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Povzetek: Primerjava izbranih množičnih selitev v Evropi v obdobju 1880–2015
Selitvam v Evropi je bilo namenjeno že veliko pozornosti. Zaradi različnih časovnih obdobji
in prostorskih območjih, v katerih so se selitve odvijale, je njihova primerjava med seboj zelo
otežena. V magistrskem delu so primeri selitev, povzetih po literaturi, med seboj primerjani
na podlagi štirih kazalcev: absolutnega števila migrantov, povprečnega letnega števila
migrantov, ocene kumulativne stopnje selitev in ocene povprečne letne stopnje selitev. Kot
najbolj objektiven kazalec za primerjavo selitev med seboj se izkaže ocena povprečne letne
stopnje selitev. Za najbolj množično izseljevanje v Evropi med letoma 1880 in 2015 lahko
med izbranimi primeri izpostavimo izseljevanje Judov iz nacistične Nemčije. Kot najbolj
množično priseljevanje pa primer prisilne izmenjave prebivalstva med Turčijo in Grčijo leta
1923. Večina najbolj množičnih selitev je povezana z vojaškimi in političnimi dejavniki,
pomembne pa so tudi ekonomske selitve. V Evropi je do konca druge svetovne vojne opaziti
več primerov množičnega izseljevanja, po drugi svetovni vojni pa se poveča število primerov
množičnega priseljevanja. Tudi smeri selitev so se med obravnavanim obdobjem spreminjale.
Do druge svetovne vojne so prevladovale prekomorske selitve, po drugi svetovni vojni pa
selitve znotraj Evrope.
Ključne besede: množične selitve, Evropa, migrant, dejavniki selitev

Abstract: The comparison of selected mass migrations in Europe between 1880 and
2015
A lot of attention has already been paid to migrations in Europe. Their comparison is very
difficult due to different time periods and geographical areas in which the migrations took
place. The comparison of selected migrations found in different written sources is based on
four indicators: the absolute number of migrants, the average annual number of migrants, the
assessment of the cumulative migration degree and the assessment of the average annual
migration degree. The latter has proved to be the most objective indicator for the migration
comparison. The emigration of Jews from Nazi Germany can be highlighted as the greatest
mass emigration in Europe between 1880 and 2015. On the other hand, the forced population
exchange between Turkey and Greece in 1923 can be singled out as the greatest mass
immigration. The majority of the greatest mass migrations have to do with military and
political factors, although economic migrations cannot be neglected. Up until the end of
World War II, there were several cases of mass emigrations, but after that the number of
cases of mass immigrations has increased. The migration routes have also changed during the
selected period. Overseas migrations prevailed up until World War II, but after that there
have been more migrations within Europe.
Keywords: mass migrations, Europe, migrant, migration factors
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1. Uvod
Selitve so stalnica v zgodovini človeštva. Vendar pa lahko o množičnih selitvah, kot jih
poznamo danes, govorimo šele z začetkom razvoja prometne infrastrukture, svetovne
trgovine in telekomunikacij.
Danes živi na Zemlji okoli 7,4 milijarde ljudi. Od teh 7,4 milijarde ljudi jih je okoli 232
milijonov (3 % vse svetovne populacije) mednarodnih migrantov, kar pomeni, da so se
preselili v drugo državo. Še 740 milijonov (ali 10 % vsega svetovnega prebivalstva) pa je
notranjih migrantov, kar pomeni, da so se preselili znotraj države rojstva (Münz, 2013, str. 2).
Tema selitev ima v Evropi večinoma zelo negativen predznak. Razlog za to so tako svetovni
migracijski problemi kot tudi evropski strahovi pred rastočim »selitvenim premikom« in pred
drugačnimi kulturami, ki jih migranti prinašajo s seboj (Bade, 2005).
Selitvam v Evropi je bilo posvečeno že veliko pozornosti. Med letoma 1820 in 1930 je
Evropo zapustilo okoli 55 milijonov ljudi, ki so večinoma odšli v Severno ali Latinsko
Ameriko (Hoerder, Lucassen, J., Lucassen, L., 2011, str. XXV). Haliczer (1934, str. 262)
ocenjuje, da je leta 1930 v Evropi živelo 496.717.000 milijonov ljudi. To pomeni, da so
selitve zajele 11,07 % takratne evropske populacije. Še večje število ljudi pa se je preselilo
znotraj Evrope (Hoerder, Lucassen, J., Lucassen, L., 2011).
Mednarodne selitve so gotovo zelo spremenile demografsko podobo Evrope. Na tej celini
praktično ne moremo najti države, ki se je selitve ne bi dotaknile na tak ali drugačen način
(Martiniello, Rath, 2012). V Evropi se srečujemo tudi z izjemno kompleksno historično
dejanskostjo. Razlog za to je, da se ne premikajo samo ljudje čez meje, temveč so se v Evropi
premikale tudi meje čez ljudi (Bade, 2005).
V delu se bom posvetila množičnim selitvam v Evropi med letoma 1880 in 2015. V začetku
proučevanega obdobja, med letoma 1880 in 1914, je industrijski razvoj v državah zahodne
Evrope privabil milijone migrantov iz ostalih delov Evrope. Sočasno so potekale tudi
množične selitve v Severno in Latinsko Ameriko. Balkanske vojne ter prva in druga svetovna
vojna so Evropo spremenile v celino, polno vojnih in političnih beguncev. V drugi polovici
20. stoletja so se smeri notranjih selitev spremenile, množične selitve na druge celine pa so se
ustavile. Sredi 50. let prejšnjega stoletja se je oblikoval nov sistem selitev, in sicer z juga
proti severu (predvsem iz sredozemskih držav proti severu). Selitvene vzorce je spremenil
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tudi proces dekolonizacije po koncu druge svetovne vojne (Hoerder, Lucassen, J., Lucassen,
L., 2011). V Evropo se je iz nekdanjih kolonij priselilo ogromno število ljudi. Po ocenah
Bülentove (2002, str. 26) se je v obdobju dekolonizacije azijskih in afriških kolonij samo v
Francijo, v Veliko Britanijo, na Nizozemsko in na Portugalsko priselilo skoraj 2,8 milijona
ljudi. Do novih sprememb v sistemu selitev je ponovno prišlo v 90. letih 20. stoletja, ko je
nastopil čas propada vzhodnega bloka. Proti koncu 20. stoletja se je sistem selitev z juga proti
severu še nekoliko razširil. Vedno več ljudi, ki so v Evropi iskali delo ali pa samo azil, je
prihajalo z drugih celin, predvsem iz (Podsaharske) Afrike in (Jugovzhodne) Azije (Hoerder,
Lucassen, J., Lucassen, L., 2011).

