nastanitev v Republiki Sloveniji, so dolžni 

zagotoviti minimalne bivanjske in higienske standarde (13. člen, ZoZDT). 

2.3 Zakon o azilu 

Z Zakonom o azilu se določajo načela, pogoji in postopek za pridobitev in prenehanje mednarodne 

zaščite ter status, pravice in dolžnosti prosilcev za azil in beguncev v Republiki Sloveniji. Zakon o azilu 
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določa, da mora Republika Slovenija dati zaščito tujcem, ki zaprosijo za zaščito iz razlogov, določenih 

v Konvenciji o statusu beguncev in v Protokolu o statusu beguncev (ZoA, 1. člen). 

Zakon o azilu prosilcem dodeljuje določene pravice in nalaga dolžnosti. V zvezi z delom in 

zaposlovanjem navaja (ZoA, 46a. člen):  

– Prosilec za azil lahko opravlja delo, če je njegova identiteta nesporno ugotovljena. Delo lahko 

začne eno leto po vložitvi prošnje za azil, če v tem času ni bila sprejeta odločitev pristojnega 

organa in te zamude ni mogoče pripisati prosilcu za azil. 

–  Za opravljanje dela mora prosilec za azil pridobiti delovno dovoljenje skladno s predpisi, ki 

urejajo področje zaposlovanja in dela tujcev. 

–  Prosilec za azil lahko pridobi delovno dovoljenje za tri mesece, ki se lahko v primeru 

pravnomočno končanega azilnega postopka podaljša ali prekine. 

Prosilci za azil imajo torej do dela omejene pravice in lahko sodelujejo na trgu le pod določenimi 

pogoji, ki so po obdobju enega leta izenačeni s preostalimi tujci. 

2.4 Zakon o policiji in delo ministrstva za notranje zadeve 

Pri preseljevanju v Slovenijo so tujci tretjih držav omejeni z mednarodnim pravom, ki določa 

prehajanje čez mejo. Zakon o policiji pravi, da med naloge policije med drugim spada tudi izvajanje 

ukrepov na področjih mejnih zadev, tujcev ter izvajanje postopkov s tujci (ZoP, 3., 6. in 9. člen). 

Naloge policije so na primer:  

– preprečevanje nedovoljenih prehodov čez državno mejo, 

– vračanje tujcev zaradi nedovoljenega prehoda državne meje, 

– odstranitev tujcev zaradi kršenja določil Zakona o tujcih, 

– nastanitev prosilcev za azil v objektih Centra za tujce. 

Ministrstvo za notranje zadeve razen dela, ki ga opravlja policija, skrbi še za naslednja področja, 

povezana s tujci migranti (Letno poročilo Ministrstva za notranje zadeve za leto 2010: 15–17): 

– izpolnjuje določila Resolucije o migracijski politiki, povezana z integracijo ter vključevanjem 

tujcev v širše družbeno življenje, 

– nadzira delo upravnih enot, pristojnih za tujce, in vodenje pravnih postopkov na prvi in drugi 

stopnji, 

– pripravlja predpise, zakone in njihove spremembe, 

– pripravlja strokovna gradiva in izvaja nadgradnjo registra tujcev, 
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– zbira informacije o migrantih in njihovi seznanjenosti z zakonodajo, pravicami ter dolžnostmi 

prek vprašalnikov. 

2.5 Mednarodna konvencija o varstvu pravic delavcev migrantov 

Poleg slovenske zakonodaje pravice vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov posebej 

varuje Mednarodna konvencija Združenih narodov, ki velja od prvega julija 2003.  

Jasna Murgel (2003: 31) opisuje: »Poglavitni namen KDM je onemogočiti protipravno ali trajno 

zaposlovanje delavcev migrantov ali trgovanje s takšnimi delavci in preprečiti zaposlovanje delavcev 

migrantov, ki niso evidentirani ali nimajo urejenega statusa.« Avtorica navaja tudi, da gre za pozitiven 

premik k zagotavljanju uresničevanja pravic delavcev migrantov, ki vključuje tudi dnevne, sezonske in 

druge delavce s posebnimi časovno opredeljenimi pogoji. Države podpisnice so se zavezale k 

številnim ukrepom, ki naj bi zagotovili pravične, enakopravne, humane in zakonite pogoje za 

mednarodno migracijo delavcev in njihovih družinskih članov (prav tam).  

Na koncu prispevka Murglova opozori še, da »Slovenija še ni niti podpisala« omenjene konvencije ter 

da ji na pristojnih ministrstvih ni uspelo pridobiti informacije ali in kdaj se bo to morda zgodilo. V 

Zborniku Poročila Slovenije po mednarodnih pogodbah Združenih narodov o človekovih pravicah 

(2008) piše, da Slovenija konvencije še ni podpisala. Tudi sam sem ob pregledu spletnih strani 

pristojnih ministrstev ugotovil, da pogodba še ni podpisana, podatkov o namerah pa nisem našel, kar 

se mi ob razmerah med delavci migranti pri nas zdi presenetljivo.   

3 Preseljevanje ali migracije 

V uvodnem poglavju sem definiral migracije ter tako določil njihov osnovni pomen. V nadaljevanju 

diplomskega dela opisujem migracije v kontekstu aktualnih trendov na področju zaposlovanja tujcev, 

ki prihajajo v Slovenijo iz ekonomsko manj razvitih držav. Osredotočam se na nižjekvalificirane 

delavce, vendar pa opisani procesi veljajo tudi širše. Trendi preseljevanja so, širše gledano, odvisni 

predvsem od politike do migracij na lokalni, državni in pri nas (tako kot v vseh članicah Evropske 

unije) tudi na evropski ravni. Ta politika je pogosto pod vplivom globalizacije, zato se bom najprej 

dotaknil tega pojma. 

3.1 Migracije in globalizacija 

3.1.1 Kaj je globalizacija? 

Globalizacija je kompleksen proces, ki ga je težko zajeti v eno samo definicijo. Svetličič (2004: 19) 

opisuje, da obstaja veliko definicij globalizacije, te pa se med seboj precej razlikujejo. »Ene (definicije 



Medijske reprezentacije tujih delavcev na začasnem delu v Sloveniji      Žiga Novak 

 

24 
 

– op. a.) se osredotočajo samo na ekonomsko globalizacijo, druge pa obsegajo tudi njene 

neekonomske razsežnosti. Ne tako redko pa se globalizacijo jemlje tako samoumevno, da se njena 

definicija ne zdi potrebna. Za tiste, ki so, pa je značilno, da so precej ohlapne.« (Prav tam.) 

Omenjeni avtor navaja različne definicije, od katerih bi sam izpostavil sociološko (Mlinar 1992: 74, v 

Svetličič 2004: 20): »Sociološko pomeni globalizacija homogenizacijo kulture (enakost svetovnih 

standardov), proizvodov, načina življenja, skupnost idej (mnenje politične znanosti), standardizacijo 

navad in kot posledico tudi razpršitev družbenega nadzora pri upravljanju organizacij. Skratka, 

pomeni ogrožanje tradicionalnih lokalnih identitet, razlik.« in Omanovo (v prav tam: 21) ekonomsko 

definicijo globalizacije: »Globalizacija je mikroekonomski proces, ki ga poganjajo ekonomske sile, 

zbližuje ekonomsko oddaljenost med narodi in ekonomsko suverenost prek pospešenih gibanj 

komercialnih dobrin zunaj državnih in regionalnih meja. S tem se krepi soodvisnost držav.« 

Definicij globalizacije je torej veliko, med seboj pa pogosto niso skladne in si včasih celo nasprotujejo. 

Možne razlage oz. definicije globalizacije je Scholte razdelil v pet skupin (Prirejeno po Scholte 2000, v 

Svetličič 2004: 20–21): 

1. Globalizacija kot internacionalizacija – gre za procese naraščajoče mednarodne izmenjave in 

medsebojne odvisnosti različnih držav oziroma trgov. 

2. Globalizacija kot liberalizacija – tu gre za odpravljanje ovir med državami, ki stojijo na poti 

nastajanja 'odprte' globalne ekonomije 'brez meja'. 

3. Globalizacija kot univerzalizacija – pomenila naj bi 'globalni humanizem' in 'planetarno 

sintezo kultur' (npr. uvajanje skupnega koledarja, širjenje različnih restavracij povsod po 

svetu (kitajske so najboljši primer), širjenje avtomobilizma, dekolonizacija, skupne človekove 

pravice itn.). 

4. Globalizacija kot modernizacija/vesternizacija/amerikanizacija – ključne družbene strukture 

(nove) moderne se neustavljivo širijo in 'meljejo v prah' vse ostale, stare strukture in tradicije. 

Gre za nekakšen imperializem v podobi verižnih restavracij (McDonald's), Hollywooda in 

CNN-a. 

5. Globalizacija kot deteritorizacija – razumevanje globalizacije v smislu rekonfiguracije 

geografije, teritorialnih prostorov, razdalj (hitrejša potovanja) in meja (primer Evropske 

Unije). Gre za proces preoblikovanja celotne prostorske organizacije družbenih odnosov in 

transakcij.  

Na globalizacijo je torej mogoče gledati z različnih vidikov (politično, ekonomsko, kulturološko itn.). 

Analitiki jo različno vrednotijo (jemljejo jo kot koristno, samoumevno pa tudi ogrožajočo ali celo kot t. 
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i. nujno zlo). Njene posledice ter vizijo za prihodnost obravnavajo različno – nekateri menijo, da se bo 

stopnjevala, drugi ne, vsekakor pa lahko rečemo, da je globalizacija v sodobnem svetu eden izmed 

ključnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj celotne družbe oziroma človeštva. 

3.1.2 Globalizacija kot ekonomsko-kulturni proces 

Kralj (2008: 12) izpostavi še en zanimiv vidik globalizacije, in sicer njeno parcialnost. Pri globalizaciji 

namreč ne gre le za zbliževanje in poenotenje družb, saj obstajajo tudi takšne družbe in področja 

sveta, ki se jih globalizacija ni dotaknila. Zato je za globalizacijo značilna dialektika vključevanja in 

izključevanja, pri čemer izključenost velja predvsem za nekatere države in družbe iz t. i. tretjega 

sveta. Avtorica vidi svetovno razširjanje kapitalistične ekonomije kot »prvi in najpomembnejši 

konstituens (tj. sestavina – op. a. ) globalizacije« (prav tam). 

Gledanje na globalizacijo zgolj skozi prizmo ekonomije oziroma širjenja kapitalizma ni dovolj. Treba je 

pogledati tudi njen kulturno-ideološki vidik. Pri tem gre predvsem za vrednote, ki temeljijo na 

neoliberalističnih prepričanjih (pomen svobodnega trga, blagodejnost konkurence, ekonomska 

učinkovitost, profitabilizem, individualizem itd.). Globalizacija je tako ne le ekonomski, ampak 

ekonomsko-kulturni proces. V njem vrednote in neoliberalistični 'ideali' postanejo aktualni šele tedaj, 

ko jih 'za svoje' vzame ljudstvo oziroma posamezniki, ki sestavljajo družbo. Globalizacija torej temelji 

na fantazmičnih neoliberalističnih pojmih, ki prek politike t. i. zahodnega sveta in delovanja 

ekonomije (korporacije, podjetja itd.) postajajo realnost in učinkujejo na svet. 'Reklamni oglasi' za 

širitev globalizacije so tako na primer srečanja voditeljev najrazvitejših držav, kot je skupina G-8 

(Povzeto po Kralj, 2008: 12–13). 

3.1.3 Pristopi k obravnavanju globalizacije 

Pristopov k obravnavanju globalizacije je seveda še veliko več, praktično vsak sodobni sociolog pa 

nanjo gleda nekoliko drugače. Kindelberger (2000: 17, v Svetličič 2004: 23) ločuje tri temeljne 

»pristope h globalizaciji: 

a) hiperglobaliste, ki so prepričani, da se svet razvija v eno politično, ekonomsko in 

družbeno enoto; 

b) skeptike, ki so prepričani, da je globalizacija le blodnja, da je nacionalna država tu z nami 

in bo tako tudi ostalo; in 

c) preoblikovalce, ki skušajo analizirati gonilne sile globalizacije in njihove vplive«. 

Podobno ugotavlja tudi Giddens (1997: 4, v prav tam), ki pa omenja le hiperglobaliste in skeptike ter 

meni, da so oboji v zmoti. Prvi se motijo, ker menijo »… da je globalizacija šele na začetku, ne pa na 

koncu procesa …«, drugi pa, ker »… z globalizacijo v svetu kljub vsemu le potekajo temeljne 
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spremembe, ki jih ne gre podcenjevati« (prav tam). Svetličič (prav tam) iz tega sklene, da implicitno 

obstaja tudi tretja skupina, ki na globalizacijo gleda realno. Sam tej skupini pravi kar realisti, gre pa za 

soroden koncept zgoraj omenjenim preoblikovalcem. Tudi sam bom v nadaljevanju poskušal vpliv 

globalizacije na migracije prikazati v tej luči. 

3.1.4 Vplivi globalizacije na migracije 

Z globalizacijo postaja svet vse bolj povezan tako v gospodarskem kot v fizičnem smislu, saj so 

potovanja, s tem pa tudi preseljevanja, veliko hitrejša in preprostejša.  

Kovač napoveduje (2003, ur. Pajnik, Zavratnik: 43), da bodo v tem stoletju migracijski tokovi postali 

izjemno dramatični. Razlog za to so tudi globalizacija ter z njo povezani ekonomski in družbeni trendi, 

kot so neenak demografski razvoj na svetovni ravni, razlike v ekonomski razvitosti in različne potrebe 

na trgu dela. Iz teh vzrokov bodo v bližnji prihodnosti migracijski tokovi »neprimerno večji, obsežnejši 

in bolj globalni kot v preteklosti« (prav tam). Tudi Kralj (2008: 144) opozarja, da postajajo migracijski 

tokovi vse bolj globalizirani. Spremembe niso le kvantitativne (več migracij), ampak tudi kvalitativne 

(drugačni vzroki).  

Omenjena avtorica naniza (prav tam: 144–146) številne vzroke za sodobne migracije in njihove 

značilnosti. Pri tem se opira na spoznanja več avtorjev (Bauböck, 1998; Straubhaar, 2000; Castles in 

Miller, 2003; Geddes, 2003; Lahav, 2004), ki so na kratko predstavljena v naslednjih alinejah: 

– vse več migracij je začasnih (sezonske, tedenske, dnevne); 

– začasne migracije so večinoma povezane z ekonomsko dejavnostjo (v storitvenem sektorju in 

z nizkokvalificirano delovno silo); 

– značilen je pojav t. i. bega možganov (najvišje usposobljeni in izobraženi delavci odidejo v 

tuje države, kjer lahko svoje znanje bolje tržijo); 

– okrepljen pojav t. i. verižnih migrantov (ljudje se preseljujejo tja, kjer imajo že sorodnike ali 

pa tam živi večje število njihovih rojakov); 

– povečuje se število migrantov iz humanitarnih razlogov (vojne, ekološke katastrofe ipd.), 

predvsem ko je govora o priseljencih v Evropsko unijo; 

– feminizacija migracij (v primerjavi s preteklostjo se razmerje moških in žensk med migranti 

izenačuje – včasih so med ekonomskimi migranti prevladovali mlajši, samski moški, ženske pa 

so se jim, če že, pozneje pridružile z družino; danes pogosto ženske migrirajo samostojno, v 

nekaterih državah je delež migrantk celo večji kot migrantov); 

– povečana koncentracija migrantov v državah razvitega sveta s širitvijo Evropske unije so del 

tega postale tudi nekatere države vzhodne, srednje in južne Evrope, ki so bile nekdaj države 

izvora, danes pa postajajo ciljne smeri migrantov (npr. Grčija, Italija idr.); 
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– migracije postajajo vse bolj ('vroča') politična tema; 

– v nekaterih državah (predvsem razviti zahodni svet – ZDA in Evropska unija) se povečuje 

število t. i. ilegalnih migrantov in prosilcev za azil, ki so za te države vse večji problem.  

Iz naštetega lahko razberemo, da so migracije v sodobnem svetu zelo aktualen pojav. Pogosto se 

znajdejo v središču političnih, socialnih in ekonomskih razprav, z njimi pa je povezanih veliko (še) 

nerešenih vprašanj in dilem, česar se bom dotaknil v naslednjem podpoglavju. 

3.2 Sodobna problematika migracij 

V prejšnjem podpoglavju sem se dotaknil nekaterih bistvenih značilnosti sodobnih migracij, na katere 

vse bolj vplivajo globalizacija in razmere na trgu delavne sile tako na globalni kot tudi na lokalni ravni. 

Na tem mestu bom predstavil nekatere poglede, ki problematizirajo politiko do migracij in njene 

posledice. 

3.2.1 Posledice globalizacije 

Z razvojem v prejšnjem poglavju opisanih razmer se mnogo strokovnjakov sprašuje, kakšne so 

posledice globalizacije in z njo povezanih migracij na države, skupnost in posameznika. Svetličič 

(2004: 98) ugotavlja, da so učinki zelo različni in odvisni od kriterijev ocenjevanja. Po eni strani se 

razlike med bogatimi in revnimi državami ali ljudmi lahko večajo, po drugi strani pa tudi zmanjšujejo. 

Avtor ugotavlja, da je zanesljivo trditi samo to, da »se je neenakost zelo dolgoročno vzporedno z 

globalizacijo povečala … čeprav imamo tudi obdobja zmanjševanja razlik«, opozarja pa tudi (prav 

tam), da ni nobenih dokazov o tem, da je za naraščajočo neenakost kriva prav globalizacija. 

V zvezi s sodobnimi trendi na področju migracij in pretoka trga delovne sile Ana Kralj (2008) 

ugotavlja, da se pojavljajo trendi tako imenovane lokalizacije kot odgovor na globalizacijo. Ta 'novi 

lokalizem' nastaja kot nekakšen odgovor na globalizacijo. Ključno pri 'novem lokalizmu' je to, da se 

med seboj povezujejo ljudje, ki se med seboj poznajo oziroma prihajajo iz istega okolja in si zaradi 

tega bolj zaupajo oziroma raje (poslovno ali drugače) sodelujejo drug z drugim. Pri tem velja 

opozoriti, da do takšnega povezovanja lahko pride samo, če si ljudje lahko to privoščijo. »Nujno je 

torej poudariti, da je novi lokalizem lahko eden od ustreznih odgovorov le, če je stvar sodobne izbire 

– biti lokalec je razkošje samo, če si ga lahko privoščiš, če torej obstaja možnost izbire. Tempo sveta 

in pravila igre določajo globalne, eksteritorialne elite, med njimi in (neprostovoljno) lokaliziranim 

večinskim prebivalstvom sveta pa zeva vse večji (komunikacijski) prepad (prav tam: 54).« 

Bogomir Kovač (v Pajnik, ur., 2003: 43) ugotavlja, da bodo v prihodnosti migracijski procesi »postali v 

tem stoletju izjemno dramatični, ker jih poganja kolo neenakega demografskega razvoja, velikih 

ekonomskih neenakosti in različnih potreb na trgu dela. Na svetovni ravni ni prave globalne politike 
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migracijskih tokov in pri tem tudi EU, ki sicer velja za vzorni primer mogoče institucionalizacije nove 

mednarodne ureditve, ne ponuja nobenih pravih rešitev«. Avtor opozarja (prav tam) na nemoč 

slovenske migracijske politike, ki v kaotičnih razmerah 21. stoletja razkriva strokovno nemoč, 

menedžersko nesposobnost vladnih organov in visoko stopnjo ksenofobije med ljudmi. Kovač s tem 

opozori na nepripravljenost politike in družbe na splošno ter na izzive, ki jih prinašajo novi migracijski 

tokovi kot posledica ekonomsko-kulturnih sprememb na globalni ravni. O migracijski politiki govori 

tudi naslednje podpoglavje.   

3.2.2 Regulacija migracij kot strukturno nasilje 

V političnem kontekstu se migracije obravnava predvsem z vidika dodeljevanja državljanstev, 

delovnih vizumov in drugih pravic, ki migrantom pripadajo. Te pravice so v primerjavi z večinskim 

domačim prebivalstvom precej manjše oziroma v nekaterih pogledih celo diskriminatorske (Balibar, 

2007). 

Balibar (prav tam) gre še dlje in na opisani kontekst sodobnih, postmodernističnih družbenih razmer, 

ki vključujejo globalizacijo, ekonomske migracije in druge s tem povezane procese, naveže vprašanje 

strukturnega nasilja. Opozarja, da razmere v družbi oziroma njena struktura otežuje priseljencem in 

delavcem na delu v tujini, da bi se enakovredno vključili na trg delovne sile oziroma širše v družbo. 

Predvsem se nemoč teh ljudi kaže v povezavi z zaposlovanjem – ljudje, ki v iskanju zaposlitve in 

zaslužka pridejo v neko drugo državo, so zaradi strukturnega nasilja oziroma razmer (zakonodaja, 

pravila, navade) a priori v slabšem položaju, kot večinsko, domače prebivalstvo.  

Balibar kot tipičen primer takšne oblike strukturnega nasilja navaja delavce, ki prihajajo v države 

Evropske unije na začasno delo ali pa so prosilci za azil. Ti so iz najrazličnejših vzrokov (vojne, politični 

vzroki, pomanjkanje, želja pa boljšem življenju idr.) pobegnili iz svojih matičnih držav (od doma) in se 

v novem okolju slabše znajdejo. Razlogi za to so zelo različni, povezani pa so predvsem z 

nepoznavanjem jezika, kulture, zakonov, pravic in drugih ugodnosti, do katerih so morda upravičeni, 

a do njih zaradi omejenih virov ne znajo oziroma ne morejo priti. Opozarja, da je sistem zakonodaje 

na področju dodeljevanja državljanstev in delovnih vizumov v Evropski uniji zelo tog in restriktiven. 

Delavce (in širše prosilce za azil) postavlja v podrejen položaj. Po eni strani njihove pravice in bonitete 

tako zakonsko kot v praksi niso izenačene z večinskim prebivalstvom, po drugi strani pa ti delavci po 

navadi prihajajo iz slabše razvitih okolij, kjer jim ekonomskega in socialnega kapitala že tako 

primanjkuje. Zaradi tega se omenjeni delavci oziroma migranti znajdejo v zelo neprijetnem položaju – 

v pomanjkanju in upanju na boljši zaslužek odidejo od doma, v državah, v katere so namenjeni, pa 

naletijo na slabe razmere in izkoriščanje. 
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Omenjeni avtor takšnim razmeram na področju upravljanja z migracijami pravi kar sodobni oziroma 

'evropski apartheid'. S povezovanjem držav v Evropsko unijo, se sicer povečuje pretok delavcev 

znotraj schengenskih meja, vendar širše gledano nova pravila in evropska zakonodaja socialne razlike 

med ljudmi še povečujejo, predvsem diskriminatorska pa je do tujcev, ki prihajajo iz držav nečlanic 

Evropske unije (npr. Turčija, nekdanja Jugoslavija, Indija, Alžirija itd.). Balibar pravi (prav tam: 63): 

»Namesto da bi težnjam po rekolonizaciji delovne sile, nastale zaradi globalizacije konkurence, 

nasprotovali na evropski ravni , je vse bolj videti, kakor da je evropska konstrukcija namenjena temu, 

da jih poudarja. Maastrichtska pogodba predvideva podeljevanje evropskega državljanstva - kar 

pomeni volilno pravico na lokalni ravni v državi, kjer posameznik živi, in pravice do tega, da se obrne 

na evropska sodišča – zgolj državljanom držav članic, ki so državljani po rojstvu, izključuje pa prišleke 

iz drugih držav… Tako ustvarja novo diskriminacijo, ki ni obstajala v posameznih nacionalnih 

prostorih.« Ob povezovanju držav v Evropsko unijo tako paradoksalno nastajajo novi, strukturno še 

globlje zakopani problemi, kar je v nasprotju z napovedmi in slogani, ki jih evropske institucije svojim 

prebivalcem in priseljencem predstavljajo prek svojih 'propagandnih kanalov'.  

