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POVZETEK 

V pričujočem magistrskem delu se ukvarjava z diskriminacijo priseljencev v Sloveniji. V 

teoretičnem delu opredeliva pojme, kot so etnična skupnost, narod, nacionalizem in migracije. 

Ker so priseljenci v novi državi pogosto tretirani kot »drugi«, natančneje opredeliva tudi 

koncept mi – oni in razlike, ki se pojavljajo glede na to, iz katere države priseljenec prihaja 

(nekateri tujci so bolj »zaželeni« kot drugi). Nekaj strani nameniva tudi pomenu različnih oblik 

kapitalov za življenje priseljencev v novem okolju in multikulturalizmu ter interkulturalizmu. 

V zadnjem času se soočamo z novimi načini izražanja predsodkov, ki so bolj prikriti. Gre za 

nove oblike rasizma, ki ne temeljijo več na rasi oz. telesnih značilnostih, pač pa na kulturnih 

značilnostih posameznikov. Natančneje opredeliva in opiševa tudi sovražni govor, 

diskriminacijo na področju zaposlovanja in na delovnem mestu, institucionalni rasizem in 

medijske reprezentacije priseljencev.  

V magistrskem delu uporabljava kvalitativni raziskovalni pristop, podatki so pridobljeni z delno 

strukturiranim intervjujem. Vzorec zajema 16 priseljencev iz različnih držav. V raziskovalnem 

delu se poglobljeno osredotočiva na naslednje teme: razlogi za selitev, izkušnje ob prihodu v 

Slovenijo (z okoljem, ljudmi, urejanjem dokumentov), splošno počutje v Sloveniji in vsakdanji 

stik s Slovenci (diskriminacija na ulici, s strani sosedov, v kavarni ipd.), diskriminacija na 

področju zaposlovanja in na delovnem mestu, diskriminacija v zdravstvu, diskriminacija na 

področju kazenskega obravnavanja (izkušnje s policijo), izkušnje z diskriminacijo pri otrocih 

priseljencev. 

Rezultati raziskave ponujajo globlji vpogled v pojavnost oziroma doživljanje diskriminacije 

priseljencev v Sloveniji. Rezultati raziskave so pokazali, da vsi priseljenci, ki so sestavljali najin 

vzorec, v Sloveniji doživljajo diskriminacijo. Seveda v različni intenziteti in na različnih 

področjih življenja. Raziskava je koristen prispevek za področje socialne pedagogike, še 

posebej zato, ker temelji na uporabniški perspektivi. 

 

Ključne besede: diskriminacija, priseljenci, migracije, predsodki, rasizem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

This master's thesis deals with the discrimination of immigrants in Slovenia. In the theoretical 

part we define concepts such as ethnic community, nation, nationalism and migrations. Since 

immigrants in their new country are often treated as »others«, we also define this concept and 

the differences that occur depending on the country from which the immigrant is coming (some 

foreigners are more »desirable« than others). Some pages are also devoted to the importance of 

different forms of capital for the lives of immigrants in their new environment, as well as 

multiculturalism and interculturalism. Nowadays, we are confronted with new ways of 

expressing prejudice that are more concealed. These are new forms of racism, which are no 

longer based on race or physical characteristics, but on cultural characteristics of individuals. 

Additionally, we more specifically define and describe hate speech, discrimination in the field 

of employment and at work, institutional racism and media representation of immigrants. 

 

In this master's thesis, a qualitative research approach is used, the data is obtained by a partially 

structured interview. The sample covers 16 immigrants from different countries. In the 

empirical part, we focus on the following topics: reasons for moving, experience with coming 

to Slovenia (the environment, people, obtaining and managing documents), general wellbeing 

in Slovenia and everyday contact with Slovenians (discrimination in the streets, cafes, by 

neighbours, etc.), discrimination in the field of employment and at work, discrimination in the 

health sector, discrimination in the field of criminal treatment (experience with the police), 

discrimination of immigrant children. 

 

The research results offer a deeper insight into the incidence or experience of discrimination by 

immigrants in Slovenia. The results of the study show that all immigrants who made up our 

sample are discriminated in Slovenia, however, in different intensities and in different life areas. 

The research is a useful contribution to the field of social pedagogy, especially because it is 

based on the user's perspective. 

 

Keywords: discrimination, immigrants, migrations, prejudice, racism 
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UVOD 
 

Živimo v času, ko je diskriminacija vse bolj prisotna na različnih področjih. Čeprav se zdi, da 

se trudimo, da bi se na tem področju stvari izboljšale, čeprav imamo vedno več zakonov, ki 

diskriminacijo prepovedujejo, se hkrati zdi, da se vrtimo v začaranem krogu in da se je ne 

moremo znebiti. Še vedno ostaja globoko zakoreninjena v vsakdanje življenje različnih 

posameznikov in skupin. V to sva se lahko prepričala tudi med študijem ob spoznavanju 

različnih skupin, ki so diskriminirane, ob branju literature in tudi v praksi. Vsaka manjša 

neskladnost s prevladujočimi družbenimi normami lahko postane razlog za neenako 

obravnavanje. Vse to je bil povod za najino zanimanje za tematike, kot so diskriminacija, 

rasizem, sovraštvo, strah pred različnostjo. Odločila sva se za raziskovanje diskriminacije 

priseljencev, ta tema nama je še posebej blizu, ker eden od naju (Anthony) izkušnjo 

priseljenstva doživlja na lastni koži. Ko sva bila v procesu izbire teme za magistrsko delo (takrat 

še vsak svoje), sva ugotovila, da naju oba zgoraj omenjene tematike zelo zanimajo. Večkrat sva 

se znašla v debatah o drugačnem obravnavanju priseljencev, o tem, da so nekateri priseljenci 

bolj »zaželeni« kot drugi, o stereotipih in predsodkih. Takrat se nama je porodila ideja o 

skupnem magistrskem delu, ki bi lahko bilo bolj poglobljeno in bolj kompleksno, saj bi bila 

avtorja dva. Namen skupnega pisanja je bolj podrobno raziskati tematiko diskriminacije 

priseljencev v Sloveniji, vključiti več teoretičnih izhodišč in na večjem vzorcu priti do bolj 

obsežnih rezultatov.  

V raziskavi Slovensko javno mnenje (Toš, 2016) iz leta 2014 je nekaj več kot tretjina vprašanih 

mnenja, da naj Slovenija zelo redkim oziroma nikomur z drugačnim narodnostnim izvorom, 

kot prevladuje v Sloveniji, ne dovoli priseljevanja v Slovenijo. Zgovorna je tudi raziskava 

Slovensko javno mnenje (prav tam) iz leta 2015, ki je pokazala, da je 76 odstotkov vprašanih 

dokaj ali zelo zaskrbljenih nad morebitnimi množičnimi migracijami (begunci, ilegalni 

priseljenci, ekonomski migranti). Bajt (2016) v raziskavi Who »belongs«? Migration, 

Nationalism and National Identity in Slovenia ugotavlja številne primere diskriminacije do 

priseljencev na različnih področjih (pri zaposlovanju, v zdravstvu, na delovnem mestu, pri 

iskanju stanovanja). Irska raziskava, kjer so preučevali diskriminacijo etničnih manjšin s strani 

morebitnih bodočih delodajalcev, je pokazala, da so delodajalci več kot dvakrat pogosteje 

povabili na razgovor kandidate z irskimi imeni kot kandidate s tujimi imeni (Lunn in 

McGinnity, 2011). Lahko rečeva, da je diskriminacija do priseljencev v Sloveniji prisotna, kar 

bova podrobneje raziskala s pomočjo intervjujev s priseljenci iz različnih držav. Želiva dobiti 

vpogled v diskriminacijo priseljencev na različnih življenjskih področjih z njihove perspektive.  

Kot izpostavlja Medvešek (2007), je kulturna raznovrstnost dejstvo življenja: »V sodobnih 

razmerah se v posameznik družbah, tudi zaradi globalizacije, na eni strani povečuje kulturna 

oziroma etnična raznovrstnost, na drugi strani pa želja in namera posameznikov ter skupnosti 

po ohranjanju svojih specifičnih kulturnih oziroma etničnih značilnosti. Vse etnične skupnosti 

in njihovi pripadniki, ki živijo na nekem ozemlju, so na tak ali drugačen način soustvarjalci 

identitete prostora in jim zato mora biti priznano solastništvo kulturne dediščine tega ozemlja. 

Spoštovanje in sprejemanje različnih kultur oziroma etničnosti, izmenjava etničnih in kulturnih 
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elementov, ki dejansko bogatijo življenja vseh prebivalcev, mora biti vrednoteno kot prednost 

in ne pomanjkljivost družbe« (str. 188). Utopično je torej pričakovati, da lahko živimo v 

homogeni družbi, kjer je v eni državi le prebivalstvo ene narodnostne skupine. Zakaj se torej še 

vedno ne trudimo dovolj, da bi živeli v družbi, ki je vključujoča, sprejemajoča, v družbi, kjer 

vsi razumemo, da nas kulturna raznovrstnost bogati in ne siromaši? V družbi, kjer potekajo med 

večinskim prebivalstvom in priseljenci interakcije, kjer se drug od drugega učimo, spoznavamo 

običaje drug drugega, pokažemo zanimanje in interes – v družbi, kjer živimo v sožitju. 

Namesto, da pričakujemo, da se priseljenci integrirajo v slovensko družbo in pozabijo na svoje 

običaje in navade ter se popolnoma podredijo našim. In na koncu, tudi če storijo vse to in še 

več, še vedno ne pripadajo. Še vedno ostajajo drugi, tisti, ki niso naši. Vse to in še več so 

tematike, ki se jim bova posvečala tako v teoretičnem kot v empiričnem delu naloge, seveda v 

upanju, da na koncu prideva vsaj do nekaterih odgovorov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 

I. TEORETIČNI DEL  

1 ETNIČNA SKUPNOST, NAROD, NACIONALIZEM  

 

1.1 Opredelitve pojmov etnična skupnost, narod in nacija  

 

»Pojmi etnična skupnost, narod in nacija označujejo ljudi, ki se prepoznavajo kot povezani v 

skupino na podlagi nekaterih skupnih značilnosti. Pripadniki etnične skupnosti se identificirajo 

drug z drugim na podlagi skupne dediščine, ki zajema predvsem skupen jezik in na njem 

temelječo kulturno ustvarjalnost, pogosto pa tudi skupno religijo in skupne prednike, ki jih je 

omogočila etnična endogamija (poročanje znotraj etnične skupnosti)« (Toplak, 2011, str. 15).  

Etnične skupnosti in naroda ne moremo enačiti, čeprav se v določenih vidikih prekrivata. 

Etnična skupnost običajno nima politične oznake in ne vključuje javne kulture in lastnega 

ozemlja (ni nujno, da fizično zaseda svoje zgodovinsko ozemlje). Narod pa mora naseljevati 

svojo lastno domovino, da se vzpostavi kot narod. Ob tem mora razviti še javno kulturo in si 

želeti določeno stopnjo samoodločanja. Sicer za narod ni nujno, da ima lastno suvereno državo, 

pomembno pa je, da stremi k določeni avtonomiji, ki je povezana s fizičnim zasedanjem lastne 

domovine (Smith, 2005).  

Rizman (1991, str. 15), pravi, da »v družbenih znanostih ni konsenza o definiciji naroda, če pa 

ta že obstaja, potem se ne more izogniti nevarnosti, da se ji kateri narod ne bi izmaknil ali pa 

da bi ga proglasila za neobstoječega. Kompleksnost določil, ki sestavljajo narod in predvsem 

njegova utemeljenost na psiholoških dejstvih (občutek pripadnosti določeni skupnosti ljudi) v 

primerjavi z državo otežujeta prepoznavnost pojava naroda. Ne gre torej toliko za to, kaj nekaj 

je, kot to, v kaj ljudje subjektivno verjamejo, da obstaja in da je obstajalo v zgodovini 

(nacionalni mit).« 

Kralj (2008) izpostavi, da se večina poskusov definiranja naroda oziroma nacije prične pri 

opredeljevanju domnevno objektivnih dimenzij, ki jih mora imeti družbena skupina, če želi biti 

označena in prepoznana kot narod oziroma nacija. »Kriteriji oziroma kombinacija kriterijev, ki 

tvorijo mrežo, v katero običajno lovimo opredelitev naroda/nacije, so: jezik, skupno ozemlje, 

skupna zgodovina in kultura (podrazred katere je običajno religija)« (str. 83). Podobno piše tudi 

Smith (2005), ki izpostavlja objektivne in subjektivne dejavnike definicije naroda. Objektivni 

dejavniki so jezik, religija, običaji, ozemlje in institucije. Subjektivni pa drže, zaznave in 

občutja.  

Toplak (2011, str. 16, 17) navaja definicijo naroda, in sicer pravi: »Narod je skupina ljudi, ki 

imajo podobno kot etnična skupnost skupen jezik, kulturo/vero in tradicijo, pogosto pa si v 

nasprotju z etnično skupnostjo tudi prizadevajo za (vsaj delno) politično avtonomijo, ali pa so 

si jo pridobili in vladajo samim sebi. /…/ Izraz narod izhaja iz latinskega korena natio in 

sugerira narojenost, porojenost oziroma povezanost skupine ljudi na podlagi rojstva, saj naj bi 

se v pripadnost tej skupini že rodili. Politični narod ali nacija je nosilec suverenosti v državi in 

se v tem pomenu začne uporabljati po francoski revoluciji namesto izraza ljudstvo« (prav tam, 

str. 17).  
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Smith (1991a) izpostavlja, da narodi niso statični cilji, do katerih se je mogoče dokopati enkrat 

in za vedno, ampak so dolgoročni procesi. »Procesi mobilizacije in vštetja (inclusion), 

teritorializacije, politizacije in samozadostnosti (avtarkičnosti) se nikoli ne zaključijo, saj jih 

vsaka generacija na novo definira. Še več, ker so ti procesi objekt nenehnega izpopolnjevanja 

in preverjanja, so kot svojo lastno predpostavko vpeljali ''narodovo preteklost'', ki je postala 

kriterij napredka in s tem pomagalo za odkrivanje zastojev v narodovem razvoju. Narodi ne 

živijo v brezčasovni sedanjosti, ampak so dolgoročen zgodovinski proces, ki si znotraj jasno 

določenih meja vedno znova postavlja nova pravila in se obnavlja« (str. 55). Avtor poudarja 

tudi, da lahko narodi preživijo le, če imajo t. i. etnično jedro. »Če ga nimajo, ga morajo 

''izumiti''. To pomeni, da morajo odkriti primerno in dovolj prepričljivo preteklost, jo predelati 

in predstaviti članom in nečlanom skupnosti« (prav tam, str. 56). Avtor izpostavlja, da narodi 

morajo biti nekje doma. »Domovina ne more biti zgolj ozemlje, ki podeljuje avtonomijo in 

enotnost; domovina je lahko le zgodovinsko ozemlje, na katerem so živeli ''naši predniki'', 

ozemlje, ki ga zato ''nosimo v srcu''. Zato so spomeniki in sveti kraji, v katerih so se utelesili 

naši spomini in naša pradavna lastninska pravica do teh ozemelj, tako zelo pomembni, saj 

spočenjajo občutek skupne pripadnosti narodu« (prav tam, str. 57). Nazadnje »narodi 

potrebujejo svoje junake in svoje zlate dobe. Vlogo junakov lahko prevzamejo novoveški 

revolucionarji, kot so denimo Robespierre, Lenin, Mao ali Naser. /…/ Junaki namreč 

ponazarjajo ''zlato dobo'', v kateri so utelešeni vsi tisti ideali, ki navdihujejo novodobne 

voditelje in s katerimi je zato treba uskladiti vse dosežke zahodne civilizacije« (prav tam, str. 

57).  

Definicija naroda, ki jo je zapisal Schulze (2003, str. 103), poudarja pomembnost zgodovine 

naroda: »Narod je torej velika solidarnostna skupnost, ki temelji na občutku žrtev, ki so bile 

potrebne, in tistih, ki še bodo, in je nanje pripravljena. Prvi pogoj naroda je njegova preteklost, 

a ga kljub temu v sedanjosti ohranja oprijemljivo dejstvo, namreč dogovor, ki jasno izraža željo 

po nadaljevanju skupnega življenja.« Torej je potrebna narodna zavest, narod kot tak lahko 

obstaja, dokler obstaja v glavah in srcih ljudi. Podobno pravi tudi Anderson (2007), ki vidi 

narod kot zamišljeno skupnost, saj so pripadniki naroda preštevilčni, da bi se poznali med seboj. 

Zato narod temelji na predpostavki, da si tudi drugi predstavljajo podobno (si zamišljajo). 

Ljudje se definirajo kot člani neke skupnosti, kljub temu da nikoli ne bodo spoznali večine 

svojih sodržavljanov. Avtor izpostavlja pomen tiskanih medijev, ki so pogoj za to, da so si 

posamezniki lahko sami sebe zamišljali kot pripadnike iste skupnosti z neznanci onkraj meja 

svojega lokalnega okolja in sorodniških skupin. Časopis jim je predstavil obstoj sebi podobnih 

ljudi ne le kot pripadnikov iste jezikovne skupine, ampak hkrati tudi kot ljudi, ki v zasebnosti 

berejo iste besede o istih javnih zadevah. To je vsakodnevno ustvarjalo nacionalno skupnost 

kot zamišljeno skupnost.  

Smith (1991a) poudarja naslednje: »Če hočejo imeti narodi prihodnost, morajo imeti tudi 

preteklost in mite, pri čemer take preteklosti nikoli ni mogoče povsem ustvariti iz niča, niti si 

mitov, ki naj bi se prijeli, nikoli ni mogoče povsem izmisliti« (str. 58). Avtor zaključi, da brez 

etnije in etničnosti ne bi bilo narodov in nacionalizmov.  
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1.2 O nacionalizmu  

 

Termin nacionalizem ima različne pomene, ki so se razvili v zadnjem stoletju (Smith, 2005). 

Avtor izpostavlja najpomembnejše:  

1. »proces formiranja ali rasti narodov; 

2. občutek ali zavest o pripadnosti narodu; 

3. nacionalni jezik in simbolika; 

4. družbeno in politično nacionalno gibanje; 

5. nacionalna doktrina in/ali ideologija, tako splošna kot posebna« (Smith, 2005, str. 15).  

Smith (2005) piše o definiciji nacionalizma, pravi, da so nacionalizem definirali na veliko 

različnih načinov, vsem pa je skupno poudarjeno zanimanje za narod. »Nacionalizem je 

ideologija, ki postavlja narod v središče svojega zanimanja in poskuša prispevati k narodovi 

blaginji« (prav tam, str. 19). Cilji, v imenu katerih skuša nacionalizem prispevati k narodovi 

blaginji, so naslednji: nacionalna avtonomnost, nacionalna enotnost in nacionalna identiteta 

(prav tam). Avtor poda še eno definicijo nacionalizma: »Ideološko gibanje za doseganje in 

ohranjanje samostojnosti, enotnosti in identitete prebivalcev, ki po mnenju nekaterih njenih 

članov tvorijo dejanski ali potencialni narod« (prav tam, str. 19). Tovrstna definicija 

predpostavlja koncept naroda, a hkrati ne napeljuje na to, da narodi obstajajo pred svojimi 

nacionalizmi. V nekaterih postkolonialnih afriških in azijskih državah se pojavljajo 

nacionalizmi brez svojih lastnih narodov. Cilj takih nacionalizmov ni doseganje neodvisnosti, 

ampak pokrivajo pomembna področja kulture in družbe (zlasti ideal nacionalne identitete).  

Giddens (1991) nacionalizem definira takole: »Ko govorim o nacionalizmu, mislim na pojav, 

ki je predvsem psihološki – pripadnost posameznikov v nizu simbolov in prepričanj s 

poudarjenimi skupnostnimi vezmi med člani političnega reda« (str. 365).  

Smith (1991a) piše o šestih temeljnih predpostavkah nacionalizma:  

1. svet je razdeljen na narode in vsak od njih ima svoj značaj, svojo zgodovino in usodo; 

2. narod je edini vir politične moči; 

3. lojalnost narodu presega vse druge lojalnosti; 

4. vsak posameznik mora pripadati nekemu narodu, če naj bo svoboden; 

5. vsak narod zahteva popolno samoizražanje in avtonomijo; 

6. svetovni mir in pravičnost zahtevata svet avtonomnih narodov. 

Osrednji koncepti oziroma ideali nacionalizma (avtonomija, enotnost in identiteta) se 

povezujejo tudi z drugimi koncepti, kot so avtentičnost, kontinuiranost, dostojanstvo, usoda, 

privrženost (»ljubezen«) in domovina. Pod avtentičnost lahko razumemo to, da narodi 

potrebujejo svoj »jaz«; biti morajo to, kar so, zato morajo najti »avtentične« prvine svojega 

bivanja in odstraniti vse naplavine, ki so se nakopičile skozi leta. Vse to vodi k pojmovanju 

avtentičnosti kot izvirnosti in k mitu o izvoru in poreklu. To pripelje tudi do pomena 

avtentičnega kot čistega in nemešanega, kjer smo »mi« brezhibni izvirnik. Narod je v očeh 

nacionalistov viden kot skupnost zgodovine in usode. Ideja usode ima več čustvenega naboja 

kot ideje o prihodnosti. Nacionalisti vidijo narodovo usodo kot veličastno, tako kot je bila 

veličastna narodova preteklost. Največja krepost za nacionaliste je »ljubezen do naroda«. 
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Pripadnike določenega naroda razumejo kot »veliko družino«, govorijo o obrambi »prijateljev 

in sorodnikov«, »ognjišča in doma« ter o potrebi po samožrtvovanju za dobro »naše dežele«. 

Domovina predstavlja ozemlje, ki je zgodovinsko, deželo naših prednikov. Tukaj so bila zadnja 

počivališča naših praočetov in pramater. Pomembna je tudi pokrajina sama; posebne lepote 

»naših« hribov, gora in rek, jezer in polj (Smith, 2005).  

Razpotnik (2004) piše o nacionalizmu kot o močni in prodorni ideologiji, ki uspe prepričati 

veliko število ljudi in strukturirati njihovo politično vedenje. »Nacionalizem lahko razumemo 

kot vtkano lojalnost, ki veže individualno identiteto z organsko skupnostjo, kot politični vir, ki 

je uporabljen, da bi mobiliziral posameznike za racionalno sledenje skupnemu interesu. Lahko 

ga razumemo tudi kot ideološki mit, ki apelira na zmedene individuume, ki iščejo preproste 

formule za diagnosticiranje kompleksne situacije« (prav tam, str. 69).  

»Nacionalizem ima racionalno osnovo v skrbi posameznikov, da bi obranili način življenja, v 

katerem so odraščali in v katerem se udobno počutijo. A posledični razvoj etnične obveze nam 

in stereotipiziranje razlik med nami in njimi, pretiravanje v tem in pa sama moč 

nacionalističnega čustva kaže, da obstaja v tem tudi nek neracionalni vidik« (Razpotnik, 2004).  

Jedro delovanja nacionalizma je v tem, da ponuja občutek identitete. Ta občutek pa ni niti 

racionalno izbran niti prirojen, pač pa je skonstruiran, v veliki meri nezavedno (Razpotnik, 

2004).  

Razpotnik (2004) v zgornjih odstavkih precej jasno pokaže, da je lahko nacionalizem tudi 

»nevaren«. Seveda je v določeni meri pomemben za ohranjanje narodne identitete in tudi 

identitete vsakega posameznika, ampak lahko hitro prestopi mejo in postane izgovor ali celo 

orodje za konstruiranje meje med nami in njimi in posledično za opravičevanje nasilja in 

diskriminacije nad njimi. V nadaljevanju izpostavljava dva pristopa k razlagam nacionalizma, 

ki se med seboj precej razlikujeta.  

1.3 Primordialistični pristop 

 

Toplak (2011) pravi, da so po primordialistični teoriji etnične skupnosti vedno obstajale in 

segajo daleč v zgodovino. Za tovrstne teorije je značilno enačenje etnične skupnosti in naroda, 

ki temeljita na sorodstvu in biološki povezanosti. Etnične skupnosti smatrajo kot naravne in 

nespremenljive, zato prihaja do zmede ob kolonizacijah, migracijah oziroma vsakršnem 

»mešanju« različnih etničnih skupin. Različne kulturne znake (jezik, navade, religija) 

primordialisti uporabljajo kot argument za prikaz skupne biološke zgodovine oziroma izvora. 

V resnici gre za mitološke razlage, ki se sploh ne ujemajo z znanim biološkim izvorom skupine. 

Podobno piše tudi Mandelc (2011), ki pravi, da je bistvo primordialistične teorije razumevanje 

družbene skupnosti, tj. naroda oziroma etnije na podlagi fizičnih in kulturnih vezi (krvna zveza, 

religija, jezik).  

Če gledamo skozi oči primordialistov, moramo na narode gledati kot na posameznike zunaj 

socialnih vezi, v naravnem stanju. Narodi so primordialni, obstajajo že od vsega začetka in so 

v bistvu korenine za nadaljnje procese in dogodke. Kulturna skupina predstavlja široko 

sorodstveno mrežo, kulturni simboli (jezik, religija ipd.) pa se uporabljajo kot znaki biološke 

povezanosti (Smith, 2005).  
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Brown (2000) v Razpotnik (2004) izpostavlja, da primordialistični pristopi upodabljajo narode 

kot osnovane na naravnih, organskih skupnostih. Člani skupnosti čutijo prirojeno in čustveno 

navezavo. S primodrialistične perspektive so narodi postavljeni pravilno, če temeljijo na 

skupnih prednikih. »Etnično skupnost zaznamuje tudi prepričanje njenih članov, da obstaja 

naravna emocionalna vez med posamezniki in skupnostjo in da je etnična zavest v resnici 

osrednja sestavina individualne identitete« (Razpotnik, 2004, str. 69 in 70).  

Veliko ljudi, tudi političnih akterjev, sanja o homogenem ljudstvu in homogenem narodu. 

Pripadnost določenemu narodu naj bi torej določalo etnično ali religijsko poreklo, ne pa skupno 

delovanje, skupno spoštovanje ustave ipd. Pravica do udeležbe v skupnosti torej naj bo dedna 

(primordialistična ideja). Kdor pa te pravice ni mogel podedovati, ker so njegovi starši 

priseljenci, mora izpolniti določene posebne obveznosti. Ampak treba se je vprašati, zakaj naj 

bi bila homogena kultura oziroma narod za moderno državo boljša kakor heterogena. Zanimivo 

bi bilo izvedeti, ali versko enovita družba učinkoviteje gospodari, ali kulturno enovita družba 

laže obvladuje ekološke krize, ali proizvaja manj socialnih nepravičnosti med svojimi 

pripadniki ipd. (Emcke, 2017).  

Emcke (2017) izpostavlja, da se na veliko govori o »nekakšni domnevni ''pracelici'' naroda, v 

kateri so vsi pripadniki ''domačini'', v kateri ni priseljencev, ni večjezičnosti, ni različnih 

običajev ali tradicij, seveda tudi ne različnih veroizpovedi – ampak, kdaj pa naj bi v kaki 

nacionalni državi vse to obstajalo? In v kateri? Ta organska enovitost, ki se s tem pripisuje 

takemu ''narodu'', je sicer nadvse slikovit, toda le namišljen konstrukt« (str. 91).  

1.4 Konstruktivistični pristop 

 

Na drugi strani imamo konstruktivistično teorijo, ki zavrača primordialni pogled na etnične 

skupnosti. Konstruktivisti zagovarjajo tezo, da so etnične skupnosti le družbeni konstrukti in 

proizvodi družbene interakcije (Toplak, 2011). Podobno o konstruktivizmu piše tudi Walicki 

(1998), ki izpostavlja konstruktivistično teorijo naroda, kot jo je oblikoval Ernest Gellner. 

Konstruktivistična perspektiva zagovarja stališče, da narodi niso nekaj resničnega, objektivnega 

ali nepogrešljivega. So le konstrukti, nekaj umetnega, namerno ustvarjeni s strani različnih elit.  

Razpotnik (2004) piše, da konstruktivistični pristop poudarja, da je nacionalna identiteta 

skonstruirana na podlagi institucionalnih ali ideoloških okvirov, ki ponujajo enostavne in 

poenostavljene identitetne formule. Pravi, da diagnosticirajo sodobne probleme namesto 

zmedenih negotovih posameznikov, članov sodobnih družb.   

1.5 Zahodni/civilni in etnični model naroda 

 

Podobno kot pri različnih pogledih pri primordialistih in konstruktivistih Smith (1991b) 

pojasnjuje zahodni/civilni in etnični model naroda. Vzporednice lahko najdemo med 

primordialističnim pristopom in etničnim modelom naroda ter prav tako med 

konstruktivističnim pristopom in zahodnim/civilnim modelom naroda. Za »zahodni« oziroma 

»civilni« model naroda piše, da je narod vezan na ozemlje, in to ne katero koli, temveč 

zgodovinsko ozemlje, domovino oziroma zibelko, od koder prihajajo »naši« ljudje. Ljudi se 

prepriča, da so tam živeli, delali in se bojevali »naši« heroji. Narodi morajo imeti domovino, ki 
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je lahko le zgodovinsko ozemlje, na katerem so živeli naši predniki in ga zato nosimo v srcu. 

To ozemlje ima za ljudi poseben pomen, saj postane sveto za posameznike, ki se samoopredelijo 

kot del tega naroda. Drugi sestavni del naroda je ideja patrie – skupnosti zakonov in institucij 

z enotno politično voljo. Ta predpostavlja vsaj nekaj skupnih institucij, ki bodo zagotovile 

pomen skupnim političnim sentimentom in ciljem. Tudi pravne in politične pravice so sestavni 

del zahodnega modela naroda. Obsegajo recipročne pravice in dolžnosti pripadnikov in hkrati 

delujejo kot mehanizem izključevanja za vse »nepripadnike«, nečlane naroda, ki jih izključujejo 

iz teh pravic in dolžnosti. Pri tem konceptu naroda je pomembno, da lahko posameznik sam 

izbira, kateremu narodu bo pripadal, kar pa ni mogoče pri modelu naroda, ki bo opisan v 

nadaljevanju.  

Smith (1991b) izpostavi tudi etnični model naroda, ki poudarja, da je narod predvsem skupnost, 

ki temelji na skupnem izvoru oziroma skupnem rodu. Ne glede na to, kje prebiva posameznik 

in tudi če emigrira, je vedno označen s svojim prvotnim izvorom, ki ga določa skupnost, v kateri 

je bil rojen. Ta pogled izpostavlja narod, ki ni vezan na ozemlje, temveč predstavlja nekakšno 

fiktivno »nad-družino.« Tudi Milharčič Hladnik in Lukšič-Hacin (2011) pišeta o tem, da si 

lahko pri zahodnem modelu ljudje pripadnost narodu izberejo, medtem ko na drugi strani 

etnični model tega ne omogoča. Zanj je značilno, da človek postane pripadnik naroda z 

rojstvom.  

Tudi Kralj (2008) piše podobno, in sicer izpostavlja delitev na državljanski in etnični 

nacionalizem. »Državljanski tip nacionalizma naj bi temeljil na skupnosti enakopravnih, 

suverenih državljanov in državljank, privrženih skupnemu nizu političnih principov in 

institucij. /…/ Pripadnost narodu je razumljena kot individualistična ter prostovoljna, saj 

poudarja svobodno odločitev posameznikov za vključevanje v narodno skupnost ter polaga 

suverenost v roke vseh državljanov in državljank« (prav tam, str. 87). Na drugi strani je etnični 

nacionalizem, ki zagovarja stališče, da so »/…/ posameznikova občutja najgloblje privrženosti 

vrojena; pripadnost narodu ni stvar izbire, temveč je lahko pridobljena samo z rojstvom, s 

krvjo« (prav tam). 

Bučar Ručman (2014) sklene naslednje: »Pristop, ki utemeljuje etnijo ali tudi narod na podlagi 

»skupne krvi«, je napačen in nepravičen. Kolektivno identiteto namreč gradi na nečem, kar 

sploh ne predstavlja dejavnika, ki vpliva na vedenje in delovanje posameznika. Zavaja v 

prepričanju, da smo si z nekom blizu zgolj zato, ker delimo skupne prednike. Skuša prepričati, 

da smo skupnost zaradi »zgodovinske skupne krvi«, ki pa sama po sebi nima nikakršnega vpliva 

na kulturo, moralo in vrednote. Te namreč ponotranjimo samo z življenjem v družbi« (str. 57).  

Zgoraj omenjeni etnični pristop je nepravičen, saj je utemeljen na nečem, na kar posameznik 

nima vpliva. Drugim, ki bi želeli postati člani naše skupnosti, znova in znova preprečujemo, da 

bi postali »mi«. S tem jim sporočamo, da tudi, če bodo storili vse, na kar lahko sami vplivajo 

(sprejemanje kulture, običajev, jezika, religije), bodo še vedno izključeni člani skupine »njih«. 

Vsaka malenkost lahko služi kot argument za ohranjanje meje med »nami« in »njimi«. Te 

malenkosti so lahko že govorjenje jezika s tujim naglasom, uporaba tujih besed, izkazovanje 

simbolov, ki so povezani z »njimi«, nošenje naglavnega pokrivala pri muslimanskih ženskah 

ali poslušanje »njihove« glasbe (Bučar Ručman, 2014).  
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Kot izpostavlja Bučar Ručman (2014) so pristopi, ki utemeljujejo narod oziroma etnijo na 

podlagi skupne krvi, neupravičeni, napačni in nepravični, saj posamezniki na to nimajo vpliva. 

Kljub temu je ta pristop še vedno prisoten. Upava si trditi, da je celo vodilo marsikatere politične 

stranke v Evropi, ki si na takšen način pridobiva glasove in podporo. Pravzaprav so si vse 

desničarske politične stranke v Evropi glede tega podobne. Ves čas poudarjajo rojstvo v 

določeni državi kot pogoj za pridobitev raznih oblik pomoči in drugih pravic. Morda je 

zaskrbljujoče tudi dejstvo, da je na zadnjih parlamentarnih volitvah v Sloveniji (2018) politična 

stranka SDS, ki je prototip zgoraj opisane stranke, dosegla skoraj 25 % vseh glasov. Omenjena 

politična stranka je svojo predvolilno kampanjo gradila na strahu pred domnevnimi vali 

migrantov, ki naj bi ogrožali slovenski narod.  

V naslednjem poglavju se osredotočava na opredelitev pojmov migrant in migracije, dotakneva 

se tudi razlogov za selitve, zgodovine priseljevanja v Slovenijo in migracijske politike Evropske 

unije.  

2 MIGRACIJE  

 

2.1 Kdo je migrant? Kaj so migracije? 

 

»Selitve ljudi so v človeški zgodovini prisotne že od nekdaj. Najprej so bile pogojene z 

zagotavljanjem osnovnih pogojev za preživetje, s tehnološkim napredkom na področju prometa 

pa so postopno dobivale vse širše razsežnosti. Z njihovo širitvijo in pojavom političnih tvorb, 

kot so države in njihove predhodnice, so migracije in pravica do prebivanja na določenem 

teritoriju postale varnostno vprašanje ter tudi predmet nadzora in omejevanja« (Bučar Ručman, 

2014, str. 11). Če skušamo najprej opredeliti sam pojem selitev oziroma migracij in pogledamo 

definicijo Klinarja (1976), ki velja za enega od pionirjev na področju mednarodnih migracij v 

Sloveniji, vidimo, da je pojem migracije opredelil kot »fizično gibanje posameznikov, ki 

pripelje do relativno trajne spremembe kraja bivanja« (str. 16). 

Malačič (2010) izpostavlja, da je odločitev o preselitvi na ravni posameznika predvsem 

investicijska odločitev. Posameznik naredi primerjavo med sedanjo vrednostjo stroškov in 

koristmi, ki so povezane z migracijami, in se preseli, če se izkaže, da je več koristi. Posamezniki 

torej primerjajo razmere (socialne, ekonomske, politične itd.) doma in v tujini, kar služi kot 

osnova za odločitev, ali se bodo preselili ali ne. 

Internacionalna organizacija za migracije (IOM) opredeljuje migracije takole: »Gibanje, bodisi 

čez državne meje ali znotraj države. Gre za gibanje prebivalstva, ki vključuje kakršno koli 

gibanje ljudi, ne glede na trajanje, obliko in vzroke; vključuje tudi migracije beguncev, 

razseljenih oseb, osebe, ki so bile prisiljene zapustiti svoje domove, in ekonomske migrante« 

(Mednarodno migracijsko pravo, Glosar migracij, 2006, str. 47). Bučar Ručman (2014) dodaja, 

da je ta opredelitev migracij zelo široka, saj zajema vsa gibanja prebivalstva, ne glede na 

časovno obdobje, ki ga posameznik preživi stran od doma (tudi odhod na delovno mesto, obiski, 

izleti).  
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Bučar Ručman (2014) izpostavlja definicijo OZN (UN DESA, 1998, str. 17): »Mednarodni 

migrant je oseba, ki spremeni državo običajnega prebivališča, pri čemer je država običajnega 

prebivališča razumljena kot država, v kateri oseba živi oziroma ima bivališče, kjer običajno 

preživlja dnevni počitek. Začasno potovanje v tujino zaradi oddiha, preživljanja počitnic, 

obiskov prijateljev ali sorodnikov, dela, zdravljenja ali verskega romanja ne pomeni spremembe 

države običajnega prebivališča. Ob tem je zapisan tudi dodaten pogoj – sprememba običajnega 

prebivališča mora trajati vsaj eno leto«. 

Bučar Ručman (2014), upoštevajoč več definicij (tudi zgornji dve), navaja naslednjo definicijo 

migracij: »Mednarodne migracije so gibanja ljudi prek meje države, v katerih migrant spremeni 

državo običajnega prebivališča, tj. državo, v kateri živi oziroma ima bivališče in kjer običajno 

preživlja dnevni počitek« (str. 161). Še posebej poudari, da »med mednarodne migracije 

vključujemo tudi migracije, ki so se zgodile v preteklosti in takrat niso predstavljale prehoda 

državne meje, temveč so bile notranje migracije, bi pa v zdajšnjih mejah predstavljale prehod 

državne meje« (prav tam, str. 162). Avtor poudari tudi, da »med mednarodne migracije ne 

štejemo kratkotrajnega tranzita skozi državo ali zgolj obiska v državi, temveč štejemo 

spremembe običajnega prebivališča, ki trajajo najmanj dvanajst mesecev« (prav tam).  

Bučar Ručman (2014) zaključi, da na podlagi predstavljene definicije lahko sklenemo, da »med 

migrante lahko vključujemo tiste tuje državljane, ki so za najmanj dvanajst mesecev zamenjali 

državo običajnega prebivališča« (str. 163). To pomeni, da sem štejemo na primer študente na 

izmenjavi v tujini, migrante, ki delajo v tujini, migrante, ki so se preselili zaradi združitve ali 

oblikovanja družin, begunce in prosilce za azil. Med priseljence uvrščamo tudi slovenske 

državljane in posameznike brez državljanstva (npr. izbrisani), ki so se v času nekdanje 

Jugoslavije preselili v Slovenijo iz druge države, ki je danes samostojna (prav tam).  

2.2 Delitve migracij in razlogi za selitve 

 

Klinar (1976) migracije razdeli na neorganizirane (vezane na čas liberalnega kapitalizma in čas 

pred njim) in na organizirane, ki so se pojavile v času monopolnega kapitalizma. Tovrstne 

migracije lahko delimo na notranje in mednarodne. Mednarodne povezujemo s prestopom 

državne meje in vsaj enoletnim bivanjem v tujini. Še naprej jih lahko delimo na začasne in 

trajne. Avtor omenja še ekonomske, politične, organizirane-neorganizirane-ilegalne, 

konservativne-inovacijske migracije in beg možganov.   

Klinar (1976) izpostavlja push-pull teorijo, ki temelji na dejavnikih odbijanja v starem okolju 

in dejavnikih privlačenja v novem okolju. S pomočjo teh dejavnikov razlaga vzroke, 

selektivnost, smer toka in obseg migracijskih gibanj. Med najpogostejše dejavnike odbijanja 

spadajo ekonomska stagnacija, padec standarda, zmanjšanje nacionalnih virov, nizek osebni 

dohodek, brezposelnost, politične in ostale diskriminacije. Med najpogostejše dejavnike 

privlačenja pa spadajo ekonomska prosperiteta, dvig standarda, višji osebni dohodek, poklicna 

promocija, ustrezna zaposlitev in izobraževanje. Lukšič-Hacin (1999) opozarja in dopolnjuje 

Klinarja z razmislekom o različnih interesih ljudi iz različnih slojev. Dejavniki za selitve bi naj 

bili objektivni in izmerljivi, ampak so v resnici subjektivni. Na prvi pogled na primer višina 

osebnega dohodka res deluje kot objektivna kategorija, saj se lahko izmeri. V resnici pa 

zadovoljstvo človeka z višino dohodka, ki ga prejema, ni izmerljiva. Ne moremo izmeriti 
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posameznikove predstave o tem, koliko bi moral zaslužiti, in potreb, ki so zanj nujne. 

Subjektivno doživljanje pojavov v bistvu predstavlja vzroke, ki imajo vpliv na odločitev o 

selitvi. Tako lahko tudi pojasnimo, zakaj ni med izseljenci največ ljudi iz najrevnejših slojev. 

Izhajati je treba iz posameznikovega subjektivnega doživljanja potreb. Večina dejavnikov po 

tej teoriji (push-pull) je torej odvisna od posameznikovega dojemanja lastnega življenja in 

položaja v kulturnem okolju.  

Klinar (1976) navaja tipologijo vzrokov izseljevanja:  

1. Ekonomski vzroki (možnost zaposlitve, višji dohodki, dvig življenjskega standarda, 

možnost izboljšanja ekonomskega položaja) 

2. Politični in vojaški vzroki (vojne, revolucije, diskriminacija, politična preganjanja) 

3. Osebni in družinski vzroki (družinski in prijateljski odnosi, strokovno/profesionalno 

napredovanje) 

Podobno tudi Koser (2017) razvršča mednarodne migrante glede na razloge za selitev, in sicer 

na tiste, ki se selijo iz političnih razlogov (begunci), in tiste, ki se selijo iz ekonomskih razlogov 

(delovni migranti), ki jih deli še na visoko in nizko kvalificirane. V tretjo skupino uvršča tiste, 

ki se selijo zaradi socialnih razlogov (ženske in otroci, ki se pridružijo moškim v tuji državi, 

selitve zaradi ljubezni). Mednarodne migrante razvršča tudi na prostovoljne in prisilne. Za 

prisilne pravi, da gre za ljudi, ki so bili prisiljeni v odhod iz matične države (spopadi, 

preganjanja, okoljski razlogi).  

Koser (2017) pravi, da je vedno več ljudi, za katere so ekonomski vzroki glavni razlog selitve, 

visoko kvalificiranih. Avtor sem umešča tudi selitve študentov in razne premeščence, ki delajo 

za isto podjetje v različnih državah. Med državami je opaziti tekmovanje za najbolj visoko 

izobražene migrante z vsega sveta, saj so ti zaradi svoje inovativnosti in strokovnosti tisti, ki so 

lahko koristni za gospodarsko rast.  

Koser (2017) opozarja na poenostavljanje realnosti z zgornjimi kategorizacijami. 

Kategorizacije se lahko medsebojno prekrivajo. Prostovoljni migranti so pogosto tudi 

ekonomski migranti, medtem ko so prisilni migranti pogosto politični migranti ali begunci. 

Ostre ločnice, ki jih kategorizacije določajo v teoriji med migranti, v realnosti niso tako jasne. 

Avtor se sprašuje, kdaj lahko govorimo o zares prostovoljnih ali neprostovoljnih migracijah. 

Podaja primer posameznika, ki je zaposlen v nekem podjetju s sedežem v določeni državi, nakar 

je premeščen v drugo državo. Čeprav se na prvi pogled zdi, da se ta posameznik seli 

prostovoljno, je to vprašljivo, saj se je verjetno »prisiljen« preseliti, če želi obdržati službo v 

tem podjetju. Enako vprašanje se pojavlja pri beguncih, ki jim ni treba nujno zapustiti svoje 

domovine, temveč so tu še druge možnosti, na primer lahko se udeležijo vojne. Nejasna je tudi 

meja med političnimi in ekonomskimi selitvami. Avtor navaja primer posameznika, ki je izgubil 

zaposlitev in je zato zapustil dom. Najprej bi verjetno pomislili, da ima ekonomske motive za 

selitev, razlogi pa so lahko tudi drugje. Lahko se je na primer zgodilo, da je bil odpuščen z 

delovnega mesta zaradi svoje rase, spola ali veroizpovedi, in bi se potemtakem v bistvu selil iz 

političnih razlogov.  
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2.3 Migracije in globalizacija 

 

Globalizacija kot proces je že prinesla večji pretok blaga, idej, informacij in kapitala preko mej, 

z globalizacijo pa naj bi se povečal tudi pretok ljudi. Poleg globalne zaposlitvene krize, ki je 

pustila posledice po večjem delu razvitega sveta, so tukaj tudi okoljski, demografski in 

demokratični argumenti, ki pomembno vplivajo na odhod ljudi iz različnih delov sveta. 

Razčlenjenost trga dela v razvitejših državah pripelje tudi do večjega povpraševanja po 

migrantskih delavcih. Revolucija na področju komunikacije je ljudem omogočila boljše 

poznavanje razlik in priložnosti v tujini. Prav tako je k povečanemu obsegu migracij prispeval 

tudi cenejši in dostopnejši transport (Koser, 2017).  

Verjetno najmočnejša spodbuda za selitev je delo. Koser (2017) izpostavlja, da prihaja do vse 

večje segmentacije trgov dela. Do tega prihaja v državah, kjer domači delavci vedno bolj 

zavračajo določena delovna mesta oziroma določene sektorje. To se dogaja zaradi slabega 

plačila, slabih delovnih razmer in nizkega statusa delovnega mesta. Avtor pravi, da gre 

najpogosteje za naslednje sektorje: kmetijstvo, gozdarstvo, delo na plantažah, težka industrija, 

gradbeništvo in gospodinjske storitve. Tovrstna delovna mesta zato v vedno večji meri 

prevzemajo migranti, ki so pripravljeni delati za nižje plačilo in v slabših delovnih razmerah.   

Številni migranti se odločajo za odhod v države, kjer že prebiva del njihove socialne mreže 

(prijatelji, sorodniki). Tako nastajajo transnacionalne migracijske mreže, ki naj bi bile eden 

glavnih razlogov za povečan obseg migracij. Ker se migracijske mreže povečujejo, posledično 

obstaja vedno več ljudi v tujini, ki poznajo potencialne migrante iz revnejših držav (Koser, 

2017).  

2.4 Zgodovina priseljevanja v Slovenijo  

 

Dolenc (2007) piše o zgodovini priseljevanja v Slovenijo. Po 2. svetovni vojni je bilo največ 

priseljencev v Sloveniji iz vojaških vrst (častniki in drugi uslužbenci jugoslovanske vojske 

skupaj s člani njihovih družin). V poznih 50. letih je bil začetek skoraj 30-letnega ekonomskega 

priseljevanja v Slovenijo in vključitev Bosne in Hercegovine v migracijske tokove proti 

Sloveniji. V 60. letih se je začelo priseljevanje Albancev s Kosova. Prav tako je bilo vedno več 

priseljencev iz Bosanske Krajine, Bosanske Posavine, vzhodne Srbije in občin na jugu Srbije 

ob južni Moravi. 70. leta so bila obdobje največje rodnosti v Sloveniji, predvsem pa je bilo to 

obdobje zagona gospodarstva v Jugoslaviji po končani prvi gospodarski reformi, obdobje 

izboljšanja življenjskega standarda, najintenzivnejše gradnje itd. Gre za obdobje najbolj 

intenzivnega priseljevanja v Slovenijo v zgodovini. Skupno število prebivalstva se poveča za 

160.000 (tudi zaradi baby-booma).  

Ob popisu prebivalstva iz leta 1981 je bilo v Sloveniji več kot 150.000 narodnostno 

neavtohtonega prebivalstva. V 80. letih se selitveni tokovi iz drugih republik nekdanje 

Jugoslavije v Slovenijo umirijo. Leto 1988 velja za ločnico, saj se takrat zaključi tri desetletja 

dolgo obdobje primarnega ekonomskega priseljevanja v Slovenijo. 80. leta pomenijo 

spremembo doslej prevladujočih tokov moških (pretežno ekonomsko motiviranih) migracij iz 
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nekdanje Jugoslavije, saj so se v Slovenijo v večji meri priseljevale ženske (53 % vseh) (Dolenc, 

2007).  

90. leta (obdobje po osamosvojitvi) prinesejo nove oblike priseljevanja, vendar so migracije še 

vedno povezane z območjem nekdanje Jugoslavije. Več kot 80 % vseh priseljencev se je v tem 

času priselilo s tega območja. V letu 1999 je bil begunski val s Kosova, šlo je za začasnost 

prebivanja (manj kot eno leto), potem so se skoraj vsi vrnili v izvorno okolje oziroma odšli v 

tretje države. Po letu 2000 se prvič povečuje priseljevanje tujcev iz Evropske unije. Prav tako 

se zmanjšuje delež priselitev iz držav nekdanje Jugoslavije, ki dosega samo še 2/3 celotnega 

selitvenega prirasta, le-ta je v začetku 90. let znašal več kot 90 %. V obdobju med letoma 2002–

2006 je bilo priseljenih okrog 8000 državljanov, od tega 55 % rojenih v Sloveniji, 25 % v eni 

od držav nekdanje Jugoslavije, 20 % pa v drugih državah. Kar 75 % priselitev tujcev v letu 

2006 je neposredno povezanih s sezonsko oziroma trajnejšo zaposlitvijo. Podatki kažejo, da se 

sodobni tujec na začasnem delu v Sloveniji bistveno ne razlikuje od nekdanjega priseljenca iz 

ene od republik nekdanje Jugoslavije, ki se je v Slovenijo priselil v času nekdanje Jugoslavije 

(Dolenc, 2007).  

Antić Gaber (2011) piše o tem, da v Sloveniji o migrantih ne vemo veliko in da na splošno pri 

nas ni velikega zanimanja za njihova življenja. Obstaja pa veliko stereotipnih predstav in 

posplošenih sodb. Čeprav veliko migrantov v Slovenijo pride kot ''gostujoči delavec'', takšni 

niso vsi, prav tako nimajo vsi nizke izobrazbe. Med njimi so tudi ljudje, ki imajo visoko 

izobrazbo, magisterije in doktorate. Ne prihajajo samo iz ruralnih, ampak tudi iz urbanih okolij. 

Vzroki za selitev v Slovenijo niso vedno le ekonomski ali politični (etnična čiščenja na tleh 

nekdanje Jugoslavije, ki so potekala v času vojn), ampak tudi ideološki (bolj odprta družba do 

različnih oblik raznolikosti: npr. spolne, religiozne itd.), strokovni vzroki (boljši pogoji dela na 

določenem področju), pa tudi osebni razlogi (npr. združitev družine, ljubezen). Avtorica 

poudarja, da ne smemo imeti predstave ''tipičnega'' migranta, ki prihaja iz ene od nekdanjih 

jugoslovanskih držav, je nizko izobražen in je tukaj zaradi dela. Seveda je takšnih kar nekaj, je 

pa dejstvo, da je razlogov za selitev v Slovenijo veliko in da se tudi priseljenci med seboj 

razlikujejo.  

 

 

2.5 Migracijska politika EU in kategorizacija tujcev 

 

Učakar (2017) piše o migrantih in o njihovi znani zgodbi, ki se ponavlja iz dneva v dan, iz leta 

v leto. Ljudje zapuščajo svoje domove, da bi našli nove, boljše priložnosti in boljše življenje 

nekje drugje. Mnogi med njimi že na poti izgubijo življenje. »Evropa že leta opazuje ljudi v 

prenatrpanih čolnih v Mediteranu, se zgraža nad razmerami v sprejemnih centrih in možnostmi, 

s katerimi so priseljenci soočeni, ko stopijo na evropska tla« (str. 9). Avtorica nadaljuje z 

razmišljanjem o tem, da so migracije šibka točka Evropske unije. »Spoštovanje človekovega 

dostojanstva, pravic in svoboščin se namreč ustavi na meji med nami in njimi, med znotraj in 

zunaj, med tistimi, ki pripadamo, in tistimi, ki šele prihajajo, načelna univerzalnost človekovih 

pravic pa se umakne diskurzom o ogroženosti in varovanju« (prav tam, str. 9). Beznec (2006) 
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piše, da je mainstream družbena znanost »večinoma odeta v izključno ekonomistične in kvazi 

objektivistične diskurze, s katerimi ljudi, ki migrirajo, obravnava zgolj kot številke ali indekse, 

ki jih objektivne okoliščine v vzročno-posledični izmenjavi faktorjev potiska in privlačnosti 

premetavajo po zemeljski obli« (str. 7).  

Migracije za države članice Evropske unije že dlje časa predstavljajo velik politični problem, 

saj imamo na eni strani rastoče ekonomske potrebe po tuji delovni sili, na drugi strani pa močno 

družbeno nasprotovanje prihodu migrantov (Medica in Lukič, 2011). Čeprav so migracije 

heterogen in kompleksen družben pojav, jih EU razume zelo ozko, kot problem, proti kateremu 

se je treba boriti in proti kateremu se je možno boriti. Tovrsten »anti-migracijski« diskurz je 

usmerjen k zajezitvi in preprečevanju priseljevanja. V uradnih politikah EU je postal 

popolnoma normaliziran in podlaga za vse ukrepe evropske migracijske politike (Bigo, 2005, 

v Učakar, 2017). Učakar (2017) pravi, da ilegalizacija, kriminalizacija in dehumanizacija 

imigrantov prispevajo k njihovi marginalizaciji v družbi in onemogočajo drugačna razumevanja 

njihovega položaja v Evropi.  

Balibar (2007) izpostavlja produciranje nelegalnosti kot opravičilo za uporabo represivnih 

metod in hkrati opravičilo obstoja varnostnega aparata v celoti. Namesto da bi bile migrantom 

priznane človekove pravice, so le-te povsem spregledane. Avtor temu pravi »evropski 

apartheid«, pri čemer gre za delitev posameznikov na kompatibilne in nekompatibilne z 

narodovim bistvom.   

Učakar (2017) piše o ključnih diskurzivnih premikih, ki spreminjajo način artikulacije 

migracijske politike, za katere pravi, da »/…/ navidezno širijo perspektive imigracije v EU, a 

prek prepleta različnih diskurzivnih elementov dejansko ne spreminjajo temeljnih predpostavk 

o ogroženosti EU in drugosti migrantov, temveč ohranjajo meje njihovega (ne)pripadanja ter 

odpirajo prostor represivnim ukrepom preprečevanja dostopa« (str. 183). Kot prvi premik 

omenja premik od nadzora k upravljanju, ki diskurzivno sicer zmanjšuje represivnost politike 

migracij, a pri ukrepih upravljanja migracij še zmeraj prevladujejo ukrepi, ki preprečujejo 

dostop. Kot drug premik omenja premik od grožnje k priložnostim, ki dodaja nov pogled na 

razumevanje migracij, ampak so priložnosti razumljene zlasti v ekonomskem smislu koristnosti 

za trg dela, na drugi strani pa ostajajo migracije, ki so nezakonite in s tem postanejo ne le 

grožnja notranji varnosti, ampak tudi grožnja gospodarskemu oz. ekonomskemu napredku. 

Tretji premik od preprečevanja migracij k omogočanju mobilnosti daje vtis, da postajajo ukrepi 

za selektivne in zakonite migracije pomembnejši kot ukrepi za preprečevanje nezaželenih 

migracij. Pri premiku od notranjih k zunanjim zadevam gre zlasti za prenos odgovornosti na 

tretje države, kjer se skuša prikazati, da imajo te države zaradi migracij težave, »dobra« EU pa 

jim je pripravljena nuditi pomoč pri reševanju teh težav. EU-pomoč je vsem dobro znana 

humanitarna pomoč, čeprav je v ozadju tržna logika. Premik od varovanja k reševanju je v 

bistvu premik iz varnostnega v humanitarni diskurz, kar pa represivnih ukrepov migracijske 

politike ne zmanjšuje, saj je nov diskurz v bistvu sredstvo legitimacije mejnih nadzorov in 

preprečevanja nezakonitih migracij v EU.  

Mobilnost je postala eden izmed najmočnejših stratifikacijskih dejavnikov. Bogati in beli lahko 

potujejo kadarkoli in kamorkoli, revni pa naj bi ostali doma (globalna mobilnost torej gre 

bogatim, revščina pa je lokalna). Dejstvo, da imajo nekateri popolno svobodo migriranja, drugi 
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pa so povsem omejeni, je etično nedopustno. Zato je nasprotovanje nadzoru nad priseljevanjem 

edina mogoča etična pozicija, saj pravičen nadzor ne obstaja. Vsak nadzor že selekcionira, 

določa, kdo sme priti v zahodne države in kdo ne. To je skrito pod imenom upravljanje migracij 

in boj proti nelegalnim migracijam. Migracije upravljajo na način, ki ustreza zahodnemu svetu 

in mednarodnim korporacijam. Nadzor nad priseljevanjem namreč ohranja razlike v ceni 

delovne sile v svetovnem merilu. Zato so ti poskusi upravljanja migracij le drug izraz za 

neokolonializem (Zorn, 2006).  

Recci in Favell (2009) v Učakar (2017) pišeta o zaželenih in nezaželenih priseljencih, meja med 

njimi je namreč jasno, vendar implicitno zarisana. Če pogledamo pojem mobilnosti, ugotovimo, 

da t. i. popolnoma prost pretok državljanov v resnici ni neomejena pravica, ampak je ta ozko 

vezana na ekonomski status, etničnost itd. Na prvi pogled se zdi vprašanje prostega gibanja 

neproblematično, problem pa se pojavi pri priseljencih iz tretjih držav, ki jim je mobilnost 

onemogočena. »Poudarjanje pravice do mobilnosti daje občutek, da je problem nemobilnosti 

dejansko problem tistih, ki ne morejo biti mobilni, ne pa rezultat součinkovanja kompleksnega 

okvirja migracijske politike, ki onemogoča dostop nezaželenim, navzven pa se kaže kot odprt 

in liberalen« (prav tam, str. 15).  

Tudi Bučar Ručman (2014) piše o razlikovanju tujcev glede na državljanstvo oziroma glede na 

poklic, ki ga opravljajo, in narodno pripadnost prednikov. Tujce lahko v grobem delimo v dve 

skupini, in sicer na tiste, ki so državljani držav EU, in na tiste, ki prihajajo iz t. i. tretjih držav, 

ki niso članice EU. Državljane t. i. tretjih držav lahko delimo še naprej, in sicer na tiste, ki 

potrebujejo vizum za vstop v EU, in na tiste, ki ga ne potrebujejo. Razlikovanje in razvrščanje 

prinaša različne pravice že za vstop v Slovenijo oziroma EU. Tisti tujci, ki za vstop potrebujejo 

vizum, morajo dokazovati namen vstopa in dostop do zadostnih sredstev za preživljanje. 

Kategorizacija in razlikovanje tujcev pomeni tudi razlike v dovoljenem času bivanja v Sloveniji 

in še številnih drugih pravicah. V EU se razlikujejo tudi tujci znotraj kategorije »tujci tretjih 

držav«. Posamezniki, ki so v EU zaželeni (visokokvalificirani oziroma nadpovprečno plačani), 

so v ugodnejšem položaju, saj jim je omogočena pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje 

(modra karta). To pomeni, da imigracijska politika EU dopušča izjeme takrat, ko to koristi 

državam članicam. 

Imigracijska politika EU je oblikovana tako, da tujce deli v dve kategoriji, in sicer v kategorijo 

privilegiranih tujcev in v kategorijo neprivilegiranih tujcev. Razlika je v tem, da posamezniki 

iz kategorije neprivilegiranih tujcev nimajo možnosti prehoda v kategorijo privilegiranih, razen 

določenih izjem. To so v glavnem tujci, za katere je v interesu države, da bi bili vključeni 

(visokokvalificirani delavci, vrhunski športniki, gospodarstveniki, kulturniki). Izjema so tudi 

tujci, ki se poročijo z osebami, ki so že vključene v privilegirano skupnost (prav ti primeri so 

pogosto pod drobnogledom nadzornih institucij). Z možnostjo prehajanja so sicer rešeni 

formalnega izključevanja in omejitev, vendar družbena izključenost ostaja. Formalno 

razlikovanje tujcev znotraj imigracijske politike EU je več kot očitno diskriminacija in 

izkoriščanje (Bučar Ručman, 2014).  

Imigracijska politika EU jasno nakazuje, da so tujci iz tretjih držav v glavnem dobrodošli le za 

obdobje, v katerem države dobijo več od njih, kot jim dajo. Primer tega so delavci v deficitarnih 

poklicih, ki lahko ostanejo v državi le toliko časa, kot jih potrebujejo. To je izvedljivo le ob 
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določenih pogojih, prvi je ta, da mora biti povpraševanje za delo večje od potreb po delovni 

sili, drugi pa, da je delavce mogoče odpuščati in zamenjati z drugimi po hitrem postopku in z 

nizkimi stroški. Prav tako je pomembno, da je v sosednjih državah standard nizek in 

brezposelnost visoka (Bučar Ručman, 2014). Prav te pogoje imamo v Sloveniji zagotovljene, 

dober primer so delavci iz držav nekdanje Jugoslavije.  

 »Za diskurz drugosti je značilno tudi, da identiteta »njih« ni neposredno povezana s formalnim 

statusom priseljenca, temveč predvsem z družbeno konstrukcijo skupine (nacionalne, etnične, 

rasne), ki ji pripada posameznik. Povedano drugače, vsi tujci, ki imajo enak pravnoformalni 

status, ne sodijo v isto družbeno določeno kategorijo »njih«, ki jim jo pripišejo dominantni 

»mi«. Tako so nekateri tujci zaželeni, njihova navzočnost za skupno »nas« ni moteča, drugi 

tujci (ali celo sodržavljani) z istim pravnim statusom (in tudi njihovi potomci) pa so umeščeni 

v kategorijo nezaželenih »njih« oziroma »drugih« (Bučar Ručman, 2014, str. 53).  

Tudi raziskava javnega mnenja Migracije, integracija in multikulturnost (Zavratnik, Kralj, 

Medarič in Simčič, 2008) je pokazala, da so nekateri tujci bolj dobrodošli kot drugi. Rezultati 

so pokazali, da 51 % vprašanih meni, da je treba omejiti priseljevanje iz nekdanje republike 

SFRJ, več kot 60 % pa, da je treba omejiti priseljevanje iz Afrike, Azije, Romunije, Bolgarije 

in nekdanjih republik Sovjetske zveze. Na drugi strani pa najmanjši delež vprašanih vidi 

potrebo po omejevanju priseljevanja iz držav EU (37 %). 

Rezultati raziskave jasno kažejo, da so nekateri tujci bolj dobrodošli kot drugi. Pojavlja se 

razlikovanje med posameznimi etničnimi pripadnostmi. Tisti tujci, ki prihajajo iz 

»uveljavljenih« članic EU, ZDA, Kanade, Avstralije, so veliko bolj dobrodošli kot tujci iz 

nekdanje Sovjetske zveze, Azije in Afrike. Bolj zaželeni so torej tisti tujci, ki prihajajo iz 

industrijsko razvitih zahodnih držav, manj dobrodošli pa so tisti, ki prihajajo iz gospodarsko 

manj razvitih regij.  

Bučar Ručman (2014) nadaljuje z razmišljanjem o tem, da večina zahodnih razvitih držav 

pozablja na mednarodne in medcelinske migracije v zgodovini, ko je njihovo revno 

prebivalstvo zapuščalo svojo domovino z upanjem na boljše življenje. Danes na eni strani 

sočustvujemo s temi »našimi« ljudmi, ki so pogumno zapuščali domove v upanju na boljšo 

prihodnost, ob tem pa pozabljamo, da se danes pravzaprav dogaja podobno. Danes sebično 

omejujemo vstop v našo državo posameznikom, za katere menimo, da za našo državo niso 

uporabni oziroma ne prinašajo t. i. dodane vrednosti.  

 

3 ETNIČNA IN NACIONALNA IDENTITETA IN KONCEPT 

MI IN ONI   
 

Identifikacija oziroma proces ustvarjanja identitete se udejanja prek razlikovanja (Razpotnik, 

2004). »Ključno za razumevanje koncepta identitete je torej pojmovanje identitete na osnovi 

razlikovanja od navidezne celote drugačnega ali njej manjkajočega elementa« (prav tam, str. 

29). Nacionalna identiteta se lahko oblikuje le preko nasprotij med različnimi narodi. Določen 

narod se lahko definira le glede na nekoga drugega (to je pogosto sosednji narod) (prav tam). 
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Podobno pravi tudi Pagon (2003): »Temeljna značilnost termina identiteta se torej vzpostavlja 

zaradi izzvanosti, zaradi fiktivnega ali zaresnega nasprotnika ali sovražnika, vsekakor vedno iz 

razlike do drugega« (str. 11).  

Toplak (2011) izpostavlja, da je za zavedanje in prepoznavanje svoje etnične pripadnosti 

ključno, da posameznik ozavesti medsebojno povezanost. Poleg tega je pomembno, da se 

posamezniki identificirajo preko razlik od ostalih etničnih skupnosti. Prepoznavanje teh razlik 

predstavlja zamejitev etnične skupnosti »nas« od »drugih«. Smith (2005, str. 30) navaja 

definicijo nacionalne identitete: »Nenehno reproduciranje in reinterpretiranje vzorcev vrednot, 

simbolov, spominov, mitov in tradicij, ki tvorijo značilno dediščino narodov, in identificiranje 

posameznikov s temi vzorci, z dediščino in njenimi kulturnimi prvinami.« 

»Za identiteto nikakor ne zadošča naslonitev na tradicijo, prepoznanje v izročilu, razpoznanje 

zaščitnih znakov, zakoličenje domačega in avtentičnega. Za vsako identiteto, vredno tega 

imena, je potrebno določeno dejanje tako na individualni kot na kolektivni ravni, ki terja odmik 

od dotlej znanega in ''našega'', prerezanje niti, ki nas vežejo na korenine, potujitev dotlej 

domačega. /…/ Varno zavetje domačnosti in tradicije zanesljivo vodi v izneverjenje identiteti, 

nasprotno pa jo lahko drži pri življenju le pogum, da z njo presekamo« (Dolar, 2003, str. 33). 