1. 1. Namen in cilji
Namen tega magistrskega dela je primerjava množičnosti izbranih primerov selitev v Evropi
v obdobju med letoma 1880 in 2015. Osredotočila se bom predvsem na ocenjevanje razmerij
med količinami migrantov in številom prebivalstva v določeni državi izseljevanja oziroma
priseljevanja. Iz območja proučevanja je v celoti izključena Rusija zaradi težke določljivosti
meje med evropskim in azijskim delom in ker so statistični podatki po navadi vezani na
celotno Rusijo in ne le na evropski del. Obdobje proučevanja se začne z letom 1880, ko so
evropske države začele s kolonizacijo afriškega ozemlja. V raziskavo so vključeni tudi
najnovejši podatki o selitvah, tako da je mogoče narediti primerjavo množičnosti selitev v
preteklosti in danes.
Zastavljeni cilji so naslednji:
oblikovati pregled v pregledani literaturi omenjenih množičnih selitev v Evropi v
obdobju med letoma 1880 in 2015,
ocene o številu migrantov primerjati s pomočjo različnih kazalcev o množičnosti
selitev,
kartografsko prikazati nekaj izbranih primerov množičnih selitev v Evropi v obdobju
med letoma 1880 in 2015,
v literaturi poiskati proučitev razlag dejavnikov selitev in jih povzeti,
podatke o množičnih selitvah dopolniti s primarnimi zgodovinskimi viri.
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2. Teoretična izhodišča
Malačič (2003, str. 157) selitve opredeljuje kot »prostorske premike posameznih prebivalcev
ali selivcev z odselitvenega na priselitveno območje«. Geografski terminološki slovar (2017)
pa selitev definira kot: »premik osebe iz kraja v kraj, z enega območja na drugo, iz ene
države v drugo, katerega posledica je sprememba trajnega ali začasnega bivališča«. Množična
selitev pa je v Geografskem terminološkem slovarju (2017) opredeljena kot: »neorganizirana
selitev velikega števila ljudi zaradi gospodarskih, socialnih, političnih, vojnih razmer in
naravnih nesreč«.
Verlič Christensen (2002) s pojmom selitveni val označuje nekatere značilne in množične
premike migrantov, na primer med razvitimi državami in državami v razvoju. Selitveni val
sestavljajo različne skupine migrantov: od ekonomskih in političnih migrantov do družinskih
članov že izseljenih migrantov in beguncev.
Najbolj osnovna delitev selitev je delitev na izseljevanje in priseljevanje (Malačič, 2003). V
Geografskem terminološkem slovarju (2017) je migrant opredeljen kot: »oseba, ki s
preselitvijo iz rojstnega, domačega kraja, kraja stalnega prebivališča spremeni okolje in s
krajem odselitve lahko pretrga osnovne gospodarske, socialne in družbene vezi«. Osebo, ki
zapusti neko geografsko območje (po navadi kraj ali državo rojstva), tako imenujemo
izseljenec ali emigrant; osebo, ki se priseli na neko novo geografsko območje, pa imenujemo
priseljenec ali imigrant (Lucassen, L., Lucassen, J., 2015).
Selitve kot družbeni proces so (če izvzamemo izgon in beg) odziv na kompleksne
ekonomske, ekološke, socialne, kulturne, eksistenčne in družbene razmere (Bade, 2005). Od
19. stoletja dalje je večina držav začela beležiti statistiko izseljencev in priseljencev. Kot
rezultat tega večina zgodovinarjev definira selitve kot stalni premik čez meje države rojstva
(Lucassen, L., Lucassen, J., 2015).
Kompleksnost selitev je eden izmed razlogov, zakaj je primerjava selitev skozi prostor in čas
tako težka. To dejstvo deloma pojasnjuje tudi, zakaj selitve ne igrajo večje vloge pri
razpravah o dolgoročnih dejavnikih gospodarske rasti, delovnih razmerij, neenakosti med
svetovnimi in lokalnimi regijami ter socialnih in kulturnih sprememb v zgodovini. Namesto
tega so selitve v veliki meri omejene na »problem« nizko kvalificiranih in kulturno tujih
priseljencev. S tem pa so zgodovinarji iz koncepta proučevanj selitev pogosto izključili
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visoko usposobljene migrante in notranje migrante. Zaradi te kompleksnosti ostaja želja, da
bi se oblikovala metoda, ki bi omogočala primerjavo selitev na globalni in zgodovinski ravni
(Lucassen, L., Lucassen, J., 2015).
Selitve lahko delimo glede na več kriterijev. V Preglednici 1 je predstavljena delitev selitev
glede na motive za selitev, razdaljo, smer, čas trajanja selitev, prostor in gospodarski sektor.

Preglednica 1: Delitev selitev glede na različne kriterije.

Motivi
Razdalja

Prisilne
Kratke
(lokalne selitve)

Smer
Čas trajanja
Socialnoekonomski
prostor

Enosmerne
Sezonske
Iz podeželja na
podeželje
(v času razvoja
kmetijstva po
letu 1500)
Kmetijski sektor Industrijski
(selitve kmetov) sektor
(selitve
delovne sile)

Gospodarski
sektor

Begunci
Srednje
(regionalne
selitve)
Krožne
Večletne
Iz podeželja v
mesto

Ekonomske
Selitve na dolge
razdalje
(mednarodne selitve)
Vrnitev
V času delovne dobe
Iz mesta v mesto

Kulturne

Terciarni sektor
(selitve npr.
medicinskih sester,
čistilk, vojakov …)

Elita
(selitve
poslovnežev,
izobražencev …)

Vseživljenjske
Kolonizacija
(naseljenci,
trgovci, vojaki,
pomorščaki)

Vir podatkov: Hoerder, Lucassen, J., Lucassen, L., 2011, str. XXIX.