S tem se ujema tudi ugotovitev, da številne evropske države v zadnjem času (od sredine devetdesetih 

let) sprejemajo nove, restriktivnejše migracijske politike, s katerimi si prizadevajo omejiti pritok 

tujcev na svoje ozemlje. Bešter opozarja (v Pajnik, ur., 2003) na strah pred tujci, ki naj bi »Evropejcem 

odvzemali delavna mesta, zasedali stanovanja, živeli 'na njihov račun', ogrožali njihovo kulturo z 

vnašanjem tujih vrednost in navad, zviševali stopnjo kriminala, ipd.«.  

3.2.3 Možne rešitve? 

V ospredju migracijskih politik t. i. Zahodnega sveta je sicer predvsem omejitev oziroma uravnavanje 

delovnih migracij, vendar pa imajo pomembno težo tudi prizadevanja za integracijo teh priseljencev v 

širšo družbo. Beštrova poudarja, da je: »Glavni cilj integracijskih politik vključitev priseljencev v 

večinsko družbo tako, da postanejo njen funkcionalni člen, da enakopravno sodelujejo pri njenem 

razvoju in imajo možnost za samostojno življenje.« 

Poti do uresničitve teh ciljev se od države do države razlikujejo in so odvisne od vrednot, ki jih družba 

postavlja v ospredje, ter ciljev, ki naj bi jih integracija prinesla (prav tam). Avtorica opisuje naslednje 

modele integracije priseljencev v večinsko družbo (prirejeno po prav tam: 85–87): 

– Model diferencialnega izključevanja – priseljenci so vključeni le v nekatere sfere družbenega 

življenja (predvsem na trgu dela), nimajo pa dostopa do drugih sfer, kot so politična 

participacija, državljanstvo, socialna varnost. Tak model se je uveljavil v državah, kjer v 

preteklosti ni bilo migracij, povezanih s kolonializmom (Nemčija, Švica in Avstrija). V teh 

državah priseljenci pravice pridobivajo postopno, na njih pa politika še vedno pogosto gleda 
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kot na začasen pojav, ki naj bi se končal z njihovo vrnitvijo v matično državo. Ta 

tradicionalističen pogled na priseljence se spreminja šele v zadnjem desetletju, saj postaja 

jasno, da bodo 'gastarbajterji' v večini ostali tam, kamor so se priselili. 

– Asimilacijski model – ta model predvideva zlitje priseljencev z večinsko družbo. Priseljenci naj 

bi se odpovedali svojim jezikovnim, kulturnim in družbenim značilnostim ter prevzeli navade 

večinskega naroda. Ta model izhaja iz predpostavke, da bodo priseljenci pretrgali vezi s svojo 

matično državo in za vedno ostali v novi. V preteklosti je bil prevladujoč v ZDA, v Evropi pa je 

najbližje temu modelu Francija. Asimilacijsko politiko so nekaj časa izvajale tudi Kanada, 

Avstralija in Velika Britanija, vendar so model v zadnjem času spremenile. 

– Pluralistični ali multikulturni model – gre za sodoben pristop, v katerem so priseljenci 

ekonomsko in politično enakopravno vključeni v skupnost, hkrati pa lahko ohranjajo svojo 

kulturno različnost. V tem modelu se naselitev v eni državi in ohranjanje vezi z drugo 

(matično) državo medsebojno izključujeta. V Evropi je ta model v sedemdesetih letih prva 

uvedla Švedska, pozneje pa so ji delno sledile preostale države EU, vendar pa je v zadnjih 

desetih letih že prišlo do sprememb, saj je ta model postal bolj restriktiven do priseljencev, 

predvsem v smislu omejevanja njihovega števila in njihovih pravic (dodeljevanje 

državljanstev).  

Predstavljeni modeli prikazujejo različne načine spoprijemanja z izzivi, ki jih prinašajo migracijski 

tokovi. Kot že omenjeno, je na ravni Evropske unije v zadnjem času glavni problem oziroma izziv 

vprašanje stalnega bivališča in državljanstva v državah članicah. Pojavila se je tudi ideja evropskega 

državljanstva, ki bi združevalo vsa državljanstva v EU. Kot opozarja Balibar (2007), pa niti takšno 

evropsko državljanstvo ne bi rešilo problema priseljencev, ki vsakodnevno prihajajo v države EU tako 

legalno kot ilegalno ter so za države priselitve velik ekonomski, pravni in politični izziv.  

Balibar (prav tam) vidi rešitev v konceptu, poimenovanem 'Droit de cite', kar bi v prevodu iz 

francoščine lahko pomenilo 'splošno človekovo pravico do bivališča (in širše bivanja)' – in to tam, kjer 

si sam izbere. Omenjeni francoski politični filozof namreč meni, da je pravica človeka do stalnega 

prebivališča in bivanja na splošno univerzalna ter da je vsakršno omejevanje takšne pravice s strani 

držav ali drugih institucij zgrešeno. Rešitev na tem področju vidi v sodobni reorganizaciji držav, ki bi 

temeljila na suverenosti. O tej ideji oziroma konceptu suverenosti države bom več govoril v sintezi 

diplomskega dela, bi pa na tem mestu poudaril le, da gre za zelo napredne ideje, na katere družba 

najverjetneje še ni pripravljena.  
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3.3 Trendi na področju preseljevanja v Sloveniji 

V tem poglavju bom skušal strnjeno in nazorno orisati migracijska gibanja na Slovenskem skozi 

zgodovino. Osredotočil se bom predvsem na priseljevanja oziroma imigracije ter se na koncu 

natančneje ustavil pri obdobju po osamosvojitvi Slovenije, zlasti pri dogajanju po letu 2000 in 

situaciji, ki je aktualna dandanes.  

3.3.1 Zgodovinski oris 

Za začetek bom na kratko povzel bistvene značilnosti migracij pri nas v 20. stoletju. Opisal bom 

migracije v različnih obdobjih pred osamosvojitvijo Slovenije ter razmere po osamosvojitvi v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Opisana obdobja so v grobem razdeljena na desetletja, 

razdelitev pa se orientira po popisih prebivalstva, ki so bili izvedeni v začetku vsakega naslednjega 

desetletja (1953, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002), tako da se posamezno obdobje konča s popisom 

prebivalstva, kakor jih je v knjigi Priseljenci (ur. Komac, 2007) razčlenil tudi Danilo Dolenc, ki ga v 

naslednjih podpoglavjih tudi največ povzemam. 

3.3.1.1 Migracije do leta 1952 

Zgodovinsko gledano je bila Slovenija pred drugo svetovno vojno predvsem dežela izseljevanja. Ljudje 

so iz nje množično emigrirali predvsem iz gospodarskih in političnih vzrokov (Dolenc v Komac, ur., 

2007). Razlogi za to so v bili v slabi gospodarski razvitosti in nestabilnem političnem prostoru. Po prvi 

svetovni vojni so bila znotraj meja jugoslovanske države preseljevanja povsem običajna in niso bila 

obravnavana kot migracije, saj so se dogajala v skupni državi. Dolenc navaja (prav tam: 73), da so se 

tako selili predvsem državni uslužbenci in njihove družine (to so bili npr. železničarji, vojaki, policisti 

idr.).  

Druga svetovna vojna na preseljevanje ni imela bistvenega vpliva in je predvsem pospešila 

preseljevanje nazaj v domovino. Razmere v tem času opisuje Dolenc takole (prav tam: 75): »V 

Sloveniji so ostali posamezniki, ki so v Slovenijo prišli kot partizani in se tukaj demobilizirali … 

Ekonomski razlogi, za preseljevanje so bili v tem obdobju postranskega pomena. O političnih razlogih 

za preseljevanje v Slovenijo lahko govorimo v primeru priseljencev iz Istre … zaradi negotovosti kateri 

državi bo Istra dokončno dodeljena.«  

Ob popisu leta 1948 so ugotovili, da je v republiki Sloveniji 5,5 odstotka prebivalcev rojenih zunaj 

Slovenije. Od tega je 2,7 odstotka teh priseljencev prihajalo iz drugih Jugoslovanskih republik, 2,8 pa 

iz drugih držav, kar je bil z naskokom največji delež v Jugoslaviji (prav tam).  

Do leta 1952 je bilo v ospredju še vedno izseljevanje, pri čemer so na voljo zelo omejeni podatki glede 

držav izseljevanja. Enakomerna je bila izselitev v druge republike Jugoslavije (Hrvaška, Srbija in BIH), 
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od koder pa se je v Slovenijo priselilo še več prebivalcev. Dolenc ocenjuje, da je bil prirast 

priseljevanja v Slovenijo z drugih republik Jugoslavije v obdobju po drugi svetovni vojni do vključno 

leta 1952 okrog 10 tisoč prebivalcev (od tega 2.500 Slovencev, ki so se vrnili, razmerje med 

odseljenimi in priseljenimi prebivalci iz drugih republik pa je po statističnih podatkih 7.600). Približno 

tolikšno (10 tisoč) pa je tudi število ljudi, ki so se v tem obdobju izselili iz Slovenije v tujino (predvsem 

v zahodno Evropo, ZDA in Argentino). Natančnih podatkov o teh emigrantih ni na voljo in analitiki 

lahko zgolj sklepajo iz številk, pridobljenih na popisih prebivalstva, ki so bili opravljeni v letih 1948 in 

1953 (Povzeto po Dolenc v Komac, ur., 2007) 

3.3.1.2 Obdobje 1953–1960 

Dolenc (prav tam: 77) navaja, da se je v tem obdobju začelo skoraj tridesetletno ekonomsko 

preseljevanje v Slovenijo s področja drugih držav republike Jugoslavije. Poudarja, da je bilo v drugi 

polovici petdesetih let zlasti v ospredju preseljevanje iz Bosne in Hercegovine (BIH), kar prej ni bilo 

značilno, ter Hrvaške. Iz drugih republik Jugoslavije so bili priseljenci v tem času zastopani v manjši 

meri (skupaj 20 odstotkov). S takim preseljevanjem je bilo povezanih tudi veliko začasnih, sezonskih 

migracij, ki so prav tako temeljile na prebivalcih iz republike Hrvaške in BIH.  

Ob koncu leta 1960 se je tako skupno število priseljencev iz drugih republik Jugoslavije uravnovesilo s 

številom izseljencev iz Slovenije v te republike. Slovenija je bila kljub temu še vedno bolj emigracijska 

kot imigracijska dežela, saj se ocenjuje, da se je v tem obdobju iz Slovenije v svet izselilo okrog 70 

tisoč oseb, pri čemer je šlo za kombinacijo ekonomskih, političnih in osebnih razlogov (prav tam).  

3.3.1.3 Šestdeseta leta (1961–1970) 

V tem obdobju je bilo odseljevanje še vedno večje kot preseljevanje, pri čemer so bili temeljni vzroki 

za emigracije Slovencev ekonomske narave, saj je država v tem obdobju hitrega industrijskega 

razvoja zašla v recesijo. Vse večje je bilo tudi število zdomcev, ki so imeli stalno prebivališče sicer 

prijavljeno v Sloveniji, a so praktično ves čas živeli in delali v tujini (Avstrija, Nemčija, Italija in druge 

države zahodne Evrope). 

V Slovenijo se je v tem obdobju priselilo okrog 43 tisoč prebivalcev iz drugih republik Jugoslavije ter 

približno 4 tisoč iz tujine, kar je skupaj nekaj tisoč manj kot skupno število izseljencev (stalnih in 

začasnih). Prevladovali so priseljenci iz Hrvaške, poleg priseljencev iz preostalih jugoslovanskih 

republik izpostavimo še začetek priseljevanja Albancev, predvsem tistih s Kosova, povečalo pa se je 

tudi število priseljencev iz Vojvodine ter severozahodne in posavske Bosne, od koder so tudi v 

prihodnjih desetletjih prihajale najštevilčnejše skupine priseljencev iz teh republik. (Povzeto po 

Dolenc v Komac, ur., 2007.) 
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3.3.1.4 Sedemdeseta leta (1971–1980) 

Sedemdeseta leta 20. stoletja so bila v povprečju obdobje najintenzivnejšega priseljevanja v Slovenijo 

v njeni zgodovini. Nanjo sta najbolj vplivali naslednji okoliščini: 

– zagon gospodarstva v Jugoslaviji in izboljšanje življenjskega standarda (najintenzivnejša 

gradnja, razvoj industrije, opremljanje gospodinjstev s trajnimi dobrinami itn.); 

– naftna kriza v zahodni Evropi, ki je omejila priseljevanje v tamkajšnje države. 

To je bilo tudi obdobje največje rodnosti v Sloveniji, kar je še dodatno vplivalo na porast števila 

prebivalstva v Sloveniji, zlasti med drugo generacijo priseljencev. Skupno število prebivalcev v 

Sloveniji se je tako v tem desetletju povečalo za 160 tisoč, pri čemer se je za 23 odstotkov povečal 

delež neavtohtonega prebivalstva. Povečalo se je število priseljencev iz vseh republik Jugoslavije, 

najbolj tistih iz Makedonije in najmanj iz Črne gore ter Albanije, medtem ko se je delež priseljencev iz 

Hrvaške, BIH in Srbije povečal enakomerno glede na prejšnja obdobja. 

V narodnostni sestavi Slovenije so se etnične meje začele počasi brisati, kar je posledica asimilacije, 

mešanih zakonov in tudi centralistične politike, ki se je zavzemala za enotno 'jugoslovansko' 

opredelitev pripadnosti. Takšna politika je postala še bolj aktualna v naslednjem desetletju ter se v 

devetdesetih letih končala z vojno, ki še danes ni doživela dokončnega epiloga. 

Skupno gledano se je v republiko Slovenijo v sedemdesetih letih 20. stoletja preselilo 53.653 oseb, od 

tega jih je 49.325 prišlo iz drugih republik skupne države Jugoslavije in 4.328 iz tujine oziroma iz 

preostalega sveta. Delež priseljencev v Slovenijo iz drugih republik Jugoslavije se je torej v 

sedemdesetih glede na desetletje prej povečal za skoraj 25 odstotkov, medtem ko se delež 

priseljencev od drugod ni bistveno spremenil (okrog 4 tisoč). (Povzeto po Dolenc v Komac, ur., 2007.) 

3.3.1.5 Osemdeseta leta (1981–1990) 

V tem desetletju se je preseljevanje v Slovenijo iz drugih predelov Jugoslavije začelo počasi umirjati. 

Zaradi spremenljivih gospodarskih in političnih razmer se je do leta 1988 končalo 30-letno obdobje 

intenzivnejšega preseljevanja v Slovenijo iz ekonomskih vzrokov. 

Skupno gledano je v tem desetletju število priseljencev padlo za 40 odstotkov, ob koncu osemdesetih 

pa se je povečalo predvsem število izseljencev, kar je povezano z nekaterimi političnimi okoliščinami 

in predvsem osebnimi razlogi posameznikov, ki so zapuščali Slovenijo. Glede na zbrane podatke iz 

popisa prebivalstva leta 1991 se je v osemdesetih letih v Slovenijo preselilo slabih 34 tisoč 

prebivalcev, od tega skoraj 31 tisoč iz drugih republik Jugoslavije. Skupni delež prebivalcev s 

poreklom iz drugih držav Jugoslavije se je zaradi množičnejšega izseljevanja povečal le za 10,3 

odstotka, kar je v primerjavi s 83-odstotno rastjo v osemdesetih zanemarljivo. Tako je bilo število 
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srbskih izseljencev iz Slovenije celo večje kot število priseljencev, med preostalimi priseljenci v 

Slovenijo pa glede na rast števila izstopajo samo Albanci (kar je bilo v veliki meri povezano z nemiri na 

Kosovu), medtem ko se je intenziteta preseljevanja preostalih skupin občutno zmanjšala. 

Ob vsem tem je nastalo tudi kar precej nejasnosti zaradi različnih in pomanjkljivih registrov, ki se ne 

ujemajo s popisom, izvedenim leta 1991, ki po mnenju analitikov prav tako ni najbolj zanesljiv, saj je 

bil izveden v zgodovinsko zelo kočljivem obdobju. (Povzeto po Dolenc v Komac, ur., 2007.) 

3.3.1.6 Obdobje devetdesetih let oziroma do popisa prebivalstva leta 2002 (1991–2001) 

Osamosvojitev Slovenije je bilo v obdobju devetdesetih let (oziroma do popisa prebivalstva leta 2002) 

zagotovo eden izmed ključnih dejavnikov, ki je vplival na migracijske tokove pri nas. V pravno-

formalnem smislu se je veliko spremenilo že zaradi spremembe meja (republiške meje med Slovenijo 

in hrvaško so postale državne), bistvena pa je bila uvedba slovenskega državljanstva in z njim 

povezani postopki ter (na žalost tudi) zapleti. 

»Po osamosvojitvi se je Slovenija soočila z nekaterimi novimi oblikami priseljevanja, vendar je njena 

migracijska problematika ostala še vedno najbolj povezana z območjem, s katerega je tudi sama izšla 

– z nekdanjo Jugoslavijo. Več kot 80 odstotkov vseh priseljencev se je v tem času preselilo iz tega 

območja,« kot navaja Dolenc (v Komac, ur., 2007: 89).  

Po podatkih, pridobljenih iz popisa prebivalstva leta 2002, se je tako v Slovenijo v tem obdobju 

preselilo nekaj več kot 28 tisoč (28.568) oseb, od tega jih je dobrih 23 tisoč (23.344) prišlo iz območja 

nekdanje Jugoslavije, preostali pa večinoma iz drugih evropskih držav v bližini Slovenije, nekoliko bolj 

množično pa se pojavijo tudi priseljenci iz nekaterih slabše gospodarsko razvitih azijskih in tudi že 

afriških držav (prav tam). 

Omenjeni avtor navaja mnogo dejavnikov, ki so vplivali na migracijske tokove v tem obdobju. Sam bi 

med njimi izpostavil (prav tam: 89): 

– pridobivanje državljanstva RS (s strani vseh novih priseljencev); 

– legalizacija prebivanja državljanov nekdanje Jugoslavije (SFRJ), ki so že bivali na območju 

Slovenije, a še niso imeli urejenega statusa; 

– vračanje državljanov RS, ki so bili na delu v drugih republikah, nazaj v Slovenijo; 

– prisilne migracije z območij nekdanje SFRJ, kjer je prišlo do vojnih spopadov – gre za begunce 

predvsem iz BIH, Hrvaške in Kosova; 

– ilegalne migracije iz pretežno ekonomskih vzrokov (državljani tedanje ZRJ, BIH, Makedonije in 

številnih azijskih držav) – opis velja za posameznike, ki so v Slovenijo prihajali na poti v EU in 

jo izrabili kot vmesno postojanko, s tem da so prosili za azil (in nato pobegnili naprej); 
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– povečano število ilegalnih prestopov državne meje in z njimi povezanih kaznivih dejanj 

(kaznivo dejanje vodenja in pomoči pri prepovedanem prehodu čez državno mejo, t. i. 

trgovina z belim blagom ipd.); 

– vračanje drugih avtohtonih prebivalcev Slovenije in druge generacije (njihovih potomcev), 

rojenih v tujini (gre za tiste izseljence, ki so se po osamosvojitvi Slovenije vrnili, pretežno 

zaradi novih političnih razmer in drugih, osebnih, vzrokov); 

– sodobni ekonomski vzroki oziroma tako imenovani 'gastarbajterski' tip priseljevanja v 

Slovenijo (predvsem iz najmanj razvitih predelov nekdanje Jugoslavije, kot so Kosovo in 

nekateri predeli v BIH). 

V zvezi z obdobjem po osamosvojitvi Slovenije je treba omeniti še problematiko tako imenovanega 

izbrisa določenega dela prebivalstva iz uradnih registrov Republike Slovenije. Problematiko bom na 

kratko orisal v naslednjem podpoglavju, podrobnejše informacije o tem fenomenu pa so med drugim 

na voljo v izbrani literaturi. 

3.3.1.7 Izbrisani 

Izbrisani so posebno poglavje Slovenske zgodovine. Njihov fenomen je povezan z osamosvajanjem, 

po katerem se je na področju Slovenije kar naenkrat 'znašlo' veliko število tujcev priseljencev iz 

drugih delov nekdanje Jugoslavije, ki so bili do osamosvojitve državljani skupne države, nato pa so 

tako rekoč čez noč postali tujci. Zaradi zapletov s prevzemom novega državljanstva jih je mnogo 

izmed njih ostalo brez pravic, saj zaradi izbrisa njihovih podatkov iz registrov pravno-formalno niso 

obstajali. 

Beznec (ur., 2007) navaja, da se je izbris zgodil 26. februarja 1992, ko je bilo iz Registra stalnega 

prebivalstva Republike Slovenije izbrisanih 18.305 oseb državljanov in državljank nekdanje države 

Jugoslavije. Jelka Zorn (v prav tam: 11) navaja, da gre pri izbrisu za pravno, politično in socialno 

vprašanje. Izbris opiše z naslednjimi besedami: »Sprva je bil (izbris, op. a.) odgovornost zakonodajne 

oblasti veje oblasti, kmalu po tem pa dolgoletno delo nižjih sodišč in vlade, predvsem Ministrstva za 

notranje zadeve. Kulturno anestezijo, ki je bila potrebna za nemoteno (nasilno) izključevanje 

posameznikov in posameznic ter odvzem pravic, so vzdrževale množice, večina medijev in javnih 

institucij… Prikaz različnih oblik in strategij sprenevedanj vladnih institucij je obenem ena od rdečih 

niti, ki se pojavlja v večini člankov te številke. Na najbolj neposreden način o njih govorijo zgodbe 

izbrisanih, tudi tistih, ki so zaradi izbrisa in posledične deportacije umrli.« 

Izbrisani ljudje so se dolga leta potihnem borili za svoje pravice, leta 2002 pa so se povezali v 

združenje, ki je širšo javnost opozorilo nase s protesti in rednim pojavljanjem v medijih. Treba je 

poudariti, da je bil to samo vrh ledene gore problemov, ki so se v tem času nabrali. Problematika je 
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kronološko, pravno, sociološko in v obliki izpovedi teh ljudi med drugim predstavljena v omenjenem 

Časopisu za kritiko znanosti. Sam izbrisane omenjam, ker so njihove zgodbe v marsičem podobne 

tistim, katerim smo priča v zadnjem času, ko je prišla na dan problematika delavcev na (začasnem) 

delu pri nas, za pravice katerih se sicer bori društvo nevidnih delavcev sveta (delovanje omenjenega 

društva bom na kratko predstavil v nadaljevanju).  