Rečeno z drugimi besedami, nacionalna identiteta torej lahko dobi svoj smisel le, ko ne deluje 

kot fiksno merilo za opredeljevanje domačega in tujega, našega in ogrožajočega, ampak šele z 

dejanji, ki povzročijo preobrat glede do takrat veljavnih meril, jih premestijo in zakoličijo na 

novo (prav tam). »Šele ko se zamaje samo pravilo, je mogoče vnazaj razgrniti in preosvetliti 

tisto, kar naj bi bilo z njim merjeno (od tod pa se poraja tudi vnazajšnja iluzija o domnevni 

kontinuiteti nacionalne identitete in substance). Tako je ni stvari, ki bi bolj ogrožala našo 

identiteto kot prav govorjenje o ogrožanju nacionalne identitete, nič ne preti bolj z izgubo 

nacionalne substance kot govorjenje o izgubi nacionalne substance, vse tisto govorjenje, ki se 

oklepa fiksnosti svojega merila« (prav tam, str. 34).  

Bučar Ručman (2014) izpostavlja, da se ravno preko oblikovanja kolektivnih identitet na drugi 

strani vzpostavljajo mehanizmi družbenega izključevanja. Identitete so za posameznike 

pomembne, ker nas povezujejo z drugimi. Posameznike združuje to, da si delijo isto identiteto 

in da jih ostali vidijo in prepoznajo kot takšne. Druži nas tudi zavedanje, da nismo tisti, ki smo 

izključeni. »Identitete namreč poleg vključevanja istočasno tudi izključujejo – izključujejo vse 

tiste, ki niso vključeni. To poteka z neposrednim aktivnim nagovorom in »vabilom« 

posameznika v skupino »nas«; ali na drugi strani s posrednim nagovorom pripadnosti določeni 

identiteti zato, ker ne spada v okvir nasprotujoče si identitete »njih«. Vsi, ki niso »mi«, so 

samodejno izključeni iz te skupine in predstavljajo »njih« (si temnopolt, zato ker nisi belec, si 

tujec, zato ker nisi Slovenec, si ateist, ker nisi vernik)« (prav tam, str. 49). Podobno piše tudi 

Razpotnik (2002), ki pravi, da »pozabljamo na to, da tujcev ne ustvarja njihova temna polt, črka 

el, ki jo drugače izgovarjajo, ali katerakoli druga lastnost, pač pa si svoje tujce ustvarjamo sami, 

ker jih potrebujemo zato, da mi sami nekaj smo« (str. 18).    

Milharčič Hladnik in Lukšič-Hacin (2011) pišeta o družbeni in kulturni pogojenosti identitet. 

Izpostavljata, da »spol, rasa in etničnost lahko ''delujejo'' medsebojno ločeno, v številnih 

kontekstih pa prihaja do njihovega prekrivanja in s tem do potenciranja intenzivnosti 

diskriminacije večinskega okolja v odnosu do nosilca ''izbranih kulturno/družbenopolitičnih'' 
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znakov za tovrstno ločevanje med ljudmi. Iz tega sledi, da so ženske – priseljenke, pripadnice 

nezaželenih ras, ki znotraj tega prihajajo iz najbolj nezaželenih etničnih okolij – izpostavljene 

najhujši diskriminaciji. To potrjujejo tudi že pred leti opravljene študije evropskih migracijskih 

kontekstov, ki ugotavljajo, da najbolj ogrožen sloj subproletariata tvorijo ženske priseljenke ob 

upoštevanju etnične stratifikacije« (str. 33 in 34).  

Tudi Kralj (2008) podobno opisuje proces ustvarjanja in vzdrževanja nacionalne skupnosti 

(naroda), zamišljene v obliki »nas«, katere končno realizacijo predstavlja nacionalna država, ki 

zahteva nenehno budnost, pozornost in krčevito obrambo meja, tako tistih zamišljenih, na 

katerih temeljijo (samo)definirane značilnosti posameznega naroda, kot administrativno-

političnih meja med teritoriji posameznih nacionalnih držav. Glavna funkcija meja je 

sporočanje identitetne razlike, torej vzpostavljanje ločnic »mi – oni«. »Zamišljena nacionalna 

skupnost, ki jo konstruirajo dozdevno objektivne značilnosti, se mora nenehno potrjevati, da bi 

prikrila svoj fiktivni značaj in nastopala kot naravno, nedvoumno dejstvo. Tu igrajo ključno 

vlogo procesi družbenega vključevanja in izključevanja, ki temeljijo na nenehni sistemski 

(re)produkciji mejnih definicij »našega« in »tujega«. Obstoj fiktivnega »mi« je torej zavezan k 

nikoli resnično dokončanemu projektu stalnega potrjevanja, ki se udejanja s konceptualizacijo 

tujca kot nasprotnika ali celo sovražnika. Tujec je tako v večini primerov poosebljenje tistih sil, 

ki nastopajo proti nacionalnemu kolektivu in njegovi državi, vanjo vnašajo spremembe in/ali jo 

ogrožajo« (prav tam, str. 140).  

Brown (1999) piše o kategorizaciji kot o temeljnem postopku, s katerim poenostavljamo svet 

okoli sebe. »Dva temeljna učinka kategorizacije sta v poudarjanju pretirane razlike med 

skupinami in podobnosti znotraj skupine. /…/ Vsakdanje opazovanje kaže, da gre v primeru 

obstoja pristranosti pri dojemanju znotrajskupinske homogenosti ta pristranost v tako smer, da 

se zdi tuja skupina bolj homogena, njeni člani bolj podobni drug drugemu kot v lastni skupini« 

(prav tam, str. 36). Ali to pomeni, da je za naše razumevanje sveta in za vzpostavljanje lastne 

identitete potrebno vzpostavljanje relacije mi : oni? Smo zmožni vzpostavljati tovrstne delitve, 

brez da oni oziroma drugo avtomatsko postane slabo, manjvredno? Pomembno je, da se 

zavedamo, da ločevanja v tem smislu do neke mere »morajo« obstajati, hkrati pa to ne pomeni, 

da je nekdo, ki ni jaz oziroma mi, tudi slabši, manjvreden, postavljen nižje. Bi lahko razmišljali 

tudi v smeri, da obstaja neka meja, ki je le za nekatere priseljence propustna in torej lahko 

sčasoma postanejo mi, nekateri pa bodo vedno ostali v skupini oni? 

Bučar Ručman (2014) piše o dinamiki, ki jo migracije vnašajo v aktualna razmerja etničnih, 

narodnih in rasnih identitet. V že vzpostavljen prostor identitet tako vstopajo posamezniki, ki 

jim pripadniki večine pogosto ne dovolijo vključitve v skupino »mi« ali jim kar odkrito 

pripisujejo pripadnost drugih, manj vrednih kolektivnih identitet. Avtor izpostavlja, da je 

delitev na »nas« in »njih« v ospredju sodobnih nacionalnih držav. Za družbeni diskurz o 

priseljencih je značilna zahteva po kulturni hegemoniji, pri čemer se redke izjeme vključi v 

privilegirano skupino »nas«, ostali pa so umeščeni v kategorijo »drugih«. Drugost avtomatsko 

pomeni inferiornost, saj izhaja iz negativnih predsodkov in stereotipov. 

3.1 Etnična identiteta pri priseljencih v novem okolju  

 

Berry (2001) uvede shemo adaptacijskih strategij priseljencev, ko pridejo v novo okolje. Poveže 
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na eni strani etnično identiteto priseljencev in na drugi strani vstop v novo okolje in 

identifikacijo z novo družbo. Avtor akulturacijo razume kot dvodimenzionalni proces, kjer gre 

za dva pomembna vidika: ohranjanje posameznikove kulture in prilagoditev gostujoči družbi.  

Od tega, v kolikšni meri želijo imeti ljudje stike oziroma se izogibajo drugim, ki ne spadajo v 

njihovo skupino, in v kolikšni meri želijo vzdrževati oziroma opustiti njihove lastne kulturne 

značilnosti, je odvisno, o kateri akulturacijski drži bomo govorili. Migranti si v povezavi z 

akulturacijo zastavljajo vprašanje »Kako se bomo soočili s tem?«, člani sprejemajoče družbe pa 

se sprašujejo »Kako se bodo oni soočili s tem?«. Dejansko pa gre za vzajemen proces obeh 

vpletenih strani (spreminjali in prilagajali naj bi se obe skupini). Znotraj teh dveh vidikov se 

ustvarja medkulturni prostor, krožni odnos, znotraj katerega posamezniki zavzamejo tisto držo, 

ki jim najbolj ustreza. Avtor v nadaljevanju izpostavi štiri akulturacijske drže, ki se torej 

razvijejo kot odgovori na vprašanja »Ali je vredno vzdrževati svojo kulturno dediščino?« in »Ali 

je vredno razvijati odnos s širšo družbo?« (Berry, 2001):  

1. Do asimilacije pride takrat, ko posamezniki ne ohranjajo svoje lastne kulturne dediščine 

in so hkrati v vsakodnevnem stiku s kulturo gostujoče družbe.  

2. O separaciji govorimo, ko posamezniki želijo ohranjati svojo izvorno kulturo in se 

hkrati izogibajo interakcijam s posamezniki, ki pripadajo kulturi gostujoče družbe.  

3. Ko gre za zanimanje za izvorno kulturo posameznikov in hkrati za vsakodnevne 

interakcije s kulturo gostujoče družbe, govorimo o integraciji. Do neke mere je torej 

obdržana kulturna identiteta obeh skupin, hkrati pa se priseljenci tudi udeležujejo 

dogajanj v širši družbi.  

4. Kjer je malo možnosti in interesa za ohranjanje lastne kulture in malo interesa za stike 

z drugo skupino, govorimo o marginalizaciji.  

Berry (2001) poudarja, da je ta model osnovan na predpostavki, da imajo imigrantske skupine 

in posamezniki znotraj nje svobodno izbiro glede vključevanja v medkulturne odnose. Seveda 

pa ni vedno tako.  

»Družbe naj bi si prizadevale za ravnotežje med spodbujanjem ohranjanja prejšnje kulture 

priseljencev in promoviranjem prilagoditve širši družbi. Pomemben korak v tem ravnotežju naj 

bi bilo upoštevanje percepcij, želja in naravnanosti priseljencev« (Razpotnik, 2004, str. 39).  

3.2 Kaj potrebujejo oni, da postanejo mi, in ali je to sploh mogoče? 

 

Emcke (2017) piše, da se domnevno višji status lastnega ''mi'' pogosto vgrajuje v narativ, ki 

uveljavlja ustanovitveni mit, in sicer »/…/ da sta lastno prepričanje ali identiteta boljša, 

pomembnejša, dragocenejša od drugih zato, ker se bojda lahko sklicuje na neke vrste prvobitno 

ideologijo ali naravni red. /…/ V preteklosti, ko je bila družba domnevno še ''čista'', ko so si 

njeni pripadniki še delili domnevno iste vrednote, ko so veljale iste konvencije, v tistem 

umišljenem Nekoč naj bi bilo še vse ''resničnejše'', ''pristnejše'', ''pravičnejše''. Sedanjost se pred 

to idilično kuliso najraje prikazuje kot ''propadla'', ''pokvarjena'', ''bolna''« (str. 96).  

Bajt (2016) ugotavlja, »/.../ da nacionalne države ohranjajo močan nadzor nad tem, kdo pripada 

in kdo je kategoriziran kot tujec« (str. 49). Za nacionalizacijske učinke državnih politik trdi, da 

ti bolj prispevajo k ohranjanju članstva v izključevalni skupnosti naroda kot k učinkovitemu 
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udejanjanju vključevalnega članstva v državi. Poleg tega imajo države ključno vlogo pri 

definiranju tujcev, saj imajo glavno besedo pri oblikovanju migracijske politike in podelitvi 

državljanstva. Država je nekaj suverenosti izgubila s procesom globalizacije in prenosom moči 

na druge ravni, kljub temu pa ohranja močno kontrolo nad vprašanjem pripadnosti in 

nepripadnosti oziroma tujosti (prav tam). 

Kuzmanić (1999) nekoliko sarkastično opisuje, kako te lahko vsaka razlika od večine dela 

tujega, »nenašega«, in sicer pravi: »Gibljemo se v kontekstu, v katerem sta država in 

državljanstvo tako kot politika, enakost in delovanje nasploh dojeti s kategorijami krvi, zemlje, 

dedov, dedovine in dediščine; v luči teh kategorij se proizvaja neskončna veriga drugačnosti, 

tujstva in tujosti, ki omogoča tako »dekulturacijo« kot tudi razčlovečenje. Tujec si že zato, ker 

imaš napačen priimek, če tvoji dedki prihajajo iz juga, če ješ čevapčiče ali jastoge, če poslušaš 

sevdalinke ali Azro. Včasih je dovolj že, če tvoj naglas pri slovenski besedi ni pravšnji, če ti ne 

dišijo pečenice s kislim zeljem, če imaš nekoliko poudarjen nos, če si previsok ali če je barva 

tvojih oči, las in kože nekoliko temnejša. V vsakem od teh primerov nimaš nobenih pravic, ker 

pač nisi »naš«, tvoje babice in dedki, tvoja mama in oče pač niso uživali prave hrane in sončnih 

žarkov pod pravim kotom, niso sesali pravih prsi, iz katerih se cedi preverjena domačnost, 

klenost, skratka, »našost«. /…/ Država je tukaj razširjena domačnost, domačija domačina, 

nekakšno veliko gospodarstvo/gospodinjstvo, na katerem se nadaljuje edino prava 

vzreja/tradicija, temelječa predvsem na toplem občutenju domačega vonja kravjih iztrebkov. Ti 

namreč neskončno domače dišijo in samo iz njih in iz domačega mleka/kruha nastaja prava 

domača kri, se oblikujejo nezgrešljivi geni slovenske pivske »našosti«, ki jih ogroža že ščepec 

curryja ali tuj pogled mladenke temnejše polti« (Kuzmanić, 1999, str. 11). Avtor izpostavlja, 

da gre za obrazec mi – oni, ki zahteva dehumanizacijo vsakokratnega drugega.  

Od priseljencev, ki so obravnavani kot »outsiderji« tudi po daljšem času bivanja in tudi potem, 

ko že pridobijo državljanstvo, se obenem pričakuje, da bodo imeli občutek pripadnosti in 

identitete, da se bodo naučili jezika in da bodo spoštovali vrednote države, v kateri prebivajo. 

Vse to naj bi bil pokazatelj njihove volje do integracije (Bajt, 2016). 

Bajt (2016) piše o rezultatih raziskave, ki so pokazali, da kljub temu da se posamezniki naučijo 

jezik, pridobijo stalno prebivališče, spoštujejo lokalne običaje in pridobijo državljanstvo, še 

vedno pogosto doživljajo socialno, politično in ekonomsko izključenost na račun njihovega 

priseljenskega ozadja. Avtorica opozarja, da čeprav radi govorimo o novem modelu integracije, 

kjer naj bi bil v primerjavi s starim modelom narejen velik konceptualni premik, še vedno nismo 

povsem presegli starega modela, ki je skušal priseljence asimilirati.  

4 POMEN RAZLIČNIH OBLIK KAPITALOV ZA ŽIVLJENJE 

PRISELJENCEV V NOVEM OKOLJU  
 

Priseljenci pridejo v ciljno državo z določenimi zalogami ekonomskega, socialnega in 

kulturnega kapitala. V nadaljevanju bova najprej skušala razjasniti osnovne pojme (socialni in 

kulturni kapital). Potem bova izpostavila še nekaj raziskav, ki potrjujejo povezavo med 
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''količino'' oziroma zalogami kapitalov, ki jih posedujejo priseljenci, in ''uspešnim'' 

vključevanjem priseljencev v družbo, še posebej na trg dela.  

Bourdieu (2004) piše o kulturnem kapitalu, ki lahko obstaja v treh oblikah: v utelešenem stanju 

(trajne dispozicije duha in telesa), v objektificiranem stanju (v obliki kulturnih dobrin, kot so 

slike, slovarji, inštrumenti ipd.) in v institucionaliziranem stanju (v obliki objektivacije, npr. 

diploma). Kulturni kapital predstavlja znanje, veščine in izobrazbo, torej to, kar posameznik 

pridobi skozi življenje v določenem okolju. Korošec (2011) poudarja, da običajno migranti 

jezik in navade ciljne države slabše poznajo, torej imajo manj kulturnega kapitala te družbe, 

zato so v slabšem položaju, kot tisti, ki ga imajo.  

Kanas in van Tubergen (2006) v Korošec (2011) izpostavljata, da priseljenčevo obvladovanje 

maternega jezika ne pomeni prav dosti, če se ta jezik razlikuje od jezika ciljne države. Prav tako 

tudi izobrazbene kvalifikacije in delovne izkušnje, pridobljene v državi izvora, niso enako 

vrednotene kot kvalifikacije in izkušnje, pridobljene v ciljni državi. Tudi znanje uradnega jezika 

je z izjemo nekaterih delovnih mest nujnost. Iz tega sledi predvidevanje, da je večja verjetnost, 

da so zaposleni in imajo višje dohodke tisti priseljenci, ki govorijo uradni jezik ciljne države.  

Za koncept socialnega kapitala Bourdieu (2004) pravi, da je »agregat dejanskih ali potencialnih 

sredstev, ki so povezana s posedovanjem trajnega omrežja bolj ali manj institucionaliziranih 

odnosov vzajemnega poznanstva in prepoznavanja – ali z drugimi besedami, članstvom v 

skupini, ki zagotavlja vsakemu od svojih članov podporo skupnostnega lastništva kapitala, 

''priporočila'', ki upravičuje ugled v različnih pomenih besede« (str. 317). Socialni kapital 

predstavlja interakcijske lastnosti mrež, ki posameznikom olajšujejo ali otežujejo dosegljivost 

in rabo različnih kapitalskih virov (prav tam). Korošec (2011) izpostavlja hipotetičen opis 

posameznika, ki nima nič socialnega kapitala določene družbe; npr. posameznik, ki je prvič v 

ciljni državi, ne pozna nikogar, z nikomer nima nobenega odnosa, razmerja ali poznanstva; torej 

nima socialnega kapitala v tej državi.  

Kanas in van Tubergen (2006) v Korošec (2011) pišeta o tem, da je lahko pozitiven učinek 

kulturnega kapitala (preko šolanja v ciljni državi) deloma tudi rezultat tega, da med šolanjem 

priseljenec vzpostavlja stike z ostalimi prebivalci v novem okolju. Sprašujeta se, ali priseljenci, 

ki so se šolali v ciljni državi, dosegajo boljše rezultate na trgu dela zaradi samega šolanja ali 

zato, ker spoznajo sošolce iz novega okolja in jim lahko pomagajo pridobiti (boljšo) zaposlitev. 

Priseljenci, ki se šolajo ali delajo v ciljni državi, s tem večajo svoj kulturni kapital, hkrati pa 

imajo tudi več možnosti za medsebojne stike v šoli in na delovnem mestu. Lahko bi rekli, da so 

pozitivni učinki socialnega kapitala posredni ali celo naključni. Možno je, da priseljenec, ki ima 

več socialnih stikov s prebivalci ciljne države, na ta način izboljša znanje jezika in je zato boljši 

v šoli ali na delovnem mestu kot tisti priseljenec, ki teh stikov nima. Socialni kapital v tem 

smislu pomaga večati tudi kulturni kapital posameznika.  

Korošec (2011) navaja rezultate raziskave, kjer je preverjala tezo, da so posamezniki, ki 

posedujejo več kulturnega in socialnega kapitala ciljne države, uspešnejši na trgu dela od tistih, 

ki ga imajo manj. Socialni in kulturni kapital je avtorica merila s pomočjo naslednjih 

indikatorjev: znanje maternega in pogovornega jezika, izobrazba in državljanstvo. Uspeh na 

trgu dela pa je ocenjevala z indikatorjem poklicne strukture in delovne aktivnosti. Avtorica je 
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prišla do rezultatov, da po vseh indikatorjih kulturnega in socialnega kapitala potomci 

priseljencev prekašajo priseljence in se izredno malo razlikujejo od staroselcev. Takšna 

razporeditev je vidna tudi v poklicni strukturi.  

Nee in Sanders (2001) skušata pojasniti, zakaj prihaja do tako velikih raznolikosti pri 

vključevanju priseljencev v družbo. Osredotočata se na pomen družine priseljenca, ki 

predstavlja ''skladišče'' različnih oblik kapitalov, ki jih priseljenec prinese s sabo in kasneje v 

gostujoči družbi še kopiči. Družino lahko razumemo kot eno glavnih socialnih institucij, ki je 

osnova za medsebojno zaupanje in kolektivno akcijo. Avtorja predpostavljata, da je način 

vključevanja priseljenca v družbo v veliki meri povezan s socialnim, finančnim, človeškim in 

kulturnim kapitalom družine priseljenca. Hkrati je pomembno tudi, kako posameznik te vire 

uporabi tako znotraj kot tudi zunaj obstoječih struktur etničnih mrež in institucij.  

Nee in Sanders (2001) oblikujeta model oblik kapitala, preko katerega poudarjata pomen 

različnih oblik kapitalov, ki priseljencu pomagajo pri vključevanju v novo okolje. Pomemben 

ni le finančni kapital, izpostavljata tudi pomen socialnega, kulturnega in človeškega kapitala. 

Prisotnost elementov različnih oblik kapitalov vpliva na življenje priseljenca v novem okolju, 

predvsem na različne zaposlitvene poti priseljencev. Rezultati raziskave, ki je bila narejena z 

azijskimi priseljenci na območju Los Angelesa, to potrjujejo. Kombinacija različnih oblik 

kapitalov, ki jih priseljenci prinesejo s seboj in jih nato še kopičijo, vpliva na usmeritev 

vključevanja v družbo. Za priseljence, ki prihajajo z veliko finančnega in človeškega kapitala, 

je bolj verjetno, da bodo šli po poteh, ki vodijo h karieram v širši ekonomiji, in bodo tako 

vključeni v širšo družbo. Na drugi strani je za priseljence, ki prihajajo z malo kulturnega in 

finančnega kapitala, bolj verjetno, da se bodo zaposlili v etnični ekonomiji in se bodo iz te sfere 

tudi težko premaknili.  

Kanas, van Tubergen in Van der Lippe (2011) pišejo o tem, da je bilo veliko diskusij o 

pozitivnih učinkih socialnih kontaktov na zaposlitev priseljencev. Avtorji so z longitudinalno 

študijo, kjer so bili udeleženi priseljenci v Nemčiji, ugotavljali povezavo med socialnimi stiki 

in zaposlitvijo priseljencev. Prišli so do ugotovitve, da pogostost stikov priseljenca z njegovo 

družino, prijatelji, sosedi in prostovoljno delo nimajo pričakovanega pozitivnega vpliva na 

zaposlitev priseljenca. Rezultati raziskave pa so pokazali, da več stikov z Nemci poveča 

možnosti zaposlitve pri priseljencih. Avtorji predpostavljajo, da priseljencem stiki z Nemci 

koristijo večinoma zato, ker preko njih pridejo do različnih virov, ki so zanje ključnega pomena. 

Ti viri so lahko različni: informacije in/ali vpliv, ki olajša pridobivanje zaposlitve. Čeprav so 

običajno družina in prijatelji priseljenca tisti, ki so v večji meri pripravljeni pomagati pri iskanju 

zaposlitve, so ravno kontakti z domačini tisti, ki lahko glede zaposlitve bolj koristijo. Ena izmed 

temeljnih ugotovitev raziskave je tudi, da socialni stiki v isti meri koristijo moškim in ženskam. 

Predhodne raziskave naj bi pokazale, da moški priseljenci pridobijo iz socialnih kontaktov več 

koristi kot ženske, kar avtorji te raziskave ovržejo.  

Avtorji na koncu navedejo še predloge za olajšano socialno integracijo priseljencev, ki temeljijo 

na predpostavki, da ''there is no mating without meeting''. Politični odločevalci bi se morali 

osredotočiti na kreiranje čim več priložnosti za medetnične socialne stike, na primer etnično 

mešane soseske, šole, prostovoljne organizacije, športne organizacije. Tovrstne priložnosti bi 
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omogočile socialne stike z domačini in posledično pomagale pri integraciji priseljencev na trg 

dela (Kanas, van Tubergen in Van der Lippe, 2011).  

Glede na ugotovitve zgornje raziskave bi lahko rekli, da je socialni kapital pri priseljencih zelo 

pomemben, ampak ni vseeno, kakšen je ta socialni kapital. Priseljencem v novem okolju veliko 

bolj ''koristijo'' stiki s prebivalci nove države kot socialni stiki s svojo družino, prijatelji, 

oziroma ljudmi, ki živijo v državi, iz katere je priseljenec prišel.  

5 MULTIKULTURALIZEM/INTERKULTURALIZEM  

 

5.1 Različni načini sobivanja kultur  

 

Lukšič-Hacin (2011a) piše, da že od nekdaj obstajajo različna razmišljanja o sobivanju ali 

»pravilnih« odnosih v etnični, kulturni in rasni raznolikosti, ki jih strne v štiri skupine stališč. 

»Raztezajo se od popolnega zanikanja možnosti, da bi se bili pripadniki neke manjšine sploh 

sposobni asimilirati, prek radikalne zahteve po popolni utopitvi razlike v dominantno kulturo, 

zagovorov procesov stapljanja kultur do kulturnega pluralizma (danes interkulturalizma)« (prav 

tam, str. 127). Za vsa stališča je značilno soočenje z izzivi raznolikosti, ki pa jih pojmujejo zelo 

različno: »Kot posledice razvoja, ko se skupnosti razvrščajo od nerazvitih do najrazvitejše, kot 

tujost, kot drugačnost ali kot različnost. Do razlike zavzamejo diametralno nasprotujoča si 

(ideološka in politična) stališča, ki jih pogosto skušajo skriti pod domnevno znanstveno 

objektivnost« (prav tam, str. 127). Avtorica še dodaja, da so imele prav vse politične skupnosti 

v zgodovini, ne samo država, svoje strategije do raznolikosti. Le-te niso bile vedno jasno 

artikulirane, se pa zares jasna artikulacija pojavi v svetu znanosti v 2. polovici 19. stoletja v 

ZDA. Artikulacije so si med seboj zelo različne. Na eni strani imamo popolno in nasilno 

zavračanje drugačnosti, ki skrajnost doseže v etnocidu oziroma genocidu, na drugi strani pa 

spoštljivo sožitje v raznolikosti.  

Lukšič-Hacin (2011a) piše o naslednjih skupinah stališč do sobivanja različnih kultur: 

1. Inherentna neasimilatornost 

Avtorica tukaj govori o globokem verovanju, da so nekatere skupine preprosto 

neasimilatorne, pri čemer so skupine ljudi razvrščene na razvite in nerazvite po načelih iz 

hierarhičnega koncepta kulture. V ZDA se že pred 200 leti pojavi teza o nerazvitosti 

neevropocentričnih manjšin, kar je v bistvu rezultat prepletanja rasizma, etnocentrizma, 

genetike in evolucijske teorije. Takšno razmišljanje pripelje do sklepa, da je treba člane 

inferiornih ras preprosto izključiti. Če se to ne da, pa je treba narediti vse, da se postopno 

napolnijo z anglosaško krepostjo. Danes prisilno getoizirane populacije staroselcev v 

rezervatih ter stigmatizacija in diskriminacija populacij Afroameričanov, Mehikancev, 

Portoričanov idr. so pokazatelj odnosa, ki ga ima samooklicana inferiorna skupina 

prebivalstva. Vse te populacije ljudi so pristale na drugi strani meje, na strani tistih, ki se 

niso sposobni (prisilno) asimilirati v anglosaški model (Lukšič-Hacin, 2011a).  

2. Anglokonformnost 
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Avtorica ga imenuje tudi model popolne konformnosti dominantni kulturi/etnični 

skupnosti. Anglokonformnost se oblikuje v drugi polovici 19. stoletja, ko prihaja do 

drugega pomembnejšega vala izseljevanja iz Evrope v ZDA. Pojavljajo se etnično drugačni 

priseljenci, ki so polega tega še druge vere. Tolikšna drugačnost v ZDA sproži razmišljanje 

o prihodnosti t. i. ameriške kulture. Zagovorniki anglokonformnosti se ji postavijo v bran. 

Trdijo, da ima ameriška kultura svoje standarde, ki temeljijo na angleškem jeziku, angleško 

usmerjenih kulturnih vzorcih, angleških institucijah itd. Anglosaška tradicija, ki je bila 

prevzeta s strani Američanov z nekaj dodatki, je ob morebitnem stiku s tujo kulturo 

postavljena v sam vrh rase in etnične hierarhične lestvice. Vse to je podlaga za razvoj 

rasizma, etnične segregacije in antisemitizma. Do konca 19. stoletja na ameriških tleh 

delujejo številne organizacije, ki so usmerjene proti priseljencem in protikatoliško 

usmerjene. Avtorica posebej navaja organizacijo American Protective Association, ki je 

bila posebej protiirsko usmerjena. Pritiski se v ZDA nadaljujejo tudi v 20. stoletju. V 20. 

letih pride celo do popolne zapore priseljencem, in sicer v letu 1921 in 1924. Do manjših 

sprememb začne prihajati v 50. letih in kasneje v 60. letih, ko se krepi upor diskriminiranih 

populacij (Lukšič-Hacin, 2011a). 

»Za teoretični in politični diskurz anglokonformnosti je za celotno obdobje značilno 

prizadevanje za prisilno asimilacijo/akulturacijo. Splošna kultura naj bi bila obča, 

univerzalna, najvišje razvita. Povsem jasno je postavljena zahteva, da morajo šole služiti 

asimilaciji/akulturaciji. Vzpostavljen je bil asimilatorni model izobraževanja, ki je utrjeval 

hegemonijo. Temeljil je na rasizmu, kulturni diskriminaciji in opravičevanju razrednih 

odnosov« (Lukšič-Hacin, 2011a, str. 129-130). Imigrantom je bilo treba odvzeti prejšnjo 

kulturo in navezanost in jih tako predelati v Američane.  

3. Melting pot ali talilni lonec  

Anglokonformnost velja za vodilno težnjo v ameriški zgodovini, ne pa edino. Vzporedno 

ali kot odziv na anglokonformnost se pojavijo tudi drugačne težnje, ki nimajo enakega 

pogleda na priseljensko problematiko in prihodnost ameriške kulture. Ideja o melting potu 

ali t. i. talilnem loncu zavrača hierarhični in zagovarja diferencialni model kulture. Nastane 

v 18. stoletju kot odgovor na prevladujoče rasistične in nacionalistične težnje iz ameriške 

družbe (Lukšič-Hacin, 2011a). Zagovorniki talilnega lonca poudarjajo oblikovanje »nove 

ameriške kulture in družbe prek mešanja in zlivanja številnih kultur, ki so jih s seboj prinesli 

priseljenci: Angleži, Škoti, Irci, Francozi, Nemci, Švedi, Poljaki, Kozaki in preostala 

evropska plemena, Afričani, Polinezijci itd.« (prav tam, str. 130). Na tak način lahko pride 

do nastanka nove rase, nove religije, nove države itd. Mešanica bi tako bila osnova za novo 

nacionalno skupino – Američane (prav tam). 

4. Kulturni pluralizem/multikulturalizem/interkulturalizem  

Prejšnja stališča so tako ali drugače predvidevala, da bi manjšinska skupnost skupaj s svojo 

identiteto postopoma izginila. Pri teorijah kulturnega pluralizma pride do preobrata in 

iskanja možnosti, da bi manjšinske skupnosti preživele in kljub različni kulturi ali etničnosti 

še naprej obstajale znotraj istega političnega sistema. Raznolikost se razume skozi 

diferencialni model kulture (Lukšič-Hacin, 2011a). Poudarek je »na medsebojnem 
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spoštovanju in dostojanstvu ter ohranjanju razlike, ne pa na njenem izginjanju« (prav tam, 

str. 131). 

Leto 1915 lahko štejemo kot leto za oblikovanje klasičnega koncepta kulturnega pluralizma. 

Takrat je H. Kallen ovrgel vse teorije o prilagajanju tujcev in jih označil za nesprejemljive. 

Kallen je bil zagovornik etničnih skupin. Prepričan je bil, da morajo etnične skupine v ZDA 

ohranjati svoj jezik, religijo, ustanove in kulturno dediščine, ob tem pa bi se priseljenci učili 

angleškega jezika kot jezika splošne komunikacije (Lukšič-Hacin, 2011a).  

Lukšič-Hacin (2011a) pravi, da po drugi svetovni vojni koncept kulturnega pluralizma 

pridobiva na pomenu, a v ospredje pride nov pojem – multikulturalizem. Dodaja, da gre v 

bistvu za redefinicijo in preimenovanje kulturnega pluralizma v multikulturalizem. Kasneje 

se različica multikulturalizma preimenuje še v interkulturalizem, ki »postaja vse bolj 

zavezujoč princip v odnosu do kulturne/etnične raznolikosti v državah članicah EU« (prav 

tam, str. 133).  

5.2 Več različnih razlag in definicij multikulturalizma  

 

»Nomadi in turisti; hibridi in kreoli; melange in mestizo; vmesna (in-between) in križna (cross-

over) kultura. Kaj se doda in kaj izgubi v tej ekstazi poimenovanja, jezikovnih invencij, 

prevratnih zamišljanj, ki naj bi pričala, da so porušeni stari hegemoni stebri (rasne) čistosti, 

kulturne avtentičnosti? Gibljivost, prehodnost, igrivo prilaščanje in opuščanje … ali ne gre le 

za podvajanje modernega reza s predmodernim, ki uči o radikalni drugosti dveh epoh? Četudi 

predmeti prekomerne fascinacije pa v nasprotju z modernizacijskimi teorijami in njihovimi 

implicitnimi pripovedmi o westernizaciji in amerikanizaciji vsak od naštetih pojmov maje 

poenotene podobe globalne kulture. To velja tudi za diskurz o multikulturalizmu; ob njem se 

poraja vrsta nejasnosti, a – kot formula sobivanja ali politika zamišljanja – ostaja eden 

močnejših izzivov za družbo enaindvajsetega stoletja« (Vidmar Horvat, 2006, str. 75).  

Lukšič-Hacin (2011b) opozarja na poplavo različnih definicij koncepta multikulturnosti. Še več 

zmede nastaja s slovenskimi prevodi, saj je pojem multikulturalizem preveden v večkulturnost, 

pojem interkulturalizem pa v medkulturnost. Avtorica izpostavlja, da bi morali 

multikulturalizem prevajati z besedo večkulturalizem, interkulturalizem pa medkulturalizem, 

saj je ključna pripona –izem, ki nakazuje, da gre za ideologijo, politiko. Podobno piše tudi 

Medica (2010b), ki večkulturnost opredeli kot »družbeno realnost, dejstvo, ki označuje 

prisotnost in sobivanje različnih kultur znotraj posamezne družbe. Za razliko od te je 

večkulturalizem politični koncept, s katerim opredeljujemo sodobne načine urejanja kulturnih 

razlik« (str. 296).  

Lukšič-Hacin (2011b) razlaga rabo pojma multikulturalizem na treh ravneh, in sicer na ravni 

konkretne kulturne/družbene prakse v pomenu raznolikosti, na ravni politike in na ravni teorije. 

Prva raba pojma multikulturalizem se nanaša na opis družbene realnosti, takrat, ko znotraj ene 

države najdemo več različnih etničnih skupin (manjšin). Druga raba pojma multikulturalizem 

se pojavlja na ravni politike, in sicer znotraj političnih gibanj in programov, ki zagovarjajo 

spremembe odnosov med večino in različnimi manjšinami po načelih multikulturalizma. Druga 

raba pojma se uporablja tudi za poimenovanje uradne politike do priseljencev in etničnih 
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manjšin/skupnosti (npr. švedska politika do priseljencev). Avtorica navaja še tretjo rabo pojma 

multikulturalizem, in sicer na ravni teorije. Multikulturalizem predstavlja eno izmed teoretičnih 

kategorij, ki opredeljuje odnose med različnimi etničnimi, kulturnimi in rasnimi 

skupnostmi/skupinami.  

Dragoš (2005) pravi, da »z multikulturalizmom označujemo idejo, ideal ali celo ideologijo o 

tem, kako vzpostaviti in vzdrževati sistem konsenzualnih interakcij med skupinami, ki se 

profilirajo okrog različnih identitetnih osmislitev. Multikulturalizem je torej hotenje, namera 

ali pričakovanje, ne pa že takšno ali drugačno empirično stanje družbenih skupin« (str. 52). 

Multikulturalnost opredeli takole: »Multikulturalnost je soobstoj več kulturnih identitet v 

skupnem kontekstu (fizičnem ali virtualnem), je vsota vseh lastnosti, po katerih se v določenem 

kontekstu ljudje razlikujejo med seboj z individualnim ali kolektivnim vzdrževanjem teh 

razlik« (Dragoš, 2006, str. 190).  

Vidmar Horvat (2012) piše, da multikulturalizem »pomeni družbeno stanje, v katerem 

posamezniki in država prepoznavajo kulturno raznolikost, heterogenost in zgodovinsko 

spremenljivost kolektivne identitete, s katero se opredeljuje nacionalno kulturo« (str. 69).  

Lukšič-Hacin (2011b) nadaljuje z delitvijo multikulturalizma v povezavi z razlikami med 

ideološkimi premisami, in sicer definicije razvrsti v 4 skupine:  

1. (Neo)konservativni ali korporativni multikulturalizem 

Zagovorniki tovrstnega multikulturalizma zagovarjajo koncept univerzalne kulture. So 

mnenja, da se kulture razvijajo od manj razvitih k razvitejšim po linearnem in univerzalnem 

konceptu razvoja. Podoben odnos imajo tudi do jezikov, saj spodbujajo monolingvizem oz. 

en uradni jezik. Kulturo vidijo hierarhično, kar je argument za upravičevanje imperializma. 

Na prikrit način zagovarjajo asimilacijo v univerzalno kulturo in vzroke za družbene razlike 

vidijo v neuspešnih manjšinah. Na verbalni ravni sicer uporabljajo termin raznolikosti in se 

distancirajo od kolonializma, prevlade belcev in rasizma. Po drugi strani pa govorijo o 

manjšinah, ki so neuspešne in imajo kulturno oropano ozadje. Zagovarjajo stališče, da lahko 

vsak posameznik doseže ekonomski dobiček ne glede na to, kateri etnični skupini pripada 

(Lukšič-Hacin, 2011b).  

2. Liberalni multikulturalizem 

Zagovorniki tega podtipa zagovarjajo toleranco in raznolikost. Izpostavljajo pomen 

podobnosti na univerzalni ravni in ji namenjajo veliko pozornosti, hkrati pa tudi priznavajo 

razlike med posamezniki. Zagovarjajo stališče, da smo ljudje naravno enaki, ne glede na 

kulturno, rasno, etnično pripadnost. Razlike med ljudmi pojasnjujejo z neenakimi 

socialnimi in izobraževalnimi možnostmi, saj bi enake možnosti za izobraževanje 

zagotovile možnost za enakovredno udejstvovanje na kapitalističnem trgu (Lukšič-Hacin, 

2011b). 

3. Levoliberalni multikulturalizem  

Kulturo razumejo skozi diferencialni koncept kulture. Poudarjajo pomen raznolikosti, 

kulturne razlike in tolerance. Hkrati poudarjajo enakost ras. Kulturne razlike pojmujejo kot 
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formo pomena, ki ni vezana na družbene in zgodovinske okvirje. Govorijo o tem, da se 

pomeni vzpostavljajo preko pristnih in neposrednih izkušenj na ravni posameznika, brez 

interakcije z okoljem. Razlike torej ne pojmujejo kot družbenozgodovinski konstrukt, 

ampak je absolutna, nezgodovinska kategorija, ki obstaja kot takšna (Lukšič-Hacin, 2011b). 

4. Kritični, uporniški ali radikalni multikulturalizem  

Izhaja iz koncepta človekovih pravic, kulturnega relativizma, diferencialnega koncepta 

kulture in iz kritike obstoječih odnosov, ki jih povezujejo tudi z analizo sodobnega 

kolonializma in evropocentričnosti. Zagovarjajo stališče, da so obstoječi odnosi 

podrejenosti etnično, kulturno in rasno različno zgodovinsko oziroma druženo pogojeni ter 

odvisni od delitve moči. Zagovarjajo radikalno restrukturiranje odnosov oblasti med 

različnimi kulturnimi skupinami na globalni ravni. Zavračajo hierarhijo, ki naredi nekatere 

skupine za manjšinske, druge pa za večinske oziroma normativne. Posledično zavračajo 

diskurz  getoizacije, ki podreja določene skupnosti. Zanje je razlika rezultat zgodovine, 

delitve moči in ideologij, je relativna in odvisna od interakcij (Lukšič-Hacin, 2011b). 

Lukšič-Hacin (2011b) zaključi z razmišljanjem o tem, da je danes na svetu le nekaj držav, v 

katerih ni multikulturne heterogenosti. Multikulturalizem je v svojem nastanku tesno povezan 

z migracijami. Do same ideje o multikulturni ureditvi družbenih odnosov pa pride šele v začetku 

20. stoletja.  

5.3 Neoliberalni multikulturalizem 

 

Kymlicka (2013) piše o povezavi med multikulturalizmom in neoliberalizmom. Začne s 

pojasnjevanjem osnovnih pojmov. Multikulturalizem razume kot spremembo zakonov in 

predpisov, da potem bolje odražajo potrebe in želje manjšin in ne le kot zagotavljanje 

nediskriminatorne uporabe zakonov in predpisov. V ozadju je ideja, da je treba javni prostor in 

javne institucije preoblikovati tako, da bolje odražajo identitete in prakse manjšin.  

»Kompleksno mešanico nacionalizma in socialnega liberalizma v multikulturalizmu se lahko 

razume kot proces državljenja. V preteklosti je bila etnična in rasna raznolikost opredeljena 

preko vrste neliberalnih in nedemokratičnih odnosov – vključno z odnosi osvajalec in osvojeni; 

kolonizator in kolonizirani; naseljenec in domoroden; rasno določen in nedoločen. /…/ Naloga 

vseh liberalnih demokracij je bila, da spremeni ta katalog necivilnih odnosov v odnose 

liberalno-demokratičnega državljanstva, tako v smislu vertikalnega razmerja med pripadniki 

manjšin in državo, kot horizontalnega odnosa med člani različnih skupin« (Kymlicka, 2013, str. 

16).  

Včasih so bili mnenja, da je edini in najboljši način vključitve v proces državljenja uvedba 

enotnega nediferenciranega modela državljanstva za vse. Ampak multikulturalizem izhaja iz 

predpostavke, da zapletena zgodovina neizogibno in ustrezno ustvarja različne zahteve med 

skupinami, da torej ustvarja povpraševanje tudi po multikulturalističnih politikah, ne le po 

antidiskriminaciji. Torej je ključ do državljenja filtriranje diferencialnih zahtev in oblikovanje 

teh zahtev skozi jezik liberalizma. To je točno to, kar želi narediti liberalni multikulturalizem 

(npr. v obliki zemljiških zahtev in samoupravljanja za domorodna ljudstva, jezikovnih pravic, 

prilagoditev pravic za imigrantske skupine). Vse našteto na svoj način skuša pomagati pretvoriti 
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stare hierarhije v nove odnose socialno liberalnega in demokratičnega državljanstva (Kymlicka, 

2013).  

»Državljenje je seveda zapletena ideja, težko merljiva. Toda za poenostavitev lahko 

razmišljamo o njej, kot da ima vsaj tri dimenzije: učinkovito politično udeležbo in zastopanje; 

enake gospodarske možnosti; in družbeno sprejemljivost in prepoznavnost. V vseh teh 

dimenzijah lahko najdemo dokaze, da multikulturalistične politike prispevajo k državljenju« 

(Kymlicka, 2013, str. 17). Avtor poda primer Kanade, ki je bila prva zahodna država, ki je 

sprejela uradno politiko multikulturalizma in je še vedno edina država, v kateri je 

multikulturalizem zapisan v ustavi. Obstaja veliko dokazov, da vsaj v kanadskem primeru 

multikulturalistične politike prispevajo k državljenju. Avtor izpostavlja, da Kanada ni osamljen 

primer, saj je takoj na drugem mestu v mednacionalnih študijah politične participacije 

imigrantov, pridobivanju izobrazbe in enakih možnosti na trgu dela, Avstralija, ki je natančno 

sledila Kanadi s sprejetjem multikulturalistične politike. Avtor nadaljuje, da bi lahko trdili, da 

Kanada in Avstralija odražata nekatere posebnosti priseljevanja v države Novega sveta, tako da 

teh dokazov ni mogoče uporabiti za evropski prostor. Ampak, če se vprašamo, katera evropska 

država se po teh kriterijih najbolje odreže, je to Švedska, ki je bila ena od najbolj doslednih 

zagovornic multikulturalizma (prav tam).  

Kymlicka (2013) ugotavlja, da gre za nekakšen vzorec, in sicer tiste države, ki imajo močno in 

dosledno politiko imigracijskega multikulturalizma, prekašajo ostale zahodne demokracije. To 

potrjuje raziskava, ki sta jo naredila Kesler in Bloemraad (2010). Prišla sta do ugotovitev, da 

imigracije povečujejo zaupanje, angažiranje državljanov in participacijo pri političnih zadevah 

v nekaterih naprednih demokracijah. Raziskava je pokazala tudi, da je v družbah, kjer imajo 

relativno dohodkovno enakost, manjša verjetnost, da bi se državljani umaknili iz kolektivnega 

življenja zaradi priseljevanja. V tistih državah, kjer imajo nizko dohodkovno neenakost in hkrati 

močno politiko multikulturalizma, lahko opazimo višjo stopnjo politične participacije in 

angažiranosti državljanov. Tudi Weldon (2006) je v svoji raziskavi ugotovil, da ima 

multikulturalistična politika pozitiven vpliv na večjo tolerantnost do etničnih manjšin 

(priseljencev) in na zmanjšanje predsodkov do teh skupin.  

Kymlicka (2013) izpostavlja, da je vseeno težko govoriti o natančnih vzročnih mehanizmih, s 

katerimi multikulturalistične politike prispevajo k državljenju. Avtor išče odgovor pri načinu, 

kako te politike vplivajo na družbene in kulturne vire, torej družbene identitete, mreže, 

pripovedi in vire, ki jih imajo posamezniki na voljo. Učinki multikulturalistične politike 

nastajajo na več ravneh, od neformalnih povezav v soseskah, na delovnih mestih, do formalnih 

institucionalnih pravil udeležbe in zastopanja. Ampak o teh družbenih učinkih obstaja zelo malo 

dokazov, tudi zato, ker na splošno obstaja zelo malo ocen multikulturalističnih politik. Koristi 

multikulturalističnih politik se lahko pokažejo npr. v okrepljenih občutkih zaupanja v 

sodržavljane in javne institucije ter v okrepljenem občutku pripadnosti. Avtor navaja primer 

bolnišnice v Vancouvru, pravi, da če uspejo usposobiti svoje medicinske sestre, da so občutljive 

na kulturne potrebe kitajskih bolnikov, najpomembnejši rezultat morda ne bo boljše zdravje 

določenega bolnika, ampak močnejši občutek med kitajsko skupnostjo, da so sprejeti in 

dobrodošli v javnih institucijah.  
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V začetku 80. let se je pojavil neoliberalizem kot močna sila in eno izmed prvih vprašanj, s 

katerimi se soočajo neoliberalne reforme, je bilo, kaj storiti glede multikulturalizma. Prvi odziv 

večine neoliberalistov je bil večinoma sovražen, saj so multikulturalizem razumeli kot primer 

neupravičene intervencije na trg in odgovor na »posebne interese«. Zagovorniki neoliberalizma 

so nasprotovali ideji državne pomoči za etnične projekte in tudi večini reform kot je npr. 

zakonodaja pravičnega zaposlovanja (Kymlicka, 2013). »Ta neoliberalni napad na 

multikulturalizem je dobil tako neposredno kot posredno obliko oziroma institucionalno in 

simbolično obliko. Institucionalno so neoliberalci pretrgali vezi med državo in progresivnimi 

predstavniškimi skupinami, jim drastično zmanjšali finančna sredstva in politični dostop. 

Simbolično so neoliberalci delegitimirali multikulturalizem s primerjanjem ''navadnih'' 

delavnih državljanov, ki plačujejo davke, s ''posebnim interesom'', ki ga zastopajo ''etnični 

lobiji''« (prav tam, str. 23).  

Ne glede na ta začetni napad neoliberalizma je multikulturalizem preživel, ponekod so se 

multikulturalistične politike celo okrepile. To je delno mogoče razumeti kot dokaz odpornosti 

koalicij, ki so ustvarile multikulturalistične politike. Na drugi strani pa je tudi nekaj 

neoliberalistov, ki so podprli idejo multikulturalizma in postali agenti za njegovo širjenje. Avtor 

navaja primer Svetovne banke, OECD in EU. Na primer: preden EU sprejme nove države za 

članice EU, od njih zahteva, da upoštevajo standarde spoštovanja pravic narodnih manjšin. 

Ampak, kako to razložiti? (Kymlicka, 2013).  

Avtor poda naslednji odgovor: »Prevladujoče zanimanje neoliberalcev na področju 

medetničnih odnosov je vključevanje manjšin na svetovne trge in doprinos, ki ga lahko imajo 

na gospodarsko konkurenčnost. /…/ Glavna značilnost neoliberalnega multikulturalizma je 

prepričanje, da so lahko te etnične identitete in navezanosti prednosti akterjev na trgu in da jih 

neoliberalna država lahko upravičeno prizna in se jim prilagodi« (Kymlicka, 2013, str. 24, 25).  

Avtor poudarja, da je v nekaterih kontekstih etničnost prednost na trgu (npr. glasba, umetnost, 

moda). V večini primerov je etničnost tržna prednost, ker je vir družbenega kapitala, ki ga 

uspešni akterji na trgu potrebujejo. Avtor navaja citat Sheltona Davisa iz Svetovne banke o 

staroselcih, ki je vreden razmisleka: »Do nedavnega je bila lokalna kultura razumljena kot ovira 

za razvoj, medtem ko moramo danes na kulturo gledati kot na prednost, kot gonilno silo za 

samorazvoj …, lahko bi rekli, da več kulture pomeni več bogastva, da več znanja, več jezikov 

in več interesov bogati staroselska ljudstva ter v procesu obogati tudi preostanek državljanov 

neke države in tudi nek segment človeštva (Davis in Ebbe, 1993, str. 8 v Kymlicka, 2013, str. 

25).  

Neoliberalni multikulturalizem je torej mogoč, ker je etničnost vir družbenega kapitala, ki 

omogoča učinkovito udeležbo na trgu in vlade lahko spodbujajo ta kapital skozi politiko 

multikulturalizma. Neoliberalci so torej našli svoj način za legitimizacijo etničnosti in 

upravičenje politike multikulturalizma. Reinterpretirali so multikulturalistične projekte, in sicer 

v skladu z neoliberalistično logiko (npr. povečanje gospodarske konkurenčnosti, premikanje 

odgovornosti iz države na civilno družbo, zmanjševanje pomembnosti ideje nacionalne 

solidarnosti, dojemanje kulturne raznolikosti kot ekonomske prednosti itd.) (Kymlicka, 2013).  
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Kymlicka (2013) zaključi takole: »V tem procesu sta se pomen in vsebina multikulturalizma 

očitno spremenila. Kot smo videli, je bil multikulturalizem prvotno zakoreninjen tako v 

socialnem liberalizmu (zavezan odpravi slabših možnosti) in nacionalizmu (ki je izgrajeval 

dobre državljane, ki lahko presežejo svoje razlike za dobro naroda), ki sta oblikovala osnovno 

idejo državljanjenja. Nasprotno pa je neoliberalna vizija multikulturalizma indiferentna tako do 

progresivne komponente multikulturalizma, ki išče enakost, in do njene nacionalne omejenosti. 

Cilj neoliberalnega multikulturalizma ni strpen nacionalni državljan, ki ga skrbi prikrajšanost 

ljudi v lastni družbi, temveč svetovljanski tržni igralec, ki lahko uspešno konkurira prek 

državnih meja« (str. 27).  

»Prvotni cilji multikulturalizma – graditi pravičnejše pogoje demokratičnega državljanstva 

znotraj nacionalnih držav – so zamenjani z logiko raznolikosti kot konkurenčne prednosti za 

kozmopolitske akterje na trgu, indiferentne do vprašanj rasne hierarhije in strukturnih 

neenakosti« (Kymlicka, 2013, str. 29).  

5.4 Evropocentrizem  

 

»Večina ljudi tega sveta je rumenih, črnih, rjavih, revnih, žensk, nekristjanov in ne govori 

angleško. Do leta 2000 je imelo 20 največjih mest sveta eno skupno lastnost: nobeno ni (bilo) 

v Evropi, nobeno v ZDA« (neobjavljena pesem Audre Lorde, po Van Daele, 2001, v Razpotnik, 

2004, str. 83). Naivno vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, se glasi, kako je potem mogoče, da 

se svet vseeno giblje v smeri in po meri ideala – belega moškega srednjega razreda in srednjih 

let (Razpotnik, 2004).  

»Analize in teorije multikulturalizma kot pojava in pojma se veliko ukvarjajo s posledicami 

novodobnega kolonializma. V tem obdobju so se vzpostavili odnosi, ki so temeljili na 

monokulturalnem načelu oziroma evropocentrizmu. Obstoječa hegemonija zagotavlja, da se še 

danes obnavljajo odnosi, ki temeljijo na asimetrični porazdelitvi moči novodobnega 

kolonializma. Zagotavlja vzdrževanje in obnavljanje identitetnih tipov, ki so se v teh razmerah 

izoblikovali pri pripadnikih podrejenih kultur. Velikokrat gre za primere stigmatizacije celotne 

manjšinske populacije, ki je v tem času že ponotranjila načelo podrejenosti in ga tudi sama 

vzdržuje in obnavlja. Pomembno vprašanje je, kako preseči obstoječe odnose in ''privzgojiti'' 

multikulturalno identiteto tako v dominantni kot v podrejenih populacijah. Težave so povezane 

s procesi produkcije in reprodukcije obstoječih kulturnih/družbenih odnosov, ki potekajo 

predvsem na nezavedni ravni. Nezavedno pa je povezano z jezikom oziroma diskurzom. /…/ 

Monokulturalni princip je povezan s hierarhičnim konceptom kulture, ki razvršča kulture na 

bolj in manj razvite, in s predstavo o univerzalni kulturi. Za univerzalno kulturo je razglašena 

tista parcialna kultura in njen sistem vrednot, katere nosilci imajo pri asimetrično porazdeljeni 

moči dominantni položaj. V nasprotju s tem je multrikulturalizem posledica boja proti 

monokulturalizmu oziroma evropocentrizmu« (Lukšič-Hacin, 2011, str. 158, 159).  

Monokulturalizem se uveljavi tudi v evropskih nacionalnih državah. Na to kaže že zgodovinski 

nastanek nacionalne države. Ideja o eni homogeni kulturi na določenem ozemlju in jezik sta 

bila ključna za nastanek nacionalne ideologije in posledično tudi nacionalne identitete (Lukšič-

Hacin, 1999). »Pojma monokulturalizem in evropocentrizem se lahko medsebojno ujemata, a 

to ni nujno. Monokulturalizem teži k temu, da bi partikularno kulturo prikazal kot univerzalno. 
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Je splošnejši pojem. Teži k uveljavitvi diskurza univerzalnega, univerzalne resnice, 

univerzalnega razumevanja in seveda univerzalnih ''pravih'' vrednot. Ostala partikularna 

vedenja, standardi so nepomembni, obrobni, nepravi in manj razviti« (prav tam, str. 71, 72).  

Zadnikar (2017) za migrante pravi, da so lahko sprejeti v enem samem primeru, in sicer, ko in 

če ostanejo v okvirih podrejenosti. Poleg tega morajo biti diskretni, ponižni in nevidni. Podobno 

izpostavlja tudi de Sousa Santos (2014) v Zadnikar (2017), in sicer omenja koncept prepadnega 

mišljenja, ki je značilno za zahodni svet. Govori o obstoju ločnice, kjer se na eni strani nahajajo 

Evropejci, vmes pa obstaja pregrada, ki predstavlja ločnico od ostalega sveta na drugi strani. 

Tam pravila civiliziranega sveta ne veljajo, prav tako ne temeljne pravice. Za drugo stran avtor 

uporablja pridevnika divje in nedoumljivo. Kategorialna razdelitev nam poleg razumevanja 

preteklih kolonialnih razmerij omogoča tudi razumevanje današnjih mednarodnih in 

medkulturnih razmerij dominacije. Prepadno mišljenje ne priznava obstoja na drugi strani, 

ampak ga povsem zanika.  

»Evropocentrizem je naturaliziran kot common sense, ki tvori očala dojemanja sveta. V tej 

obliki je kolonializem še vedno prisoten v današnji misli in sistemu izobraževanja. 

Predpostavlja se, da so najboljše, kar je mišljeno in zapisano, zapisali in naredili Evropejci« 

(Lukšič-Hacin, 1999, str. 73).  

Razpotnik (2004) piše o tem, da svet vse bolj postaja eno, in sicer po meri zahodnega, 

ekonomsko razvitejšega sveta. Zahodni svet zaradi svoje ekonomske, vojaške in ideološke 

nadmoči preostalemu svetu dodeljuje vloge in diktira potrebe. Ob tem spregleda dejstvo, da je 

za svet kot celoto značilno veliko različnih pristopov k bivanju. Vsi ti pristopi bi lahko dodali 

svoje barve k sliki nastajajočega enega sveta. Ampak, da je nekdo bogat, potrebuje revnega, 

prav tako je lasten užitek mogoč šele prek (ne)užitka drugega.  

5.5 Multi-/interkulturna vzgoja in izobraževanje  

 

Slovenija je večkulturna država, saj na istem ozemlju biva več različnih kultur. Večkulturnost 

vpliva na raznovrstnost in pestrost države, ampak ni nujno, da je kulturna raznovrstnost vedno 

predstavljena kot pozitivna. Prav nasprotno, pripadniki manjšinskih kultur jo na žalost večkrat 

občutijo kot negativno (Mujkanović, 2013). Dragoš (2006) piše, da so multikulturacijsko 

usmerjeni izobraževalni koncepti nastali kot odgovor na civilnodružbena gibanja šestdesetih let 

prejšnjega stoletja. Namen teh gibanj je bil ukinitev diskriminacije na različnih področjih 

(politične pravice, zaposlovanje, zdravstvene in izobraževalne storitve).  

Dragoš (2006) pravi, da je multikulturacijsko izobraževanje združevalo naslednje: »enakost 

izobrazbenih dosežkov (kljub izhodiščnim razlikam pri vstopu), spodbujanje pozitivnih 

medskupinskih odnosov, seznanjanje z drug(ačn)imi kulturnimi identifikacijami in razvijanje 

ponosa med pripadniki vseh kulturnih skupin, ne le največjih ali najbolj uveljavljenih« (str. 

183). Kot dopolnilo multikulturacijskih kurikulumov so nastali protirasistični kurikulumi, ki so 

izhajali iz predpostavke, da je osrednji problem nestrpnosti v rasizmu, ki se sistemsko vzdržuje 

s predsodki o belski superiornosti in izkoriščanjem v zgodovini (prav tam).  

Mujkanović (2013) piše, da ni dvoma, da se v Slovenskih šolah pojavljajo diskriminacijske 

prakse. Izobraževanje učiteljev bi moralo nujno vsebovati vzgojo za strpnost. Bodoči učitelji bi 
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morali najprej ozavestiti lastne predsodke in stereotipe, ki jih gojijo do manjšinskih skupin, šele 

potem bodo lahko svoje učence vzgajali v duhu strpnosti do drugačnih. Avtorica poudarja, da 

je nujno, da politika na državni ravni, mediji in vzgojno-izobraževalne institucije delujejo 

enotno. Šole se lahko trudijo vzgajati za strpnost, ampak če mediji nereflektirano predstavljajo 

kulturne razlike kot razlog nezmožnega sožitja kultur, politika pa svojo volilno moč gradi na 

poudarjanju ''problema'' priseljencev, vzgoja za strpnost ne more uspeti.  

Platt (2002) v Dragoš (2006) izpostavlja razloge, zakaj multikulturacijski kurikulumi v zadnjih 

desetletjih postajajo vedno manj uspešni. Multikulturacijski problemi so se začeli vse bolj 

poenostavljati, recimo z omejitvijo na »najpomembnejše« primere rasne nestrpnosti. Težavo 

predstavlja tudi to, da pogosto prihaja do neaktualizirane obravnave ključnih problemov (npr. 

na ahistoričen način, na presplošni ravni ali pa le kot negativni ostanek preteklosti). 

Podcenjujejo in zanemarjajo pa se nove oblike rasizma, ki obstajajo tu in zdaj. 

Multikulturacijskim programom se je zgodilo tudi to, da so zminimizirali razredno vprašanje in 

začeli dajati vtis, da se lahko rasna in druga vprašanja družbenih neenakosti razrešijo brez 

strukturnih sprememb kapitalistične ekonomije.  

Vižintin (2017) piše o medkulturni vzgoji in izobraževanju in pravi, da le pomagati učencem, 

da se dobro razumejo, jih spodbujati, da so spoštljivi in občutljivi do različnosti, ni dovolj. Pri 

vzgoji in izobraževanju je treba upoštevati širše družbenopolitične razmere, v katerih otroci 

živijo in se učijo. Pomemben cilj večkulturne vzgoje je znanje, v nasprotnem primeru tudi 

razredne delavnice dobrega počutja ne bodo omogočile pravičnega okolja za učence.  

Večkulturna vzgoja in izobraževanje, ki upošteva družbenopolitične razmere, zahteva obsežno 

šolsko reformo. Izziva in zavrača rasizem ter druge oblike diskriminacije v šoli in tudi širše, v 

družbi. Sprejema in potrjuje pluralizem (etični, rasni, jezikovni, verski, ekonomski, spolni idr. 

pluralizem), ki se odraža med učenci, njihovo skupnostjo in učitelji. Večkulturno izobraževanje 

prežema šolske učne načrte, vzgojne strategije in vzajemno delovanje med učitelji, učenci in 

družinami, ter tudi koncepte poučevanja in učenja. Osredotoča se na znanje, razmišljanje in na 

delovanje kot osnovo za družbene spremembe ter podpira demokratične principe družbene 

pravičnosti (Nieto in Bode, 2008 v Vižintin, 2017).  

Vižintin, 2017 navaja ključne točke o medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnem načelu:  

• »Enakopraven odnos med kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi, verskimi idr. skupnostmi; 

drugačen je enakovreden; 

• podpora pri spremembah obstoječih hierarhičnih odnosov;  

• pedagoški proces podpira realnejši uspeh vseh učencev; 

• priznavanje večkulturne družbe; 

• razvoj medkulturne družbe; 

• usmerjenost na vse prebivalstvo; 

• zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo preseljevanja; 

• prisotnost v celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu; 

• podpora splošnim načelom ter ciljem vzgoje in izobraževanja« (str. 187).  
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Kot enega izmed ukrepov multikulturalizma Dragoš (2006) izpostavlja pozitivno 

diskriminacijo. Tovrsten ukrep je lahko koristen, ampak občasno. Če ni uveden pravilno, sproži 

še dodatke konflikte. Avtor navaja primer iz Brazilije, kjer je nastal spor pri vprašanju, kdo je 

zares črn in kdo ni (povsem). Brazilija je etnično zelo mešana država. Skoraj polovica države 

je temnopolta in rasno mešana. Popolnoma drugačno sliko pa dobimo, če pogledamo 

univerzitetne kampuse, kjer je od 6,8 % Brazilcev, ki so vključeni v študij, kar 83 % belcev. Da 

bi se razmerje spremenilo v prid nebelskih študentov, so v duhu pozitivne diskriminacije 

univerze prilagodile vpisna merila za povečanje deleža črnih in delno črnih študentov. Odločili 

so se za kontroverzen kriterij, in sicer za fotografiranje kandidatov. Potem je vpisna komisija 

fotografije preučila in z upoštevanjem barve las, kože in potez na obrazu so kandidate razvrstili 

v kategorijo fizičnih lastnosti, značilnih za črne oz. rasno mešane prebivalce Brazilije. Ob 4385 

nebelskih kandidatov je bilo 4174 sprejetih, ostali fotografskega testa niso opravili. Seveda se 

je pojavilo veliko ugovorov. Za nekatere kritike je ta zaplet dokaz, da pozitivna diskriminacija 

ni ustrezna reakcija na probleme z neenakostjo. Neuspešnost nebelske populacije na 

univerzitetnih sprejemnih izpitih kaže na nekakovosten javni šolski sistem na nižjih ravneh, ki 

se mu bogatejši izognejo z zasebnim šolstvom. Tovrsten zaplet je torej posledica družbene 

neenakosti, ne pa rasizma na univerzah.  

5.6 Kritike multikulturalizma 

 

Razpotnik (2004) piše o hibridnih in zlitih identitetah, kjer gre za zavračanje čistih kategorij, 

gre za ustvarjanje identitete, ki se nanaša tako na deželo izvora kot na deželo nahajanja. 

Tovrstne identitete niso nikoli izdelane do konca, zanje je značilno stalno oblikovanje in 

preoblikovanje. »Pogosti so hibridi v glasbi, umetnosti, oblačenju in hrani; med drugimi 

kulturnimi produkti pa obstaja zelo malo znamenj o tem, da bi se dominantna zahodna kultura, 

kultura, katere nosilec je bel moški srednjega razreda in srednjih let, ločila od svoje vloge, ki 

se je oprijema – definiranje tega, kaj je prava kultura. Oblast in moč nad odločanjem, kateri 

kulturni simboli bodo vidni, je v rokah vladajoče elite. To so kritike multikulturalizma kot 

teorije in kot prakse, ki jemlje hegemono kulturo za naravno. V kolonialnih srečanjih in drugih 

podobnih, asimetričnih odnosih, hibridnost ni mogoča« (prav tam, str. 63).  

Dragoš (2005) piše, da se multikulturalizmu očita, da zamegljuje prave probleme. Avtor 

izpostavi, da multikulturalizem pozablja bistvo, in sicer spregleda družbeno strukturo in 

razmerja moči, v katerih se etnije razvijajo ali izginjajo. Sprašuje se, v čem je problem z 

džamijo, romskim vprašanjem itd. v Sloveniji. Je problem v multikulturnosti, ker ne vemo, kaj 

bi počeli z njo in kam nas pelje, ali je problem z neenakostjo, ki blokira multikulturnost?  

»Ali vodi pozitivna diskriminacija v nov rasizem ali blaži marginalizacijo? Ali družbeno 

neenakost utrjuje, ker odvrača pozornost od bistvenih problemov, ali pa pomeni le eno od 

dodatnih orožij v boju proti neenakosti v dostopu do dobrin? Enako je z multikulturalizmom – 

je ta ideja koristen odziv na dejstvo multikulturnosti? Lahko neenakost med kulturami 

mehčamo z načrtnimi ukrepi v nekonfliktno smer (= multikulturacija) ali pa je treba počakati 

na razredni boj, da odpravimo družbeno neenakost in s tem tudi neenakovrednost kultur?« 

(Dragoš, 2005, str. 69).   