2. 1. Uporabljene raziskovalne metode
Podatke o selitvah lahko dobimo na statističnih uradih posameznih držav. Toda le malo držav
je v preteklosti vodilo statistiko selitev za vsako leto posebej (izjeme so le Švedska,
Norveška, Nizozemska in Italija). Večina evropskih držav vodi natančnejšo statistiko šele po
drugi svetovni vojni ali še kasneje (po letu 1990 ali celo le zadnjih nekaj let). Za veliko
balkanskih držav (na primer Srbija, Bosna in Hercegovina ter Črna gora) pa so na statističnih
portalih zabeleženi le podatki o notranjih selitvah, medtem ko podatkov o mednarodnih
selitvah ni. Podatki o selitvah, zajetih v magistrskemu delu, tako temeljijo večinoma na
literaturi, ki govori o selitvah v Evropi.
S selitvami v Evropi se je največ ukvarjal nemški profesor sodobne zgodovine in strokovnjak
s področja selitev Klaus Jürgen Bade. Leta 2005 je izdal knjigo Evropa v gibanju (Europa in
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Bewegung), leta 2011 pa je bil urednik in skupaj s številnimi sodelavci tudi avtor obsežne
Enciklopedije o selitvah in manjšinah v Evropi (The Encyclopedia of European Migration
and Minorities: From the Seventeenth Century to the Present). Torej gre pri opisu večine
selitev le za približne ocene, saj natančnejši podatki o selitvah (to velja še posebej za starejša
obdobja) niso dosegljivi.
Magistrsko delo temelji na pregledu in proučitvi spoznanj iz strokovne literature, ki se nanaša
na temo selitev v Evropi. Pri pregledu strokovne literature in virov sta uporabljeni metodi
analize in sinteze. Glavni del naloge se nanaša na interpretacijo statističnih podatkov o
selitvah in oceni množičnosti selitev v znanstveni literaturi. Interpretacija in ocena
množičnosti selitev sta predstavljeni v preglednicah z izračuni. Pri opisu nekaterih primerov
selitev je uporabljena tudi kartografska metoda dela. Nekateri dejavniki selitev pa so še
dodatno podprti s primarnimi zgodovinskimi viri, kot so pisma izseljencev, spomini in izseki
iz intervjujev.
Statistična primerjava množičnih selitev je v magistrskem delu izvedena na več načinov. Prva
primerjava temelji na absolutnem številu migrantov, ki so v določenem obdobju zapustili
neko območje ali pa so se priselili v neko drugo območje. Ker so selitve kompleksen pojav,
odvisen od različnih dejavnikov, so selitveni valovi v posameznih primerih različno dolgi. V
nekaterih primerih je selitveni val bolj množičnih selitev kratek (do pet let), v drugih primerih
pa traja veliko dlje (trideset let ali še celo dalj časa). Zaradi tega so selitve s količinskega
vidika težko primerljive.
Poleg absolutnega števila migrantov primerjava izbranih množičnih selitev temelji tudi na
povprečnem letnem številu migrantov na posamezno obravnavano območje ali pa z njega:

Nekoliko drugačen pogled na množičnost selitev nam poda ocena kumulativne stopnje
selitev. V tem primeru gre za seštevek selitev v celotnem obdobju v razmerju do števila
prebivalcev v zadnjem letu zajetega obdobja. Ker se število prebivalcev stalno spreminja, je
napaka toliko večja v primerih, kjer so množične selitve potekale dalj časa. Ocena
kumulativne stopnje selitev je izračunana po naslednji enačbi:

5

Vrednosti ocene kumulativne stopnje selitev so izražene v odstotkih. Ker so tema
proučevanja množične selitve, so vrednosti tega kazalca po pričakovanjih visoke. Opozoriti
velja, da so podatki (tudi sodobni) o številu migrantov in številu prebivalcev v večini
primerov le precej grobe ocene, ki pa kljub temu omogočajo primerjavo množičnosti izbranih
selitev.
Ocena kumulativne stopnje selitev nam v primeru izseljevanja pove, kolikšen delež
prebivalstva se je iz izbrane države izselil, v primeru priseljevanja pa nam pove, kolikšen
delež predstavljajo priseljenci, zajeti v tem obdobju, v populaciji države priseljevanja. Pri tem
se število migrantov primerja s številom prebivalcev v zadnjem letu zajetega proučevanega
obdobja. Zaradi tega prihaja, zlasti v primeru množičnih migracij, ki so trajale dalj časa, do
napak pri izračunu. Kljub temu pa nam kazalec omogoča pridobitev okvirne slike
množičnosti selitev.
Ker pa so zaradi različnih dejavnikov selitve v posameznih državah potekale v različnih
časovnih obdobjih, je primerjava doslej navedenih kazalcev množičnosti selitev
problematična. Zaradi tega sem primerjavo selitev v Evropi v obdobju med letoma 1880 in
2015 izvedla še na podlagi ocene povprečne letne stopnje selitev:

Zaradi pomanjkljivosti podatkov, ki niso dostopni za vsako leto, so izračunani le grobi
približki ocen kumulativne stopnje selitev oziroma povprečne letne stopnje selitev.
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3. Primerjava izbranih primerov izseljevanja v Evropi v obdobju
med letoma 1880 in 2015
Vzorci izseljevanja v Evropi so se skozi obravnavano obdobje (med letoma 1880 in 2015)
zelo spreminjali. Konec 19. stoletja so prevladovale selitve, povezane z industrializacijo.
Industrijsko razvite države so potrebovale delovno silo, manj razvite države pa so se soočale
s problemom agrarne prenaseljenosti. Poleg tega so se pojavili novi načini prometa, ki so
omogočali množično izseljevanje na daljše razdalje. Konec 19. stoletja, predvsem pa v
začetku 20. stoletja, so se državam zahodne in severne Evrope ter Nemčiji pri prekomorskem
množičnem izseljevanju pridružile tudi preostale države osrednje Evrope ter države južne in
vzhodne Evrope. Oblikoval se je tudi vzorec selitev znotraj Evrope, značilen za prehod iz 19.
v 20. stoletje. Prebivalci manj razvitih držav vzhodne in južne Evrope so svoje priložnosti
iskali v zahodni in severni Evropi ter v Nemčiji (Imke Sturm, 2014).
Prvo polovico 20. stoletja zaznamujejo predvsem velike selitve, povezane s prvo in drugo
svetovno vojno ter z nacistično ideologijo, ki je vodila k tema dvema velikima vojnama.
Izrazite so bile tudi ekonomske selitve. Po drugi svetovni se je v Evropi ponovno vzpostavil
vzorec delovnih selitev v smeri z manj razvitega juga in vzhoda proti gospodarsko bolj
razvitemu severu in zahodu. Konec 20. stoletja pa zaznamuje propad vzhodnega,
komunističnega bloka ter selitve, povezane s temi dogodki. V 21. stoletju se nadaljujejo
delovne selitve v smeri z juga in vzhoda proti zahodu in severu (Bade, 2005).