V zgodbah izbrisanih se (kot je opisano skozi celotni Časopis za kritiko znanosti – Beznec, ur., 2007) 

pojavljajo težave, kot so nezmožnost dostopanja do javnega zdravstva, sklepanja pogodb o delovnih 

razmerjih in uveljavitev drugih državljanskih pravic, povezanih s socialno varnostjo posameznika. 

Takšna situacija je izbrisane silila v to, da so se znašli drugače in so svoje dejavnosti opravljali 'na 

črno'. Podobno počne tudi mnogo delavcev priseljencev, katerih pravice se kršijo zaradi njihovega 

brezpravnega položaja, ki spominja na položaj izbrisanih, saj oboji nimajo (niso imeli) urejenega 

državljanstva, zdravstveno-socialnih uslug in drugih ugodnosti, povezanih z blaginjo, ki naj bi jim jih 

država zagotavljala. 

Zgodba izbrisanih sicer še ni dobila končnega epiloga, je pa v pravno-formalnem smislu Ustavno 

sodišče odločilo, da je bil izbris protizakonit in pravice izbrisanim odvzete protizakonito. Odločba 

nalaga (po prav tam), da mora Republika Slovenija te pravice popraviti za nazaj, kar pa se v praksi 

dogaja zelo počasi in ob nenehnem sprenevedanju političnih sil. 

V luči obravnavanja migracijskih tokov je treba poudariti, da so tudi izbrisani vplivali na selitvene 

tokove v Sloveniji, vendar jih uradne statistike iz tistega časa ne zaznavajo, saj so bila njihova imena 

preprosto izbrisana iz registrov. Strogo formalno gledano so torej 'izginili' in v statistikah niso zajeti 

med priseljene ali odseljene iz naše države, čeprav se jih je mnogo dejansko preselilo (po lastni volji 

ali ne), mnogo pa jih je tudi ostalo v Sloveniji in se brez statusa prebijalo skozi življenje. Po letu 2002 

se je problematika izbrisnih torej začela razpletati, marsikaj pa se je v tem obdobju premaknilo tudi 

na ravni selitvenih tokov in to dogajanje je opisano v naslednjem podpoglavju. 

3.3.1.8 Migracije v Sloveniji v 21. stoletju (od leta 2002 dalje) 

V začetku 21. stoletja se je, kot navaja Dolenc (v Komac, ur., 2007), selitveno gibanje v Sloveniji 

izrazito povečalo. Porast priseljevanja je bil v veliki meri povezan z ugodnimi gospodarskimi in 

političnimi razmerami (gospodarska rast ter približevanje ter vstop Slovenije v Evropsko unijo). 

Število priseljencev se je med letoma 2002 in 2007 občutno povečalo (iz 9 na 29 tisoč), vrhunec je 

trajal do leta 2009 (31 tisoč priseljenih v Slovenijo) ter se v letu 2010 prepolovil.  

Razlogi za 50-odstotni padec števila priseljenih v Slovenijo v letu 2010 so zagotovo večplastni in prave 

odgovore na to vprašanje bo stroka še podala. Sam menim, da gre v veliki meri za posledice 
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gospodarske krize tako na osebni ravni (ljudje se v času krize redkeje odločajo za selitev) kot tudi na 

ravni države z ukrepi, kot so manjše število novih delovnih mest oziroma nižja stopnja zaposlovanja, 

propad nekaterih podjetij, seljenje proizvodnje na druge trge zaradi zniževanja stroškov ter drugi 

gospodarski ukrepi in prakse, o posledicah katerih bom več govoril v nadaljevanju.  

Na tem mestu bom podrobneje predstavil nekaj statističnih parametrov o migracijah v Sloveniji v 

zadnjem obdobju. Točne številke o priseljenih, odseljenih in selitvenem prirastu med letoma 2002 in 

2010 so navedene v tabeli v naslednjem podpoglavju. 

3.3.1.9 Statistični pregled selitvenega gibanja (2002–2010) 

Spodnja tabela natančneje prikazuje selitveno gibanje prebivalstva pri nas med letoma 2002 in 2010. 

V tabeli združujem podatke, ki so jih v tem času na letni ravni objavljali na spletnih straneh 

Statističnega urada republike Slovenije. V nadaljevanju (pod tabelo) sledi kratka razlaga prikazanih 

številk. 
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Tabela 1: Selitveno gibanje prebivalstva v Republiki Sloveniji med letoma 2002 in 2010  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Priseljeni 9.134 9.279 10.171 15.041 20.016 29.193 30.693 30.296 15.416 

Državljani RS 1.432 1.268 1.574 1.747 1.765 1.689 2.631 2.903 2.711 

Tuji državljani 7.702 8.011 8.597 13.294 18.251 27.504 28.062 27.393 12.705 

Odseljeni 7.269 5.867 8.269 8.605 13.749 14.943 12.109 18.788 15.937 

Državljani RS 2.624 1.887 2.265 2.077 2.703 3.178 4.766 3.717 3.905 

Tuji državljani 4.645 3.980 6.004 6.528 11.046 11.765 7.343 15.071 12.032 

Selitveni 

prirast 
1.865 3.412 1.902 6.436 6.267 14.250 18.584 11.508 -521 

Državljani RS -1.192 -619 -691 -330 -938 -1.489 -2.135 -814 -1.194 

Tuji državljani 3.057 4.031 2.593 6.766 7.205 15.739 20.719 12.322 673 

Povzeto po Ilič (2004, 2005 in 2008), Kalin (2008), Povhe (2004 in 2011) in Razpotnik (2009 in 2010). 

V letu 2002 je bil (eno leto pozneje kot predvideno) izveden popis prebivalstva, katerega rezultati so 

že predstavljeni v prejšnjem podpoglavju (obdobje 1991–2001). Glede na prejšnje obdobje se je 

število priselitev v Slovenijo povečalo in je bilo tako za približno 40 odstotkov večje kot sredi 

devetdesetih let (Ilič, 2004). Selitveni prirast je bil kljub temu nižji (+1886) kot v devetdesetih (leta 

1995 npr. +2507), kar je posledica večjega števila odselitev.  

Že leta 2003 se je selitveni prirast (razlika med številom vseh priseljenih in odseljenih v Slovenijo) 

dvignil nad 3 tisoč oseb. Statistični urad Republike Slovenije navaja (Povhe, 2004): »Pozitiven selitveni 

prirast je bil posledica selitvenega gibanja tujcev. Selitveni prirast državljanov Slovenije je namreč 

negativen že od leta 2000, kar je predvsem posledica zmanjšanja priseljevanja slovenskih državljanov 

iz bivših jugoslovanskih republik. Z drugimi evropskimi državami, Severno in Srednjo Ameriko ter 

Avstralijo in Oceanijo pa je praviloma negativen že desetletje. Nasploh je imela Slovenija v zadnjih 

dvajsetih letih z vsemi kontinenti, z izjemo Evrope, zelo šibke selitvene tokove.«. 

Velika večina selitev v Slovenijo in iz nje je bila torej leta 2003 povezana z državami nekdanje 

Jugoslavije, kar se, kot bomo videli v nadaljevanju, do danes ni bistveno spremenilo. 

Leto 2004 je bilo v številkah zelo podobno letu 2003, le selitveni prirast je spet padel (na 1.902), že v 

letu 2005 se je v Slovenijo priselilo 6436 prebivalcev več, kot se jih je iz nje odselilo. Kot navaja 

Statistični urad: »Selitveni prirast je bil v letu 2005 najvišji po letu 1996, ko je znašal 6510 oseb, in več 

kot 3-krat večji kot v 2004 (1 902) ... Pozitiven selitveni prirast je bil tudi v letu 2005 posledica 

selitvenega gibanja tujcev.« (Ilič, 2005.)  
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Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo (1. maja leta 2004) se je povečalo tudi selitveno gibanje med 

Slovenijo in državami EU. Tako se je v letu 2005 po navedbah Statističnega urada »v državo priselilo 

15.041 prebivalcev, od tega 13.294 tujih državljanov. V preteklih letih so bili selitveni tokovi med 

Slovenijo in drugimi državami EU šibki (v 2004 so državljani drugih držav EU predstavljali na primer le 

2,7 % vseh tujcev, ki so se v 2004 priselili v Slovenijo), v letu 2005 pa smo beležili opazno povečanje 

števila priselitev državljanov teh držav. Med v Slovenijo priseljenimi tujci je bilo 12,6 % državljanov 

drugih držav članic Evropske unije (EU 25). Med v državo priseljenimi tujci so tudi v 2005 prevladovali 

državljani držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije (77,5 %)« (Ilič, 2008). Migracije na 

relacijah z EU so se torej občutno povečale, a so v primerjavi z migracijskimi tokovi z državami 

nekdanje Jugoslavije (tj. s Hrvaško, BIH, Srbijo, Črna goro in Makedonijo) še vedno ostale v manjšini 

(prav tam). 

Leta 2006 je število priseljencev v Slovenijo že presegalo rekordne vrednosti iz sredine osemdesetih 

let, kot pravi Dolenc (v Komac, ur., 2007). Glavnina priseljencev so še vedno tujci, kljub nekaterim 

nasprotnim pričakovanjem pa med njimi še vedno izrazito izstopajo priseljenci z območja nekdanje 

Jugoslavije, katerih delež se ni prav nič zmanjšal v primerjavi s priseljenci od drugod. 

Z odprtjem meja znotraj Evropske unije in prostim pretokom delovne sile med državami članicami se 

je v zadnji letih sicer povečalo število tujcev iz EU na začasnem delu pri nas, vendar pa zaradi 

pomanjkljivih registrov, ki so posledica odprtih meja, njihovo natančno število ni znano in pogosto 

niso zajeti v statistike, ki prikazujejo število tujcev (prav tam).  

V letih med 2007 in 2009 je priseljevanje v Slovenijo doseglo vrhunec (okrog 30 tisoč priseljencev na 

leto). Med priseljenci so prevladovali delavci s prijavljenim začasnim bivališčem, katerih se je samo v 

letu 2007 povečalo za skoraj dve tretjini – na dobrih 36 tisoč. Število tujcev s prijavljenim stalnim 

prebivališčem se je v tem času spremenilo le za slabih tisoč (946) oseb, tako da je konec leta 2007 v 

Sloveniji živelo dobrih 32 tisoč tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem (Kalin, 2008; Razpotnik, 

2010). 

Tudi v letu 2008 se je število tujcev povečalo, in sicer kar za 36,8 odstotka. Povečalo se je tudi skupno 

število državljanov Republike Slovenije (za 0,2 %), pri čemer so k porastu tujci prispevali kar 86,1 

odstotka in so konec leta tvorili 3,5 odstotka vseh prebivalcev v Sloveniji (Razpotnik, 2009). 

Leta 2009 je število priseljencev ostalo praktično na isti (sicer rekordni) ravni iz leta poprej, torej 

nekaj čez 30 tisoč, se je pa s tem že ustavil trend rasti prebivalstva tudi s strani selitvenega gibanja. 

»Za drugo polletje leta 2009 je bila značilna močno upočasnjena rast števila prebivalcev, saj je bilo 

absolutno povečanje števila prebivalcev za več kot polovico manjše kot v prvem polletju«, kot navaja 
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Statistični urad (Razpotnik, 2010) in dodaja: »Čeprav so od julija 2009 k skupnemu povečanju števila 

prebivalcev tuji državljani prispevali 57,3%, je bilo to bistveno manj kot v prvem polletju leta 2009; 

takrat so k skupnemu povečanju prispevali 89,6%.« Število tujcev se je sicer povečalo, a trend 

zviševanja se je bistveno upočasnil, kar se je v letu 2010 še izraziteje nadaljevalo (prav tam). 

3.3.2 Trenutno stanje in smernice za prihodnost? 

Leta 2010 je prvič po dolgem času število izselitev iz Slovenije (za 521 oseb) preseglo število priselitev 

v Slovenijo, kar pomeni negativni selitveni prirast prebivalstva. Statistični urad RS navaja še, da se 

med izseljenci sicer že od leta 2000 dalje največ Slovencev (po narodnosti, tu ne gre za skupno število 

izseljencev iz Slovenije, op. a.) izseljuje v druge države EU; predvsem v Nemčijo, sledijo Avstrija, Italija 

in Belgija. Med državami nečlanicami EU se največ Slovencev izseljuje na Hrvaško, ki je sicer skupno 

gledano na tretjem mestu (za Nemčijo in Avstrijo). Med slovenskimi izseljenci prevladujejo državljani 

iz osrednjeslovenske in podravske regije. Tuji državljani se v veliki večini vračajo nazaj v države 

oziroma kraje, od koder so prišli (velika večina na področje nekdanje Jugoslavije). V letu 2010 se je 

8,1 % priseljencev še istega leta tudi vrnila nazaj (Povhe, 2011).  

Čeprav je število priseljevanj v Slovenijo v zadnjem letu upadlo, se pričakuje, da bo že v bližnji 

prihodnosti spet zelo narastlo. V medijih lahko spremljamo situacijo s prebežniki iz tako imenovanih 

držav tretjega sveta (Afrika, Azija), ki je trenutno v Italiji in Grčiji že alarmantna, in pričakuje se, da bo 

del teh prebežnikov in azilantov prišel tudi k nam. Poleg tega je pričakovati, da bo z razrešitvijo 

gospodarske krize pri nas ponovno naraslo število priseljencev z nekdanje Jugoslavije, torej delavcev 

na začasnem delu, med katerimi pa jih bo mnogo (kot že v preteklosti) pri nas tudi ostalo. Situacija 

migrantov in njihovega statusa bo torej, kot sta med drugimi napovedala tudi Kovač (v Pajnik, ur., 

2003) in Balibar (2007), še naprej tvorila eno izmed osrednjih družbeno-političnih vprašanj v 

Slovenski in Evropski družbi 21. stoletja. V naslednjem poglavju se bom osredotočil ravno na ozadje, 

posledice in reševanje tega vprašanja o priseljencih oziroma tujcih v Sloveniji ter primere naše prakse 

obravnave primerjal z nekaterimi drugimi. 

4 Tujci na (začasnem) delu v Sloveniji 

V poglavju Preseljevanje ali migracije sem predstavil selitvena gibanja v Sloveniji skozi zgodovino vse 

do danes. V tem poglavju se bom dotaknil razmer v Sloveniji, na katere naletijo priseljenci, ki pridejo 

v našo državo, ter odnosa večinskega prebivalca ter države in njenih institucij do njih. 



Medijske reprezentacije tujih delavcev na začasnem delu v Sloveniji      Žiga Novak 

 

41 
 

4.1 Nestrpnost na Slovenskem 

Nestrpnost je v današnjem svetu pogost pojav in aktualen problem sodobnih družb, med katerimi 

Slovenija ni nobena izjema. Leskošek (2005) opisuje nestrpnost kot nasprotni pojem tolerance 

(strpnosti). Toleranca je (prav tam: 9) »spoštovanje, sprejemanje in cenjenje bogate raznolikosti 

svetovnih kultur, načinov izražanja in oblik človečnosti, humanosti. Omogočajo jo znanje, odprtost, 

komunikacija in svoboda misli, zavesti in prepričanj. Strpnost ni vnaprej dana koncesija ali privilegij. 

Je aktivna drža, ki je posledica pomena univerzalnih človekovih pravic in svoboščin ne le zase, temveč 

predvsem za druge«. Nestrpnost na drugi strani pomeni (prav tam) »nespoštovanje prepričanj in 

življenjskih praks drugih ljudi … da so nekateri ljudje obravnavani drugače zaradi svojih religioznih 

prepričanj, njihove seksualnosti ali celo zaradi drugačne obleke ali las … Z nestrpnostjo torej 

označujemo ideje in prepričanja (ne pa način vedenja), ki vključujejo podreditve drugih ali je njihov 

cilj preprečiti njihovo polnopravno udeležbo v družbi, kar dosežejo tako, da jih razglasijo za 

neustrezne, barbarske, neumne, lene, izkoriščevalce, kriminalce, nemoralne, skratka potencialno 

nevarne za večinsko prebivalstvo«. 

Nestrpnost se torej nanaša na marginalne skupine ljudi v družbi, ki so drugačni od večinskega 

prebivalstva. V nadaljevanju bom na kratko predstavil, kako se ti sovražni mehanizmi v družbi 

razvijejo. 

4.1.1 Nacionalizem in rasizem 

Nacionalna pripadnost je dandanes del človekove identitete, s katero se rodi in tako postane 

pripadnik nekega naroda. Ob rojstvu vsak prejme tudi državljanstvo, ki formalno ureja njegovo 

pripadnost državi, ki pa ni nujno enaka njegovi nacionalni pripadnosti, kar še posebej velja za tujce.  

Kralj (2008) razlaga, da ti procesi niso posledica naravnega stanja, ampak so kulturno in zgodovinsko 

pogojeni. Države, kot organizirane oblike skupnosti, so s centralizacijo oblasti »iz številnih lokalnih 

tradicij, narečij, običajnega prava in načinov življenja s postopki definiranja, klasifikacije, segregacije 

in izbire ustvarile novo obliko socialne kohezije – nacionalno skupnost (prav tam: 101)«. Agamben (v 

prav tam) poudarja, da je bistvena značilnost nacionalnih identitet v sodobnih državah »razlikovanje, 

natančno izrisanje in politika razlik, med tistimi, ki pripadajo domicilnemu teritoriju pod suverenostjo 

nacionalne države, in tistimi, ki so zunaj nje, torej med 'nami' in 'njimi'«.  

Takšno razlikovanje med domačin prebivalstvom in tujci oziroma delitev na 'nas' in 'njih' je tudi eden 

izmed temeljev sodobnega rasizma. Rasizem v osnovi kategorizira ljudi in zahteva, da se določene 

ljudi izžene z ozemlja skupine, katero te druge kategorije ljudi žalijo oziroma motijo. Skrajni primer 
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takšne politike je nacizem, ki je šel še korak dlje in je prek družbenega inženiringa z nasilno 

odstranitvijo 'motečih delov družbe' želel 'izboljšati' družbeno stanje (Lužar, 2010).  

Na prvi pogled se morda zdi, da je Evropa po koncu druge svetovne vojne rasizem v večji meri 

odpravila, vendar analitiki ugotavljajo, da še zdaleč ni tako. S problemi modernega rasizma 

(neorasizma) se podrobneje ukvarja Étienne Balibar. V kontekstu upravljanja z migracijami na ravni 

držav govori o konceptu 'rasizma brez ras', za katerega je značilno, da se ne osredotoča več na 

biološke danosti, ampak poudarja nepremagljivost kulturnih razlik. Takšen neorasizem ne 

predpostavlja večvrednosti določenih skupin v primerjavi z drugimi, ampak predvsem razlike med 

njimi. Poudarja neskladnost življenjskih stilov in tradicij, ki so opravičilo za zapiranje meja pred 

drugačnimi – odpiranje meja naj bi bilo v tem kontekstu celo škodljivo.  

Balibar v delu Mi, državljani Evrope? (2007: 63) ta koncept prenese na raven Evropske unije in 

podeljevanje evropskega državljanstva, ki prinaša »volilno pravico na lokalni ravni v državi, kjer 

posameznik živi in ima pravico do tega, da se obrne na evropska sodišča – zgolj državljanov držav 

članic, ki so državljani po rojstvu, izključuje pa prišleke iz drugih držav (to so predvsem priseljenski 

delavci: Turki v Nemčiji in Indijci v Veliki Britaniji, Alžirci ali Kitajci v Franciji, Maročani v Španiji itn. 

(lahko bi dodali na primer Bosanci v Sloveniji op. a.)). Tako ustvarja novo diskriminacijo, ki ni 

obstajala v posameznih prostorih«. Avtor opozarja (prav tam), da milijoni teh prišlekov iz tretjih držav 

postajajo množica podrejenih prebivalcev v državah EU, saj ne uživajo enakih pravic in blaginje kakor 

preostalo prebivalstvo, čeprav imajo dovoljenje za bivanje. Manjše socialne, kulturne in politične 

pravice teh priseljencev se kažejo v opravičevanju nelegitimnosti njihovega bivanja in gibanja, hkrati 

pa poudarjanje razlik med njimi in večinskim prebivalstvom EU opravičuje represivne prijeme v 

nacionalnih politikah, ki so do priseljencev omejujoče in kršijo njihove pravice. 

Na takšen izključevalen odnos do tujcev se navezujejo tudi ugotovitve Ane Kralj (2008: 142), ki pravi: 

»Tujci, četudi jim je priznan status manjšine, so skupine ljudi, ki je neprestano pod drobnogledom. 

Izpostavljeni so vsakovrstnim sumničenjem, predvsem pod pretvezo, da so 'drugačni', drugačnost pa 

se (samoumevno) interpretira kot škodljiva odklonskost. Tujci postanejo 'osumljenci', ne da bi karkoli 

storili; senca suma, če ne že krivda, je stalno prisotna, ne glede na samo obnašanje ali dejanja.« 

4.1.2 Odnos do tujih delavcev v Sloveniji 

V slovenski javnosti je nestrpnost do tujcev še kako prisotna, kar se kaže tudi v delovanju državnih 

institucij. Breznik (v Leskošek, 2005: 136) navaja, da se slovenska vlada že od začetka devetdesetih let 

ukvarja z vprašanjem zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Zaradi naraščanja brezposelnosti je bil takrat 

glavni cilj politike zaposlovanja, da »omeji zaposlovanje tujcev in daje prednost zaposlovanju domače 

delovne sile. Zakon o zaposlovanju tujcev je leta 1992 dovolil zaposlitev za določen čas tujcu, le če 
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tega delovnega mesta ni bil pripravljen sprejeti domači iskalec zaposlitve. Zakon o zaposlovanju 

tujcev iz leta 2000, denimo, pa vpelje kvoto za zaposlovanje tujcev, ki naj ne bi presegla petih 

odstotkov aktivnega prebivalstva in naj bi se določala vsako leto«. Avtorica poudarja (prav tam), da je 

kljub očitnemu nekorektnemu odnosu do priseljencev takratna vlada po drugi strani 

»instrumentalizirala zaposlovanje tujcev za svoje politične cilje« oziroma z drugimi besedami 

izkoristila tuje priseljence tam, kjer jih je potrebovala. 

4.1.3 'Umazano delo' 

Kljub naraščajoči brezposelnosti v devetdesetih letih so imele nekatere gospodarske in storitvene 

dejavnosti v Sloveniji (predvsem gradbeništvo, kmetijstvo in gozdarstvo) težave pri iskanju delovne 

sile. »Zaradi slabih delovnih razmer, nizkih mezd in še kakšnih drugih razlogov, so se domači delavci le 

stežka odločali za zaposlitev v teh dejavnostih. Lastniki podjetij bi si zato morali, morda tudi ob 

vzpodbudi države, prizadevati, da bi izboljšali delovne razmere in zvišali mezde, s tem pa naredili te 

zaposlitvene možnosti privlačnejše tudi za 'razvajene' domačine. Država pa je, nasprotno, podprla 

stališče lastnikov, da so 'umazana dela' neprimerna za 'Slovence in Slovenke', in za te primere 

sprejela izjemo pri zaposlovanju. Delodajalci so tako dobili možnost, da lahko, če se na razpis ne 

prijavijo slovenski kandidati, ponudijo to delovno mesto tujcu … ki je, v nasprotju z domačim 

prebivalstvom, vendarle pripravljen sprejeti delo, četudi ob slabših pogojih in za manjše plačilo.« 

(Prav tam: 137.) 