Dragoš (2006) navaja tri vrste argumentov s katerimi se običajno nasprotuje multikulturalizmu.  
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1. »Slabost multikulturalizma naj bi bila v tem, da ravno v razmerah, ko je socialna država 

na udaru, slabi problaginjsko koalicijo. Ko politika izpostavlja multikulturalizem, pri 

davkoplačevalcih na novo zbuja skrb, saj jim sporoča, da ekonomska redistribucija ni 

dovolj, ampak je potrebna tudi dodatna prerazdelitev denarja, energije in pozornosti za 

kulturno ''prepoznavnost''« (str. 193).  

 

2. »Druga vrsta argumentov proti multikulturalizmu opozarja na spodkopavanje socialne 

države zaradi atrofije socialnega kapitala, ''lepila'', ki družbeno heterogenost drži skupaj 

in na katerem se gradijo konsenzualne praktike velikega obsega. Ker multikulturalizem 

afirmira različnost med skupinami in kolektivnimi identitetami, načenja solidarnost med 

vsemi, saj namesto da bi v ospredje postavljal skupne značilnosti državljanov, krepi 

etnokulturno separacijo. Zlasti v razmerah ekonomske krize se z idejami 

multikulturalizma lahko prebudijo tradicionalni predsodki prevladujočih skupin in 

njihov strah pred zahtevami manjšin, kar lahko še okrepi zahteve po asimilaciji ali 

izključevanju« (str. 193).  

 

3. Zadnja skupina argumentov opozarja, da politika multikulturalizma speljuje pozornost 

ljudi glede manjšinskih skupin v napačno smer. »Politiki se na javnost obračajo s tezo, 

da je problem marginaliziranih v premajhni kulturni ''prepoznavnosti'' in da je rešitev v 

državnem varovanju in podpori manjšinskih etničnih identitet oz. kulturnih praktik. 

Tudi če politika dobi mandat za takšno početje, so take ''kulturalistične'' rešitve v 

realnosti majhnega ali nikakršnega dosega, resnični problemi pa ostanejo nerešeni. 

Pravi problemi so družbena neenakost, največkrat ekonomsko povzročena, lahko pa tudi 

zgolj na podlagi predsodkov (npr. rasizem). Najpogosteje problem marginaliziranih ni 

v tem, da bi imeli drugačne aspiracije, navade ali vrednote kot privilegirani, drugačen 

imajo le način življenja, ker jim razmere ne dovoljujejo, da bi ga spremenili« (str. 193, 

194). Avtor izpostavlja primer Romov, kjer je v resnici njihov pravi problem dostop do 

izobrazbe, boljših služb, normalnih stanovanj, ne pa njihova folklora, ki je drugačna od 

nacionalne. Če so kulturni obrazci marginaliziranih v različnih državah različni, njihov 

življenjski položaj pa podoben, lahko sklepamo, da je izvorni problem v njihovem 

družbenem položaju, ne pa v kulturi. Če kultura ni problem, kultura prav tako ne more 

biti rešitev.  

Dragoš (2006) tovrstne argumente zavrača in pravi, da so neutemeljeni. Globalizacija in 

neoliberalizem se ne ujemata le naključno z vse manjšo prisotnostjo multikulturalističnih idej 

v državnih politikah.  

6 DISKRIMINACIJA, PREDSODKI, RASIZEM 
 

»Priseljenci si s selitvijo pogosto izboljšajo svoj položaj in si vsaj deloma uredijo svoje življenje 

v skladu z lastnimi željami. Po drugi strani tudi predstavljajo nepogrešljivo delovno silo 

malodane vseh zahodnih metropol, v demografskem smislu pa pravzaprav edino upanje za 

prihodnje preživetje Zahoda. A pogosto jih razmere v deželi gostiteljici pehajo v brezup, 
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ponižanje ali zgolj nespečnost kot posledico sizifovega pehanja za uspehom, za tem, da bi tudi 

oni ujeli svet« (Razpotnik, 2004, str. 160).  

V tem poglavju se bova najprej osredotočila na predsodke in stereotipe, ki so prisotni glede 

selitev in predvsem priseljencev. Nadaljevala bova z diskriminacijo, ki jo doživljajo priseljenci, 

še posebej se bova osredotočila na diskriminacijo pri zaposlovanju in na delovnem mestu. Nekaj 

strani bova namenila tudi sovražnemu govoru, rasizmu, institucionalnemu nasilju in 

medijskemu prikazu priseljencev, ki je pogosto zelo diskriminatoren.  

6.1 Predsodki in stereotipi 

Mitscherlich (1999, str. 13) izpostavi definicijo predsodkov W. Allporta (1954, str. 9): 

»Začasne sodbe postanejo predsodki le tedaj, ko jih navkljub vplivu novega spoznanja ne 

moremo opustiti.« 

Mitscherlich (1999) pravi takole: »Zaradi predsodkov, ki zavzamejo posamezne dele realnosti, 

nenadoma ne zmoremo več razmišljati, reflektirati, se razsodno obnašati, temveč se nam del 

sveta zazdi sam po sebi jasen, kakor da je nekaj tako in ne drugače. Zdi se nam tako 

samoumeven, da se o tem že kar ne splača postavljati vprašanj« (str. 15). Imeti sposobnost 

opazovanja lastnega vedenja je lahko pomembno sredstvo za preprečevanje naše nagnjenosti k 

predsodkom. Pomemben je trening sposobnosti refleksije (da smo zmožni pred dejanji narediti 

premor za premislek). Predsodke torej lahko zajezimo takrat, ko nam uspe razmislek pred 

delovanjem (prav tam).  

Oakes, Haslam in Turner (1999) stereotipe definirajo kot »/…/ socialne kategorialne sodbe, 

percepcije ljudi, ki jih pogojujejo njihova skupinska čustva. Označujejo kategorizacije na ravni 

družbene identitete, v kateri so ljudje opredeljeni z značilnostmi skupine kot celote, v kontekstu 

znotraj- in medskupinskih odnosov. Ti so fluidni, variabilni in odvisni od konteksta. Stereotip 

o istih ljudeh lahko variira v kategorialni ravni, znotraj vrste, vsebine in prototipičnega pomena, 

kot funkcija razmerja med sebstvom in drugimi, znotraj referenčnega okvira, dimenzij 

primerjave in v že sprejetem vedenju, pričakovanjih, potrebah, vrednotah in ciljih percipirajoče 

osebe« (str. 87).  

Oakes, Haslam in Turner (1999) izpostavljajo, da v nasprotju z nekim običajnim mnenjem, sami 

menijo, da stereotipi niso nespremenljivi in rigidni, ampak se spreminjajo skupaj z 

medskupinskimi odnosi, kontekstom in stališči oseb. »Najverjetneje stereotipi niso uskladiščeni 

v naših glavah kot večne kognitivne strukture, temveč je bolje, če jih razumemo kot produkt 

dinamičnega procesa socialnega presojanja in sklepanja« (prav tam, str. 87).  

Nestran Ule (1999) piše o vsakdanjem svetu in o vsakdanjih interakcijah z drugimi, ki so 

drugačni kot »mi«, kot o temeljnem polju za delovanje in razvoj predsodkov. Predsodki so 

izraženi skozi vsakdanji govor, fraze, šale. Poleg tega jih najdemo tudi v javnem govoru (v 

filmih, medijih, političnih, državnih institucijah, v znanosti in visoki kulturi). Izražajo se 

predvsem v obliki nespoštljivega, netolerantnega ali prezirljivega odnosa do drugih; do 

pripadnikov drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, kultur, do oseb z drugačnimi načini 

življenja, spolnimi usmeritvami itd. Toliko časa kot gre za neke vsakdanje situacije, za odzive 

na mimobežna srečanja z drugimi, se predsodki ne zdijo nevarni in jih skoraj ne opazimo, 
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ampak zelo hitro se lahko razširijo in dobijo epidemične razsežnosti. Lahko se spremenijo v 

opravičila za diskriminacije, preganjanja, izganjanja.  

Spremembe v zakonodaji in spremenjene družbene norme vplivajo na to, da je javno izražanje 

predsodkov marsikje oteženo, so pa predsodki še vedno prisotni v zasebnem življenju. To 

pomeni, da gre za »premik medija izražanja predsodkov in ne za njihovo izginjanje« (Nestran 

Ule, 1999, str. 323). V sodobnih družbah ne gre le za premike v načinih izražanja predsodkov, 

ampak tudi za kvalitativne spremembe v izražanju predsodkov. »Tradicionalne predsodke 

postopoma nadomeščajo ''moderni'' predsodki. Zanje je značilno, da se antipatija do določenih 

družbenih skupin ne izraža več neposredno, kot je to veljalo za tradicionalne predsodke, temveč 

prikrito, simbolno. Tako se namesto tradicionalnega rasizma uveljavlja simbolni rasizem, 

odklonilni rasizem« (Ule, 2005, str. 22).  

»Moderni rasisti se nočejo izdati, celo zavedati se nočejo svojega rasizma« (Nestran Ule, 1999, 

str. 325). Svoje predsodke opravičujejo na različne načine, npr. z »zahtevnimi« manjšinami, ki 

ogrožajo njihove pravice (primer tega je opravičevanje elitnih sosesk s potrebo po varnosti ali 

opravičevanje šolanja otrok v elitnih šolah, stran od pripadnikov marginalnih skupin, s pravico 

do svobodne izbire šolanja) (prav tam). Pojavlja se t. i. averzivni tip rasizma, ki »ima več 

opraviti s potlačenjem občutkov kot tradicionalni rasizem« (prav tam, str. 326). Pri 

tradicionalnem rasizmu je posameznik lahko odkrito izražal svoje sovraštvo do določenih 

skupin, medtem ko mora sodobni rasist skrivati svoje občutke in biti pozoren, da jih ne razkrije 

javnosti (prav tam). Avtorica poda definicijo averzivnega rasizma: »Averzivni rasizem torej ni 

zgolj zamaskiran in privatiziran tradicionalni rasizem, temveč je nova oblika predsodkovnega 

mišljenja, izražanja in delovanja. Temelji bolj na favoriziranju pripadnikov svoje skupine kot 

na diskriminaciji druge. Averzivni rasisti se torej niti ne zavedajo svojega rasizma. Na zavestni 

ravni se pogosto deklarirajo celo za izrecne nasprotnike rasizma« (prav tam, str. 326). 

Raziskava avtorjev Reid in Birchard (2010) je pokazala, da več kot ima posameznik 

predsodkov, večja je verjetnost, da skuša rasistično situacijo opravičiti in jo zato interpretira 

kot slučaj in ne kot rasizem. 

Prav tako se spreminjajo diskurzi in ideološke oblike, ki uokvirjajo diskriminacije. Tipična 

oblika sodobnega izražanja predsodkov je npr. nič nimam proti Romom, ženskam, 

homoseksualcem, toda …, kjer sledi kako navidezno splošno dejstvo, ki dozdevno meče slabo 

luč na Rome, ženske, homoseksualce … Primer takega dejstva bi bil recimo mnogi živijo na 

račun socialne podpore in nočejo delati. Hkrati s tem se spreminjajo tudi vsebine predsodkov. 

Za tradicionalne rasizme je bilo značilno navezovanje na neke bolj »površinske« razlike (npr. 

barva kože, spol, običaji, vsakdanje vedenje), pri sodobnih predsodkih pa je značilno 

navezovanje za bolj »globinske« razlike, ki niso takoj opazne (npr. razlike v izobrazbi, kulturi, 

telesnem in duševnem zdravju, življenjskem stilu) (Ule, 2005). Na moči izgubljajo tiste oblike 

diskriminacije, ki se naslanjajo na jasna in javna stališča zoper marginalizirane in stigmatizirane 

manjšine. Diskriminacija se premika z območja zavestno oblikovanih vrednotenj, izjav, 

predstav, na območje nezavednih in nejasnih občutkov in čustev, ki so omejena na sfero 

zasebnosti (Nestran Ule, 1999).  

Ule (2005) izpostavlja, da je zanimivo, kaj se dogaja s predsodki in rasizmi, ko imamo na 

razpolago že toliko raziskav, teorij, razlag in slabih izkušenj z rasizmom vseh vrst. Zdi se, da 
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se je zmanjšal obseg javno izraženih rasnih in spolnih predsodkov, vendar bi bilo prenagljeno 

sklepati, da rasizem in seksizem izginjata iz življenja in medsebojnih odnosov. »Natančnejša 

analiza odnosov med različnimi etničnimi, rasnimi skupinami pokaže, da gre prej za premik 

predsodkov in z njimi povezane diskriminacije in ne za njihovo izginjanje. Rasni predsodki so 

se preselili na druga območja življenja in se izražajo na drugačen način« (prav tam, str. 21).  

Ule (2005) izpostavi, da so v bistvu osnovne niti, ki napenjajo tkivo predsodkov, že dolgo 

znane. To so predvsem spol, etnična in rasna pripadnost, religija in družbeni status. Prav te 

razlike sprožajo najpogostejše in najmočnejše predsodke med ljudmi. To lahko opazimo tudi v 

ideološkem »modelu človeka«, ki naj bi bil temelj in vzor družbenega napredka modernega 

sveta. »To je heteroseksualni moški, belec, ki pripada zahodni urbani kulturi, izpoveduje 

pripadnost liberalnemu krščanstvu in pripada srednjemu ali višjemu družbenemu razredu« 

(prav tam, str. 27). Natančno po teh merilih in razlikah nastaja v sodobnih zahodnih družbah 

največ predsodkov in ravno ti so najbolj trdovratni (predsodki do ne-moških, ne-belcev, ne-

heteroseksualnih, pripadnikov ne-zahodnih kultur, ne-kristjanov, ne-bogatih) (prav tam).  

Jost in Banaji (1994) pišeta o tem, da predsodki podpirajo, racionalizirajo in legitimirajo 

obstoječi status quo v dani družbi. To je njihova ideološka funkcija. Predsodki opravičujejo 

izkoriščanje marginalnih skupin, razlagajo bedo in nemoč določenih skupin in uspeh drugih s 

tem, da naredijo te razlike za upravičene in naravne. Stereotipi in predsodki se opirajo na tezo 

o pravičnem svetu in s tem pomagajo razložiti obstoječi družbeni red in položaje ter početje 

drugih in nas samih. Ule (2005) pravi, da z vzpostavljanjem pozitivne razlike umetno povečamo 

vrednost lastne subkulture in posredno izboljšamo tudi lastno samopodobo. Ravno ta proces je 

temelj za medskupinsko ali medkulturno diskriminacijo.  

Jost in Banaji (1994) izpostavljata, da predsodki niso predvsem posledica individualnih 

kognitivnih ali motivacijskih dejavnikov, temveč ideološkega okolja. Nastanek in utrjevanje 

predsodkov ni individualni kognitivni proces. Stereotipov in predsodkov posameznik ne 

izumlja vedno na novo, ampak je to kognitivni ideološki proces, ki je povezan z delitvijo moči 

in odnosi v družbi. Ule (2005) piše, da predsodki igrajo osrednjo vlogo v discipliniranju množic 

in vsakega posameznika. V jedru vsakega predsodka je človekov strah pred tem, da bi lahko 

sam postal objekt predsodka, če se ne bo držal določenih norm in vedenjskih pravil. Avtorica 

izpostavi, da »ni naključje, da vsakemu negativnemu predsodku do drugih ustreza korelativni 

pozitivni avto-predsodek. To razliko med predsodki do drugih in do samega sebe je treba 

vsakodnevno ohranjati, ''hraniti'' z novimi in novimi potrjevanji« (prav tam, str. 32).  

Ule (2005) piše, da se »vsevidnemu očesu panoptikuma, ki se udejanja prav skozi vsakdanjo 

mrežo stereotipov in predsodkov, /se/ pravzaprav ne moremo izogniti« (str. 32). Nadaljuje, da 

ima pravzaprav vsakdo izmed nas neko hibo, ki v očeh drugega človeka pomeni stigmo, neki 

manko glede na zahteve dominantne ideologije o »normalnem« človeku, zato lahko postane 

objekt predsodkov ali diskriminacije. Zato se lahko vsakdo izmed nas znajde v vlogi žrtve, 

pogled drugega nas lahko ujame kadarkoli. 

Po predsodkih se ravnajo samopodobe posameznikov. Postanejo podlaga osebni in socialni 

identiteti posameznikov, ne samo tistih, ki imajo predsodke, ampak tudi tistih, proti katerim so 

usmerjeni, proti tistim, ki so objekti diskriminacije in predsodkov. Avtorica izpostavi, da »pride 
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do najbolj tragičnega dejanja v psihologiji predsodkov; da se žrtve predsodkov poistovetijo z 

vsebino predsodkov« (Ule, 2005, str. 39). Vsebina predsodkov postane tudi vsebina 

samopodobe žrtve, ki same s svojim obnašanjem legitimirajo predsodke. Gre za pojav t. i. 

samouresničujoče se prerokbe. Tako dobimo sklenjen krog, ko tisti, ki izraža predsodke, 

dejansko dobi argumente za svoja ravnanja, in sicer prav od žrtve. Ves ta proces lahko povzroči 

to, da predsodki delujejo neovirano in izgine kritičen pogled nanje (prav tam).  

6.2 Stigma  

 

Coleman (1999) pravi, da stigma odraža kulturo in družbo in da se kar naprej spreminja. 

Goffman (2008) stigmo enači z nezaželeno drugačnostjo. Kar je nezaželeno oziroma 

stigmatizirano, je v veliki meri odvisno od socialnega konteksta.  

Razlikujemo tri vrste stigme. Prva vrsta so različne fizične iznakaženosti. Druge so značajske 

slabosti, o katerih sklepamo na podlagi znanih dejstev (npr. o duševni bolezni, zaporni kazni, 

odvisnosti, alkoholizmu). Tretja vrsta so skupinske stigme rase, narodnosti, veroizpovedi. Pri 

vseh oblikah stigme je mogoče najti iste sociološke značilnosti, in sicer posameznik, ki bi bil v 

običajnih socialnih odnosih sprejet, ima neko lastnost, ki pritegne pozornost in odvrača vse, ki 

ga srečamo (Goffman, 2008).  

Coleman (1999) izpostavlja, da je pri Goffmanovem opisu stigme najbolj zaskrbljujoče to, da 

je vse človeške razlike mogoče stigmatizirati. V določenem socialnem kontekstu je neka razlika 

zaželena, v drugem je nezaželena, in tako pride do stigme. Tisti, ki imajo moč, torej dominantna 

skupina, lahko določi, katere razlike so zaželene in katere so nezaželene. Stigme torej delno 

odražajo vrednostne sodbe dominantne skupine.  

Coleman (1999) piše, da ni vsaka stigmatiziranost enaka: »Čeprav se zdi, da se je nekaterim 

pogojem stigmatizacije mogoče izogniti ali da so morda začasni, imajo nekatere nezaželene 

značilnosti resnejše socialne posledice kot druge. Biti uslužbenec bolnišnice, biti novi profesor, 

biti visok 210 cm, imeti raka, biti črn oziroma biti telesno iznakažen ali duševno zaostal, vse to 

lahko pripelje do občutkov stigmatiziranosti (počutiti se osramočen ali podcenjen v določeni 

vlogi), toda jasno je, da ti pogoji stigmatizacije niso enaki. Stopnja stigmatizacije je lahko 

odvisna od tega, kako nezaželena je razlika v določeni družbeni skupini« (str. 200).  

Stigma na drugi strani nekaterim posameznikom omogoča, da se počutijo boljše od drugih. 

Ampak večvrednost in manjvrednost sta dve plasti istega kovanca. Da se ena oseba lahko počuti 

superiorno, mora obstajati tudi druga oseba, ki je inferiorna. Stigmatizirani posamezniki so torej 

potrebni, da se lahko številni nestigmatizirani posamezniki dobro počutijo (Coleman, 1999).   

Kuhar (2009) piše o tem, da diskriminacija ni vedno zavestno dejanje izključevanja oziroma 

drugačnega obravnavanja, ampak lahko nastaja tudi posredno preko odzivov na stigmo. 

»Stigmatizirana identiteta je lahko povod za diskriminatorno oziroma izključujočo obravnavo 

zaradi ''neprijetnosti'', ki jo okolica ob stigmi ali vidnem znaku določene identitete občuti« (str. 

82). Klasični primeri tovrstne diskriminacije kot reakcije na stigmatizirano identiteto so npr. 

brezupno iskanje prostorov za odvisnike z drogami. Tukaj gre za fenomen NIMBY (not in my 

back yard), kjer gre za prepoznavanje stigmatizacije določene družbene skupine oziroma 

njihovo izključevanje iz družbe, ampak se rešitev prelaga na druge, tak posameznik se torej 
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strinja z rešitvijo, ampak nekje drugje, ne na njegovem dvorišču, ker naj bi to domnevno znižalo 

standard njegovega življenja (prav tam).  

6.3 Diskriminacija in nestrpnost do priseljencev 

 

Brezigar (2007) navaja opredelitev pojma diskriminacija, ki pomeni ustvarjanje razlike med 

dvema osebama ali skupinama. Sam pojem ima negativni prizvok, ker se nanaša na 

dodeljevanje posebnih in neenakih pravic in dolžnosti. Diskriminacija torej pomeni neenako 

oziroma manj ugodno ravnanje z osebami na podlagi rasne ali etnične pripadnosti, spola, 

veroizpovedi, narodnosti, spolne usmerjenosti, političnih prepričanj, fizičnih značilnosti. 

Etnična diskriminacija je ena izmed vrst diskriminacije in se nanaša na etnično pripadnost 

oziroma etničnost kot posameznikovo lastnost, na podlagi katere je uvrščen v skupino, ki je 

predmet diskriminacije. Kuhar (2009) diskriminacijo opredeljuje kot neprimerno ločevanje. 

Pravi, da so »posledice diskriminacije/razločevanja praviloma negativne za posameznika ali 

skupino, ki je diskriminirana. Lahko bi rekli, da je diskriminacija praksa neenakosti« (str. 13).  

Brezigar (2007) izpostavlja 2. člen Direktive Ministrskega sveta 2000/43/EC o izvajanju načela 

enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali etnično poreklo (Rasna direktiva). V skladu s 

to direktivo je diskriminacija vsako manj ugodno ravnanje z osebo na podlagi etničnega 

porekla, kot bi se ravnalo z drugo osebo v primerljivi situaciji. Prepoved diskriminacije je torej 

prepoved neenakega obravnavanja na podlagi etničnega porekla. Rasna direktiva v 2. členu 

omenja tudi posredno diskriminacijo, ki jo opredeljuje kot: »/…/ na videz nevtralen predpis, 

kriterij ali postopek, ki postavlja osebe z določenim etničnim poreklom v poseben, manj ugoden 

položaj v primerjavi z drugimi osebami« (prav tam, str. 261).  

Obstaja veliko različnih oblik, načinov in praks diskriminacije. Najbolj splošna oblika je 

družbeno izključevanje določenih skupin ali posameznikov. V sociološkem smislu je 

diskriminacija oblika družbene prakse, ki temelji na predsodkih in stereotipih, ki so globoko 

zakoreninjeni v kulturo določene družbe. To se kaže v različnih oblikah segregacije, 

marginalizacije oziroma družbenega izključevanja skupin ali posameznikov (Kuhar, 2009). »Z 

drugimi besedami to pomeni, da je diskriminacija vsaka praksa, ki določenim posameznikom 

ali skupinam onemogoči uživanje njihovih pravic in svoboščin in jih v primerjavi s preostalimi 

člani in članicami določene politične ali družbene entitete postavlja v slabši položaj in v 

fizičnem ali simbolnem smislu na rob družbe« (prav tam, str. 15).  

Diskriminacija na osnovi pripisovanja je najbolj eksplicitna oblika diskriminacije. Pri tovrstni 

diskriminacije gre za neenakopravno obravnavanje posameznika, ker so njegovi identiteti 

pripisane določene lastnosti, ki pa seveda niso nujno resnične. Primer tovrstne diskriminacije 

je pripadnik manjšinske etnične skupine, ki je diskriminiran preko logike mi-oni, kjer je mi 

postavljen višje (Kuhar, 2009). Avtor poudarja tudi jezik, ki učinkuje kot znak in določa 

posameznikovo identiteto in lahko postane potencialna osnova za diskriminacijo. Še posebej 

pereč problem se pojavlja v šolah, kjer posameznike z neslovensko etnično pripadnostjo ne 

izključujejo zgolj sošolci in sošolke, ampak tudi učitelji (z drugačno obravnavo, ki temelji na 

predpostavki, da ti učenci slabše govorijo slovenski jezik).  
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Ilc (2011) izpostavlja paradoksalnost današnjih diskriminacij. Piše o tem, da se v današnjem 

času le malo posameznikov dejansko opredeli za homofobe, rasiste, seksiste itd., poleg tega 

tudi ne obstajajo več neke eksplicitne in legalizirane diskriminacijske prakse. Po drugi strani pa 

je še vedno diskriminacija močno prisotna. Še vedno imamo veliko različnih skupin (npr. 

etnične manjšine, spolne manjšine), ki so depriviligiranem položaju.  

Ilc (2011) poudarja zgodovinsko pogojenost sodobnih diskriminacij: »Sodobne diskriminacije, 

kot so rasizem, seksizem, homofobija, heteroseksizem, islamofobija in antisemitizem ter 

moderni etnocentrizem, utemeljene na specifičnih kategorijah (rase, spola, spolne usmerjenosti, 

vera in kulturni vzorci), je treba razumeti kot produkt specifičnih zgodovinskih procesov« (str. 

138). Avtor nadaljuje z razmišljanjem o tesni povezanosti med razvojem teh diskriminacij in 

sodobnimi družbenopolitičnimi procesi (kolonializem, imperializem, kapitalizem itd.) ter z 

vzpostavitvijo sodobnih socio-političnih in gospodarskih struktur (nacionalna država, 

kolonialni imperiji, trgi) (prav tam). »Diskriminacije so (bile) ključne za delovanje sodobnih 

družbenopolitičnih ureditev, za izvajanje specifičnih praks in politik, za osmišljanja 

družbenopolitičnih vlog posameznih skupin in posledično urejanja odnosov med njimi, za 

vzpostavljanje privilegijev in omejitev posameznikov kot pripadnikov družbenopolitičnih 

skupin, za vzpostavljanje kolektivnih in individualnih identitet ter družbenopolitičnih delitev 

(prav tam, str. 138). Avtor izpostavi, da so kategorije, kot so spol, rasa, etnija, nacija, spolna 

orientacija, verska pripadnost med drugim ključne referenčne točke naših identitet. Posameznik 

razume sebe, svet okrog sebe ter svoje vloge in vloge drugih prav preko teh kategorij. »Te 

kategorije so polje kontinuiranih družbenopolitičnih bojev na različnih ravneh, tako na ravni 

diskurzov kot struktur, praks in institucij glede njihovega uokvirjanja in zamejevanja ter meril 

in lastnosti, ki se vežejo na specifične kategorije« (prav tam, str. 138).  

Ilc (2011) zaključi takole: »Ključno za razumevanje sodobnih diskriminacij je predvsem to, da 

te na eni strani niso naraven odziv na nekatere domnevno nepomirljive razlike med človeškimi 

skupinami. Hkrati pa jih ne moremo razumeti kot individualne ali/ter kolektivne patologije. 

Sodobne diskriminacije so se vzpostavile v specifičnih zgodovinskih okoliščinah, v specifičnih 

procesih in pri vzpostavljanju sodobnih družbenopolitičnih ureditev, s čimer so postale eden od 

ključnih okvirov interpretacij in razumevanja medčloveških odnosov in odnosov med 

človeškimi skupnostmi, eden ključnih okvirov za vzpostavljanje pripadnosti ter posledično 

eden od konstitutivnih elementov sodobnih družbenopolitičnih skupnosti. Posledično tudi 

preseganje teh diskriminacij in boj proti njim ne moreta biti utemeljena na posamezniku, na 

ideji neracionalnosti teh diskriminacij, na ideji posameznikove patologije ali patologije 

specifičnih skupin, temveč morata biti multidimenzionalna, večnivojska, heterogena in 

kontinuirana« (str. 145).  

Leskošek (2005a) piše o nestrpnosti. Omenja slovar pojmov, ki ga je izdelala mednarodna 

organizacija United for Intercultural Action, ki besedo toleranca (strpnost) pojasni kot 

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 pomeni sprejemanje dejstva, da so ljudje naravno raznoliki po 

videzu, načinih bivanja, govoru, vedenju in vrednotah, vsi pa imajo pravico živeti v miru in biti 

takšni, kot si želijo. Nasproten pojem je nestrpnost, ki pomeni nespoštovanje prepričanj in 
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življenjskih praks drugih ljudi. Pomeni, da so nekateri ljudje obravnavani drugače zaradi svojih 

religioznih prepričanj, seksualnosti ali celo zaradi drugačne obleke. Še posebej nevarna je 

oblika nestrpnosti, ko gre za preprečevanje mešanja kultur v imenu enotne nacionalne identitete. 

»Z nestrpnostjo torej označujemo ideje in prepričanja, 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« (prav tam, str. 9).  

Strpnost na ravni države pomeni pravično in nevtralno zakonodajo. Socialne in ekonomske 

možnosti morajo biti dostopne vsem brez diskriminacije. Da bi države dosegle večjo strpnost, 

morajo zagotoviti enako obravnavo in enake možnosti za vse. Strpnost do različnosti je še 

posebej pomembna v sedanjem času hitrih družbenih sprememb, ki jih povzročajo vedno 

močnejši trg in procesi globalizacije, kar spodbuja prebivalstvene premike iz materialno 

revnejšega v materialno bogatejši svet. Kulturna raznolikost Evrope je večja kot kadar koli prej. 

Zato je še posebej pomembno, da preprečujemo marginalizacijo ranljivih skupin in njihovo 

izključitev iz participacije v družbi in politiki (Leskošek, 2005a). »Preprečevati pa je treba tudi 

nasilje in diskriminacijo, ki je usmerjena proti tem skupinam. Da bi kulturno raznolikost lahko 

uveljavili, je torej pomembno, da naporov ne vložimo le v ranljive skupine, temveč tudi v 

večinsko prebivalstvo, v njihova stališča in poglede na manjšine« (prav tam, str. 10).  

Vrednotna stališča do manjšin v Sloveniji postajajo čedalje bolj skrajna. Osovraženih skupin je 

iz dneva v dan več. Že dolgo so osovražene skupine ljudi iz nekdanjih jugoslovanskih republik, 

Afričani, Romi, migranti in azilanti. Raziskava Slovensko javno mnenje je v letu 2002 merila 

vrednote in zaupanje. Rezultati so med drugim pokazali, da približno četrtina ljudi ne želi imeti 

za sosede muslimane, priseljence, tuje delavce in jude. V ozadju zavračanja teh skupin ljudi se 

skriva cela vrsta čustev in občutkov, od ksenofobnega strahu pred tujim, prek gnusa in prezira 

do nižjih slojev, do sovraštva in nasilja do vseh, ki se ne skladajo s podobo »čistega« in 

pravovernega Slovenca. Vendar, kdo v tej skupini sploh še ostane? (Leskošek, 2005a). Ne gre 

le za to, da se nestrpnost, predsodki, sovražnost in rasizmi v Sloveniji tolerirajo, ampak so 

popolnoma legitimni izraz v družbenem življenju in v političnem delovanju. Večina 

prebivalstva jih ne dojema kot nekaj nesprejemljivega ali kot anomalijo, ki ji je treba 

nasprotovati, ampak veljajo za povsem normalen, običajen in legitimen del tistega izgovora, ki 

mu največkrat rečemo svoboda govora (Kozinc, 2005).  

Medvešek (2007) govori o kulturni oziroma etnični raznovrstnosti kot dejstvu življenja. V 

sodobnih razmerah se na eni strani povečuje kulturna oziroma etnična raznovrstnost, ki je 

posledica globalizacije, na drugi strani pa je želja in namera posameznikov, pa tudi skupnosti 

po tem, da bi ohranili svoje specifične kulturne oziroma etnične značilnosti. Identiteto prostora 

na nekem ozemlju soustvarjajo vse etnične skupnosti in njihovi pripadniki, ki tam živijo, zato 

bi jim moralo biti priznano solastništvo kulturne dediščine tega ozemlja. Raznolikosti različnih 

kultur oziroma etničnosti bi morali v družbi sprejemati in spoštovati. Raznolikost etničnosti bi 

tako morala biti prepoznana kot prednost, ne pa kot pomanjkljivost družbe. Večkulturni 

konsenz v družbi, ki je sprejet tudi na politični ravni, ne zadostuje. Pomembno je, da 

večkulturnost oziroma etnična raznolikost postane vrednota ter prednostni potencial družbe v 

vsakdanjem življenju. Priseljence, njihove potomce in pripadnike posameznih etničnih manjšin 
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se bolj kot potencial družbe obravnava kot potencialno grožnjo obstoječim kulturnim normam, 

narodni identiteti in suverenosti države, kot konkurenco na trgu delovne sile in kot 

posameznike, katerih lojalnost državi je sumljiva. Prav tako je ideja, da je integracija dvosmerni 

proces, ki ne pomeni samo prilagajanja s strani priseljencev, ampak tudi aktivno vlogo 

večinskega prebivalstva, še vedno mnogim tuja in nesprejemljiva.  

Medvešek (2007) omenja cel kup dejavnikov, ki trenutno onemogočajo, da bi prišli do družbe 

enakih možnosti oziroma družbene kohezije, prav tako onemogočajo, da bi družba izkoristila 

potencial priseljencev. Ti dejavniki so etnična nestrpnost in nasilje v medijih in na drugih 

področjih življenja, naraščanje popularnosti ekstremnih desničarskih strank, majhno število 

priseljencev ali pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti, ki zasedajo pomembne družbene 

položaje.  

Kar nekaj členov slovenske ustave je posvečenih zagotavljanju enakih možnosti. Na primer 13. 

člen ustave, ki določa: »Tujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse 

pravice, zagotovljene s to ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu 

samo državljani Slovenije«, in 14. člen, v katerem je zapisano: »V Sloveniji so vsakomur 

zagotovljene enako človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, 

jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj 

ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« 22. člen opredeljuje enako 

varstvo pravic vseh oseb v postopku pred državnimi organi: »Vsakomur je zagotovljeno enako 

varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi 

lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali 

pravnih interesih.« Enak dostop do zaposlitve je opredeljen v 49. členu: »Zagotovljena je 

svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako 

delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano.« Poleg tega je v 63. členu zapisano, da je 

protiustavno »vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter 

razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Protiustavno je 

vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni« (Medvešek, 2007, str. 190).  

Medvešek (2007) omenja raziskavo iz leta 2003, kjer so raziskovali, ali se ljudem zdi, da je 

danes, v primerjavi z obdobjem pred osamosvojitvijo Slovenije, med ljudmi v Sloveniji več, 

manj ali približno enako nestrpnosti. 70 % anketirancev je odgovorilo, da nestrpnost med ljudmi 

obstaja, 40 % anketirancev meni, da je bilo leta 2003 več nestrpnosti kot pred osamosvojitvijo, 

30 % jih meni, da je nestrpnosti enako kot prej, in 13 %, da je nestrpnosti manj.  

Rezultati kažejo, da je v percepcijah priseljencev prisotna etnična nestrpnost večinske 

populacije do njih. Z osamosvojitvijo Slovenije se je v perspektivi večine spremenil položaj 

priseljencev, ki so zdaj postali prišleki iz drugih držav in niso več le »neljuba« delovna sila. 

Slovenska nacionalna identiteta se je v tem smislu izoblikovala predvsem na izključevanju 

tistih, ki niso del večinskega naroda, in še posebej na izključevanju etničnih skupin nekdanje 

Jugoslavije (kljub temu da ima večina priseljencev iz nekdanje Jugoslavije in še posebej 

njihovih potomcev slovensko državljanstvo) (Medvešek, 2007).  

Medvešek (2007) se sprašuje, ali je prisotnost negativnega nacionalizma Slovencev do 

priseljencev tako izrazita, da se priseljenci odločajo za spremembo svojega imena. Rezultati 
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raziskave so pokazali, da kar 15 % anketiranih pravi, da pogosto ali občasno razmišljajo, da bi 

spremenili svoje ime v ime, ki je bolj slovensko, saj bi se s tem izognili diskriminaciji s strani 

Slovencev. 5,5 % anketirancev je povedalo, da so že spremenili svoje ime ali priimek v bolj 

slovensko zvenečega. Avtorica izpostavlja tudi odgovore na vprašanje, če so se priseljenci že 

kdaj znašli v situaciji, ko se jim je zdelo bolje, da prikrijejo svojo etnično pripadnost. Odgovori 

so pokazali, da je 36,3 % anketirancev že prikrilo svojo etnično pripadnost, ko so se znašli v 

določeni situaciji.  

6.4 Sovražni govor 

 

Čeferin (2017) podaja definicijo sovražnega govora Odbora ministrov Sveta Evrope v 

Priporočilu o sovražnem govoru. V tem dokumentu je sovražni govor opredeljen kot »vse 

oblike izražanja, ki širijo, spodbujajo, promovirajo ali opravičujejo rasno sovraštvo, 

ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, kar vključuje: 

nestrpnost, izraženo z napadalnim nacionalizmom, etnocentrizmom, diskriminacijo in 

sovraštvom proti manjšinam, priseljencem ali osebam, katerih predniki so priseljenci« (str. 58). 

Bajt (2017) izpostavlja definicijo sovražnega govora, kjer poudarja njegovo usmerjenost proti 

skupinam, ki nimajo politične moči: »Sovražni govor je govor podrejanja in zatiranja, usmerjen 

proti skupinam, ki v družbi nimajo politične moči. Sovražne besede so rabljene kot orožje za 

nadlegovanje in poniževanje, zato sovražni govor ogroža posameznikovo psihološko in 

čustveno sfero, osebno svobodo, dostojanstvo in osebnost. Ker gre za nadaljevanje zatiranja in 

podrejanja skupin, ki so bile zgodovinsko bolj izpostavljene diskriminaciji, sovražni govor tudi 

prispeva k širšim družbenim pojavom, kot so rasizem, seksizem ali homofobija« (str. 70).  

Bajt (2017, str. 74, 75) izpostavlja nekaj vprašanj, ki nam lahko pomagajo pri odločanju, ali gre 

za sovražni govor ali ne:  

1. »Kdo je tisti, ki se izreka; ali gre za nekoga, ki govori s pozicije moči, ima javni vpliv ipd.? 

2. Kakšen je konkreten kontekst? Kakšen je namen? 

• Ali gre za izražanje diskriminatornih mnenj in idej (ksenofobijo, rasizem, homofobijo, 

seksizem ipd.)? 

• Ali gre za uperjenost proti manjšinam (etničnim, narodnim, verskim, kulturnim, 

spolnim ipd.)? 

• Ali izraženo temelji na prepričanju, da so nekateri ljudje manjvredni zaradi določene 

osebne okoliščine oziroma pripadnosti določeni družbeni skupini? 

3. Ali ima tudi napadena skupina vzvode, da se zaščiti pred napadi in nanje javno odgovori?« 

Če so odgovori na prvi dve vprašanji pritrdilni, odgovor na tretje vprašanje pa nikalni, lahko 

sklepamo, da gre za sovražni govor.  

Leskošek (2005b) piše o sovražnem govoru kot o kriminalnem dejanju, prav tako, kot je 

kriminalno dejanje rasistični ali nacionalistični fizični napad, torej gre za dejanje nasilja. 

Sovražni govor producira realnost in oblikuje sovražne mentalitete ter s tem hkrati predstavlja 
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osnovo za vse ostale oblike sovražnosti. Avtorica opozarja, da je prav jezik tisti, ki ne zgolj 

odseva realnosti, temveč jo prav tako oblikuje oziroma ustvarja. 

»Besede, katerih namen je poniževati, razčlovečiti, odvzeti dostojanstvo, postaviti v podrejen 

položaj, nekoga prikazati kot nečloveka, tretjerazredno necivilizirano bitje, vplivajo na to, 

kakšen položaj bodo imeli ti ljudje v družbi« (Leskošek, 2005b, str. 81). Od izrečenih besed je 

lahko odvisen celoten potek posameznikovega življenja (kakšne možnosti bodo imeli, kako 

bodo z njimi ravnali drugi, kako bodo živeli, kako bodo gledali sami nase). Avtorica navede 

primer Romov, ki težko najdejo zaposlitev, saj pri delodajalcih obstaja prepričanje, da so leni 

in da kradejo (prav tam).  

»Sovražni govor je eno najmočnejših sredstev diskriminacije, še posebno, ker ga težko 

definiramo in še teže preiskujemo in kaznujemo. Je neraziskano področje in je redko predmet 

znanstvenega interesa. Podobno kot druge oblike diskriminacije temelji na prepričanju, da so 

nekateri ljudje manjvredni, ker pripadajo določeni skupini. Glavni cilj je razčlovečiti tiste, proti 

katerim je usmerjen, njihov namen pa je ponižati, prestrašiti, spodbuditi nasilje in druge akcije 

glede na rasne, etnične, spolne, religiozne, nacionalne ter telesne izvore in značilnosti teh 

skupin. Izraz zajema govorno in pisno komunikacijo in je še posebno nevaren, ker legitimira 

druga sovražna dejanja, kot so fizični napadi ali institucionalno nasilje« (Leskošek, 2005b, str. 

82). 

Leskošek (2005b) izpostavlja številne dileme glede sovražnega govora. Kot eno izmed dilem 

izpostavlja vprašanje, ali je preganjanje sovražnega govora omejevanje svobode govora. 

Avtorica v nadaljevanju omenja velik pomen svobode govora, ki jo zagotavlja vrsta 

dokumentov, npr. Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki pa vsebuje tudi člene, ki 

svobodo govora omejujejo. Sovražni govor je tudi v Sloveniji reguliran v Ustavi in v kazenski 

zakonodaji.  

39. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja svobodo izražanja (Leskošek, 2005b, str. 88): 

»Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik 

javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. 

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravi 

interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.« 

Delno omejitev svobode govora najdemo v 63. členu, in sicer (Leskošek, 2005b, str. 88): 

»Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter 

razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Protiustavno 

je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.«  

»Sovražni govor je reguliran tudi v kazenski zakonodaji. Kazenski zakonik RS (Ur. L. RS št. 

63/1994; 23/1999; 60/1999; 40/2004; 37/2005) hkrati varuje in omejuje svobodo govora. 

Omejuje jo v naslednjih členih« (Leskošek, 2005b, str. 88, 89): 

141. člen o kršitvi enakopravnosti: 

(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, 

jeziku, političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, gmotnem stanju, rojstvu, 
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izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed 

človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene 

z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji, ali kdor na podlagi takšnega 

razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z 

zaporom do enega leta.  

(2) Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi njihovega 

zavzemanja za enakopravnost ljudi.  

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega 

položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.  

270. člen o kršitvi človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic:  

Uradna oseba, ki pri opravljanju službe z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic 

s kom grdo ravna, ga žali, ga lahko telesno poškoduje ali sploh ravna z njim tako, da prizadene 

njegovo človeško dostojanstvo, se kaznuje z zaporom do treh let.  

300. člen o zbujanju narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti:  

(1) Kdor izziva ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali 

širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo, se kaznuje z zaporom do dveh let.  

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem 

varnosti, sramotitvijo narodnostnih, etničnih ali verskih simbolov, s poškodovanjem tujih 

stvari, z oskrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom 

do petih let.  

Če se ozremo na obdobje od slovenske osamosvojitve dalje, se je sovražni govor najpogosteje 

pojavljal v povezavi z istospolno usmerjenimi, Afričani oziroma temnopoltimi, Romi, 

prebivalci nekdanje Jugoslavije, samskimi ženskami in materami samohranilkami, invalidi, 

muslimani in judi. Sicer pa v slovenski pravni praksi do leta 2005 nimamo primera, ko bi bil 

nekdo pravnomočno obsojen zaradi sovražnega govora, uperjenega zoper katerekoli 

manjšinske skupine, pa čeprav se kazenske ovadbe najdejo (Leskošek, 2005b). 

Vezjak (2017) izpostavlja primer begunske krize v Evropi v letih 2015 in 2016. Takrat se je v 

Sloveniji pojavil izrazit sovražni govor v odnosu do beguncev. Izoblikovala sta se dva tabora: 

številni sociologi, družboslovci ter tudi del laične javnosti so ga zaznavali v velikih količinah 

in pričakovali, da bodo organi pregona ukrepali in ga sankcionirali. Na drugi strani pa imamo 

nasprotna mnenja, posameznike, ki fenomen sovraštva in sovražnega govora tolerirajo, 

največkrat pod pretvezo zaščite svobode govora.  

Čeferin (2017) piše o neustreznosti odnosa slovenske kaznovalne politike do sovražnega 

govora. Navaja primer kazenskega postopka zoper Sebastjana Erlaha, ki je v svojih tvitih 

pozival, naj se begunce pričaka s puškami in naj se požge džamijo, ko bo zgrajena. Tožilstvo je 

zavzelo stališče, da Erlah s svojimi izjavami ni ogrozil javnega reda in miru, njegovih besed pa 

naj ne bi bilo mogoče okvalificirati kot grožnje, zmerjanje in žalitve. Avtor izpostavlja spornost 

ugotovitve tožilstva, da pozivi k streljanju in k požigu cerkve ne pomenijo grožnje za javni mir. 

Tudi Bajt (2017) izpostavlja pasivnost države glede ukrepanja pri sovražnem govoru. 
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Izpostavlja, da so v letu 2015 ljudje pregon sovražnega govora vzeli v svoje roke z ustanovitvijo 

spletne strani ZLOvenija.  

Na spletni strani ZLOvenija so bili navedeni zapisi avtorjev, ki so (večinoma preko Facebooka) 

objavljali izjave, ki so vsebovale sovražni govor. Šlo je za izjave, kot so: »Streljati, pa ko jih 

deset pade, se ziher ne bodo več vlekli v Evropo.«, »Vse imigrante v neko kupolo, pa samo plin, 

ali pa rafale v njih.«, »Koljimo musliče.« ipd. Število takih in podobnih zapisov je bilo 

ogromno, šlo je za množični izbruh sovražnega govora (Vezjak, 2017).  

Leskošek (2005b) navaja argumente zagovornikov in nasprotnikov omejevanja sovražnega 

govora. Nasprotniki omejitev sovražnega govora zagovarjajo stališče, da je sovraštvo značilno 

le za nižje sloje in je posledica revščine, brezposelnosti in pomanjkanja izobrazbe. Zagovorniki 

pa dokazujejo ravno nasprotno. Sovraštvo spodbujajo in širijo tisti posamezniki, ki imajo 

dostop do javnosti (tisti, ki objavljajo v časopisih, nastopajo na televiziji) in njihova beseda 

nekaj velja. To pa seveda niso revni, nezaposleni in neizobraženi. Nasprotniki omejevanja 

pravijo, da sovraštvo nastaja zaradi občutka nemoči in ogroženosti in je zato »naravno«. So 

mnenja, da gre v bistvu za izražanje čustev in občutkov ljudi, če bi torej omejevali sovražni 

govor, bi v resnici omejevali občutke in čustva. Zagovorniki omejitev pa menijo, da ne gre za 

individualno občutenje, ampak za ideje in stališča o »drugih«, ki jih širijo tisti z družbeno 

močjo. Nasprotniki omejevanja sovražnega govora prav tako zagovarjajo stališče, da prepoved 

besed le zakrije skrita čustva in misli. Zatrtje čustev pa ljudi frustrira in se prej ali slej sprosti, 

lahko v oblikah veliko hujšega nasilja. Zagovorniki omejitev pa na drugi strani trdijo, da je pri 

sovražnem govoru enako kot pri drugih oblikah nasilja: uporabljena je moč z namenom 

podreditve drugih. Ljudje lahko še vedno ozaveščajo svoje predsodke in stereotipe, se o njih 

pogovarjajo, nimajo pa pravice do diskriminacije. Omejevanje sovražnega govora je v resnici 

oblikovanje družbene norme, gre za razmejevanje med tem, kaj je prav in kaj narobe. Ne gre za 

ustvarjanje tišine, ampak za jasno sporočilo, da sovražni govor nima legitimnosti.  

Znotraj svobode govora je nujno potrebno tudi delovanje, ki sovražni govor razume kot proti 

manjšinam usmerjen diskriminatorni govor in se nanj na različne načine tudi odziva (z 

opozarjanjem, izobraževanjem o negativnih posledicah sovražnega govora itd.) (Bajt, 2017).  

Leskošek (2005b) govori o razrednosti sovražnega govora. Pravi, da gre pri razpravah o 

sovražnem govoru za razredno vprašanje: »Najprej je takšen govor pripisan ljudem na dnu 

družbene lestvice, kjer se znajdejo različne družbene skupine: neizobraženi, brezposelni, 

proizvodni delavci, priseljenci, kriminalci in drugi marginalci. Na ta sloj se očitno vežejo 

prepričanja o barbarskosti, nekulturnosti, skrajno poenostavljenem razumevanju sveta, zato se 

mu zlahka pripiše še družbeno zlo« (str. 93). Avtorica nadaljuje z razmišljanjem o tem, da je 

tako videti, kot da je sovražni govor nekaj, kar se dogaja na margini in je problem nižjih slojev, 

hkrati pa so ravno tisti, ki naj bi bili nosilci sovraštva, tudi njegove žrtve. Vendar takšno 

razumevanje sovražnega govora spregleda vprašanje družbene in politične moči. »Sovražni 

govor je najbolj nevaren takrat, ko prihaja iz prostorov moči: iz parlamenta, političnih strank 

vlade, univerze ali cerkve. To so prostori, ki urejajo vsakdanje življenje ter določajo pravice in 

možnosti ljudi. Nevarno je, ko postane sovražni govor orodje ali pa celo strategija za 

pridobivanje in utrjevanje oblasti« (prav tam, str. 94). Sovražni govor proti neki skupini 
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posledično tudi legitimira dejanja proti tej skupini. Dejanja postanejo del delovanja institucij 

(prav tam).  

Tudi Bajt (2017) izpostavlja podobno, in sicer pravi, da je treba razlikovati med na eni strani 

množico posameznikov, ki s svojimi komentarji načeloma ne dosegajo širše javnosti, in na 

drugi strani političnimi akterji, odločevalci, ki pa so pomembni generatorji javnega diskurza in 

nosijo veliko odgovornost za posledice svojih dejanj, predvsem v zadnjem času, ko se pojavlja 

vse več rasističnih in izključevalnih izjav. Treba je opozarjati na sistemske neenakosti in hkrati 

tudi izpostavljati odgovornosti političnih elit, saj njihova dejanja ustvarjajo pogoje za porast 

sovražnega govora.  

»Zato zahteve po obravnavanju sovražnega govora kot nasilnega dejanja niso zahteve po 

omejevanju svobode govora ali celo po uvajanju politično korektnega govora« (Leskošek, 

2005b, str. 94). Naša svoboda je vedno omejena s svobodo nekoga drugega, zato ne moremo 

premišljevati brez odgovornosti. Vsak, ki opredmeti neko skupino ljudi tako, da jo ponižuje in 

razčloveči, je za to odgovoren (prav tam).  

Tudi Čeferin (2017) piše, da sicer moramo biti previdni pri omejevanju pravice do svobode 

izražanja, saj gre za eno najdragocenejših človekovih pravic in temelj skoraj vsake druge oblike 

svobode. Treba je dopustiti tudi ostre in provokativne izjave, ki posegajo v pravico do osebnega 

dostojanstva v drugih, ampak le v primeru, če so namenjene razpravi o temi, ki je pomembna 

za javnost. Če pa so to izjave, pri katerih gre le za spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, 

je zlorabljeno pravico do svobode izražanja treba omejiti oziroma sankcionirati.  

Sovražni govor je globoko zakoreninjen na ravni družbenih razmerij, zato ga je najbolj 

relevantno obravnavati preko širjenja javne razprave, krepitev zmožnosti za sistematično javno 

odzivanje in z ustvarjanjem pogojev za večjo družbeno enakost. Najboljši odgovor na sovražni 

govor je več govora o sovražnem govoru in tudi širše o tej tematiki (o predsodkih, sistemskih 

neenakostih ipd.). Če se na sovražni govor ne odzovemo, ga še dodatno krepimo, saj 

dopuščamo, da se neovirano uveljavlja v prostorih javne razprave (Bajt, 2017).  

6.5 O sovraštvu in strahu pred različnostjo  

 

Emcke (2017) piše, da so vedno kategorialno »drugi« tisti, ki ogrožajo ali zatirajo »lastno«, gre 

za to, da je treba »druge« postaviti v manjvredni položaj. Tako je pozneje nasilje nad njimi 

dojeto kot opravičljivo ali celo kot nujno dejanje. Avtorica piše, da je pogosto prisotno 

prepričanje, da bi morali biti ti »drugi« hvaležni za vse, kar jim je nudeno, in posledično tudi 

ponižni, v smislu, ali ni počasi pa že res dovolj te strpnosti in ali se ne bi tisti, ki so drugačnega 

videza, drugačne vere ali tisti, ki ljubijo malo drugače, počasi vendarle zadovoljili s tem, da jih 

prenašamo. Avtorica navaja primer dvolične strpnosti do muslimanov, kjer gre za mišljenje, da 

naj živijo pri nas, v religijskem smislu pa naj vseeno ne živijo kot muslimani.  

Emcke (2017) izpostavlja, kako naj bi obravnavali sovraštvo: »Obravnavanje sovraštva in 

nasilja v strukturah, ki ju omogočajo, pomeni tudi razgaljanje kontekstov predhodnega 

opravičevanja in naknadnega odobravanja, brez katerih ne bi bila mogoča. Obravnavanje 

različnih virov, iz katerih se v konkretnih primerih napajata sovraštvo in nasilje, pomeni tudi 

zavračanje popularnega mita, češ da je sovraštvo nekaj naravnega, nekaj danega, češ da je 
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sovraštvo nekaj bolj avtentičnega kakor spoštovanje. Toda sovraštvo ni že vnaprej dano. 

Sovraštvo se šele ustvari. Tudi nasilje se rodi iz priprav. Proti komu se bosta sprostila sovraštvo 

in nasilje, v koga se bosta uperila, katere motnje in ovire morajo biti prej še izpodjedene – vse 

to ni prav nič naključno, ni vnaprej dano, ampak se šele kanalizira« (str. 15).  

Emcke (2017) piše o biologizaciji političnega jezika, ki poganja in povezuje metafore, ki se iz 

konteksta medicinske oskrbe telesa prenašajo tudi na družbo. Kulturna ali verska raznovrstnost 

tako ogrožata nacionalno zdravje homogenega ljudskega telesa. Ko se ujamemo v ta vzorec, se 

začnejo pojavljati tudi strahovi pred okužbo od razlikujočega se »tujega«. Vsaka, tudi 

najmanjša drugačnost napade in kontaminira zdravo, homogeno telo naroda. Avtorica piše, da 

se s to miselno podobo »izoblikuje samovoljna hipohondrična identiteta« (str. 87), ki se 

neprestano boji okužb od drugačnih prepričanj in praks – »kot, da bi se že vsaka drugačnost, 

vsako odstopanje od kakorkoli že definirane nacionalne norme epidemično širilo kot kaka 

kulturna ali religijska kapljična infekcija« (str. 87). To kaže, da ne gre za posebej trpežen 

''kulturni imunski sistem'', če se je vsakega srečanja z drugimi telesi treba bati kot velike 

nevarnosti in se mu skušati izogniti. »Biopolitična fantazija ljudskega telesa, ki mora ostati 

zdravo, budno goji strahove pred še tako drobnimi različnostmi« (str. 88).  

Avtorica zgoraj napisano ponazori s primerom verskih pokrival pri muslimanskih ženskah, ki 

pri marsikom zamajejo njegovo samozaupanje. Kot da bi že pogled na pokrito žensko povzročil 

razkroj krščanstva in njegovih vernikov. Kot da bi pokrivalo prehajalo z glave tistega, ki ga 

nosi, na glavo tega, ki ga gleda. Zakaj torej naglavna pokrivala povzročajo toliko živčnosti? Ti 

kulturni oziroma verski simboli dokazujejo le to, da obstajajo tudi ljudje druge vere in/ali 

narodnosti (Emcke, 2017).  

Emcke (2017) zaključi, da »ko tistim, ki se odmikajo od vnaprej dane norme neke nacije, ne bo 

treba več samo živeti na skrivaj in molčati, temveč bodo lahko postali vidni in slišani v 

vsakdanjem življenju: se pojavljali v filmih /…/, bili popisani v učbenikih kot le en primer le 

ene drugačne oblike verovanja, ljubljenja ali oblačenja, ko se bodo vgrajevala tudi drugačna 

stranišča in bo s tem očitno, da stare konstrukcije v resnici niso bile posplošljive na vse /…/ – 

tedaj vse to tudi za imaginarno ljudsko telo ne bo pomenilo nobene nevarnosti. Le normalna 

raznolikost moderne družbe bo končno stopila iz stare nevidnosti, iz sence norme (str. 89).  

6.6 Novi, kulturni rasizem 

 

»Biti drugačen nemalokrat postane nekaj totalnega in nenadoma zakrije vse tisto, kar je ljudem 

skupno. Drugačnost postane Drugost. In že smo na področju rasizmov, ki se izražajo v stilu 

ravnanja ene skupine ljudi do druge. Najpogosteje gre za prepričanje enih o tem, da so njihovi 

ideali lepote, kreposti, inteligence in premišljenosti norma, po kateri naj se ravnajo vsi drugi 

ljudje« (Zaviršek, 1996, str. 12). 

Krašovec (2004) dokazuje, da rasa ni več tisto bistveno, kar novodobni rasizem potrebuje za 

svoje delovanje. Pravi, da se v družbi soočamo s premestitvijo osi razlikovanja. Če je bila nekoč 

v ospredju biološka determiniranost (oblika obraza, barva polti ...), je danes vse bolj aktualna 

kulturna determiniranost (prehrambne in seksualne navade, način obnašanja, stil oblačenja ...). 

Gre za ideološko nevarnost, ki je predstavljena kot nalezljiva in bi brez sprejemanja ukrepov 
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lahko delovala v škodo »zdravemu delu« družbe. Avtor premik v smeri postrasnega 

(kulturnega) rasizma povezuje s spremembami v ekonomiji in ideološki strukturi svetovnega 

sistema. Danes je veliko govora o odprtosti družbe in popolnoma svobodni izbiri identitete. 

Posledično tudi rasizem ne more več nastopati na podlagi prirojenih lastnosti, ki jih ni mogoče 

spremeniti (npr. barva kože), ampak si raje izbira kulturne lastnosti, ki so domnevno stvar 

svobodne (individualne) izbire posameznikov. 

Podobno piše tudi Balibar (2004), ki izpostavlja, da današnji rasizem ideološko spada v okvir 

»rasizma brez ras«. Glavna tema tovrstnega rasizma ni biološka dednost, ampak 

nepremagljivost kulturnih razlik. Na prvi pogled ne predpostavlja superiornosti določene 

skupine v odnosu do drugih, ampak »le« škodljivost odpravljanja meja, nekompatibilnosti 

življenjskih stilov in tradicij. Tudi Baskar (2004) govori o rasizmu brez rase. Namesto rase je 

v ospredju kultura. Priseljenci so nesprejemljivi, ker pripadajo drugim in drugačnim kulturam. 

Govori o neorasistični ideologiji: »/…/ priseljenci niso več nesprejemljivi zato, ker so brez 

kulture (kar je bilo nekoč razumljeno kot posledica pripadnosti nižji rasi), temveč zato, ker je 

njihova kultura ireduktibilno drugačna. ''Bosanci'' v očeh neorasistično razmišljajočih 

Slovencev niso več ''brez kulture'', temveč je njihova kultura ''drugačna od naše''« (str. 128). 

Avtor prav tako izpostavlja vztrajnost in zakoreninjenost rasizma ravno zaradi premika od rase 

h kulturi. Ko se je ugotovilo, da pojem človeške rase nima prave biološke vsebine in da je 

rasizem ideologija brez znanstvene podlage, rasizem ni izginil.  

Krašovec (2004) razlaga, zakaj še vedno govorimo o rasizmu, če v bistvu ne gre več za raso: 

»Še zmeraj govorimo o rasizmu zato, da bi poudarili, da gre pri kulturnem rasizmu za podobno 

ideologijo in podobno delovanje kot pri biološkem, čeprav se ne naslanja več na raso« (str. 

208). Sodobni rasizem torej ne potrebuje več rase ali naroda, temveč vedenjske vzorce, navade 

in načine obnašanja. Krašovec (2004) to z eno besedo imenuje kultura in pravi, da gre za 

uporabo enake ideološko-diskurzivne logike.  

Gulič (2013) piše, da so se po odpravi biološke razlage rasizma raziskovalci obrnili h kulturi. 

Razlaga za rasno in etnično neenakost je postala kultura. Tovrstni rasizem kulturo razume kot 

nepremostljivo oviro znotraj rasnih oziroma etničnih manjšin. »Rasna razmerja, ki so se 

oblikovala v obdobju kolonializma, se ohranjajo še dolgo po tem, ko se spremenijo mnoge 

ekonomske strukture, na osnovi katerih so ta razmerja nastala. Neenakosti, ki so se oblikovale 

v kolonializmu, še vedno vplivajo na možnosti in plače, na primer migrantov, ki prihajajo iz 

nekdanjih kolonij. /…/ Kulturni rasizem je nadomestil biološko razlago za rasno/etnično 

neenakost, saj je bilo treba opravičilo za rasno/etnično neenakost v obdobju postkolonializma 

in globalizma ''posodobiti'', da bi lahko dalje upravičevali nove transformacije, kot so globalni 

konkurenčni trg, mogočne multinacionalne korporacije in rastočo koncentracijo bogastva« 

(prav tam, str. 78).  

Sivanandan (2001) v Bučar Ručman (2014) piše o novi obliki diskriminacije, ki ji pravi 

»poverty is the new Black«. Ugotavlja, da je v ozadju strahu in sovraštva pred tujci ideja o 

obvarovanju »naše rase« in »našega« življenjskega sloga. Tovrstna oblika ksenofobije ustreza 

značilnostim starega rasizma, vendar z eno razliko – ne izključuje več le temnopoltih. Novi 

rasizem se usmerja na kategorije ljudi, kjer ni več pomembna barva kože, skupno jim je to, da 

so revni.  
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Na drugi strani Ule (2005) izpostavi precej drugačno raziskovalno ugotovitev, in sicer, da 

moderni rasisti izražajo več predsodkov zoper tiste predstavnike marginalne skupine, ki imajo 

višji družbeni položaj, ki so več dosegli v življenju, kot zoper tiste iz nižjih družbenih slojev. 

To se vidi na primer pri propustnosti izobraževalnih ali poklicnih poti, kjer je predvsem dostop 

do vodilnih mest otežen za druge. Tako odklonilni rasizem vodi k zmanjševanju izobraževalnih 

in poklicnih možnosti za različne etnične in rasne skupine.  

Medtem ko so ljudje nekdaj predsodke izražali v neposrednih stikih s člani drugih družbenih 

skupin, se danes kažejo predvsem skozi izogibanje stikom z njimi. Sodobni rasisti ne trdijo več, 

da so črnci manj inteligentni kot belci, da so leni, ampak da imajo preveč pravic in da zahtevajo 

preveč privilegijev. Ne gre za neposredne odzive ljudi na pripadnike etničnih manjšin, temveč 

za posredne odzive. Medtem ko naj bi pri tradicionalnem rasizmu prevladovalo sovraštvo in 

odkrito nasilje do drugih skupin, zdaj prevladuje ignoriranje, distanca, cinizem. »Novi« rasizem 

torej ni tako izključevalen kot »stari« rasizem in se izraža posredno in bolj prikrito (Ule, 1999).  

Ule (2005) poudarja, da tradicionalni rasistični diskurz zamenjujejo prikrite in posredne oblike, 

kjer se »rasni« pojmi niti ne pojavljajo, vendar tak diskurz vseeno učinkuje kot stigmatizacija 

in diskriminacija etničnih ali drugih skupin. Tovrstni rasizem ni več usmerjen nasploh proti 

črncem, Arabcem, Azijcem, judom, temveč le proti tistim, ki se niso pripravljeni »integrirati« 

v »našo« skupnost.  

Pettigrew in Meertens (1995) razliko med tradicionalnim in modernim rasizmom opisujeta kot 

razliko med »kričavim« in »hladnim« rasizmom. Oba raziskovalca sta prišla do te ugotovitve 

na podlagi obsežne raziskave v več evropskih državah. Hladni rasizem za razliko od kričavega 

rasizma ne izraža odkritih negativnih čustev do manjšin, ampak se vzdržuje vseh pozitivnih 

čustev do njih. Kričavi rasisti zagovarjajo nasilen izgon vseh nezaželenih etničnih manjših, 

hladni rasisti pa zagovarjajo le omejen izgon za tiste pripadnike teh manjših, ki nimajo urejenih 

osebnih dokumentov ali so zagrešili kriminalna dejanja.   

Moderni rasisti se nočejo izdati, celo zavedati se nočejo svojega rasizma. »Nosilci tovrstnih 

predsodkov opravičujejo svoje predsodke pred javnostjo in pred seboj s čedalje bolj 

''zahtevnimi'' manjšinami, ki ''ogrožajo svoboščine in pravice ljudi'', na primer pravico do 

varnega življenja, do varnega gibanja, in ki živijo na račun davkoplačevalcev« (Ule, 2005, str. 

25).  

Ule (2005) pravi, da ima odklonilni rasizem opraviti s potlačevanjem občutkov. Tradicionalni 

rasist je odkrito izražal svoje sovraštvo in pri tem ni skrival svojih občutkov in čustev, sodobni 

rasist pa mora skrbno paziti na to, da v javnosti ne izpade kot rasist. Ampak potlačeni občutki 

še vedno obstajajo v nezavednem in vplivajo na vedenje posameznika. Pri sodobnem rasizmu 

gre za poudarjanje in opravičevanje večvrednosti dominantne skupine nad marginalno, medtem 

ko je tradicionalni rasizem poudarjal manjvrednost marginalne skupine v primerjavi z 

dominantno. »Samo na prvi pogled gre za enako razmerje. V sodobnem diskurzu je govor o 

''manjvrednosti'' marginalnih skupin jasno označen kot rasističen, kot nekaj slabega. Zato se mu 

sogovorci izogibljejo. Odklonilni rasizem torej ni zgolj zamaskiran in privatiziran tradicionalni 

rasizem, temveč je nova oblika predsodkovnega mišljenja, izražanja in delovanja. Temelji bolj 

na favoriziranju pripadnikov svoje skupine kot pa na diskriminaciji tuje« (prav tam, str. 24).  
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6.7 Diskriminacija priseljencev pri zaposlovanju in na delovnem mestu 

 

Zaposlitev je temeljna za ekonomsko varnost in neodvisnost. Poleg tega omogoča 

vzpostavljanje stikov med priseljenci in večinskim prebivalstvom, kar je pomembno za socialno 

integracijo. Zato je dostop do zaposlitve bistvenega pomena za priseljenca v novem okolju. 