3. 1. Analiza izbranih primerov izseljevanja v Evropi v obdobju med letoma
1880 in 2015
V Preglednici 2 so predstavljeni izbrani primeri izseljevanja iz evropskih držav v obdobju
med letoma 1880 in 2015. Podatki o številu prebivalstva in izseljencih so zbrani na podlagi
literature in gre le za grobe ocene. Le redki primeri temeljijo na natančnih podatkih,
pridobljenih iz statističnih uradov posameznih držav (to velja za Švedsko, Norveško, Italijo in
Španijo v drugi polovici 20. stoletja ter Ukrajino).
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Preglednica 2: Izbrani primeri množičnega izseljevanja v Evropi med letoma 1880 in 2015, pridobljeni na podlagi virov in literature o selitvah.
Število
prebivalcev
(konec obdobja)

Število
izseljenih

Povprečno
letno število
izseljenih

Ocena
kumulativne
stopnje
selitev

Ocena
povprečne
letne stopnje
selitev

Države
priselitve

Vir

5.294.885

812.915

32.517

15,35

0,614

ZDA, Kanada

2.390.402

504.369

16.270

21,10

0,681

ZDA, Kanada

49.500.000

4.219.000

105.475

8,52

0,213

Poljska
(1871–1939)

34.775.700

5.084.000

74.765

14,62

0,215

ZDA, Kanada, Brazilija,
Nemčija, Rusija, BiH, Švica,
Italija
ZDA, Nemčija, Brazilija,
Kanada, Francija

Population …, 2017.,
Kjeldstadli, 2011, str. 9.
Historisk statistikk, 2017.,
Kjeldstadli, 2011, str. 9.
Hahn, 2011, str. 88.,
Population history, 2017.

Italija
(1880–1930)

41.202.000

17.441.157

436.029

42,33

0,847

ZDA, Francija, Brazilija,
Argentina, Nemčija, AvstroOgrska, Švica

Nemčija
(1880–1893)
Irska
(1881–1950)
Slovenija
(1880–1914)
Judi – Nemčija
(1933–1939)

50.760.000

1.800.000

138.462

3,55

0,273

2.970.000

2.559.000

37.087

86,16

1,249

1.206.000

300.000

8.824

24,88

0,732

525.000

280.000

46.667

53,33

8,889

ZDA, Kanada, Brazilija,
Argentina, Avstralija
ZDA, Kanada, Velika
Britanija
ZDA, Nemčija, Egipt,
Argentina, Brazilija
Francija, Belgija, ZDA,
Nizozemska, Danska

Španija
(1945–1970)
Jugoslavija
(1945–1971)

34.041.500

1.400.000

56.000

4,11

0,165

20.500.000

1.000.000

38.462

4,88

0,188

Švedska
(1880–1905)
Norveška
(1880–1911)
Avstro-Ogrska
(1870–1910)

Francija, Nemčija, Velika
Britanija, Belgija
Nemčija, Francija, Avstrija,
Švedska

Praszalowicz, 2011, str.
144–146., Population …,
2006.
Popolazione …, 2017.,
Bertagna, MaccariClayton, 2011, str. 110–
112.
Bade, 2005, str. 285.,
Population …, 2006.
Smyth, 2011, str. 30–31.,
Population …, 2006.
Drnovšek, 2017.,
Population …, 2006.
Bade, Oltmer, 2011, str.
73., Jewish Population,
2017.
Pietschmann, 2011, str.
127., Population …, 2006.
Brunnbauer, 2016.,
Population history, 2017.
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Število
prebivalcev
(konec obdobja)

Število
izseljenih

Povprečno letno
število
izseljenih

Ocena
kumulativne
stopnje selitev

Ocena
povprečne
letne stopnje
selitev

Države
priselitve

Vir

Italija
(1946–1975)

55.268.549

4.000.000

160.000

7,24

0,250

Francija, Nemčija, Švica,
Argentina, Kanada, Venezuela

Grčija
(1950–1975)

9.046.500

1.200.000

48.000

13,26

0,531

Zahodna Evropa, Nemčija,
ZDA, Avstralija

Slovenija
(1961–1979)

1.882.304

103.582

5.755

5,50

0,306

Zahodna Evropa, Nemčija,
Švica, Avstralija

Bosna in
Hercegovina
(1992–1995)
Slovenija
(2006–2015)

4.400.000

1.000.000

333.333

22,73

7,577

Nemčija, zahodna in severna
Evropa

Bertagna, MaccariClayton, 2011, str. 113.,
Popolazione …, 2017.
Population …, 2006.,
Sundhaussen, 2011, str.
174.
Meddržavne selitve, 2017.,
Število prebivalcev …,
2017.
Šrubar, Fnukal, 2010.

2.063.077

144.561

14.456

7,01

0,701

Nemčija, Avstrija, Hrvaška,
Srbija, Kosovo

Španija
(2010–2014)

46.455.123

2.191.750

547.938

4,72

1,180

Ukrajina
(2014–2015)

45.426.200

700.000

350.000

1,54

0,770

Francija, Belgija, Velika
Britanija, Romunija, Maroko,
Kolumbija
Rusija, Belorusija, Nemčija,
Poljska, Italija, Francija,
Švedska