 Tako so nekatera dela v Sloveniji že približno 20 let praktično 'rezervirana' za delavce priseljence, 

zlasti tiste s področja nekdanje Jugoslavije. Breznik (v Leskošek, 2005) opozarja, da je v ospredju take 

prakse prav gradbeništvo, ki je sicer v tem obdobju ena izmed gospodarsko najbolj rastočih in 

uspešnih panog v Sloveniji. Ker je bilo gradbeništvo v tem času ena redkih panog, ki je povečevala 

zaposlovanje, bi pričakovali, da bo vzbudilo pozornost tudi tistih, ki načrtujejo ukrepe za 

zmanjševanje brezposelnosti prebivalstva. Gradbeniki bi bili lahko po mnenju avtorice »premožen 

delavski sloj, a gradbena podjetja, nasprotno, rajši zaposlujejo tuje sezonske delavce. Zavod za 

zaposlovanje vodi 'preprosta gradbeniška dela in gradbince' kot deficitaren poklic in podpira 

delodajalce pri zaposlovanju tujcev« (prav tam: 138). 

Avtorica nadaljuje, da so posledice takšnega zaposlovanja tuje delovne sile še veliko bolj široke in 

zaskrbljujoče. Njihov učinek je namreč tudi v tem, »da tisto, česar vlada in delodajalci ne morejo 

izsiliti s pogajanji s sindikati, izsilijo z zaposlovanjem tuje delovne sile, ki jo uporabljajo kot 

konkurenco domačim ponudnikom delovne sile. S pomočjo tuje delovne sile država skupaj z 

delodajalci postopoma odpravlja pravice, ki so jih delavci in delavke dosegli v stoletnih družbenih 
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bojih. Če domačini nočejo pristati na zmanjševanje svojih pravic, država preprosto uvozi tujce, ki so 

pripravljeni delati ob slabših pogojih (prav tam: 139)«.   

Kot vidimo, Slovenija sama s svojimi ukrepi spodbuja nizkokvalificirane delavce, da pridejo k nam na 

delo, po drugi strani pa jim ne zagotovi ustreznih pogojev in zaščite na trgu dela. Tuji delavci se 

namreč »ne upirajo kršenju delovnih pogodb, podaljševanju delavnega časa, zniževanju mezd, 

varčevanju pri varnosti. Navsezadnje se delodajalci tujega delavca tudi lažje znebijo, ko ga ne 

potrebujejo več ali jim postane nadležen, saj se ga podjetja preprosto rešijo s tem, da mu ne 

podaljšajo delovnega dovoljenja (prav tam: 138)«. Zadnje spremembe zakonodaje sicer bolje ščitijo 

pravice tujih delavcev, vendar pa njihova implementacija v praksi (še) ne dosega želene ravni. 

4.1.4 Javno mnenje o migrantih 

Kralj (2008) predstavlja rezultate raziskav, povezanih z odnosi do priseljencev v Sloveniji. Ugotavlja, 

da je odnos večinskega prebivalstva do priseljencev odklonilen. Zlasti se to kaže pri odstotku ljudi, ki 

menijo, da bi bilo treba omejevati preseljevanje iz določenih predelov sveta. Največ je takih, ki so 

odklonilni do priseljencev iz Romunije in Bolgarije (61,4 %) ter Afrike (60,9 %) in Azije (65,7 % in 64,3 

% za območje nekdanje Sovjetske zveze). Priseljenci iz držav Severne in Južne Amerike (47,0 % in 57,5 

%) ter Avstralije (48,9 %) so manj nezaželeni, a še vedno precej bolj kot tisti, ki prihajajo iz starih 

članic EU (35,8 %) oziroma tistih držav, ki so tako kot Slovenija leta 2004 vstopile v EU (48,2 %). 

Območje nekdanje Jugoslavije je nekje vmes, saj 51,2 % vprašanih meni, da bi bilo treba preseljevanje 

od tam omejiti. Številke so visoke, zaskrbljujoče pa se zdi tudi, da pri nobeni skupini niti 12 % 

vprašanih ne meni, da bi bilo treba spodbujati preseljevanje ljudi s tistega področja. Še najbolj 

naklonjeni so bili vprašani Slovenci do preseljevanja iz starih držav članic EU ter Avstralije (11,9 % ter 

11,5 %), najmanj pa do spodbujanja priseljevanj iz Azije in Afrike (3,5 % in 5,0 %). Velik delež 

vprašanih je sicer menil, da naj se preseljevanje 'ohranja na isti ravni' (v povprečju 38,6 % vprašanih 

je izbralo tak odgovor; najpogosteje, v 52,8 %, za stare države članice EU in najmanj pogosto za Azijo, 

v 30,8 %). 

Takšni rezultati so še posebej zanimivi in tudi zaskrbljujoči z vidika demografskih študij za Slovenijo v 

prihodnosti: »demografska slika Slovenije (kakor tudi celotne EU) napoveduje, da bi kontingent 

delovno sposobnega prebivalstva in s tem obseg delovne sile ostala bolj ali manj nespremenjena šele 

ob visokem selitvenem prirastu povprečno okrog 13.500 oseb na leto. Z drugimi besedami, strategija 

potrebuje več kot pol milijona migrantov iz tretjih držav v prihodnjih štiridesetih letih, čeprav sočasno 

resignirano ugotavlja, da dolgoročno niti ta številka ne bi mogla popraviti razmerja med delovno 

aktivnim in pasivnim prebivalstvom« (Beznec, 2009).  
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Število priseljencev se bo v prihodnosti, kot kaže, torej še povečevalo, glede na javnomnenjske 

raziskave, pa širša javnost na to ni ravno pripravljena. Na takšno stanje kažejo tudi raziskave o etnični 

distanci, kjer ljudje povedo, ali bi želeli imeti za sosede priseljence. Številke v zadnjih desetih letih 

sicer variirajo (med leti 1995 in 2007 je med 28,5 in 17,6 % ljudi izjavilo, da priseljencev za sosede ne 

želijo imeti), a po »zadnjih razpoložljivih podatkih več kot petina sodelujočih v raziskavi priseljencev 

ne želi imeti za sosede« (Kralj, 2008: 175). 

4.2 Status in socialni položaj priseljenih delavcev 

Večina tujih delavcev je, kot je razvidno iz prejšnjih poglavij, nizko kvalificiranih (ali celo brez 

izobrazbe) in opravljajo tako imenovana umazana dela. Zaradi tega se ti delavci in njihove družine 

pogosto znajdejo na robu družbe. Mnogo izmed njih jih živi v slabih pogojih, nekateri delodajalci pa 

izkoriščajo svojo premoč, saj jih konec koncev kadarkoli lahko zamenjajo z drugimi delavci iz tujine, ki 

prav tako iščejo delo. 

4.2.1 Razmere na trgu dela in pogoji za delo 

Na trgu dela niso vsi akterji enakopravni. Mozetič (v Beznec, 2009) opisuje, da obstaja družbeno-

ekonomska hierarhija, opredeljena glede na etnično pripadnost, starost, spol in druge okoliščine. 

Ustvarja se neenakost in dogaja se, da za isto delo različni ljudje dobivajo različna plačila ali nimajo 

enakih možnosti za napredovanje, razlike pa vplivajo tudi na stopnjo brezposelnosti. Govora je o 

dvojnem trgu dela – na primarnem trgu so pogoji za delo veliko boljši kot na sekundarnem, za 

katerega so značilne »nizke plače, negotova zaposlitev, odsotnost (nekaterih) socialnovarstvenih 

upravičenj in drugih ugodnosti, ki jih ima delavec poleg plače, majhne možnosti za napredovanje« 

(prav tam: 33). Avtorica nadaljuje, da pri takšni delitvi trga ne gre zgolj za posledice povpraševanja 

delodajalcev ali njihovih predsodkov niti za naključne napake, temveč sistemske napake pri delovanju 

trga dela, ki so posledica oblastnih odločitev. Nekatere družbene skupine so tako razporejene na 

manj ugoden segment trga dela in mednje spadajo tudi migrantski delavci iz tretjih držav, ki so 

zaposleni ali delajo v Sloveniji, gre predvsem za tujce iz držav zunaj Evropske unije in Evropskega 

gospodarskega prostora, torej iz tako imenovanih tretjih držav. 

V Sloveniji je v veljavi sistem letnih kvot za tuje delavce, s katerim država upravlja in določa število 

tujih delavcev, ki dobijo dovoljenje za začasno delo. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev v 54. členu 

pravi: »Glede na stanje in predvidena gibanja na trgu dela lahko vlada v skladu z migracijsko politiko 

letno določi kvoto delovnih dovoljenj, s katero omeji število tujcev na trgu dela.« 

Leta 2008 je bila kvota delovnih dovoljenj 32 tisoč. Konec tega leta je Ekonomsko-socialni svet (ESS) 

na predlog Direktorata za trg dela in zaposlovanja (MDDSZ) zmanjšal število kvot na 24 tisoč. Nevidni 
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delavci sveta (IWW) in Socialni center Rog sta v odgovor podala Izjavo proti novi uredbi o kvoti 

delovnih dovoljenj za tuje delavce (v Beznec, 2009: 93). V njej opozarjajo, da zmanjševanje kvot 

nasprotuje interesom in potrebam tujih delavcev ter dodatno otežuje njihov položaj na trgu dela, saj 

takšna uredba daje še večjo moč delodajalcem. Zaradi omejenega števila kvot delodajalci namreč 

grozijo delavcem, da jim bodo, če ne pristanejo na najrazličnejše kršitve njihovih pravic (na primer 

opravljanje slabo plačanih nadur, življenje v slabih pogojih, ne plačevanje zavarovanja ipd.), odvzeli 

dovoljenja in jih nadomestili z drugimi delavci, kar je izrazita oblika avtoritativnega izsiljevanja. 

Nižanje kvot torej po mnenju podpisnikov izjave vodi v še večje izkoriščanje in zlorabe s strani 

delodajalcev, med samimi delavci pa povečuje strah in medsebojno konkurenco ter notranje 

zaostrovanje odnosov zaradi rivalstva. 

Kvote so se v letu 2010 še občutneje znižale, in sicer na 12 tisoč delovnih dovoljenj, torej kar za 50 

odstotkov. V Uredbi o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010 piše, da je kvota: »namenjena 

tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po zaključku 

sezonskega dela zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev«. Mednje spadajo prav migrantski 

delavci iz tretjih držav, ki so večinoma zaposleni v gradbeništvu in nekaterih drugih poklicih (na 

primer kmetijstvo, gozdarstvo, pekarstvo, gostinstvo). Tudi v tem primeru so se IWW iz Slovenije 

pritožili, a bili ponovno neuspešni. Za leto 2011 kvota sicer ni bila določena, vendar je bila to 

predvsem posledica gospodarske krize oziroma slabega stanja v gradbenih in drugih podjetjih, ki so 

konec leta 2010 že tako ali tako občutno zmanjšala zaposlovanje tujih delavcev, z novim zakonom pa 

je bilo ukinjeno tudi sezonsko delo. To je dodatno zmanjšalo število tujih delavcev pri nas in v tej luči 

postavitev kvote ni bila potrebna.  

4.2.2 Kršitve pri zaposlovanju in delu tujcev 

Inšpektorat Republike Slovenije je za delo je v Letnem poročilu o delu za leto 2010 ugotovil, da 

»največji delež kršitev predstavljajo kršitve določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 

črno, kjer gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju 

tujcev (61 kršitev), ter kršenje določb Zakona o zaposlovanju in delu tujcev v zvezi z vrnitvijo 

dovoljenja za delo (49 kršitev), opravljanjem dela v skladu z delovnim dovoljenjem (40 kršitev) in ko 

delodajalec ne hrani delovnega dovoljenja na sedežu podjetja ali na delovišču izven sedeža (32 

kršitev)«.  

Ob teh ugotovitvah je treba poudariti, da večina kršitev ostane neprijavljenih bodisi zaradi 

nepoznavanja pravic s strani izkoriščanih delavcev ali pa zaradi njihovega strahu, da bi s prijavo 

izgubili službo in bili prisiljeni v vrnitev v matično državo (od koder so prišli zaradi še slabših možnosti 

za zaposlovanje).  
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Oblike kršitev so nazorno opisane v različnih izpovedih migrantskih delavcev, še posebej me je 

pretresel intervju z Arminom Salihovidem, sicer aktivistom Nevidnih delavcev sveta, objavljen v 

Časopisu za kritiko znanosti (v Beznec, 2009: 66–76). V njem intervjuvanec opozarja na številne 

kršitve in zlorabe, ki se vsakodnevno dogajajo migrantskim delavcem. Poleg kršitev pri zaposlovanju 

so kršitve povezane tudi z bivanjskimi razmerami, v katerih ti delavci živijo. Te razmere bom na kratko 

predstavil v naslednjem podpoglavju.  

4.2.3 Kršitve temeljnih človekovih pravic tujih delavcev 

Tako kot za vse delavce tudi za tuje velja, da jih varuje Splošna deklaracija človekovih pravic, ki v 23. 

členu pravi:  

»1. Vsakdo ima pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih 

pogojev in do varstva pred brezposelnostjo.  

2. Vsakdo ima, brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do enakega plačila za enako delo.  

3. Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi 

družini človeka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva.  

4. Vsakdo ima pravico sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pridružiti se sindikatu za zavarovanje 

svojih interesov.« 

Nekateri delodajalci ta določila zavestno in vztrajno kršijo. Izpostavil bi gradbeništvo, kjer se pogosto 

dogaja, da pogoji za delo in plačilo ne ustrezajo vloženemu delu. Delodajalci ne zagotavljajo varnosti 

delavcem, pogosto kršijo pogodbe in delavcev ne seznanjajo z njihovimi pravicami ali jih celo 

ustrahujejo z izgonom iz države, ki bi sledil, če bi delavec izgubil delovni vizum. Kot sem ugotovil iz 

številnih pričevanj (na primer Armin Salihovid v Beznec, 2009), ne gre za osamljene primere, ampak 

za redno prakso.  

Še posebej se glede na izpovedi, ki sem jih prebral, kršitve kažejo glede na 24. člen Splošne 

deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi: »Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa, vključno 

z razumno omejitvijo delovnih ur, in pravico do občasnega plačanega dopusta.« Številni delavci 

namreč opravljajo čezmerno število delovnih ur, za katere niso dodatno plačani, tudi pravice do 

počitka in prostega časa ne morejo koristiti, o plačanem dopustu pa jih lahko mnogo zgolj sanja, saj 

morajo delati celo ob praznikih in dela prostih dnevih. Dodatni problem so bivanjske razmere 

priseljenih delavcev, ki jih natančneje obravnavam v naslednjem podpoglavju. 
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4.2.4 Bivanjski pogoji priseljenih delavcev 

Migrantski delavci v Sloveniji so nameščeni v delavskih domovih ali v privatnih zgradbah, ki so v lasti 

delodajalcev.  

»V delavskih domovih so nameščeni migrantski delavci, ki delajo in prebivajo v Sloveniji skladno z 

njeno pravno ureditvijo, ki uokvirja delo in zaposlovanje ter status državljanov t.i. tretjih držav.« 

(Mozetič v Beznec, 2009: 77.) V njih prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine, pogosti so tudi 

državljani drugih držav nekdanje Jugoslavije, nekaj pa je tudi državljanov Ukrajine in držav nekdanje 

Sovjetske zveze ter drugih prišlekov (prav tam). 

Delavski domovi spadajo med stanovanjske stavbe za posebne namene, ki so »namenjene 

začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (prav tam: 85)«. Mednje spadajo 

domovi za starejše, dijaški in študentski domovi, delavski domovi, domovi za terapevtske skupine, 

zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti in druge stavbe namenjene za izvajanje 

socialnih programov, ki vključujejo bivanje. Med vsemi naštetimi stavbami so delavski domovi edini, 

ki »niso (več) mehanizem udejanjanja socialne politike (prav tam: 86)«. Migrantski delavci, nastanjeni 

v teh domovih, namreč niso deležni primerljivih socialnih ugodnosti, saj nimajo državljanstva in 

prihajajo iz tretjih držav, socialnovarstvene pravice pa praviloma pripadajo državljanom in deloma 

tistim, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje (in ne začasno kot velika večina migrantskih delavcev).  

Mozetič (prav tam: 87) opisuje, da so bivanjske razmere v delavskih domovih na izjemno nizki ravni: 

»Delavski domovi so prepolni in delavcem ne omogočajo dostojnega življenja. Zaradi zgroženosti nad 

standardi bivanja migrantskih delavcev v delavskih domovih je nastala ideja, da bi morala država 

predpisati minimalne standarde bivanja v delavskih domovih.« Na to idejo se je država pozitivno 

odzvala in minister za delo je ustanovil medresorsko delovno komisijo, ki je pripravila bivanjske in 

higienske normative, vendar je prišlo pri uresničevanju do novih zapletov: »Nekateri delodajalci, ki 

zaposlujejo tuje delavce, so obenem tudi lastniki delavskih domov … možnost, da bi pravilnik o 

minimalnih standardih zavezoval delodajalce, je nesmiselna. Delodajalci namreč niso zavezani k 

zagotovitvi migrantom namestitve ali jim pomagati pri njenem iskanju.« Formalno gledano je 

zagotavljanje namestitve torej dobra volja nekaterih delodajalcev, kar pa v praksi pomeni, da delavci 

pristajajo na nevzdržne razmere, saj druge izbire zaradi nizkih dohodkov in neurejenega statusa niti 

nimajo.  

Mozetič (v Kirn, Kralj in Piškur, 2009) opisuje, da so delavski domovi ekstremno prenatrpani ter po 

navadi ne dosegajo osnovnih higienskih in življenjskih standardov. Tudi aktivist Armin Salihovid (v 

Beznec, 2009: 68) opisuje razmere za bivanje kot nevzdržne: »Sobe v delavskih domovih so majhne in 

natrpane. V nadstropju živi od 30 do 40 ljudi, ki skupaj uporablja eno kuhinjo, dve stranišči in dve 
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kopalnici. Živel sem tudi že v kleti s 13 tovariši. Imeli smo eno stranišče in tuš kabino, bili smo brez 

kuhinje. Pravila hišnega reda prepovedujejo lastne električne kuhalnike v sobah, ki bi delavcem 

omogočili pripravo hrane brez čakanja v vrsti. Ker v sobah niso dovoljeni lastni hladilniki, morajo 

kupovati hrano vsak dan sproti. Perilo peró na roke. Pozimi je mrzlo, ker delavskih domov ne 

ogrevajo. Ni dovolj tople vode, da bi se lahko vsi stuširali. Delavski domovi so polni ščurkov. Prostori, 

ki so nekdaj bili namenjeni druženju, so danes namestitvene sobe s posteljami. Zato v delavskih 

domovih ni prostora za druženje, pogovarjanje, prijateljevanje. V hišnih redih piše, da so obiski 

dovoljeni le do 20. ure zvečer. Če pride kdo na obisk v delavski dom, mora pri vratarju pustiti osebni 

dokument. Človek, nastanjen v domu, nima svobode, nenehno je pod nadzorom. Gre za svojevrsten 

zapor.« Cene za tako bivanje so glede na ponujeno visoke, delavci pa nimajo možnosti naseliti se 

drugam zaradi svojega statusa in nizkih plač. Pogosto jim stroške za bivanje trgajo direktno od plač in 

se tako nezakonito izognejo tudi plačilom davkov, kot opisuje Salihovid (v prav tam). 

Ob tem je treba poudariti, da opisane razmere niso v vseh primerih takšne in da obstajajo delodajalci, 

ki svojim delavcem zagotavljajo boljše razmere za bivanje in življenje, vendar se glede na izpovedi 

številnih delavcev zdi, da so takšni delodajalci na žalost v manjšini. Seveda pa gre pri tem le za 

ugibanja, saj natančnih podatkov o vseh delavcih in njihovih bivanjskih razmerah ni, poleg uradnega 

števila delavcev z dovoljenji so namreč tu še delavci brez statusa, ki delajo na črno.  

4.3 Reševanje problematike tujih delavcev  

Kot je razvidno v prejšnjih poglavjih in podpoglavjih, je zaposlovanje in bivanje tujih delavcev na 

(začasnem) delu v Sloveniji, podobno pa je tudi v drugih državah Evropske Unije, velik družbeni izziv, 

saj se omenjeni delavci srečujejo s številnimi problemi, ki se prenašajo tudi na okolico in družbo. 

Zaradi teh problemov se sprejemajo številni ukrepi in zakoni, ki želijo zajeziti omenjeno 

problematiko. Organizirale so se tudi številne nevladne skupine in iniciative, ki se borijo za pravice 

migrantskih delavcev in drugi ogroženih skupin.  

4.3.1 Državni ukrepi 

Kot sem že omenil, Slovenija spada med države, ki jim delovne sile v nekaterih panogah, kot so 

gradbeništvo, kmetijstvo, gostinstvo idr., primanjkuje, aktivno prebivalstvo pa se demografsko 

gledano postopoma stara. Zaradi tega je treba v Sloveniji zgraditi dolgoročen načrt strategije 

načrtovanja trga delovne sile v prihodnosti.  

Z novim Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev, ki je bil sprejet 6. aprila 2011, je država uredila 

nekatere segmente na omenjenem problematičnem področju. Izpostavljam naslednje ukrepe: 
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– Zakon izboljšuje bivanjske in higienske standarde delavcev tujcev: »Delodajalci in tuji 

delodajalci, ki zaposlujejo tujce, ter pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje 

dejavnosti, ki s tujcem sklenejo pogodbo o delu in ki zagotavljajo nastanitev tem tujcem v 

Republiki Sloveniji, so tem tujcem dolžni zagotoviti minimalne bivanjske in higienske 

standarde … Minimalni bivanjski standardi določajo opremljenost, vzdrževanje, ogrevanje in 

osvetlitev prostorov, največje število oseb, ki lahko prebivajo v enem prostoru, in minimalno 

kvadraturo prostora glede na število oseb … Minimalni higienski standardi določajo največje 

število uporabnikov glede na opremljenost sanitarnih prostorov, ločenost teh prostorov od 

drugih bivalnih prostorov, njihovo zračenje in osvetlitev.« (13. člen.) 

– Zakon povečuje nadzor nad delodajalci, ki bodo zaposlovali tuje delavce. Zavod za 

zaposlovanje Republike Slovenije navaja: »Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) bo po novem 

tudi pri podaljšanju dovoljenja za zaposlitev in ne le pri izdaji novih dovoljenj za zaposlitev 

preverjal, ali je delodajalec v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge predlagal obračune 

davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine in poravnaval 

davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela.« In: »Delodajalec, zavezanec za prijavo oz. 

odjavo, je dolžan odjaviti delo tujca v primeru prenehanja delovnega razmerja s tujcem pred 

iztekom veljavnosti dovoljenja za zaposlitev ali dovoljenja za delo. Ob odjavi dela tujca mora 

zavezanec vrniti dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo in ob odjavi priložiti tudi 

dokazilo, da je delovno razmerje prenehalo in da je s tem dejstvom seznanjen tudi tujec. 