Ogromno priseljencev na začetku sprejme zaposlitev v sektorjih, ki so manj atraktivni in kjer 

je manj konkurence. Pogosto za boljša delovna mesta nimajo zadostnih pogojev ali pa jim jih 

novo okolje ne prizna. Ena izmed glavnih ovir pri konkuriranju za boljša delovna mesta je slabo 

znanje jezika (čeprav popolno znanje jezika velikokrat sploh ni nujno za učinkovito opravljanje 

določenega poklica). Zaradi številnih strukturnih ovir in različnih oblik diskriminacije, 

priseljenci pogosto predstavljajo nadpovprečni delež med brezposelnimi. Pogosto tudi obtičijo 

na delovnih mestih, ki niso primerna njihovi izobrazbi, za napredovanje pa nimajo možnosti 

(Coussey, 2000, v Bešter, 2007).  

6.7.1 Etnična diskriminacija na področju zaposlovanja in na delovnem mestu  

 

Brezigar (2007) piše o diskriminaciji priseljencev. Pri obravnavanju etnične diskriminacije v 

delovnem okolju razlikuje dve vrsti etnične diskriminacije, to sta trda etnična diskriminacija in 

mehka etnična diskriminacija. Vrsti etničnih diskriminacij avtorica kombinira s posredno in 

neposredno obliko diskriminacije in tako na koncu pojave etnične diskriminacije v delovnem 

okolju razvršča v štiri kategorije:  

1. Neposredna trda diskriminacija: Značilna odprta in direktna diskriminacija do 

etnične skupine, ki jih direktno postavlja v neugodnejši položaj v primerjavi z ostalimi 

zaposlenimi, na primer člen v pravilniku o napredovanju, ki prepoveduje napredovanje 

pripadnikov etničnih manjših na določeno delovno mesto.  

2. Posredna trda diskriminacija: Navidezna nevtralnost do etničnih manjšin, vseeno pa 

so učinki zanje bistveno bolj neugodni kot za ostale, na primer pravilnik z določilom, 

da je za napredovanje potrebna odsotnost dvojnega državljanstva.  

3. Neposredna mehka diskriminacija: Kljub temu da je na formalni ravni etnična 

diskriminacija prepovedana, do te prihaja v medosebnih odnosih, tovrstno 

diskriminacijo izvaja nadrejeni, ki zaradi svojih lastnih predsodkov pripadniku etnične 

manjšine sistematično dodeljuje nižje ocene na področju komunikacije v slovenščini. 

Ne gre za diskriminacijo kot rezultat formalnega postopka, temveč posledico 

predsodkov, zato tovrstno diskriminacijo imenujemo mehka diskriminacija.  

4. Posredna mehka diskriminacija: O tovrstni diskriminaciji govorimo takrat, ko se na 

ravni odnosov med ljudmi etnična diskriminacija pojavi kot stranski pojav. Primer bi 

lahko bilo podjetje, kjer bi na ključnih položajih zaposlovali zgolj ljudi, ki imajo 

slovensko državljanstvo že od rojstva.  

Brezigar (2007) še natančneje pojasnjuje trdo in mehko etnično diskriminacijo. Trda 

diskriminacija se pogosteje pojavlja v posredni obliki, običajno se pojavlja v situacijah, ko gre 

npr. za ocenjevanje znanja jezika in na podlagi tega pride do različnih nepravičnosti (npr. 

manjše nagrade za pripadnike etničnih manjšin, slabše možnosti za napredovanje). Pojavlja se 

v formalnih postopkih, v organizacijah, kjer imajo določena pravila o tem, kako naj bi se 
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uslužbenci vedli. Na drugi strani je mehka diskriminacija, ki se pojavlja v primerih, ko sistemi, 

pravila, navodila in postopki organizacije ne zmorejo do podrobnosti urejati ravnanj 

uslužbencev. Gre za primere vedenj posameznikov, ki so povezani z neformalnimi postopki, ki 

niso v okviru formalnih pravil, ampak se kljub temu dogajajo. Pojavlja se predvsem v 

medosebnih odnosih. Pri mehki diskriminaciji gre pogosto za subtilne, prikrite in težje 

prepoznane pojave, ki pa škodujejo pripadnikom etničnih manjšin in jih je zaradi tega težje 

ugotavljati in meriti.  

Brezigar (2007) v nadaljevanju pojasnjuje, da gre etnično diskriminacijo razumeti tudi na 

drugačen način, kot zgolj temelječo na ravnanjih, vedenjih in praksah. Etnično diskriminacijo 

lahko razumemo tudi skupaj s predsodki, obstoječimi držami in stereotipi, ki včasih preidejo v 

diskriminatorno ravnanje ali ustvarjajo diskriminatorne učinke. Tako posredna kot neposredna 

diskriminacija sta zakonsko prepovedani, na drugi strani pa imamo predsodke, negativen odnos 

do (etničnih) manjšin in stereotipe, ki niso. Do težav prihaja, ko pride do preobrazbe 

predsodkov in stereotipov v subtilne pojave diskriminacije. Do pravnih postopkov v takšnih 

primerih sicer prihaja, vendar se ves čas pojavlja problem merjenja in dokazovanja prisotnosti 

etnične diskriminacije, tako da do kazni v glavnem ne prihaja. Ko govorimo o subtilnih pojavih 

diskriminacije, vedno govorimo o mehki diskriminaciji.  

Brezigar (2007) omenja tudi statistično diskriminacijo, ki temelji na posplošenih statističnih 

značilnostih etnične skupine, ki pa niso posplošljive na vsakega posameznika. Primer tovrstne 

diskriminacije bi bil delodajalec, ki o potencialnem zaposlenem ne bi imel vseh potrebnih 

podatkov, zato bi se pri odločitvi opiral na uradne statistične podatke o etnični skupini. Na prvi 

pogled sicer ni nič spornega, saj gre za uporabo uradnih statističnih podatkov, vendar gre za 

posploševanje podatkov na posameznike, zato prihaja do diskriminacije med posamezniki, ki 

pripadajo različnim etničnim skupinam. »Pripadniki etničnih manjšin se večkrat znajdejo v 

stalno se obnavljajočem začaranem krogu: njihovo uspešnost zavira obstoj izjemno subtilne 

diskriminacije, ki jo pogosto generirajo etnični predsodki in stereotipi. Posledično so manj 

uspešni, kot so z njimi primerljivi kolegi, to pa povzroča povprečno slabšo uspešnost celotne 

etnične skupine« (prav tam, str. 266).  

6.7.2 Delavci migranti 

 

»Prejemajo nizke plače. Delajo v slabih delovnih pogojih. Živijo v prenatrpanih, neopremljenih 

in nevzdrževanih sobah, za katere plačujejo previsoke cene. Obtožujejo jih t. i. nekulturnosti. 

To so delavci migranti v Sloveniji. Delavci, ki so zapustili svoje družine v želji, da bolje 

poskrbijo zanje. In pristali v situaciji, kjer se je eden izmed njih vprašal: ''Ali je to Evropska 

unija?''« (Medica in Lukič, 2010, str. 9).  

Medica (2010) piše o primerjavi med migranti in sužnji. Oba pojma bi lahko označevala 

nesvobodno delovno silo, ki se prisiljeno giblje. »Zdravstvene in zakonske pravice migrantov 

so praviloma omejene, ravno tako delovne pogodbe. Pogosta je tudi izločenost iz posameznih 

poklicev, visokih položajev in funkcij, problematično je pridobivanje delovnih dovoljenj, ki so 

vezana na enega delodajalca, kar pomeni, da si delavec (tudi v Sloveniji) ne more poiskati dela 

pri drugemu delodajalcu, za nezadovoljne je edina alternativa pot domov« (str. 39).  
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Medica in Lukič (2010) pišeta o povečanem obsegu migracij v zadnjih petnajstih letih in o 

spremenjenih značilnostih migracij. V Evropski uniji postaja vprašanje regulacije priseljevanja 

vse bolj aktualno, še posebej zato, ker demografski trendi v državah Evropske unije (nizka 

rodnost, staranje prebivalstva) vplivajo na pomanjkanje delovne sile. Tako bo tudi v prihodnje 

ostal povečan delež ekonomskih migrantov eden izmed glavnih načinov za zapolnjevanje 

manka na trgu delovne sile. Tudi Pajnik (2010) govori o vse večjih potrebah po nekvalificiranih 

in težavnih fizičnih delih v EU, ki jih zapolnjujejo migranti. Največ povpraševanja po delovni 

sili migrantov je ravno v sektorjih, kjer so pogoji dela slabši: gradbeništvo, proizvodnja, 

skrbstveni sektor, sezonska dela itd. Delavci iz držav nekdanje Jugoslavije so v Sloveniji že kar 

stalnica. Številčno jih je največ (od vseh priseljencev), so najbližji, najbolj enostavno jih je 

pripeljati in tudi odpeljati, če jih ne potrebujejo več (Medica, 2010). Malačič (2010) piše, da je 

po vstopu Slovenije v EU začelo število tujih delavcev pri nas naraščati. Ob koncu leta 2007 

jih je bilo 66.100, decembra pa 90.700, kar pomeni 9,6 % aktivnega prebivalstva.   

»Slovenija vstopa v fazo, da kot zrela družba spodbudi realizacijo integracije, ki mora biti 

obvezni del imigracijske politike. Slednja naj bi migrantom omogočila vključevanje v civilno 

družbo, šolstvo, zdravstvo, trg delovne sile, socialno in politično državljanstvo. Vendar praksa 

opozarja nasprotno: delavci/-ke migranti/-ke, kot someščani/-ke, posamezniki/-ce ostajajo 

socialno izključeni, marginalizirani, nevidni. Človekove pravice, socialno in politično 

državljanstvo, uredbe o integraciji ostajajo le pobožne želje« (Medica, Lukič, 2010, str. 9). 

»Nacionalne države državljanstvo opredeljujejo kot status, članstvo v nacionalni skupnosti. 

Migranti veljajo za nedržavljane, nečlane, za katere pravice iz socialnega državljanstva vedno 

veljajo v omejenem obsegu« (Pajnik, 2010, str. 14).  

Balibar (2007) piše, da so migranti v sodobnih nacionalnih skupnostih v položaju, ko nimajo 

pravice imeti pravico, kar definira njihov obstoj na robu pravic. Pajnik (2010) doda: »Krožno 

pogojevanje pravic, selektivno pripuščanje k državljanstvu se za migrante začne ob vstopu v 

državo: da so migranti pripuščeni na rob pravic, mora ta biti ''legalen''. V primeru ''nelegalnega'' 

vstopa so migranti definirani ne samo za nečlane, ampak postanejo ''ilegalni'' nečlani, tj. dvakrat 

nedržavljani« (str. 24).  

Pajnik (2010) izpostavi t. i. politike krožnega pogojevanja, in sicer pravi naslednje: »Politike 

zaposlovanja, bivanja, dostopa do socialnih storitev, pridobivanja državljanstva smo definirali 

kot strategije krožnega pogojevanja. Eno dovoljenje pogojuje drugega. Brez dovoljenja za delo 

ni mogoče pridobiti dovoljenja za stalno prebivanje; brez osebnega delovnega dovoljenja se ne 

morejo prijaviti na zavodu za zaposlovanje; brez stalnega prebivališče niso vključeni v sistem 

zdravstvenega zavarovanja; brez državljanstva niso upravičeni do neprofitnih najemnin …« 

(str. 34).  

Medica (2010) piše, da so bili formalno-pravni temelji za slovensko integracijsko politiko 

postavljeni že leta 1999 z Resolucijo o imigracijski politiki. Izhaja iz večkulturnosti slovenske 

družbe, svoje cilje gradi na načelih enakopravnosti, vzajemnega sodelovanja in svobode. 

Priseljencem so zagotovljene tudi pravice do izražanja etnične pripadnosti, kulture in do 

uporabe maternega jezika. Z ustavo sta zagotovljeni prepoved diskriminacije in enakost pred 

zakonom. Avtorica poudarja, da »integracija v socialnem okolju lahko zaživi, ko jo v 

vsakdanjih stikih sprejmejo tudi ''navadni'' ljudje. Sama odločitev političnih elit, napori 
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nevladnih organizacij, da bodo oblikovali dobro integrirano multikulturno družbo, v kateri bodo 

različne kulture enakopravno živele druga z drugo, je premalo, da bi se ta cilj udejanjil v praksi. 

Če socialna interakcija ne pelje k širši in dvosmerni družbeni integraciji, če je vse usmerjeno 

na ohranjevanje statusa quo, se zmanjšuje tudi družbena kohezivnost in odpira prostor 

dezintegrativnim elementom znotraj družbe« (prav tam, str. 47).  

Praksa kaže, da država spodbuja priseljevanje, ko potrebuje delovno silo, za ustrezno 

integracijo priseljencev pa ne poskrbi. »Dokler obstaja v javnosti stereotipna predstava o 

imigrantih, dokler bo odnos države in njihovih političnih, verskih in kulturnih pričakovanj tak, 

da bodo prezirani v svoji ožji okolici in na delovnih mestih, v širši javnosti pa odrinjeni na rob, 

je paradoksalno govoriti o aktualnem uresničevanju kakršnekoli integracije« (Medica, 2010, 

str. 55).  

6.7.3 »Umazano« delo za tujce  

 

V Sloveniji se že od začetka 90. let pojavlja vprašanje o zaposlovanju tujcev v Sloveniji (to 

sovpada z naraščanjem brezposelnosti). Cilj politike je bil, da se da prednost zaposlovanju 

domače delovne sile in se omeji zaposlovanje tujcev (Breznik, 2005). »Zakon o zaposlovanju 

tujcev je leta 1992 dovolil zaposlitev za določen čas tujcu, le če tega delovnega mesta ni bil 

pripravljen sprejeti domači iskalec zaposlitve. Zakon o zaposlovanju in delu 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« (prav tam, str. 136).  

Breznik (2005) piše o tem, da je v 90. letih naraščala brezposelnost domače delovne sile, kljub 

temu pa so imeli v gospodarstvu, kmetijstvu in gozdarstvu težave pri iskanju delavcev. Domači 

delavci se niso radi odločali za zaposlitev v teh dejavnostih, saj so bile slabe delovne razmere 

in nizke mezde. Rešitev bi bila, da bi lastniki podjetij (morda ob spodbudi države) izboljšali 

delovne razmere in zvišali mezde in tako naredili tovrstna delovna mesta privlačnejša za 

''razvajene'' domačine. Država pa je naredila ravno nasprotno, podprla je stališča lastnikov, da 

so ''umazana dela'' neprimerna za domačine in sprejela izjemo pri zaposlovanju. Delodajalci so 

s tem dobili možnosti, da lahko delovno mesto ponudijo tujcu, če se na razpis ne prijavijo 

slovenski kandidati. Tuji delavci so seveda bili pripravljeni sprejeti delo v slabših pogojih in za 

manjše plačilo, še posebej zato, ker je v sosednjih državah takrat divjala vojna in so bili ljudje 

pripravljeni zgrabiti za kakršnokoli delo, samo da bi rešili sebe in svojo družino.  

»Dinamičen trg dela zahteva hiter odziv. Če je povpraševanje po delu tujcev veliko, ga je treba 

hitro zapolniti. Kaj pa se bo zgodilo s tujci, ko pridejo v državo na daljši rok, pa bo postalo 

jasno šele veliko kasneje« (Malačič, 2010, str. 92). Avtor poudarja, da v državah s hitrim 

ekonomskih razvojem pogosto ni pomembno, kaj se bo s tujimi delavci zgodilo kasneje, glavno 

je, da so zadovoljene trenutne potrebe na trgu dela.  

Malačič (2006) piše o dejavnikih »potiska in potega«, ki delujejo na zaposlovanje tujcev v 

Sloveniji. Dejavniki potiska so povezani s slabšimi ekonomskimi razmerami in zapletenim 

političnim položajem v državah bivše Jugoslavije. Na drugi strani pa imamo močne dejavnike 

potega v Slovenijo in na njen trg dela. Pomembno je nesorazmerje med povpraševanjem in 

ponudbo določenih vrst dela. Tujci opravljajo težka, umazana in najslabše plačana dela. Tako 
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se je vzpostavila veriga migrantov, ki zapolnjuje slovenski trg dela z nekvalificiranimi delavci. 

Slovenski delavci imajo običajno prevelika pričakovanja in izobrazbo, zato niso pripravljeni 

sprejeti tovrstnih del.  

Država je prav na področju gradbeništva dovolila uvažanje tuje delovne sile in s tem to 

gospodarsko področje tako določila kot deficitarno. Zanimivo je, da se je to zgodilo ravno v 

gradbeništvu, ki je imelo v 90. letih veliko državnih naročil zaradi gradnje avtocestnega 

programa. Pri cenah, ki jih dosegajo gradbene storitve, in pri obsegu naročil, ki prihajajo v 

gradbena podjetja, bi gradbeniki lahko bili premožen delavski sloj, a gradbena podjetja, 

nasprotno, raje zaposlujejo tuje sezonske delavce (Breznik, 2005). 

Breznik (2005) se sprašuje, zakaj se torej država in delodajalci ne odločijo za spodbujanje 

zaposlovanja domače delovne sile v gradbeništvu (očitno nadpovprečno uspešni gospodarski 

panogi)? Če bi zares želeli znižati brezposelnost, bi bilo gradbeništvo idealno, saj je v letu 2002 

zaposlilo kar 52.000 oseb. Odgovor je seveda precej jasen: delodajalci bi morali v tem primeru 

tekmovati za domačo delovno silo z izboljšanjem delovnih pogojev in zviševanjem mezd, na 

drugi strani pa se tuji delavci ne upirajo kršenju kolektivnih pogodb, podaljševanju delovnega 

časa, zniževanju mezd. Še ena prednost za delodajalce je ta, da se tujega delavca laže znebijo, 

ko ga ne potrebujejo več, saj mu enostavno ne podaljšajo delovnega dovoljenja. »Ko je država 

omogočila gradbenim podjetjem zaposlovanje tuje delovne sile, se je seveda postavila, da bo s 

pravnimi sredstvi varovala akumulacijo kapitala in potegnila z delodajalci proti delavcem in 

delavkam« (prav tam, str. 138).  

Breznik (2005) nadaljuje z razmišljanjem o posledicah odločitve države o zaposlovanju tujih 

delavcev: »Z interpretacijo, da obstajajo ''umazana dela'', ki so lahko neprimerna za domačine, 

se je odprlo nevarno polje za instrumentalizacijo tuje delovne sile kot pritisk na zmanjševanje 

pravic vseh zaposlenih nasploh« (str. 138). Že v zgodovini je v zahodnih evropskih državah 

obstajal nekakšen »dvojni trg delovne sile«, ki je domačo in tujo delovno silo razdelil glede na 

vrsto dela in ju posledično tudi drugače obravnaval. To se je ponovilo v 90. letih, učinek tega 

pa je, da vlade in delodajalci tisto, česar niso mogli izsiliti s pogajanji s sindikati, izsilijo s tujo 

delovno silo kot konkurenčno domačinom. Država in delodajalci s pomočjo tuje delovne sile 

postopoma odpravljajo pravice delavcev. Država preprosto uvozi tujce, če domačini niso 

pripravljeni pristati na zmanjševanje svojih pravic (Breznik, 2005).  

S tem ukrepom je država začela ustvarjati ideološko ločnico med Slovenci in Slovenkami, za 

katere so primerna »čista dela«, in tujci, za katere so primerna »umazana dela«. Tako so se tudi 

tisti najbolj obupani domačini znašli pod pritiskom, da se ubranijo »umazanih del«, saj drugače 

tvegajo družbeno ponižanje (Breznik, 2005). »A ko gre človeku za preživetje, družbeni ugled 

ni najpomembnejši; če bi mu ''umazana dela'' omogočila dostojno preživetje, bi se jih zlahka 

oprijel; a prav iz teh razlogov, iz materialnih razlogov, se jih mora izogibati, saj so plačila za ta 

dela pod eksistenčnim minimumom, ki bi delavcu ali delavki še lahko jamčil zadovoljevanje 

osnovnih potreb. Domači delavec in delavka ne moreta sprejeti teh del, če hočeta preživeti; 

lahko pa jih sprejemajo tujci, ki živijo v izrednih razmerah ''delavskih koncentracijskih taborišč'' 

– ločeni od svojih družin in nastanjeni pri delodajalcu v barakah ali samskih domovih« (prav 

tam, str. 139).  
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Na gradbišča, v delavnice in tovarne prihajajo migrantski in sezonski delavci, ki pogosto ne 

pridejo z namenom, da bi se v državah, kjer delajo, nastanili s svojimi družinami. Običajno 

pustijo družine doma, sami pa živijo pri delodajalcu. Daleč stran od družine in prijateljev, v 

sovražnem okolju delavec prostega časa niti ne potrebuje. V tujo državo je prišel za krajši čas 

in se zavestno odločil, da se bo v tem času odrekel skoraj vsemu. Zaveda se, da ubožna plača 

pomeni bogastvo za državo, iz katere prihaja. Z denarjem, ki mu ostane, potem ko zadovoljni 

svoje najbolj skromne potrebe, lahko preživi vso družino (Breznik, 2005).  

Breznik (2005) piše, da so domači delavci in delavke postavljeni v konkurenco s tujimi delavci, 

ki delajo za ubožno plačo, nimajo pravice do družinskega življenja in zasebnosti, ampak so 

vseeno srečni, ker so plače, ki jih prejemajo, v državah, iz katerih prihajajo, sanjske. S tem ko 

si tujci rešujejo svoj ekonomski položaj, pa nehote prihajajo v konflikt z domačim 

prebivalstvom. Domačini na tujce gledajo kot na pritepence, ki jim kradejo delovna mesta, 

zbijajo mezde in kolektivne pravice. »Rasizem in netolerantnost, čeprav sta nedostojna 

slehernega človeka, sta spontani odgovor ljudstva, ki je zamenjal razredni boj z rasnim bojem« 

(prav tam, str. 140).  

Breznik (2005) piše o primeru v Italiji, kjer so se delodajalci z uvažanjem delovne sile izognili 

pogajanjem, ko je bil razredni boj najostrejši in so bili uspehi skoraj neizogibni. Postopoma so 

z migrantsko delovno silo načenjali delovne pravice, ki so že bile dosežene in zavrgli zahteve 

po izboljšanju položaja delavcev.  

Breznik (2005) poudarja, da domači delavci z ljudmi, ki so si reševali svojo kožo in se borili za 

košček kruha, pravzaprav niso mogli tekmovati. Lahko so jih samo sovražili, saj so jim 

predstavljali grožnjo, da bodo vsak čas tudi sami postali enaki nesrečniki. »Zato rasizem ni nič 

drugega kot izraz sovraštva do samega sebe, ki spreleti ljudi, ko se ozrejo po svojem pravem 

bistvu ali ko spoznajo, kakšne v resnici so njihove eksistenčne razmere« (prav tam, str. 142). 

Ampak prav s tem, ko skušajo domačini odpraviti to mizerijo s sovraštvom in rasizmom do 

tujih delavcev, se znajdejo še globlje v njej. Bolj kot sovražijo »umazana dela« in »umazano 

ljudstvo«, več pravic izgubijo kot delavci, saj se njihov položaj slabša skupaj s položajem 

migranta. Delodajalci jim podaljšujejo delovni čas, odpravljajo pravico do malice, zbijajo jim 

mezde, dokler tudi sami ne postanejo »umazano ljudstvo« (prav tam).  

»Ljudski rasizem in nestrpnost nam ne delujeta več kot iracionalna grožnja, neoliberalna država 

pa ne kot mila zaščitnica drugačnih in deprivilegiranih. Ni več mogoče prikriti, da evropske 

države neobrzdano kršijo načela, ki jih imajo zapisana v svojih konstitutivnih listinah, v 

kulturnih in socialnih politikah, kjer si nalagajo kot posebno skrb prav skrb za manjšinske in 

migrantske skupine. Evropske države sicer prikazujejo ta problem kot svoj neuspeh v boju s 

pritiskom političnih in ekonomskih migrantov, ki jih obravnavajo kot naravno katastrofo, ki 

silovito pritiska na njihove meje, hkrati pa jim armada nesrečnikov pride prav v boju z domačo 

razvajeno delovno silo. Pod kontrolo spuščajo ''tujce'' noter, ravno toliko, da lahko odpravljajo 

dosežke socialne države in popuščajo plutokracijam. Zato je končni učinek, da prej spodbujajo 

etične napetosti, kakor jih odpravljajo, tako rekoč neizogiben« (Breznik, 2005, str. 145).  

Breznik (2005) se sprašuje tudi o tem, zakaj se kaže kot nujno, da nacionalne države artikulirajo 

družbene probleme skozi etično vprašanje in ksenofobijo. Pravi, da se države z »globalizacijo« 



57 
 

postopoma odpovedujejo svoji suverenosti na različnih področjih (socialna sfera, kulturna, 

šolska, družbena itd.) in jo prenašajo na mednarodne institucije. To seveda sproži odpor 

državljanov in državljank, saj bodo imeli še manj pravic kot državljani in delavci. Avtorica 

izpostavi, da »medtem ko se najpomembnejša politika nacionalnih držav vodi tako rekoč 

neslišno, pa je toliko glasnejša politika, ki je državam še edina na voljo – klasična demografska 

politika. /…/ ker je demografska politika eden redkih instrumentov, ki je ostal suverenim 

državam, je prišlo do tihe mednarodne strpnosti do nasilja ''navznoter'', četudi je v grobem 

nasprotju z meddržavnimi konvencijami in priporočili« (prav tam, str. 146, 147). Danes to 

šokantno dejstvo žalostno izkušajo med drugimi tudi etnične skupine iz nekdanje Jugoslavije v 

Sloveniji (prav tam).  

6.8 Institucionalno nasilje  

 

Zaviršek (1996) piše o institucionalnem rasizmu, in sicer pravi: »Institucionalni rasizem se 

nanaša na bolj ali manj prikrito zatiralsko naravnanost institucij do ljudi, ki so jim pripisane 

manjvredne lastnosti« (str. 14).     

Petrovec (2015) piše o tem, da vsaka ustanova predstavlja moč, ki presega vsoto moči 

posameznikov. »Tudi ustanove s še tako humanitarnim poslanstvom se zlahka sprevržejo v 

mučilnice. Dovolj je prebrati poročila o ravnanju različnih cerkva, od ugrabljanja 

novorojenčkov v Španiji, uničevanju otrok in sterilizacij staroselcev v Kanadi do množičnih 

zlorab na Irskem in še marsikje. /../ Žalostna zakonitost je, da se žrtve ne morejo upreti in večini 

ostaja le misel, da je treba preživeti in potem z obrestmi vrniti onim, ki še pridejo« (str. 5).  

Vojska, policija, cerkev, zapori, internati ipd. so »topla greda za nasilje«. Preprečujemo ga 

lahko na dva načina. Prvi način so mnoga formalna telesa za preprečevanje tovrstnih pojavov, 

a se nanje ne moremo popolnoma zanesti zaradi strahu pri žrtvah. Le redko kdo je dovolj 

pogumen, da se sooči z močjo, ki ga mnogokratno presega. Drugi način je vzpostavitev 

odprtega sistema komunikacije, ki preprečuje nasilje oziroma vsaj večino nasilja. Torej 

nekakšna transparentnost; bdenje nad vsem, kar se dogaja. Potem bi se morda čez čas oblikovali 

odnosi, kjer bi bilo nasilje samoumevno nesprejemljivo (Petrovec, 2015).  

Petrovec (2015) piše o maskah, ki nam, ko si jih nadenemo, domnevno opravičujejo nasilno 

vedenje. Maske, ki so postale splošno priznane in sprejete. Za nasilje prepogosto uporabljamo 

opravičila in odpuščajoče razlage. Avtor navaja primer največjega kolektivnega zločina po letu 

1945, ki ga poimenuje »administrativni genocid«. Država je izbrisala več kot 25.000 ljudi. Čez 

noč niso več obstajali. Tovrstni administrativni smrti so sledile tudi dejanske. Nekateri 

posamezniki so odšli iskat potrdila o rojstvu/državljanstvu v kraje, kjer je bila vojna, nekateri 

so zapustili Slovenijo, večina pa je ostala v Sloveniji, kjer so životarili, odvisni od pomoči 

sosedov, prijateljev oziroma redkih, ki so se zavedali zločina in nujnosti poprave krivic.  

Lipovec Čebron (2010) piše o tem, da se o migrantih pogosto govori kot o potencialnih nosilcih 

kužnih bolezni, kar je izrazito ksenofobno in rasistično. Zdravje migrantov nas zanima le zato, 

ker bi lahko ogrožalo zdravstveno stanje »domačega« prebivalstva. V to skupino migrantov 

spadajo tisti, ki so bolj nezaželeni, torej nedokumentirani migranti, prosilci za azil in delavci 

migranti, ki opravljajo nizko kvalificirana dela.  
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Ideja kužnega migranta izhaja iz predstave o tem, da migrant s seboj prinese bolezen in s tem 

ogroža telesa domačinov, ki so ranljiva in dovzetna za okužbo. Tovrstna bolezen, ki jo s seboj 

prinesejo migranti, je v medijskem diskurzu običajno predstavljena kot nevarna in eksotična, 

podobne značilnosti pa naj bi veljale tudi za migranta. Precej očitno je, da predstave o kužnem 

migrantu ne bi smeli razumeti le znotraj dimenzije zdravstva, saj se nanaša na vse dimenzije v 

posamezni družbi in izhaja iz poglobitve razmejevanja našega od tujega, čistega od nečistega 

(Lipovec Čebron 2010).  

Dejanske raziskave pa kažejo, da je zdravje priseljencev enako dobro ali celo boljše od zdravja 

domačega prebivalstva. Lipovec Čebron (2010) omenja »učinek zdravega migranta«, ki naj bi 

pomenil, da so priseljenci redkeje na bolniškem dopustu. V nadaljevanju avtorica opozarja, da 

so lahko razlogi v ozadju tega različni (ni nujno, da je odsotnost bolniških posledica tega, da so 

že na splošno vedno bolj zdravi). Vse skupaj je lahko povezano tudi z ekonomskimi dejavniki, 

saj si migranti pogosto ne morejo privoščiti bolniškega dopusta ali jim celo delodajalci kršijo 

pravice v povezavi z bolniškimi dopusti. Delodajalec na primer ne plačuje prispevkov 

zdravstvenega zavarovanja za svojega zaposlenega in mu namerno onemogoča dostop do 

zdravstvenih storitev. Druga skupina razlogov so kulturni dejavniki, ki pogosto prispevajo k 

temu, da so migranti slabše informirani o našem zdravstvenem sistemu in o pravicah, ki jim 

pripadajo. Tretja skupina razlogov se nanaša na legalni status migranta. Zakoni za pridobitev 

statusa migranta vse težje dostopni, zato se povečuje število nedokumentiranih migrantov (prav 

tam).  

Emcke (2017) piše o izkušnjah Afroameričanov v ZDA, ki so v supermarketih redno predmet 

opazovanja in veljajo za potencialne tatove. Piše o tem, da so s strani policije pogosto brez 

razloga nadlegovani. Omeni tudi smrt Erica Garnerja, ki se je zgodila leta 2014, zaradi 

daviteljskega prijema policista, brez kakršnega koli razloga (Garner ni storil nobenega 

kaznivega dejanja, niti ni bil nasilen ali kako drugače nevaren).  

Krašovec (2004) izhaja iz značilne diskurzivne geste »čeprav to še ni dokazano«, ki jo je 

mogoče najti na različnih področjih (medicina, psihiatrija, represivne institucije). Gre za 

preobrat v delovanju institucij na teh področjih, ki ob srečanju z drugačnostjo spremenijo svoje 

običajne načine delovanja in delujejo brez utemeljenih dokazov, na podlagi t. i. fantastične 

nevarnosti.   

Krašovec (2004) navaja primere obravnavanja odvisnikov in skupine tujcev s strani medijev, 

pri čemer opozarja, da gre v obeh primerih za rasizem, ki se vrača na področje telesa. Gre za 

kulturni rasizem, ki nadomesti biološkega. Stari rasizem je razloge iskal v genskih zapisih, 

umski manjvrednosti itd., novi rasizem pa potrebuje bolezni, seksualne odklone, okvare 

možganov itd. To so stvari, ki jih za razliko od rase lahko posameznik prepreči, nadzoruje in 

zdravi. Tako dobimo rasizem, ki posega v telesa nenormalnih, jim odvzame besedo, jih 

preiskuje brez njihove odobritve. Diskriminacija temelji na očem nevidnih stvareh, ki pa jih 

strokovnjaki in strokovnjakinje lahko "utemeljijo". Samo oni lahko odkrijejo oziroma izmerijo 

stopnjo okvarjenosti in odstopanja od normalnosti.  

 

Krašovec (2004) poudarja, da ljudje potrebujejo »nenormalne«. Torej posameznike, ki jih 

uvrstimo v skupino »njih« na podlagi določene lastnosti. Navaja primer rezervne armade 
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brezposelnih v ekonomskem smislu, kar pa lahko povsem legitimno prenesemo tudi na ostale 

sfere življenja. Svet potrebuje sliko vsega umazanega in slabega, saj je ravno to podlaga za 

gradnjo podobe dobre in zdrave družbe v ideološkem smislu. »/.../ marginaliziranje določenih 

skupin ljudi je nujen pogoj reprodukcije, ohranjanja ustaljenega reda, da se marginalizacija 

dogaja na podlagi ideologije fantastične nevarnosti in da ta za enega od načinov svojega 

uveljavljanja uporablja prispodobo nalezljivosti. Večja nevarnost za ustaljeni red od kršenja 

njegovih simbolnih zakonov s strani marginaliziranih družbenih skupin bi bila egalitarnost, 

ureditev, v kateri nihče ne bi bil marginaliziran. Nevarnost, pred katero svari in v imenu katere 

deluje rasizem, ni osvoboditev te ali one konkretne marginalizirane družbene skupine ali 

družbeni učinki takšne osvoboditve. Institucionalni rasizem družbo predvsem varuje pred 

enakostjo« (Kraševec, 2004, str. 216).  

 

6.9 Medijski prikaz priseljencev 

 

»Moč množičnih medijev ni toliko v njihovi moči prepričevanja, kolikor je v njihovi moči 

izvajanja prikrite cenzure in v izrinjanju tehtnejših razprav iz javnosti« (Breznik, 2005, str. 

134). Ugledni slovenski mediji spodbujajo javnost k sovraštvu do neslovenskih etičnih skupin, 

homoseksualcev in deprivilegiranih skupin (prav tam).  

Komac (2007) piše o vlogi medijev pri uveljavljanju etnične različnosti, strpnosti in kulturnega 

pluralizma. V kolikšni meri mediji sodelujejo pri ohranjanju tradicionalne delitve »mi-oni« 

oziroma v kolikšni meri mediji pomagajo ustvarjati družbo, kjer bi tudi »oni« dobili možnost, 

da bi postali »mi«? 

Komac (2007) izpostavlja, da je odnos do manjšinske problematike pogojen z zgodovino in 

zgodovinsko percepcijo naroda. Mediji težko »popravijo« celotno sliko, vsekakor pa lahko 

ogromno prispevajo. Zato je zelo pomembno, da mediji aktivno delujejo proti rasizmu, 

ksenofobiji, predsodkom in sovražnosti. Avtor piše, da »že bežen pogled v slovenske medije 

razkrije, da je problematika ''novih'' narodnih skupnosti močno na obrobju medijskega 

zanimanja. Problematika je ''tiho spregledana'', ignorirana in/ali obravnavana z negativnega 

vidika. Pregledovanje strokovne literature razkrije, da takšen odnos ni neka slovenska 

posebnost – medijska marginalizacija (''novih'') manjšinskih skupnosti je tudi v drugih 

nacionalnih okoljih zelo pogost pojav, kar pa ne bi smelo biti opravičilo za slovenske medije« 

(prav tam, str. 375).  

Odnos medijev do različnih narodnih manjšin lahko razvrstimo na kontinuum od izrazitega 

spodbujanja netolerantnega ali celo sovražnega odnosa pa do prizadevanj za ohranjanje 

kulturne različnosti. Promoviranje slovenske družbe, v katero bi bile umeščene tudi »nove« 

etnične skupnosti in prizadevanja medijev za integracijo priseljencev, ki predpostavlja 

ohranjanje njihove kulture, ni v javnem interesu na področju medijev (Komac, 2007).  

Pajnik (2003) pokaže na medijsko soustvarjanje in legitimiranje diskurza, ki prikazuje 

posameznike oziroma (manjšinske) skupine, preko katerih se identificirajo, ali pa jim to 

identifikacijo pripisujejo drugi, kot »motnjo v sistemu«. »V diskurzu dvojnosti mi-oni je 

razvidna praksa ločevanja, izključevanja, ki nagovarja k razmišljanju v kategorijah dvojnosti, 
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na primer dobro-slabo, razvito-nerazvito, normalno-nenormalno ipd.« (prav tam, str. 87). 

Avtorica pravi, da gre za diskurz, pri katerem se dobre oz. pozitivne lastnosti pripisujejo 

večinski skupini, slabe oz. negativne lastnosti pa manjšinski skupini.  

Odkrito diskriminacijo na podlagi barve kože, oblike obraza itd. zdaj vse bolj nadomeščajo 

prikrite oblike diskriminacije zaradi življenjskega sloga, spolne usmerjenosti, kulture itd., ki so 

bolj posredne in subtilne. Danes se ne spodobi več, da bi do nekoga izražali odkrito sovraštvo, 

saj je to nesprejemljivo. Družbena nezaželenost rasizma in zavračanje le-tega pa je tudi razlog, 

da se pojavi potreba po manifestiranju rasizma na bolj prikrite načine. Avtorica dokazuje, da 

mediji s širjenjem nestrpnosti in proizvajanjem sovražnega govora diskreditirajo drugega. 

Mediji predstavljajo enega od glavnih akterjev, ki s pomočjo spremenjenih metod 

opravičevanja sovražnega govora prispevajo k legitimiranju le-tega, kot sprejemljiv javni 

diskurz (Pajnik, 2003).  

Pajnik (2003) pravi, da mediji določajo tematike, ki bodo za javnost pomembne. »Medijsko 

pomembna tema postane pomembna za javnost, in to na način, ki ga ustvarjajo mediji. Po 

modelu odnosa med mediji in javnostjo, ki mu rečemo agenda setting, mediji ustvarjajo 

prioritetno listo tem in javnost usmerjajo k izbranim temam. Teme, ki jim mediji posvečajo 

pozornost, postanejo pomembne v javnem prostoru, dobijo status ''občega interesa''. Javnost te 

teme prevzame za ''svoje'', jih ponotranji oziroma ponotranji vtis, da so obče pomembne. 

Medijska agenda postane javna agenda, medijske teme pa teme javnosti. Javnost se po tej 

funkciji medijskega učinkovanja kaže kot depolitizirana, pogosto aktivna le v prevzemanju in 

ponotranjanju ponujenega, pasivna pa v odpiranju javne razprave o alternativnih možnostih. Ne 

gre namreč zgolj za to, da postanejo medijske teme tiste teme, ki zanimajo javnost, gre tudi 

oziroma še zlasti za to, da postane rezoniranje v medijih pogosto način rezoniranja, ki ga 

prevzame javnost« (prav tam, str. 88).  

Pajnik (2003) opozarja na poročanje medijev o marginaliziranih skupinah, kjer pogosto novinar 

ne ponuja alternativnih možnosti. Zdi se, kot da je medijski diskurz edini mogoč. Značilni 

elementi medijskega diskurza so: problematizacija in kriminalizacija, kolektivizacija in 

sovražni govor v poimenovanjih, diferenciacija v praksah delovanja in dehumanizacija ter 

legitimacija obrambnega delovanja in legitimacija obrambnega delovanja. Na primer Romi so 

večinoma omenjeni kot akterji negativno ovrednotenih dejanj; v medijih so pogosti stereotipi, 

kot so npr. da vsi Romi kradejo, da jim je kriminaliteta prirojena, da so nasilni …  

Mediji vzpostavljajo diskriminatorni in stigmatizacijski diskurz, ko poročajo o marginalnih 

skupinah, kar deluje predvsem na osnovi ločevanja med »nami« in »njimi«. Mediji sicer niso 

edini, ki v javnost vnašajo nestrpnost do drugačnih, so pa prav gotovo eden od pomembnih in 

vplivnih mehanizmov za vzpostavljanje družbenega konsenza. Mediji tudi pogosto nastopajo v 

vlogi generatorja sovražnega govora. Gre lahko za to, da je »avtorstvo« sovražnega govora 

mogoče pripisati novinarjem, pogosto pa gre za to, da mediji povzemajo in s tem tudi 

legitimirajo ksenofobične izjave ostalih ljudi ali strokovnjakov (Pajnik, 2003).  
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II. EMPIRIČNI DEL  
 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Glede na raziskave, ki jih navajava v teoretičnem delu, lahko sklepava, da je diskriminacija 

priseljencev v slovenskem prostoru prisotna, zato sva se odločila to področje podrobneje 

raziskati. Poleg tega ugotavljava, da je veliko več raziskav, kjer se raziskovalci osredotočajo na 

mnenja Slovencev in raziskovanju njihovega odnosa do priseljencev, medtem ko redkeje dajejo 

glas priseljencem in se tako osredotočijo na njihovo izkušnjo. Nisva zasledila nobene raziskave, 

kjer bi bil fokus izrecno na diskriminaciji priseljencev, ki prihajajo iz različnih držav po svetu 

in danes živijo v Sloveniji. Zato v pričujoči nalogi raziskujeva področje diskriminacije 

priseljencev s perspektive priseljencev, zanimajo naju njihova subjektivna doživljanja in 

izkušnje z diskriminacijo.  

2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Cilj raziskave je raziskati področje diskriminacije priseljencev v Sloveniji z njihove 

perspektive.  

Konkretni cilji raziskave: 

1. Preko intervjujev dobiti vpogled v izkušnje z diskriminacijo priseljencev v Sloveniji. 

2. Pridobljene podatke analizirati in dobiti odgovore na raziskovalna vprašanja ter morda 

dodati še kakšno temo, ki se pokaže kot relevantna za udeležence v raziskavi.  

3. Po končani raziskavi nakazati smernice za socialnopedagoško delo na področju 

diskriminacije priseljencev in predloge za nadaljnje raziskovanje.  

Raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšni so razlogi za selitev v Slovenijo? 

RV2: Kakšne izkušnje so imeli priseljenci ob prihodu v Slovenijo (z različnimi institucijami in 

urejanjem dokumentov, z ljudmi in novim okoljem)? 

RV3: Kako priseljenci ocenjujejo svoj vsakdanji stik s Slovenci (morebitna diskriminacija na 

ulici, s strani sosedov, v kavarni, v trgovini ipd.) in kakšno je njihovo splošno počutje (ali se 

počutijo sprejete, dobrodošle)?   

RV4: Kako se diskriminacija priseljencev kaže na področju zaposlovanja? 

RV5: Kako se diskriminacija priseljencev kaže na delovnem mestu (s strani delodajalcev, 

sodelavcev)? 

RV6: Kako se diskriminacija priseljencev kaže v zdravstvenem sistemu (obiski zravnika, 

hospitalizacije v bolnišnici)? 

RV7: Kako se diskriminacija priseljencev kaže na področju kazenskega obravnavanja (izkušnje 

s policijo in morebitno ustavljanje/legitimiranje na ulici)? 
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RV8: Kakšne izkušnje imajo z diskriminacijo otroci priseljencev (če imajo otroke)?  

RV9: Kako pogosto in na kakšne načine so priseljenci narodnostno in etnično diskriminirani? 

RV10: S katerimi oblikami diskriminacije (posredna/neposredna) se soočajo priseljenci? 

RV11: Je mogoče zaznati kakšne specifične povezave med oblikami, vrstami ali stopnjo 

diskriminacije in državo/regijo, iz katere so se osebe priselile? Če DA, kakšne so? 

RV12: Je mogoče zaznati kakšne specifične povezave med oblikami, vrstami ali stopnjo 

diskriminacije in izobrazbo priseljencev? Če DA, kakšne so?  

3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 
 

Za raziskovanje sva uporabila kavzalno-neeksperimentalno metodo in kvalitativni raziskovalni 

pristop (Vogrinc, 2008). S pojmom kvalitativni pristop označujemo raziskovalni pristop, kjer 

predstavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali 

pripovedi (Mesec, 1998). Kordeš in Smrdu (2015) izpostavljata, da »kvalitativno raziskovanje 

išče intenziven ali dolgotrajen kontakt z vsakodnevnimi situacijami, ki so običajne, normalne, 

odražajo vsakdanje življenje oseb, skupin, družb, organizacij. V splošnem preučuje, kako ljudje 

v določenih situacijah razumejo, razlagajo vsakodnevne dogodke in nanje tudi reagirajo« (str. 

15). 

3.1 Vzorec 
 

Uporabila sva nenaključni način vzorčenja, in sicer tehniko snežne kepe (Vogrinc, 2008). 

Poiskala sva osebe, ki ustrezajo preučevani tematiki (priseljence/ke iz več različnih izvornih 

držav). Nato sva te osebe prosila, da nama priporočijo vsak še koga in tako naprej. Vzorec 

sestavljajo priseljenci in priseljenke iz naslednjih držav: Filipini, Rusija, Ukrajina, Slovaška, 

Bosna in Hercegovina, Francija, Velika Britanija, Argentina, Tunizija, Paragvaj, Makedonija, 

Komorski otoki in Zimbabve. Vzorec zajema 16 priseljencev prve generacije. Vzorec sestavlja 

8 moških in 8 žensk, starih med 35 in 65 let, ki živijo v Sloveniji najmanj 10 let. Podrobni opis 

vzorca je v spodnji tabeli. Zaradi zagotavljanja anonimnosti, sva imena intervjuvancev 

spremenila. Pri vzorčenju sva sledila cilju doseganja čim bolj heterogene skupine ljudi, 

predvsem po spolu, izvorni državi, socialno-ekonomskem statusu, zaposlitvenem in drugih 

statusih. Glede na te značilnosti sva lahko za namene primerjave med analizo oblikovala bolj 

homogene podskupine. 

 

Ime Starost Država 

izvora 

Izobrazba Leta 

življenja v 

Sloveniji 

Razlog selitve 

Adelina 41 let Filipini višješolska 13 let  Delo – iskanje 

boljših možnosti za 

življenje 
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Nadja 36 let Rusija univerzitetna  11 let  Moževa služba – 

združitev družine  

Evelina 49 let Ukrajina  osnovnošolska 24 let Delo – iskanje 

boljših možnosti za 

življenje  

Manuela  36 let  Slovaška  srednješolska 18 let Partnerska zveza 

Diana 55 let Bosna  srednješolska  37 let Partnerska zveza 

Vanesa 55 let Francija višješolska  19 let Fiskalni razlogi 

moža 

Nataša 62 let Velika 

Britanija 

srednješolska 32 let Partnerska zveza 

Neva 59 let Bosna  univerzitetna 34 let Partnerska zveza 

Florjan 50 let Argentina  univerzitetna  17 let Partnerska zveza in 

kriza v Argentini  

Ferdinand 40 let Tunizija osnovnošolska 12 let  Partnerska zveza 

Filip 53 let Paragvaj  višješolska 21 let Partnerska zveza 

Silvo 63 let  Makedonija srednješolska 20 let  Delo – iskanje 

boljših možnosti za 

življenje 

Jakob 55 let Francija višješolska  19 let  Nov preizkus v 

življenju – sorodniki 

živijo v Sloveniji 

Abel 46 let Tunizija srednješolska 11 let Partnerska zveza 

Jan 38 let Komorski 

otoki 

srednješolska 10 let Partnerska zveza 

Mario 54 let Zimbabve univerzitetna  36 let Štipendija za študij v 

Jugoslaviji 

Tabela 1: Osnovni podatki o intervjuvancih 

3.2 Postopek zbiranja podatkov 
 

Tehnika zbiranja podatkov je delno strukturiran intervju. Uporabila sva vprašanja odprtega tipa, 

sva pa vnaprej sledila določenemu okviru in zajela naslednje teme: razlogi za selitev, izkušnje 

ob prihodu v Slovenijo (z okoljem, ljudmi, urejanjem dokumentov), splošno počutje v Sloveniji 

in vsakdanji stik s Slovenci (diskriminacija na ulici, s strani sosedov, v kavarni ipd.), 

diskriminacija na področju zaposlovanja in na delovnem mestu, diskriminacija v zdravstvu, 

diskriminacija na področju kazenskega obravnavanja (izkušnje s policijo), izkušnje z 

diskriminacijo pri otrocih priseljencev. Pred začetkom intervjuja sva intervjuvancu razložila, 

kaj naju bo najbolj zanimalo, povedala sva teme, o katerih bo tekel pogovor. Hkrati sva 

vsakemu intervjuvancu dala priložnost, da izpostavi tematiko, ki se mu zdi pomembna, pa sva 

jo midva mogoče spregledala in izpustila v vnaprej sestavljenih vprašanjih. Delno strukturiran 

intervju nama je torej omogočil več fleksibilnosti, odgovori so bolj spontani, konkretni in 

osebni (Kordeš in Smrdu, 2015). Intervjuje sva snemala, po predhodnem dogovoru s 

sogovorniki. Za izvedbo intervjuja sva izbrala miren in varen prostor, pri tem sva upoštevala 
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želje sogovornikov. Vsak intervju je trajal od 30 minut do ure in pol. Podatke sva zbirala od 

julija do novembra 2018.  

3.3 Postopek obdelave podatkov  
 

Za obdelavo podatkov sva uporabila kodiranje, ki je postopek kvalitativne analize teksta s 

ciljem utemeljene teorije (Kordeš in Smrdu, 2015). Proces kodiranja je potekal po šestih 

korakih: »1. Ureditev gradiva, 2. Definiranje kodirnih enot, 3. Odprto kodiranje (prosto 

opisovanje pojmov), 4. Zbiranje povezanih pojmov v kategorije višjih redov, 5. Osno kodiranje 

in 6. Selekcija in definiranje pomembnih pojmov in kategorij« (prav tam, str. 56). 

Avdioposnetke intervjujev sva dobesedno prepisala. Nato sva pri vsakem prepisu posebej 

najprej določila enote kodiranja. V nadaljevanju sva določila kode 1. reda in potem še kode 2. 

reda. Na podlagi teh kod sva oblikovala kategorije. Na koncu sva iskala še morebitne povezave 

med različnimi kategorijami. Primer kodiranja dela iz enega intervjuja in definiranje kategorij 

se nahaja v 7. poglavju (priloge). Veljavnost sva zagotavljala tako, da sva z ugotovitvami 

analize in interpretacije seznanila udeležence v raziskavi in jih prosila za povratno informacijo 

oziroma komentar o »pravilnosti« interpretacij (Mesec, 1998). Zanesljivost sva zagotavljala z 

jasnim raziskovalnim načrtom in jasnim teoretičnim okvirom. Čim večjo objektivnost sva 

skušala zagotoviti z lastno refleksijo (zavedanje svoje udeleženosti pri raziskovanju) (Kordeš 

in Smrdu, 2015).       

 

4 KRATKA PREDSTAVITEV INTERVJUJEV  
 

4.1 Florjan 
 

Florjan je priseljenec iz Argentine. Star je 50 let in v Sloveniji živi že 17 let. V Slovenijo je 

najprej prišel v sklopu potovanja po celi Evropi, prišel je pogledat kraje, kjer so živeli njegovi 

predniki (babice in dedki). Takrat je tudi spoznal žensko, ki je danes njegova žena. Pravi, da se 

je odločil za selitev zaradi krize v Argentini in tudi zaradi žene. Po poklicu je diplomiran 

inženir. Na začetku, ob prihodu v Slovenijo, mu je bilo precej težko, saj ni znal jezika. Tudi na 

področju dela je imel zaradi jezika težave, pravi, da je nujno, da znaš jezik. Potem je bilo 

postopoma vedno lažje. Dobil je slovensko državljanstvo, ker je bila njegova mama Slovenka. 

Veljal je zakon, da če si star manj kot 36 let in če je eden od staršev imel slovensko 

državljanstvo, pripada tudi tebi. Veliko je omenjal slovensko kulturo, ki se mu zdi bolj resna, 

bolj za delo. Večkrat pove, da manjka odprtost pri ljudeh. Pravi, da se mu zdi, da so ljudje 

nezainteresirani, da jih nič ne zanima, vedno ohranjajo neko distanco. Diskriminacije ne občuti. 

Pravi, da sicer nanj gledajo drugače, ampak reče, da je to povsod (da se povsod na tujce gleda 

drugače). Tega ne dojema kot diskriminacijo. Izpostavi tudi, da še vedno (po 17 letih življenja 

v Sloveniji) nanj gledajo kot na »tistega, ki je iz Argentine«. Sam se definira kot Slovenec. Ima 

sina, ki ni imel nikoli nobenih težav zaradi očetove narodnosti. Ima službo, kjer dela na 

področju prodaje v tujino. Pravi, da tudi na delovnem mestu ni imel nikoli nobenih težav, se ne 

počuti diskriminiranega. Zaključi s tem, da se na države Južne Amerike gleda precej pozitivno, 
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da so to v očeh Slovencev spoštovane države in da je verjetno s tem povezano to, da se tukaj ne 

počuti diskriminiran.  

4.2 Ferdinand 
 

Ferdinand je priseljenec iz Tunizije. Star je 40 let in v Sloveniji živi že 12 let. Razlog za selitev 

je njegova žena, ki jo je spoznal let 2004 v Tuniziji. Z urejanjem dokumentov (vize) je imel 

precej težav, pravi tudi, da je bil postopek zelo dolg. V Slovenijo mu je uspelo priti šele po dveh 

letih. Na začetku je imel težave z jezikom, potreboval je eno leto, preden je začel govoriti 

slovensko. Danes mu gre slovenščina zelo dobro. Nima slovenskega državljanstva, saj mora 

opraviti še izpit iz slovenščine, kar ima tudi v planu za prihodnost. Ob prihodu v Slovenijo se 

ni počutil dobro, nekaj časa se je raje zadrževal v stanovanju. Ker je temnopolt, je bil precej 

izpostavljen, nanj so kazali s prstom, govorili »glej, tisti črnec tam« in podobno. To se dogaja 

še danes, ampak se ne obremenjuje več, kot se je včasih. Ženina družina ga je lepo sprejela. 

Prvo leto življenja v Sloveniji je bil brez službe, ker je trajalo eno leto, preden je dobil začasno 

bivališče in delovno dovoljenje. Pri iskanju službe je naletel tudi na diskriminacijo s strani 

potencialnega delodajalca, saj se je umaknil (rekel je, da ga v bistvu ne potrebujejo), ko je videl, 

da je temnopolt. Danes dela v gostinstvu, pravi, da ga tudi trenutni delodajalec ne mara, ampak 

je dober in priden delavec in ga je zato obdržal. Ima tri hčerke, starejši dve sta že doživeli 

situacije, kjer je šlo za neposredno diskriminacijo (verbalne žaljivke) zaradi barve kože. Krivdo 

za tovrstno dogajanje prevzema nase, izpostavil je, da je sam kriv, ker je prišel v Slovenijo. O 

ljudeh tukaj pravi, da ne more posplošiti, da so npr. zaprti ali odprti. Srečal je ogromno ljudi, 

ki so bili zelo odprti in prijazni ljudje. So pa seveda tudi takšni, ki ti ne ostanejo v najlepšem 

spominu, ampak izpostavlja, da je tako povsod. Imel je nekaj srečanj s policijo, kjer je šlo za 

natančno preverjanje dokumentov. Enkrat je bil zadržan na letališču, preverjali so, če ga pred 

letališčem res čaka punca. Drugi primer pa je bil, ko je policija zahtevala dokumente, medtem 

ko je s prijateljem sedel v baru. Pravi, da se tukaj ne počuti doma, da je Tunizijec in da bo to 

vedno tudi ostal. Izpostavil je tudi, da ti ljudje tukaj na nek način ne pustijo, da postaneš 

Slovenec.   

4.3 Neva 
 

Neva je priseljenka iz Bosne. V Slovenijo je prišla leta 1984, torej v Sloveniji živi že 34 let. 

Stara je 59 let. V Slovenijo je prišla zaradi moža, ki je Slovenec. Šolanje je končala v Bosni, po 

izobrazbi je diplomirana bibliotekarka. Po selitvi ni imela dobrih občutkov, pravi, da je sicer 

pričakovala jezikovne ovire, ni si pa predstavljala tako odklonilnega odnosa Slovencev do 

drugih narodov bivše Jugoslavije. Pravi, da je imela srečo, da se je zbližala z ljudmi, ki so bili 

bolj izobraženi in širokih pogledov, pa tudi kritični do lastnega naroda. Izpostavila je, da se 

tukaj veliko govori o strpnosti, do sožitja pa je še dolga pot. V Sloveniji pogreša toplino, lep, 

prijateljski odnos do sočloveka in odprtost do komunikacije. Z družino od moža ni imela stikov, 

saj je moževa mama ni sprejela. Neva pravi, da ji je izobrazba ob prihodu v Slovenijo vse skupaj 

oteževala, namesto da bi ji koristila. Takrat je bila edina s to izobrazbo v Sloveniji, saj se je 

tukaj ta študij odprl šele nekaj let kasneje. Zato so nanjo gledali kot na nekoga, ki jih bo 

»ogrožal«. Povedala je, da so bili ljudje tukaj navajeni, da so ljudje iz nekdanje Jugoslavije 

prihajali kot delovna sila in neizobraženi. Pravi, da je bilo več situacij, kjer je začutila neke 
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vrste diskriminacijo. Izpostavlja področje zaposlovanja, saj je velikokrat napisala prošnjo za 

zaposlitev v eno izmed slovenskih knjižnic in je nikoli niso sprejeli, kljub temu da je imela 

izpolnjene vse pogoje. Izpostavlja tudi situacijo, ko je iz ironije poslala prošnjo, ko je bil razpis 

za čistilko. To je naredila kot odgovor na vsa zaničevanja, ki jih je tukaj doživljala. Počutila se 

je otopelo zaradi dolgotrajnega nesprejemanja in nerazumevanja. Potem je končno dobila 

službo in še danes dela kot knjižničarka na osnovni šoli. Tukaj ima večinoma samo dobre 

izkušnje. Izpostavi le to, da je pri otrocih začutila, da jim je zelo pomembno, da prihaja iz Bosne 

in da znajo ta podatek tudi grdo izkoristiti proti njej, če jim kaj ni všeč. Omenja tudi nekatere 

starše, ki imajo negativen odnos, in celo anonimna pisma, ki občasno pridejo na šolo (v smislu, 

da ne zna slovensko, kdo jo je zaposlil ipd.). Zdi se ji, da je v Sloveniji najbolj pomembno, od 

kod prihajaš. Pravi, da te bo na začetku vsak vprašal od kod si, vse ostalo pa je nepomembno. 

Ima sina in hčerko, ki sta prav tako doživljala diskriminacijo zaradi njene narodnosti.  

4.4 Nataša 
 

Nataša prihaja iz Anglije. V Sloveniji živi že 32 let. Stara je 62 let. Njena mama je Slovenka, 

ampak je celo življenje živela v Londonu. Nataša je prišla v Slovenijo na dopust, ker se je želela 

naučiti slovensko, da bi lahko komunicirala z ostalimi sorodniki, ki so živeli v Sloveniji. Takrat 

je spoznala svojega bodočega moža, zato je potem ostala v Sloveniji. Z zaposlitvijo ni imela 

nikoli težav, sama pravi, da je bilo znanje angleščine precej iskano, pa tudi Anglija je veljala za 

dobro državo, za razvit zahodni svet. Nikoli ni konkretno iskala dela ali pošiljala prošenj, vedno 

je dobila kakšno ponudbo. Tudi na delovnem mestu nima slabih izkušenj. Na splošno se tukaj 

počuti sprejeto, pravi, da je verjetno lažje, ker je enake polti in ne izstopa preveč. Glede 

diskriminacije je opisala par primerov, eden izmed njih je poroka. Ko je bila mlajša, je že bila 

poročena in potem ločena, bodoči mož pa je bil vdovec. Ko sta se želela poročiti v Sloveniji, 

so zahtevali veliko različnih dokumentov, dokazil, vse skupaj je trajalo zelo dolgo. Zato sta se 

potem poročila v Angliji, ker je bilo hitreje in manj komplicirano. Še danes nima slovenskega 

državljanstva, pravi, da ga niti ne želi, ker bi se morala odreči angleškemu, pa še izpolniti bi 

morala veliko zahtev. Navaja tudi par primerov, kjer gre za negativne izkušnje z zaposlenimi 

na občinskem uradu. Ima hčerko in pravi, da je tudi ona sigurno imela kakšno situacijo, ko so 

jo ostali zafrkavali na račun svetle polti in barve las. Izpostavlja razlike v kulturi, ki se ji zdijo 

precejšnje. V preteklosti se tukaj ni počutila doma, imela je domotožje. Danes pa pravi, da se 

počuti sprejeta in da je tukaj njen dom.  

4.5 Vanesa 

Vanesa je prišla v Slovenijo pred 19 leti. Prihaja iz Francije in je stara 55 let. Razlog selitve so 

bili fiskalni razlogi njenega takratnega moža. Že ob prihodu v Slovenijo je imela dva mlajša 

otroka. Pravi, da se ne spomni nobenega specifičnega dogodka, kjer bi bila diskriminirana. 

Včasih je bil jezik razlog za to, da se kdo ni želel ukvarjati z njo. Izpostavila je občinski urad, 

kjer so se nekateri neprimerno obnašali, zato je kasneje tja vedno hodila z nekom, ki govori 

slovensko. Tudi na delovnem mestu ni bila diskriminirana. Pri tem je še poudarila, da Francija 

v Sloveniji velja za prijetno in pomembno državo in da intelektualno in kulturno gledano 

predstavlja zgled, zato ni imela težav. Pravi, da je tudi finančno stanje, ki je bilo dobro, vplivalo 

na dobro sprejetje v Sloveniji. Omenja pa diskriminacijo na sistemski ravni, saj kot Francozinja 
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do leta 2004 (dokler Slovenija ni bila v EU) ni imela nobenih pravic do lastništva. To pomeni, 

da ni mogla odpreti bančnega računa, ni mogla delati. Za otroka pravi, da sta imela izkušnje z 

diskriminacijo. Večkrat se je na primer zgodilo, da je komu izmed njiju kdo rekel, naj se vrne 

tja, od koder je prišel. Težko se je privadila na kulturne razlike in na povsem drugačno 

mentaliteto ljudi. Pravi, da se nikoli ni 100 % dobro počutila v Sloveniji, ampak da to ni 

povezano z diskriminacijo. 

4.6 Filip 
 

Filip prihaja iz Paragvaja, star je 53 let in v Sloveniji živi 21 let. V Slovenijo je sprva prišel 

zaradi službe (v okviru službenih poti v Evropo). Delal je v igralnem salonu. Medtem ko je bil 

v Sloveniji službeno, je spoznal punco in potem se je odločil, da ostane tukaj. Paragvaj je torej 

zapustil zaradi službe, zaradi ljubezni pa se je kasneje odločil, da se tukaj ustali. Edina težava, 

ki jo je izpostavil, je ta, da je na začetku kot tujec zelo težko dobil službo. Takrat je veljal še 

zakon, da imajo prednost Slovenci, ki se prijavijo na razpis. Potem se je uspel dogovoriti za 

delo v lokalu, kjer je bila prednost, da je znal jezike. Tam je dobil stalno zaposlitev. Pravi, da 

ne more reči, da je kadarkoli doživel kakršnokoli diskriminacijo. Na meji so ga vedno 

pregledovali, ampak tega ne vidi kot vrsto diskriminacije. To razume kot zakon, ki ga je treba 

upoštevati. Izpostavil je tudi, da je visok, svetle polti in da v bistvu izgleda kot Evropejec ter da 

je morda to prednost. Ker prihaja iz okolja, kjer je veliko kriminala, mu je kvaliteta življenja 

tukaj super, tudi ljudje. Izpostavil je, da se zaveda, da se mora on prilagoditi navadam tukaj in 

biti čim bolj odprt, in to mu je dobro uspelo. Pravi, da nima nobene negativne izkušnje kar se 

tiče družbe, zakonov, države. Tudi dekletova družina ga je dobro sprejela in z njimi ima dobre 

odnose še danes.  

4.7 Diana 
 

Diana prihaja iz Bosne in se je v Slovenijo preselila pred 37 leti. Stara je 55 let. V Slovenijo se 

je preselila zaradi moža, ki je prav tako iz Bosne, ampak že celo življenje živi v Sloveniji. V 

Bosni je tudi končala srednjo šolo in se zaposlila. Ob selitvi je službo pustila, kar ji je bilo precej 

težko. Na začetku še ni znala jezika, zato je bilo težko najti zaposlitev. Nekaj časa je delala v 

Italiji kot hišna pomočnica pri eni družini. Takrat sta z možem živela pri njegovih starših. Ko 

je zanosila in rodila hčerko, so se začele težave (niso se dobro razumeli s starimi starši) in takrat 

so se odselili na svoje. Takrat so bili finančno precej na tesnem, saj ona ni imela službe, mož 

se je pa potem zaposlil na železnici. Potem je rodila še drugega otroka. Največji problem ji je 

v tistem obdobju predstavljalo to, da je bila brezposelna in nikakor ni mogla najti službe. Pravi, 

da se je takrat začela kriza in da ni bilo veliko delovnih mest. Potem je dobila službo v casinoju. 

Pravi, da so jo sodelavci lepo sprejeli in da imajo dobre odnose. Omenila je le eno žensko, ki je 

delala na upravi in ji je enkrat rekla, da ni enako, ker je končala srednjo šolo »tam dol«. Čeprav 

je imela izobrazbo za delo v upravi, tega delovnega mesta ni nikoli dobila. Ker je vseeno nujno 

rabila službo, je sprejela delovno mesto čiperja. Izpostavila je še primer, ko je njen sin doživljal 

diskriminacijo, ko je bil mlajši. V šoli mu je nekdo rekel »prekleti Bosanc«. Izpostavila je, da 

je skušala otroka vzgajati tako, da se ne bi nikoli sramovala svojih korenin, tega, od kod 

prihajata starša. Na splošno se ne počuti diskriminirano tukaj, razen teh nekaj primerov, ki 
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pravi, da so malenkosti. Pravi, da je ob prihodu v Slovenijo pogrešala odprtost ljudi, tukaj so 

ljudje bolj hladni, potrebujejo čas, da se odprejo.  