Meddržavne selitve, 2017.,
Število prebivalcev …,
2017.
Flujo de migración …,
2017., Spain. Emigration,
2017.
Jaroszewich, 2015.,
Population. Ukrstat.oreg,
2017.
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Iz Preglednice 2 je razvidno, da so bila obdobja množičnega izseljevanja iz posameznih držav
zelo različno dolga. Irska in Poljska beležita skoraj sedemdesetletno obdobje bolj množičnega
izseljevanja. Prav tako dolgo obdobje množičnega izseljevanja beleži tudi Italija (okoli 50
let). Dejavniki izseljevanja v teh državah so zelo kompleksni in raznoliki. Na drugi strani pa
imamo primere kratkotrajnega množičnega izseljevanja. Taka primera sta na primer Ukrajina
v kriznih letih 2014 in 2015 ter Bosna in Hercegovina v času jugoslovanskih vojn. Krajša, a
intenzivna obdobja so večinoma povezana z vojaškimi motivi.
V primeru selitev, navedenih v Preglednici 2, ki so potekale v daljšem časovnem obdobju, je
zaznati, da je bilo izseljevanje na začetku obravnavanega obdobja veliko močnejše kot proti
koncu zajetega obdobja izseljevanja. Na Irskem se je v prvih dvajsetih letih proučevanega
obdobja izselilo 46,7 % izseljencev, v naslednjih petdesetih letih pa preostalih 53,3 %
(Smyth, 2011, str. 30–31). Iz Poljske se je do začetka prve svetovne vojne izselilo kar 78,7 %
izseljencev, zajetih v proučevanem obdobju (Bade, 2005, str. 285., Praszalowicz, 2011, str.
144–146.), iz Italije pa kar 80,3 % izseljencev (Bertagna, Maccari-Clayton, 2011, str. 110–
111., Italy population, 2017).
Primerjava absolutnega števila izseljenih v izbranih primerih množičnega izseljevanja v
Evropi v obdobju med letoma 1880 in 2015 zaradi različno dolgih obdobij množičnega
izseljevanja ni mogoča. Absolutno se je v proučevanih obdobjih množičnega izseljevanja
daleč največ ljudi izselilo iz Italije (17.441.157 izseljenih; Bertagna, Maccari-Clayton, 2011,
str. 113). Razlog za veliko število izseljenih se skriva v dolžini obdobja izseljevanja. Med
izbranimi primeri izseljevanja se je najmanj ljudi izselilo iz Ukrajine (700.000 izseljenih;
Population, Ukrstat.oreg, 2017). Veliko število izseljenih iz Italije, pa tudi na primer iz
Poljske in Avstro-Ogrske, je posledica tega, da so te tri države tudi sicer populacijsko močne.
Na drugi strani pa je celotna judovska populacija v Nemčiji leta 1939 štela 525.000 ljudi
(Jewish Population, 2017) in je zaradi tega nemogoče pričakovati, da bo število izseljenih
veliko.
Izračuni povprečnih letnih izselitev, ki temeljijo na razmerju med številom izseljenih in
dolžino zajetega obdobja množičnega izseljevanja, ponujajo nekoliko drugačen pogled na
izbrane množične selitve. V ospredje stopijo sodobni primeri izseljevanja. Najbolj množična
selitev s tega vidika je izseljevanje iz Španije med letoma 2010 in 2014. Iz Španije se je v
tem obdobju v povprečju na leto izselilo kar 547.938 ljudi. Najnižje število izseljenih na leto
med izbranimi primeri izseljevanja beleži Norveška (16.270 izseljenih na leto). Norveška
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beleži na podlagi tega kazalca nizke vrednosti, ker spada med populacijsko šibkejše evropske
države in ne gre pričakovati, da bo absolutno število izseljenih primerljivo s populacijsko
močnejšimi državami.
Ocena kumulativne stopnje selitev temelji na razmerju med številom izseljenih in celotnim
številom prebivalstva držav, iz katerih se izseljenci v obravnavanem obdobju izselijo. Za
izračun kumulativne stopnje selitev je vzeto število prebivalcev v zadnjem letu zajetega
obdobja množičnega izseljevanja. Pri tem je potrebno opozoriti, da je taka primerjava le
ilustrativna, saj so selitve proces, ki traja več let, primerjava pa je narejena na podlagi enega
samega leta.
Slika 1: Ocena kumulativne stopnje selitev za izbrane primere množičnega izseljevanja v Evropi med
letoma 1880 in 2015.
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Viri podatkov: Bade, 2005, str. 285., Bade, Oltmer, 2011, str. 73., Bertagna, Maccari-Clayton, 2011, str. 110–
113., Brunnbauer, 2016., Drnovšek, 2017., Flujo de migración …, 2017., Hahn, 2011, str. 88., Historisk
statistikk, 2017., Jaroszewich, 2015., Jewish Population, 2017., Kjeldstadli, 2011, str. 9., Pietschmann, 2011, str.
127., Popolazione …, 2017., Population …, 2006., Population …, 2017., Population history, 2017., Population.
Ukrstat.oreg, 2017., Praszalowicz, 2011, str. 144–146., Smyth, 2011, str. 30–31., Spain. Emigration, 2017.,
Sundhaussen, 2011, str. 174., Šrubar, Fnukal, 2010.
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Ugotavljam, da se je v celotnem zajetem obdobju množičnega izseljevanja največ, kar 86,16
%, prebivalstva izselilo iz Irske, čeprav absolutna številka izseljenih ne izstopa od ostalih
primerov. Irska je »tradicionalni« primer države množičnega izseljevanja konec 19. in v
začetku 20. stoletja. V tej kategoriji veliko bolj preseneti Norveška. Med letoma 1880 in 1911
se je iz Norveške sicer odselilo »le« dobrih 500.000 prebivalcev, vendar pa to znaša kar 21,1
% vsega takratnega prebivalstva te države. Iz Slike 1 je razvidno, da najnižje stopnje
izseljenega prebivalstva med izbranimi primeri množičnih selitvenih valov beleži Ukrajina
(1,54 %).
Zadnja primerjava izbranih primerov izseljevanja v Evropi med letoma 1880 in 2015 pa je
bila izvedena s pomočjo grobe ocene povprečne letne stopnje izseljevanja. Na podlagi tega
kazalca daleč največjo stopnjo izseljevanja beleži primer Judov v Nemčiji (8,889) ter Bosne
in Hercegovine (7,577). V obeh primerih gre za selitve, ki so se odvijale v relativno kratkem
obdobju (v primerjavi z večino izbranih primerov izseljevanja v Evropi med letoma 1880 in
2015) – množično izseljevanje v času nacizma v prvem primeru in osamosvajanja države v
drugem primeru. Najnižje vrednosti kazalca ugotavljam v primerih izseljevanja iz Španije
(0,164) med letoma 1945 in 1970. Zanimivo je, da je vrednost kazalca v primeru izseljevanja
iz Italije, kjer je absolutna številka izseljenih daleč največja, le malo nad povprečjem (0,847).

3. 2. Dejavniki množičnega izseljevanja na podlagi izbranih primerov v
Evropi v obdobju med letoma 1880 in 2015
Selitve lahko med seboj primerjamo tudi na podlagi dejavnikov, ki so privedli do izseljevanja
v posamezni državi. Daljše kot je obdobje izseljevanja, bolj so dejavniki kompleksni in
raznoliki. Na podlagi izbranih množičnih selitev v Evropi med letoma 1880 in 2015, ki so s
pomočjo literature zajete v Preglednici 2, so v naslednjih podpoglavjih opisani glavni
dejavniki izseljevanja v izbranih evropskih državah ter to, kako so se le-ti skozi čas
spreminjali.