Zavod izda zavezancu potrdilo o odjavi dela, ki je podlaga za odjavo tujca iz socialnega 

zavarovanja.« 

– Tujim delavcem zakon omogoča lažjo pridobitev osebnega delovnega dovoljenja. Kot 

navaja omenjeni Zavod za zaposlovanje RS po novem: »Osebno delovno dovoljenje za tri 

leta lahko pridobil tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno poklicno kvalifikacijo v 

Republiki Sloveniji že po najmanj 20-mesečni zaposlitvi pri kateremkoli delodajalcu.« 

– Zakon uvaja modro karto v primeru zaposlitve visokokvalificiranega tujca. Modra karta je: 

»dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve, ki se izda v skladu z 

zakonom, ki ureja prebivanje tujcev, in imetniku omogoča, da vstopi, prebiva in se zaposli v 

Republiki Sloveniji« (Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, 4. člen). 

Izvajanje zakona zagotavlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki nadzoruje delodajalce in 

njihovo izvajanje zakonskih določil ter ob morebitnih kršitvah posreduje. Za kršitve so z zakonom 

navedene predvidene kazni, denarne globe in drugi ukrepi, je pa – tako kot povsod – učinkovitost teh 

nadzornih organov vprašljiva.  
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4.3.2 Organizacije, ki se borijo za pravice delavcev 

4.3.2.1 Mednarodna organizacija dela  

»Mednarodna organizacija dela (MOD) je specializirana agencija Organizacije združenih narodov 

(OZN). Ustanovljena je bila leta 1919 z Versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala prva specializirana 

agencija Organizacije združenih narodov. Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in 

mednarodno priznanih človekovih in delovnih pravic. 

V okviru OZN ima MOD edinstveno tripartitno strukturo, kar pomeni, da so predstavniki vlad, 

delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v upravnih organih organizacije. 

MOD postavlja mednarodne delovne standarde v obliki konvencij in priporočil, ki 

predstavljajo minimalne standarde osnovnih delovnih pravic, kot so svoboda združevanja, pravica do 

organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb, odprava prisilnega dela, enake možnosti in 

enaka obravnava ter ostali standardi, ki uravnavajo pogoje, povezane z različnimi vidiki področja dela. 

Republika Slovenija je bila sprejeta v MOD 29. maja 1992. Slovenska delegacija, ki jo sestavljajo 

predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov, se udeležujejo rednih letnih zasedanj MOD. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa poleg tega sodeluje v različnih projektih, ki sodijo 

pod okrilje MOD.« (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.) 

4.3.2.2 IWW – Nevidni delavci sveta in Socialni center Rog 

Nevidni delavci sveta (IWW) so avtonomna iniciativa za novo delavsko gibanje. V IWW raziskujejo, 

kakšen je položaj delavcev sveta (oz. kot se jih običajno označuje – migrantskih delavcev) v Sloveniji, 

ki so večinoma zaposleni v gradbeništvu in javnost ter odgovorne institucije opozarjajo na 

nepravilnosti, ki se na tem področju dogajajo. Zavzemajo se za izboljšanje življenjskih razmer 

delavcev po svetu. 

Gibanje je nastalo v začetku leta 2008 na pobudo aktivistov iz Socialnega centra Rog, ki so se povezali 

s priseljenimi delavci na delu v Sloveniji. Gibanje opravlja aktivistične raziskave o pogojih dela in 

življenja migrantskih delavcev v Sloveniji. Opozarjajo na nepravilnosti, ki se dogajajo na področju 

zaposlovanja in upravljanja z delavci sveta, ter organizirajo različne proteste, peticije, tiskovne 

konference in druge oblike ozaveščanja javnosti. 

Imajo svojo spletno stran (http://www.njetwork.org/IWW-Nevidni-delavci-sveta), na kateri objavljajo 

aktualne dogodke in novice, ter lastno radijsko glasilo – oddajo Viza za bodudnost, ki se predvaja na 

Radiu Študent enkrat do dvakrat mesečno. Oddaja je namenjena informiranju delavcev in javnosti, 

povezovanju in organiziranju delavcev med seboj ter boju proti izkoriščanju. 

http://www.ilo.org/
http://www.njetwork.org/IWW-Nevidni-delavci-sveta
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(Povzeto po Hakimova v Beznec, 2009, in spletni strani nevidnih delavcev sveta.) 

4.3.3 Vizija za prihodnost? 

Opisani načini reševanja problematike migrantskih delavcev so zagotovo premik na bolje, vendar je 

ob tem treba poudariti, da so takšni ukrepi zgolj neke vrste gašenje požara. Vzroki za probleme 

namreč tičijo v širši družbeni ureditvi, ne samo na ravni države, temveč tudi Evropske unije in 

sodobnega globalnega sveta na splošno. O tej temi poglobljeno piše Balibar (2007), ki poda 

konstruktivno kritiko k sodobni družbeni ureditvi na področju meja, migracij in državljanstev ter 

predlaga nekatere rešitve, ki bi v prihodnosti lahko zboljšale razmere na področju migracij in bivanj 

tako priseljencev kot vseh ljudi. Govori namreč o preseganju današnjega pojmovanja državljanstva in 

državljanskih pravic, vezanih nanj, saj splošne pravice ljudi niso vezane na geografsko in politično 

poreklo posameznika.  

Njegove vizije in rešitev se bom nekoliko dotaknil še v sklepu, poudaril pa bi, da gre za ideje, ki so na 

prvi pogled morda utopične ali težko razumljive, vendar se zdi, da jim bo v prihodnosti treba (vsaj 

delno) slediti, če bo sodobna civilizacija skušala mirno in humano nadaljevati svoj obstoj. 

5 Pomen medijev 

Živimo v družbi, kjer so mediji prisotni na vsakem koraku. Brez množičnih medijev (časopisa, radia, 

televizije, interneta) si življenja dandanes pravzaprav ne znamo več predstavljati. Erjavec in Poler 

Kovačič (2007: 9) ugotavljata: »Novinarski diskurz je v današnjem svetu eden ključnih diskurzov, v 

katerem potekajo boji konstrukcije družbenih skupin in drugih odnosov moči. Še več, večino 

informacij o družbenih dogodkih dobimo prek medijev. Demokratičnega življenja v družbi si brez 

informacije o dejstvih in mnenjih, ki nam jih zagotavljajo novinarska besedila, ni mogoče 

predstavljati. Iz medijev pa prihajajo tudi številne informacije, ki jih ljudje potrebujemo za svoje 

osebno vsakdanje življenje, vzgojo, izobraževanje in kulturo. Služijo nam kot izhodišče za oblikovanje 

naših mnenj o ljudeh in ustanovah.« 

5.1 Medijska konstrukcija realnosti 

Mediji s svojim izborom in načinom poročanja o dogodkih ustvarjajo in oblikujejo vsakdanjo 

percepcijo realnosti posameznikov. Množični mediji torej niso zgolj v vlogi poročevalca, ampak 

stvarnost oziroma realnost tudi konstruirajo. Erjavčeva (Erjavec in drugi, 2000) pravi, da imajo danes 

mediji »osrednjo vlogo pri postavljanju kazala pomembnosti tem, o katerih poteka javna razprava, 

tem o katerih se pogovarjajo in razmišljajo ljudje«. 
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Drametova (1992: 855–857) kot najpomembnejše procese medijske konstrukcije realnosti izpostavi 

naslednje dejavnike: 

– Zbiranje informacij – odnos med virom informacije in novinarjem pomembno opredeljuje 

položaj v družbeni in medijski realnosti (hierarhija med njima), (ne)skladnost njunih 

interpretacij informacije, lastnih položajev in odnosa do informacije ter tihi sporazum, kdo je 

poročevalec.  

– Selekcija dogodkov – selekcija je odvisna od posameznikove omejene informacijske 

zmogljivosti, ki ni le fiziološka, temveč tudi družbeno pogojena in odvisna od socialnega 

konteksta. Zaznamuje jo tudi omejenost zmogljivosti komunikacijskega kanala, kar je lahko 

posledica neenake distribucije komunikacijske moči. Merila selekcije dogodkov so poleg tega 

povezana še z ideologijo in percepcijo zakonitosti delovanja medijev (ideologija na 

individualni ravni ter pritiski delovnih rutin). Proces selekcije namreč opredeljuje nekatere 

dogodke a priori kot vredne pozornosti, zaradi česar se pogosto izenačujejo novinarjeve 

sheme interpretacije in relevantnosti s shemami 'pooblaščenih virov'.  

– Selekcija dejstev – je vselej vnaprej določena z naravnanostmi novinarja in vira, novinarjevo 

perspektivo, delovnimi rutinami ipd. Novinarsko delo zahteva produciranje številnih sporočil 

in s tem povezanost z določenimi stalnimi viri, ki pa vpletajo lastne filtre, interese in 

naravnanosti v sporočena dejstva.  

– Izbor žanra in uporaba jezikovnih sredstev – novinarjeva perspektiva in razumevanje 

tematike vplivata na njegov izbor žanra in načine predstavljanja novic. 

S tega področja omenimo še Walterja Lippmanna, ki se je ukvarjal z vprašanjem odnosa novinarskega 

diskurza do resničnosti. Njegova najbolj znana misel je (Lippman, 1999: 225). »da novica in resnica 

nista ista stvar in je med njima treba jasno razlikovati«. Novica torej ni preprosto prikaz realnosti 

oziroma nekega družbenega stanja, ampak nanjo vplivajo tudi novinarji sami kot družbeno določene 

osebnosti.  

5.2 Družbena odgovornost medijev 

V današnji družbi imajo mediji s svojim poročanjem ključni vpliv na življenje večine ljudi v družbi. 

Erjavec in Poler Kovačič (2007: 37) navajata, da »je medijski diskurz ključni vir človeškega znanja, 

stališč in ideologij, pa naj gre za elite ali običajne državljane«. Zaradi tega nosijo mediji zelo 

odgovorno vlogo v družbi.  

Lambeth (1997: 17 v prav tam: 103) navaja pet meril za delovanje svobodnega in odgovornega tiska:  

1) zagotavljati resnicoljuben in celovit prikaz dogodkov dneva v kontekstu, ki jim daje pomen; 
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2) služiti kot forum za izmenjavo komentarjev in kritike; 

3) ponuditi reprezentativno podobo konstitutivnih (temeljnih) družbenih skupin; 

4) predstaviti in razjasnjevati družbene cilje in vrednote; 

5) zagotavljati celovit dostop do dnevnih informacij. 

Iz tega sledi, da imajo mediji odgovornost do družbe in ne morejo preprosto pisati samo tistega, kar 

sami želijo. Od njih se pričakuje, da znajo presojati med (ne)bistvenim ter objektivno prikazati vsa 

dejstva in okoliščine. Poleg tega »imajo mediji obveznost, da delujejo kot nadzorniki oblasti, kajti tega 

ne more opravljati in ne bo opravljal nihče drug, demokracija pa je od tega odvisna (Knowlton 1995: 

71 v prav tam: 104)«. 

5.3 Medijske reprezentacije marginalnih skupin 

5.3.1 Kaj je reprezentacija? 

Fenomen reprezentacije je skozi zgodovino raziskovalo mnogo teoretikov družboslovnih smeri. Hall (v 

Luthar, Zei in Hardt, (ur., 2004: 35) navaja, da reprezentacija povezuje pomen in jezik s kulturo: »na 

kratko lahko rečemo, da je reprezentacija proizvajanje pomena prek jezika«. V nadaljevanju je Hall 

razlagal, da »stvari same na sebi – predmeti, ljudje in dogodki v svetu – nimajo nikakršnega 

določenega, dokončnega ali resničnega pomena. Mi smo tisti – v družbi, v človeških kulturah – ki 

stvarem dajemo pomen, ki označujemo. Zato se pomeni venomer spreminjajo, iz ene kulture v drugo 

in iz obdobja v obdobje (prav tam: 82)«. 

5.3.2 Reprezentacija v medijih 

Myra Macdonald (2003) pravi, da besede sicer nimajo neposredne fizične moči (kot recimo palice in 

kamenje), vendar pa besede, reprezentirane prek medijev, posredno vplivajo na dejanja ljudi, na 

njihovo odločanje in presojanje ter imajo tako še kako veliko moč. Avtorica razlaga, da sistem praks 

komuniciranja v povezavi s širšim družbeno-kulturnim kontekstom (in praksami komuniciranja v 

njem) pomaga oblikovati specifične okvire mišljenja pri ljudeh. Drugače povedano, kar ljudje slišimo v 

medijih, vpliva na naša stališča in poglede, na vse to pa najprej vpliva naše družbeno in kulturno 

ozadje. V povezavi s tem se avtorica opira na spoznanja Foucaulta (1972 v prav tam), da lahko ideje in 

razmišljanja o realnosti ljudje predstavljamo (reprezentiramo) samo prek različnih diskurzov. Zaradi 

tega tudi mediji delujejo tako, da prek diskurzov realnost zgolj predstavljajo, saj zares realna 

reprezentacija v tej luči sploh ni mogoča.  

Avtorica ugotavlja (prav tam: 25–26), da se medijskim reprezentacijam ni mogoče ogniti ter da na 

njihovo vsebino vplivajo kulturno-družbeni kontekst in druge okoliščine, pogojene s krajem, časom in 

vladajočimi ideologijami. Vendar pa imajo na to, kakšne so te reprezentacije, pomemben vpliv tudi 
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novinarji (avtorji prispevkov) sami, pomembno pa lahko nanje vpliva tudi publika (bralci, poslušalci 

idr.), kadar se na novice aktivno odzove. 

Ko je govora o marginalnih skupinah, »mediji praviloma delujejo kot podkrepljevalci t. i. zdravega 

razuma oz. povedano nekoliko drugače, delujejo v kontekstu zdravorazumskih pričakovanj javnosti. 

Morebitna nova in drugačna medijska sporočila se praviloma zlahka asimilirajo v okvire zdravega 

razuma oz. se zdrav razum rekonstruira tako, da prilagaja nova sporočila. V zvezi z vprašanji različnih 

manjšin mediji zelo pogosto delujejo tako, da reproducirajo delitev na 'nas in 'njih', kar je v skladu z 

osnovno binarno logiko človeškega jezika in moralnih diskurzov« (Razpotnik in Dekleva, 2007: 11).  

5.3.2. Stereotipno poročanje o marginalnih skupinah 

Kot vidimo, je stereotipno poročanje v medijih dandanes pogosto del vsakdana. Van Dijk (2000) 

povezuje takšno poročanje s tako imenovanim diskurzom 'novega' rasizma. Ta želi biti demokratičen 

in hoče zanikati svoj obstoj. V njem tako manjšine niso več biološko manjvredne, ampak so preprosto 

drugačne, imajo drugačno kulturo. Pri 'starem' rasizmu naj bi prevladovali sovraštvo in odkrito 

nasilje, zdaj pa prevladujejo ignoriranje, distanca in cinično obravnavanje drugačnih. Ne gre več za 

izključevanje, odkrito agresijo ali zavračanje, ampak prikrito, pasivno zavračanje in ignoriranje 

določenih (marginalnih) skupin v družbi. Sodobni rasizem se pogosto sklicuje na floskule, kot so 

»zagotavljanje reda in miru«, »boj proti kriminalu«, »boj proti terorizmu« ipd. (povzeto po: prav tam: 

33). 

Van Dijk (2000) navaja še, da mediji pogosto izrabljajo svojo moč in prevlado nad javno (medijsko) 

razpravo oziroma diskurzom, kadar prihaja do pomanjkanja drugih virov informacij, ko in če v družbi 

vlada soglasje in če so marginalne (disidentske, obrobne) skupine medijsko šibke. Ta moč medijev 

lahko zadošča za reprodukcijo novega rasizma. Po njegovem mnenju je vloga medijev s tega vidika še 

posebej ključna zaradi naslednjih razlogov: 

– Večina občinstva večinskega prebivalstva ima malo stika z marginalnimi skupinami. 

– Večina občinstva večinskega prebivalstva ima malo alternativnih virov, ki bi reprezentirali 

marginalne skupine. 

– Večina občinstva večinskega prebivalstva rada spremlja prispevke, ki marginalne skupine 

predstavljajo negativno. 

– Teme o marginalnih skupinah bolj kot druge poudarjajo razlikovanje med 'nami' in 'njimi'. 

– Mediji to polarizacijo še poudarjajo z osredotočanjem na različne probleme, ki so grožnja 

večinskemu prebivalstvu in v njih vzbujajo zanimanje. 

– Marginalne skupine nimajo dovolj družbene moči, da bi lahko vsakokrat objavljale svoja 

mnenja o pristranskem poročanju in sovražnem govoru. 
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– Prevladujoč medijski diskurz o zadevah marginalnih skupin je bolj ali manj konsenzualen 

oziroma medsebojno dogovorjen. 

– V sodobni družbi je malo razprave o 'novem' rasizmu.  

– Za nasprotnike rasizma je aktiven dostop do medijev otežen.  

Množični mediji torej pogosto poročajo o manjšinah v povezavi s kriminalom, socialnimi problemi, 

nasiljem, integracijskimi konflikti in kulturno raznovrstnostjo. Manjšine v medijih tudi težje pridejo do 

možnosti zagovora, saj se njihovo mnenje oceni kot nepomembno, nekredibilno in nevredno objave 

(po Van Dijk, 2000: 37). 

Avtor zaključuje (1992: 88): »Pisanje in govor o manjšinah, imigrantih in beguncih ima široke 

družbene, politične in kulturne funkcije, saj označuje pripadnost dominantni skupini in njeno 

povezanost na eni strani in izključevanje manjšin na drugi.«  

Zaradi vsega naštetega Erjavec in Poler Kovačič (2007: 11) opozarjata, da je treba sproti analizirati, 

»kako mediji v nekem zgodovinskem času in prostoru dejansko predstavljajo posamezne manjšinske 

skupine«. Med manjšinske skupine seveda spadajo tudi migrantski delavci. V empiričnem delu naloge 

bom analiziral prav poročanje o njih.   
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Empirični del  

6 Raziskovalni problem in namen 

Delavci priseljenci so v Sloveniji marginalna skupina, ki živi na tako imenovanem obrobju družbe. 

Večina jih prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije. Pogosto opravljajo težka, nizkokvalificirana dela 

(zlasti v gradbeništvu), ki so slabo plačana. Zaradi odvisnosti od delodajalcev, na katere so po navadi 

vezani delovni vizumi, na trgu delovne sile niso enakopravni, pogosto pa se kršijo celo njihove 

najosnovnejše človekove pravice. Mnogo jih prebiva in dela v slabih razmerah, ne prejemajo rednega 

plačila ter imajo zdravstvene in druge psiho-fizične težave. Zaradi tega so tuji delavci skupina, ki je v 

družbi nekakšen problem oziroma izziv, s katerim se je treba spoprijeti. 

Z analizo želim ugotoviti, kako Slovenski tiskani mediji obravnavajo tuje delavce na začasnem delu pri 

nas. Kritično želim analizirati načine poročanja medijev, njihove diskurze, teme in situacije, v katerih 

poročajo o tujih delavcih, ter opozoriti na vidike ter problematike, ki jim mediji morda posvečajo 

premalo pozornosti. 

7 Raziskovalna izhodišča in vprašanja 

Pri zasnovi raziskovalnih vprašanj sem izhajal iz raziskav o marginalnih skupinah. Primera takih 

raziskav sta opisana v knjigah Mi o Romih (Erjavec, Hrvatin in Kebl, 2000) ter Na cesti – brezdomci o 

sebi in drugi o njih (Razpotnik in Dekleva 2007) in ravno ti dve publikaciji sta mi služili tudi kot osnova 

za lastno raziskovalno delo. Analize poročanja medijev o tujih delavcih med do zdaj opravljenimi 

raziskavami nisem zasledil, zato sem vprašanja nekoliko priredil glede na značilnosti obravnavane 

skupine in glede na lastna pričakovanja, povezana s poročanjem medijev o tej tematiki. 

Glavna vprašanja, ki jih obravnavam v raziskavi, so: 

 V kakšnem kontekstu in okoliščinah tiskani mediji pišejo o tujih delavcih na začasnem delu v 

Sloveniji? Kakšne so glavne teme, ki jih obravnavajo, in problemi, ki jih izpostavljajo? 

 Kje v tiskanih medijih se pojavljajo novice o tujih delavcih (stran, rubrika) ter kako obsežne in 

poglobljene so? 

 Koliko besede imajo tuji delavci sami v poročanju tiskanih medijev? Ali so prispevki njihova 

stališča, mnenja in pogledi ter v kolikšni meri? 

 Ali so tuji delavci predstavljeni kot kolektivni akter? 

 So tuji delavci obravnavani kot problem oziroma kot skupina, ki povzroča okolici težave? 
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 Ali tiskani mediji obravnavajo tuje delavce kot nemočne žrtve, vredne usmiljenja? 

 Katere izraze in besedne zveze uporabljajo tiskani mediji pri opisovanju tujih delavcev, 

njihovih delodajalcev in drugih pomembnih akterjev v prispevkih? 

 Ali mediji, ko pišejo o težavah tujih delavcev, iščejo krivce za težave, in če da, komu 

pripisujejo krivdo za obravnavane težave? 

 Ali mediji iščejo rešitve za težave, ki jih opisujejo, in če da, kakšne so te ponujene rešitve? 

 Kateri so tisti vidiki problematike in rešitve, ki so v poročanju medijev morda zapostavljeni? 

8 Metodologija 

8.2 Postopek zbiranja podatkov in pojasnitev izbire 

Tiskani mediji imajo dolgo tradicijo in so dostopni širši množici ljudi vseh starosti. Imajo pomembno 

mesto pri ustvarjanju javnega mnenja in so v očeh bralcev zanesljiv vir informacij, ki jim zaupajo. Na 

idejo o analizi poročanja v tiskanih medijih sem prišel v letu 2010, ko se je o temi tujih delavcev na 

začasnem delu v Sloveniji veliko polemiziralo. Od 'izbruha' te problematike je sicer minilo že nekaj 

časa ter se je že vzpostavila nekakšna kritična distanca in iskanje rešitev, zato sem se odločil, da pod 

drobnogled vzamem objavljene prispevke iz tega leta.  

Arhiv časopisne hiš Delo omogoča iskanje po ključnih besedah, njihova baza pa zajema tudi druge 

dnevne časopise in tednike v Sloveniji. Tam sem skupaj z uslužbenkami v arhivu, ki so mi prijazno 

pomagale, opravil iskanje prispevkov z iskalnim nizom ključnih besed 'tuji delavci', 'migrantski delavci' 

in 'delavci priseljenci'. Tako smo našli 75 prispevkov iz leta 2010. Ob pregledu sem ugotovil, da 

nekateri izmed njih govorijo o drugih temah (na primer o tujih zdravnikih, ki čakajo na koncesije za 

delo v Sloveniji), vendar teh člankov nisem vključil v obravnavo, tako da je za kritično analizo ostalo 

55 prispevkov, ki se vsaj v enem delu vsebinsko nanašajo na tuje delavce v Sloveniji. 