4.8 Silvo  
 

Silvo je star 63 let in prihaja iz Makedonije. V Sloveniji živi že 20 let. Razlog za selitev je 

potreba po boljšem življenju, šel je s trebuhom za kruhom. Pravi, da je bilo življenje v 

Makedoniji precej slabo, ker ni bilo denarja. Najprej je v Slovenijo prišel sam, 5 let kasneje pa 

sta se mu pridružili še žena in mlajša hčerka. Potem sta prišli tudi starejši hčerki, ampak sta se 

že vrnili nazaj v Makedonijo, mlajša pa je ostala tukaj. Ko je prišel v Slovenijo, se je začel 

ukvarjati z gradbeništvom, čeprav tega dela ni najbolj obvladal. To ni bil po poklicu, ampak 

pravi, da tvoja narejena šola od prej tukaj ne velja nič. Takratni delodajalec mu je obljubil 

določeno vsoto plačila, ki se je potem ni držal. Imel je več slabih izkušenj z različnimi 

delodajalci, ki se niso držali dogovora o plačilu ali niso plačevali prispevkov. Izpostavil je 

situacijo, kjer je bil diskriminiran, in sicer na občinskem uradu, ko je urejal dokumente. Gospa, 

ki je bila tam zaposlena, je bila žaljiva in poniževalna do tujcev. Na splošno se v Sloveniji dobro 

počuti, nikoli ni imel nobenih težav s Slovenci. Tukaj se počuti kot doma. Kultura je drugačna 

kot v Makedoniji, ampak pravi, da če spoštuješ drugega, potem tudi on tebe spoštuje. Hčerka 

ni imela slabih izkušenj zaradi njegove narodnosti. Pravi, da bo čez čas verjetno prisiljen oditi 

nazaj v Makedonijo, saj s takšno pokojnino tukaj ne bo mogel živeti. Življenje tukaj je boljše, 

zato bi ostal, če bi dobil malo boljšo pokojnino.  

4.9 Manuela 
 

Manuela prihaja iz Slovaške in je stara 36 let. Prvič se je srečala s Slovenijo leta 2000, ko je 

prišla s sestro, ki je delala v Avstriji in so prišli na počitnice na slovensko obalo. Potem je tukaj 

spoznala svojega moža. Takrat je tudi zanosila, ampak še ni bila preseljena v Slovenijo, ker je 

mož delal v Švici. S sinom sta bila par let po dva tedna v Sloveniji in dva tedna na Slovaškem. 

Čez nekaj let je rodila še hčerko, in ko je moral sin v prvi razred, so se ustalili v Sloveniji. Za 

stalno so se torej preselili leta 2007 in so tukaj že 11 let. Zaposlila se je v osnovni šoli v kuhinji 

za polovični delovni čas. Ker je imela doma dojenčka, ji je po zakonu pripadalo 4 ure 

porodniškega, a ji tega takrat ni nihče povedal. Danes je v kuhinji zaposlena za polni delovni 

čas, vmes je tudi naredila vzgojiteljsko šolo, ampak ne more delati kot vzgojiteljica, ker nima 

prakse in ne more opraviti strokovnega izpita. Potem je naredila še šolo za kuharja, od prej pa 

ima že srednjo ekonomsko. Izpostavila je slabo izkušnjo z ravnateljem vrtca, kjer je spraševala, 

če bi lahko pri njih delala 6 mesecev, da lahko potem naredi strokovni izpit. Ravnatelj ni bil 

zainteresiran, ji je pa ponudil delovno mesto kuharja. Kasneje, ko bi se morala dokončno 

dogovoriti za delo, ni želel govoriti z njo in je zaposlil drugega kuharja. Pravi, da tudi med 

sodelavci čuti neko drugačno obravnavanje, ker ni Slovenka. Še posebej je to čutila na začetku, 

ob prihodu v Slovenijo. Večkrat ji kdo reče, da je Bosanka (ker mož prihaja iz Bosne), kar jo 

zelo zmoti. Izpostavila je tudi nepravično delitev hrane, ki ostane v kuhinji. Pogosto dobi manj 

kot ostali ali pa mora plačati. Izpostavila je tudi primer, ko se je iz Slovaške vračala v Slovenijo 

in je carinik ni želel spustiti naprej, spraševal jo je, v katerem nočnem klubu dela in jo potem 

poslal nazaj v Avstrijo. Tudi s sosedi nima dobrih izkušenj. Pravi, da jih ne marajo, en sosed 

jim govori, da jim bo požgal hišo, da je treba Bosance pregnati stran. Izpostavila je tudi 
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dogodek, ko je bila z otrokoma na igrišču in je prišla še ena ženska, in ko jih je zagledala, je 

rekla svojim otrokom »pridita otroka, ne bomo se mi s Šiptarji igrali«. Na koncu je še povedala, 

da ima občutek, da je v Sloveniji zelo pomembno, iz katere države prihajaš. Glede na državo, 

iz katere si prišel, te potem uvrstijo v določeno kategorijo in do tebe zavzamejo določen odnos. 

4.10 Jakob 
 

Jakob se je z družino preselil v Slovenijo pred 19 leti. Prišli so iz Francije, pravi, da so se 

odločili za nov preizkus v življenju. Njegova mama je Slovenka, zato je bil že pred tem večkrat 

tukaj na počitnicah pri sorodnikih. Pravi, da so imeli ob prihodu same lepe izkušnje, z urejanjem 

dokumentov ni bilo nobenih težav, tudi glede šole in vrtca za otroka je bilo vse v redu. Tudi 

sosedje so jih lepo sprejeli in so se dobro razumeli. Težave so se začele, ko so začeli graditi 

svojo hišo na drugi parceli. Sosedje so jih ovirali, niso želeli dati soglasij. Pravi, da so 

nacionalisti in da so ga sovražili, ker je Francoz. Izpostavlja, da so bili to trije ljudje in da je bil 

to edini tak primer, kjer je šlo za diskriminacijo. Za otroke pravi, da ni bilo nekih težav, edino 

glede športa, če je bila tekma, kjer sta igrali Francija in Slovenija. Razen tega nima slabih 

izkušenj. Izpostavil je še, da se je bilo težko navaditi živeti v manjšem mestu (v Franciji so 

živeli v velikem mestu), kjer se ljudje med seboj dobro poznajo, želijo vse vedeti in se vtikajo 

v tvoje življenje, ampak ima tudi to prednosti, predvsem glede varnosti otrok.  

4.11 Abel 
 

Abel je priseljenec iz Tunizije. Star je 46 let in v Sloveniji živi že 11 let. V Slovenijo se je 

preselil, ker je njegova žena Slovenka. Spoznala sta se na Džerbi. Že na začetku intervjuja je 

izpostavil, da v Sloveniji nima težav. Zdi se mu, da je v drugih evropskih državah več 

diskriminacije in rasizma. Ob prihodu v Slovenijo, ko še ni znal jezika, se mu je zdelo, da so se 

ljudje držali nazaj. Pravi, da so pogosto mislili, da je Rom, potem ko je pa povedal, da prihaja 

iz Tunizije, so se tudi ljudje do njega obnašali drugače, so se odprli in bili pripravljeni na 

pogovor. Povedal je primer, ko je čakal pri semaforju zeleno luč, da lahko prečka cesto, in se 

je gospa, ki je čakala v avtu, zaklenila, ko ga je zagledala. Ob tem je tudi naredila grimaso na 

obrazu, ki je kazala na odklonilen odnos do njega. Že od začetka se je trudil s slovenščino, 

čeprav je govoril slabo in ravno to, pravi, da je bil velik plus. Okolica in ljudje te lažje 

sprejmejo, če vidijo, da se trudiš in si želiš komunicirati. Glede službe pravi, da je kar težko 

najti službo za dlje časa, na začetku je tudi imel težave z jezikom. Delal je več različnih stvari, 

od vožnje tovornjaka do dela v trgovini in sezonskega obiranja jabolk, bil je tolmač. Danes ima 

svoje podjetje in se ukvarja z masažami. V zdravstvu in s policijo nima negativnih izkušenj. 

Povedal pa je, da so ga policisti trikrat ustavili z avtom. Enkrat se mu je zdelo, da zaradi 

drugačnega videza (barva kože), ampak tega ne doživlja kot diskriminacijo. Na splošno je z 

življenjem v Sloveniji zadovoljen. Všeč mu je, ker je Slovenija majhna in bolj mirna. Morda je 

nekoliko težko glede službe, ampak pravi, da denar ni vse. Pravi, da je k temu, da je bil dobro 

sprejet, verjetno pripomoglo tudi to, da je zelo odprt človek, ki se rad poheca in mu ni težko 

pristopiti do ljudi. 
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4.12 Evelina 

Evelina je priseljenka iz Ukrajine. Stara je 49 let in v Sloveniji živi že 24 let. V Slovenijo je 

prišla zaradi krize v Ukrajini. Prišla je s prijateljicami, ki jim je bilo obljubljeno, da bodo živele 

ob morju in delale v enem baru. Potovanje je bilo ilegalno, čez mejo so šle skozi gozd. Ob 

prihodu v Slovenijo jim je lastnik bara (ona ga poimenuje gospodar) vzel dokumente. Morale 

so plesati striptiz. Dobile so plačilo, hrano so jim pripeljali, ampak niso imele nobene 

komunikacije z zunanjim svetom. V bistvu je šlo za trgovino z ljudmi. Pravi, da so se sčasoma 

navadile. Leto zatem je bila policijska racija in sledila so zaslišanja na policiji, najprej v 

Sloveniji in potem še na Madžarskem. Na koncu se je izšlo tako, da so dobile dokumente in so 

se vrnile v Slovenijo. Pravi, da so takrat bile že bolj domače in niso več plesale striptiza, ampak 

so delale v strežbi. Potem je spoznala svojega bodočega moža in ostala v Sloveniji. Z možem 

sta se poročila, zato je nehala delati v baru in se preselila k njemu. Imata dva otroka, hčerko in 

sina. Izpostavila je, da je hčerka imela nekaj težav zaradi njene narodnosti. Povedala je primer, 

ko ji je nekdo rekel »pojdi ti plesat tja na drog«. Še vedno so zelo prisotni stereotipi o ženskih 

priseljenkah iz Ukrajine. Tudi sama se je večkrat srečala s podobnimi komentarji, npr. »koliko 

denarja si dobila, da si prišla sem«, »za koliko denarja prideš k meni« ipd. Na začetku, ko se 

je preselila k možu v manjši kraj, ji je bilo zelo neprijetno hoditi ven iz stanovanja zaradi ljudi. 

Glede zaposlitve je izpostavila, da ima občutek, da je bil njen priimek pogosto ovira (odločila 

se je obdržati svoj priimek). Ko je pošiljala prošnje za delo, je dobila veliko zavrnitev in 

prepričana je, da je razlog njen priimek. Je zaposlena, dela s starejšimi ljudmi. Na delovnem 

mestu s strani starejših včasih dobi kakšen komentar v smislu »pride tista Ukrajinka«, ampak 

pravi, da se je na to že navadila. Pravi, da je po vseh teh letih postala imuna na take komentarje. 

Proti koncu je še povedala, da imata z možem tudi težke trenutke in nekaj težav, zato razmišlja 

o vrnitvi nazaj v Ukrajino, potem ko otroka odrasteta. Izpostavila je, da je največ negativnih 

izjav, vezanih na nacionalnost, dobila prav od svojega moža.  

4.13 Nadja 
 

Nadja je priseljenka iz Rusije in v Sloveniji živi že 11 let. Stara je 36 let. Pravi, da je razlog 

njenega prihoda v Slovenijo združitev družine. Njen takratni mož (ki je prav tako iz Rusije), je 

dobil zaposlitev v Sloveniji, zato sta se mu kasneje pridružila še z sinom. Kot prvo in največjo 

težavo, s katero se je soočila po selitvi, so bili stereotipi pri ljudeh. Pravi, da če prideš iz Rusije 

in si blond ženska, si v glavah ljudi zagotovo striptizeta ali prostitutka. Sama je to poimenovala 

štampiljka, saj ti ves čas sledi in jo povsod nosiš s seboj. Do tega je prišlo skoraj vedno, ko je 

nekoga na novo spoznala. Največkrat se je pojavljajo v lokalu, kjer je delala. Tudi njen sin živi 

v Sloveniji, ampak pravi, da nima težav oziroma da ne ve, da bi se kdaj soočal s kakršnokoli 

diskriminacijo. Diskriminacijo je doživljala tudi pri iskanju zaposlitve. Povedala je konkreten 

primer, ko je bila na razgovoru za službo in so ji direktno povedali, da bodo raje zaposlili 

nekoga, ki prihaja iz Slovenije. Ima 7. stopnjo izobrazbe, diplomo iz Rusije bi bilo treba 

nostrificirati, ampak pravi, da se je nehala ukvarjati s tem, ker morajo biti vsa uradna potrdila, 

ki pridejo iz Rusije, prevedena in na koncu nastanejo veliki stroški. To je izpostavila kot oviro, 

ki tujcu otežuje, da bi nekam prišel oziroma napredoval. Izpostavila je tudi slabo izkušnjo z 

zavodom za zaposlovanje, kjer ji je svetovalec za zaposlovanje rekel, da njena izobrazba v 
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Sloveniji ne obstaja in da se naj raje zaposli v gostinstvu ali kot čistilka. Ima namen ostati v 

Sloveniji, trenutno si želi pridobiti tudi slovensko državljanstvo. Tudi tukaj se sooča z 

nekaterimi težavami, ker mora za zadnjih 10 let pokazati, da je res živela v Sloveniji in da 

države ni zapustila za dlje časa, kar je problem, ker prvih 8 let ni bila nikjer zaposlena.  

4.14 Jan 
 

Jan živi v Sloveniji že 10 let in prihaja s Komorskih otokov. Star je 38 let. Razlog selitve je bila 

ljubezen, njegova žena je Slovenka. Pravi, da je bil proces selitve precej dolgotrajen, ker je 

moral urejati zelo veliko dokumentov. Pravi, da mu je bilo ob prihodu v Slovenijo na začetku 

precej težko. Ljudje ga še niso poznali, in ko je šel ven, so ga vsi opazovali. Sčasoma se je tega 

navadil in je skušal razumeti, da ga opazujejo, ker ljudje tukaj niso navajeni temnopoltih ljudi. 

Največ težav in diskriminacije je izpostavil na področju zaposlovanja, na delovnem mestu in 

glede iskanja stanovanja. Ko je začel z iskanjem zaposlitve, je bil pogosto zavrnjen, ker ni 

obvladal slovenščine, čeprav za določeno delovno mesto popolno znanje jezika ni bilo potrebno 

(npr. fizična dela). Trenutno je zaposlen in na delovnem mestu s strani sodelavcev večkrat dobi 

pripombo v smislu »ti si črn«, »ne znaš nič«. Že dve leti živi v drugem mestu, ker sta se z ženo 

razšla, in izpostavlja, da ima veliko težav z iskanjem stanovanja. Zato zaenkrat živi pri prijatelju 

in aktivno išče stanovanje, pri čemer je precej neuspešen. Večkrat je doživel, da so mu 

najemodajalci direktno povedali, da iščejo le Slovence. Včasih pa je prišel na ogled, ampak na 

koncu ni bil »izbran« (najemodajalci so rekli, da morajo počakati še na ostale oglede). Izpostavil 

je tudi situacijo, kjer gre za diskriminacijo s strani policistov. S kolegom, ki je prav tako iz 

Afrike, sta čakala na avtobus, zraven so bili tudi drugi ljudje. Do njiju sta pristopila policista in 

zahtevala dokumente. Nobenemu od ostalih ljudi, ki niso bili temnopolti, ni bilo treba pokazati 

dokumentov. Na koncu intervjuja posebej izpostavlja, da se v Sloveniji kljub vsem tem težavam 

počuti doma in da niso vsi ljudje slabi, tukaj je spoznal tudi veliko ljudi, ki so mu pomagali.  

4.15 Adelina  
 

Adelina je priseljenka s Filipinov. Stara je 41 let in v Sloveniji živi že 13 let. V Slovenijo se je 

preselila zaradi boljših življenjskih pogojev, šla je s trebuhom za kruhom. Najprej je nekaj let 

živela v velikem mestu, kjer je delala v salonu tajskih masaž. Potem je spoznala bodočega moža, 

zato se je preselila v drug del Slovenije, na podeželje, kjer ima mož hišo. Tam je bilo težje najti 

zaposlitev, ker ni govorila slovensko. Zato se je po enem letu odločila, da gre nazaj v veliko 

mesto, kjer bo lažje našla zaposlitev. V tem mestu ima tudi prijateljico, ki ima svoj salon in 

lahko dela pri njej. Na Filipinih je študirala Physical therapy, ampak ta izobrazba v Sloveniji 

ni veljavna, rekli so ji, da bi morala še enkrat študirati. Po par letih je dobila zaposlitev v tistem 

kraju, kjer je živela z možem. Preko svojega s.p.-ja je delala za večji masažni center. Tako je 

delala 6 let, v zadnjem letu pa so jo zaposlili. Največ diskriminacije doživlja na delovnem 

mestu. Pravi, da ji pogosto naložijo več dela kot ostalim (več strank) za isto plačilo. Na splošno 

se v Sloveniji ne počuti sprejeto. Ker se tudi z možem ne razume dobro (sta ločena), čeprav še 

vedno živita skupaj, pravi, da je njen cilj, da prihrani nekaj denarja, ko se upokoji, pa gre nazaj 

na Filipine. 
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4.16 Mario 
 

Mario je star 54 let in živi v Sloveniji že 36 let. Preselil se je iz Zimbabveja že v času 

Jugoslavije. Razlog selitve je študij, dobil je štipendijo in prišel študirat v takratno Jugoslavijo. 

Pravi, da je imel precej drugačna pričakovanja o še takratni Jugoslaviji. Imel je predstavo, da 

je to država, kjer vladata bratstvo, enakost in solidarnost, mislil je, da tukaj ni rasizma. Kasneje 

je ugotovil, da to ne drži popolnoma. Izpostavil je primer, ko se je v študentskih letih zanimal 

za določeno punco in ona zanj, ampak okolica tega ni odobravala. Presenečen je bil nad tem, 

kako napačen vtis imajo ljudje o Afriki in kako ljudi Afrika zanima le z geografskega vidika, 

bolj jih zanimajo živali kot ljudje. Ljudje ga še vedno, po vseh teh letih življenja v Sloveniji, ne 

sprejemajo, ker izgleda drugače. Pravi, da je to neka vrsta diskriminacije. Da nekam ne moreš 

pripadati samo zato, ker izgledaš drugače. Glede diskriminacije na delovnem mestu ni 

izpostavil nič posebnega, je pa poudaril, da je delovno mesto odsev družbe, kar pomeni da se 

seveda tudi na delovnem mestu med vsemi ljudmi najde tudi kdo, ki je rasist. Kot 

najpomembnejšo obliko diskriminacije pa izpostavlja subtilni rasizem, ker ni očiten in si ga 

lahko razložiš kot nekaj drugega, kot nekaj, kar v bistvu ni rasizem. Izpostavlja situacijo, ko za 

tujca ne moreš najeti stanovanja. Že tri mesece išče stanovanje za dve prostovoljki iz tujine. 

Takoj ko najemodajalcu omeni, da nista Slovenki, dobi odgovor, da ni več prosto, ali pa 

direktno pove, da ne želi tujcev. Izpostavil je, da je subtilni rasizem zelo pomemben ravno zato, 

ker je skrit in se lahko interpretira na različne načine, dogaja pa se ves čas. Če kot tujec vstopiš 

v trgovino in ti prodajalec ne ponudi pomoči, naslednji stranki, ki prihaja od tukaj, pa ponudi 

pomoč, lahko to dejanje interpretiraš kot rasizem ali pa dejanje opravičiš na tak način, da si 

rečeš, da je bil morda ravno takrat prodajalec zaposlen in ni utegnil ponuditi pomoči. Izpostavil 

je tudi, da ljudje, ki se soočajo z diskriminacijo oziroma rasizmom, pogosto razvijejo obrambne 

mehanizme. Sam je povedal, da ko se sprehaja po ulici, sliši veliko manj, kot je slišal nekoč, 

ampak ne zato, ker bi ljudje dejansko manj govorili. Še posebej je zaskrbljen glede rasizma, ker 

ima otroke in se zaveda, da se soočajo s subtilnim rasizmom, ki vpliva na samopodobo, 

samozaupanje in lahko ima dolgoročno negativen vpliv. Na koncu je še izpostavil, da je težava 

v celotnem sistemu, šolskem sistemu in medijih, ki redko govorijo pozitivno o Afričanih in na 

splošno o migrantih.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV  

 

5.1 Razlogi za selitev v Slovenijo 
 

Razlogi za selitev so pri intervjuvancih različni. Več kot polovica priseljencev, kar 9 od 16 

intervjuvancev, se je v Slovenijo preselila zaradi partnerske zveze. Nekateri priseljenci so svojo 

ženo spoznali v državi, kjer so živeli prej: »Jaz sem poročen s Slovenko, sem jo spoznal na 

Djerbi. Smo ostali skupaj dve leti kot partnerji, potem smo se pa morali odločit, če bomo skupaj, 

ali pridem jaz tu ali pride ona k meni.« Tudi Ferdinand je svojo ženo spoznal v svoji rojstni 

državi: »Sem spoznal moja žena že 2004 v Tuniziji, ko je prišla na dopust in po dveh letih mi je 

uspelo, da pridem do Slovenija.« Jan se je prav tako s Komorskih otokov v Slovenijo preselil 
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zaradi žene: »Torej, prišel sem v Slovenijo zaradi ljubezni. Zato sem prišel, danes so se stvari 

spremenile, zdaj živim sam, ampak to je razlog za selitev.« 

Nekateri intervjuvanci pa so svojega partnerja spoznali, medtem ko so bili v Sloveniji na 

počitnicah ali službeno: »Jaz sem zapustil svoj dom predvsem zaradi službe, nism prišel kot 

migrant, ki je prišel v Evropo. Jaz sem se zaradi ljubezni kasneje odločil, da se tukaj ustalim.« 

Nataša, ki se je preselila iz Velike Britanije, je na dopustu v Sloveniji spoznala svojega moža. 

Na dopust je prišla, ker se je želela naučiti slovenščine, da bi lahko komunicirala s sorodniki, 

ki so Slovenci: »Js sm pršla na dopust in sm srečala enga moškega. In sm prišla nazaj konec 

leta, tako da od takrat sem bila tukaj.« Tudi Manuela, ki se je preselila iz Slovaške, je bila v 

Sloveniji na počitnicah in je takrat spoznala moža: »Tko da ko sm js pršla, smo bli na morju, 

tam u Piranu in Portorožu in tam sm spoznala mojga moža. In tam smo se malo levo desno in 

pol sm postala noseča takoj. Js sm šla domov in pol sm se vrnila.« Neva, ki prihaja iz Bosne, 

se je preselila v Slovenijo, ker je njen mož Slovenec: »In potem sem se poročila in sem prišla 

sem živet.« Prav tako se je Diana iz Bosne preselila v Slovenijo, ker je tukaj živel njen mož, ki 

je sicer tudi iz Bosne, ampak že celo življenje živi v Sloveniji: »In pole normalno smo se 

poročili in to, sem pustila službu. Vse sem pustila za sabo, od prjatlov, staršev, vse. Sem šla u 

neznano.« Florjan, ki se je preselil iz Argentine, je potoval po Evropi, med drugimi državami 

je obiskal tudi Slovenijo, ker so tukaj živeli njegovi stari starši. Medtem je spoznal tudi svojo 

ženo. Pri njem je razlog selitve nekoliko bolj kompleksen, lahko bi rekli, da je na odločitev 

vplivalo več dejavnikov; partnerka in kriza v Argentini: »Takrat v Argentini je bila kriza in jaz 

sem bil utrujen od usega tega, kar je blo v Argentina in kako se tam živi … In je padla odločitev, 

da si ne želim tega. Vglavnem sm spoznal ženo in ko sm šel nazaj v Argentino sem čutu da bi si 

želel živet tukaj.« 

Štirje intervjuvanci so se v Slovenijo preselili zaradi dela oziroma zaradi iskanja boljših 

možnosti za življenje. Silvo se je preselil iz Makedonije in pravi takole: »Razlog za mojo selitev 

je bilo slabo življenje v Makedoniji. Delo je blo, samo ni blo denarja dol. Najprej sem prišel v 

Slovenijo sam. Sem bil tukaj 5 let. Potem so prišle tudi obe starejše hčerke, ampak one so se že 

vrnile nazaj. Mlajša je ostala tukaj. Torej razlog za selitev je potreba po boljšem življenju, s 

trebuhom za kruhom lahko rečem.«  

Evelina se je priselila iz Ukrajine: »Prišla sem iz razloga, ker je bila v Ukrajini kriza. Prišla je 

neke vrste priložnost, prijatelji so ponudili možnost zaslužka in jaz sem šla.« Njena zgodba je 

nekoliko specifična, saj gre za ilegalno selitev in tudi trgovino z ljudmi: »En lep dan so rekli, 

da gremo pač u Slovenijo in smo šli v avto … Smo se ustavili na eni cesti v gozdu. Šofer je rekel 

laufamo in smo čez gozd prišli na mejo. Tam nas je čakal avto, jaz sem bila najmanjša tako da 

so me dali kar v prtljažnik. Potem smo se presedli še v en drugi avto in tako so nas pripeljali 

na obalo v en bar. Predstavili so nas enemu gazdi, gospodarju. Dokumente so nam vzeli in tam 

smo ostali. Morale smo imeti konzumacije in plesat striptiz.« Čez nekaj časa, potem ko se je 

vmešala policija in je bila odpeljana v dom za tujce na madžarski meji, so se stvari uredile: »Na 

koncu so nas čakali dokumenti na slovenskem konzulatu v Budimpešti. In smo se vrnile nazaj. 

Takrat, ko smo se vrnile, smo bile že bolj domače. /…/ Šef nas je torej pripeljal nazaj in smo 

bile svobodne, gibale smo se, kjer smo hotele. Na tak način sem prišla v Slovenijo.« Kasneje je 

v Sloveniji spoznala moža in si tukaj ustvarila družino.  
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Prav tako se je Adelina preselila s Filipinov zaradi iskanja boljših možnosti za življenje, tukaj 

je dobila službo: »Prišla sem leta 2008 zaradi dela. Moja delodajalka je imela masažni salon, 

tajske masaže.« Kasneje je tukaj spoznala moža. Nadja, priseljenka iz Rusije, se je preselila, 

ker je njen mož dobil službo v Sloveniji: »Lahko rečem, da sem prišla zaradi združitve družine. 

Moj takratni mož je bil tudi iz Rusije in je v Sloveniji dobil zaposlitev in smo tako z njim prišli 

še jaz in najin sin.«  

Mario, Vanesa in Jakob imajo malo drugačne razloge za selitev od zgoraj omenjenih. Mario se 

je leta 1982 preselil iz afriške države Zimbabve v takratno Jugoslavijo. Razlog selitve je 

štipendija za študij: »Dobil sem štipendijo in tako sem prišel študirat v Jugoslavijo.« Vanesa in 

Jakob sta priseljenca iz Francije. Vanesa pravi tako: »Prišla sem v Slovenijo iz fiskalnih 

razlogov mojega bivšega moža. Prišla sem konec poletja 1999, stara sem bila 36 let in nekaj 

malega. Bila sem poročena in imela dva otroka.« Jakob pa se je z družino preselil, ker je imel 

tukaj sorodnike po mamini strani: »Smo pršli tukaj, ker mama je Slovenka, za nov preizkus v 

življenju in tako dalje. V glavnem tu smo imeli žlahto iz strani mame, js sm bil kot otrok vsako 

leto na dopustu tukaj. Sm malo, malo poznal jezika, poznal sem vse strici in tete.« 

Razlogi za selitev v Slovenijo so pri intervjuvancih precej različni. Lahko jih uvrstimo v 5 

glavnih skupin, pri čemer je velika večina prišla iz 1. ali 2. spodaj navedenega razloga:  

1. selitev zaradi partnerske zveze (ljubezni)  

2. selitev zaradi dela in iskanje boljših možnosti za življenje 

3. študij v Sloveniji oziroma v takratni Jugoslaviji  

4. nov preizkus v življenju (sorodniki živijo v Sloveniji) 

5. fiskalni razlogi (selitev zaradi davčne politike)  

Če izpostaviva še Klinarjevo (1976) tipologijo vzrokov izseljevanja, lahko rečeva, da so se vsi 

intervjuvanci v Slovenijo preselili zaradi ekonomskih in osebnih oziroma družinskih vzrokov.   

1. ekonomski vzroki (možnost zaposlitve, višji dohodki, dvig življenjskega standarda, 

možnost izboljšanja ekonomskega položaja) 

2. politični in vojaški vzroki (vojne, revolucije, diskriminacija, politična preganjanja) 

3. osebni in družinski vzroki (družinski in prijateljski odnosi, strokovno/profesionalno 

napredovanje) 

5.2 Izkušnje priseljencev ob prihodu v Slovenijo (z različnimi institucijami 

in urejanjem dokumentov, z ljudmi, novim okoljem) 
 

Jakob, ki prihaja iz Francije, pravi, da je glede urejanja dokumentov vse potekalo gladko: »Vse 

je blo uredu, dobro meni je pripadlo državljanstvo, tako da ni blo to težava, sm čaku lahko en 

mesc, glede vrtca pa mala šola pa to je blo vse v redu, brez nobena težava, kar presenetljivo. 

Dobro, moram poudarit, da mi nismo lih reveži, tako da to dosti pomaga.« Kot težavo na 

začetku izpostavlja neznanje jezika: »Na začetku, evola, ti pričakuješ da se vklopiš, sploh ne 

veš kej te čaka, niti se ne zavedaš kaj te bo čakalo, greš na pogovorna ura v vrtec, ne razumeš 

nič.« Ob prihodu se spominja tudi, da so jih sosedje lepo sprejeli: »Ko smo pršli tukaj smo bli 

lepo sprejeti od sosedi, imeli smo odlični sosedi.« 
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Vanesa, ki se je prav tako z družino preselila iz Francije, pravi, da so jo ob selitvi določene 

stvari presenetile, jih ni pričakovala: »Imeli smo težave, da smo našli hišo v najem. Takrat še ni 

bila EU, kar pomeni, da nisem smela ne delat, ne odpret bančnega računa, čisto nič. Na začetku 

sem imela zgolj začasno prebivališče. Vsega tega nisem vedela, preden sem se preselila. /…/ V 

bistvu največ težav sem imela zaradi svojega statusa, saj do leta 2005 Slovenija ni bila v EU. 

Šele takrat sem v bistvu postala na načelni ravni enakovredna ostalim.« Kot drugo večjo težavo 

je tudi ona izpostavila jezik: »Glede otrok ni bilo nobenih težav za vpis v šolo in so se zelo hitro 

navadili jezika. Jaz sem imela veliko težav z jezikom. /…/ Morda je dejstvo, da nisem govorila 

jezika pripeljalo do tega, da se kdo včasih ni želel ubadati z menoj ali pa me je kam poslal.« 

Izpostavlja primer, ko je karkoli urejala na občini: »Na občini so znali biti nesramni, zato sem 

se potem odločila, da grem vedno tja z osebo, ki govori slovensko.« 

Nataša se je preselila iz Velike Britanije. Ob prihodu v Slovenijo ni imela težav, pravi, da so jo 

lepo sprejeli: »Ti ljudje tukaj so me kar sprejeli. Nisem imela večjih težav. Verjetno kot 

Angležinja imam isto polt in te stvari. /…/ Tudi v trgovini so se ljudje potrudili, da so govorili 

z mano angleško, so mi pomagali … Čeprav takrat angleščina ni bla ku zdej ne, ljudje niso 

tolko znali.« Ob prihodu je bila presenečena nad številnimi kulturnimi razlikami: »Vedno sm 

bila navajena recimo, da v Angliji, če gre v trgovino, ljudje to ti vedno pridržali vrata, če vidijo 

da prihaja ali odide človek. Tukaj ni tega. Al pa na prehodu za pešce. V Sloveniji se spomnim, 

nikoli ljudje se niso ustavljali preveč, tudi če je na prehodu čakal človek. Enkrat me je nekdo 

tudi povozil na prehodu za pešce.« Omenila je nekaj težav, ki so se dogajale na občinskem 

uradu. Prvi primer je bil, ko se je želela poročiti in so zahtevali potrdilo samskega stana, ki v 

Angliji ni obstajalo. Ker je bilo zelo veliko različnih komplikacij, sta se na koncu poročila v 

Angliji. Drugi primer, ki ga je povedala, je glede vozniškega izpita, ki ga je naredila v Angliji. 

Na občinskem uradu v Sloveniji pa ga niso želeli sprejeti: »Rekli so mi ''kaj je to za en izpit, 

brez slike''. In sm povedala, da v Angliji pač ni slike gor. In potem so se spraševali, kako to in 

tako dalje. Potem so nekako uredili in na koncu so mi dali slovenskega in obdržali moj angleški 

izpit, kar ne bi smeli narediti«. Še zadnji primer, ki ga je izpostavila glede slabih izkušenj z 

občinskim uradom, se je zgodil, ko je urejala dokumentacijo ob selitvi: »Teta gre z mano na 

občino, takrat se je vse tam nrdilo, ni blo ločeno socialno itd. In moja teta vpraša na občini, na 

kak način si lahko uredim zdravstveno zavarovanje. In oseba, zaposlena na občini, ni misnla, 

da js govorim slovensko. In je rekla: ''In kaj bi zdej ona rada, da ji js plačam zavarovanje vsak 

mesec al kaj?'' To so te izkušnje, ki niso najbolj prijetne.« 

Mario, ki je prišel študirat iz države Zimbabve, je bil ob prihodu v takratno Jugoslavijo precej 

presenečen, ker so se njegova pričakovanja precej razlikovala od realnosti: »Vedno sem imel 

nek vtis, da je Jugoslavija zelo razvita država, kjer vladata solidarnost in enakost. Spomnim se 

tudi, da sem doma pustil vse plošče, saj sem mislil, da bo v Jugoslaviji ogromno plošč, kar ni 

bilo res. Pred prihodom se spomnim, da sem gledal veliko filmov, ki sem jih po prihodu v 

Jugoslavijo potem gledal šele čez približno tri leta. Moja pričakovanja so bila pred prihodom 

drugačna. Vedno sem mislil, da v Jugoslaviji ni rasizma, saj je ravno Jugoslavija pomagala 

veliko afriškim državam pri boju proti rasizmu.« Ob prihodu mu je pomagalo, da je bilo v 

Sloveniji nekaj ljudi iz Zimbabveja: »Ko sem prišel, sem imel tukaj kar nekaj ljudi, ki prav tako 

prihajajo iz Zimbabveja. Pomagali so mi, da sem se lažje integriral v družbo.« 
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Jan, priseljenec s Komorskih otokov, se urejanja dokumentov za selitev spominja takole: »Če 

potuješ iz Afrike v Evropo, ni lahko. Potrebuješ ogromno papirjev. Rabiš vizo in počasi se ti že 

meša. Sem urejal te papirje dva meseca.« Prve izkušnje z življenjem tukaj niso bile najlepše: 

»Na začetku je kar težko, ker te ljudje ne poznajo. Zelo težko je bilo, ko sem šel ven so me vsi 

opazovali, sem se počutil neprijetno. Najprej sem bil kar razočaran, potem sem pa počasi 

razumel, da tukaj ljudje niso vajeni videti temnopoltih ljudi. Pa še živel sem v manjši vasi. Tako 

da potem sem se korak za korakom navadil ljudi.«  

Nadja ima precej slabe spomine na začetke življenja v Sloveniji. Ker prihaja iz Rusije, se je ob 

selitvi srečala s stereotipi: »Prvi in pomemben velik problem, s katerim sem se srečala, je bil 

stereotip. Meni kot Rusinji nikdar ni prišlo na pamet, da so lahko tukaj prisotni tako močni 

stereotipi v očeh ljudi. Dejstvo je namreč, da če prideš iz Rusije, si ženska in si blond, si sigurno 

striptizeta ali t. i. kurba. Jaz sem to poimenovala štampiljka. To je nekaj, kar ti ves čas sledi in 

kar ves čas nosiš s seboj. Ženska je avtomatsko prostitutka.« Pravi, da je to pustilo na njej največ 

posledic, sploh na začetku je to zelo težko sprejela. Kot težavo na začetku je izpostavila tudi 

jezik: »Moj največji problem je bil jezik. Učila sem se ga štiri leta. Po dveh letih sem spadala 

pod program za tujce, ki so živeli v Sloveniji že vsaj dve leti. To je bil državni program in čisto 

brezplačen. /…/ Zanimivo je, da mi prej dve leti ni pripadalo nič.« Glede urejanja vseh 

potrebnih dokumentov ni imela težav: »Glede pridobivanja papirjev ne morem reči, da sem 

naletela na kakšne težave. Imela sem morda srečo, ampak ljudje so mi vedno pomagali na 

upravni enoti in na splošno v javnem sektorju. Nikoli nisem imela težav, nihče me ni oviral in 

vedno sem pridobila, kar je bilo potrebno.« 

Evelina, ki je prišla v Slovenijo iz Ukrajine, je ob prihodu delala v baru in plesala striptiz. V 

bistvu je šlo za trgovino z ljudmi, ker je bilo delo prisilno, prav tako ni imela stika z zunanjim 

svetom, vzeli so ji tudi vse dokumente. Svoje občutke ob prihodu opisuje takole: »Na začetku 

je bil šok. Smo ropotali, ampak nismo vedele, kaj nrdit. Nismo imele potnih listov in vize itak ni 

blo. Živeli smo v eni hiši posebej, nad barom u bistvu. Nekaj časa nam je gazda dal enega 

nadzornika, se pravi en moški je živel z nami puncami. Ponoči smo delale, zjutraj počivale, 

hrano so nam pripeljali, denar so nam dali. Ampak komunikacije z zunanjim svetom nismo imeli 

nobene.« Leto zatem je bila policijska racija in zaslišanje za policiji. »Takrat smo se že navadile. 

Nam ni bilo slabo, samo dokumenti so nam manjkali, ki jih je imel gazda. Nismo takrat točno 

vedele, kaj storiti. Vem, da je za nas bil šok, da nas je nekdo prisilil plesat striptiz, ampak s 

časom se vseh stvari navadiš.« Policija jih je odpeljala na mejo z Madžarsko, kjer so bile nekaj 

časa v domu za tujce. Vse skupaj se je razrešilo, dobile so dokumente in vizo. »In smo se vrnile 

nazaj. Takrat, ko smo se vrnile, smo bile že bolj domače. Nismo več plesale striptiza, smo delale 

za šankom. Bile smo svobodne, gibale smo se, kjer smo hotele. Takrat sem dobila vizum na 

slovenskem konzulatu v Budimpešti in to je potem veljalo kar nekaj časa, potem pa sem se itak 

hitro poročila in ni bilo nobenih težav.« Po poroki z možem, ko je zaživela drugačno življenje, 

se je srečala tudi s stereotipi: »So bli posamezni ljudje, ki se niso obnašali v redu. Nekateri 

sosedje … eni so tudi govorili ''koliko denarja si dobila, da si prišla sem'', eni so spraševali za 

koliko denarja pridem k njim. Na začetku so vsi govorili in blebetali, so tudi kazali prste.« 

Florjan, ki prihaja iz Argentine, je izpostavil, da je bila ob njegovem prihodu v Slovenijo 

njegova partnerka tista, ki mu je ogromno pomagala pri urejanju vseh zadev: »Mi je pomagala 
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vse nrdit in me je peljala na tečaj, ker jaz nisem govoru. Pole država takrat, če nisi bil Slovenc, 

so te dali v tečaj v Portorož. To je bil prvi tečaj in zame je blo šok, ker slovenščina je težka.« 

Državljanstvo je dobil brez težav, ker sta bili njegova mama in babica rojeni v Sloveniji: »Je 

bil zakon, da je blo dovolj, da je samo en starš mel državljanstvo, in če si imel manj kot 36 let 

si takoj dobil državljanstvo.« Kot pomoč na začetku je izpostavil tudi ostale Argentince, ki 

živijo v Sloveniji: »In potem je bil eden, ki je študiral isto kot jaz – industrijski inženir, pole mi 

je pomagal kako bi bila nostrifikacija. Si pomagamo z informacijami.« Kot težavo na začetku 

je izpostavljal predvsem jezik: »In potem sem študiral dosti sam, ker v Argentina sem bil 

diplomirani inženir, 7. stopnja. Tukaj pa nisem znal ne pisat ne nič. In potem počasi je šlo.« 

Filip, priseljenec iz Paragvaja, pravi, da je bila edina težava ob prihodu v Slovenijo služba: 

»Seveda, bil sem pač navajen na določen način, stil življenja, ker pač … veliko sem potoval. 

Morda je bila edina težava na začetku, leta 1997, ko sem se ustalil, da sem kot tujec zelo težko 

dobil službo. Ni me zanimalo delo na črno, jaz sem hotel imeti urejene papirje. Želel sem biti 

zaposlen. Moral sem se najprej navaditi tega jezika, če sem želel kaj delati. Urejeno delo je bil 

moj prvi cilj.« 

Abel se je preselil iz Tunizije. Ob selitvi se spominja predvsem težav z jezikom. Zaradi videza 

so večkrat mislili, da je Rom: »Jaz, ki nisem od tu, sploh od začetka, ko nisem govoril sploh 

slovensko takrat, samo angleško, ko sem prišu recimo na črpalka al pa v trgovina, kjer sem mel 

kakšen kontakt s Slovenec, od začetka je tak ne, se držijo malo nazaj. Potem sem tudi ugotovil, 

da je tu nek problem z Romi. Večkrat so mislili, da sem Rom in takoj so se zaprli. Potem so 

ugotovili, da sploh nisem od tu in nisem Rom in takoj je bilo super.« Glede urejanja dokumentov 

ni imel nobenih težav, je pa izpostavil, da je imel z urejanjem vseh potrebnih dokumentov 

veliko dela: »Težava ni, je pa dosti dela. In so serije, če narediš ena napaka vmes, potem vse 

kar si delal je zastonj. To je zelo komplicirano, sploh ker Slovenija nima ambasada v Tunizija. 

Mislim, da ma samo v Egipt in pač moram it do Kairo v Egipt zaradi viza. In to je veliko dela. 

Vsak ma en kup, žena tu, js tam, potem so naredli spet en intervju tam, jaz na ambasada v Egipt, 

ona tu na občina in smo meli ista vprašanja in mora bit isti odgovor, drgač ni okej.« 

Ferdinand se je prav tako preselil iz Tunizije, ker je njegova žena Slovenka. V primerjavi z 

Abelom opisuje več težav, s katerimi se je soočal ob selitvi. Izpostavil je težave glede 

pridobivanja dokumentov: »Smo imeli ful problemov za papirje, da dobim vizo. Na ambasada 

mi niso hotli dat viza. In po trikrat, ki sem probal, v tretje so mi dali in potem sm pršu v 

Slovenija.« Kot težavo ob prihodu je izpostavil tudi neznanje jezika. Takrat si je veliko pomagal 

z italijanščino: »Na začetku veš kako je, ne znaš jezik ... Znam italijansko in potem smo govorili 

po italijansko, slovensko itak je blo samo dober dan, dober tek. Potem počasi, po enem letu sem 

počasi začel govorit.« Pravi, da je imel veliko časa za učenje jezika, ker je bil eno leto brez 

službe: »Najprej sm se učil doma, sam. Potem sem tudi hodu na en tečaj in pole počasi 

televizija, radio sm poslušu in vsake tolko uzameš kšne besede, ne. Tko je blo na začetek. Tisti 

cajt sm bil eno leto brez službe, itak. Prej ku dobiš dovoljenje in to. Na začetku js sm imel samo 

vizo, ne.« Ob prihodu se spominja, da nekaj časa ni želel iz hiše zaradi ljudi in pripomb na 

njegovo temno polt: »Se spomnem enih ljudi, takrat ko sm pršu na začetek, prvo leto. En cajt 

nism hotu it niti ven iz stanovanja. Ker vsak korak, ki sm ga nrdu, usakič gre nekdo mimo tebe 
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in gleda, eni mahajo, kažejo s prstom in govorijo: ''Lej, uni črnc nevem kej …''. Al pa tisti, ki 

prvič v življenji vidijo temnopolti in se hočejo slikat s tabo.« 

Adelina, ki prihaja s Filipinov, ni povedala veliko o izkušnjah ob prihodu v Slovenijo. Prišla je 

zaradi dela in ob prihodu je takoj začela delati: »Prišla sem zaradi dela, moja delodajalka ima 

salon tajskih masaž, zato je iskala ljudi iz Azije za delo.« Pravi, da je bila ob prihodu pogosto 

osamljena, kar se je potem, ko je spoznala moža in se poročila, izboljšalo: »Na začetku sem se 

počutila zelo osamljeno, imela sem tudi domotožje. Potem sem spoznala moža in odločila sva 

se, da se poročiva. Bilo je v redu, počutila sem se bolje, ker sem imela družino.« 

Silvo se je pri svojih 43 letih iz Makedonije preselil v Slovenijo zaradi dela. Ob vprašanju o 

njegovih izkušnjah ob prihodu v Slovenijo je izpostavil, da je na začetku veliko delal, na 

splošno pa ima dobre izkušnje z življenjem tukaj: »Pred 20 leti sem prišel, nisem še imel neke 

realne slike, ampak skozi vsa ta leta imam enako izkušnjo, ki je dobra. Ko sem delal v 

gradbeništvu sem delal po 10 ur, sem se vrnil domov, stuširal in spet nov dan. Mogoče človek 

nima niti časa za vse ostalo.« Izpostavil je, da je imel težave vsakič, ko je šel na upravno enoto 

urejat dokumente: »Ko sem prišel, na vsake nekaj mesecev sem moral urejat vizo. Potrebno jo 

je bilo plačat. Je delala ena gospa, ki je bila res nesramna in poniževala vse tujce, v glavnem 

od dol. Vedno je bil občutek, da je ona nekaj več in da mi nismo vredni nič. Vem, da so se 

nekateri pritožili in na koncu so umaknili to gospo od tam.« 

Neva je priseljenka iz Bosne, ki v Sloveniji živi že 34 let. Razlog selitve je bila poroka. 

Izpostavila je precej negativne prve občutke ob prihodu: »Ampak jaz takrat nisem niti 

predpostavljala … Dobro, jezikovne in te težave in tako naprej. Ampak nisem pričakovala en 

tak odklon Slovencev do drugih nacij bivše Jugoslavije. /…/ Ti želim povedati, da tisti ljudje, ki 

pridejo, zelo težko začnejo živet v sožitju s Slovenci.« Ob prihodu sta se z možem zavedala, da 

je moževa družina (starši) ne bo sprejela, zato sta že od začetka živela na svojem: »Tako, da se 

je mož zavedal v kakšni situaciji bom jaz. Se je zelo zavedal. Ker se je tudi zavedal, da me 

njegova družina ne bo sprejela, njegova mama, njegovi najbližji, da me ne bodo sprejeli. Zato 

sta se takoj odločila živet sama. /…/ Problem je bila mama, ki ni mogla sprejet nekoga, ki je 

prišel tam od dol.« Spominja se, da je bil ob prihodu eden večjih problemov jezik. Če je želela 

delati na področju, ki ga je študirala, se je morala najprej naučiti slovenščino: »Takrat tečajev 

slovenščine v bistvu še ni bilo. Zato ker za se zaposlit takrat v Jugoslaviji, znanje slovenščine 

sploh ni bil pogoj. V zakonodaji. Ampak, ker so Slovenci bili zelo občutljivi za svoj jezik, za njih 

je bilo kljub temu, da nič ne piše, je bila slovenščina vseeno … Jaz ne morem delati v knjižnici 

in ne govorit slovensko zelo dobro.« 

Diana se je prav tako preselila iz Bosne. Preselila se je zaradi moža, ki je živel v Sloveniji. Na 

začetku ji je bilo kar težko: »Vse sem pustila za sabo, od prijatlov, od staršev, vse. Sem šla u 

neznano. Ma zame je blo to neki groznega. Ker js sm bla ful navezana na moje starše, na moje 

dol. Sm bla ful taka komunikativna. In ko ti prideš v Slovenijo, tut če sm js njih poznala (moževo 

družino), veš kej, se je obrnlo vse. Drgač so me pole obravnavali. Tudi moževi starši, tut če so 

me poznali.« Težko ji je bilo, ker je bila ob prihodu v Slovenijo več kot eno leto brez službe: 

»Jst ko sm pršla pole sem sm računala , moj tast je privatnik, sm rekla ajde v začetku lahko da 

me on zavarva in to, da mi gre delovna doba in to. Vse si to mislu ne, ampak iz tega ni blo nič, 

ni hotu. Tko da jst pole eno leto, več ko eno leto sm bla ni na nebu ni na zemlji.« Z urejanjem 
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dokumentov ni imela težav: »Mi smo uredil, takrat kar je blo uno osamosvojitev, ne. Smo takoj 

dali in za državljanstvo, prošnje, ne. Vse smo uredili brez problemov.« Prav tako je pogrešala 

odprtost ljudi: »Slovenci so pa zaprti, nisu ko mi dol. So bolj hladni. Rabijo cajt, da se odprejo. 

Pri nas dol je drugo. Tega je meni manjkalo, jst k sm pršla sem, meni je to manjkalo.« 

Manuela je prišla v Slovenijo iz Slovaške. Preselila se je, ker je, medtem ko je bila v Sloveniji 

na dopustu, spoznala svojega moža. Kmalu zatem je zanosila, zato je bila nekaj časa v Sloveniji 

in nekaj časa na Slovaškem. Ko je bil sin star pet let, se je ustalila tukaj, v Sloveniji. Ni posebej 

izpostavila, kako se je počutila ob prihodu v Slovenijo, saj je v bistvu več let hodila gor in dol, 

selitev ni bila nenadna: »Tko da takrat smo pršli za stalno, da zdej bomo tle celo leto in smo se 

mogli odločit. Tako da smo ostali tle in sem začela iskat službo.« Na začetku so imeli nekaj 

težav z urejanjem zavarovanja, ker je imel mož stalno bivališče v Švici, kjer je delal. Vse skupaj 

se je uredilo, ko je dobila zaposlitev: »Potem sem začela delat v osnovni šoli v kuhinji, samo 

zaradi tega, da bi dobila zavarovanje.« 

Večina priseljencev torej kot težavo ob prihodu v Slovenijo izpostavlja neznanje jezika. 

Posledično je pri večini največja težava na začetku, da ne dobijo zaposlitve (predvsem pri tistih 

priseljencih, ki so se preselili zaradi partnerske zveze). Nekaj priseljencev je tudi izpostavilo, 

da so imeli pred prihodom o Sloveniji precej drugačna pričakovanja (glede kulture, prisotnosti 

rasizma in diskriminacije, glede pravic, ki jih imaš tukaj kot tujec). Predvsem tisti priseljenci, 

ki so temnopolti, so izpostavili, da jim je bilo na začetku zelo neprijetno iti ven, med ljudi, saj 

so jih vsi opazovali ali nanje kazali prstom. Priseljenci, ki prihajajo iz Afrike, so tudi izpostavili 

zelo dolgotrajen in naporen proces pridobivanja dokumentov, ki je trajal več mesecev. 

Priseljenki iz Ukrajine in Rusije sta se ob prihodu v Slovenijo srečali s številnimi stereotipi, ki 

se nanašajo na to, da so ženske iz teh držav prostitutke in striptizete.  

5.3 Vsakdanji stik s Slovenci in počutje v Sloveniji  
 

V tem poglavju predstavljava vsakdanji stik intervjuvancev s Slovenci (morebitno 

diskriminacijo na ulici, s strani sosedov, v kavarni, v trgovini ipd.). Poleg tega se tukaj 

osredotočava tudi na splošno počutje priseljencev in njihov občutek (ne)sprejetosti.  

Vanesa, ki prihaja iz Francije, je v intervjuju izpostavila tole: »Nikoli se nisem počutila 100 % 

dobro v Sloveniji, vendar to ni povezano z diskriminacijo, ampak bolj s kulturnimi razlikami in 

povsem drugo mentaliteto ljudi.« Pravi, da se v bistvu ne spominja nobenega dogodka, kjer bi 

bila diskriminirana. To utemeljuje s tem, da je Francija v očeh Slovencev pomembna država: 

»Francija velja v Sloveniji za prijetno in pomembno državo. Intelektualno in kulturno gledano 

velja verjetno bolj za zgled, zato težav nisem imela.« Prav tako meni, da je pripomogel njihov 

dober socialno-ekonomski status: »Dejstvo, da nismo bili revni, je prav tako verjetno 

pomembno vplivalo na sprejetje v Sloveniji.« Pravi, da so bili s strani sosedov zelo lepo sprejeti. 

Jakob, ki prav tako prihaja iz Francije, se je težko navadil na življenje v vasi v Sloveniji, ker je 

v Franciji živel v velikem mestu: »Tavečja težava je, da js izhajam iz Pariza. Pariz je veliko 

mesto, je vse anonimno in ljudi so individualisti, ne vidiš ti ... En človek lahko vidiš enkrat pa 

nikoli več, al pa lhko čez 10 let. Tu pa je vse mičkeno, ljudi se vsi spoznajo in to je pa velik 

problem. Se vtikajo v vse in morejo vedet vse. Dobro to je, to niso ljudje krivi, to je mejhno 
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mesto v primerjavi z velikim.« Ko so v Sloveniji začeli z gradnjo svoje hiše, so se pojavile 

težave s sosedi: »Kot Francoz sm imu pa problema recimo s sosedami za parcelo tam kjer 

živimo. Oni so misnli, da js sm puhn drnarja in da bom vse financiral, smo meli pa za financirat 

vse ta komunalna naprava, cesta, dostop in tako dalje. In itak mene na začetek so ovirali, da se 

kej lotm, pole so meni pustili, da se lotm in pole pa itak, sm vložu tožbo, da dobim vsaj tiste dve 

tretjine nazaj, so dve sosedi, smo v treh. In to je trajalo ne vem, 10, 12 let prej ko sm dobu tisti 

denar. Se pravi, oni so misnli, da kot Francoz js bom vse financiral. Ampak to je stara šola in 

nekej udbovci tudi tam, so kao nacionalisti in mene sovražijo kot Francoza, ne.« Pravi, da je v 

bistvu to edina izkušnja, kjer lahko reče, da je imel težave zaradi svoje nacionalnosti: »Evola, 

to je bila pa zelo slaba izkušnja in sm prepričan, da to je blo u veze, da evola mene niso marali, 

zato ker sm pršu tam in očitno nism bil v konteksti tam. Bi blo lepše, da bi bil en drugi. Ne ne, 

to je sovraštvo na smrt in to vsi vejo. Ti nemoreš pozabit, da imaš ljudi proti tebi in nisi nč nrdu 

narobe.« 

Nataša, priseljenka iz Velike Britanije, je povedala, da se je nekaj časa v Sloveniji počutila 

precej slabo: »Takrat sem imela tudi js malo domotožja in nekaj zdravstvenih težav, povezanih 

s tem, depresija. In zdravnica mi je povedala, da je to značilno za ljudi kot sm js, ki pridejo iz 

druge države, pustijo vse, družino … In prideš. In nikjer nimaš občutka, da bi bil doma. Nisi 

doma ne tukaj ne tam. Sem imela včasih občutke, sploh na kakšni zabavi, kjer so se vsi zabavali, 

pogovarjali in peli. Js pa nisem razumela nič, ni bilo to zame. Tudi če mi je blo všeč tukaj, to 

ni blo moje, nisem bla od tukaj.« Po tistem obdobju se je za nekaj časa vrnila v Anglijo, kjer je 

ugotovila, da ji tudi življenje tam ne ustreza: »In potem sem šla nazaj v Anglijo za nekaj časa 

in takrat sem vidla, da to ni več za mene. Ni to, kar sem mislila.« Danes je v Sloveniji 

zadovoljna, pravi, da ne bi šla več nazaj: »Me ne vleče več tja, tudi če imam tam prijateljice, 

brata in širšo družino. Se počutim tukaj doma. Sprejeta in res moram rečt, da nimam težav več 

danes s tem. Ljudje se posmejejo in včasih rečejo, da se niti ne vidi, da prihajam iz Anglije.« 

Glede diskriminacije v vsakdanjem življenju ni povedala veliko, se ne počuti diskriminirano, 

izpostavila je le en primer iz trgovine, ki jo je zmotil: »Ker sem bila bela in sem nosila klobuk, 

me je prodajalka vprašala, če sem Angležinja. Meni je šlo to na živce in sem odgovorila, da ne, 

nisem Angležinja.«  

Mario, priseljenec iz Zimbabveja, je izpostavil kar nekaj situacij, kjer gre za diskriminacijo. 

Povedal je, da ga zmoti, da ga vedno povsod vprašajo, od kod prihaja, kljub temu da že zelo 

dolgo živi v Sloveniji: »Ko me nekdo spozna, me vedno vpraša, od kod prihajam. In ko jim 

povem, kje živim, tukaj v Sloveniji, niso zadovoljni z odgovorom in vedno postavljajo še več 

vprašanj v smislu, od kod pa zares prihajam. Ugotovil sem, da lahko živim tukaj veliko let, 

ampak me še vedno ne bodo sprejeli, ker izgledam drugače. Zame je to oblika diskriminacije. 

Samo zato, ker izgledaš drugače, ne moreš pripadati na določenem območju.« Iz svojih 

študijskih let se spominja, da je imel pogosto težave, ko se je zanimal za kakšno dekle: »Ko sem 

se zanimal za določeno dekle in ona zame, so nastale težave. Družba tega ni sprejela. S tem 

sem tvegal, da bom verbalno ali celo fizično napaden.« Še večje težave so se pojavile, ko sem 

bil z določenim dekletom resen in so za to izvedeli njeni starši: »Veliko je bilo primerov, kjer 

je družina rekla, v redu, ti si lahko tukaj, te sprejmemo, ampak moja hči ne more biti s teboj. 

Temu se reče not in my backyard syndrome.« Kuhar (2009) fenomen NIMBY (not in my back 

yard) pojasnjuje kot prepoznavanje stigmatizacije določene družbene skupine oziroma njihovo 
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izključevanje iz družbe, ampak gre za prelaganje rešitve na druge. Tak posameznik se torej 

strinja z rešitvijo, ampak nekje drugje, ne na njegovem dvorišču, ker naj bi to domnevno znižalo 

standard njegovega življenja.  

Mario je izpostavil, da je med študijskim časom postal oče in od takrat naprej so ljudje na ulici 

nanj gledali drugače: »Ko hodiš po ulici, ljudje govorijo uaau, kako lepa je vaša hčerka. In je 

popolnoma drugače, kot če bi hodil po ulici sam. Sam sem pogosto slišal določene komentarje 

na ulici, ki so kazali na nesprejemanje. Opazil sem tudi, da na ulici slišim veliko manj kot nekoč. 

In ne zato, ker bi ljudje dejansko manj govorili, ampak sem razvil neke vrste mehanizem, kjer 

grejo besede skozi eno uho noter in čez drugo ven.« Najbolj od vsega ga skrbi subtilni rasizem, 

ki je zelo pogost in hkrati skrit ter ga je težko prepoznati, ker ni zelo očitno, ali gre za rasizem 

ali ne. Izpostavlja primer v trgovini: »Greš v trgovino ali v bar in te zaposleni ignorirajo. Potem 

vstopi nekdo, ki izgleda kot Slovenec, in je takoj postrežen. Situacijo si lahko pojasniš na dva 

načina. Lahko rečeš, da gre za subtilni rasizem, lahko pa misliš, da je imela zaposlena oseba 

ravno takrat veliko dela.« Zadnji primer, ki ga je izpostavil, je glede iskanja stanovanja za dve 

prostovoljki iz tujine: »Že tri mesece iščemo stanovanje oziroma sobe za ti dve dekleti, ampak 

jih ne najdemo. Takoj, ko najemodajalcu omenimo, da sta tujki, rečejo, da nimajo več prosto, 

ali pa kar direktno povejo, da ne želijo tujcev. Gre za obliko diskriminacije, ki je čisto enaka, 

kot če bi jaz kot lastnik restavracije zaposloval le blond dekleta z modrimi očmi.«  

Jan, ki prihaja s Komorskih otokov, pravi, da je imel v zadnjih letih veliko težav z iskanjem 

stanovanja za najem. »Počasi bo tri leta, odkar živim v Ljubljani in iščem stanovanje. Iščem ga 

že tri mesece in nič ne najdem. Vedno rečejo, da želijo najemnike iz Slovenije. Včasih me pa 

povabijo na ogled in mi takrat rečejo, da mi sporočijo, kako so se odločili, ampak nikoli ne 

pokličejo.« Nekaj časa je živel v stanovanju, kjer je imel pogodbo za pol leta. Po izteku pogodbe 

se je najemodajalka odločila, da ne more več živeti tam, da bo stanovanje oddajala samo še 

študentom: »Ko je pogodba potekla, sem vprašal, če lahko podaljša, pa je rekla ne. Bomo imeli 

samo še študente. Pa sem potem videl, da tam živijo starejši ljudje, niso bili študenti. Pa res je 

bilo vse v redu, nikoli nobenega problema. Pa imela je še tri prazne sobe. To res težko 

razumem.« Pogosto doživlja tudi subtilni rasizem: »Včasih je res težko razumeti druge ljudi. 

Tudi ko greš na primer v bar na pijačo, se do tebe ne obnašajo enako. Ampak se trudim 

razumeti, zakaj je tako. Če si bil tako vzgojen, če te starši niso dobro vzgojili, je potem v družbi 

problem.« Drugače pa pravi, da se v Sloveniji počuti dobro: »Jaz se res v Sloveniji počutim kot 

doma. Je mirno in zeleno. Res mi je všeč, ampak sem nekako presenečen nad vsemi mojimi 

slabimi izkušnjami. Pred selitvijo, doma, so vedno govorili, da je Evropa pravičnejša, da je 

tukaj več enakosti. Ampak zdaj ko sem tukaj, občutim razlike.« 

Nadja, priseljenka iz Rusije, se je v Sloveniji srečala s stereotipi o ženski, ki prihaja iz Rusije 

in je zagotovo striptizeta ali kurba: »To je bilo vedno, ko sem nekoga spoznala. Nekateri ljudje 

so verjetno mislili drugače, ampak je bilo to sploh na začetku zame zelo težko sprejet. 

Enostavno nisem mogla dojet zakaj. To je stvar, ki me je najbolj motila in ki je res pustila 

posledice na meni.« Še posebej težko je bilo takrat, ko se je ločila od moža, saj se je bala, kako 

bodo ljudje to sprejeli: »Glede na kup teh stereotipov nisem vedela, kako bodo ljudje sprejeli 

ločitev. Kako jim bom to povedala? Nisem želela več razlagat karkoli o sebi in enostavno sem 

se zaprla vase. Ko govorim o vseh teh stvareh, težko govorim o vseh Slovencih ali vseh ljudeh. 
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Ljudje so si različni in ljudi je zelo težko metat v isti koš.« Čez nekaj časa je spoznala fanta, s 

katerim sta zdaj skupaj. Pravi, da jo je njegova družina lepo sprejela: »Nimam nič slabega za 

povedat, samo lepe stvari. Sprejeli so me zelo dobro. Na začetku sem se bala … Ruska punca z 

otrokom, ki je star že precej let, poleg tega sem še starejša od fanta. Vse to so bile stvari, zaradi 

katerih sem se bala prvega srečanja in na splošno, kako me bodo sprejeli. Trenutno sem zelo 

srečna in se počutim pri njih kot doma.« 

Kot sva izpostavila že zgoraj, se je tudi Evelina, ki prihaja iz Ukrajine, tukaj srečala s številnimi 

stereotipi. Pravi, da je bilo ob prihodu težje, danes s tem nima več toliko težav: »Jaz sem si 

izborila svoj položaj. Zdaj me vsi spoštujejo. Ampak sem se borila in s svojim življenjem in 

odnosom sem spreobrnila veliko ljudi, tudi svojega moža. Morem rečt, da so na začetku te stvari 

bile. Nekateri so kdaj rekli ''zrihti mi kako, da bo hodila tle k meni'', kot da sem jaz tukaj neka 

trgovka žensk.« Tudi sosede je sprva niso sprejele: »Sosede, ko nismo bile še v dobrih odnosih, 

so govorile, da sem jaz tukaj zato, ker so mi policisti vzeli dokumente in nisem mogla domov, 

rekli so mi, da švercam ljudi. Vse to je ponehalo. Ljudje nekaj časa rabijo eno žrtev.« 

Izpostavila je, da je bilo zelo težko, ko se je preselila k svojemu možu v manjšo vas: »On je mel 

tu svojo družino in določene neporihtane stvari, sva šla v stanovanje, vzela sva ga v najem. Jaz 

sem se takrat dobesedno skrivala, ker mi je bilo nerodno hodit ven. Mi ni bilo prijetno it ven 

zaradi ljudi. Jaz sem se ravno preselila tja, majhen kraj, vsi ljudje govorijo, Ruskinja gor, 

Ruskinja dol.« Pravi, da jo je moževa družina v redu sprejela, za to je poskrbel njen mož: »Moj 

mož ima trdi karakter. Oče je malo gledal po strani, vendar so bili prijazni. Nisem doživela nič 

slabega. Imajo me še toliko bolj radi, ker sem ga postavila na noge, vzgojila otroke in sem 

ponosna na to.« Na splošno se trenutno ne počuti diskriminirana: »Kljub moji slabi slovenščini 

nisem imela slabih izkušenj. Morda na to vpliva tudi moja osebnost, jaz sem taka bolj odprte 

narave. Jaz se ne počutim diskriminirana.« Edina stvar, ki jo večkrat ovira oziroma ji otežuje 

določene stvari, je to, da nima slovenskega državljanstva: »Res je, da nimam državljanstva in 

to ima za seboj neke posledice, ampak to je bila moja odločitev.« Na koncu je izpostavila, da 

imata z možem večkrat težke trenutke: »Tako da je potrebno povedat, da sem največ slabega 

verjetno prejela od moža v smislu nekih takih stvari, ki jih človek ne želi slišat in so vezane na 

nacionalnost. Morda je tudi to razlog, da ne vzamem slovenskega državljanstva in se ne želim 

odpovedati ukrajinskemu.« Ne izključuje možnosti, da gre nazaj v Ukrajino, ko otroci odrastejo: 

»Morda pojdem nazaj v Ukrajino. Ne zapiram te možnosti. Ko otroci odrastejo, bomo videli ali 

bo vzdržljivo in kakšna bo usoda.« 

Florjan prihaja iz Argentine. Pravi, da je na splošno vesel, da se je preselil, čeprav je bila to 

zanj velika sprememba: »Jaz sem vesel odločitev, da se preselim. Ni blo enostavno, je blo zelo 

težko. Kultura, tukaj je dosti stvari drugače. Jaz sem živel v veliko mesto, potem pridem sem v 

ta mali kraj in seveda se ogromno spremeni. Moraš bit pripravljen na spremembo. Na koncu 

se mi zdi pozitivno.« Pravi, da je imel težave zgolj zaradi jezika, moral se je tudi navaditi na 

drugačno kulturo: »Težave na začetku mogoče so ble, ker nisem tolko govoru slovensko. 