3. 2. 1. Švedska (1880–1905)
Evropo je med letoma 1880 in 1914 zajel nov veliki val prekomorskih selitev, ki se v
literaturi pogosto omenja tudi kot »velika migracija«. To je bila največja nekolonialna selitev
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v zgodovini te celine (Tonizzi, 2015). Tudi Švedska je bila del tega množičnega
prekomorskega izseljevanja iz Evrope v Severno in Latinsko Ameriko.
Industrijska revolucija je Švedsko zajela nekoliko kasneje kot najbolj razvite države zahodne
Evrope. Mest je bilo malo in še ta niso imela veliko prebivalcev. Konec 19. stoletja je na
podeželju še vedno živelo 75 % prebivalstva. Še en pokazatelj pozne industrializacije je delež
prebivalstva, ki se je preživljal s kmetijstvom. Leta 1870 se je s kmetijstvom preživljalo 72 %
prebivalstva, leta 1900 pa le še 55 % (The emigration …, 2017). Množična emigracija, ki je
bila iz Švedske usmerjena predvsem v ZDA (v začetku 20. stoletja se je kot alternativa ZDA
prvič pojavila tudi Kanada), je bila rezultat le-tega (Kjeldstadli, 2011). Večina migrantov, ki
je iz Švedske prišla v ameriška pristanišča, se je takoj odpravila proti osrednjim predelom
ZDA, kjer naj bi jih čakala zemlja, pripravljena za poselitev. Številne priseljence so
zaposlovale ameriške družbe. Gradili so železnice, lokalne oblasti pa so jih naselile na bolj
odročne dele države (The Swedes, 2016).

3. 2. 2. Norveška (1880–1911)
Prav tako kot Švedska je tudi Norveška spadala med tako imenovane »stare emigrantske
države«. Glavna vala izseljevanja sta si sledila med letoma 1879 in 1893 (z vrhom leta 1882)
in v nekoliko manjši meri med letoma 1901 in 1905. Norveška je med skandinavskimi
državami beležila daleč največji odstotek prebivalstva, ki se je odselil v ZDA. Po nekaterih
ocenah je izmed vseh evropskih držav le Irska v obdobju velikih prekomorskih selitev
izgubila večji delež prebivalstva kot Norveška (Kjeldstadli, 2011). Glavna dejavnika
izseljevanja sta bila podobna kot v primeru Švedske: nekoliko zapoznela industrializacija in
agrarna prenaseljenost. Konec 60. let 19. stoletja je bilo v ZDA nekoliko več kot 40.000
Norvežanov. V 80. letih 19. stoletja pa se je v ZDA iz Norveške izselilo 176.000 prebivalcev,
kar je predstavljalo kar eno devetino celotne populacije (The Norwegians, 2017).
Množično izseljevanje iz Norveške so spodbujala tudi pisma že izseljenih Norvežanov, ki so
domov poročali o svojih uspehih in načrtih za prihodnost. Andreas je v pismu svojim staršem
zapisal, kako se je znašel v novi državi:
»Dragi starši! Ko sem vam pisal nazadnje, še nisem našel zaposlitve in nisem vedel,
ali bom ostal tukaj ali bom odpotoval dalje proti zahodu. Sedaj sem našel zaposlitev v
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lokalni lekarni, tako da mislim, da bom še nekaj časa ostal tu [Brooklyn, New York].
V tretjem podjetju, kamor sem šel in vprašal, sem dobil zaposlitev in kot je tu navada
– vse naj bi šlo hitro – sem pričel z delom takoj, sredi dneva. Plače v resnici še niso
prav visoke, le 6 dolarjev na teden, toda se bodo zvišale, ko se bom naučil dovolj
dobro govoriti angleško. Farmacevti tu dobijo plačo od 18 do 25 dolarjev na teden in
to je dobra plača, več kot dobijo na Zahodu. /…/ Tu je še vedno vse novo zame;
ampak mislim, da mi bo kmalu všeč. Zelo sem zadovoljen s krajem, kjer sem ostal;
/…/.« (Letters from Norwegian Immigrants, 2008).

3. 2. 3. Avstro-Ogrska (1870–1910)
Na območju Avstro-Ogrske se je bolj množičen val izseljevanja v ZDA začel po letu 1867,
ko so sprejeli zakon, ki je vsem državljanom dovoljeval selitev preko meja cesarstva (moški
so lahko državo zapustili šele po tem, ko so odslužili vojaški rok). Med letoma 1870 in 1910
je Avstro-Ogrsko zapustilo preko štiri milijone prebivalcev. Od 3,5 milijona izseljencev, ki so
odšli preko Atlantskega oceana, jih je velika večina odšla v ZDA. Šele v začetku 20. stoletja
so se ZDA kot ciljne države avstro-ogrskih izseljencev pridružile tudi Kanada, Brazilija in
Argentina. Z 19,7 % so največjo skupino izseljencev predstavljali Čehi in Slovaki, sledili so
Poljaki (18,9 %), Slovenci, Hrvati in Srbi (16,1 %), Madžari (14,7 %), Nemci (11,8 %) in
Judi (7,1 %). Okoli 30 % izseljencev iz celotne Avstro-Ogrske se je izselilo v evropske
države. Večina jih je odšla v Nemčijo, Rusijo, Švico, Veliko Britanijo in Italijo. Po
priključitvi Bosne in Hercegovine k Avstro-Ogrski leta 1908 se je do začetka prve svetovne
vojne na novo priključeno ozemlje odselilo okoli 60.000 prebivalcev cesarstva (Hahn, 2011,
str. 88–89).
Skupni dejavniki izseljevanja za vse so bili povečan pritisk germanizacije, slabe kmetijske
razmere in up po boljšem življenju v ZDA. V drugi polovici 19. stoletja so postajale vse
glasnejše nacionalne zahteve nenemških narodov (Čehov, Madžarov, Slovakov, Slovencev,
Hrvatov, Srbov in drugih) po večjih enakopravnosti. Z uvedbo dualizma leta 1867 so Madžari
dobili samostojnost, drugi narodi pa ne. Kljub temu da so bile v decembrski ustavi iz leta
1867 zapisane pravice narodov do enakopravnosti in uporabe maternega jezika, so bile te le
delno uresničene. Nenemški narodi so po uvedbi dualizma občutili povečan pritisk
germanizacije, zato so se mnogi odločili za selitve v tujino (Avstro-Ogrska, 2017).
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Poljedelstvo je bilo neučinkovito zaradi majhnosti in tehnološke zastarelosti kmetij. Vlaganja
v kmetijstvo so bila neznatna. Z zemljiško odvezo leta 1848 so kmetje postali lastniki
zemljišč in visoko obdavčeni. Položaj kmeta se do prve svetovne vojne ni bistveno spremenil.
Soočali so se z visokimi davki, nekonkurenčnostjo pridelovanja in naravnimi ujmami
(Drnovšek, 2017). K tako številčnemu izseljevanju je veliko prispevala tudi agrarna
prenaseljenost. Rast prebivalstva je bila hitra, zakoni in vzorci dedovanj pa so kmetijske
posesti vedno bolj manjšali, tako da so le-te še komaj preživljale družine. Pravico do
dedovanja so imeli le prvorojeni sinovi, ostali otroci pa so ostali brez svojih deležev in
posesti, zato so mnogi poskušali srečo poiskati v »Novem svetu« (Austro-Hungarian
Immigration, 2015).