8.3 Kritična diskurzivna analiza 

Kritična diskurzivna analiza je teorija in metoda raziskovanja. Obravnava širša družboslovna vprašanja 

in ugotavlja, kako se družbene spremembe kažejo na mikroravni teksta in interaktivnih dogodkih v 

medijih. Z empirično jezikovno analizo skuša prispevati k razreševanju teh družbenih vprašanj ter 

ugotavlja pomen medijev in ideologij, ki stojijo za njihovim poročanjem (po Erjavec in Poler Kovačič, 

2007).  

Z metodami iz kritične diskurzivne analize (analiza izbire besed, analiza zgradbe, analiza tem, analize 

navajanja) sem v diplomski nalogi razčlenil nekatere vidike poročanja tiskanih medijev, dodal sem 

statistično analizo za izbrane kriterije, ki so navedeni v nadaljevanju in nato rezultate ovrednotil. 
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9 Analiza in rezultati 

9.1 Podatki o analiziranih prispevkih 

Za analizo sem uporabil 55 prispevkov. Tabela 2 prikazuje razporeditev prispevkov o tujih delavcih 

glede na tiskane medije, v katerih so bili objavljeni. Prevladujejo prispevki iz časnika Delo skupaj z 

njegovimi prilogami, sledi Večer, preostali tiskani mediji pa so zastopani v manjšem številu. Zanimivo 

je, da med prispevki ni takšnih iz dnevnika Slovenske novice, med najdenimi prispevki so trije sicer 

bili, a so govorili o tujih športnikih in zdravnikih in niso bili vključeni v analizo. 

Tabela 2: Razporeditev izbranih prispevkov po medijih 

 

Mediji 

Izbrani 

prispevki 

(f) 

Delež v 

odstotkih 

(%) 

Delo (dnevnik) 24 43,6 

Večer (dnevnik) 8 14,5 

Mladina (tednik) 4 7,3 

Dnevnik (dnevnik) 3 5,5 

Primorske novice (dnevnik) 3 5,5 

Žurnal 24 (dnevnik) 3 5,5 

Nedelo (tednik) 3 5,5 

Sobotna priloga Dela (tednik) 2 3,6 

Finance (dnevnik) 2 3,6 

Delo Mag (tednik) 1 1,8 

Delo Pogledi (tednik) 1 1,8 

Svobodna misel (14-dnevnik) 1 1,8 

SKUPAJ 55 100 

 

Na takšno razporeditev morda delno vpliva tudi dejstvo, da so bili prispevki najdeni z arhivom v 

časopisni hiši Delo, ki je za zdaj tudi edina medijska hiša, ki omogoča takšno iskanje po ključnih 

besedah in hkrati zajema širok nabor tiskanih medijev. Morda so se določeni članki iz drugih medijev 

v postopku iskanja 'izmuznili', morda pa tudi ne. V Arhivu časopisne hiše Delo sicer zagotavljajo, da 

iskanje zajema vse medije v celoti, a priznavajo, da je program za iskanje narejen v prvi vrsti za 

njihove prispevke in dopuščajo možnost, da ne najde čisto vsega. Poudaril bi tudi, da sem sam za 

mesec oktober v arhivu časopisa Dnevnik fizično iskal članke na temo tujih delavcev in nisem našel 
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nobenega. V mesecu oktobru je bilo namreč v Delu (in na splošno) objavljenih največ prispevkov na 

temo tujih delavcev (kot tudi prikazuje graf 1), pri čemer igra glavno vlogo stečaj Velenjskega 

Vegrada, ki je zaposloval veliko tujih delavcev. Medtem ko so se v Delu v seriji člankov dotaknili 

usode tujih delavcev, je Dnevnik pisal predvsem o usodi vseh delavcev in dejanjih uprave, tujih 

delavcev pa v tem času ni dodatno izpostavljal. Natančna razporeditev prispevkov glede na mesec 

objave je prikazana v grafu 1. 

Graf 1: Razpored števila objavljenih prispevkov o tujih delavcih v Sloveniji po datumu objave 

v mesecih 

 

Kot je razvidno iz grafa 1, po številu prispevkov najbolj izstopa mesec oktober, kar je povezano s 

stečajem Vegrada, pri katerem je bilo zaposlenih veliko tujih delavcev in jim podjetje dolguje denar. 

Na drugem mestu je marec, kjer se je v večini člankov obravnavalo nove strategije s področja migracij 

in zaposlovanja tujcev, ki jih je začela uveljavljati vlada. V juniju je bilo nekaj člankov več na račun 

primera smrti nekega tujega delavca, ki so ga odpustili iz bolnišnice zaradi neurejenega zavarovanja, 

nato pa je doživel srčno kap. V mesecu decembru so glavnina člankov ukrepi vlade na področju 

zaposlovanja tujih delavcev v minulem letu in napovedi za prihodnje leto. 

Pogostost prispevkov je torej v veliki meri odvisna od aktualnih dogodkov, ki sprožijo poročanje, 

takrat ko posebnih sprožilcev ni, pa je precej enakomerna. Nenavadno je, da v januarju ni bilo 

najdenih nobenih člankov, medtem ko v poletnih mesecih tematika tujih delavcev ni izrazito pogosta 

in torej ne služi kot mašilo v času, ko je dogajanja manj.  
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Dolžina besedil v prispevkih je bila zelo različna. Prispevke sem razvrstil glede na obseg besedila v 

tipkanih A4-straneh (dva tisoč znakov na stran). Tabela 3 kaže, da je največ prispevkov dolgih med 

eno in dvema stranema, in sicer je takih 21, 10 prispevkov je dolgih 2–3 strani, po 8 pa je dolgih od 

pol do ene strani oziroma daljših od pet strani.  

Tabela 3: Obseg prispevkov v straneh 

Obseg v straneh f % 

Do 0,5 1 1,8 

0,5–1 8 14,5 

1–2 21 38,2 

2–3 10 18,2 

3–4 3 5,5 

4–5 4 7,3 

Več kot 5 8 14,5 

SKUPAJ 55 100 

 

Povprečna dolžina prispevka je 2,6 tipkane strani, na kar vpliva nekaj daljših in izčrpnejših prispevkov. 

Tudi sicer prevladujejo članki, ki so daljši od dveh strani. Tiskani mediji o tujih delavcih tako večinoma 

pišejo nekoliko daljše in bolj obširne prispevke, ki pogosto podrobno opisujejo okoliščine ter se v 

nekaterih primerih dotaknejo več področij oziroma se v obravnavane probleme tudi poglobijo. Po 

dolžini izstopata prispevka iz Sobotne priloge Dela in prispevek iz Svobodne misli, ki so vsi daljši od 5 

strani. Drugi mediji objavljajo različno dolge prispevke in po dolžinah prispevkov med seboj bistveno 

ne izstopajo, še najkrajša sta prispevka iz Financ, ki sta v povprečju dolga malo več kot eno stran. 

Da bi natančneje ugotovil umeščenost prispevkov v tiskanem mediju, sem članke iz časopisa Delo, 

kjer jih je bilo najdenih največ (24), razvrstil glede na stran in rubriko, v kateri se pojavljajo. Izsledke 

prikazuje tabela 4. 

 

 

Tabela 4: Razporeditev najdenih prispevkov iz časopisa Delo glede na rubriko in stran 

Rubrika Številke strani v časopisu Delo Število prispevkov (f) 

Naslovnica 1 2 
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Dogodki dneva 2, 3 in 4 13 

Gospodarstvo 9 2 

Kultura 13 1 

Delova Borza dela 23 in 24 5 

Panorama 25 1 

SKUPAJ 1, 2, 3, 4, 9, 13, 23, 24 in 25 24 

 

Rezultati kažejo, da je bila več kot polovica (skupaj 14) prispevkov o tujih delavcih v letu 2010 

obravnavana v rubriki Dogodki dneva. Pet člankov je bilo v rubriki Delova borza dela, 2 pa na 

naslovnici in v rubriki Gospodarstvo. Prispevki o tujih delavcih so torej v okviru dnevnega časopisa 

Delo praviloma obravnavani med pomembnimi dogodki, ki so se v tistem dnevu zgodili, in s tem 

postavljeni v ospredje. V časopisu je rubrika Dogodki dneva na straneh 2–4, s to rubriko sta povezana 

tudi članka z naslovnice, ki sta v nadaljevanju v obeh primerih nadgrajena v tej rubriki. Prispevki, ki se 

nanašajo na iskanja zaposlitev tujih delavcev, so smiselno uvrščeni v rubriko, namenjeno tej temi, v 

preostalih rubrikah pa tema tujih delavcev redko nastopa, enkrat denimo v kulturi (v povezavi z 

gledališko predstavo) in enkrat v Panorami, kjer so objavljeni reflektivni članki. V okviru časopisne 

hiše Delo takšne reflektivne članke najdemo sicer še v Sobotni prilogi ter tednikih Pogledi in Mag, kjer 

sem skupaj našel štiri povezane s tematiko tujih delavcev. 

9.2 Analiza vsebine prispevkov 

Tiskani mediji so o tujih delavcih v letu 2010 pisali v različnih situacijah in obravnavali različne teme, 

ki se z njimi povezujejo. Zanje in za druge akterje ter dogodke uporabljajo različne izraze. V 

naslednjem podpoglavju na kratko povzemam vsebino 55 člankov, ki jih v tej nalogi obravnavam. 

9.2.1 Vsebina oziroma temeljno sporočilo prispevkov 

Ob prebiranju zbranih prispevkov sem za boljši pregled sestavil seznam, ki povzema vse obravnavane 

članke. V njem so prispevki razdeljeni v 5 kategorij (Dnevne novice, Reportaže, Poročila o stanju, 

Intervjuji in Kolumne), vsebina in temeljno sporočilo posameznih prispevkov pa sta opisano v 

alinejah. Vse skupaj sem združil v seznam 1. Nekaj prispevkov je zelo sorodnih oziroma obravnava 

enako tematiko, zato so združeni pod isto alinejo, zraven pa je v oklepajih podano še število takšnih 

prispevkov. Številka za kategorijami v oklepajih ponazarja skupno število prispevkov znotraj 

posamezne kategorije. 
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Seznam 1: Kategorija in kratek opis vsebine vseh obravnavanih prispevkov 

Dnevne novice (19): 

– Izkoriščanje naivnosti tujih delavcev s strani oderuških podjetij 

– Spremembe zakonodaje (da bi preprečili izkoriščanje delodajalcev in neizplačevanje) 

– Zaposlovanje tujcev v Sloveniji iz EU – statistika 

– Novi ukrepi za boljšo integracijo tujih delavcev in dvig razmer za življenje 

– Prizadevanja aktivistov iz Nevidnih delavcev sveta po odpravi izkoriščanja ter izboljšanju 

razmer za delo in življenje 

– Spremembe zakonodaje na področju zaposlovanja tujih delavcev in napoved boljših razmer 

– Težave tujih delavcev in napovedane spremembe zakonodaje, ki jih bodo odpravile 

– Smrt tujega delavca zaradi domnevno neurejenega zavarovanja 

– Poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije državi, naj dela hitreje in bolj učinkovito, saj 

prepočasi sprejema ukrepe za izboljšanje razmer na področju zaposlovanja tujih delavcev 

– Zaskrbljena in jezna reakcija delavcev Vegrada, ko so jih obvestil o stečaju 

– Državna pomoč delavcem Vegrada, ki so po stečaju izgubili službo 

– Obvestilo o forumu, kjer so obravnavali pomen migracij za slovensko družbo in opozorili na 

nestrpnost večinskega prebivalstva 

– Projekt info točke za tujce, ki se je začel izvajati 

– Odpuščanje delavcev v Vegradu (2x) 

– Ukrepi države po stečaju Vegrada, da bi v prihodnje podobne primere preprečili 

– Načrtovanje poravnave dolgov tujim delavcem Vegrada 

– Začetek prvih izplačil denarnih nadomestil za tuje delavce propadlega Vegrada 

– Protesti in razočaranje tujih delavcev nad razmerami in neizplačanimi plačami 

Reportaže s terena (11): 

– Nevzdržne razmere za delo in bivanje, revščina in beda tujih delavcev; opis kršitev, 

bivanjskih razmer in stiske ter drugih težav tujih delavcev pri nas (npr. z birokracijo) – (3x) 

– Kršenje pogodb in drugih pravic tujih delavcev, izkoriščanje s strani delodajalcev 

– Primeri zgodb in izpovedi tujih delavcev o nevzdržnih razmerah za delo, izkoriščanju in 

deportaciji 

– Boj tujih delavcev za svoje pravice, zaradi slabih razmer za delo in izkoriščanja, ki ga 

doživljajo 

– Reportaža o težavah pri projektu Stožice z neizplačevanjem, čezmernim delom in 

izkoriščanjem delavcev 

– Problemi, izkušnje in informacije, ki so jih iskali obiskovalci info točke 
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– Razprava o položaju tujcev v Sloveniji, slabih razmerah za delo in življenje ter oblikah 

izkoriščanja s strani delodajalcev in države 

– Izpovedi voznikov tovornjakov o slabih razmerah za delo in izkoriščanju delodajalcev 

– Izkušnje in težave migrantov s Kitajske, ki so slabo poučeni o svoji pravicah in zakonodaji 

Splošni opisi razmer – prispevki v obliki poročil o stanju in problemih (16): 

– Slaba ozaveščenost tujih delavcev o njihovih pravicah, stiska, ki jo doživljajo, in projekt 

ozaveščanja na terenu ter prek info točke 

– Predstavitev oblik kršenja pravic tujih delavcev 

– Komentar napovedanih sprememb zakonodaje, ki omejujejo sezonsko delo in zmanjšujejo 

kvote za tuje delavce, ter opozorilo, da potrebe po tujih delavcih ostajajo  

– Pomanjkanje kadrov za izobraževanje otrok tujih delavcev, kar ovira njihovo integracijo 

– Težave z neizplačevanjem plač in zdravstvenim zavarovanjem tujih delavcev, 

zapostavljenosti tujcev ter potreba po sporazumu z Bosno in Hercegovino (2x) 

– Predstavitev slabih razmer na področju zaposlovanja tujcev in pomanjkljivosti migracijske 

politike, ki zaradi restriktivnosti vodi v kršitve pravic (3x) 

– Zmanjševanje števila tujih delavcev v Sloveniji ter padec ugleda Slovenije v Bosni in 

Hercegovini 

– Kršitve velenjskega Vegrada, ki izkorišča tuje delavce 

– Predstavitev statistike o delovnih dovoljenjih in tujih delavcih v Sloveniji 

– Težave, ki jih imajo delavci Vegrada po stečaju, neizplačane plače in negotova prihodnost 

(3x) 

– Težave nizkokvalificiranih delavcev pri zaposlovanju, odvisnost od delodajalcev 

Intervjuji (5): 

– Z ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal o smrti tujega delavca zaradi domnevno 

neurejenega zdravstvenega zavarovanja, razmerah za tuje delavce in napovedanih 

spremembah zakonodaje 

– S politologom dr. Žigom Vodovnikom o potrebah po organiziranem uporu za družbene 

spremembe 

– Z Aleksandrom Rajkovidem, izvajalcem monodrame Čefurji raus!, o predstavi, odnosu 

Slovencev do tujcev z juga in krivicah, ki se dogajajo nekaterim 

– Z dr. Andrejem Kurnikom, profesorjem na FDV in aktivistom pri Nevidnih delavcih sveta o 

potrebi po uporu delavcev 

– Z Goranom Lukičem, svetovalcem iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za socialno 

področje, zaposlovanje in migracije o težavah, ki jih imajo tuji delavci v Sloveniji, in 
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potrebnih ukrepih.  

Kolumne (4): 

– Pogledi Jožeta P. Damjana na sodobne migracijske tokove delavstva, potrebe po tujih 

delavcih v Sloveniji in poziv k izboljšanju razmer 

– Bernard Nežmah o razmerah za delo in življenje tujih delavcev – odnos do njih ruši ugled 

Slovenije in spodkopava temelje pravne države 

– Dr. Valerija Korošec, sociologinja, ugotavlja da so težave tujih delavcev podobne težavam 

preostalih, le da so tujci bolj izpostavljeni, saj nimajo podpore okolice; opozarja na slabe 

razmere za vse in poudarja, da moramo vsi skupaj nekaj spremeniti 

– Marta Gregorčič obsoja sprenevedanje in kršitve delodajalcev, poziva k združevanju 

delavcev in boju za pravice ter navaja uspešen primer iz Bosne in Hercegovine – Gibanje 

Dosta. 

 

9.2.2 Analiza uporabljenih besed 

Pri analizi uporabljenih besed v prispevkih sem se osredotočal predvsem na poimenovanje glavnih 

akterjev. Gre za tuje delavce, delodajalce in državo ter njene predstavnike. Richardson (v Erjavec in 

Poler Kovačič, 2007) opozarja, da ima vsakdo različne identitete, vloge in lastnosti, ki ga lahko 

pravilno opišejo, vendar nimajo istih pomenov, zato je pomembna izbira besed. Način, kako so ljudje 

poimenovani v novinarskem diskurzu, ima namreč pomemben vpliv na način, kako so ti ljudje zaznani 

in upoštevani v družbi. 

Ugotovil sem, da je izbira poimenovanj za akterje v večini prispevkov politično korektna in precej 

skromna. Tuji delavci so v veliki večini primerov naslovljeni preprosto kot 'tuji delavci', 'delavci 

migranti' ali 'delavci iz drugih držav'. Poleg njihovega imena se v številnih člankih pojavlja tudi 

pridevnik 'izkoriščani', ki pogosto kar avtomatično sodi k tujim delavcem in je v širšem kontekstu 

obravnavane teme uporabljen v 20 primerih. Značilen izraz za tuje delavce je tudi 'sužnji', ki se v 

različnih oblikah ('moderni sužnji', 'sodobni sužnji', 'sužnji 21. stoletja' in podobno) pojavi v enajstih 

prispevkih, ker je ena petina. Pri opisovanju posameznih delavcev avtorji najpogosteje navedejo ime 

in starost. V približno dveh tretjinah takšnih prispevkov opozorijo, da je ime izmišljeno, saj se delavec 

boji razkrinkanja identitete, v eni tretjini pa tega opozorila ni in je tako poleg praviloma prisoten tudi 

njegov pravi priimek. Nekateri novinarji pri navajanju tujih delavcev uporabijo tudi fizični opis delavca 

(na primer 'starejši možak z razgubanim čelom' ali 'mladenič širokih ramen in gostih obrvi') in takšne 

opise sem zasledil v sedmih prispevkih. Prispevki vsebujejo tudi številne druge pridevnike in imena, ki 
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poimenujejo tuje delavce, vendar se pojavljajo samo v posameznih primerih. Nekateri izmed 

zanimivejših so: 'ubogi prišleki', 'nesrečniki', 'garači', 'izredno ranljivi tujci' in 'prevarani delavci'. 

Takšna poimenovanja tujih delavcev poudarjajo njihovo nemoč, jih postavljajo v vlogo žrtev in jih 

včasih celo pomilujejo. Omenjam še nekatere izraze, ki karikirajo njihovo nevednost in nepoučenost 

('naivni delavci', 'lahkoverni tujci', 'nepoučeni migranti'), a moram pri tem še enkrat poudariti, da 

prevladujejo poimenovanja brez izrazitih konotacij. 

Še bolj skopa je uporaba besed za delodajalce, ki so največkrat opisani preprosto kot 'ponudniki dela' 

oziroma 'delodajalci'. Na štirih mestih sem zasledil izraz 'tajkuni', v zvezi z delodajalci pa sta 

najpogosteje omenjeni besedi 'izkoriščanje' in 'zloraba' v različnih oblikah, ki sem ju opazil v 13 

prispevkih. Gradbena podjetja so v nekaterih primerih poimenovana kot 'gradbeni velikani', 

'nedotakljivi gradbinci' in z drugimi podobnimi izrazi, ki nosijo negativno konotacijo. V zvezi z 

delodajalci sem zasledil tudi izraze, ki ponazarjajo njihovo nepoštenost (na primer: 'sumljive firme', 

'nevestni delodajalci', 'skorumpirana podjetja' in podobno), vendar so takšne fraze osamljeni primeri. 

Ob tem sem dobil občutek, da avtorji delodajalce vsaj posredno ščitijo, saj zelo redko poudarjajo 

njihove napake in slabe prakse, ki jih ločujejo od preostalih delodajalcev, ki pravic delavcev ne kršijo.  

Država Slovenija, njeni predstavniki in širša družba so v kontekstu prispevkov omenjeni redkeje. 

Večinoma gre za prispevke, ki se ukvarjajo s spremembo zakonodaje in niso obarvani s posebej 

izstopajočimi oblikami poimenovanja. V nekaterih primerih kritiko državne ureditve ponazarjajo 

izrazi, kot so: 'skorumpirana država', 'država brez pravnega reda', 'mačehovski odnos vladajočih' in 

'državni mlini meljejo preveč počasi'. Še bolj so slikoviti izrazi 'sužnjelastniška družba', 'demokracija v 

dobi faraonov' in 'država partizanskih skupin', v vseh primerih pa gre za osamljene oblike uporabe 

takšnih poimenovanj, ki se skupno pojavijo v manj kot eni četrtini prispevkov. 

Prispevki s stališča uporabe besed za opis glavnih akterjev večinoma niso senzacionalistično 

naravnani. Uporaba bolj 'sočnih' in udarnih besed je sicer prisotna, a je v mejah (ali celo pod mejo) 

pričakovanega glede na novinarski žanr pisanja. Ob dejstvu, da dobršen del prispevkov prihaja iz 

časopisa Delo in njegovih prilog, ki (vsaj kolikor sam opažam) velja za najbolj resno časopisno čtivo pri 

nas, pa tak rezultat ne preseneča. Razen očitnega diskurza izkoriščanja bi izpostavil še uporabo imen, 

povezanih s suženjstvom, ki se pojavlja v prispevkih različnih tiskanih medijev. Ime 'sužnji 21. stoletja' 

je tako očitno postal neuraden izraz za tuje delavce v Sloveniji. 
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9.3 Statistična analiza obravnavanih dimenzij 

Izbrane prispevke sem statistično analiziral glede na sedem dimenzij, povezanih z raziskovalnimi 

vprašanji. Vsak članek sem večkrat natančno prebral in nato označil odgovore za posamezno 

dimenzijo. Dimenzije so na kratko opredeljene in opisane v naslednjem podpoglavju.  

9.3.1 Opredelitev dimenzij 

– Kdo v prispevku govori 

Gre za vprašanje, čigave besede prispevek predstavlja, lahko gre za citirane ali povzete 

besede ali pa se že iz prispevka sklepa, za čigav zorni kot poročanja gre. Tuji delavci so 

označeni kot 'oni', vsi drugi akterji pa kot 'mi' – tisti, ki nismo tuji delavci. Možno je, da 

ponekod prispevek predstavlja oba vidika, 'njih' in 'nas', zato sem v takih primerih določil 

tudi, kdo je v ospredju, tako da so nastale skupno 4 kategorije (Mi, Mi in oni, Oni in mi, Oni). 