Moramo mi, tisti ki pridemo od zunaj it noter, odpret in prit noter. Ta kultura je taka … tukaj 

so precej zaprti za precej področij. Je kot je in to moraš ti potem ugotovit, če se želiš vključit, 

kako moraš to ne. Je ena kultura mogoče, ki ni preveč za hec, je bolj za delo, bolj resna. Manjka 

ta odprtost pri ljudeh.« Glede jezika je izpostavil tudi to, da je tukaj jezik zelo pomemben: 

»Jezik je najbolj pomembna stvar. Kje drugje ni tako pomembno koliko si se navadil jezik, samo 
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da lahko komuniciraš. Tukaj se vsak mora naučit. Lahko ti damo čas in ti pomagamo, ma se 

moreš trudit. Ker če se ne trudiš, pomeni, da te ne briga.« Pravi, da so nanj seveda gledali 

drugače, ampak tega ne definira kot diskriminacijo: »Ja so me gledali drugače, ma to je povsod. 

Bi rekel, da tisti, ki pridemo iz tujine, kjerkoli na svetu ko prideš iz tujine, nate gledajo drugače. 

Ma to ni diskriminacija, ne vem … Tukaj recimo me vsi poznajo kot ''a, on je iz Argentina''. Ma 

jaz sem že 17 let tukaj. Ma za ljudi sem še vedno Argentinc po 17 letih.«  

Filip, ki prihaja iz Paragvaja, pravi, da ni nikoli občutil diskriminacije: »Ne morem rečt, da sem 

kadarkoli občutil neko diskriminacijo.« Z življenjem v Sloveniji je zadovoljen: »Jaz sem se 

odločil tukaj bit, zaradi mojega prejšnjega življenja. Jaz prihajam iz krajev, kjer je zelo zelo 

nevarno, zaradi kriminala. Kvaliteta življenja tukaj mi je super, kraj ljudje … Kljub temu, da 

pravijo, da so tukaj ljudje zaprti. Odvisno od človeka do človeka. Kadar si ti odprt in se 

poskušaš prilagodit navadam, ki so tukaj, jaz nikjer nisem zaznal kakšne diskriminacije. Tako 

da jaz imam pozitivno mnenje, pozitivno izkušnjo Slovenije. Kar se tega tiče je meni tukaj zelo 

prijetno. Nimam negativne izkušnje. Kar se tiče družbe, zakona, države, oblasti, nimam res 

nobene pripombe.« Tudi z družino in dekletovimi prijatelji ni imel nobenih težav, lepo so ga 

sprejeli: »Nisem imel tudi težav z družino in kolegi od moje punce, mene so vsi sprejeli dobro 

in s temi ljudmi se družim še danes. Takoj, ko sem prišel, me je zanimal nogomet in danes po 

27 letih se še vedno družim s temi istimi ljudmi. Važno je bilo, da se dobro integriram tukaj in 

meni je uspelo.« 

Abel prihaja iz Tunizije. Izpostavil je, da je zelo pomembno, da si odprt človek in da se trudiš 

govoriti slovensko: »Recimo na črpalka al pa v trgovina so ugotovili, da nisem od tu in js 

probam govorit slovensko. In moje slovenščina je ful slaba, ampak me ne moti, js igram s 

slovenščina. S hecom in tak potem tudi oni začeli hecati z mano in so veseli in potem me 

sprašujejo, od kod prihajam. In meni je to super, ker to potem zaradi kontakt je zelo dobro. 

Zaradi jezik, ker če boš ostal sam, ne boš imel kontakta in lahko živiš tukaj 15, 20 let pa ne boš 

začel govorit slovensko.« Kot neprijetne trenutke omenja to, da so ljudje večkrat mislili, da je 

Rom: »Nimam nobenih težav, razen tega, da so parkrat mislili, da sem Rom. Enkrat sem čakal 

na semafor, da bom šel čez cesto. Pa je ena gospa tak srednje starosti v avtu isto ustavljena na 

semafor pa ko je mene vidla, tak je že na obraz vidiš … Kot da je nekaj slabega vidla pa 

zaklenila je avto celo.« Na splošno je z življenjem tukaj zadovoljen: »Če nisem zadovoljen, ne 

bom ostal 11 let, tu pa sem vesel. Res sem zadovoljen. Sem bil ogromno po svetu, naš svet itak 

poznam, Egipt pa Tunizija, v Evropo sem šel vse. Takrat, ko sem delal, pa včasih mam prjatli v 

Belgija, Francija, včasih kak vikend ostal tam. Pa sem ugotovil, da Slovenija je bolj mirna pa 

mala pa čista. Mogoče je malo težko s službo pa tak, samo denar ni vse.« Pravi, da je zelo 

odvisno od človeka do človeka, ali se bo vklopil v družbo ali ne. Zase pravi, da je zelo odprt 

človek in da mu je to pomagalo: »To je mogoče tudi odvisno od človek. Jaz sem res ful odprt. 

Še tu soseda vsi poznam pa vsi hecam z njim, pa vsi so me povabli domov pa za kosilo, večerjo, 

kavo. Ful so dobri sosedi. In vsi so nas povabli zaradi mene, ker je novi član tu. Mam zelo dobri 

kontakt z njimi. Ja, če prideš živet v druga država moraš biti tudi malo odprt za drugi ljudi. In 

morš spoštovat kultura.« 

Ferdinand prav tako prihaja iz Tunizije. Kot sva izpostavila že zgoraj, mu je bilo najtežje na 

začetku zaradi ljudi, ki niso bili navajeni na temnopolte osebe. Pogosto se je počutil, kot da je 
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v centru pozornosti, ljudje so ga opazovali ali se celo želeli fotografirati z njim. Čez čas je bilo 

boljše: »Pole skozi čas ljudje te vidijo, te spoznajo, se navadijo, se družijo s tabo al pa slišijo 

tudi od koga drugega od tebe. In je že boljše.« Čeprav se danes počuti veliko bolje kot ob 

prihodu, še vedno doživlja podobne stvari, ampak je manj pozoren, pogosto niti ne opazi: 

»Ljudje so isti, se ne spremenijo. Samo js več ljudi poznam in tega ne gledam več. Js prej sm 

malo skrbel, se sekiral. Zdej grem in niti ne gledam in slišim ljudi.« Pravi, da ga je partnerkina 

družina dobro sprejela: »Družina me je dobro sprejela, nism imel nobenih problemov.« V 

Sloveniji se ne počuti kot doma: »Ne počutim se doma. In se nikoli ne bom. Js sm Tunizijec in 

vedno bom in pika. In tudi tuki ljudi… mentaliteta. Te ne pustijo, da postaneš Slovenc.« 

Adelina, priseljenka s Filipinov je v Sloveniji zaradi dela. Kasneje je tukaj spoznala moža. 

Pravi, da pogosto razmišlja o vrnitvi na Filipine: »Velikokrat razmišljam o tem, da bi šla nazaj 

na Filipine. Ampak imam tukaj moža in ga nočem zapustiti.« Pravi, da se v Sloveniji tudi po 13 

letih ne počuti sprejeto in dobrodošlo: »Ne sprejmejo te. Tudi v službi se tako počutim. Nekateri 

sodelavci so tudi prijazni, ampak vseeno se ne počutim dobrodošlo tukaj.« Ker se tudi z možem 

ne razumeta najbolje, se bo pred pokojem vrnila nazaj na Filipine: »Ne bom do pokoja tukaj, ni 

mogoče. Če bi imela tukaj nekoga, ki bi mi res veliko pomenil, bi seveda ostala.« Po drugi strani 

pravi, da še noče takoj obupati in se odločiti, da bi zapustila Slovenijo: »Nočem obupati. Prišla 

sem sama, brez moža, brez vsega. Stojim za svojimi dejanji. Imam težave, v službi in tudi 

drugod, ampak sem še vedno tukaj, z nekaterimi prijatelji se imam še vedno lepo, ne glede na 

vse.« 

Silvo, ki prihaja iz Makedonije, je prišel v Slovenijo zaradi dela in z upanjem na boljše življenje. 

Pravi, da bo glede na trenutno situacijo verjetno čez čas šel nazaj v Makedonijo: »Glede na 

trenutno situacijo z denarjem bom vrjetno prisiljen it potem nazaj dol. Ker če dobim penzijo, z 

njo ne bom mogu tukaj živet. Če bi prišel do malo boljše penzije, bi sigurno ostal tukaj.« Pravi, 

da je tukaj življenje boljše, je pa tudi precej drugačen tempo življenja: »Tukaj je življenje boljše 

kot dol, samo tempo življenja je drugačen. Ritem življenja …. Tukaj je hiter tempo, skozi si v 

teku, dol je malo bolj na počasi, imaš čas za vse. Tukaj nimaš časa za nič. Greš v službo, delaš, 

končaš, pospraviš, greš domov in je konec dneva, vedno si v teku. Življenje je napeto.« Na 

splošno se tukaj dobro počuti, pravi da nima nobenih težav: »Nimam nobenih težav s Slovenci. 

Počutim se dobro, normalno. To niso Makedonci, vendar nisem imel nikoli nobenih težav z 

njimi. Počutim se pač doma in sem se hitro počutil v redu, tukaj sem že 20 let. Kultura je seveda 

drugačna, ampak če spoštuješ drugega, potem tudi on tebe spoštuje. To je moja osebna 

izkušnja, ne morem govorit za ostale, niti za svojo ženo ali hčerko. Meni je normalno, da se 

spoštujemo en drugega.« 

Neva, priseljenka iz Bosne, je v intervjuju veliko govorila o pojmu sožitje. Pravi, da v Sloveniji 

sožitje zaenkrat še ne obstaja: »Beseda sožitje, da recimo nek človek, ki je prišel v Slovenijo in 

ima čisto drugačne kulturološke osnove v sebi vzgojene … On v bistvu ne more v Sloveniji sploh 

doživet tega sožitja po moje. Razen če ima srečo in naleti na take posameznike. Samo s 

posamezniki lahko doživi to, čemur v družbi pravimo sožitje med različnimi. Slovenija po mojem 

še vedno ne živi te besede in je ne bo živela še dolgo časa, to je moje mnenje.« Pravi, da je imela 

srečo, da je spoznala ljudi, ki so bolj izobraženi in odprti: »Jaz imam srečo, da sem se v glavnem 

nekako približala, pa ti ljudje meni, ljudem, ki so bili zelo izobraženi in zelo širokih pogledov 
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in zelo kritični do lastne države oziroma lastnega naroda. Veliko časa sem preživela v različnih 

debatah s temi krasnimi ljudmi.« Kljub temu v Sloveniji pogreša toplino ljudi: »Pogrešam tisto 

neko toplino, ljudsko toplino. Ampak to ni, ne govorim o ne vem kakšni razgretosti, ljubezni, 

sprejemanju. Ampak o tistem nekem lepem odnosu, prijateljskem, prijaznem odnosu do 

sočloveka, za katerega pač vidiš, da prihaja iz drugih krajev, ampak je človek. Ta odprtost, 

pripravljenost do komunikacije in da ni nič narobe s tem. Ko se malo razživiš, že mislijo, da je 

nekaj narobe, da s teboj nekaj ni v redu. Temu v Sloveniji pravijo ''poseben''.« Izpostavila je 

tudi, da je v Sloveniji zelo pomembno, od kod prihajaš: »Postavljanje nacionalne prioritete pri 

posamezniku kot edinega klasifikatorja. Njihovih sposobnosti, možnosti, čustvovanja, ljubezni 

… Vse to je nepomembno, važno je samo, od kje si.« Izpostavila je, da ji je bil njen mož vedno 

v oporo, ne glede na vse, kar je šlo narobe, in to ji ogromno pomeni, še posebej takrat, ko dolgo 

ni našla službe in je bila zaradi tega precej obremenjena: »Zato se je ta naš zakon ohranil, ker 

jaz sem vedno imela podporo pri možu, ne glede na vse.« 

Diana je prav tako priseljenka iz Bosne. Pravi, da ni imela nikoli večjih težav in da je tudi 

odvisno od tega, kako se ti predstaviš ljudem in kakšen odnos imaš do sebe: »Tko da ne vem, 

za vsa ta leta js nimam. Vse je odvisno tudi od tega ku se ti postaviš, veš. Odvisno je tudi od 

tebe. Ti moraš neke, če ti spoštuješ sam sebe in če ti spoštuješ to kar si, js mislim, dai nobedn 

nebo te žalu, če ti imaš svoja načela.« S sosedi niso imeli težav, kljub temu pa je izpostavila en 

dogodek, ko je sosedov otrok njihovo družino poimenoval ''Bosanci'', kar jo je zmotilo: »So se 

igrali z mojimi otroci sosedovi otroci in potem jih je nona klicala naj prideta domov in je eden 

od otrok rekel, da se igrata pri Bosancih.« 

Manuela, priseljenka iz Slovaške, ima moža, ki je iz Bosne. Ker ima priimek, ki se konča na -

ić, ljudje večkrat mislijo, da prihaja iz Bosne, kar jo zmoti: »Večkrat vpraša kdo: ''Kaj ste prišli 

iz Bosne?'' in k rečem Slovaška, potem so vsi navdušeni, da sem se tako lepo naučila slovensko. 

Bit Bosanc se sliši po priimku in je najhujše. Ne da bi mi kdo kej slabega nrdil, ma se vidim. In 

če rečem da sm Slovakinja se takoj popravi mišljenje. In potem me vprašajo ''Kako to, da imaš 

za moža Bosanca?''« Pravi, da jih sosedje ne marajo, niso v dobrih odnosih: »Tu nas ne marajo, 

ne. Zato k smo vsi Bosanci tle za … Mi nimamo tle neke odnose v naši ulici. Eden sosed nam je 

rekel, da nas bo požgal, da bo polival z bencinom, da nas bo požgal, k smo mu vzeli zemlju. 

Tuki je tko, da k se je začelu zidat hišo, si kupu od zadruge parcelo. In na parceli si dobil tudi 

hišo. Moj mož ni hotel to hišo, ampak tako so dobili. To nisi mogu nrdit bajtu ko ti želiš, si pač 

dobil parcelo, načrt in zidaj. In tisti sosed se skozi krega, da je njegova zemlja. Da njemu so 

ukradl geometer in zdej mi njemu mormo dat. Ma je že štirikrat bla tle policija in on je reku, 

da Bosance je treba pregnat stran, da bi jim mogli uzet vse pravice. Tudi druga soseda z nami 

ne govori, ker smo Bosanci, ker oni so združeni skupaj. Še ena soseda tut skos kriči, če ob njeni 

ograji parkiram, čeprav je javna površina.« V najemu imajo njivo, v najem jim jo daje starejši 

gospod. Razmišljali so tudi o nakupu, ampak vnuk od najemodajalca se ne more sprijazniti z 

dejstvom, da bi zemljo prodali priseljencem. Pogosto jih verbalno napada: »Nam reče: ''Vi 

Bosanci boste našo zemljo imeli, ni šans''. In je začel kričat. Mož ga je potem ustavil.« 

Izpostavila je še en primer, ko je šla z otrokoma na igrišče in sta se igrala na igralih. Mimo je 

šla ženska s svojimi otroki, in ko jih je zagledala, je otrokoma rekla, da se ne smeta igrati z 

njimi: »No in js tam na igralih in je prišla ena ženska in je rekla, pridita otroka, ne bomo se mi 
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s Šiptarmi igrali.« Povedala je tudi, da se ji zdi, da je v Sloveniji zelo pomembno, od kod 

prihajaš: »Tle pa prvo s katere države si, pol se vidi kaj se bo s tabo zgodilo.« Zdi se ji, da so 

ljudje tukaj zaprti in boječi: »To so zaprti, se bojijo. /…/ Niso neki, da bi se postavli.«   

Priseljenci imajo precej različne izkušnje z doživljanjem diskriminacije v vsakdanjem življenju 

in s splošnim počutjem tukaj. Glede splošnega počutja tukaj jih je veliko izpostavilo kulturne 

razlike. Pojavlja se tudi tema nepripadanja, v smislu, da boš vedno ostal Argentinec, Bosanec 

ipd. Nekaj priseljencev je izpostavilo doživljanje subtilnega rasizma v vsakdanjem življenju (v 

trgovini, kavarni ipd.). Brezigar (2007) pojasnjuje, kako sploh pride do subtilne diskriminacije. 

Etnično diskriminacijo lahko razumemo tudi skupaj s predsodki, obstoječimi držami in 

stereotipi, ki včasih preidejo v diskriminatorno ravnanje ali ustvarjajo diskriminatorne učinke. 

Tako posredna kot neposredna diskriminacija sta zakonsko prepovedani, na drugi strani pa 

imamo predsodke, negativen odnos do (etničnih) manjšin in stereotipe, ki niso. Do težav 

prihaja, ko pride do preobrazbe predsodkov in stereotipov v subtilne pojave diskriminacije.  

5.4 Diskriminacija priseljencev na področju zaposlovanja 

Vanesa, priseljenka iz Francije, pravi, da je bilo glede zaposlitve lažje potem, ko je bila 

Slovenija v Evropski uniji: »Pravzaprav od trenutka, ko je postala Slovenija del EU, sem imela 

povsem enak status na delovnem mestu kot nekdo, ki je imel državljanstvo. O diskriminaciji 

lahko govorim predvsem v obdobju pred vstopom Slovenije v EU. Nisem mogla imeti bančnega 

računa in nisem mogla delati. Na začetku, ko sem poučevala francoski jezik na OŠ, je šlo tako 

daleč, da je OŠ vsak mesec plačevala mojemu možu za moje ure, sam sama nisem mogla biti 

zaposlena.« Jakob, ki prav tako prihaja iz Francije, ima že od prihoda v Slovenijo svoje podjetje 

in dela za tujino, zato nima izkušenj z iskanjem dela v Sloveniji.  

Nataša, priseljenka iz Velike Britanije, pravi, da nikoli ni imela težav na področju zaposlovanja. 

Kmalu po prihodu v Slovenijo ji je vodja Delavske univerze sam ponudil službo: »In ko sem 

bila tam, je takratni direktor rekel, da lepo govorim angleško in če bi prišla k njim. Js sm si 

takrat mislila jooj ma ne znam učit. Sem znala govorit normalno, ma nisem imela nobene šole 

za učit in podobno. Nisem znala slovnice recimo. Tako da … sem pričela malo tam za par ur 

vsake toliko.« Pravi, da je glede iskanja dela v dobrem položaju, saj je bilo znanje angleščine 

vedno iskano: »Veš, js sm Angležinja in morda malo privilegirana na tem področju. Angleščina 

je vedno bila iskana in sem vedno nekaj našla. Nikoli nisem poslala nobene prošnje ali 

konkretno iskala. Vedno me je nekdo prišel iskat.« 

Mario, priseljenec iz Zimbabveja, ni govoril o iskanju službe. Jan, ki prihaja s Komorskih 

otokov, pa je imel z iskanjem zaposlitve precej težav. Ob prihodu je bilo največ težav, ker še ni 

znal jezika: »Če hočeš delat, moraš znat jezik. Ampak vseeno obstajajo določena dela, kjer ne 

rabiš obvladat jezika, pa lahko vseeno delaš. Ampak je res zelo težko, ker včasih se počutiš, kot 

da ti ni dovoljeno delati določenih stvari. Se spomnim, ko sem šel prvič na razgovor za delo. 

Takrat sem bil res šokiran. Vprašali so me, če govorim slovensko, in sem odgovoril, da se učim. 

In so rekli, da ni enako, kot če bi bil pravi Slovenec, da potrebujejo Slovenca, ki bo normalno 

govoril slovensko. Pa niti ni šlo za službo, kjer moraš govorit s strankami, bilo je fizično delo.« 

Prav tako je prepričan, da je kot temnopolti priseljenec glede zaposlitve v slabšem položaju kot 
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na primer priseljenci iz bivše Jugoslavije: »Prav tako so pogosto zaposleni ljudje, ki prihajajo 

iz Bosne in ne govorijo slovensko, ampak vseeno lahko delajo.« 

Nadja, priseljenka iz Rusije, pravi, da je bilo iskanje zaposlitve velik problem: »To pa ja. To pa 

je problem. Konkretno … Enkrat sem bila na razgovoru v enem podjetju, kjer so mi potem 

odprto rekli, da bodo raje zaposlili nekoga, ki prihaja iz Slovenije. Prav tako glede izobrazbe 

pogosto dobivam odgovore, češ da če imam 7. stopnjo izobrazbe, me nihče ne bo vzel za 

prodajalko, ker sem preveč šolana.« Diplomo je tudi poskusila nostrificirati, ampak neuspešno: 

»Poskusila sem nostrificirat diplomo in to še vedno poteka, poleg tega pa stane ogromno 

denarja. Vse stvari imam potrjene, prevedene v oba jezika in moram priznati, da sem se nehala 

ukvarjati s tem. To so na koncu bili ogromno stroški. Vsa uradna potrdila, ki pridejo iz Rusije, 

morajo biti prevedena. Težko rečem, da je diskriminacija, vsekakor pa je zakon narejen, da me 

ovira in mi preprečuje, da nekam pridem.« Tudi z Zavodom za zaposlovanje nima dobrih 

izkušenj: »Imam slabe izkušnje z Zavodom za zaposlovanje. Dobila sem tistega svojega 

svetovalca, prišla sem tja z vsemi dokumenti in dokazili in povedala, kakšno službo iščem. On 

mi je pa rekel, da ne bom dobila službe. Češ da je slovenski in ruski sistem tako različen in da 

ta moja izobrazba v Sloveniji ne obstaja, ni definirana smer študija. Predlagal mi je, naj se 

zaposlim v gostinstvu ali pa kot čistilka in podobne stvari.« 

Evelina, priseljenka iz Ukrajine, je prišla v Slovenijo z namenom, da bo delala v baru, in takrat 

še ni točno vedela, kaj bodo od nje pričakovali: »Pripeljali so nas v en bar. Predstavili so nas 

enemu gazdi, gospodarju. Morale smo imeti konzumacije in plesati striptiz. Kar se tiče prodaje 

telesa, to je bilo … Ne morem rečt, da so nas silili. Je bilo zaželeno, silili pa nas niso.« V bistvu 

je šlo za trgovino z ljudmi. Kasneje se je Evelina poročila in začela iskati drugo zaposlitev, pri 

čemer jo je oviral priimek: »Je pa res, da kar sem iskala sama delo, prošnje in podobne stvari, 

sem vedno imela občutek, da je bil priimek ovira. /…/ Dobila sem ogromno zavrnitev in mislim, 

da je bil priimek ovira. Sem sigurna, da je bil moj priimek moteč.«  

Florjan je priseljenec iz Argentine. Pri nostrifikaciji diplome in iskanju zaposlitve so mu veliko 

pomagali Argentinci, ki že dlje časa živijo v Sloveniji: »To mi je pršlo res prov, tudi za prvo 

službo, so mi pomagali.« Pravi, da je imel težave glede zaposlitve na začetku, ko še ni dobro 

znal jezika: »Težave na začetku mogoče so ble, ker nisem tolko govoru slovensko. In na koncu 

vidiš, da to rabiš, ker ljudje … Moramo mi, tisti ki pridemo od zunaj it noter, odpret in prit 

noter.« Filip, priseljenec iz Paragvaja, je imel nekoliko več težav z iskanjem službe, to izpostavi 

kot edino težavo: »Morda je bila edina težava na začetku, ko sem se ustalil, da sem kot tujec 

zelo težko dobil službo. Ni me zanimalo delo na črno, jaz sem hotel imet urejene papirje. Želel 

sem biti zaposlen. Moral sem se najprej navaditi tega jezika, če sem želel kaj delati. Urejeno 

delo je bil moj prvi cilj.« Trajalo je precej časa, preden je našel službo. Iskal je točno določeno 

delo, ki ga je opravljal že prej: »Je trajalo kar nekaj časa, ker v tem okolju je bilo težko dobiti 

kot tujec takšno službo, kot sem si jaz želel. Jaz sem iskal službo, kjer bi delal po lokalih, barih. 

Verjetno, če bi iskal kakšno drugo zaposlitev, bi lahko bilo lažje. /…/ Takrat je bil še čas, ko so 

prišli ven določeni razpisi, ampak če se je kdorkoli prijavil, ki je bil Slovenec, je imel prednost 

pred menoj, jaz nisem mogel nič. Potem sem se uspel zmeniti z enimi, ki so imeli en lokal, da bi 

prišel delat za njih, ker sem znal tuje jezike. In potem na koncu je le uspelo, da so tudi mene 

vzeli kot stalno zaposlenega.« 
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Abel, priseljenec iz Tunizije, je izpostavil jezik kot oviro pri iskanju službe: »Ja, od začetku ko 

sem prišu tu, veš problem je jezik. Če ne govoriš, težko tudi najdeš službo. Ker vseeno rabiš pač 

kontakte.« Do danes je menjal veliko različnih delovnih mest, na koncu je izpostavil, da je kar 

težko glede zaposlitve: »Mogoče je malo težko s službo pa tak, samo denar ni vse.« Ferdinand, 

ki prav tako prihaja iz Tunizije, pravi, da je bil najprej nekaj časa brez službe: »Tisti cajt sm bil 

eno leto brez službe, itak. Prej ku dobiš use dovoljenje in to … Na začetku js sm imel samo vizo, 

ne.« Potem je dobil zaposlitev, ampak ni bila primerna za njegovo področje: »Potem sem 

spoznal enga tipa, ki mi je zrihtal delovno dovoljenje in sem dobil delo pri njemu. Sem delal za 

njegovo firmo, sem imel pogodbo za eno leto. Pole sm tisto pustu in sm šov delat moja področje, 

ku natakar.« Izpostavil je tudi eno slabo izkušnjo iz obdobja, ko je pisal prošnje in iskal 

zaposlitev: »Sem iskal službo in itak, moja žena mi je pisala pisma, mislim prošnje za dela. In 

tipo, ta direktor k je vidu moje ime in priimek je avtomatsko mislu, da sm iz Bosne. In okej, on 

je kliče da pridem probat delat. In res, tisti dan, ko smo bli zmenjeni gremo ob tisti uri. In kdr 

je vidu, da sm temnopolt, se je kar umaknu. Je reku, da ne rabijo, da ne vem kaj …« 

Adelina, priseljenka s Filipinov, je prišla v Slovenijo zaradi dela: »Prišla sem delat. Moja 

delodajalka je bila lastnica tajskega salona za masaže.« Kasneje, ko se je preselila na drug 

konec Slovenije zaradi moža, je imela precej težav z iskanjem službe. V enem izmed masažnih 

salonov so ji rekli, da je ne morejo vzeti, ker so pri njih zaposleni le ljudje, ki prihajajo s Tajske: 

»Rekli so mi, da so pri njih zaposleni le ljudje s Tajske in da ne želijo zaposlenih, ki prihajajo 

iz drugih držav, ker so že imeli težave z ljudmi iz Indonezije in Vietnama.« Druga ovira je bil 

jezik, povsod so zahtevali, da govori slovensko, angleščina ni bila dovolj: »Jezik je zame zelo 

težek. Za dobit službo bi morala zelo dobro govorit slovensko. Vsi so želeli Slovence.« Potem 

se je odločila, da gre živet nazaj v večje mesto v Sloveniji, kjer lahko dela v salonu pri 

prijateljici: »Odločila sem se, da grem nazaj, ker tam ni takšen problem, če ne govorim 

slovensko. Pa še prijateljica ima salon in bi lahko delala pri njej.« Čez nekaj časa je dobila 

zaposlitev v tistem kraju, kjer živi mož, zdaj dela tam že 6 let: »Dobila sem službo v masažnem 

salonu. Najprej preko s.p.-ja, lani so me pa zaposlili.« 

Silvo, priseljenec iz Makedonije, je prišel v Slovenijo zaradi dela. Ob prihodu je začel delati v 

gradbeništvu: »Ko sem prišel sem, sem šel seveda najprej v gradbeništvo, tudi če nisem 

obvladal tega posla. Sem delal nekaj malega v Makedoniji, ampak to nisem po poklicu in sem 

se moral še vse naučit.« 

Neva, ki prihaja iz Bosne, je prišla v Slovenijo kot dipl. bibliotekarka. Pravi, da je bila izobrazba 

takrat, v času Jugoslavije prej ovira kot prednost: »Ko si pa prišel v Slovenijo v času Jugoslavije 

… meni je bilo zelo težko. Morda bi bilo veliko lažje, če bi jaz recimo prišla kot manj izobražena. 

Jaz mislim, da je moja izobrazba bila kamen spotike na začetku, ko sem jaz prišla v Slovenijo.« 

Ob prihodu je veliko časa vložila v učenje slovenščine: »Slovenija se takrat še ni osamosvojila 

in jaz seveda, prva zadeva, sem se zavedala, da če mislim nadaljevat in recimo delat na 

področju, ki sem ga študirala, preprosto slovenščina je prva stvar, ki bi jo morala obvladat. In 

jaz sem ogromno truda vložila v to.« Na začetku je bilo zelo težko dobiti službo, napisala je 

veliko prošenj, ampak neuspešno: »Takrat bi se dalo, da bi naredili en korak oni in en korak 

jaz. In jaz bi dobila službo. Bila sem edini diplomirani bibliotekar v Sloveniji, ki je končal prav 

bibliotekarstvo in primerjalno književnost. In jaz, ko sem se tam pojavila, nič nisem bila drugo 
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kot nekdo, ki bo zdaj ogrožal. Tako so me doživljali, ker tam so delali ljudje, ki so bili slavisti. 

/…/ Jaz sem 20-krat napisala prošnjo za sprejem v knjižnico v kraju, kjer živim, in me nikoli 

niso sprejeli, kljub temu da sem imela vse pogoje in še več.« Kljub temu da se je dobro naučila 

govoriti slovensko in naredila tečaj, ki so ga zahtevali, ni dobila zaposlitve: »Ampak tudi to ni 

pomagalo. In enkrat, potem ko sem bila tako užaljena, ker sem razumela, da ni to samo zato, 

ker sem jaz iz Bosne, ampak je šlo še za druge stvari. Prvo sem bila izobražena, to okolje je 

bilo navajeno, da so ljudje prihajali iz drugih delov Jugoslavije kot delovna sila. Neizobraženi 

so prihajali s trebuhom za kruhom. /…/ Takrat sem iz ironije dala prošnjo, samo tako, da sem 

si dala duška, je bil razpis za čistilko in sem se prijavila tudi za čistilko. To je bil moj odgovor 

na vsa zaničevanja oziroma za ta moj občutek, koliko so me zaničevali. Toliko sem bila otopela 

od tistega nerazumevanja, nesprejemanja, od vsega tega …« 

Diana, ki prav tako prihaja iz Bosne, je imela težave z iskanjem zaposlitve po selitvi: »In se ni 

dalo. Niti dobit službe. Pole mi je mož, eni prjatli k imajo trgovino … Sm šla pucat k njim hišo. 

Js sm delala pri njih.« Potem je zanosila in rodila dva otroka, z možem so se tudi preselili na 

svoje. Ko je spet začela iskati zaposlitev, je prav tako imela težave: »Smo spraševali povsod in 

nikjer nič. Kriza je bla. Vse kar je blo uno, tisti kar je mel veze je pršu noter. Js nism imela 

nobenga. /…/ Pole je mož reku enmu, ki ga pozna in sem dobila v enem casinoju za čiperja. To 

je blo najslabše delo.« 

Manuela, priseljenka iz Slovaške, je ob prihodu iskala kakršnokoli službo, da bi dobila socialno 

zavarovanje, ker je imel njen mož stalno prebivališče v Švici, kjer je delal: »In potem sem začela 

delat v OŠ po 4 ure v kuhinji, samo zaradi tega, da bi dobila zavarovanje. /…/ Takrat je bila 

moja hčera majhna in noben mi ni reku, da lahko koristim 4 ure porodniškega. Ker to ti pripada 

na otroka, da 4 ure delaš in 4 ure lahko koristiš, da ti vplačujejo delovno dobo.« Potem je delala 

nekaj časa v vrtcu, vmes je naredila še vzgojiteljsko šolo. Ko je šolo končala, je nihče ni želel 

zaposliti, ker ni imela strokovnega izpita: »Ampak spet ne morem delat, ker nimam strokovni 

izpit. Moreš bit 6 mescev zaposlen, da se lahko prijaviš … Stara ravnateljica ni hotla, ta ta nov 

ravnatelj pa sploh ne, noče slišat.« Potem je naredila še kuharsko šolo in ponudila se je 

zaposlitev na šoli v kuhinji. Šla je k ravnatelju, da se dokončno dogovorita za zaposlitev: »Šla 

sm gor v zbornico in vse okej, lepo. In potem mi je reku, to mi je šlo res na živce. Mi je reku, da 

mu bom mogla skuhat kosilo za tehnično osebje za martinovo, kot nov kuhar. Js ga gledam … 

In sm rekla, okej, bom. On mi reče, da ne samo raco in zelje ker so to imeli že lani, neki novega. 

In mu rečem, okej, bom nardila slovaško varianto. In mi je reku da mamo zanič hrano, fuj, tega 

že ne bo jedu. Sm ga pogledala in sm si misnla, ma pismo … Niti ni probal usega in te direktno 

žali.« Potem je čez par dni izvedela, da je ravnatelj zaposlil drugega kuharja: »In do danes me 

ni poklical in je sprejel novega kuharja.« Izpostavila je, da se ji zdi, da tudi njen priimek vpliva 

na to, da ne dobi službe (ima priimek na –ić po možu): »Ja se vidi. Ko sem povedala svoj 

priimek, so me takoj vprašali, če imam kakšno šolo končano. Večkrat vpraša kdo, če prihajam 

iz Bosne. Bit Bosanc se sliši po priimku in je najhujše. Ne, da bi mi kdo kaj slabega nrdil, ma 

se vidi. In če rečem, da sem Slovakinja, se takoj popravi mišljenje.« Trenutno išče drugo službo: 

»Ja, zdej sem bila na pošti in me niso vzeli. Sej ne vem če zato, ker se pišem na ić.« 

Priseljenci so izpostavili različne težave na področju zaposlovanja. Skoraj vsi so imeli težave 

na tem področju. Nekaj priseljencev je izpostavilo sistemsko nasilje, saj so včasih veljali zakoni, 
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da ima Slovenec, ki se prijavi na razpis, prednost pred tujcem. Ostali kot ovire pri zaposlovanju 

omenjajo slabo znanje jezika (tudi, če gre za fizična dela in jezik nima pomembne vloge), 

neslovenski priimek in dejstvo, da delodajalec raje zaposli Slovenca. Precej ženskih priseljenk 

je izpostavilo, da nikakor ne uspejo dobiti zaposlitve, ki ustreza njihovi izobrazbi. Težave sta 

imeli priseljenki iz Bosne, ena ni nikoli dobila zaposlitve, ki ustreza njeni izobrazbi, vedno je 

delala na delovnih mestih, kjer izobrazba sploh ni potrebna. Druga priseljenka iz Bosne je šele 

po veliko letih dobila delovno mesto, ki ustreza njeni izobrazbi. Težave glede tega so imele tudi 

priseljenke iz Rusije, Slovaške in s Filipinov. Nekatere izpostavljajo številne ovire pri 

nostrifikaciji diplome. Vse tri delajo na delovnih mestih, kjer je zahtevana nižja izobrazba, kot 

jo imajo same. Brezigar (2007) piše, da je še posebej opazno, da priseljenci nimajo enakih 

možnosti na področju zaposlovanja, še posebej na višjih delovnih mestih, kot so zakonodajalci, 

visoki uradniki in menedžerji.  

Pajnik (2010) piše o treh vrstah dovoljenj, s katerimi je pogojen trg dela za priseljence. Prvo je 

osebno delovno dovoljenje, ki se lahko izda tistim migrantom, ki imajo stalno prebivališče v 

Sloveniji, pa tudi beguncem in prosilcem za azil. Migrantom naj bi tovrstno dovoljenje 

omogočalo enake pravice kot državljanom in državljankam. Druga vrsta dovoljenja je 

dovoljenje za zaposlitev, ki se običajno izda ob prvi zaposlitvi migranta in je vezano na potrebe 

delodajalcev. Izdaja se le v primerih, ko ni v evidenci na zavodu za zaposlovanje nobene 

ustrezne »domače« brezposelne osebe. Tovrstno dovoljenje migranta veže na delodajalca, ki je 

zaprosil za izdajo dovoljenja. Tretje je dovoljenje za delo, ki pa se izda za potrebe po točno 

določeni delovni sili. S tem dovoljenjem je migrantu omogočena začasna zaposlitev za delo, za 

katerega je bilo dovoljenje izdano. Tovrstna dela imajo tudi vnaprej določeno časovno omejitev 

(najpogosteje so to dela v gradbeništvu, kmetijstvu, gostinstvu in turizmu).  

5.5 Diskriminacija priseljencev na delovnem mestu 

 

Vanesa, priseljenka iz Francije, pravi, da na delovnem mestu ni nikoli doživljala diskriminacije: 

»Tudi na delovnem mestu nisem doživela nič takšnega. Na delovnem mestu so upoštevali mojo 

delovno dobo (delala sem 17 let že v Franciji) in na ta račun sem imela več plačanega dopusta. 

Tudi med sodelavci nisem imela nič slabega. Veliko smo se presmejali na račun mojega 

naglasa, šalili smo se na račun športa in morebitnih tekem med Slovenijo in Francijo. Enako 

tudi, ko sem poučevala na ljudski univerzi in krožek francoščine na osnovni šoli.« Jakob, ki 

prav tako prihaja iz Francije, ne more govoriti o diskriminaciji na delovnem mestu, ker ima že 

od prihoda v Slovenijo svoje podjetje in dela za tujino. Nataša je prišla v Slovenijo iz Velike 

Britanije in prav tako nima nobenih slabih izkušenj na delovnem mestu: »Tudi na delovnem 

mestu nimam slabih izkušenj. Mogoče zato, ker je angleščina svetovni jezik in ker Anglija v 

splošnem velja za dobro državo, za razvit zahodni svet.« 

Mario, priseljenec iz Zimbabveja, pravi, da je delovno mesto odsev družbe. Če je torej v družbi 

diskriminacija in rasizem, je logično da se s tem srečujemo tudi na delovnem mestu: »Na 

delovnem mestu je bilo na splošno vedno vse v redu, ampak delovno mesto je odsev družbe. 

Zato ne krivim podjetja oziroma politike podjetja, ki je bila v redu, interkulturna. Ker je bilo v 

podjetju več kot 100 zaposlenih, se je med njimi seveda našel kdo, ki je rasist. Ampak to je le 

odraz družbe.« Jan, priseljenec s Komorskih otokov, se na delovnem mestu sooča z 
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neprimernimi komentarji sodelavcev: »Celo v službi se mi včasih posmehujejo. Naj bi blo v 

šali, ampak mi rečejo na primer ''ti si črn'', ''ne znaš nič''. Včasih je težko, ker vsaka šala, ki 

pride iz ust, pride tudi iz srca.« Pravi, da se danes ne obremenjuje več s tem, ker razume, zakaj 

so nekateri ljudje takšni: »Ampak mi je vseeno, veš, ker razumem. Vem, da nismo enako 

vzgojeni. Če nekdo doma ni vzgojen, nima podlage za življenje. In zato imamo težave v družbi.« 

Nadja, ki prihaja iz Rusije, na delovnem mestu nima težav: »Delam v takšnem okolju, kjer so v 

glavnem ljudje iz drugih držav, ki so tukaj na kakšnem službenem potovanju, in nimam nobenih 

težav s strankami. To so bolj civilizirani ljudje in ne srečaš teh štampiljk (stereotipov).« Včasih, 

ko je delala v lokalu, je bilo težje: »Delala sem pa že v raznih lokalih in tam je bla katastrofa. 

Naletela sem na kup neumnih gospodov. Ko sem se ločila od moža, sem seveda imela problem, 

kako bom to razložila ljudem. Glede na kup teh stereotipov nisem vedela, kako bodo ljudje to 

sprejeli.« Po drugi strani je imela z delom na šoli le pozitivne izkušnje: »Delala sem tudi 

približno sedem let na dveh šolah. Tam se vidi, da obstaja drugačen svet in nisem nikdar imela 

kakšne slabe izkušnje. Slabe izkušnje so v veliki večini iz gostinstva. Na šolah tega ni bilo. Tam 

sem poučevala in je bilo drugače. Drugačen nivo ljudi, civilizirani.« Evelina, ki prihaja iz 

Ukrajine, je prišla v Slovenijo zaradi obljubljenega dela v lokalu, ki pa ni bilo točno takšno, kot 

je pričakovala: »Sem prišla v en bar in so nas predstavili gazdi, gospodarju. Dokumente so nam 

vzeli in tam smo ostali. Morale smo imeti konzumacije in plesati striptiz. Kar se tiče prodaje 

telesa, to je bilo … Ne morem rečt, da so nas silili. Je bilo zaželeno, silili pa nas niso.« Kasneje 

se je poročila in je začela iskati drugo službo. Danes je njeno delo pomoč na domu: »Jaz se ne 

počutim diskriminirana. /…/ Včasih v službi naletiš na kakšno izjavo, na primer ''o, to pa ni 

slovenski priimek'', ''ta pa ni naša''. Mene moti samo ta radovednost ljudi. Ampak to so starejši 

ljudje in ni kaj. Moj naglas itak slišijo ljudje. Čeprav … sej ljudje se zanimajo za mene, jim je 

zanimivo. Zdaj kako bi sprejeli temnopolto žensko ne vem. Mene sprejemajo dobro, morda še 

boljše kot koga od tukaj. Je pa res, da ti pogosto rečejo ''pride una Ukrajinka''.« Pravi, da je to 

ne moti, ker je ponosna na svoje korenine: »Zdaj sem se navadila. Sem postala imuna na vse 

to. Imam zid pred seboj in itak sem ponosna na vse to. Mislim, da so Ukrajinci dobri ljudje, 

imamo nekaj zelo dobrih lastnosti.« 

Florjan, priseljenec iz Argentine, pravi, da so nanj na delovnem mestu gledali drugače, ampak 

se mu to ne zdi nič neobičajnega: »So me gledali drugače, ma to je povsod. Kjerkoli. Bi rekel, 

da mi, tisti, ki pridemo iz tujine, kjerkoli na svetu, ko prideš iz tujine te gledajo drugače. Če nisi 

od tam doma, te gledajo drugače. Ma to ni diskriminacija. Tukaj, kjer živim, me še vedno 

predstavijo kot ''a, on je iz Argentina'', čeprav že 17 let živim tukaj.« Na delovnem mestu ni 

imel težav, vedno je delal za tuj trg: »Mene so vedno dali delat za tujino, ne. Vedno, po navadi 

prodaja v tujino. Mogoče kdaj upam, da bom delal bolj na Slovenija, ampak tudi moja prednost 

zaenkrat ni tukaj tako da. Zdaj, ki je manj služba in vse to, taka pozicija vedno dobijo Slovenci. 

Noter v firmi bi rekel, da nikoli nisem imel kakšen problem. Bi rekel celo, da kakšenkrat sem 

bil celo bolj, kot da mi so bolj priznali, kakšni drugi pa mogoče manj priznali.« Pravi, da se ni 

nikoli srečal s kakršnokoli neposredno diskriminacijo, morda tudi zato, ker Argentina velja za 

spoštovano državo: »Direktno nisem nikoli slišal ničesar. Južna Amerika se ne gleda tako kot 

kašne druge države, v oči Slovencev so to spoštovane države, močne države in potem ljudje te 

ne obravnavajo, kot če ti bi bil iz Afrika ali kašna takšna država.« Filip, ki prihaja iz Paragvaja, 

ni povedal veliko o počutju na delovnem mestu. Izpostavil je, da je potreboval precej časa, da 
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je našel zaposlitev. Večkrat je izpostavil, da se tukaj ne počuti diskriminiranega: »Jaz ne morem 

rečt, da sem kadarkoli občutil neko diskriminacijo. /…/ Kadar si ti odprt in se poskušaš 

prilagodit navadam, ki so tukaj, jaz nikjer nisem zaznal kakšne diskriminacije.« 

Abel, priseljenec iz Tunizije, pravi, da je bil vedno zadovoljen, kjerkoli je delal: »Pa super je 

blo. Jaz sem naredu dve leti v trgovina, takrat ko sem se preselil, pa je moja slovenščina ful 

slaba. Ampak jaz takrat vztrajam, da govorim samo slovensko. Pa mam same dobre izkušnje s 

sodelavci v tisti trgovini, še zdaj smo prijatli pa imamo kontakte. Še prejšnji teden sem jih šel 

pozdravit. Meni je blo ful dobro. Enkrat sem tudi trgal jabolko, jeseni, isto so me meli ful radi. 

In najbolj velika izkušnja je bila na Šentilju leta 2015, 2016, ko je bila tista kriza z begunci. 

Takrat ko so prišli sem delal kot tolmač tam. In sem mel tam kontakt z vsemi. Še s policija, z 

vojaki, Rdeči križ, civilna zaščita. No in tam se mel ogromno prijatli. Js mam zdaj prijatli v 

Slovenija več kot prej. Pri meni res ni bilo nobenih slabih izkušenj. /…/ Vmes sem enkrat še 

naredil vozniški dovoljenje za tovornjake in sem začel delat kot šofer, dve leti pa pol sem delal 

kot šofer. Potem vmes sem nehal to, ker je ogromno, preveč časa nisem doma. Vsak drug vikend 

prideš, za družinski življenje je to najslabš. Potem sem naredu, imam svoj s.p., jaz masiram 

zdaj. Sem delal tečaj masaž. Več kot dve leti imam svoj s.p. Mam eno pogodbo za eno društvo, 

masiram vsak ponedeljek pa sredo pa privat tudi masiram.« 

Ferdinand prav tako prihaja iz Tunizije. Dela v gostinstvu in pravi, da ga delodajalec ne mara 

preveč, ampak se je postavil zase: »Bi reku, on je malo nacionalist. Moje delo me je držalo tle. 

Če ne bi bil tolko priden za delat, tudi mene me ne bi imel še naprej. Js vem, da me ne mara. In 

tudi na začetku, js sm mu povedal. Enkrat smo imeli probleme in sm mu povedu use vn. Sm mu 

reku, da vem da me ne mara in če ne bi vidu, da so stranke zadovoljne in da mu rečejo, da 

delam in delam, bi mi dal odpoved. In je ostal malo tako, šokiran, k sm mu povedu malo po 

resnici kšn je, ne.« 

Adelina, priseljenka s Filipinov, ima kar precej slabih izkušenj na trenutnem delovnem mestu. 

Zaposlena je v masažnem salonu in dela več kot sodelavci, plačana pa je enako: »Ni mi všeč, 

da mi naložijo zelo veliko strank. Ni pravično. /…/. Pogosto je preveč in delam celi dan. Edino 

jaz imam toliko strank in delam več kot ostali sodelavci. Sodelavci imajo na primer 4 stranke, 

jaz pa 6 in sem plačana enako kot ostali.« 

Silvo, priseljenec iz Makedonije, prav tako opisuje slabe izkušnje na delovnem mestu, in sicer 

z delodajalci: »Najprej sem delal pri enemu delodajalcu 3 mesce, potem sem dobil drugega, ki 

je obljubil, da bo dal malo več. Smo delali normalno, ampak tisto kar je obljubil, mi na koncu 

ni dal. To se pravi eno obljubi, drugo pa ne da. S plačilom seveda nisem bil zadovoljen. To je 

bila moja prva izkušnja z delodajalci tukaj.« Pravi, da je bilo zelo različno. Z nekaterimi 

delodajalci je imel tudi pozitivne izkušnje: »Včasih si se lepo zmenil za neko plačilo in na koncu 

si to dobil plačano. Vse v redu.« Je pa imel več slabih izkušenj: »Več je slabih izkušenj s 

slovenskimi delodajalci, izkoriščanjem, neplačevanjem prispevkov. Vse to so stvari, ki jih 

ugotoviš potem, kasneje. Pri enem delodajalcu sem prejemal redko plačilo, po dveh letih pa 

sem ugotovil, da nisem imel nobenih prispevkov plačanih za to obdobje. Sem vrgel dve leti 

stran.« Medica in Lukič (2010) pišeta o delavcih migrantih v Sloveniji, ki pogosto prejemajo 

nizke plače in delajo v slabih delovnih pogojih. Breznik (2005) omenja »umazana« dela, ki so 

rezervirana za tujce, za delavce migrante. Na določena delovna mesta (med njimi je tudi 
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gradbeništvo) delodajalci zato sprejemajo tujo delovno silo, ki je pripravljena delati v slabših 

pogojih in za manjše plačilo.  

Neva, priseljenka iz Bosne, že precej let opravlja delo knjižničarke. Na delovnem mestu ima s 

sodelavci večinoma dobre izkušnje: »Danes po tolikih letih, moram pohvalit moje kolege. Od 

prvega dne, ko sem pričela delat na šoli, kjer še vedno delam, nikoli, nikoli, res moram priznat, 

da nisem začutila, da sem zaničevana, ker nisem Slovenka. /…/ Moram priznat, nikoli nisem 

začutila kaj takega, da bi me na nek način odklanjali, ker sem iz Bosne. Enkrat, samo enkrat 

pri eni gospe, ki je delala z menoj. In na žalost sem bila tako razočarana vanjo, ker sem jo 

imela za nekoga, ki ni sploh sposoben na tak način razmišljat. Ampak ko človeka malce bolj 

spoznaš, včasih tudi tisto, kar skriva, pride ven. In sem bila zares presenečena. To me je res 

razžalostilo. Drugače pa res nič, nikoli.« Opaža, da je pri otrocih in njihovih starših bolj 

pomembno dejstvo, da prihaja iz Bosne: »Pri otrocih sem začutila, da jim je zelo pomembno, 

da sem jaz iz Bosne. Ta podatek znajo izkoristit tudi zelo grdo proti meni, če jim kaj ni všeč pri 

meni. V smislu, da sem pač iz Bosne. Pa tudi nekateri starši. Celo prihajajo na šolo anonimna 

pisma, v katerih se obrekuje ravnatelj, jaz, da ne znam slovensko, da kdo me je zaposlil. Se 

dogajajo tako grde stvari. Ne počutiš se lepo. Pri enem takem dogodku pred kratkih je bil en 

tak dogodek. Ne samo, da sem bila jaz na tapeti, zato ker sem iz Bosne, ampak so bili tudi drugi 

ljudje, ki delajo z mano. To obrekovanje, anonimno pisanje, pritiski, na nek način žalitve, vse 

to je postalo nacionalni šport v Sloveniji. Najprej se lotijo tega od kod si. Nacionalnost je vedno 

prva. In za vse, kar mu ni všeč, je kriva nacionalnost.« Diana prav tako prihaja iz Bosne. Dela 

v casinoju, na delovnem mestu krupjeja. Pravi, da ima večinoma samo dobre izkušnje: »Zaradi 

jezika sm se združila, so me sprejeli, sm melo tolko tih prjatlov, sodelavci, so me sprejeli taku 

ko sm.« Slabo izkušnjo ima edino z eno žensko, ki dela v upravi: »Na upravi je bila ena … Mi 

je rekla, da pač sm končala srednjo šolo tam dol, to te boli, ne. Js mislim bilo kje, da ti končaš 

šolu, je. Potem po par letih sem zvedla, da tri četrt tih ljudi niso imeli izobrazbo, ko sem imela 

jst. Samo ne moreš nič, js sm rabla službu, mi nismo meli od česa živet.« Opisuje še en dogodek, 

kjer je sodelavec zaničeval Bosno: »Sm imela samo z enim krupjejem, tudi njemu sem povedala. 

So se med sabo pogovarjali, sm bla js zraven. So rekli, da bodo šli v šoping v Banja Luku, so 

kupavali tiste bunde in to za smučanje pol bolj poceni ku tle. In pole uni komentira kaj boš šou 

dol v tisto umazanijo, sej dole so bogi pa to. Sem mu povedala nazaj, čeprav se ni direktno na 

mene spravu, je blo bolj tako, da sem bla pač zravn.« 

Manuela, priseljenka iz Slovaške, dela na šoli v kuhinji. Pravi, da se na delovnem mestu občuti, 

da je sodelavci ne sprejemajo čisto, ker ni od tukaj: »Med sodelavci pa se opazi. Zdaj z leti, ker 

se že tolko let poznamo, zdaj se ne čuti razlika tolko. Ma prej ful. Sem čutila. Najhujše je, da so 

mi vsi govorili, da sem Bosanka (mož prihaja iz Bosne), ma sem Slovakinja! Nisem Bosanka. 

/…/ Recimo s hrano, ko smo si razdelili hrano, ki je ostala … Sem vedno dobila najmanj. Se je 

vidla tista distanca. Enkrat se spomnim, da je dobila sodelavka vse, jaz pa nič. Sem se pobunla 

in potem nisem dobila nič, ker sem povedala.« Nekaj časa je delala tudi v kuhinji v vrtcu, kjer 

je imela samo dobre izkušnje: »V vrtcu pa tega nikoli nisem občutila. Sem se vedno imela super. 

To se vidi tudi pri odnosu ostalih do nas v kuhinji, zaradi delovnega mesta, ne nacionalnosti. 

Veliko priseljencev je izpostavilo neke vrste diskriminacijo na delovnem mestu: izkoriščanje 

in manjše plačilo, kot je bilo dogovorjeno, neplačevanje prispevkov, več naloženega dela v 
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primerjavi s sodelavci za enako plačilo, verbalno nasilje s strani sodelavcev, anonimna pisma z 

grozilno vsebino, občutek nesprejemanja in drugačen pogled nanje, zaradi drugačne narodnosti.  

Raziskovalca Van Laer in Janssens (2011), ki sta se ukvarjala s proučevanjem subtilne 

diskriminacije na delovnem mestu, sta prišla do ugotovitev, da so pripadniki etničnih manjših 

na delovnem mestu pogosto ''prisiljeni'' govoriti o njihovih kulturnih in religijskih navadah. 

Tovrstna vprašanja pogosto doživljajo kot neprijetna, ker so vedno v ospredju (počutijo se, kot 

da je njihova identiteta sestavljena le iz tega). Udeleženci se zavedajo, da je v ozadju teh 

vprašanj večinoma le radovednost in zanimanje sodelavcev, ampak pogosto zaznajo tudi neke 

vrste obsojanje. Pogosto dobivajo vprašanja, ki implicitno zavračajo navade, ki niso v skladu s 

prevladujočo normo (npr. o ramadanu, povezovanju vere s terorizmom, vzdržnosti glede pitja 

alkohola). Kuhar (2009) piše, da je etnično diskriminacijo na delovnem mestu moč zaznati v 

odnosu nadrejenih do zaposlenih in tudi v odnosu med zaposlenimi. »Etnična pripadnost, 

izražena skozi ime, pogosto prekrije posameznikove sposobnosti, znanje, kvalifikacije … in zdi 

se, da v določenih situacijah, kot je na primer iskanje službe, v ospredju dobesedno ostane samo 

še fizično telo, ki je determinirano z neslovenskim imenom ali imenom, ki je na primer tipično 

romsko. Pripadniki manjšinskih etničnih skupin, vključujoč Rome, so včasih prisiljeni 

spremeniti svoje ime, da so vsaj povabljeni na razgovor za službo« (str. 98).  

5.6 Diskriminacija priseljencev v zdravstvenem sistemu  
 

Vanesa, priseljenka iz Francije, nima slabih izkušenj v zdravstvu: »Za zdravnico nimam 

pripomb, prav tako v bolnici. Ogromno zdravnikov je govorilo francosko vsaj malo še iz 

gimnazijskih let in so radi kaj povedali tudi v našem jeziku.« Jakob prav tako prihaja iz Francije 

in tudi on nima slabih izkušenj: »Ne, nč takega. Kot tujc lej prou nikjer, prou nič.« Nataša, 

priseljenka iz Velike Britanije, ni omenila nobene slabe izkušnje v povezavi z zdravstvom.  

Mario, priseljenec iz Zimbabveja, prav tako ni nikoli doživljal diskriminacije znotraj 

zdravstvenega sistema. Je pa omenil, da pozna priseljence, ki so bili obravnavani drugače: »Jaz 

osebno nisem doživljal diskriminacije. Vem pa za nekaj primerov, kjer so tujce obravnavali 

drugače, ker niso od tukaj.« Jan, priseljenec s Komorskih otokov, opisuje dobre izkušnje s svojo 

zdravnico, nekoliko manj dobre izkušnje pa z zobozdravnikom: »Imam zdravnico, ki je zelo v 

redu. Dobro me pozna, nikoli nisva imela nobenih težav. Imam pa zelo slabe izkušnje z 

zobozdravnikom. V ambulanti, kamor hodim, dela eden zobozdravnik dopoldan in drug 

popoldan. Eden od njiju je v redu, odprt, drug je pa takšen … bolj zaprt. To je moj občutek, ni 

se zgodilo nič hujšega, ampak začutim, kako dela. Je drugačen način dela kot pri ostalih 

zobozdravnikih.« 

Nadja, priseljenka iz Rusije, ni omenjala nobenih slabih izkušenj na področju zdravstva. Tudi 

Evelina, priseljenka iz Ukrajine, nima slabih izkušenj: »Ne, kljub moji slabi slovenščini nisem 

imela slabih izkušenj. Morda na to vpliva tudi moja osebnost, jaz sem taka bolj odprte narave. 

Jaz se ne počutim diskriminirana.« 

Florjan, priseljenec iz Argentine, in Filip, ki prihaja iz Paragvaja, nista omenila nobenega 

dogodka, kjer bi šlo za diskriminacijo v zdravstvenem sistemu. Abel, priseljenec iz Tunizije, 

ima z zdravstvom le pozitivne izkušnje: »Imam same dobre izkušnje z zdravnica, prav tako z 
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zobozdravnica. Hvala bogu sem zdrav, res nimam kaj rečt.« Ferdinand, ki prav tako prihaja iz 

Tunizije, tudi nima slabih izkušenj.  

Adelina, priseljenka s Filipinov, je izpostavila, da ji je pri zdravnici nekoliko neprijetno, ker ne 

zna dobro jezika: »Ker mi slovenščina res ne gre dobro, me je včasih strah govoriti z njo. Seveda 

se temu ne morem izogniti, včasih moram k njej. Ampak se sprašujem, če zna govoriti angleško, 

zakaj z menoj ne more govoriti angleško? Lahko bi poskusila govoriti angleško. Očitno ne zna 

govoriti angleško … Vem da se moram naučiti slovenščino.« 

Silvo, priseljenec iz Makedonije, nima slabih izkušenj v zdravstvu: »Ne morem rečt, da je kdaj 

bilo karkoli. Imam svojo zdravnico, tudi žena je zadovoljna. Ona je zdaj bolana … Ampak 

nimamo slabe izkušnje. Vedno smo povedali, kaj je, in se je uredilo.« Neva, priseljenka iz 

Bosne, prav tako ni omenjala nobenih slabih izkušenj, ni se nikoli počutila diskriminirano. Tudi 

Diana, ki prav tako prihaja iz Bosne, ima z zdravniki le dobre izkušnje: »Js sm še mela 

zdravnika k je bil od tam dol. Tko da res nism imela nobene slabe izkušnje. Zdej dobro, tut ta k 

jo mam zdej je Slovenka, ma je fer, korektna. Nism mela nič, tudi ko sm rodila v bolnici je blo 

vse v redu.« Tudi Manuela, priseljenka iz Slovaške, ima z zdravnico pozitivne izkušnje: »Ma 

tisto zdej k imam, zlata žena. Nikoli uno veš, večkrat tam prideš in poveš pa te zdravnik gleda 

uno pa kej zdej to izmišljaš, ne. Ta te posluša in ti vrjame tisto kar govoriš. Jaz sem ful 

zadovoljna.« 

Skoraj vsi priseljenci opisujejo dobre izkušnje z zdravstvom. Le dva sta izpostavila, da jima pri 

zdravniku ni najbolj prijetno (Adelini zato, ker ne zna dobro jezika in je posledično otežena 

komunikacija, Jan pa izpostavlja, da zobozdravnik z njim dela drugače). Vsi ostali so opisovali 

samo dobre izkušnje.  

5.7 Diskriminacija priseljencev na področju kazenskega obravnavanja 

(izkušnje s policijo in morebitno ustavljanje/legitimiranje na ulici) 
 

Vanesa, priseljenka iz Francije, v intervjuju ne omenja diskriminacije na področju kazenskega 

obravnavanja. Ne spominja se nobenega takega dogodka, da bi lahko rekla, da gre za 

diskriminacijo. Jakob, ki prav tako prihaja iz Francije, tudi nima nobenih slabih izkušenj: »Nič, 

tudi s policijo nič. Dobro mogoče zato ka se nism tut pustu, ampak ni blo potreba. Pa tut nimam 

lih jezik u žepi in ni blo treba, nism nč prekršu al pa kradu, če je blo nekej narobe sm takoj 

povedu, ne.« Nataša, priseljenka iz Velike Britanije, je izpostavila primer, ko je policist na meji 

ni želel spustiti naprej: »Je mož delal v Italiji in je bla malo zmešnjava. Angleški potni list, 

slovensko vozniško in italijanski avto. Policaj gleda in gleda. Me gleda mene, dokument, mene, 

dokument. Me drži tam ne vem koliko časa. Se spomnim tudi, da je bil enkrat en mlajši policaj, 

ki je kompliciral in kompliciral. Mi je reku, da to je Schengenska meja in js ne smem it tam čez, 

ker imam angleški potni list.« Razen tega pa pravi, da ni imela težav: »Nikoli nisem bila 

legitimirana zaradi narodnosti, tudi nisem doživela kakšne posebne obravnave zaradi tega.« 

Mario, priseljenec iz Zimbabveja, je izpostavil primer prijateljev, ki so bili aretirani, ker so 

imeli zabavo: »Spomnim se primera, ko so policaji aretirali par Afričanov samo zato, ker so 

imeli zabavo. Dogajali so se incidenti s policijo, tudi na ulici.« Jan, priseljenec s Komorskih 

otokov, je izpostavil dogodek, ko so njega in njegovega prijatelja policisti prosili za osebni 
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dokument na avtobusni postaji: »Enkrat sva bila s prijateljem na avtobusni postaji in zagledam 

dva policista. Oba sva bila temnopolta. Sta pristopila do naju in nama rekla, naj pokaževa 

dokumente. Jaz jima pokažem, prijatelj je pa rekel da ne bo pokazal in vprašal, zakaj ne rečeta 

tudi ostalim ljudem na postaji za dokumente. Policaja sta vztrajala, da jima mora pokazati. 

Prijatelj je večkrat rekel, da bo pokazal, če bosta rekla tudi ostalim. In reče policaj da ne rabi 

videti ostalih, želi samo od njega. Potem sem jaz vprašal kako to, da ne rečeta vsem. Zakaj 

vedno le midva? Ker nisva od tu, ker sva temnopolta.« V nadaljevanju intervjuja je Jan ta 

dogodek nekoliko opravičeval, iskal je razloge za takšno ravnanje policistov: »Nočem reči, da 

so vsi takšni. Mogoče pa imata policaja prav. Mogoče gleda na naju drugače. Mogoče je 

ostalim ljudem na postaji že pred tem rekel za dokumente. Zadnje čase je tudi veliko težav z 

begunci in so mi vsi v tem, ker ne vejo kdo je kdo. Kdo je prišel legalno in kdo ne. Ampak če si 

temnopolt, si v očeh drugih temnopolt in enak kot vsi ostali temnopolti.« 

Nadja, priseljenka iz Rusije, ima same dobre izkušnje s policijo: »Imam samo pozitivne 

izkušnje. Nikoli nisem naletela na koga, ki bi bil nespoštljiv ali podobno.« Evelina, priseljenka 

iz Ukrajine, je imela izkušnjo s policisti že kmalu po prihodu v Slovenijo. Ker ni prišla po 

legalni poti, je bila zaslišana in potem odpeljana v prehodni dom za tujce: »Potem je bla racija 

policije. Vse nas so dobili, pobasali v avte, bilo je zaslišanje na policiji. Delale smo se neumne 

in proti šefom nismo nič rekle. Nas so odpeljali na mejo z Madžarsko v tisti prehodni dom za 

tujce pri meji, kjer smo bile en teden. Zasliševali so nas. Doživele smo mali šok, ker so tam bile 

dve ženske policistke, tuširale so nas s šlaufom kot sužnje, dobile smo tiste trenerke in obleke 

za enkratno uporabo, slikali so nas kot zapornice. Potem je šef policije rekel, da nas bodo 

naslednji dan čakali dokumenti na slovenskem konzulatu v Budimpešti. /…/ In res nas je čakal 

šef in na konzulatu smo dobile dokumente z vizumi in z vsem. In smo se vrnile nazaj.« Poleg 

tega dogodka tudi kasneje ni imela nobenih slabih izkušenj: »Ma nisem imela tukaj nič 

posebnega. Nikoli. Bila sem enkrat tudi pri sodniku za prekrške, ki mi je celo ponudil pomoč za 

neko prevajanje, tako da res … Nič. Nisem bila dosti na policiji sicer, ampak slabih izkušenj 

nimam. Jaz sem bolj evropske rase, tako da ni nič sumljivega verjetno na daleč.« 

Florjan, priseljenec iz Argentine, ni omenjal nobenih slabih izkušenj s policijo. Filip, ki prihaja 

iz Paragvaja, pravi, da so ga na meji vedno poglobljeno pregledovali, ampak tega ne dojema 

kot diskriminacijo: »Mene so na meji vedno pregledovali, ker sem imel južnoameriški potni list. 