Slika 2: Priseljencii na Ellis Islandu čakajo na pregled.

Vir: Selected Images, 2013.

3. 2. 4. Poljska (1871–1939)
Poljska je še ena izmed držav z dolgo tradicijo izseljevanja. V začetku proučevanega obdobja
izseljevanja (med letoma 1880 in 1914) Poljska kot samostojna država ni obstajala. Ozemlje
današnje Poljske je bilo razdeljeno med tri države: Prusijo, Rusijo in Avstro-Ogrsko. V vseh
treh državah je današnje poljsko ozemlje veljalo za periferijo. Poljsko nacionalno gibanje je
bilo zatrto, prav tako je ozemlje današnje Poljske zaostajalo v gospodarskem razvoju. Konec
19. stoletja je še vedno več kot 80 % poljskega prebivalstva živelo od kmetijstva
15

(Praszalowicz, 2011). Morawska med letoma 1860 in 1914 ocenjuje skupno poljsko notranjo,
evropsko in meddržavno selitev na preko deset milijonov izseljencev. To pomeni, da so
selitve tako ali drugače zajele več kot tretjino poljskega prebivalstva, ki je takrat štelo 29
milijonov (Bade, 2005, str. 100).
Množično prekomorsko izseljevanje iz Poljske se je začelo nekoliko kasneje, kot je bilo to
značilno za zahodno, severno in srednjo Evropo. Poljski izseljenci so do 80. let 19. stoletja
večinoma prihajali iz pruskega dela, nastanili pa so se pretežno v ZDA. Sredi 90. let 19.
stoletja je izseljevanje iz tega območja upadlo. V drugih dveh delih Poljske pa se je
izseljevanje v tem času šele dobro začelo, in sicer najprej iz avstro-ogrskega, potem pa iz
ruskega dela. Med letoma 1870 in 1914 se je v ZDA po ocenah izselilo 1,8 do 2 milijona
Poljakov (Bade, 2005). Val izseljevanja v teh letih se v literaturi omenja tudi kot selitev »za
kruhom«. Odseljevali so se predvsem prebivalci ekonomsko zaostalih podeželskih provinc.
Poleg ZDA so bile ciljne države poljskih izseljencev tudi Nemčija, Francija in Belgija. Točno
število izseljenih iz Poljske je težko določiti, saj so bili državljani treh različnih držav, nobena
izmed njih pa ni vodila točne statistike izseljenih (Polish Emigration Abroad, 2017).
Na izoblikovanje poljskih selitev v Nemčijo in ZDA so pomembno vplivali agenti
ladjedelniških družb, verižne selitve in selitvena omrežja. Tako kot izseljenci iz drugih držav
so tudi Poljaki svoje izkušnje z življenjem v »Novem svetu« svojim znancem prenašali preko
pisem. Tisti, ki so bili z novimi razmerami zadovoljni, so v novo domovino vabili tudi svoje
sorodnike in znance. V pismih, ki so jih pošiljali domov, so sporočali, kakšno delo lahko
dobijo priseljenci in koliko bodo zaslužili. Johann Bonkowski je leta 1891 staršem sporočil,
kakšne razmere za delo čakajo njegovo sestro:
»Dragi ljubi starši! Pišem vam, da vam sporočim dobre novice. Hvala Bogu sem v
redu. 24. tega meseca sem prejel vaše pismo, v katerem ste mi sporočili, da se mi želi
moja sestra Marianna pridružiti tu v ZDA. Zdaj je dober čas za plovbo. Za pot
potrebuje vsaj 80 rubljev. Dobila bo službo kot hišna pomočnica. Plačana bo 8, 10,
17 dolarjev na mesec. Če pa bo razumela vse, kar ji bodo naročili, bo lahko zaslužila
še več. Če bi bila zdaj tu, bi zaslužila enako, kot zasluži zdaj, ko dela v Nemčiji.«
(Letters from America, 2013).
Niso pa bili vsi izseljenci enako navdušeni nad življenjem v novi domovini. Julian
Kszseszowski je prijatelju takole opisal delo v ZDA:
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»Tukaj izbirajo delavce tako kot v stari domovini živali na tržnici ali pa fante za
vojsko – da so le močni in zdravi; tako delajo z ljudmi. Res pa je, da če je nekdo
močan, mlad, zdrav in marljiv, lahko zasluži tudi 100 rubljev na mesec, ampak mora
znati govoriti ameriško. /…/ Toda če ima nekdo željo in si to lahko privošči, ga ne sme
biti strah priti v Ameriko. A biti mora močan in poln energije, živeti mora v dobri
soseski ter imeti dobro prebivališče in prijatelje /…/. Amerika je najbogatejša država,
toda vse njeno bogastvo je v zemlji; zato je delo tako težko /…/. Toda vsakdo lahko
pride sem brez obotavljanja in lahko zasluži kakšen groš veliko hitreje kot v domovini
/…/.« (Letters from America, 2013).
Poljska je po koncu prve svetovne vojna postala samostojna država, izseljevanje pa se je
nadaljevalo še naprej. Svetovna gospodarska kriza je v 30. letih 20. stoletja dosegla tudi
Poljsko, kar je sprožilo nov val izseljevanja. Selitvena politika ZDA je postala v obdobju med
obema svetovnima vojnama zelo omejevalna. Leta 1924 so v ZDA sprejeli imigracijski
zakon, s katerim so določili kvote za priseljevanje iz določenih držav. Zakon je bil namenjen
predvsem trajni omejitvi števila priseljencev iz »nezaželenih« območij, še posebej iz Rusije
in vzhodne Evrope (Immigration Act…, 2015). Glavni cilj poljskih izseljencev je zaradi
omejevanja priseljevanja v ZDA postala Francija. Izseljeval se je v glavnem delavski razred,
ki je svoje priložnosti za delo iskal v francoski industriji (Praszalowicz, 2011).