 

– Kolektivni akter 

V tej dimenziji se sprašujem po tem, ali so tuji delavci predstavljeni kot kolektivni akter, torej 

skupna brezoblična masa ljudi, ki so si med seboj enaki, ali pa kot posamezniki, ki so vsak zase 

drugačni, z individualnimi lastnostmi. Predpostavljam, da obravnavanje skupine kot 

kolektivnega akterja odvzema posameznikom človeško edinstvenost ter s tem vrednost in jih 

tako predstavlja kot manjvredne. Z uporabo kolektivnega akterja se izgublja kompleksnost 

situacije in zamegli dejstvo, da so primeri raznovrstni in kompleksni, kar lahko vodi v 

stereotipizacijo. Tak pristop lahko kaže tudi na prisotnost ideje, da tuji delavci nimajo svojega 

mnenja in ne morajo sami odločati o rešitvah, ki so odvisne od drugih, saj so kot kolektivni 

akter skupina, o kateri odločajo drugi. Poleg trdilnega in nikalnega odgovora sem dodal še 

pretežni obliki (kadar sta prisotna oba vidika in eden prevlada) in skupaj oblikoval 5 kategorij 

(Da, Pretežno da, Pretežno ne, Ne, Ni relevantno).  

 

– Tuji delavci kot problem 

Pri tej dimenziji ugotavljam, ali je prispevek napisan tako, da iz njega veje prepričanje 

oziroma implicitna/eksplicitna ocena, da so tuji delavci v Sloveniji problem, ali prispevek tega 

ne nakazuje. Zanima me, ali so tuji delavci (zaradi svojih lastnosti in tudi stvari, ki se jim 

dogajajo) sami po sebi razumljeni kot problem oziroma problematična skupina. Oblikoval 

sem štiri kategorije odgovorov (Da, Delno, Ne, Ni relevantno). 
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– Vrste problemov 

V tej dimenziji predstavljam vrste problemov, ki se pojavljajo v prispevkih v zvezi s tematiko 

tujih delavcev. Kategorije sem dobil tako, da sem med branjem člankov k vsakemu pripisal, 

kateri je ključni problem, ki je v dotičnem članku izpostavljen v povezavi s tujimi delavci. 

Podobne opise člankov sem združil v skupne kategorije. Dobil sem 16 kategorij ključnih 

problemov, ki so naštete in opisane v nadaljevanju. 

 

– Iskanje krivca za izpostavljene probleme 

Tukaj ugotavljam, ali je v prispevkih prisotno iskanje krivca za probleme, ki jih opisuje, in če 

da, kdo so ti krivci. Iskanje krivca je lahko konstruktivno in dodatno pojasnjuje opisane 

probleme, po drugi strani pa preveč poenostavljeno 'valjenje krivde' na nekega akterja lahko 

zamegli celotno sliko. Izpostavil sem 4 kategorije odgovorov: Ne (kadar ne iščejo krivca), 

Delodajalci, Država z zakonodajo, Delodajalci in država z zakonodajo (kadar iščejo krivca). 

 

– Delavci so nemočni, žrtve 

V tej dimenziji ugotavljam, ali so tuji delavci predstavljeni kot nemočna skupina, žrtve razmer, 

ki zaradi različnih okoliščin trpijo in se jim dogajajo krivice. Predpostavljam, da pretirano 

predstavljanje delavcev v takšni luči zmanjšuje njihovo moč, poudarja njihovo pasivnost in 

brezizhodnost položaja, v katerem so, in tako njihovo vrednost reducira na raven smiljenja, ki 

so ga delavci deležni. Prispevke sem razvrstil v 4 kategorije (Da, Delno, Ne, Ni relevantno) 

glede na to, koliko je njihova vsebina ustrezala zgornjemu opisu. 

  

– Iskanje in oblike rešitev 

Ta dimenzija se osredotoča na morebitne ponujene rešitve za probleme, ki so v prispevkih 

predstavljeni. Zanima me, ali avtorji skušajo najti rešitve ali ne, ter kakšne so te ponujene 

rešitve. Odgovore sem najprej razdelil na 3 kategorije (Da, Ne, Ni relevantno) ter nato tiste 

rešitve, ki so bile podane, združil v sorodne podskupine. 

 

Za boljši pregled so vse dimenzije za statistično analizo ponazorjene v tabeli 5. 
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Tabela 5: Preglednica vseh dimenzij in kategorij odgovorov 

Dimenzija Kategorije odgovorov 

Kdo v prispevku govori 

 Mi 

 Mi in oni 

 Oni in mi 

 Oni 

Kolektivni akter 

 Da 

 Pretežno da 

 Pretežno ne 

 Ni relevantno 

Tuji delavci kot problem 

 Da 

 Delno 

 Ne 

 Ni relevantno 

Vrste problemov 

 Izkoriščanje tujih delavcev 

 Pomoč države tujim delavcem po stečaju Vegrada 

 Slabe razmere za delo in kršitve delodajalcev 

 Poziv k organiziranemu uporu delavcev za pravice 

 Težave države pri reševanju problematike tujih delavcev 

 Težave delavcev po stečaju Vegrada 

 Izpovedi, stiska in razočaranje tujih delavcev 

 Slabe bivanjske razmere tujih delavcev 

 Kršenje pravic tujih delavcev 

 Smrt tujega delavca zaradi neurejenega zavarovanja 

 Odpuščanje tujih delavcev 

 Vzpostavitev info točke za tujce 

 Integracija tujih delavcev 

 Omejevanje sezonskega dela za tujce 

 Sodobni migracijski tokovi med delavci 

 Zaposlovanje tujcev iz EU 

Iskanje krivca 

 Ne 

 Delodajalci 

 Država z zakonodajo 

 Delodajalci in država z zakonodajo 

Delavci so nemočni, žrtve 
 Da 

 Delno 
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 Ne 

 Ni relevantno 

Iskanje rešitev 

 Da 

 Ne 

 Ni relevantno 

Oblike rešitev 

 Sprememba zakonodaje  

 Ozaveščanje delavcev, vzpostavitev info točke 

 Pomoč države, socialna pomoč  

 Združevanje delavcev, sindikalni boj, upor 

 Iskanje novih delovnih mest za tuje delavce 

 Podpis sporazuma med Slovenijo in BIH (glede 

zavarovanja, nadomestil …) 

 Sprememba družbenega reda in razmer 

 Dodatno izobraževanje in usposabljanje tujih delavcev 

 Zavzemanje za boljšo integracijo 

 Sprememba odnosa do tujih delavcev 

 Izobraževanje strokovnih delavcev za lažjo integracijo 

otrok tujih delavcev 

 Ratifikacija mednarodne konvencije o tujih delavcih 

 Pomoč prostovoljcev 

 Zagotavljanje boljših pogojev za delo 

 

 

9.3.2 Kdo v prispevku govori? 

Tabela 6 prikazuje, da je v več kot polovici primerov prispevek stališče drugih oseb o tujih delavcih na 

začasnem delu pri nas. V dodatnih 16 primerih takšen – 'naš' – vidik prevladuje, je pa zraven podano 

tudi eno ali več mnenj s strani delavcev in v teh primerih gre večinoma za kratke izjave. Število 

člankov, kjer prevladuje govor in sporočilo delavcev, je majhno (skupaj dobrih 16 odstotkov), gre 

predvsem za članke, ki navajajo izpovedi in zgodbe enega ali več tujih delavcev. 
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Tabela 6: Razvrstitev prispevkov glede na dimenzijo Kdo govori 

Kdo govori? f % 

Mi 30 54,5 

Mi in oni 16 29,1 

Oni in mi 6 10,9 

Oni 3 5,5 

SKUPAJ 55 100 

 

Dobljeni rezultati so pričakovani in kažejo na dejstvo, da tuji delavci kot marginalizirana skupina 

redkeje dobijo besedo v prispevkih ter da se pogosto poroča o njih, pri tem pa je njihovo mnenje v 

ozadju. Med članki, ki besede delavcem sploh ne dajo, prednjačijo takšni, ki opisujejo razmere na 

področju zaposlovanja tujcev na splošno in/ali pišejo o predlogih za spremembo zakonodaje. Delavci 

so s svojimi izjavami sicer pogosto prisotni (v 45,5%), a zgolj z izjavami o lastnih, osebnih težavah, 

medtem ko so njihova mnenja o potrebnih spremembah in obsežnejša stališča pa predstavljena 

redko. Takšno poročanje medijev o marginaliziranih skupinah tudi na splošno prevladuje in ne 

preseneča. Vseeno menim, da bi bilo dobro, da tiskani mediji natančneje predstavijo poglede tujih 

delavcev samih, saj bi tako dobili več besede v odločanju, njihova podoba v javnosti pa ne bi bila tako 

omejena na izpovedi o nezadovoljstvu, nemoči in krivicah, ki se jim dogajajo. 

9.3.3 Kolektivni akter 

Tabela 7 kaže, da delavci v tretjini primerov nastopajo kot kolektivni akter. Pretežno se tako 

kategoriziranje pojavlja še v slabih 15 %. Tuji delavci niso predstavljeni kot kolektivni akter v nekaj 

odstotkov manj primerih, 7 pa je bilo takih člankov, kjer opredeljevanje kolektivnega akterja glede na 

vsebino ni bilo relevantno. 
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Tabela 7: Razvrstitev prispevkov glede na kategorijo Kolektivni akter 

Kolektivni akter? f % 

Da 19 34,6 

Pretežno da 8 14,5 

Pretežno ne 5 9,1 

Ne 16 29,1 

Ni relevantno 7 12,7 

SKUPAJ 55 100 

 

Prikazovanje skupine kot kolektivnega akterja zanemarja individualne značilnosti posameznikov 

znotraj skupine in lahko vodi v stereotipizacijo in diskriminacijo. Prispevki so s tega vidika razdeljeni 

na dva pola; tisti, ki označujejo tuje delavce kot kolektivnega akterja, pretirano poudarjajo skupno 

nesrečno usodo in nemoč te skupine, medtem ko preostali opozarjajo na različne individualne 

primere, ki morda imajo sicer skupne točke, a je iz poročanja jasno, da je vsaka zgodba drugačna.  

Ta dimenzija se povezuje z dimenzijo prikazovanja delavcev kot nemočnih žrtev, ki je predstavljena v 

nadaljevanju. Prispevki, ki obravnavajo tuje delavce kot kolektivnega akterja, namreč vse tuje delavce 

predstavijo kot enotno skupino, ki je ranljiva, in tako dodatno poudarjajo njeno nemoč in 'kruto 

usodo'. 

9.3.4 Tuji delavci kot problem? 

O tujih delavcih mediji večinoma poročajo v povezavi s težavami, ki jih imajo, in nerešenimi vprašanji, 

ki ovirajo njihovo bivanje. Nekateri prispevki se osredotočajo zgolj na težave in jih izrazito 

izpostavljajo, s čimer (po navadi sicer posredno) implicirajo, da so tuji delavci problematična skupina, 

ki državi in okolici povzroča predvsem težave. V ospredju so sicer težave, ki jih imajo delavci sami, a 

menim, da izrazito izpostavljanje takšnih težav prikazuje tuje delavce kot težavno skupino, s katero se 

je treba ukvarjati, in tako se dodatno zmanjšujeta njihova vrednost ter ugled. Kot kaže tabela 8, je 

bilo takih člankov 12 (21,8 %), 17 člankov (30,9 %) je sicer omenjalo druge vidike, a je diskurz 

problematike še vedno igral pomembno vlogo, zato sem zanje izbral odgovor 'Delno'. Četrtina 

člankov v ospredje postavlja pozitivne vidike zaposlovanja tujih delavcev pri nas in izpostavlja 

potrebe Slovenije kot države, ki tuje delavce potrebuje in jim zaradi tega po drugi strani mora 

zagotoviti boljše pogoje za delo. 
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Tabela 8: Razvrstitev prispevkov glede na kategorijo Tuji delavci kot problem 

Tuji delavci kot problem? f % 

Da 12 21,8 

Delno 17 30,9 

Ne 14 25,5 

Ni relevantno 12 21,8 

SKUPAJ 55 100 

 

Že osnovna naravnanost in nekako tudi poslanstvo medijev je, da poročajo o dogodkih v družbi, ki so 

vidni in opozarjajo na težave. Ne preseneča torej, da se o tujih delavcih poroča predvsem v povezavi s 

težavami, ki jih imajo. Od načina poročanja in vsebine je odvisno, ali takšno poročanje predstavlja 

skupino tujih delavcev kot problematično ali ne. Tuji delavci imajo sicer pri nas velike težave, a sami 

po sebi niso nujno težavni. Kar nekaj člankov je izpostavilo nujnost zaposlovanja tujih delavcev in 

njihov prispevek k družbi, a je takšno razmišljanje skupno gledano v mnogo primerih še vedno 

zapostavljeno, zaradi česar se (morda sicer nehote) daje vtis, da so tuji delavci v Sloveniji predvsem 

problematična skupina, ki jo je treba tako ali drugače reševati. 

9.3.5 Vrste problemov 

Prispevki v povezavi s tujimi delavci v Sloveniji opisujejo zelo različne teme in obravnavajo številne 

problematike. Za vsakega izmed 55 člankov sem določil ključen problem in sorodne članke nato 

združil v kategorije, predstavljene v tabeli 9. Najpogosteje je ključni problem izkoriščanje tujih 

delavcev. Takšnih člankov je 10, pišejo pa o različnih primerih, kjer delodajalci z pomočjo neurejeno 

zakonodajo izkoriščajo tuje delavce, ki čezmerno delajo, so slabo plačani in obravnavani kot potrošno 

blago, ki ga lahko delodajalci hitro nadomestijo z novim. Podobni so tudi članki, ki opisujejo slabe 

razmere tujih delavcev za bivanje, oblike kršenja pravic in razmere za delo na delovnem mestu ter 

druge kršitve delodajalcev. Trije članki so sestavljeni iz neposrednih izpovedi delavcev, v ospredju 

katerih sta stiska in razočaranje nad situacijo, v kateri so se znašli. 
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Tabela 9: Razporeditev prispevkov glede na dimenzijo Vrste problemov 

Vrste obravnavane 

problematike 

f % 

Izkoriščanje tujih delavcev 10 18,2 

Pomoč države tujim delavcem 

po stečaju Vegrada  

6 10,9 

Slabe razmere za delo in kršitve 

delodajalcev 

5 9,1 

Poziv k organiziranemu uporu 

delavcev za pravice 

4 7,3 

Težave države pri reševanju 

problematike tujih delavcev 

4 7,3 

Težave delavcev po stečaju 

Vegrada 

3 5,5 

Izpovedi, stiska in razočaranje 

tujih delavcev 

3 5,5 

Slabe bivanjske razmere tujih 

delavcev 

3 5,5 

Kršenje pravic tujih delavcev 3 5,5 

Smrt tujega delavca zaradi 

neurejenega zavarovanja 

3 5,5 

Odpuščanje tujih delavcev 3 5,5 

Vzpostavitev info točke za tujce 3 5,5 

Integracija tujih delavcev 2 3,6 

Omejevanje sezonskega dela za 

tujce 

1 1,8 

Sodobni migracijski tokovi med 

delavci 

1 1,8 

Zaposlovanje tujcev iz EU 1 1,8 

SKUPAJ 55 100 

 

Šest člankov je neposredno povezanih s tematiko pomoči države delavcem Vegrada, ki so oktobra 

2010 ostali brez službe in brez številnih neizplačanih plač. Štirje od teh člankov opisujejo težave 
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države pri reševanju problemov, trije pa opisujejo informacijsko točko, ki je na voljo delavcem za 

pomoč. 

Preostali ključni problemi, kot so na primer integracija, migracijski tokovi in zaposlovanje tujcev iz 

Evropske unije, so zastopani v 1–3 primerih. Omenil bi še, da 4 prispevki poudarjajo potrebo po 

organiziranem uporu delavcem za pravice, kar bi lahko prineslo spremembe v družbi, dva izmed njih 

tudi pozivata vse ljudi, da se uprejo krivicam, ki se ne dogajajo le tujim delavcem. 

9.3.6 Iskanje krivca za probleme? 

Praktično v vsakem izmed obravnavanih prispevkov je predstavljen vsaj en problem. V tabeli 10 

izpostavljam, koga avtorji prispevkov krivijo za nastale probleme. 

Tabela 10: Razporeditev člankov glede na dimenzijo  

Iskanje krivcev f % 

Ne 12 21,8 

Delodajalci 13 23,6 

Država in zakonodaja 13 23,6 

Delodajalci in država z 

zakonodajo 

17 31,0 

SKUPAJ 55 100 

 

12 prispevkov (21,8 %) je takšnih, ki ne iščejo krivde in zgolj opisujejo težave. Preostali članki krivdo 

vsaj posredno nakažejo, mnogo izmed njih pa jih je pri tem neposrednih in jasnih. Med krivci sem 

pravzaprav našel le dva poglavitna, in sicer delodajalce in državo Slovenijo s svojo zakonodajo. Članki 

sicer omenjajo tudi druge okoliščine, kot so svetovna gospodarska kriza in pripravljenost delavcev, da 

potrpijo (pri izkoriščanju), vendar je krivda za probleme v enaki meri usmerjena k delodajalcem in 

državi (po 23,6 %). Največ odgovorov (31 %) združuje krivdo delodajalcev in države z zakonodajo, saj 

opisujejo tako splošne razmere kot dejanja delodajalcev. 

Delavci v prispevkih niso označeni kot krivci, temveč predvsem kot tisti, ki trpijo krivice in so pogosto 

v vlogah žrtev. Zaradi tega sem se odločil, da ta vidik dodatno raziščem v kategoriji naslednjega 

podpoglavja. 



Medijske reprezentacije tujih delavcev na začasnem delu v Sloveniji      Žiga Novak 

 

76 
 

9.3.7 Tuji delavci so nemočni, žrtve? 

Tematika tujih delavcev v Sloveniji je v medijih pogosto povezana s slabimi razmerami, izkoriščanjem 

in krivicami, ki se tem delavcem dogajajo. V tabeli 11 so prikazane ugotovitve, ali so tuji delavci v 

prispevkih prikazani kot nemočna skupina oziroma kot žrtve. 

 Tabela 11: Razvrstitev odgovorov glede na dimenzijo Tuji delavci so nemočni, žrtve 

Tuji delavci so nemočni, žrtve? f % 

Da 20 36,4 

Delno 14 25,5 

Ne 13 23,6 

Ni relevantno 8 14,5 

SKUPAJ 55 100 

 

Ugotovil sem, da v 20 primerih (36,4 %) tuji delavci nastopajo predvsem kot žrtve, v 13 (23,6 %) pa to 

ni razvidno. Delno je vidik nemoči izpostavljen v 14 primerih (25,5 %). Prispevki, za katere sem izbral 

odgovor 'Da', se osredotočajo na nemoč, stisko in krivice delavcev, pri tem pa pozabljajo na druge 

lastnosti in zmožnosti delavcev, da bi prerasli vlogo žrtve. Takšni prispevki vzbujajo v bralcu sicer 

občutke smiljenja, a prikrito tudi sporočajo, da so tuji delavci zaradi svoje nemoči vredni manj in da je 

njihova usoda pravzaprav nekaj, čemur ne morejo ubežati. V člankih, kje je odgovor 'Ne', avtorji v 

ospredje postavljajo možnosti, nasvete in konkretne primere, kaj delavci lahko storijo in so že storili, 

njihova pričakovanja in želje ter vidike življenja in vloge tujih delavcev, ki niso povezane samo s 

trpljenjem, značilnim za žrtve. Kategorija 'Ni relevantno' se nanaša na prispevke, ki ne obravnavajo 

situacij, v katerih so opisani problemi tujih delavcev, zato tudi ni smiselno ugotavljati, ali so 

predstavljeni kot žrtve. 

To ne pomeni, da je opozarjanje na nepravilnosti in kršitve pravic tujih delavcev sporno, opozarjam le 

na dejstvo, da lahko takšni prispevki ustvarjajo podobo delavcev kot nemočnih žrtev, vrednih 

usmiljenja, pri tem pa zanemarijo dejstvo, da obstajajo načini in poti, da se delavci temu uprejo, 

izognejo ter da niso zgolj subjekti v rokah države in nepoštenih delodajalcev. Prispevki, ki so označeni 

z 'Delno', sicer prikazujejo delavce kot žrtve, vendar ne ostanejo pri tem in se dotaknejo tudi drugih 

vidikov, ki pa ostajajo v ozadju glavnega sporočila.  

Med prispevki, ki opisujejo krivice delavcev, pogrešam takšne, ki bi tuje delavce predstavljali kot 

pomemben del družbe, ki si poskuša zagotoviti boljše življenje, čeprav je tudi res, da so razmere na 

tem področju pri nas slabe in da negativni primeri, v katerih delavci nastopajo kot žrtve, bolj 



Medijske reprezentacije tujih delavcev na začasnem delu v Sloveniji      Žiga Novak 

 

77 
 

izstopajo. Vloga medijev v osnovi je, da te probleme predstavi, vendar pretirano poudarjanje nemoči 

tujih delavcev po mojem mnenju ni konstruktivno, saj se o problematiki da poročati tudi drugače (kot 

kaže kar lepo število primerov). 

9.3.8 Iskanje in oblike rešitev 

V tabeli 12 prikazujem, ali je v prispevkih prisotno iskanje rešitev za obravnavano problematiko ali ne.  

 Tabela 12: Razvrstitev prispevkov glede na dimenzijo Iskanje rešitev 

Iskanje rešitev za probleme? f % 

Da 35 63,6 

Ne 14 25,5 

Ni relevantno 6 10,9 

SKUPAJ 55 100 

 

Ugotovil sem, da je v večini primerov (63,6 %) iskanje rešitev prisotno. V četrtini primerov avtorji 

prispevkov ne ponujajo rešitev, 6 prispevkov pa je takšnih, da iskanje rešitev ni relevantno. 