Vsakič so me pogledali, avto, sem se ustavil, preverili dokumente, osebno, od avtomobila, od 

podjetja. Seveda to ni nikoli prijetno, malo ti je nerodno, dostikrat se mi je tudi mudilo … Ampak 

to razumem kot zakon, ki ga je potrebno upoštevat. Sem pa velikokrat potoval še s prijatelji, 

sodelavci … In jaz sem visok, bele polti, izgledam malo Evropejec v bistvu. Dostikrat sem imel 

kolege, ki so bili manjši in bolj temne polti. Vsakič so jih ustavili, jih spraševali, so izgubljali 

tudi po ure in ure na letališčih.« 

Abel, priseljenec iz Tunizije, je izpostavil, da s policisti nikoli ni imel težav: »Policija so moji 

prjatli. V enajstih letih so me ustavli trikrat.« V nadaljevanju intervjuja pa pove primer, ko so 

ga policisti najverjetneje ustavili zaradi videza (temne polti): »Enkrat peljem žena zjutraj v 

službo. Je bil en policaj po desni strani in policistka je tam malo naprej. Ko sem že mimo tisti 

policaj je poklical kolegica naj ustavi to. Je vidu da je nekaj (pokaže na obraz). Mislim, da 
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zaradi temne polti in me je takoj ustavla, pa pravi dobro jutro, prosim dokument. Ko je 

ugotovila, da sem iz Tuniziija, je blo vse v redu, je bla prijazna.«  

Ferdinand, ki prav tako prihaja iz Tunizije, je izpostavil slabo izkušnjo s policisti že takoj ob 

prihodu v Slovenijo, ko je prišel na letališče: »Je blo že prvo minuto, ko sem se preselil in sm 

pršu na letališče u Ljubljano. Pridem na carino, imam vse papirje, vse dokumente, vizo. Use 

zrihtano. Pridem z letala, vzamem potovalko. In potem grem vn. In na carini dam dokumente, 

vse pokažem. Oni so držali dokumente pri sebi in so rekli naj grem počakat tja v eno sobo. Sm 

počaku, oni so klicali potem okoli. Eden, pa drugi, tretji in preverjali. /…/ In mene je itak pršla 

žena iskat. In so me spraševali kako sem jo spoznal, s kom sm pršu. In js sm povedu, da me 

punca čaka zunaj. So jo šli vn preverit, če je res tam. Potem, ko je ona potrdila, so me spustili.« 

Tudi kasneje je moral večkrat pokazati dokumente: »Če ne pa so me že večkrat tako ustavli, ma 

nimaš kaj. Enkrat se spomnim, neki let nazaj sm mel enga prjatla iz Nigerije, ki je igral nogomet 

v 1. ligi tukaj. In smo sedeli v baru, smo se dobili, da gremo na pijačo. In kar naenkrat se ustavi 

policijski avto pred nami. In so nam rekli dejte dokumente in vse.« 

Adelina, priseljenka s Filipinov, ni imela s policisti nobenih slabih izkušenj: »Imela sem nekaj 

kontrol, ampak so bile čisto običajne kontrole, nič posebnega. Jaz to jemljem kot zakon, ki ga 

je treba upoštevat. Te kontrole sem imela recimo na mejah in podobno, nič posebnega.« Tudi 

Silvo, priseljenec iz Makedonije, s strani policistov ni nikoli zaznal diskriminacije: »So nas že 

ustavli policisti, ampak je vedno bil korekten odnos brez nobenih težav. Ne morem rečt, da bi 

kdaj bilo kdaj v zvezi z nacionalnostjo tukaj.« 

Neva in Diana, priseljenki iz Bosne, nista omenjali nobenih dogodkov, kjer bi šlo za 

diskriminacijo s strani policistov.  

Manuela, ki prihaja iz Slovaške, je izpostavila primer iz časov, ko se je tedensko selila iz 

Slovenije na Slovaško in nazaj. Imela je težave pri vstopu v Slovenijo: »Tuki v Sloveniji pa so 

me enkrat vrnili iz Šentilja nazaj. Šla sm z vlakom in tisti dan je blo obupno. Sem imela slabo 

povezavo in sem končno prišla po 30 urah do Slovenije. Sm prišla z vlakom in moj bi me mogu 

pobrat v Ljubljani. Je pršu vlak, so gledali normalno pašoporte. In nisem imela dovolj denarja. 

Na poti sem neki zapravila in za vstop si mogu imet 210 evrov. Sem imela manj. Drugače sem 

vedno imela več, ampak prej nikol ni noben gledu tega. In slovenski carinik me je vrnil takrat 

nazaj. Vlak je šov naprej, so me dali dol z vlaka in so mi vse pregledli, tudi sendvič mi je odprl. 

Potem mi je reku, da je v redu, da zdaj lahko jem. Mi je tudi reku da sigurno delam v nightu in 

za koga delam in da lažem. /../ Je bil nesramen, nisem smela niti poklicati nobenga, so mi rekli, 

da me bodo poslali nazaj na Slovaško. In so me pripeljali na avtocesto pri Šentilju in dali 

Avstrijcem. So rekli, da takih ku js ne rabijo v Sloveniji in da ne bom nikoli več pršla. So mi 

dali na prvo stran pašoporta tisti žig, da so me zavrnli. Potem se je rešlo, me je pršu iskat mož 

in smo šli okoli čez italijansko mejo, ker je poznal carinike. /…/ Ne dolgo zatem je pršu mož na 

Slovaško in smo šli čez Šentilj nazaj, je poiskal tistega carinika in pokazu vse dokumente. In ta 

carinik se je mogu opravičit in odstranit tisti žig iz pašoporta.« 

V večini priseljenci nimajo težav na področju kazenskega obravnavanja. Nekaj jih je izpostavilo 

bolj poglobljene preglede na mejnih prehodih. Je pa jasna razlika med tistimi priseljenci, ki bolj 

izstopajo že po videzu (temnopolti), saj se samo pri njih dogaja legitimiranje na ulici. Tovrstno 
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legitimiranje le določenih priseljencev, ki izstopajo po videzu, je diskriminacija. Policisti pod 

pretvezo varnosti in preventivnih pregledov izvajajo nasilje nad določenimi priseljenci. 

Petrovec (2015) piše o maskah, ki nam, ko si jih nadenemo, domnevno opravičujejo nasilno 

vedenje. Maske, ki so postale splošno priznane in sprejete. Za nasilje prepogosto uporabljamo 

opravičila in odpuščajoče razlage.  

5.8 Izkušnje priseljencev z diskriminacijo pri njihovih otrocih  
 

Vanesa, priseljenka iz Francije, je povedala, da je sin imel izkušnje z diskriminacijo: »Večkrat 

se je zgodilo, da mu je recimo kdo rekel, naj se vrne ali odjebe nazaj, od koder je prišel. V takih 

trenutkih je bilo potrebno ohraniti pokončno držo in tem ljudem povedati, kaj si mislim, da smo 

zdaj tukaj doma. Spomnim se konkretno fanta, ki je treniral z mojim sinom in mu to rekel. V 

obraz sem njemu in njegovim staršem povedala, da bodo imeli opravka z menoj, če se bo to 

nadaljevalo.« Jakob, ki prav tako prihaja iz Francije, pravi, da otroci niso imeli nekih težav: 

»Ne, mislim, da ne. Zdej kaj so se oni čutli, mogoče da, dobro jst sm takoj pršu tukej v Sloveniji 

sm samo povedu otrokom, lejte vas bodo pogledli kot tujci, kot bogataši in vi dvakrat več kot 

Slovenc se morate pokazat, da ste brezhibni. In s tem mislim, da sm dosti rešu js zadeva. Nisu 

delali pizdarije, dobro neke neumnosti al pa nevem kaj, pustmo stat.« 

Nataša, ki prihaja iz Velike Britanije, ima hčerko in pravi, da je vsekakor doživela kako 

situacijo, kjer je bila izpostavljena zaradi narodnosti: »Sigurno je imela kašno tako izkušnjo, 

ker je res svetle polti in ima tako barvo las, da mogoče že fizično malo izstopa. Malo so jo 

zafrkavali na ta račun, sigurno.« 

Mario, priseljenec iz Zimbabveja, je izpostavil, da se zaveda, da se otroka že zdaj soočata s 

subtilnim rasizmom: »Subtilni rasizem se dogaja vsakodnevno in vsekakor pušča posledice na 

posamezniku. To me še posebej skrbi, ker imam otroka in vem, da se soočata s tem. In vem, da 

se ju dotakne, vpliva na njuno samopodobo, samozavest, stres in ima dolgotrajne negativne 

posledice.« Jan, priseljenec s Komorskih otokov, je izpostavil, da sta bila otroka večkrat deležna 

neprimernih komentarjev glede barve kože: »Kmalu po rojstvu so nekateri ljudje komentirali 

češ kako to, da sta tako bela, če sem jaz črn. Takrat sem dobil občutek, da okolica pričakuje, 

da bi morala biti zaradi mene bolj črna. Niso razumeli, da sta šele dojenčka in da je mama 

bela. Ko sta začela hoditi v vrtec, so jima otroci govorili, da sta črna. To se je dogajalo tudi 

kasneje v šoli. Sinu sem rekel, naj ne skrbi, ti jim samo povej ''Sem Nik, prvi človek na svetu, ki 

ni ne črn, ne bel in sem ponosen na to''.« 

Nadja, priseljenka iz Rusije, pravi, da je bil njen sin vedno ponosen za svojo nacionalnost: »Moj 

sin je vedno bil ponosen na svoje korenine. Rad nastopa in od nekdaj ima ta ponos. Nima teh 

težav. Obiskuje šolo, kjer je razred zelo mešan in si mislim, da se ta razlika nekje izgubi. Veliko 

otrok je iz drugih držav. Ni osamljen primer v razredu. Ima veliko sošolcev iz bivše Juge, je pa 

edini iz Rusije. Nisem pa še slišala, da bi imel kakšne težave. Morda bi bilo drugače, če bi 

obiskoval kakšno šolo na podeželju.« Evelina, ki prihaja iz Ukrajine, je povedala, da se njena 

hčerka srečuje z diskriminacijo na podlagi nacionalnosti: »Predvsem hčerka. Enkrat se je vrnila 

domov vsa objokana in povedala, da ji je en fant rekel ''Bejži tja na drog plesat''. Stereotip, ne 

… Hčerka je torej imela nekaj težav. Je pa mož hitro rešil. Poklical je očeta in povedal vse. So 

rešili in je imela mir. Za sina ne vem, da bi imel kake težave. Vem, da so ga včasih klicali Rus, 
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ampak jaz sem jih vzgajala tako, da so bili ponosni na to polovičnost. Ker tudi mi imamo 

določene vrednote, ki jih Slovenci nimajo. Tako da so ponosni na to.« 

Florjan, priseljenec iz Argentine, pravi, da njegov sin ni imel nobenih težav: »Sin ima ta 

priimek, ima po meni in je malo čudno ne. Do zdej ni imel nekih problemov zaradi tega. Čeprav 

otroci vedno dobijo neki za povedat ali če si debel, ali če si suh. Je eno ali drugo. Za 

nacionalnost zaenkrat ni bilo problemov. Jaz si vsakokrat rečem, da ne bo na svetovnem tekma 

Slovenija – Argentina. Upam, da ne bo.« Ferdinand, priseljenec iz Tunizije, je izpostavil, da 

hčerki doživljata verbalno nasilje: »Moja starejša hčerka je bolj tmna. Zdej ima 12 let. Ona je 

parkrat imela že kakšne takšne primere, da so ble žaljivke zaradi barve kože. Tudi srednja 

hčerka. One dve so bolj tmne, zadnja hčerka ni tolko. Ampak veš kako je pri otroci. Če ne bi 

slišali starše, otroke ali druge ljudi doma, ne bi delali razlike. Js se nrdim ku da me ne moti …. 

Ma me moti!« Krivdo za to dogajanje prevzema nase: »Na koncu bi reku tako. Sm js kriv, da 

sm pršu v Slovenijo, ne.« 

Silvo, ki prihaja iz Makdonije, pravi, da hčerka nima težav glede nacionalnosti: »Mislim, da ne. 

Nikoli ni bilo težav. Ona ima prijateljice, ki so Slovenke. So kot njene sestre. Ona je prišla kot 

mlada, je šla takoj v vrtec in ni bilo težav. Tudi s starši njene prijateljice se razumemo, imamo 

neko spoštovanje med seboj že od vedno in to je glavno.« V nadaljevanju pove, da je sigurno že 

bila kaka situacija, kjer je kdo kaj rekel v povezavi s tem, ampak se mu to ne zdi nič takšnega: 

»Sigurno se kje najde kdo, ki je verjetno kdaj kaj reku, brez da jaz vem. Ampak to je povsod po 

moje. V glavnem, izkušnja je dobra, mislim.« 

Neva, priseljenka iz Bosne, pravi, da sta njena otroka gotovo imela kakšno izkušnjo na podlagi 

njene nacionalnosti: »Mislim, da ja. Sigurno. Enkrat mi je moja hčerka pravila, ker ona verjetno 

včasih začuti, da njena mama ni iz Slovenije in da je Bosanka. Ker pač, ti otroci nekako … Vsak 

starš vzgaja otroke po najboljših močeh in jim želijo najboljše. Jaz sem se res potrudila, da 

moji otroci doživljajo to svojo dvojnost kot svojo prioriteto in prednost, ne pa kot slabost. 

Dvojezičnost, razumevanje kultur, razlik, vživljanja v druge, empatije in tako naprej. Vse to 

sem se potrudila, da bi bile prednosti. Spomnim se, da mi je hčera enkrat pravila, da njene 

prijateljice sploh ne vedno, da je bil njen brat rojen v Sarajevu. /…/ Je bilo mišljeno 

zaničevalno, so bile začudene, da je bil rojen v Sarajevu. V smislu, da ne prepoznajo na njem 

nič bosanskega. Ne samo, da so bile začudene, da se je tam rodil, ampak so bile začudene, da 

na fizični ravni ni bilo nič opaziti. Hčerka je bila užaljena, ker ni doživljala njenega brata tako. 

In je bil užaljena, ker je tudi ona razumela, da je tudi ona blizu tega. Da v bistvu to velja tudi 

za njo, čeprav se je rodila v Sloveniji.« 

Diana, ki prav tako prihaja iz Bosne, se ne spomni, da bi hčerka kdaj doživljala diskriminacijo 

zaradi svoje nacionalnosti: »Za hčerko se ne spomnim, da bi sploh blo karkoli. Je bla starejša 

in je bolj pomagala bratu, ga je branla pa tko.« Sin pa je imel na račun tega precej težav: »Je 

pršu enkrat domov iz šole žalostn. In mi reče, da mu je reku tata od nevem koga, prekleti 

Bosanc. /…/ Prvi razred je imel tudi probleme k so mu metali copate u wc školjku, kapo in to, 

so tudi metali kamnje za njim.« 

Manuela, priseljenka iz Slovaške, se ne spominja, da bi otroka imela kakšne težave zaradi njene 

nacionalnosti: »Hčera mislim, da ne. Sin pa od začetka, ko smo bli tle je imel dve leti ko smo 
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res šli z njim ven in tako. Prej je bil majhen. So ga dobro sprejeli, hitro se je naučil po domače 

wgovorit. /…/ Nikoli se niso žalili. Veš kaj je še … Mi vedno govorimo po slovensko.« 

Filip, Abel in Adelina nimajo otrok, zato ne morejo govoriti o izkušnjah z diskriminacijo pri 

otrocih. Večina priseljencev je izpostavila primere, kjer gre za verbalne komentarje (večinoma 

s strani sovrstnikov), ki se nanašajo na narodnost. Večina otrok torej je bila žrtev tovrstnih 

komentarjev.  

5.9 Pogostost in načini diskriminacije priseljencev  
 

Vanesa (Francija) 

Na splošno se v Sloveniji ni počutila diskriminirano: »Ne spomnim se posebej kakega dogodka, 

kjer bi bila diskriminirana. Morda je dejstvo, da nisem govorila jezika, pripeljalo do tega, da 

se kdo včasih ni želel ubadati z menoj ali pa me je kam poslal.« Posebej je izpostavila občino v 

kraju, kjer je živela: »Na občini so znali biti nekateri nesramni, zato sem se potem odločila, da 

grem vedno tja z osebo, ki govori slovensko.« V nadaljevanju intervjuja izpostavlja sistemsko 

nasilje. Takrat so veljali zakoni, ki so tujcem mnogo stvari onemogočali: »V bistvu sem največje 

težave imela zaradi svojega statusa, saj do leta 2005 Slovenija ni bila v EU. Šele takrat sem v 

bistvu postala na načelni ravni enakovredna ostalim. /…/ Od trenutka, ko je postala Slovenija 

del EU, sem imela povsem enak status na delovnem mestu kot nekdo, ki je imel državljanstvo. 

O diskriminaciji lahko torej govorimo predvsem v obdobju pred vstopom Slovenije v EU. Avto, 

hiša … Vse je bilo na ime mojega moža, saj kot Francozinja nisem imela možnosti, da bi bila 

lastnica nečesa. Nisem mogla imeti bančnega računa in nisem mogla delati. Na začetku sem 

poučevala francoščino na OŠ in je šlo tako daleč, da je OŠ vsak mesec plačevala mojemu možu 

za moje ure, saj sama nisem mogla biti zaposlena.« 

Vanesa torej na splošno nima občutka, da bi v Sloveniji doživljala diskriminacijo. Izpostavi pa 

obdobje pred vstopom Slovenije v EU in takratne politike do tujcev. Lahko rečeva, da je v 

tistem obdobju šlo za sistemsko nasilje. 

Jakob (Francija) 

Izpostavlja primer s sosedi, ko je šlo za drugačno obravnavanje s strani sosedov, zaradi njegove 

nacionalnosti: »Kot Francoz smi mu pa problema recimo s sosedami za parcelo tam kjer živimo. 

Oni so si misnli, da js sm puhn denarja in da bom vse financiral, smo meli pa za financirat vse 

ta komunalna naprava, cesta, dostop in tako dalje. In itak mene na začetek so ovirali, da se kej 

lotm, pole so meni pustili, da se lotm in pole pa itak, sm vložu tožbo, da dobim vsaj tiste dve 

tretjine nazaj, so še dvoji sosedi, smo trojni. In to je trajalo ne vem, 10, 12 let pre ko sm dobu 

tisti denar. Se pravi, oni so misnli, da kot Francoz bom jst vse financiral in oni … Ampak to je 

stara šola in nekej udbovci tudi tam, so kao nacionalisti in uno, mene sovražijo kot Francoza, 

ne. /…/ Evola to je bla pa zelo slaba izkušnja in sm prepričan, da to je blo u veze, da evola 

mene niso marali, zato ker sm pršu tam in očitno nism bil v konteksti tam. Bi blo lepše, da bi 

bil en drugi. Ne, to je sovraštvo do smrti in to vsi vejo. Ti nemoreš pozabit, da imaš ljudi proti 

tebi in nisi nč nrdu narobe.« 
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Skozi celoten intervju Jakob razen tega primera s sosedi ni izpostavil nobenega dogodka, kjer 

bi še občutil diskriminacijo. Na splošno pravi, da se tukaj ne počuti diskriminiranega.  

Nataša (Velika Britanija) 

Nataša je izpostavila predvsem težave glede urejanja potrebnih dokumentov za poroko in za 

vozniško dovoljenje: »Potem sem se ločila in tukaj v Sloveniji sva se hotela poročit. Moj mož 

pa je bil vdovec. In jaz sem imela vse te dokumente prevedene uradno v Sloveniji, sem plačala 

za to. In ko sva se hotela potem poročit v Sloveniji, oni so rekli da moram dobit tudi izjavo o 

samskem stanu. Ne vem, če to še kje obstaja. V Angliji sigurno ne obstaja in sem vprašala, kje 

naj to dobim. So mi rekli, da ne vejo. Potem sem šla v Anglijo do enega odvetnika in da nrdim 

kot eno prijavo, on podpiše, da sem to javila in to je veljavni dokument. Pridem nazaj v 

Slovenijo, dam dokument uradno prevest v slovenščino in ga nesem na občino. In me sprašujejo, 

kdo je ta odvetnik, in so še naprej raziskovali in poslali dokument za sodišče.« Ker je bil 

postopek zelo dolgotrajen, sta se na koncu poročila v Angliji, kjer je bilo manj komplikacij. 

Težave je imela tudi z angleškim vozniškim dovoljenjem: »Pridem nazaj in nesem izpit na 

občino pa mi rečejo ''Kaj je to za en izpit, brez slike''. In sm povedala, da v Angliji pač ni slike 

gor. In potem so še kar spraševali, kako to. Oni potem so obdržali moj izpit in so mi dali 

slovensko.« 

Pri obeh zgoraj izpostavljenih primerih gre za neko oviranje s strani občinskih uradov. 

Sprašujeva se, ali gre v teh primerih za diskriminacijo v smislu namernega oviranja ali za 

nepoznavanje postopkov zaposlenih oseb in s tem povezani zmedi in zavlačevanju. Sicer pa 

tudi v tem primeru to ne opravičuje dejstva, da se kljub čakanju, prevajanju dokumentov v 

slovenščino in potovanju nazaj do Anglije, da se zadeva uredi, nista mogla poročiti.  

Izpostavila je še dva dogodka, ko je prečkala mejo in je policist ni želel spustiti naprej: 

»Angleški potni list, slovensko vozniško in italijanski avto. Policaj gleda in gleda. /…/ Me drži 

tam ne vem koliko časa. Se spomnim tudi, da je bil enkrat en mlajši policaj, ki je kompliciral in 

kompliciral. In sm bla že preko slovenske strani meje, že na italijanski strani in on mi je še 

naprej govoril, da ne smem. Parkiram avto, grem vem. Potem je prišel drug policist in sem 

lahko šla naprej.« 

Razen teh primerov Nataša pravi, da se v Sloveniji ni počutila diskriminirano. Na splošno so jo 

lepo sprejeli, v Sloveniji se počuti doma.  

Mario (Zimbabve) 

Na začetku intervjuja je izpostavil, da je imel o takratni Jugoslaviji pred prihodom precej 

drugačno sliko glede rasizma in enakosti. Po selitvi pa je ugotovil, da je tukaj še vedno veliko 

rasizma. Diskriminacijo je doživljal že v študijskih letih. Pogosto je imel težave, ko se je 

zanimal za kakšno dekle: »Ko sem se zanimal za določeno dekle in ona zame, so nastale težave. 

Družba tega ni sprejela. S tem sem tvegal, da bom verbalno ali celo fizično napaden.« Še večje 

težave so se pojavile, ko je bil z določenim dekletom resen in so za to izvedeli njeni starši: 

»Veliko je bilo primerov, kjer je družina rekla, v redu, ti si lahko tukaj, te sprejmemo, ampak 

moja hči ne more biti s teboj. Temu se reče not in my backyard syndrome.« Prav tako okolica 

še vedno ne sprejme, da živi v Sloveniji že veliko let, še vedno jih zanima, od kod v resnici 
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prihaja: »Ko me nekdo spozna, me vedno vpraša, iz kod prihajam. In ko jim povem, kje živim, 

tukaj v Sloveniji, niso zadovoljni z odgovorom in vedno postavljajo še več vprašanj v smislu, 

od kod pa zares prihajam. Ugotovil sem, da lahko živim tukaj veliko let, ampak me še vedno ne 

bodo sprejeli, ker izgledam drugače. Zame je to oblika diskriminacije. Samo zato, ker izgledaš 

drugače, ne moreš pripadati na določenem območju.«  

Mario je izpostavil, da je med študijskim časom postal oče in od takrat naprej so ljudje na ulici 

nanj gledali drugače: »Ko hodiš po ulici, ljudje govorijo uaau, kako lepa je vaša hčerka. In je 

popolnoma drugače, kot če bi hodil po ulici sam. Sam sem pogosto slišal določene komentarje 

na ulici, ki so kazali na nesprejemanje. Opazil sem tudi, da na ulici slišim veliko manj kot nekoč. 

In ne zato, ker bi ljudje dejansko manj govorili, ampak sem razvil neke vrste mehanizem, kjer 

grejo besede skozi eno uho noter in čez drugo ven.« Glede na njegov odgovor lahko sklepava, 

da je tudi na delovnem mestu doživljal diskriminacijo: »Na delovnem mestu je bilo na splošno 

vedno vse v redu, ampak delovno mesto je odsev družbe. Zato ne krivim podjetja oziroma 

politike podjetja, ki je bila v redu, interkulturna. Ker je bilo v podjetju več kot 100 zaposlenih 

se je med njimi seveda našel kdo, ki je rasist. Ampak to je le odraz družbe.« 

Kot najpogostejšo in najhujšo obliko rasizma izpostavlja subtilni rasizem: »Greš v trgovino ali 

v bar in te zaposleni ignorirajo. Potem vstopi nekdo, ki izgleda kot Slovenec in je takoj 

postrežen. Situacijo si lahko pojasniš na dva načina. Lahko rečeš, da gre za subtilni rasizem, 

lahko pa misliš, da je imela zaposlena oseba ravno takrat veliko dela.« Diskriminacijo doživlja 

tudi pri iskanju stanovanja. Kot primer diskriminacije je izpostavil, da ne najdejo stanovanja za 

dve prostovoljki, ki prideta v Slovenijo iz tujine: »Že tri mesece iščemo stanovanje oziroma 

sobe za ti dve dekleti, ampak jih ne najdemo. Takoj, ko najemodajalcu omenimo, da sta tujki, 

rečejo, da nimajo več prostora ali pa kar direktno povejo, da ne želijo tujcev. Gre za obliko 

diskriminacije, ki je čisto enaka, kot če bi jaz kot lastnik restavracije zaposloval le blond dekleta 

z modrimi očmi.«  

Mario je doživljal/doživlja diskriminacijo na skoraj vseh področjih življenja. Kot najhujšo 

obliko diskriminacije je izpostavil subtilni rasizem, ki se pojavlja na vseh področjih življenja, 

ampak neopazno in posredno, kar je po njegovem mnenju še toliko huje kot, recimo, neposredna 

diskriminacija na ulici.  

Jan (Komorski otoki) 

Jan prav tako doživlja diskriminacijo na različnih področjih življenja. Ob prihodu se je zelo 

neprijetno počutil, ko je šel iz hiše in so ga ljudje opazovali: »Na začetku je kar težko, ker te 

ljudje ne poznajo. Zelo težko je bilo, ko sem šel ven so me vsi opazovali, sem se počutil 

neprijetno. Najprej sem bil kar razočaran, potem sem pa počasi razumel, da tukaj ljudje niso 

vajeni videti temnopoltih ljudi. Pa še živel sem v manjši vasi. Tako da potem sem se korak za 

korakom navadil ljudi.«  

Izpostavil je diskriminacijo pri iskanju stanovanja: »Počasi bo tri leta, odkar živim v Ljubljani 

in iščem stanovanje. Iščem ga je tri mesece in nič ne najdem. Vedno rečejo, da želijo najemnike 

iz Slovenije. Včasih me pa povabijo na ogled in mi takrat rečejo, da mi sporočijo, kako so se 

odločili, ampak nikoli ne pokličejo.« Nekaj časa je živel v stanovanju, kjer je imel pogodbo za 

pol leta. Po izteku pogodbe se je najemodajalka odločila, da ne more več živeti tam, da bo 
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stanovanje oddajala samo še študentom: »Ko je pogodba potekla, sem vprašal če lahko 

podaljša, pa ne rekla ne. Bomo imeli samo še študente. Pa sem potem videl, da tam živijo 

starejši ljudje, niso bili študenti. Pa res je bilo vse v redu, nikoli nobenega problema. Pa imela 

je še tri prazne sobe. To res težko razumem.« 

Opaža tudi, da se v vsakdanjih situacijah pogosto ljudje do njega obnašajo drugače kot do 

ostalih (Slovencev): »Včasih je res težko razumeti druge ljudi. Tudi ko greš na primer v bar na 

pijačo, se do tebe ne obnašajo enako. Ampak se trudim razumeti, zakaj je tako. Če si bil tako 

vzgojen, če te starši niso dobro vzgojili, je potem v družbi problem.«  

Tudi na področju zaposlovanja in na delovnem mestu ima izkušnje z diskriminacijo: »Se 

spomnim, ko sem šel prvič na razgovor za delo. Takrat sem bil res šokiran. Vprašali so me, če 

govorim slovensko in sem odgovoril, da se učim. In so rekli, da ni enako, kot če bi bil pravi 

Slovenec, da potrebujejo Slovenca, ki bo normalno govoril slovensko. Pa niti ni šlo za službo, 

kjer moraš govorit s strankami, bilo je fizično delo.« Na delovnem mestu je pogosto deležen 

žaljivih komentarjev s strani sodelavcev: »Celo v službi se mi včasih posmehujejo. Naj bi blo v 

šali, ampak mi rečejo na primer ''ti si črn'', ''ne znaš nič''. Včasih je težko, ker vsaka šala, ki 

pride iz ust, pride tudi iz srca.«  

Izkušnje z zdravstvom ima na splošno dobre, izpostavil pa je zobozdravnika, pri katerem se 

počuti neprijetno: »Imam pa zelo slabe izkušnje z zobozdravnikom. V ambulanti, kamor hodim, 

dela eden zobozdravnik dopoldan in drug popoldan. Eden od njiju je v redu, odprt, drug je pa 

takšen … bolj zaprt. To je moj občutek, ni se zgodilo nič hujšega, ampak začutim, kako dela. Je 

drugačen način dela kot pri ostalih zobozdravnikih.« 

Diskriminacijo doživlja tudi na ulici, izpostavil je primer, ko sta morala le on in njegov 

temnopolti prijatelj policistom pokazati dokumente: »Enkrat sva bila s prijateljem na avtobusni 

postaji in zagledam dva policista. Oba sva bila temnopolta. Sta pristopila do naju in nama 

rekla, naj pokaževa dokumente. Jaz jima pokažem, prijatelj je pa rekel, da ne bo pokazal, in 

vprašal, zakaj ne rečeta tudi ostalim ljudem na postaji za dokumente. Policaja sta vztrajala, da 

jima mora pokazati. Prijatelj je večkrat rekel, da bo pokazal, če bosta rekla tudi ostalim. In 

reče policaj, da ne rabi videti ostalih, želi samo od njega. Potem sem jaz vprašal, kako to, da 

ne rečeta vsem. Zakaj vedno le midva? Ker nisva od tu, ker sva temnopolta.«  

Jan je žrtev diskriminacije na vseh področjih življenja. Doživljal jo je že od prihoda v Slovenijo 

dalje. Izpostavlja, da sta najhujši obliki zanj diskriminacija glede zaposlovanja in diskriminacija 

pri iskanju stanovanja, saj ga najbolj ovirata (zelo težko najde zaposlitev in stanovanje).  

Nadja (Rusija) 

Nadja je doživljala diskriminacijo že ob prihodu v Slovenijo. Ker prihaja iz Rusije, so imeli 

ljudje o njej mnenje, ki temelji na stereotipu ženske iz Rusije: »Dejstvo je namreč, da če prideš 

iz Rusije, si ženska in si blond, si sigurno striptizeta ali t. i. kurba. Jaz sem to poimenovala kar 

štampiljka. To je nekaj, kar ti ves čas sledi in kar ves čas nosiš s seboj. Ženska je avtomatsko 

prostitutka.« Tudi na delovnem mestu (ko je nekaj časa delala v lokalu) se je srečevala s 

tovrstnimi stereotipnimi komentarji s strani strank. Težave je imela tudi na področju 
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zaposlovanja: »Enkrat sem bila na razgovoru v enem podjetju, kjer so mi potem odprto rekli, 

da bodo raje zaposlili nekoga, ki prihaja iz Slovenije.« 

Težave ima tudi z nostrifikacijo diplome: »Vse stvari imam prevedene v oba jezika. In moram 

priznati, da sem se nehala ukvarjati s tem. To so na koncu bili ogromni stroški. Vsa uradna 

potrdila, ki pridejo iz Rusije morajo biti prevedena in tako dalje. Težko rečem, da je to 

diskriminacija, vsekakor pa je zakon narejen, da me ovira in mi preprečuje, da nekam pridem.« 

V tem primeru lahko rečeva, da gre za sistemsko nasilje, kjer zakoni tujcem določene stvari 

onemogočajo oziroma jih otežujejo.  

Nadja je torej doživljala diskriminacijo predvsem na področju zaposlovanja (kar je povezano 

tudi s tem, da ji ni uspelo nostrificirati diplome). Druga pomembna oblika diskriminacije so 

stereotipi o ženski, ki prihaja iz Rusije.  

Evelina (Ukrajina) 

Tudi Evelina se je ob prihodu v Slovenijo srečala s stereotipi: »So bli posamezni ljudje, ki se 

niso obnašali v redu. Nekateri sosedje … eni so tudi govorili ''koliko denarja si dobila, da si 

prišla sem'', eni so spraševali za koliko denarja pridem k njim. Na začetku so vsi govorili in 

blebetali, so tudi kazali prste.« Evelina je prišla v Slovenijo na ilegalen način, ni točno vedela, 

kaj jo sploh čaka: »Predstavili so nam enemu gazdi, gospodarju. Dokumente so nam vzeli in 

tam smo ostale. Morale smo imeti konzumacije in plesat striptiz. Kar se tiče prodaje telesa, to 

je bilo … Ne morem rečt, da so nas silili. Je bilo zaželeno, silili nas pa niso.« Na podlagi njenih 

besed lahko rečeva, da gre za trgovino z ljudmi. Trgovina z ljudmi je na spletni strani Vlade 

Republike Slovenije opredeljena kot »vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih 

posameznikov ali skupin (znotraj ali izven države) z namenom izkoriščanja (izkoriščanje v 

obliki prostitucije ali drugih spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva in 

prisilnega izvajanja kaznivih dejanj). Temelji na plačilu ali drugem nadomestilu ter na uporabi 

fizičnega ali drugega nasilja, prevari, goljufiji, čustveni zlorabi, zlorabi socialne ranljivosti, 

tako, da se doseže soglasje ali nadzor na žrtvijo« (Trgovina z ljudmi, b.d.).  

Ko se je poročila, se je preselila k možu, kjer ji je bilo na začetku zelo neprijetno: »Nekateri so 

kdaj rekli ''zrihti mi kako, da bo hodila tle k meni'', kot da sem jaz tukaj neka trgovka žensk.« 

Tudi sosede je sprva niso sprejele: »Sosede, ko nismo bile še v dobrih odnosih, so govorile, da 

sem jaz tukaj zato, ker so mi policisti vzeli dokumente in nisem mogla domov, rekli so mi, da 

švercam ljudi. /…/ Jaz sem se takrat dobesedno skrivala, ker mi je bilo nerodno hodit ven. Mi 

ni bilo prijetno it ven zaradi ljudi. Jaz sem se ravno preselila tja, majhen kraj, vsi ljudje 

govorijo, Ruskinja gor, Ruskinja dol.«  

Ko je začela iskati zaposlitev, je bil priimek ovira: »Je pa res, da kar sem iskala sama delo, 

prošnje in podobne stvari, sem vedno imela občutek, da je bil priimek ovira. /…/ Dobila sem 

ogromno zavrnitev in mislim, da je bil priimek ovira. Sem sigurna, da je bil moj priimek moteč.« 

Danes je njeno delo pomoč na domu: »Jaz se ne počutim diskriminirana. /…/ Včasih v službi 

naletiš na kakšno izjavo na primer ''o, to pa ni slovenski priimek'', ''ta pa ni naša''. Mene moti 

samo ta radovednost ljudi. Ampak to so starejši ljudje in ni kaj. Moj naglas itak slišijo ljudje. 

Čeprav … sej ljudje se zanimajo za mene, jim je zanimivo. Zdaj kako bi sprejeli temnopolto 
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žensko ne vem. Mene sprejemajo dobro, morda še boljše kot koga od tukaj. Je pa res, da ti 

pogosto rečejo ''pride una Ukrajinka''«.  

Na koncu je izpostavila, da je imela največ negativnih izkušenj glede nacionalnosti s strani 

moža: »Tako da je potrebno povedat, da sem največ slabega verjetno prejela od moža v smislu 

nekih takih stvari, ki jih človek ne želi slišat in so vezane na nacionalnost. Morda je tudi to 

razlog, da ne vzamem slovenskega državljanstva in se ne želim odpovedati ukrajinskemu.«  

Lahko rečeva, da je Evelina doživljala veliko diskriminacije. Kot tudi sama poudari, je bilo več 

takih dogodkov v prvih letih po selitvi (predvsem stereotipno razmišljanje ljudi in posledično 

takšnih komentarjev). Danes pravi, da se ne počuti diskriminirano, čeprav na koncu izpostavi, 

da doživlja veliko verbalnega nasilja, vezanega na nacionalnost, od svojega moža.  

Florjan (Argentina) 

Florjan je izpostavil, da nanj še vedno gledajo kot na Argentinca, čeprav tukaj živi že 17 let: 

»Tukaj recimo me vsi poznajo kot ''a, on je iz Argentina''. Ma jaz sem že 17 let tukaj. Ma za 

ljudi sem še vedno argentinc po 17 letih.« To kaže na dejstvo, da ne moreš pripadati, če nisi 

Slovenec. Vsaj ne v enaki meri. Vedno boš ostal tisti, ki je iz Argentine.  

Izpostavil je, da so nanj na delovnem mestu gledali drugače, ampak se mu to ne zdi nič 

neobičajnega, se je sprijaznil s tem in se mu to ne zdi problem: »So me gledali drugače, ma to 

je povsod. Kjerkoli. Bi rekel, da mi, tisti ki pridemo iz tujine, kjerkoli na svetu, ko prideš iz 

tujine te gledajo drugače. Če nisi od tam doma, te gledajo drugače. Ma to ni diskriminacija.« 

Pravi, da se ni nikoli srečal s kakršnokoli neposredno diskriminacijo, morda tudi zato, ker 

Argentina velja za spoštovano državo: »Direktno nisem nikoli slišal ničesar. Južna Amerika se 

ne gleda tako kot kašne druge države v oči Slovencev so to spoštovane države, močne države in 

potem ljudje te ne obravnavajo kot če ti bi bil iz Afrika ali kašna takšna država.« 

Florjan v intervjuju poudarja, da tukaj ni doživljal diskriminacije. Izpostavil je le vidik 

nepripadanja, čeprav tukaj živi že veliko let. Poleg tega pravi, da so ga seveda povsod gledali 

drugače, ampak tega ne opredeli kot diskriminacijo.  

Filip (Paragvaj) 

Filip, priseljenec iz Paragvaja, pravi, da je bila edina težava ob prihodu v Slovenijo služba: 

»Seveda, bil sem pač navajen na določen način, stil življenja, ker pač … veliko sem potoval. 

Morda je bila edina težava na začetku, leta 1997, ko sem se ustalil, da sem kot tujec zelo težko 

dobil službo. Ni me zanimalo delo na črno, jaz sem hotel imeti urejene papirje. Želel sem biti 

zaposlen. Moram sem se najprej navaditi tega jezika, če sem želel kaj delati. Urejeno delo je 

bil moj prvi cilj. /…/ Je trajalo kar nekaj časa, ker v tem okolju je bilo težko dobiti kot tujec 

takšno službo, kot sem is jaz želel. Iskal sem službo, kje bi delal po lokalih, barih. Verjetno, če 

bi iskal kakšno drugo službo, bi bilo lažje. /…/ Takrat je bil še čas, ko so prišli ven določeni 

razpisi, ampak če se je kdorkoli prijavil, ki je bil Slovenec, je imel prednost pred menoj, jaz 

nisem mogel nič.« Izpostavil je, da so ga na meji vedno poglobljeno pregledovali, ampak tega 

ne dojema kot diskriminacijo: »Mene so na meji vedno pregledovali, ker sem imel 

južnoameriški potni list. Vsakič so me pogledali, avto, sem se ustavil, preverili dokumente, 
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osebno, od avtomobila, od podjetja. Seveda to ni nikoli prijetno, malo ti je nerodno, dostikrat 

se mi je tudi mudilo … Ampak to razumem kot zakon, ki ga je potrebno upoštevat.« 

Na splošno pravi, da ni nikoli občutil diskriminacije: »Ne morem rečt, da se kadarkoli občutil 

neko diskriminacijo. /…/ Kadar si ti odprt in se poskušaš prilagodit navadam, ki so tukaj, jaz 

nikjer nisem zaznal kakšne diskriminacije. Tako da jaz imam pozitivno mnenje, pozitivno 

izkušnjo Slovenije. Kar se tega tiče je meni tukaj zelo prijetno. Nimam negativne izkušnje. Kar 

se tiče družbe, zakona, države, oblasti, nimam res nobene pripombe.«  

Filip je v intervjuju večkrat izpostavil, da ni nikoli občutil diskriminacije, čeprav glede na 

primera, ki ju je izpostavil, gre za diskriminacijo (poglobljene kontrole na meji in zakoni, ki 

tujcem otežujejo, da dobijo zaposlitev). Gre za sistemsko nasilje, saj je bil zakon narejen tako, 

da je priseljence oviral in jim oteževal življenje.  

Abel (Tunizija) 

Kot neprijetne trenutke omenja to, da so ljudje večkrat mislili, da je Rom: »Nimam nobenih 

težav, razen tega, da so parkrat mislili, da sem Rom. Enkrat sem čakal na semafor, da bom šel 

čez cesto. Pa je ena gospa tak srednje starosti v avtu isto ustavljena na semafor pa ko je mene 

vidla, tak je že na obraz vidiš … Kot da je nekaj slabega vidla pa zaklenila je avto celo.«  

Abel, priseljenec iz Tunizije, je izpostavil jezik kot oviro pri iskanju službe: »Ja, od začetku ko 

sem prišu tu, veš problem je jezik. Če ne govoriš težko tudi najdeš službo. Ker vseeno rabiš pač 

kontakte.« Do danes je menjal veliko različnih delovnih mest, na koncu je izpostavil, da je kar 

težko glede zaposlitve: »Mogoče je malo težko s službo pa tak, samo denar ni vse.«  

Izpostavil je primer, ko so ga policisti ustavili, ker je temne polti: »Enkrat peljem žena zjutraj 

v službo. Je bil en policaj po desni strani in policistka je tam malo naprej. Ko sem že mimo tisti 

policaj je poklical kolegica naj ustavi to. Je vidu da je nekaj (pokaže na obraz). Mislim, da 

zaradi temne polti in me je takoj ustavla, pa pravi dobro jutro, prosim dokument. Ko je 

ugotovila, da sem iz Tuniziija, je blo vse v redu, je bla prijazna.«  

Lahko rečeva, da je Abel diskriminiran na področju zaposlovanja (pravi, da zelo težko najde 

službo). Tudi s strani policistov je šlo za diskriminacijo, saj so ga ustavili na podlagi videza. 

Pogosto se ljudje do njega obnašajo bolj zadržano (sam je poudaril, da zato, ker pogosto mislijo, 

da je Rom), ko pa ugotovijo, da prihaja iz Tunizije, se odprejo. Na splošno nima občutka, da bi 

bil v Sloveniji diskriminiran, kar je v intervjuju večkrat izpostavil. 

Ferdinand (Tunizija) 

Ferdinand se spominja, da takoj po prihodu v Slovenijo nekaj časa ni želel iz hiše zaradi ljudi 

in pripomb na njegovo temno polt: »Se spomnem enih ljudi, takrat ko sm pršu na začetek, prvo 

leto. En cajt nism hotu it niti ven iz stanovanja. Ker vsak korak, ki sm ga nrdu, usakič gre nekdo 

mimo tebe in gleda, eni mahajo, kažejo s prstom in govorijo ''lej uni črnc ne vem kej …''. Al pa 

tisti, ki prvič v življenji vidijo temnopolti in se hočejo slikat s tabo.« Ima občutek, da te ljudje 

kot priseljenca ne spustijo popolnoma medse: »Ne počutim se doma. In se nikoli ne bom. Js sm 

Tunizijec in vedno bom in pika. In tudi tuki ljudi… mentaliteta. Te ne pustijo, da postaneš 

Slovenc.« 
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Doživljal je tudi diskriminacijo na področju zaposlovanja in na delovnem mestu: »Tisti cajt sm 

bil eno leto brez službe, itak. Prej ku dobiš use dovoljenje in to … Na začetku js sm imel samo 

vizo, ne.« Potem je dobil zaposlitev, ampak ni bila primerna za njegovo področje: »Potem sem 

spoznal enga tipa, ki mi je zrihtal delovno dovoljenje in sem dobil delo pri njemu. Sem delal za 

njegovo firmo, sem imel pogodbo za eno leto. Pole sm tisto pustu in sm šov delat moja področje, 

ku natakar.« Izpostavil je tudi eno slabo izkušnjo iz obdobja, ko je pisal prošnje in iskal 

zaposlitev: »Sem iskal službo in itak, moja žena mi je pisala pisma, mislim prošnje za dela. In 

tipo, ta direktor k je vidu moje ime in priimek je avtomatsko mislu, da sm iz Bosne. In okej, on 

je kliče da pridem probat delat. In res, tisti dan, ko smo bli zmenjeni gremo ob tisti uri. In kdr 

je vidu, da sm temnopolt, se je kar umaknu. Je reku, da ne rabijo, da ne vem kaj …« Pravi, da 

ga trenutni delodajalec ne mara preveč: »Bi reku, on je malo nacionalist. Moje delo me je držalo 

tle. Če ne bi bil tolko priden za delat, tudi mene me ne bi imel še naprej. Js vem, da me ne 

mara.« 

Izpostavil je tudi slabo izkušnjo s policisti že takoj ob prihodu v Slovenijo, ko je prišel na 

letališče: »Je blo že prvo minuto, ko sem se preselil in sm pršu na letališče u Ljubljano. Pridem 

na carino, imam vse papirje, vse dokumente, vizo. Use zrihtano. Pridem z letala, vzamem 

potovalko. In potem grem vn. In na carini dam dokumente, vse pokažem. Oni so držali 

dokumente pri sebi in so rekli naj grem počakat tja v eno sobo. Sm počaku, oni so klicali potem 

okoli. Eden, pa drugi, tretji in preverjali. /…/ In mene je itak pršla žena iskat. In so me 

spraševali kako sem jo spoznal, s kom sm pršu. In js sm povedu, da me punca čaka zunaj. So jo 

šli vn preverit, če je res tam. Potem, ko je ona potrdila, so me spustili.« Tudi kasneje je moral 

večkrat pokazati dokumente: »Če ne pa so me že večkrat tako ustavli, ma nimaš kaj. Enkrat se 

spomnim, neki let nazaj sm mel enga prjatla iz Nigerije, ki je igral nogomet v 1. ligi tukaj. In 

smo sedeli v baru, smo se dobili, da gremo na pijačo. In kar naenkrat se ustavi policijski avto 

pred nami. In so nam rekli dejte dokumente in vse.« 

Ferdinand doživlja diskriminacijo na veliko področjih. Še posebej ob prihodu v Slovenijo je 

doživljal diskriminacijo na ulici, s smislu neodobravanja njegove barve kože. Tudi na področju 

zaposlovanja in na delovnem mestu izpostavlja primere, kjer gre za diskriminacijo. Tudi pri 

policistih je šlo večkrat za neenako obravnavanje zaradi njegovega videza (kontrole, medtem 

ko je na pijači v baru, zadrževanje na letališču). Na splošno je Ferdinand doživljal/še vedno 

doživlja veliko diskriminacije.  

Adelina (Filipini) 

Adelina pravi, da se v Sloveniji tudi po 13 letih ne počuti sprejeto in dobrodošlo: »Ne sprejmejo 

te. Tudi v službi se tako počutim. Nekateri sodelavci so tudi prijazni, ampak vseeno se ne 

počutim dobrodošlo tukaj.«  

Z iskanjem službe je imela veliko težav, ko se je zaradi moža preselila iz velikega mesta v 

manjše. V enem izmed masažnih salonov so ji rekli, da je ne morejo vzeti, ker so pri njih 

zaposleni le ljudje, ki prihajajo s Tajske: »Rekli so mi, da so pri njih zaposleni le ljudje iz Tajske 

in da ne želijo zaposlenih, ki prihajajo iz drugih držav, ker so že imeli težave z ljudmi iz 

Indonezije in Vietnama.« Druga ovira je bil jezik, povsod so zahtevali, da govori slovensko, 

angleščina ni bila dovolj: »Jezik je zame zelo težek. Za dobit službo bi morala zelo dobro govorit 
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slovensko. Vsi so želeli Slovence.« Potem se je odločila, da gre živet nazaj v večje mesto v 

Sloveniji, kjer lahko dela v salonu pri prijateljici: »Odločila sem se, da grem nazaj, ker tam ni 

takšen problem, če ne govorim slovensko. Pa še prijateljica ima salon in bi lahko delala pri 

njej.« Čez nekaj časa je dobila zaposlitev v tistem kraju, kjer živi mož, zdaj dela tam že 6 let: 

»Dobila sem službo v masažnem salonu. Najprej preko s.p.-ja, lani so me pa zaposlili.« Tudi 

na trenutnem delovnem mestu doživlja diskriminacijo. Zaposlena je v masažnem salonu in dela 

več kot sodelavci, plačana pa je enako: »Ni mi všeč, da mi naložijo zelo veliko strank. Ni 

pravično. /…/. Pogosto je preveč in delam celi dan. Edino jaz imam toliko strank in delam več 

kot ostali sodelavci. Sodelavci imajo na primer 4 stranke, jaz pa 6 in sem plačana enako kot 

ostali.« 

Pri Adelini izstopa predvsem področje zaposlovanja in delovno mesto. Na teh dveh področjih 

je doživljala največ diskriminacije. Na ostalih področjih (zdravstvo, kazenski sistem, vsakdanje 

življenje) ni izpostavila nobenih težav. Skozi celoten intervju večkrat poudarja, da se tukaj ne 

počuti dobrodošlo in sprejeto.  

Silvo (Makedonija) 

Silvo je izpostavil težave na upravni enoti, vedno, ko je šel urejat dokumente: »Ko sem prišel, 

na vsake nekaj mesecev sem moral urejat vizo. Potrebno jo je bilo plačat. Je delala ena gospa, 

ki je bila res nesramna in poniževala vse tujce, v glavnem od dol. Vedno je bil občutek, da je 

ona nekaj več in da mi nismo vredni nič.« 

Največ diskriminacije je doživljal na delovnem mestu, z različnimi delodajalci: »Najprej sem 

delal pri enemu delodajalcu 3 mesce, potem sem dobil drugega, ki je obljubil, da bo dal malo 

več. Smo delali normalno, ampak tisto kar je obljubil, mi na koncu ni dal. To se pravi eno 

obljubi, drugo pa ne da. S plačilom seveda nisem bil zadovoljen. To je bila moja prva izkušnja 

z delodajalci tukaj. /…/ Več je slabih izkušenj s slovenskimi delodajalci, izkoriščanjem, ne 

plačevanjem prispevkov. Vse to so stvari, ki jih ugotoviš potem, kasneje. Pri enem delodajalcu 

sem prejemal redko plačilo, po dveh letih pa sem ugotovil, da nisem imel nobenih prispevkov 

plačanih za to obdobje. Sem vrgel dve leti stran.« 

Silvo je izpostavil le primer z žensko na upravni enoti, ki se do njega ni obnašala korektno. 

Poleg tega je diskriminacijo doživljal na delovnem mestu, s strani različnih delodajalcev, pri 

katerih je delal. Tukaj gre za izkoriščanje, obljubljanje določenega plačila in neupoštevanja 

dogovora, neplačevanje prispevkov ipd.  

Neva (Bosna) 

Že ob prihodu v Slovenijo je začutila nesprejetje pri ljudeh: »Ampak jaz takrat nisem niti 

predpostavljala … Dobro, jezikovne in te težave in tako naprej. Ampak nisem pričakovala en 

tak odklon Slovencev do drugih nacij bivše Jugoslavije.« Tudi moževa družina je ni sprejela, 

zato sta že od začetka živela na svojem: »Tako, da se je mož zavedal v kakšni situaciji bom jaz. 

Se je zelo zavedal. Ker se je tudi zavedal, da me njegova družina ne bo sprejela, njegova mama, 

njegovi najbližji, da me ne bodo sprejeli. Zato sta se takoj odločila živet sama. /…/ Problem je 

bila mama, ki ni mogla sprejet nekoga, ki je prišel tam od dol.«  
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Največ diskriminacije je doživljala na področju zaposlovanja. Ob njenem prihodu v Slovenijo 

je bila tukaj edina dipl. bibliotekarka. Pravi, da je bila takrat njena izobrazba v bistvu ovira: 

»Ko si pa prišel v Slovenijo v času Jugoslavije … meni je bilo zelo težko. Morda bi bilo veliko 

lažje, če bi jaz recimo prišla kot manj izobražena. Jaz mislim, da je moja izobrazba bila kamen 

spotike na začetku, ko sem jaz prišla v Slovenijo.« Ob prihodu je veliko časa vložila v učenje 

slovenščine: »Slovenija se takrat še ni osamosvojila in jaz seveda, prva zadeva, sem se 

zavedala, da če mislim nadaljevat in recimo delat na področju, ki sem ga študirala, preprosto 

slovenščina je prva stvar, ki bi jo morala obvladat. In jaz sem ogromno truda vložila v to.« Na 

začetku je bilo zelo težko dobiti službo, napisala je veliko prošenj, ampak neuspešno: »Takrat 

bi se dalo, da bi naredili en korak oni in en korak jaz. In jaz bi dobila službo. Bila sem edini 

diplomirani bibliotekar v Sloveniji, ki je končal prav bibliotekarstvo in primerjalno književnost. 

In jaz, ko sem se tam pojavila, nič nisem bila drugo kot nekdo, ki bo zdaj ogrožal. Tako so me 

doživljali, ker tam so delali ljudje, ki so bili slavisti. /…/ Jaz sem 20x napisala prošnjo za 

sprejem v knjižnico v kraju kjer živim in me nikoli niso sprejeli, kljub temu, da sem imela vse 

pogoje in še več.« Kljub temu da je govorila slovensko in naredila tečaj, ki so ga zahtevali, ni 

dobila zaposlitve: »Ampak tudi to ni pomagalo. In enkrat, potem ko sem bila tako užaljena, ker 

sem razumela, da ni to samo zato, ker sem jaz iz Bosne, ampak je šlo še za druge stvari. Prvo 

sem bila izobražena, to okolje je bilo navajeno, da so ljudje prihajali iz drugih delov Jugoslavije 

kot delovna sila. Neizobraženi so prihajali s trebuhom za kruhom. /…/ Takrat sem iz ironije 

dala prošnjo, samo tako da sem si dala duška, je bil razpis za čistilko in sem se prijavila tudi 

za čistilko. To je bil moj odgovor na vsa zaničevanja oziroma za ta moj občutek, koliko so me 

zaničevali. Toliko sem bila otopela od tistega nerazumevanja, nesprejemanja, od vsega tega 

…« 

Na trenutnem delovnem mestu (v knjižnici na osnovni šoli) ima večinoma pozitivne izkušnje. 

Vseeno pa je izpostavila tudi nekaj slabih: »Enkrat, samo enkrat pri eni gospe, ki je delala z 

menoj. In na žalost sem bila tako razočarana vanjo, ker sem jo imela za nekoga, ki ni sploh 

sposoben na tak način razmišljat. Ampak ko človeka malce bolj spoznaš, včasih tudi tisto kar 

skriva pride ven. In sem bila zares presenečena. To me je res razžalostilo. Drugače pa res nič, 

nikoli.« Opaža, da je pri otrocih in njihovih starših bolj pomembno dejstvo, da prihaja iz Bosne: 

»Pri otrocih sem začutila, da jim je zelo pomembno, da sem jaz iz Bosne. Ta podatek znajo 

izkoristit tudi zelo grdo proti meni, če jim kaj ni všeč pri meni. V smislu, da sem pač iz Bosne. 

Pa tudi nekateri starši. Celo prihajajo na šolo anonimna pisma, v katerih se obrekuje ravnatelj, 

jaz, da ne znam slovensko, da kdo me je zaposlil. Se dogajajo tako grde stvari. Ne počutiš se 

lepo. Pri enem takem dogodku pred kratkih je bil en tak dogodek. Ne samo, da sem bila jaz na 

tapeti, zato ker sem iz Bosne, ampak so bili tudi drugi ljudje, ki delajo z mano. To obrekovanje, 

anonimno pisanje, pritiski, na nek način žalitve, vse to je postalo nacionalni šport v Sloveniji. 

Najprej se lotijo tega od kod si. Nacionalnost je vedno prva. In za vse, kar mu ni všeč, je kriva 

nacionalnost.« 

Že takoj po selitvi je začutila odklon Slovencev do nje oziroma na splošno do priseljencev iz 

bivše Jugoslavije. Tudi moževa družina je ni sprejela, ker moževa mama ni želela, da je njen 

sin z nekom »od dol«. Največ diskriminacije je doživljala na področju zaposlovanja. Veliko let 

je aktivno iskala zaposlitev in se dobro naučila slovenščine, ampak je kljub temu niso nikjer 
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zaposlili. Danes nekaj diskriminacije doživlja tudi na delovnem mestu (anonimna pisma), 

čeprav poudarja, da je veliko več dobrih izkušenj.  

Diana (Bosna) 

Ob prihodu v Slovenijo je imela težave na področju zaposlovanja. Več ko eno leto je bila brez 

službe: »Jst ko sm pršla pole sem sm računala , moj tast je privatnik, sm rekla ajde v začetku 

lahko da me on zavarva in to, da mi gre delovna doma in to. Vse si to misu ne, ampak iz tega 

ni blo nič, ni hotu. Tko da jst pole eno leto, več ko eno leto sm bla ni na nebu ni na zemlji. /…/ 

In se ni dalo. Niti dobit službe. Pole mi je mož, eni prjatli k imajo trgovino … Sm šla pucat k 

njim hišo. Js sm delala pri njih.« Potem je zanosila in rodila dva otroka, z možem so se tudi 

preselili na svoje. Ko je spet začela iskati zaposlitev, je prav tako imela težave: »Smo spraševali 

povsod in nikjer nič. Kriza je bla. Vse kar je blo uno, tisti kar je mel veze je pršu noter. Js nism 

imela nobenga. /…/ Pole je mož reku enmu, ki ga pozna in sem dobila v enem casinoju za 

čiperja. To je blo najslabše delo.« Sama je mnenja, da neuspeh pri iskanju zaposlitve ni bil 

povezan z njeno narodnostjo: »Jst ne vrjamem, da je blo z narodnostjo, veš. Tega ne verjamem. 

Preprosto kao kriza …« 

Na trenutnem delovnem mestu ima večinoma samo dobre izkušnje: »Zaradi jezika sm se 

združila, so me sprejeli, sm melo tolko tih prjatlov, sodelavci, so me sprejeli taku ko sm.« Slabo 

izkušnjo ima edino z eno žensko, ki dela v upravi: »Na upravi je bila ena … Mi je rekla, da pač 

sm končala srednjo šolo tam dol, to te boli, ne. Js mislim bilo kje, da ti končaš šolu, je. Potem 

po par letih sem zvedla, da tri četrt tih ljudi niso imeli izobrazbo, ko sem imela jst. Samo ne 

moreš nič, js sm rabla službu, mi nismo meli od česa živet.« Opisuje še en dogodek, kjer je 

sodelavec zaničeval Bosno: »Sm imela samo z enim krupjejem, tudi njemu sem povedala. So se 

med sabo pogovarjali, sm bla js zraven. So rekli, da bodo šli v šoping v Banja Luku, so kupavali 

tiste bunde in to za smučanje pol bolj poceni ku tle. In pole uni komentira kaj boš šou dol v tisto 

umazanijo, sej dole so bogi pa to. Sem mu povedala nazaj, čeprav se ni direktno na mene 

spravu, je blo bolj tako, da sem bla pač zravn.« 

Diana je izpostavila dogodek, ki kaže na dejstvo, da kot priseljenec nikoli ne moreš popolnoma 

pripadati, za okolico boš vedno »Bosanec«: »So se igrali z mojimi otroci sosedovi otroci in 

potem jih je nona klicala naj prideta domov in je eden od otrok rekel, da se igrata pri 

Bosancih.«  

Na splošno Diana pravi, da se v Sloveniji ne počuti diskriminirano. Lahko rečeva, da je imela 

nekaj težav na področju zaposlovanja (čeprav sama izpostavlja, da to ni vezano na njeno 

narodnost, torej ne gre za diskriminacijo). Tudi na delovnem mestu je izpostavila dogodek, kjer 

gre za verbalno nasilje s strani ženske, ki dela v upravi. Na koncu se je odprla tudi tema 

pripadanja, saj so za okolico še vedno Bosanci, čeprav v Sloveniji živijo že 37 let.  

Manuela (Slovaška) 

Manuelin mož prihaja iz Bosne in sama pravi, da ima ravno zaradi tega tukaj težave. Ker ima 

priimek, ki se konča na -ić, ljudje večkrat mislijo, da prihaja iz Bosne, kar jo zmoti: »Večkrat 

vpraša kdo ''Kaj ste prišli iz Bosne?'' in k rečem Slovaška, potem so vsi navdušeni, da sem se 

tako lepo naučila slovensko. Bit Bosanc se sliši po priimku in je najhujše. Ne da bi mi kdo kej 
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slabega nrdil, ma se vidim. In če rečem da sm Slovakinja se takoj popravi mišljenje. In potem 

me vprašajo ''kako to, da imaš za moža Bosanca?''« Pravi, da jih sosedje ne marajo, niso v 

dobrih odnosih: »Tu nas ne marajo, ne. Zato k smo vsi Bosanci tle za … Mi nimamo tle neke 

odnose v naši ulici. Eden sosed nam je rekel, da nas bo požgal, da bo polival z bencinom, da 

nas bo požgal, k smo mu vzeli zemlju. Tuki je tko, da k se je začelu zidat hišo, si kupu od zadruge 

parcelo. In na parceli si dobil tudi hišo. Moj mož ni hotel to hišo, ampak tako so dobili. To nisi 

mogu nrdit bajtu ko ti želiš, si pač dobil parcelo, načrt in zidaj. In tisti sosed se skozi krega, da 

je njegova zemlja. Da njemu so ukradl geometer in zdej mi njemu mormo dat. Ma je že 4x bla 

tle policija in on je reku, da Bosance je treba pregnat stran, da bi jim mogli uzet vse pravice. 

Tudi druga soseda z nami ne govori, ker smo Bosanci, ker oni so združeni skupaj. Še ena soseda 

tut skos kriči, če ob njeni ograji parkiram, čeprav je javna površina.« V najemu imajo njivo, v 

najem jim jo daje starejši gospod. Razmišljali so tudi o nakupu, ampak vnuk od najemodajalca 

se ne more sprijazniti z dejstvom, da bi zemljo prodali priseljencem. Pogosto jih verbalno 

napada: »Nam reče ''vi Bosanci boste našo zemljo imeli, ni šans''. In je začel kričat. Mož ga je 

potem ustavil.« 

Izpostavila je še en primer, ko je šla z otrokoma na igrišče in sta se igrala na igralih. Mimo je 

šla ženska s svojimi otroki, in ko jih je zagledala, je otrokoma rekla, da se ne smeta igrati z 

njimi: »No in js tam na igralih in je prišla ena ženska in je rekla, pridita otroka, ne bomo se mi 

s Šiptarmi igrali.« Povedala je tudi, da se ji zdi, da je v Sloveniji zelo pomembno, od kod 

prihajaš: »Tle pa prvo s katere države si, pol se vidi kaj se bo s tabo zgodilo.« Zdi se ji, da so 

ljudje tukaj zaprti in boječi: »To so zaprti, se bojijo. /…/ Niso neki, da bi se postavli.«   

Njena prva zaposlitev v Sloveniji je bila v kuhinji v osnovni šoli, ker so ji zamolčali njene 

pravice glede porodniškega dopusta: »In potem sem začela delat v OŠ po 4 ure v kuhinji, samo 

zaradi tega, da bi dobila zavarovanje. /…/ Takrat je bila moja hčera majhna in noben mi ni 

reku, da lahko koristim 4 ure porodniškega. Ker to ti pripada na otroka, da 4 ure delaš in 4 ure 

lahko koristiš, da ti vplačujejo delovno dobo.« Potem je delala nekaj časa v vrtcu, vmes je 

naredila še vzgojiteljsko šolo. Ko je šolo končala, je nihče ni želel zaposliti, ker ni imela 

strokovnega izpita: »Ampak spet ne morem delat, ker nimam strokovni izpit. Moreš bit 6 mescev 

zaposlen, da se lahko prijaviš … Stara ravnateljica ni hotla, ta ta nov ravnatelj pa sploh ne, 

noče slišat.« Potem je naredila še šolo za kuharja in ponudila se je zaposlitev na šoli v kuhinji. 

Šla je k ravnatelju, da se dokončno dogovorita za zaposlitev: »Šla sm gor v zbornico in vse okej, 

lepo. In potem mi je reku, to mi je šlo res na živce. Mi je reku, da mu bom mogla skuhat kosilo 

za tehnično osebje za martinovo, kot nov kuhar. Js ga gledam … In sm rekla, okej, bom. On mi 

reče, da ne samo raco in zelje ker so to imeli že lani, neki novega. In mu rečem, okej, bom 

nardila Slovaško varianto. In mi je reku da mamo zanič hrano, fuj, tega že ne bo jedu. Sm ga 

pogledala in sm si misnla, ma pismo … Niti ni probal usega in te direktno žali.« Potem je čez 

par dni izvedela, da je ravnatelj zaposlil drugega kuharja: »In do danes me ni poklical in je 

sprejel novega kuharja.« Izpostavila je, da se ji zdi, da tudi njen priimek vpliva na to, da ne 

dobi službe (ima priimek na -ić po možu): »Ja se vidi. Ko sem povedala svoj priimek, so me 

takoj vprašali, če imam kakšno šolo končano. Večkrat vpraša kdo, če prihajam iz Bosne.« 

Trenutno si išče drugo službo: »Ja, zdej sem bila na pošti in me niso vzeli. Sej ne vem če zato, 

ker se pišem na ić.« 



112 
 

Na delovnem mestu v šolski kuhinji ima občutek, da je sodelavci ne sprejemajo popolnoma, 

ker ni od tukaj: »Med sodelavci pa se opazi. Zdaj z leti, ker se že tolko let poznamo, zdaj se ne 

čuti razlika tolko. Ma prej ful. Sem čutila. Najhujše je, da so mi vsi govorili, da sem Bosanka, 

ma sem Slovakinja! Nisem Bosanka. /…/ Recimo s hrano, ko smo si razdelili hrano, ki je ostala 

… Sem vedno dobila najmanj. Se je vidla tista distanca. Enkrat se spomnim, da je dobila 

sodelavka vse, jaz pa nič. Sem se pobunla in potem nisem dobila nič, ker sem povedala.« 

Glede diskriminacije s strani policistov je izpostavila primer iz časov, ko se je tedensko selila 

iz Slovenije na Slovaško in nazaj. Imela je težave pri vstopu v Slovenijo: »Tuki v Sloveniji pa 

so me enkrat vrnili iz Šentilja nazaj. Šla sm z vlakom in tisti dan je blo obupno. Sem imela slabo 

povezavo in sem končno prišla po 30 urah do Slovenije. Sm prišla z vlakom in moj bi me mogu 

pobrat v Ljubljani. Je pršu vlak, so gledali normalno pašoporte. In nisem imela dovolj denarja. 

Na poti sem neki zapravila in za vstop si mogu imet 210 evrov. Sem imela manj. Drugače sem 

vedno imela več, ampak prej nikol ni noben gledu tega. In slovenski carinik me je vrnil takrat 

nazaj. Vlak je šov naprej, so me dali dol z vlaka in so mi vse pregledli, tudi sendvič mi je odprl. 

Potem mi je reku, da je v redu, da zdaj lahko jem. Mi je tudi reku da sigurno delam v nightu in 

za koga delam in da lažem. /../ Je bil nesramen, nisem smela niti poklicati nobenga, so mi rekli, 

da me bodo poslali nazaj na Slovaško. In so me pripeljali na avtocesto pri Šentilju in dali 

Avstrijcem. So rekli, da takih ku js ne rabijo v Sloveniji in da ne bom nikoli več pršla. So mi 

dali na prvo stran pašoporta tisti žig, da so me zavrnli. Potem se je rešlo, me je pršu iskat mož 

in smo šli okoli čez Italijansko mejo, ker je poznal carinike. /…/ Ne dolgo zatem je pršu mož na 

Slovaško in smo šli čez Šentilj nazaj, je poiskal tistega carinika in pokazu vse dokumente. In ta 

carinik se je mogu opravičit in odstranit tisti žig iz pašoporta.« 

Manuela doživlja diskriminacijo na večini področij. Največ diskriminacije doživlja s strani 

sosedov in na splošno na ulici. V teh primerih gre predvsem za verbalno nasilje. Izpostavlja 

tudi diskriminacijo na področju zaposlovanja, saj je možev priimek pogosto ovira pri iskanju 

zaposlitve. Prav tako je občutila diskriminacijo na delovnem mestu, kjer je čutila, da je ne 

obravnavajo enako kot ostale. Izpostavila je tudi diskriminacijo s strani policista na meji, ki je 

ni želel spustiti naprej in je bil verbalno nasilen. 

5.9.1 Pogostost in načini diskriminacije priseljencev – najpogosteje 

izpostavljene teme  
 

Mario je v intervjuju izpostavil izkušnje, ki predstavljajo prepadno mišljenje in 

evropocentrizem. Prihaja iz afriške države Zimbabve in je izpostavil, da je običajno, ko so ga 

ljudje spraševali o njegovi rojstni državi, začel razlagati o različnih stvareh: »Govoril sem o 

ekonomiji, vremenu, geografiji, različno.« Ugotovil je, da ljudi zanima le geografski vidik, pa 

še to večinoma samo živali: »Ugotovil sem, da ljudi zanima le geografija oziroma živali. Veliko 

bolj jih zanimajo živali kot ljudje. Ko govorim na primer o razvoju, so ljudje veliko manj 

zainteresirani.« Meni, da na miselnost ljudi o afriških državah vplivajo tudi knjige, ki jih berejo: 

»Kasneje sem ugotovil, da ogromno ljudi bere knjige, kot je na primer Juri Muri. Zato imajo 

napačno mišljenje o Afriki kot eni veliki puščavi, prostoru, ki je v ujet v proces razvoja.« De 

Sousa Santos (2014) v Zadnikar (2017) omenja koncept prepadnega mišljenja, ki je značilno za 

zahodni svet. Govori o obstoju ločnice, kjer se na eni strani nahajajo Evropejci, vmes pa obstaja 
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pregrada, ki predstavlja ločnico od ostalega sveta na drugi strani. Tam pravila civiliziranega 

sveta ne veljajo, prav tako ne temeljne pravice. Za drugo stran avtor uporablja pridevnika divje 

in nedoumljivo.  

Jan, priseljenec s Komorskih otokov v Afriki, je izpostavil nepravični vidik glede potovanj v 

Evropo: »Če potuješ v Evropo in si iz Afrike, ni enostavno. Potrebuješ ogromno papirjev in 

dovoljenj. Na drugi strani pa Evropejci, če le imajo denar za letalsko karto, lahko grejo že jutri 

v Afriko. Mi potrebujemo vizo in je toliko papirjev, da se ti že meša. Jaz sem potreboval par 

mesecev, da sem vse uredil in sem lahko prišel sem k partnerki.« Zorn (2004) piše o nujnosti 

odprtih mej. Izpostavlja ideje avtorice Terese Hayter, ki v različnih delih (The Creation of 

World Poverty, 1981; Aid as Imperialism, 1971) pravi, da ne pristaja na popularno moralistično 

razločevanje na tiste, ki imajo pravico do bivanja v zahodnih državah (politični begunci, ki so 

jim države priznale ta status), in tiste, ki te pravice nimajo (priseljenci brez dokumentov). 

Zavrača torej logiko ločevanja na begunce kot uboge in zaslužne in migrante brez dokumentov 

kot moralno oporečne. Avtorica zagovarja pravico do svobodnega gibanja vseh ljudi in pravico 

do svobodne izbire kraja prebivališča in dela. Imigracijske kontrole vidi kot nepravične, njihov 

namen naj bi bil izključevanje revnih prebivalcev globalnega Juga. Zorn (2006) piše o tem, da 

je mobilnost postala eden izmed najmočnejših stratifikacijskih dejavnikov. Bogati in beli lahko 

potujejo kadarkoli in kamorkoli, revni pa bi naj ostali doma (globalna mobilnost torej gre 

bogatim, revščina pa je lokalna). Dejstvo, da imajo nekateri popolno svobodo migriranja, drugi 

pa so povsem omejeni, je etično nedopustno. Zato je nasprotovanje nadzoru nad priseljevanjem 

edina mogoča etična pozicija, saj pravičen nadzor ne obstaja. Vsak nadzor že selekcionira, 

določa, kdo sme priti v zahodne države in kdo ne. To je skrito pod imenom upravljanje migracij 

in boj proti nelegalnim migracijam. Avtor tovrstne poskuse upravljanja z migracijami 

poimenuje neokolonializem. 

Nekaj priseljencev je izpostavilo primere sistemske diskriminacije (institucionalna 

diskriminacija), ki tujcem otežuje vsakdanje življenje (dolgotrajni postopki nostrifikacije 

diplome, dolgotrajni postopi glede pridobitve potrdil za poroko, prednost Slovencev pri 

zaposlovanju). »Institucionalna diskriminacija izhaja iz sistemske ureditve, zakonskih 

predpisov, politik ali praks državnih organov in institucij, zato praviloma prizadene večje 

število ljudi ali celo vse pripadnike neke skupine« (Kuhar, 2007, str. 17). Medvešek (2007) 

piše, da je na področju oblikovanja pravnega okvira za odpravo ali preprečevanje diskriminacije 

Slovenija že marsikaj naredila, ampak priseljenci zaradi svoje etnične pripadnost na mnogih 

življenjskih področjih še vedno zaznavajo neenako obravnavo.  

Pri priseljencih, ki prihajajo iz Bosne (Diana, Neva, Manuela – zaradi moževe narodnosti), se 

je večkrat pojavila tema podcenjevanja oziroma zaničevanja, ker prihajajo »od dol«. 

Neva: »Ampak nisem pričakovala en tak odklon Slovencev do drugih nacij bivše Jugoslavije.«  

Diana: »Veš, so se med sabo pogovarjali sodelavci, sm bla js zraven. Kao, bojo šli u šoping v 

Banja Luko, so kupavali tiste bunde in to za smučanje pol bolj poceni ku tle. In pole uni 

komentira kaj boš šou dol v tisto umazanijo, sej dole so bogi.« 

Manuela: »Bit Bosanc se sliši po priimku in je najhujše. In če rečem, da sm Slovakinja, se takoj 

popravi mišljenje. Potem me vprašajo kako to, da imam za moža Bosanca.« 
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Medvešek (2007) izpostavlja, da so priseljenci v družbi obravnavani kot grožnja, kot tvorci 

problemov in potencialna grožnja obstoječim kulturnim normam, narodni identiteti in 

suverenosti države, kot konkurenca na trgu delovne sile. Avtorica izpostavlja, da je »ideja, da 

je integracija dvosmerni proces, ki ne pomeni samo prilagajanja priseljenskih populacij, temveč 

tudi aktivno vlogo večinskega naroda ter družbe sprejemnice v smislu sprejemanja priseljencev, 

še vedno mnogim tuja in nesprejemljiva« (str. 188). Analiza empiričnih podatkov, zbranih v 

raziskavi PSIP (leta 2003), je pokazala, da je v percepcijah priseljencev v Sloveniji danes več 

nestrpnosti kot pred osamosvojitvijo, kar je zaskrbljujoče. Več nestrpnosti občutijo predvsem 

priseljenci iz nekdanje Jugoslavije (Srbi, Bošnjaki in Muslimani) (prav tam).  

Nekaj intervjuvancev je izpostavilo tematiko pripadanja (ta tema se je pojavila pri Mariu, 

Florjanu, Ferdinandu, Nevi, Adelini in Diani). Čeprav v Sloveniji živijo že veliko let, jih okolica 

še vedno poimenuje »tisti Argentinc, pri Bosancih, una Ukrajinka«. Mario je v intervjuju 

izpostavil, da ljudi še vedno najbolj zanima od kod prihaja, čeprav v Sloveniji živi že od 

študijskih let naprej: »Ljudje me vedno sprašujejo od kod prihajam. Če jim povem ime kraja v 

Sloveniji, kjer živim, niso zadovoljni z odgovorom in še naprej sprašujejo …, od kod pa zares 

prihajam.« Kot je v intervjuju zelo dobro povedala Neva: »Najprej se bo lotil tega od kod si. 

Nacionalnost je vedno prva! In za vse, kar mu ni všeč, je kriva nacionalnost.« Tudi Bajt (2016) 

je v svoji raziskavi prišla do podobnih ugotovitev, in sicer da kot priseljenec nikoli zares ne 

pripadaš. Kljub temu da se priseljenci naučijo jezik, pridobijo stalno prebivališče, spoštujejo 

običaje in pridobijo državljanstvo, še vedno doživljajo socialno, politično in ekonomsko 

izključenost.  

Lahko rečeva, da temnopolti priseljenci (Jan, Abel, Ferdinand) doživljajo več diskriminacije s 

strani policistov (legitimiranje na ulici, bolj podrobni pregledi na mejah in letališčih) v 

primerjavi z ostalimi priseljenci. Od vseh 16 intervjuvancev ni bil nihče razen temnopoltih 

priseljencev legitimiran na ulici. Prav tako doživljajo več diskriminacije na ulici, v vsakdanjem 

življenju. Še posebej Mario, Jan, Abel, Ferdinand so izpostavili precej primerov, kjer so na ulici 

doživljali verbalno nasilje, zaznali so čudne poglede ljudi, nekateri so nanje kazali s prstom. 

Posledično marsikdo nekaj časa ni hotel ven iz hiše. Zamudio in Rios (2006) izpostavljata, da 

še vedno pogosto povezujemo temnopolte osebe s kriminalom. Ta stereotip dovoljuje 

kazenskemu sistemu nepravično obravnavo. Temnopolte osebe so pogosteje kazensko 

obravnavane kot svetlopolte. Še posebej temnopolti moški, ki imajo večje tveganje od splošne 

populacije, da postanejo žrtev institucionalnega nasilja.  

Priseljenki iz Ukrajine in Rusije sta bili deležni verbalnega nasilja, ker imajo ljudje o ženski, ki 

prihaja iz teh držav, stereotipno razmišljanje, da je gotovo striptizeta ali prostitutka. Kuhar 

(2009) navaja definicijo stereotipov: »Stereotipi so tipizirane sodbe, kar pomeni, da ne 

upoštevajo individualnih razlik med posamezniki, pač pa te na osnovi delnih in površinskih 

sodb razvrščajo v posamezne skupine. Stereotipi so torej oblike miselnih sodb, ki jih dobimo 

na osnovi delnih informacij. Lahko bi rekli, da so stereotipi miselni predali, v katere razvrščamo 

ljudi in tisto, kar se okrog nas dogaja. Vendar so stereotipi preveč posplošene in preveč 

tipizirane sodbe, zato z njimi spregledamo raznovrstnost sveta in nianse znotraj njega« (str. 36). 

Kuhar (2009) izpostavlja dve vrsti napak, do katerih vodijo stereotipi. Prva je, da posameznike, 

o katerih imamo stereotipne predstave, dojemamo kot bolj podobne skupini, ki ji pripadajo, in 
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hkrati bolj različne od članov drugih skupin, kot so v resnici. Druga napaka, ki je obenem tudi 

izhodišče za diskriminacijo, pa je ta, da skupino, ki ji pripadamo, običajno ocenjujemo kot 

boljšo od tistih, ki jim ne pripadamo. Cukut Krilić (2009) piše, da predvsem Ukrajina, pa tudi 

Rusija, veljata za državi, iz katerih se v Slovenijo selijo prostitutke in eksotične plesalke. 

Passerini idr. (2004) izpostavljajo javni diskurz o migracijah, ki brez preverjanja pripisuje 

določenim priseljenskim skupinam določene značilnosti in vedenje. Pri ženskah iz vzhodne 

Evrope gre za reprezentacijo žensk kot prostitutk in eksotičnih plesalk. Pri tem širok spekter 

izkušenj priseljenk s tega območja zožijo le na eno predstavo, ki naj bi veljala za vse. 

Na splošno so priseljenci od vseh področij najmanj diskriminacije doživljali v zdravstvenem 

sistemu. Le dva priseljenca sta omenila slabe izkušnje pri zdravniku zaradi drugačnega načina 

dela in zaradi jezikovnih ovir. Vsi ostali intervjuvanci opisujejo dobre izkušnje z zdravstvom.  

Največ diskriminacije priseljenci doživljajo na področju zaposlovanja in na delovnem mestu. 

Kar 11 od 16 priseljencev izpostavlja težave na področju zaposlovanja. V določenih primerih 

je šlo za favoriziranje zaposlenih slovenske narodnosti (to so jim povedali na razgovoru), 

nekaterim priseljencem je bilo rečeno, da morajo obvladati slovenski jezik tudi pri delih, kjer 

nimaš neposrednega stika s strankami in jezik ne igra pomembne vloge. Tretja oblika zavrnitve 

je bila bolj posredna, več priseljencev je izpostavilo, da je bil verjetno ovira priimek, pri enem 

primeru pa rasa. Prav tako sva ugotovila, da so imele nekatere ženske priseljenke, ki imajo višjo 

izobrazbo, težave najti zaposlitev, ki ustreza njihovi izobrazbi. Kar nekaj jih zato še danes dela 

na delovnih mestih, kjer je zahtevana nižja izobrazba, ali celo na delovnih mestih, kjer 

izobrazba ni potrebna. Bešter (2005) navaja rezultate raziskave Percepcije slovenske 

integracijske politike (PSIP), ki so pokazali, da je delež brezposelnih med tistimi, ki so se 

opredelili za Slovence, manjši. Rezultati so pokazali tudi, da obstajajo razlike med poklicno 

strukturo priseljencev na eni strani in Slovencev na drugi. Brezigar (2007) piše, da bi tovrstne 

razlike lahko bile posledica negativnih pojavov, kot so diskriminacija, ksenofobija, 

nacionalizem. Še posebej je opazno, da priseljenci nimajo enakih možnosti na področju 

zaposlovanja.  

Kar 8 od 16 intervjuvancev je poročalo o diskriminaciji na delovnem mestu. Nekateri izmed 

njih doživljajo diskriminacijo s strani sodelavcev. Pri treh primerih gre za verbalno nasilje, 

nekateri pa so deležni čudnih pogledov. Nekaj priseljencev doživlja diskriminacijo s strani 

delodajalcev (neplačevanje prispevkov, nižje plačilo, kot je bilo dogovorjeno, več naloženega 

dela za isto plačilo v primerjavi s sodelavci). Pri eni priseljenki, ki dela na šoli, se pojavlja 

diskriminacija s strani staršev. Najmanj diskriminirani na tem področju so priseljenci iz 

zahodne Evrope in priseljenca iz Južne Amerike. Brezigar (2007) navaja rezultate več podobnih 

študij, ki kažejo, da se stanje glede etnične diskriminacije v obdobju petdesetih let ni bistveno 

izboljšalo. Rezultati so pokazali, da je diskriminacija močno prisotna v delovnem okolju, pri 

zaposlovanju in na delovnem mestu. Posledično se tako utrjujejo družbene razlike med 

etničnimi skupinami, prav tako se ohranja višja brezposelnost pripadnikov etničnih manjših.  

Kar precej priseljencev je v intervjuju večkrat povedalo, da se v Sloveniji ne počutijo 

diskriminirane (Vanesa, Jakob, Nataša, Florjan in Filip), ampak so prav vsi med intervjujem 

izpostavili kakšen dogodek, kjer gre za neke vrste diskriminacijo. Zato lahko rečeva, da so vsi 

priseljenci v Sloveniji izkusili diskriminacijo. Seveda v različni intenziteti in na različnih 
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področjih življenja. Verjetno kdo izmed priseljencev niti ni prepoznal, da gre v določeni 

situaciji za diskriminacijo. Še posebej pri bolj posrednih oblikah diskriminacije, kot sta na 

primer subtilni rasizem in sistemsko nasilje. Pogosto se pri priseljencih in pri prepoznavanju 

neposredne diskriminacije pojavljajo tudi obrambni mehanizmi, kjer si situacijo razložijo na 

način, ki je zadnje manj boleč, in na ta način opravičujejo diskriminacijo. Pri enem izmed 

intervjuvancev je bilo dobro vidno opravičevanje diskriminacije: »Mene so na meji vedno 

pregledovali. Vsakič so me pogledali, avto, sem se ustavil, preverli dokumente, osebno, od 

avtomobila, od podjetja. Ne vidim to kot vrsto diskriminacije.« Kogovšek (2009) piše, da je 

problem diskriminacije pogosto skrit, saj žrtve o diskriminaciji nočejo govoriti ali pa je ne 

prepoznavajo, jo opravičujejo ali razumejo kot povsem običajno in splošno sprejeto ravnanje. 

5.10 Oblike diskriminacije (posredna/neposredna) 
 

Lahko rečeva, da priseljenci doživljajo posredno in neposredno diskriminacijo. V nadaljevanju 

prikazujeva oblike diskriminacije, ki so se pri priseljencih pojavljale. 

Oznake 2 x, 3 x ipd., ki se pojavljajo v nadaljevanju, označujejo pogostost pojavljanja določene 

oblike diskriminacije. Če na koncu stavka piše 2 x, to pomeni, da je bila tovrstna oblika 

diskriminacije izpostavljena pri dveh intervjuvancih. 

POSREDNA DISKRIMINACIJA: 

 omejevanje priseljencev z zakoni (pred vstopom Slovenije v EU niso imeli enakih 

pravic kot Slovenci, npr. glede zaposlovanja je bil zakon, da imajo prednost Slovenci, 

ovire pri nostrifikaciji diplome) 3 x 

 oviranje pri gradnji hiše s strani sosedov 

 zelo dolgotrajen postopek glede urejanja potrebnih dokumentov za poroko (na 

občinskem uradu so zahtevali potrdila, ki jih ni mogoče dobiti) 

 dolgo zadrževanje in poglobljeno preverjanje na mejnem prehodu 3 x 

 dolgo zadrževanje in poglobljeno preverjanje na letališču 

 subtilni rasizem na vseh področjih življenja (drugačno obnašanje zaposlenih v barih, 

restavracijah, trgovinah, pri zobozdravniku, na delovnem mestu ipd.) 3 x 

 najemodajalec uporabi različne izgovore (npr. ni več prosto), ko ugotovi, da je 

potencialni najemnik tujec 2 x 

 domnevna zavrnitev prošnje za delovno mesto na podlagi priimka 2 x 

 zavrnitev prošnje za delovno mesto, ko je delodajalec ugotovil, da gre za priseljenca, ki 

je temnopolt 

 visoka izobrazba in bosanska narodnost kot veliki oviri pri iskanju zaposlitve 

 na delovnem mestu dela več kot ostali sodelavci za enako plačilo 

 neplačevanje prispevkov in nižje plačilo, kot je bilo dogovorjeno 

 legitimiranje na ulici s strani policistov (osebni dokument so zahtevali samo od 

temnopoltih priseljencev, od ostalih ne) 2 x 

NEPOSREDNA DISKRIMINACIJA:  

 neprimerno obnašanje zaposlene osebe na občinskem uradu oziroma na upravni enoti 3 

x 
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 verbalni ali fizični napad, ko se je temnopolt priseljenec zanimal za slovensko dekle 

 neodobravanje staršev, da se hči dobiva s temnopoltim priseljencem (»moja hči ne more 

biti s teboj«) 

 verbalno nasilje – negativni komentarji na ulici ali s strani sosedov 4 x 

 komentarji ljudi, ki kažejo na stereotipno razmišljanje o ženski, ki prihaja iz 

Rusije/Ukrajine (»če prideš iz Rusije, si ženska in si blond, si sigurno striptizeta ali t. i. 

kurba«) 2 x 

 neprijetni komentarji okolice na podlagi priimka (»o, ta pa ni naša, to pa ni slovenski 

priimek«) 

 najemodajalec reče, da v svojem stanovanju ne želi tujcev 2 x 

 pri iskanju zaposlitve je delodajalec rekel, da bo raje zaposlil Slovenca (oziroma, da želi 

nekoga, ki dobro govori slovensko) 5 x 

 verbalno nasilje na delovnem mestu s strani sodelavcev (»ti si črn, ne znaš nič«, »ti si 

šolo končala tam dol«) 2 x 

 poimenovanje na podlagi narodnosti na delovnem mestu (»Ukrajinka«) 

 verbalno nasilje, ki se nanaša na njeno nacionalnost, s strani moža 

 na šolo, kjer dela priseljenka, prihajajo grozilna pisma, v katerih je diskriminirana zaradi 

svoje nacionalnosti 

Pri intervjuvancih sta se pojavljali tako posredna kot neposredna diskriminacija. Lahko rečeva, 

da je pri obeh oblikah diskriminacije veliko primerov, ki so jih priseljenci izpostavili. Glede na 

zgornji seznam je nekoliko več neposredne diskriminacije. Sprašujeva se, ali je dejansko 

tovrstne oblike diskriminacije več ali jo samo priseljenci bolje prepoznavajo. Posredna 

diskriminacija (subtilni rasizem, sistemsko nasilje) je lahko zelo skrita in manj prepoznana. Ule 

(1999) izpostavlja, da so vedno pogostejši različni posredni načini rasizma oziroma 

diskriminacije. Medtem ko so ljudje nekdaj predsodke izražali v neposrednih stikih s člani 

drugih družbenih skupin, se danes kažejo predvsem skozi izogibanje stikom z njimi. Sodobni 

rasisti ne trdijo več, da so črnci manj inteligentni kot belci, da so leni, ampak da imajo preveč 

pravic in da zahtevajo preveč privilegijev. Ne gre za neposredne odzive ljudi na pripadnike 

etničnih manjšin, temveč za posredne odzive. Medtem ko naj bi pri tradicionalnem rasizmu 

prevladovalo sovraštvo in odkrito nasilje do drugih skupin, zdaj prevladuje ignoriranje, 

distanca, cinizem. »Novi« rasizem se izraža bolj posredno in prikrito. Brezigar (2007) piše, da 

moramo pri odkrivanju posredne diskriminacie iti izven običajne rabe pravnih ukrepov za 

sankcioniranje diskriminatornih dejanj. Pri odkrivanju posredne diskriminacije je potrebno 

preučevanje na videz nevtralnih postopkov in ukrepov. 

Zamudio in Rios (2006) neposredno diskriminacijo poimenujeta brez dvoma oblika rasizma 

(orig. no doubt form of racism). Sem uvrščata pogoste stereotipe, drugost in različne vrste 

dehumanizacije. Tovrstni rasizem poimenujejo brez dvoma, ker je zelo majhna možnost, da se 

zmotimo pri interpretaciji nekega dogodka kot rasističnega. Drugo obliko rasizma poimenujeta 

segregacijski rasizem, kjer gre za poskuse distanciranja od temnopoltih oseb. Distanca je lahko 

fizična (kjer dejansko ostaneš fizično ločen od temnopolte osebe, paziš, da ne prideš v stik) ali 

psihološka (ohranjanje čustvene distance s temnopolto osebo).  
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Lahko bi rekla, da temnopolti priseljenci doživljajo več neposredne diskriminacije (kjer gre za 

poglede in komentarje ljudi na ulici, legitimiranje na ulici s strani policistov in težave z 

iskanjem stanovanja, ker najemodajalci ne želijo tujcev) v primerjavi z ostalimi priseljenci. 

Raziskava, ki so jo izvedli Liao, Hong in Rounds (2016), je pokazala, da temnopolti udeleženci 

skupinske raziskave pogosteje zaznajo subtilni rasizem kot svetlopolti udeleženci. Ugotovili so, 

da temnopolti udeleženci večkrat opazijo rasistične dogodke v videoposnetkih in zaznajo, da se 

svetlopolti nadrejeni neprimerno obnaša do temnopoltega delavca.  

Tudi priseljenki iz Rusije in Ukrajine doživljata več neposredne diskriminacije (v primerjavi z 

ostalimi ženskimi intervjuvankami) v smislu stereotipnih komentarjev okolice o ženski, ki 

prihaja iz vzhodne Evrope. Izpostavila bi še priseljenke iz držav nekdanje Jugoslavije oziroma 

iz Slovaške, ampak mož prihaja iz Bosne. Tudi ta skupina intervjuvank je doživljala veliko 

verbalnega nasilja, vezanega na narodnost.  

Priseljenci iz zahodne Evrope in priseljenca iz Južne Amerike niso doživljali skoraj nič 

neposredne diskriminacije. Pri njih se večinoma pojavlja le posredna diskriminacija (oviranje 

pri gradnji s strani sosedov, sistemsko nasilje).  

Rezultati raziskave, ki se je ukvarjala s preučevanjem vedenja prebivalstva države gostiteljice 

do migrantov in beguncev, kažejo, da imajo nezaupanje, sovražnost in diskriminacija 

(neposredna ali posredna) države gostiteljice do beguncev in migrantov, negativen vpliv na 

njihovo dobro počutje v telesnem, socialnem in psihološkem smislu. Diskriminacija in 

sovražnost pri migrantih in beguncih tudi povzročata občutke nemoči, jeze, frustracije in 

splošno nezaupanje. Diskriminatorno vedenje lahko vodi do tega, da se priseljenci in begunci 

izogibajo socialnim in zdravstvenim sistemom pomoči, tudi ko jih potrebujejo (Silva Rebelo, 

Fernandez in Achotegui, 2018).  

5.11 Povezava med oblikami, vrstami in stopnjo diskriminacije in 

državo/regijo, iz katere prihajajo priseljenci 
 

Zahodna Evropa (Francija in Velika Britanija) 

Za vse tri priseljence iz Zahodne Evrope lahko rečeva, da so doživljali skoraj samo posredno 

diskriminacijo, samo ena izmed njih je izpostavila en primer neposredne diskriminacije. 

Večinoma so doživljali sistemsko nasilje (zakoni, ki tujcem onemogočajo nekatere pravice), 

različne vrste oviranja (pri gradnji hiše, urejanju dokumentov za poroko). So precej homogena 

skupina, lahko rečeva, da niso bili deležni neposredne diskriminacije na ulici, s strani sosedov 

ali kjerkoli drugje v vsakdanjem življenju. Zanimivo je tudi dejstvo, da nihče izmed njih ni 

omenjal težav na področju zaposlovanja in težav na delovnem mestu. Prav tako so vsi 

priseljenci iz teh držav poudarili, da se v Sloveniji ne počutijo diskriminirane.  

Južna Amerika (Paragvaj in Argentina) 

Intervjuvala sva dva priseljenca iz Južne Amerike. Lahko rečeva, da je njuna pripoved o 

diskriminaciji v Sloveniji precej podobna pripovedim priseljencev iz Zahodne Evrope. Prav 

tako sta omenjala sistemsko nasilje – zakon, glede zaposlovanja tujcev, kjer imajo Slovenci 

prednost. Eden izmed njiju je tudi izpostavil podrobneje pregledovanje na meji. V Sloveniji ne 
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doživljata neposredne diskriminacije. Nista omenila niti enega primera, kjer bi šlo npr. za 

verbalno nasilje ali kaj podobnega. Na splošno sta v Sloveniji manj diskriminirana kot 

priseljenci iz nekaterih drugih držav. Tudi sama sta v intervjuju večkrat povedala, da se ne 

počutita diskriminirana.  

Vzhodna Evropa (Rusija in Ukrajina) 

Priseljenki iz Vzhodne Evrope sta se srečali z neposredno diskriminacijo, kjer je šlo za verbalno 

nasilje s strani okolice (sosedje, sovaščani, na delovnem mestu), ki je temeljilo na stereotipu 

ženske, ki prihaja iz Vzhodne Evrope in je sigurno striptizeta ali prostitutka. To se je pojavljalo 

na vseh področjih življenja, še bolj izrazito na začetku, še posebej takrat, ko sta koga na novo 

spoznali. Ena izmed njiju je v intervjuju tovrstno diskriminacijo označila kot štampiljko, ki te 

potem spremlja povsod in ima tudi zate hude posledice. Ena izmed priseljenk se je nekaj časa 

tako slabo počutila, da ni želela iti ven iz hiše. Obe sta izpostavili tudi težave pri iskanju 

zaposlitve (ena meni, da je ovira njen priimek, drugi pa so direktno povedali, da bodo raje 

zaposlili nekoga iz Slovenije). Ena izmed priseljenk izpostavlja tudi veliko ovir pri nostrifikaciji 

diplome in posledično na področju zaposlovanja na njenem področju. Glede na priseljence iz 

Zahodne Evrope in Južne Amerike lahko rečeva, da sta priseljenki iz Vzhodne Evrope v 

Sloveniji doživljali več neposredne diskriminacije, ki temelji na stereotipih (žaljive pripombe, 

neprimerna vprašanja, komentarji, ki implicirajo na manjvreden odnos do žensk iz tega dela 

Evrope). Prav tako imata veliko izkušenj z diskriminacijo na področju zaposlovanja.  

Države bivše Jugoslavije (Bosna in Hercegovina in Makedonija) in Slovaška (mož prihaja 

iz Bosne) 

Manuelo, ki prihaja iz Slovaške, sva uvrstila v to skupino priseljencev, ker je v bistvu 

konstantno diskriminirana zaradi moževe bosanske narodnosti. Čeprav prihaja iz Slovaške, jo 

okolica dojema kot Bosanko.  

Vsi priseljenci iz tega območja so opisovali težave pri zaposlovanju ali težave na delovnem 

mestu. Pri zaposlovanju so številni naleteli na ovire, tovrstna diskriminacije je najbolj izrazita 

pri priseljenki, ki ima univerzitetno izobrazbo. Kot je sama povedala v intervjuju: »To okolje je 

bilo navajeno, da so ljudje prihajali iz drugih delov Jugoslavije kot delovna sila«. Zato je ona 

predstavljala neke vrste grožnjo. Podobna diskriminacija je vidna tudi pri priseljenki iz 

Slovaške, ker že veliko let nikakor ne najde zaposlitve za svojo izobrazbo, zato je že, odkar se 

je preselila v Slovenijo, zaposlena na takem delovnem mestu, kjer izobrazba sploh ni potrebna. 

Vsi priseljenci so tudi izpostavili diskriminacijo na delovnem mestu (od izkoriščanja, nižjega 

plačila, do verbalnega nasilja in grozilnih anonimnih pisem). Večina jih je izpostavila tudi 

verbalno nasilje v vsakdanjem življenju (s strani sosedov, na ulici). Če primerjava to skupino 

priseljencev s priseljenci iz Zahodne Evrope in Južne Amerike, lahko rečeva, da doživljajo 

diskriminacijo na več življenjskih področjih. Veliko bolj so diskriminirani na področju 

zaposlovanja, na delovnem mestu in doživljajo več verbalnega nasilja.  

Vidne so tudi vzporednice med priseljenkami iz Vzhodne Evrope in priseljenci iz držav 

nekdanje Jugoslavije. Obe skupini doživljata podobne vrste diskriminacijo (na delovnem 

mestu, pri zaposlovanju). Prav tako obe skupini doživljata verbalno nasilje, torej neposredno 

diskriminacijo s strani sosedov, na ulici ipd. Pri priseljenkah iz Vzhodne Evrope gre za 
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stereotipe o ženski iz tega dela Evrope, pri priseljencih iz držav nekdanje Jugoslavije pa za 

postavitev v manjvredni položaj, ker prihajajo »od dol«, ker so Bosanci.  

Afrika (Zimbabve, Komorski otoki in Tunizija) 

Priseljenci iz Afrike bolj kot katerakoli skupina priseljencev doživljajo neposredno 

diskriminacijo. Na ulici so deležni čudnih pogledov, neprimernih komentarjev, žaljivk. 

Nekateri izmed njih opisujejo izkušnje ob prihodu kot zelo boleče, zaradi nesprejemanja okolice 

niso želeli hoditi ven iz stanovanja. Eden izmed priseljencev opisuje izkušnje iz študijskih let, 

ko se je pojavilo nesprejemanje okolice, če se je zanimal za slovensko dekle. Dva priseljenca 

sta izpostavile tudi težave z iskanjem stanovanja za najem. Tukaj se pojavljata posredna in 

neposredna diskriminacija. Nekateri najemodajalci direktno povedo, da v stanovanju ne želijo 

tujcev, drugi pa to izpeljejo bolj po ovinkih in uporabijo različne izgovore (da je stanovanje že 

zasedeno, da pride še veliko ljudi na ogled ipd.). Tovrstni subtilni rasizem priseljenci doživljajo 

na vseh področjih življenja (v trgovini, v baru, restavraciji). Priseljenci iz te skupine 

izpostavljajo tudi diskriminacijo pri zaposlovanju in na delovnem mestu. En intervjuvanec je 

izpostavil primer, ko ga delodajalec ni želel zaposliti, ko je ugotovil, da je temnopolt. Drugi 

izpostavlja primer, ko mu je delodajalec rekel, da želi Slovenca. Edino pri tej skupini 

priseljencev gre tudi za diskriminacijo s strani policistov. Samo temnopolti priseljenci so 

izpostavljali izkušnje, ko so morali na ulici pokazati dokumente. Glede na vse ostale skupine 

priseljencev, lahko rečeva, da so priseljenci iz Afrike zaradi fizičnega izgleda najbolj 

izpostavljeni. V Sloveniji doživljajo veliko diskriminacije – posredne in neposredne.  

Azija (Filipini) 

Priseljenka s Filipinov je izpostavila diskriminacijo na področju zaposlovanja in izkoriščanje 

na delovnem mestu (dela veliko več kot sodelavci za enak zaslužek). Ne opisuje doživljanja 

neposredne diskriminacije v smislu verbalnega nasilja. Izpostavlja pa, da se tukaj ne počuti 

sprejeto. Da ima vedno občutek, da je okolica ne sprejme popolnoma. Na drugih življenjskih 

področjih ni doživljala diskriminacije.  

Medvešek (2007) izpostavlja izsledke različnih raziskav, ki so pokazale, da večinski narod 

izkazuje »selektivno diskriminacijo: »Predvsem se do priseljencev z območja nekdanje 

Jugoslavije in njihovih potomcev kažejo pojavi etnične nestrpnosti v večji meri kot na primer 

do priseljencev iz zahodnoevropskih držav, Združenih držav Amerike itd. Večinski narod 

medse tudi raje sprejme nekoga, ki je višje izobražen, ki poseduje neko znanje, veščino, 

sposobnost in od katerega bo imel potencialno korist« (str. 213).  

5.12 Povezava med oblikami, vrstami, stopnjo diskriminacije in izobrazbo 

priseljencev 
 

V tem poglavju skušava ugotoviti, ali obstaja povezava med oblikami, vrstami in stopnjo 

diskriminacije ter izobrazbo priseljencev. Spodaj navajava tri skupine (osnovnošolska 

izobrazba, srednješolska izobrazba, višješolska in univerzitetna izobrazba), v katere sva uvrstila 

intervjuvance glede na njihovo raven izobrazbe.  
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Osnovnošolska izobrazba:  

• Ferdinand (Tunizija) 

• Evelina (Ukrajina) 

Srednješolska izobrazba:  

• Nataša (Velika Britanija) 

• Jan (Komorski otoki) 

• Abel (Tuniziija) 

• Diana (Bosna) 

• Manuela (Slovaška) 

• Silvo (Makedonija) 

Višješolska/univerzitetna izobrazba:  

• Vanesa (Francija) 

• Jakob (Francija) 

• Mario (Zimbabve) 

• Nadja (Rusija) 

• Florjan (Argentina) 

• Filip (Paragvaj) 

• Neva (Bosna) 

• Adelina (Filipini) 

Ne moreva reči, da priseljenci ki so manj/bolj izobraženi doživljajo več/manj diskriminacije. 

Ne najdeva tovrstne povezave. Prav tako ni povezave med različnimi vrstami diskriminacije in 

izobrazbo priseljencev. Ugotovila pa sva, da priseljenci, ki imajo višjo izobrazbo, bolj 

izpostavljajo tudi posredne oblike diskriminacije. Lahko predpostavljava, da je razlog v tem, 

da jih prej in bolje prepoznajo kot manj izobraženi priseljenci. Lahko rečeva, da priseljenci z 

nižjo izobrazbo v manjši meri prepoznavajo diskriminacijo (še posebej posredne oblike 

diskriminacije). Prav tako manj izobraženi priseljenci pogosteje opravičujejo diskriminacijo 

(npr. v resnici je naloga policistov, da me vprašajo za dokumente). Pri priseljencih z nižjo 

izobrazbo se pojavlja tudi prevzemanje krivde za diskriminacijo nase (npr. sam sem kriv, ker 

sem se preselil v Slovenijo). Torej, če povzameva, se pri priseljencih z nižjo izobrazbo večkrat 

pojavlja neprepoznavanje posrednih oblik diskriminacije, prevzemanje krivde za diskriminacijo 

nase in opravičevanje diskriminacije, v primerjavi s priseljenci, ki imajo višjo stopnjo 

izobrazbe.  
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6 SKLEP 
 

»Obstajanje resnično v pluralu pomeni medsebojno spoštovanje individualnosti in edinstvenosti 

vseh« (Emcke, 2017, str. 137). To pomeni, da ni potrebno, da živim in verujem enako, kot to 

počnejo ostali. Ni potrebno, da imam enaka prepričanja in prakse kot ostali ljudje. Ni potrebno, 

da so mi vsi ljudje simpatični ali razumljivi. Niti ni potrebno, da se imajo vsi med seboj radi, 

treba je le dopustiti, da imajo vsi radi, kogar hočejo. »/…/ čim manj esencialistično, čim manj 

homogeno, čim manj ''čisto'' se čuti kaka družba, tem manjša bo prisila po identitarni 

koagulaciji« (prav tam, str. 137). Da bomo v Sloveniji prišli do tega (ali se temu vsaj približali), 

nas čaka še precej dolga pot … 

Med študijem sva ugotovila, da je veliko posredne diskriminacije in subtilnega rasizma, ki sta 

vpletena v vsakdanje situacije in v vsa področja posameznikovega življenja. Ker tovrstne oblike 

diskriminacije težje prepoznavamo, so lahko zelo nevarne. Presenetilo naju je, da je kar nekaj 

intervjuvancev izpostavilo primere, kjer je šlo za neposredno diskriminacijo s strani sodelavcev, 

delodajalcev in najemodajalcev (npr. primer, ko so priseljencu na razgovoru za delo rekli, da 

bodo raje zaposlili Slovenca, ali primer, ko je najemodajalec priseljencu rekel, da v stanovanja 

ne želi oddajati tujcu). Preden sva začela z zbiranjem podatkov, si nisva niti predstavljala, da je 

poleg posredne diskriminacije v bistvu zelo veliko neposredne diskriminacije in odkritega 

sovraštva do tujcev.  

V nadaljevanju predstavljava glavne ugotovitve raziskave. Pet priseljencev je v intervjuju 

izpostavilo, da se v Sloveniji ne počutijo diskriminirane, ampak so prav vsi med intervjujem 

izpostavili kakšen dogodek, kjer gre za neke vrste diskriminacijo. Zato lahko rečeva, da so vsi 

priseljenci v Sloveniji izkusili diskriminacijo. Seveda v različni intenziteti in na različnih 

področjih življenja. Verjetno kdo izmed priseljencev niti ni prepoznal, da gre v določeni 

situaciji za diskriminacijo ali pa so se pojavili obrambni mehanizmi, ker je soočenje z realnostjo 

za nekatere morda preveč boleče.  

Največ priseljencev v najinem vzorcu se je v Slovenijo preselilo zaradi partnerske zveze in 

zaradi dela oziroma iskanja boljših možnosti za življenje. Kot največje težave ob prihodu v 

Slovenijo priseljenci izpostavljajo neznanje jezika in dejstvo, da ne najdejo zaposlitve. 

Temnopolti priseljenci so ob tem izpostavili tudi neprijetne občutke zunaj, na ulici, ker so bili 

v centru pozornosti (tarče pogledov in neprimernih komentarjev). Priseljenki iz Vzhodne 

Evrope sta izpostavili soočanje s stereotipnim pogledom okolice na žensko iz tega dela Evrope, 

ki je zagotovo prostitutka ali striptizeta.  

Velika večina priseljencev je doživljala diskriminacijo na področju zaposlovanja in/ali na 

delovnem mestu. V določenih primerih gre za favoriziranje zaposlenih slovenske narodnosti 

(kar priseljencu povedo na razgovoru), nekaterim priseljencem je bilo rečeno, da morajo 

obvladati slovenski jezik tudi pri delih, kjer nimaš neposrednega stika s strankami in jezik ne 

igra pomembne vloge. Tretja oblika zavrnitve je bolj posredna, več priseljencev je izpostavilo, 

da je bil verjetno ovira priimek, pri enem primeru pa rasa. Prav tako sva ugotovila, da so imele 

nekatere ženske priseljenke, ki imajo višjo izobrazbo, težave najti zaposlitev, ki ustreza njihovi 

izobrazbi. Kar nekaj jih zato še danes dela na delovnih mestih, kjer je zahtevana nižja izobrazba, 
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ali celo na delovnih mestih, kjer izobrazba ni potrebna. Nekateri priseljenci doživljajo 

diskriminacijo na delovnem mestu s strani sodelavcev. Pri treh primerih gre za verbalno nasilje, 

nekateri pa so deležni čudnih pogledov. Nekaj priseljencev pa doživlja diskriminacijo s strani 

delodajalcev (neplačevanje prispevkov, nižje plačilo, kot je bilo dogovorjeno, več naloženega 

dela za isto plačilo v primerjavi s sodelavci). Najmanj diskriminirani na tem področju so 

priseljenci iz Zahodne Evrope in priseljenca iz Južne Amerike.  

Skoraj vsi priseljenci (razen dveh) opisujejo pozitivne izkušnje z zdravstvenim sistemom. Prav 

tako v večini priseljenci nimajo težav na področju kazenskega obravnavanja, čeprav so nekateri 

posamezniki na tem področju zelo diskriminirani. Spet so v ospredju temnopolti priseljenci, ki 

doživljajo bolj poglobljene preglede na mejnih prehodih in letališčih in so legitimirani na ulici. 

Večina priseljencev je izpostavila, da se z diskriminacijo (večinoma verbalno nasilje s strani 

sovrstnikov) soočajo tudi njihovi otroci. Nekateri priseljenci so izpostavili tudi soočanje s 

subtilnim rasizmom v vsakdanjem življenju in sistemsko diskriminacijo, ki priseljencem 

otežuje vsakdanje življenje. Na splošno so priseljenci od vseh področij, ki sva jih poglobljeno 

raziskovala, najmanj diskriminacije doživljali v zdravstvenem sistemu, kjer sta le dva 

priseljenca omenjala slabe izkušnje. 

Pri intervjuvancih sta se pojavljali tako posredna kot neposredna diskriminacija. Lahko rečeva, 

da je pri obeh oblikah diskriminacije veliko primerov, ki so jih priseljenci izpostavili, morda je 

nekoliko več primerov neposredne diskriminacije, kar je lahko tudi posledica težjega 

prepoznavanja posredne diskriminacije. Ugotovila sva, da se pojavlja določen vzorec glede na 

državo, iz katere prihajajo priseljenci, in obliko, vrsto in stopnjo diskriminacije, ki jo doživljajo. 

Priseljenci iz Zahodne Evrope in Južne Amerike omenjajo skoraj izključno samo posredno 

diskriminacijo. Skoraj vsi priseljenci iz teh držav omenjajo tudi sistemsko nasilje. Večina teh 

priseljencev je prav tako povedala, da se v Sloveniji ne počutijo diskriminirane. Priseljenki iz 

Vzhodne Evrope sta doživljali veliko neposredne diskriminacije v obliki verbalnega nasilja s 

strani sosedov, sovaščanov, sodelavcev ipd., ki je temeljilo na stereotipu o ženski iz Rusije 

oziroma Ukrajine, ki je zagotovo prostitutka ali striptizeta. Podobno so tudi priseljenke iz držav 

nekdanje Jugoslavije pogosto deležne verbalnega nasilja s strani okolice. Obe skupini pa 

doživljata tudi diskriminacijo na področju zaposlovanja in/ali na delovnem mestu. Za 

priseljence iz Afrike lahko rečeva, da doživljajo veliko neposredne diskriminacije (pogledi ljudi 

na ulici, neprimerni komentarji, žaljivke). Ob tem so deležni tudi posredne diskriminacije na 

področju zaposlovanja, na delovnem mestu in pri iskanju stanovanja za najem. Pri priseljenki 

iz Azije je najbolj izrazita diskriminacija na delovnem mestu (izkoriščanje). Glede povezave 

med oblikami, vrstami in stopnjo diskriminacije in izobrazbo priseljencev nisva našla povezav. 

Ugotovila pa sva, da priseljenci, ki imajo višjo izobrazbo, bolj izpostavljajo tudi posredne 

oblike diskriminacije. Možno je, da tovrstne oblike diskriminacije bolje prepoznavajo kot manj 

izobraženi priseljenci.  

Emcke (2017) izpostavlja, da k civilnemu odporu proti sovraštvu spada tudi ponovno osvajanje 

prostorov domišljije, kjer misli na zgodbe o sreči. »V luči vseh številnih instrumentov in 

struktur oblasti, ki ljudi marginalizirajo in jih ropajo pravic, gre pri odporu zoper sovraštvo in 

zaničevanje tudi za ponovno osvajanje najrazličnejših možnosti, kako postati srečen in kako 

resnično svobodno živeti« (str. 150). Tisti, ki doživlja sovraštvo in zatiranje, mu vse to pogosto 
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jemlje moč in pogum, da bi se lahko postavil zase in zahteval tisto, kar je dano tudi drugim, in 

sicer ne zgolj pravico do udeležbe, ampak tudi sen o sreči. K strategijam boja proti 

izključevanju in sovraštvu spada tudi pripovedovanje zgodb o uspešnih življenjih in ljubeznih, 

da se ob vsem tem govorjenju o nesreči in zaničevanju tudi možnost sreče smatra kot nekaj, kar 

je dosegljivo vsakemu, kot obet, do katerega ima pravico vsak človek in ne le tisti, ki ustrezajo 

prevladujoči normi. Torej ne le tisti, ki so belopolti, ne le tisti, ki imajo točno določena 

hrepenenja, kakršna predpisujejo reklamni letaki ali zakoni, ne le tisti, ki so »pravilne vere«, ki 

imajo »pravilne« dokumente in »pravi« spol. Ampak vsi (prav tam). Kuhar (2009) izpostavlja, 

da je treba zavzeti aktivno pozicijo, saj je diskriminacija vedno relacijska, žrtve diskriminacije 

niso le tisti, ki so neposredno diskriminirani, ampak je diskriminacija uničujoča tudi za družbo, 

v kateri se dogaja. Takšna družba, ki izključuje, nima prihodnosti. Čeprav že nekoliko oguljena 

fraza, da nas različnost bogati in ne siromaši, je zelo pomembna. In tako z vsako diskriminacijo, 

proti kateri ne posežemo aktivno, siromašimo tudi sami sebe. »Da neustrašno govorimo, 

pomeni tudi, da z resnico, ki je bila izrečena, sklepamo pakt. Da ne le verjamemo, da vsi ljudje 

morda niso enaki, so pa enakovredni, temveč, da to enakovrednost tudi živimo: da si jo resnično 

izbojujemo, neprestano, proti vsem pritiskom, proti sovraštvu, da je korak za korakom ne bomo 

le poetično imaginirali, temveč realno uresničevali« (Emcke, 2017, str. 151).  

Kot izpostavlja Razpotnik (2002), »pozabljamo na to, da tujcev ne ustvarja njihova temna polt, 

črka el, ki jo drugače izgovarjajo, ali katerakoli druga lastnost, pač pa si svoje tujce ustvarjamo 

sami, ker jih potrebujemo zato, da mi sami nekaj smo« (str. 18). Potrebujemo tujce, da lahko 

izgradimo svojo lastno identiteto, potrebujemo druge narode, da lahko izgradimo lastno 

narodnostno identiteto. Ali je potem sploh mogoče sanjati o vključujoči družbi, kjer ni ločnice 

med nami in njimi, ampak vsi le smo? Ali je sprejemajoča družba brez sovraštva do tujcev in 

vseh ostalih, ki na kakršenkoli način odstopajo od večine, sploh mogoča? Če vzamemo v obzir 

še kategorizacijo, o kateri piše Brown (1999), ki je temeljni postopek, s katerim poenostavljamo 

svet okoli sebe, kategorizacijo kot temeljni postopek za naše razumevanje sveta, ali je družba 

brez nas in njih, družba, kjer ni diskriminacije, rasizma in sovraštva, le še utopija? 

Zgornja vprašanja puščava nekoliko odprta, dober odgovor pa je tale zapis Kuharja (2009): 

»Spirala diskriminacije je zagotovo neskončna, a pravne regulacije in antidiskriminacijska 

zakonodaja, primeri dobrih praks in večja senzibilnost za diskriminacijo vendarle pričajo o tem, 

da boj proti diskriminaciji ni povsem brezploden« (str. 134). Čeprav nam morda nikoli ne bo 

uspelo popolnoma izkoreniniti diskriminacije, to ne pomeni, da ni nujno potrebno aktivno 

preprečevati diskriminacijo, se izobraževati o diskriminaciji, opozarjati na diskriminacijo, 

prepoznavati diskriminacijo in si prizadevati za vključujočo družbo (prav tam).  

Kar nekaj priseljencev je v intervjujih izpostavilo, da v Sloveniji ne doživljajo diskriminacije, 

ampak so med intervjujem vseeno izpostavili enega ali več primerov, kjer gre za diskriminacijo. 

V prihodnje bi bilo zanimivo še podrobneje raziskati neskladje med prepričanji nekaterih 

priseljencev, da diskriminacije ne doživljajo, in dejanskim stanjem. Torej to neprepoznavanje 

(zavedno ali nezavedno) diskriminacije nekaterih priseljencev. V ozadju tega je lahko veliko 

različnih dejavnikov; možno je, da delujejo obrambni mehanizmi, zato priseljenci opravičujejo 

diskriminacijo, slabo poznavanje pravic, nepoznavanje pojma diskriminacija ali nekaj čisto 
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drugega. Prav tako bi bilo zanimivo raziskovati tudi izkušnje z diskriminacijo pri priseljencih 

druge generacije in ugotovitve primerjati s priseljenci prve generacije.  

Za socialne pedagoge in vse ostale, ki se jih neenako obravnavanje določenih skupin ljudi 

dotakne in bi radi prispevali k družbi, kjer se vsak počuti dobrodošlo, je pomembno že samo 

dejstvo, da priseljenci v Sloveniji so diskriminirani. Neenako obravnavanje priseljencev je 

pogosto, čeprav se morda na prvi pogled zdi drugače. Kot je pokazala najina raziskava, je skoraj 

polovica diskriminacije posredne oblike, kar pomeni, da je zunanjemu opazovalcu skoraj 

neopazna. Meniva, da sta za delo na tem področju v prihodnosti pomembni dve izhodišči. Prvo 

so večinski prebivalci Slovenije, torej vsi tisti, ki niso priseljenci. Pomembno je ozaveščanje o 

diskriminaciji, rasizmu in sovražnosti, ki se dogaja na vsakodnevni ravni. Večina slovenskega 

prebivalstva posluša in bere medije, ki zelo pogosto prikazujejo priseljence izredno negativno. 

Širijo strahove in sovraštvo ter priseljence nemalokrat predstavljajo kot grožnjo slovenskemu 

narodu. Pomembno je izobraževanje ljudi o obstoju širše slike, kot jo sami dobijo iz medijev. 

K zmanjševanju neenakosti in bolj pravični in vključujoči družbi za vse nikakor ne pripomorejo 

desničarsko usmerjene politične stranke, ki spodbujajo sovraštvo in nestrpnost do manjšinskih 

skupin. Kot piše Leskošek (2005b): »Sovražni govor je najbolj nevaren takrat, ko prihaja iz 

prostorov moči: iz parlamenta, političnih strank vlade, univerze ali cerkve. To so prostori, ki 

urejajo vsakdanje življenje ter določajo pravice in možnosti ljudi. Nevarno je, ko postane 

sovražni govor orodje ali pa celo strategija za pridobivanje in utrjevanje oblasti« (str. 94). Zato 

je ključno izobraževanje ljudi, in izpostavljanje tovrstnih situacij, kar lahko počasi, po korakih 

pripomore k bolj refleksivnemu razmišljanju in k spremembi negativnih prepričanj.  

Drugi pomemben vidik k možnostim za spremembe pa lahko predstavljajo tudi priseljenci sami. 

Pomembno je opolnomočenje priseljencev in seznanitev s pravicami, ki jih imajo. Prav tako je 

pomembno ozaveščanje priseljencev o boljšem prepoznavanju diskriminacije in podpora pri 

reševanju situacij, v katerih so diskriminirani. Ena izmed intervjuvank je govorila o sožitju med 

priseljenci in večinskim prebivalstvom določene države in je zelo lepo opisala družbo, kjer 

posamezniki živijo v sožitju, kar bi moral biti naš cilj: »Ampak to ni, ne govorim o ne vem 

kakšni razgretosti, ljubezni, sprejemanju... Ampak o tistem nekem, lepem odnosu. Prijateljskem, 

prijaznem odnosu do sočloveka, za katerega pač vidiš, da prihaja iz drugih krajev, ampak je 

človek. Ta odprtost, pripravljenost do komunikacije in da ni nič narobe s tem.« 
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Ko se ozreva nazaj … 

Na koncu lahko rečeva, da sva dosegla zadane cilje in da sva jih morda celo presegla. Ni 

enostavno na začetku zgolj govoriti o skupnem delu, ki bo veliko obsežnejše kot običajno, in na 

koncu vse to tudi uresničiti. Ko se ozreva nazaj, lahko opaziva veliko pozitivnih strani pisanja 

v dvoje, seveda pa sva se soočila tudi z nekaterimi izzivi. Gotovo je ogromna prednost pisanja 

v dvoje, da je najino magistrsko delo veliko bolj obširno in poglobljeno, kot če bi bil avtor le 

en. Največja prednost je vsekakor velik vzorec – 16 intervjuvancev – kar je za kvalitativno 

raziskovanje veliko. Druga pomembna prednost pisanja v dvoje je tudi možnost preverjanja 

določene interpretacije drug pri drugem. Dejstvo, da sva bila dva raziskovalca, je pripomoglo 

k temu, da sva na vsako možno interpretacijo rezultatov lahko pogledala kritično in se o njej 

pogovorila. Pisanje v dvoje je prednost tudi z vidika delitve nalog – nekdo je bolj teoretik, nekdo 

se bolje znajde na terenu. Zato sva si lahko naloge porazdelila tako, da je eden izmed naju 

napisal nekoliko več teoretičnega dela, drug pa je opravil več intervjujev. Še en pomemben 

vidik pisanja v dvoje je, da se proces pisanja ni ustavil; če je bil eden od naju bolj zaseden, ga 

je v tistem obdobju nadomestil drug. Prav tako sva bila zaradi skupnega pisanja bolj motivirana 

za delo. Drug drugega sva spodbujala v težjih trenutkih. Seveda je med pisanjem prišlo tudi do 

manjših nesoglasij, ko je imel vsak od naju neko svojo predstavo oziroma idejo, ampak sva se 

uspela uskladiti in uspešno nadaljevati delo. Na koncu lahko rečeva, da je bila odločitev o 

skupnem pisanju prava, saj sva s končnim izdelkom več kot zadovoljna.  
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8 PRILOGE  
 

8.1 Prikaz kodiranja intervjuja  
 

FERDINAND 

Izsek iz intervjuja 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

A: Ko si prišel, je bilo 

kaj takega znotraj 

družine mogoče? Ne 

vem, recimo, da nisi 

bil lepo sprejet ali kaj 

podobnega, nekaj, 

kar bi te prizadelo? 

F: Ma ne, u družini ni 

blo neč posebnega. 

Družina me je dobro 

sprejla, uredu, nism 

imel nobenih 

problemov.(1) 

Ma veš, js sm se 

navadu, ljudje so taki 

ku so... Vidiš ljudi že 

od daleč kšni so. 

Mislim... In js se 

umaknem takrat. 

A: Aha … Kakšen 

prvi vtis si pa imel o 

ljudeh? Kako si se 

počutil? 

F: Veš kaj. Se 

spomnem enih ljudi, 

takrat ko sm pršu na 

začetek ... Prvo leto v 

Slovenija. En cajt nism 

hotu it niti ven iz 

stanovnja. Ker vsak 

korak, ki sm ga nrdu, 

usakič gre nekdo 

mimo tebe in gleda, 

eni mahajo, kažejo s 

prstom, govorijo "lej 

uni črnc ne vem 

kej..."... Al pa tisti ka 

prvič u žuljenju vidijo 

temnopolti in se 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) opis pozitivnega 

odnosa in občutkov 

sprejetosti s strani 

partnerkine družine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) spomini na občutke 

ob prihodu v Slovenijo 

in v prvem letu 

življenja tukaj, ko 

nekaj časa ni želel iz 

stanovanja zaradi 

pogledov ljudi, 

nekateri so tudi 

mahali, kazali nanj s 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) sprejetost s strani 

partnerkine družine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) neprijetni spomini 

na počutje v Sloveniji 

v prvem letu po selitvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) IZKUŠNJE OB 

PRIHODU V 

SLOVENIJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) IZKUŠNJE OB 

PRIHODU V 

SLOVENIJO  
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hočejo slikat s tabo ... 

(2) Razumeš? So 

različni ljudi in 

različne situacije. 

Pozitivne in negativne 

zame.  

A: Opaziš pri ljudeh 

nezanimaje, strah? 

F: Ja ... Strah ne vem, 

pomoje ne. Verjetno 

ljudje pač niso nikoli 

vidli temnopoltega, ne 

vem ... Pole skozi čas 

ljudje te vidijo, te 

spoznajo, se navadijo, 

se družijo s tabo, al pa 

slišijo tudi od koga 

drugega od tebe in je 

že boljše. (3) 

A: Danes je manj 

tega, kar si enkrat 

doživljal? 

F: Ma ne, manj ne. 

Ljudje so isti, se ne 

spremenijo. Samo, js 

več ljudi poznam in 

tega ne gledam več. Js 

prej sm malo skrbel, 

sm se sekiru ... Ma 

zdej grem in niti ne 

gledam in slišim ljudi. 

(4) 

A: Se počutiš doma? 

F: Ne, doma ne. In se 

nikoli ne bom.(5) 

Nikoli... To je...  

A: Se ne počutiš 

doma zaradi ljudi 

tukaj okrog ali zaradi 

česa drugega? 

F: Ma glej. Js sm tak. 

Js sm Tunizijec in 

vedno bom in pika. In 

tudi tuki ljudi ... 

Mentaliteta. Te ne 

pustijo, da postaneš 

Slovenc. (6) Js ti bom 

tako reku. Si Francoz 

prstom in izpostavljali 

njegovo temno polt, 

nekateri so se želeli 

fotografirati z njim, 

ker so prvič v življenju 

videli temnopolto 

osebo  

 

 

 

 

 

(3) po določenem 

času, ko so ga ljudje 

spoznali in se družili z 

njim oziroma od koga 

slišali kaj o njem, je 

bilo boljše 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) danes ni manj tega, 

kar je doživljal nekoč, 

ljudje se niso 

spremenili, ampak on 

več ljudi pozna, se ne 

obremenjuje več in ne 

gleda in ne sliši ljudi  

 

(5) tukaj se ne počuti 

kot doma in se nikoli 

ne bo  

 

 

 

 

(6) je in za vedno bo 

ostal Tunizijec, ljudje 

tukaj ne dovolijo, da 

postaneš Slovenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) boljši odnos z 

ljudmi po določenem 

času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) neobremenjenost s 

komentarji ljudi, 

čeprav jih ni manj kot 

ob prihodu  

 

 

 

 

(5) občutek, kot da 

tukaj ni doma  

 

 

 

 

 

(6) nedopuščanje 

okolice, da postane 

Slovenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) VSAKDANJI 

STIK S SLOVENCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) VSAKDANJI 

STIK S SLOVENCI 

 

 

 

 

 

 

(5) SPLOŠNO 

POČUTJE V 

SLOVENIJI 

 

 

 

 

(6) SPLOŠNO 

POČUTJE V 

SLOVENIJI 
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in si bil v Francija 

tisočkrat. Tudi js sm 

bil. V Franciji je tudi 

ful rasizma, samo je 

drugačen rasizem. V 

Franciji je cel svet ... 

In ko ti vidiš tisoč in 

ena barva, tisoč in en 

jezik, različni ljudi ... 

Tukaj usi imajo odprte 

oči, usi so šokirani. 

Veš kaj... Recimo 

tukaj v Sloveniji ne, na 

začetku v službi. Sem 

iskal službo in itak, 

moja žena mi je pisala 

pisma, mislim prošnje 

za dela ... In tipo, ta 

direktor k je vidu moje 

ime in priimek je 

avtomatsko mislu, da 

sm iz Bosne. In okej, 

on me je klicu in mi 

reče "dej pridita da boš 

probal tisti dan delat". 

In res, tisti dan, ko 

smo bli zmenjeni 

gremo ob tisti uri. In 

kdr je vidu da sm 

temnopolt, se je kar 

umaknu. Je reku, da ne 

rabijo, da ne vem kej... 

(7) 

Razumeš? To sm se 

zdej spomnu u zvezi s 

službo.  

A: To je bila edina 

takšna izkušnja? 

F: Ja ja, edina...  

A: Kaj pa glede 

policije? Si kdaj imel 

karkoli, imaš kakšno 

izkušnjo? 

F: Haha, policija ... Je 

blo že prvo minuto, ko 

sem se preselil in sm 

pršu na letališče v 

Ljubljano. Pridem na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) ob iskanju 

zaposlitve je bodoči 

delodajalec, sodeč po 

priimku na prošnji za 

delo, mislil, da prihaja 

iz Bosne, na razgovoru 

je videl, da je 

temnopolt, zato je 

rekel, da ga ne 

potrebujejo več  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) delodajalec ne želi 

zaposliti priseljenca, 

ker je temnopolt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

DISKRIMINACIJA 

NA PODROČJU 

ZAPOSLOVANJA 
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carino, imam vse 

papirje, vse 

dokumente, vizo ... 

Vse zrihtano. Pridem z 

letala, vzamem 

potovalko... In potem 

grem vn. In na carini 

dam dokumente, vse 

pokažem. Oni so držali 

dokumente pri sebi in 

so rekli "pejdi ti tja 

notr počakat". Sm 

počaku u eni sobi, oni 

so klicali potem okoli 

eden, drugi, tretji ... In 

preverjali. To je bla 

prva izkušnja s 

Slovenijo, že prvo 

minuto, ko sm pršu ... 

Za dobrodošlico (se 

nasmehne). In mene je 

itak pršla žena iskat. In 

so me spraševali kako 

sem jo spoznal, s kom 

si pršu in js sm 

povedu, da me punca 

čaka zunaj. Sm povedu 

ime in so jo šli vn iskat 

in preverit če je res 

tam. Potem je pršla 

notr in k so vidli, da je 

res, so me spustili 

naprej. (8) Če ne pa so 

me že večkrat tako 

ustavli, ma nimaš kaj 

... Kaj češ nrdit? 

Enkrat se spomnem, 

neki let nazaj sm mel 

enga prijatla iz 

Nigerije, ki je igral 

tuki nogomet v 1. ligi. 

In smo sedeli v baru, 

smo se dobili, da 

gremo na pijačo. In kar 

naenkrat se ustavi 

policijski avto pred 

nami. In so nam rekli 

dejte dokumente in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) že ob prihodu v 

Slovenijo je imel s 

policisti slabo izkušnjo 

na letališču, kjer je bil 

zadržan, medtem ko so 

podrobneje 

pregledovali 

dokumente, spraševali 

so ga zakaj je tukaj in 

s kom in ga spustili 

šele takrat, ko so se 

prepričali, da ga res 

čaka žena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) s prijateljem, ki 

prihaja iz Nigerije in v 

Sloveniji igra 

nogomet, sta bila na 

pijači v baru, ko se je 

pred njima ustavil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) zadrževanje na 

letališču in podrobni 

pregled dokumentov 

ter preverjanje, če ga 

res čaka žena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) nenadno 

legitimiranje s strani 

policije v lokalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 

DISKRIMINACIJA 

NA PODROČJU 

KAZENSKEGA 

OBRAVNAVANJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 

DISKRIMINACIJA 

NA PODROČJU 

KAZENSKEGA 

OBRAVNAVANJA  
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vse. On je povedu, da 

igra nogomet za kraj, 

kjer živi... In da živi 

tuki. (9) Verjetno to se 

ne bo nikoli zgodilo 

tebi (se nasmehne). 

policist in zahteval 

dokumente  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Prikaz določanja kategorij  
 

 

1. IZKUŠNJE OB PRIHODU V SLOVENIJO 

 

Kategorija zajema vse izjave, ki se nanašajo na 

izkušnje ob prihodu priseljenca v Slovenijo z 

različnimi institucijami, urejanjem dokumentov, z 

ljudmi in novim okoljem.  

 

 

 

 

(1) sprejetost s strani partnerkine družine 

 

(2) neprijetni spomini na počutje v Sloveniji v 

prvem letu po selitvi 

 

 

2. VSAKDANJI STIK S SLOVENCI  

 

Kategorija zajema vse izjave, ki se nanašajo na 

vsakdanji stik s Slovenci in opis morebitne 

diskriminacije na ulici, s strani sosedov, v kavarni, 

v trgovini ipd. 

 

 

(3) boljši odnos z ljudmi po določenem času 

 

(4) neobremenjenost s komentarji ljudi, čeprav 

jih ni manj kot ob prihodu 

 

 

 

 

3. SPLOŠNO POČUTJE V SLOVENIJI 

 

Kategorija zajema vse izjave, ki se nanašajo na 

oceno in opis splošnega počutja (občutek 

sprejetosti, dobrodošlosti).  

 

 

(5) občutek, kot da tukaj ni doma  

 

(6) nedopuščanje okolice, da postane Slovenec 

 

 

 

 

 

4. DISKRIMINACIJA NA PODROČJU 

   ZAPOSLOVANJA  

 

Kategorija zajema vse izjave, ki se nanašajo na 

izkušnje na področju zaposlovanja (iskanja 

zaposlitve).  

 

 

 

 

 

(7) delodajalec ne želi zaposliti priseljenca, ker 

je temnopolt  

 

 

 



140 
 

 

5. DISKRIMINACIJA NA PODROČJU 

KAZENSKEGA  

  OBRAVNAVANJA 

 

Kategorija zajema vse izjave, ki se nanašajo na 

izkušnje s področja kazenskega obravnavanja, torej 

morebitne izkušnje s policijo, 

ustavljanje/legitimiranje na ulici, podrobni 

pregledi na mejnih prehodih in/ali letališčih.  

 

 

 

(8) zadrževanje na letališču in podrobni 

pregled dokumentov ter preverjanje, če ga res 

čaka žena  

 

(9) nenadno legitimiranje s strani policije v 

lokalu  

 

 