Ponujene rešitve sem si iz člankov izpisal in jih združil po podobnosti v kategorije, predstavljene v 

tabeli 13. Nekateri članki so ponujali več rešitev, nekateri pa, kot že rečeno, nobene, tako da 

frekvenca rešitev (f) ni odvisna od števila vseh prispevkov. Predlagane rešitve so različne, kot so 

različni tudi obravnavani problemi. Kljub temu si je mnogo rešitev sorodnih in nakazujejo trende 

poskusov reševanja nastalih problemov. 
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Tabela 13: Predlagane oblike rešitev za opisane probleme v prispevkih 

Predlagane rešitve za obravnavane probleme Kolikokrat se predlog pojavi (f) 

Sprememba zakonodaje  11 

Ozaveščanje delavcev, vzpostavitev info točke 7 

Pomoč države, socialna pomoč  6 

Združevanje delavcev, sindikalni boj, upor 4 

Iskanje novih delovnih mest za tuje delavce 4 

Podpis sporazuma med Slovenijo in BIH (glede 

zavarovanja, nadomestil …) 

3 

Sprememba družbenega reda in razmer 3 

Dodatno izobraževanje in usposabljanje tujih 

delavcev 

3 

Zavzemanje za boljšo integracijo 2 

Sprememba odnosa do tujih delavcev 2 

Izobraževanje strokovnih delavcev za lažjo 

integracijo otrok tujih delavcev 

1 

Ratifikacija mednarodne konvencije o tujih 

delavcih 

1 

Pomoč prostovoljcev 1 

Zagotavljanje boljših pogojev za delo 1 

 

Med rešitvami izstopajo predlogi za spremembe zakonodaje, ki bi bolje uredila razmere in zaščitila 

tuje delavce. Predvsem gre za spremembe glede osebnih delovnih dovoljenj in drugih določil, ki naj bi 

delavcem dala več pravic. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da to ni dovolj in da so potrebne širše 

družbene spremembe, kar se kaže tudi v nekaterih člankih. Sam pogrešam še več takšnih člankov, ki 

bi iskali rešitve širše ter se spraševali o strukturi družbe in razmerah na področju pravic in 

zaposlovanja delavcev na splošno. Še zlasti bi bilo treba opozoriti na to, kaj se da storiti, da bi 

nepravilnosti preprečili z dvigom moralnih in drugih standardov, ki bi zagotavljali vsem delavcem 

boljše razmere za delo, tujim delavcem pa enakopravnost z ostalimi.  
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9.4 Interpretacija dobljenih rezultatov in sklepi 

Preden sem se lotil analize poročanja tiskanih medijev o tujih delavcih v letu 2010, sem njihovo 

problematiko poznal predvsem iz dnevnoinformativnih oddaj in drugih prispevkov na televiziji, iz 

časopisov pa malo manj. Na moja pričakovanja je vplivalo poznavanje teorije o poročanju medijev o 

marginalnih skupinah, ki je na kratko predstavljena v teoretičnem delu naloge. Za orientacijo sem 

vzel raziskavi o Romih (Erjavec, Hrvatin in Kebl, 2000) in brezdomcih (Razpotnik in Dekleva, 2007). 

Zavedal sem se, da so tuji delavci na začasnem delu v Sloveniji specifična skupina s problemi, ki so 

značilni prav zanje. Kljub temu lahko med tujimi delavci in preostalimi skupinami s tako imenovanega 

obrobja družbe potegnemo kar nekaj vzporednic, zaradi tega je analiza poročanja tiskanih medijev 

zanimiva tudi s stališča primerjave med omenjenimi skupinami. 

V analizi je zajetih 55 prispevkov, objavljenih v 12 različnih publikacijah, med katerimi prevladuje 

časopisna hiša Delo z istoimenskim dnevnikom in njegovimi prilogami (skupaj 57 %). Zavedam se, da 

v analizo niso zajeti vsi tiskani mediji pri nas in da je vir (arhiv Dela, kjer sem pridobil uporabljene 

prispevke) vplival na dobljeni vzorec. Vseeno menim, da raziskava zajema dovolj širok nabor tiskanih 

medijev, ki pokrivajo poročanje v celem letu, tako da vzorec prispevkov dobro predstavlja tematiko 

tujih delavcih v tiskanih medijih pri nas.  

Prispevki o tujih delavcih se v tiskanih medijih pojavljajo v različnih oblikah; v analizi je zajetih 19 

člankov v okviru dnevnih novic, ki poročajo o aktualnih dogodkih, 16 je prispevkov, ki so nekakšen 

opis stanja in razmer, povezanih s tujimi delavci, njihovim zaposlovanjem in težavami, 11 pa je 

reportaž s terena, ki podrobneje – 'iz prve roke' – predstavljajo problematiko tujih delavcev, njihovo 

življenje in nepravilnosti, ki se dogajajo na tem področju. Poleg tega sem obravnaval še 5 intervjujev z 

različnimi akterji (po dva predstavnika države in stroke ter umetnik v gledališču) ter 4 kolumne 

analitikov, ki v luči stroke podajajo osebno mnenje o nastalih problemih in širšem družbenem 

kontekstu, ki nanje vpliva. Takšne kolumne postavljajo družbi zrcalo in so po mojem mnenju 

dobrodošel segment poročanja, ki bi lahko bil v medijskem prostoru prisoten pogosteje. 

Poročanje tujih delavcih je torej v prvi vrsti vezano na aktualne dogodke, v katere so ti udeleženi. To 

je razvidno tudi iz pregleda razporeditve objavljenih prispevkov po mesecih, kjer izstopata predvsem 

oktober in marec. Oktobra je namreč prišlo do stečaja velenjskega Vegrada, ki je zaposloval mnogo 

delavcev iz tujine in pred tem kršil pogodbe, marca pa je stopila v veljavo nova zakonodaja, ki ureja 

področje zaposlovanja tujih delavcev. Sicer je razporeditev po mesecih dokaj enakomerna, novinarji 

pa o tujih delavcih pišejo v različnih kontekstih. Poročila in reportaže po navadi niso vezani na točno 

določen dogodek, ampak predstavljajo obravnavano tematiko širše in podrobneje. To se izraža tudi v 

dolžini prispevkov, saj je povprečna dolžina objavljenega prispevka 2,6 tipkane A4-strani, kar je 
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občutno daljše od prispevkov o Romih in brezdomcih iz primerljivih raziskav (Erjavec, Hrvatin in Kebl, 

2000 ; Razpotnik in Dekleva, 2007). Veliko je torej prispevkov, ki izčrpno poročajo o razmerah za delo 

in življenju tujih delavcev ter natančno opisujejo kršitve in krivice, ki se jim dogajajo. 

Še bolj kot dolžina samih prispevkov je seveda pomembna vsebina. Ob analizi izbire besed, ki 

označujejo glavne akterje, sem ugotovil, da večina prispevkov ni senzacionalistično naravnanih, 

uporaba 'sočnih' izrazov pa je manjša od pričakovanega. V nekaj primerih se takšni izrazi pojavijo v 

naslovih in s tem zbudijo pozornost, vendar nato v prispevkih takšen diskurz ne prevladuje. Novinarji 

so pri poimenovanjih politično korektni, izrazi, ki jih uporabljajo za delodajalce, pa so zelo enolični. 

Tuje delavce pogosto primerjajo s sužnji, kar po eni strani vzbuja sočutje, po drugi pa izrazito 

povečuje občutek, da so ti delavci nemočni in navsezadnje tudi manjvredni. To se sklada s 

pojmovanjem 'umazanega dela', ki ga opisuje Breznik (v Leskošek, 2005) kot delo, ki ga domače 

prebivalstvo ne želi opravljati in je primerno le za tujce, pripravljene na zmanjševanje pravic in 

izkoriščanje. 

Tuji delavci so v mnogo primerih prikazani kot žrtve (več kot 60 % obravnavanih prispevkov je 

takšnih) sistema in delodajalcev, ki se okoriščajo na račun njihove nemoči in pripravljenosti, da kljub 

kršitvam potrpijo. Pri tem se dodatno poudarja nemoč delavcev in njihova drugačnost od preostalih, 

večinskega prebivalstva, ki takšnih krivic ne trpi. Ne gre torej za neposredno obsojanje delavcev ali 

diskriminacijo, kljub temu pa je sporočilo o tujih delavcih zaznamovano s predstavami o slabih 

življenjskih in delovnih pogojih ter trpljenju, ki tuje delavce razlikuje od drugih. V tej predstavitvi 

vidim elemente novega rasizma, kot ga opisuje Van Dijk (2000). Poudarjena je namreč drugačnost 

tujih delavcev, z njihovimi težavami pa se mora ukvarjati država (ki sicer nosi velik del krivde za 

nastale razmere, česar prispevki ne zanemarjajo), manj pa je v ospredju njihov pozitiven prispevek k 

družbi in dejstvo, da Slovenija priliv tuje delovne sile potrebuje, ki je izpostavljeno le v posameznih 

primerih. Ob pisanju o izkoriščanju tujih delavcev se pozablja na širši kontekst socialnega vključevanja 

v družbo, ki bi zbližal tuje delavce z okolico, primeri dobre prakse se v medijih praktično ne pojavljajo 

in prispevka o njih nisem zasledil, čeprav nekateri članki omenjajo, da niso vsi tuji delavci žrtve 

izkoriščanja ter da obstajajo tudi zgledni delodajalci.  

Takšen diskurz obravnavanja tujih delavcev kot žrtev je seveda do neke mere upravičen in razumljiv. 

Tuji delavci imajo namreč precej manj virov, iz katerih bi črpali moč, ki jo potrebujejo, da bi uveljavili 

svoje pravice. Posledica tega je socialna izključenost tujih delavcev, kot jo opisuje Madanipour (1998), 

saj gre za izključenost te skupine iz pomembnih družbenih razmer ter težji dostop do virov in 

institucij, značilnih za razslojeno družbo. Večina tujih delavcev namreč slabo pozna jezik, niso dobro 

seznanjeni z zakonodajo, ki je neurejena, in delodajalcem v veliki meri omogoča, da delavce 
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izkoriščajo. Primanjkuje tudi zagovornikov in posrednikov pomembnih informacij, ki bi delavcem 

pomagale uveljaviti svoje pravice in želje. Vendar pa se mnogo delavcev teh kršitev zaveda in se proti 

njim tudi skuša boriti. Povezali so se v društvo Nevidnih delavcev sveta (IWW) ter skupaj s številnimi 

aktivisti in civilno iniciativo vztrajno opozarjajo na težave. Diskurz žrtev je problematičen zaradi tega, 

ker v bralcih zbuja predvsem usmiljenje in poudarja nemoč tujih delavcev. Bralce nagovarja torej 

predvsem k solidarnosti in socialni pomoči. Kot protiutež manjkajo prispevki, ki bi tuje delavce 

prikazovali kot aktivne člene družbe in nagovarjali javnost k širši diskusiji o razmerah in rešitvah, v 

katere bi morali biti tuji delavci vključeni.  

S prikazovanjem delavcev kot žrtev se delno povezuje tudi prikazovanje skupine tujih delavcev kot 

kolektivnega akterja. Takšno poročanje sicer ni tako izrazito, kot sem ga zasledil v raziskavah o Romih 

in brezdomcih, pojavlja se v dobri tretjini primerov (v 14 % pa delno), vseeno pa takšni prispevki 

krepijo predstave o tujih delavcih kot homogeni skupini s skupno usodo. To lahko krepi prepričanje, 

da tuji delavci kot posamezniki niso kompetentni za reševanje težav in da se morajo z njimi zato 

ukvarjati drugi. Ob tem bi poudaril, da številni članki ne pišejo o delavcih kot neidentificiranih članih 

skupine in korektno predstavljajo individualne lastnosti posameznikov. 

Delavci so v prispevkih zapostavljeni tudi kot vir informacij. Njihova mišljenja in stališča so 

predstavljena redkeje od drugih akterjev, predvsem strokovnjakov in predstavnikov vlade. Delavci po 

navadi zgolj opisujejo svoje stanje in težave, o rešitvah in željah pa jih le redko vprašajo. V dobri 

polovici (54,5 %) prispevkov nimajo besede, 16 je prispevkov, kjer njihovo mnenje dopolnjuje stališča 

drugih o njih, 9 prispevkov pa je takšnih, ki njihovo sporočilo postavlja v ospredje. Takšne so 

predvsem reportaže, ki opisujejo njihove življenjske zgodbe. Rezultati so pričakovani, nanje pa vpliva 

tudi dejstvo, da mnogo delavcev iz strahu pred delodajalci ne želi podajati izjav za medije. Kljub temu 

menim, da bi delavci, sploh tisti, ki so se povezali v okviru nevidnih delavcev sveta, pogosteje morali 

dobiti besedo v prispevkih medijev, predvsem kar se tiče njihovega mnenja v zvezi s spremembami 

zakonodaje, saj takšni prispevki njihovega menja praviloma ne vključujejo. 

 Veliko sem se ukvarjal tudi z vprašanjem, ali so tuji delavci prikazani kot družbeno problematična 

skupina. Ugotovil sem, da večina prispevkov piše o problemih, ki jih imajo delavci sami, manj pa o 

tem, da povzročajo probleme oni. Ta vidik je izražen v nekaterih primerih posredno kot problem 

države, ki mora reševati nastalo situacijo. Prispevki sicer obravnavajo različne probleme, s katerimi se 

srečujejo tuji delavci in se sooča država. Najpogosteje opisujejo izkoriščanje tujih delavcev in njegove 

posledice. Mnogo člankov je zelo izčrpnih pri opisovanju razmer in nepravilnosti, ki se dogajajo, manj 

pa se posvečajo iskanju vzrokov za takšno stanje. V 80 % člankov je sicer prisotno tudi iskanje krivca 

za nastale razmere, vendar večina ostane pri površinskih ugotovitvah, ki se ne dotikajo globljih 
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vzrokov za nastale probleme. Krivda za probleme je v prispevkih enakomerno porazdeljena med 

delodajalce in državo z neustrezno zakonodajo. Tuji delavci niso prikazani kot krivci, je pa v nekaterih 

primerih to nakazano posredno kot njihova pripravljenost na delo v slabih razmerah, pristanek na 

izkoriščanje. Bolj poudarjena je, kot že rečeno, njihova nemoč in vloga žrtev razmer.  

Zanimala me je tudi usmerjenost k iskanju rešitev za opisane probleme. Ugotovil sem, da večina (64 

%) prispevkov skuša poiskati rešitve. Večinoma opisujejo rešitve, ki jih sprejema država (ali pa bi jih bi 

morala sprejeti oziroma jih namerava), gre za spremembe v zakonodaji, nadzoru in tudi boljše 

informiranje tujih delavcev. Posamezni članki se zavzemajo tudi za dodatno izobraževanje in 

usposabljanje tujcev, boljšo integracijo in povezovanje v družbo, spremembo odnosa do njih in celo 

spremembe družbenega reda, ki bi delavcem zagotavljal več pravic. Menim, da so prav takšne 

spremembe, ki bi zagotavljale boljše razmere in spremenjen odnos do tujih delavcev tisto, kar bi 

lahko izboljšalo trenutno stanje. 

Rešitve, ki jih mediji opisujejo, so torej v večini primerov povezane z urejanjem zakonodaje. 

Zakonodaja je zagotovo pomemben vidik, vendar pa so preostali v medijskem diskurzu v primerjavi z 

njo zapostavljeni. Pri samem spreminjanju zakonodaje so tuji delavci in njihovo mnenje pogosto 

zanemarjeni, tudi mediji njihovih stališč do sprememb ne predstavljajo. V zborniku Horizonti bojev 

(ur. Beznec, 2009) je predstavljeno stališče Nevidnih delavcev sveta, ki zastopa tuje delavce, do 

napovedanih sprememb zakonodaje. Na njihovi spletni strani so objavljeni številni pozivi in predlogi, 

naslovljeni na predsednika države, vlade in odgovorne ministre, ki pripravljajo zakone. Ti predlogi so 

večinoma naleteli na gluha ušesa, dodatno pa je zaskrbljujoče, da v analiziranih prispevkih tiskanih 

medijev v letu 2010 nisem zasledil omenjenih pobud s strani Nevidnih delavcev sveta. Tako so tuji 

delavci dodatno izključeni iz diskusije o spremembah zakonodaje, ki se tiče prav njih. 

Mediji imajo pomemben vpliv na javno mnenje ter s tem družbeno moč in odgovornost. Želel bi si 

več prispevkov, ki bi konstruktivno kritično predstavili širšo sliko družbe, ki dopušča izkoriščanje 

njenih šibkih členov in krivdo pogosto prelaga na slabo zakonodajo. O etnični in moralni odgovornosti 

v prispevkih ni veliko diskusije, redki prispevki pa opozarjajo na krizo vrednot. Ne mislim na 

moraliziranje, ampak na potrebo po spoštovanju osnovnih pravic, ki pripadajo vsem, ne le tujim 

delavcem. 

Premalo je poudarjen pozitiven prispevek tujcev za državo in dejstvo, da v Sloveniji tuje delavce 

potrebujemo. Obrnili bi se lahko na primere dobre prakse iz tujine, kjer imajo več izkušenj z 

zaposlovanjem tujcev ter se iz njihovih napak in rešitev več naučili. Predvsem pa se mi zdi 

pomembno, da mediji prikažejo tuje delavce tudi kot aktivne člane družbe, ki imajo pravico in 
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sposobnost postaviti se zase. Prav je, da opozarjajo na kršitve in pogosto tragične zgodbe, ki se tujim 

delavcem dogajajo, a hkrati menim, da je pomembno poudariti tudi njihov prispevek in družbeno 

koristnost. Z ustvarjanjem pozitivne klime in zdravega odnosa do tujih delavcev bi bilo morda lahko v 

prihodnje tudi kršitev in izkoriščanja manj.  
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10 Zaključek 

Z vstopom v Evropsko unijo in sprejetjem schengenskih meja je Slovenija postala del tako imenovane 

razvite Evrope, ki pa se sooča s številnimi izzivi in nerešenimi vprašanji. Mednje zagotovo sodijo tudi 

področje politike migracij, odnos do tujcev, priseljencev, ki prihajajo v ekonomsko razvitejše države 

predvsem zaradi dela in zaslužka.  

Odnos politike ter posledično zakonodaje je do priseljencev v prvi vrsti še vedno odklonilen, saj 

njihovih pravic ne izenačuje s pravicami domačega prebivalstva. V zvezi s tem odnosom govori Balibar 

(2007) o 'trdnjavi Evrope', ki temelji na starih modelih izključevanja in lahko prek idej o novem 

evropskem državljanstvu vodi v sodobni 'evropski apartheid', ki poudarja razlike med 'evropskim' in 

'tujim' (prav tam: 64). Takšna vizija je zaskrbljujoča, saj številne demografske študije kažejo, da države 

Evropske unije zaradi staranja prebivalstva potrebujejo priseljence.  

Slovenija je zaradi zgodovine specifično povezana predvsem s priseljenci iz nekdanje skupne države 

Jugoslavije. Od osamosvojitve dalje, še dodatno pa od vstopa Slovenije v Evropsko unijo, so delavci s 

tega področja postali tujci, za katere veljajo določene omejitve in zakonodaja, ki se nanaša na njih. 

Tuji delavci pri nas (tako kot v večini preostalih držav Evropske unije in drugod v tako imenovanem 

'razvitem svetu') v veliki večini opravljajo dela, za katera med domačim prebivalstvom praktično ni 

zanimanja. Gre za dela v gradbeništvu, nekatera dela v proizvodni industriji, kmetijstvu in gostinstvu, 

ki jim nekateri avtorji pravijo 'umazana dela' (Breznik v Leskošek, 2005). Za svoje delo so pogosto 

slabo plačani, saj zavzemajo položaje na dnu hierarhične lestvice. Zaradi tega so prav tuji delavci tisti, 

ki prvi občutijo posledice, kadar podjetje, kjer delajo, zaide v težave (v času gospodarske in finančne 

krize so takšna podjetja bolj pravilo kot izjema, kriza pa je tudi primeren izgovor za kršitve pogodb), 

delajo čezmerno, zamujajo jim plače in na koncu izgubijo službo ter se morajo izseliti, saj je 

dovoljenje za bivanje vezano na zaposlitev. 

Dodaten problem so neurejene razmere za bivanje, kjer delodajalci delavce naseljujejo v neustrezne 

zgradbe, ki so prenatrpane, stroške za bivanje pa trgajo delavcem od plač in si jih tako še dodatno 

podrejajo. Opisane razmere so v slovenski javnosti v zadnjem času dvigale veliko prahu, kljub temu 

pa se zdi, da se težave rešujejo zelo počasi in da pereča problematika ostaja. 

Pri reševanju težav, ki jih imajo tuji delavci, je eden izmed ključnih vidikov obveščanje javnosti, ki 

lahko nato s svojimi iniciativami vpliva na politiko in sooblikuje okolje, ki bi tujim delavcem 

zagotavljalo boljše pogoje za delo in življenje ter jih tudi širše vključilo v družbo. Pri tem imajo eno 

izmed ključnih vlog množični mediji in njihovo poročanje.  
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V analizi poročanja tiskanih medijev o tujih delavcih v Sloveniji sem ugotovil, da so mediji v prvi vrsti 

naravnani k opisu razmer. Obravnavajo kršitve in nepravilnosti, ki se tujim delavcem dogajajo, 

pogosto zanje uporabljajo tudi izraz 'sodobni sužnji'. Ob izčrpnem opisu nevzdržnih razmer, ki vladajo 

pri nas za tuje delavce, dobi bralec občutek, da so ti tuji delavci predvsem nemočne žrtve. Krivce za 

nastale krivice avtorji prispevkov vidijo predvsem v državi s pomanjkljivo zakonodajo in nevestnih 

delodajalcih, glavno rešitev pa v spremembi zakonov in kaznovanju kršiteljev. 

Na prvi pogled je takšna rešitev sicer smiselna, vendar menim, da se ob tem izgublja širši vidik 

problematike. Tuji delavci so namreč izključeni iz diskusije o reševanju lastnih problemov, saj se 

njihovega mnenja praviloma ne upošteva, mediji pa o njem le redko poročajo. Premalo je torej 

poudarka na tem, kaj tuji delavci (kljub številnim omejitvam, pomanjkanju virov in moči) lahko storijo 

in kako jim pri tem lahko pomaga okolica. V tej točki bi se ponovno navezal na Balibarja (2007: 240–

244) in uporabil njegovo tezo o aktivnem državljanstvu, ki presega nacionalne in ozemeljske meje ter 

se zavzema za izenačenje pravic vseh ljudi, ki bivajo in delujejo v določeni družbi, ne glede na njihov 

izvor. 

Vlogo socialne pedagogike na področju problematike tujih delavcev vidim prav v možnostih za 

graditev aktivnega državljanstva, kot ga opisuje Balibar. V pri vrsti bi lahko socialni pedagogi kot 

predstavniki nevladnih organizacij civilnih iniciativ in tudi državnih služb skrbeli za boljšo 

informiranost tujih delavcev, jim pomagali pri organizaciji in oblikovanju njihovih stališč v 

komunikaciji z javnostjo, delodajalci in državo ter njenimi institucijami. V vlogi stroke pri sprejemanju 

zakonodaje bi s svojimi znanji lahko pripomogli, da bi ta upoštevala več predlogov, ki jih podajajo tuji 

delavci in aktivisti, ki so se tudi pri nas že povezali v društvo Nevidnih delavcev sveta. Ne nazadnje pa 

z ozaveščanjem javnosti prek medijev lahko strokovno in konstruktivno pripomoremo, da bodo 

diskurzi vključevanja in sprejemanja tujcev postali vsakdanja tema.  

Tuji delavci so, čeprav večina živi v slabih razmerah, odmaknjenih od oči javnosti, pomemben del 

naše družbe, ki bo po vseh pričakovanjih v prihodnosti prisoten v še večjem številu. Pomembno je, da 

jim zagotovimo ustrezne pogoje za življenje in delo pri nas ter da jih v družbo vključimo kot 

enakopravne člane. Tako bomo drug od drugega prejeli največ. Pot do takšne rešitve je trnova, polna 

konfliktov, ki pa so pri vzpostavljanju suverene države, kot jo opisuje tudi Balibar (2007), neizogibni in 

v končni fazi tudi konstruktivni.  
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