3. 2. 5. Italija (1880–1930; 1946–1975)
Poleg Poljske in Irske se je tudi Italija razvila v eno najpomembnejših izhodišč delovnih
selitev v času velike selitve preko Atlantskega oceana. Množično je bilo tudi izseljevanje v
gospodarsko razvite države Evrope. V Italiji je nastal zelo zanimiv vzorec izseljevanja iz
različnih delov države. V 80. letih 19. stoletja je večina prekomorskih izseljencev prihajala iz
osrednjega in severnega dela Italije, konec 19. in v začetku 20. stoletja pa je večina
izseljencev prihajala iz južnih predelov, saj so se severni deli Italije začeli industrializirati.
Med severno in južno Italijo so se pojavile tudi razlike v ciljih izseljencev. Na severu sta se
dve tretjini izseljencev izselili v druge evropske države, preostala tretjina pa je potovala preko
Atlantskega oceana. Na jugu pa je bilo to razmerje obrnjeno na glavo. Več kot 90 %
izseljenih je odšlo v Severno ali Latinsko Ameriko, 10 % pa v Evropo (Bade, 2005).

17

Leto 1870 označuje začetek množičnega prekomorskega izseljevanja iz Italije. Italijansko
kmetijstvo je bilo zaradi nizke cene žit iz Južne Amerike v veliki krizi. Tudi industrializacija
se je razvijala počasi. Gospodarsko bolj razvite države Evrope so ponujale ogromno
poklicnih priložnosti za nekvalificirane delavce iz Italije (Del Boca, Venturini, 2003). Na
množično prekomorsko izseljevanje pa je pomembno vplivala tudi revolucija v transportu, ki
je čas potovanja preko Atlantskega oceana skrajšala z nekaj mesecev na nekaj tednov. Leta
1876 je potovanje iz Evrope v ZDA z jadrnico trajalo 44 dni, s parnikom pa 14 dni. Ob koncu
19. stoletja je potovanje preko Atlantskega oceana trajalo le še sedem dni. Zaradi krajšega
potovanja so se zmanjšale tudi cene ladijskih prevozov (Bade, 2005, str. 147).
Glavni cilji italijanskih izseljencev so bile Francija, Brazilija, Avstro-Ogrska, Argentina in
ZDA. Izseljevanje v Brazilijo je bilo povezano z ukinitvijo suženjstva leta 1888. Italijanski
izseljenci so se večinoma zaposlovali na plantažah kave. Tudi izseljevanje v Argentino je v
glavnem povezano s potrebami v tej državi. V Argentino so sprva odhajali mladi moški (v
kasnejših fazah so se jim pridružile družine), ki so svoje priložnosti za zaslužek iskali
predvsem v gradbeništvu. Leta 1900 so Italijani predstavljali 12,5 % argentinske populacije.
Med izseljenci iz južnih predelov Italije so kot cilj prevladovale ZDA. Večina Italijanov se je
naselila v velika mesta na vzhodni obali in se zaposlila v tovarnah. V Evropi je kot glavni cilj
priseljevanja Italijanov prevladovala Francija. Sprva so se naseljevali v mestih v južni
Franciji (Marseille in Lyon), kasneje pa tudi v večjih mestih po vsej Franciji. Poleg Francije
so bile glavni cilji izseljencev v Evropi še Avstro-Ogrska, Nemčija in Švica (Bertagna,
Maccari-Clayton, 2011).
Tudi po prvi svetovni vojni se je izseljevanje iz Italije še naprej nadaljevalo, vendar ni bilo
tako močno, kot je bilo pred vojno. Med letoma 1917 in 1924 so bile ZDA še vedno glavni
cilj izseljevanja, potem pa so v ZDA uvedli bolj strogo selitveno politiko in izseljevanje v to
državo je zelo pojenjalo. Hkrati pa je na selitve v Italiji začel močno vplivati fašizem. V 30.
letih sta se oblikovali dve vrsti izseljevanja: prvo je bilo politično in je bilo povezano s
fašizmom, drugo pa je bilo povezano z italijanskimi kolonialnimi težnjami – po ocenah se je
nekaj manj kot 400.000 Italijanov odselilo v Libijo in Etiopijo (Bertagna, Maccari-Clayton,
2011, str. 112).
Izpostavljen je še en val izseljevanja iz Italije, in sicer med letoma 1946 in 1975, ko je Italijo
po ocenah zapustilo štiri milijone prebivalcev. Takoj po koncu druge svetovne vojne je
večina izseljencev domovino zapustila iz političnih razlogov (fašisti, ki so bežali pred
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kaznimi), v kasnejši obdobjih pa so prevladovali ekonomski izseljenci. Po drugi svetovni
vojni se je spremenila tudi politika selitev. Če so bile pred tem selitve precej svobodna izbira,
so bile po vojni strogo regulirane skozi bilateralne dogovore med državami. Italija je
selitvene dogovore podpisala s Francijo, Belgijo, Argentino, Kanado, Avstralijo in Nemčijo
(Bade, 2005).
Poleg že starih ciljev izseljencev so se v tem obdobju pojavili tudi novi: Avstralija, Kanada in
Venezuela. Še vedno pa je največ Italijanov odšlo v Francijo, Belgijo in Švico. Takoj po
koncu druge svetovne vojne je Švica prejela največ italijanskih izseljencev. Leta 1950 so
Italijani predstavljali 50 % tujcev v Švici oziroma 3 % vse švicarske populacije, leta 1975 pa
že 75 % tujcev oziroma 9 % vse populacije. Zaposleni so bili v glavnem v gradbeništvu in kot
delavci v industriji. Po drugi svetovni vojni se je tako večina izseljencev usmerila proti
evropskim ciljem, večina pa jih je prišla iz južne Italije (Bertagna, Maccari-Clayton, 2011,
str. 113).

3. 2. 6. Nemčija (1880–1893)
Nekoliko nepričakovano se je na seznamu primerov izseljevanja iz Evrope znašel tudi primer
izseljevanja iz Nemčije med letoma 1880 in 1893. Nemčijo je prekomorsko izseljevanje
zajelo že v prvi polovici 19. stoletja, toda pomemben val izseljevanja jo je zajel tudi med
letoma 1880 in 1893, ko je Nemčijo po ocenah zapustilo 1,8 milijona ljudi. Dejavniki
izseljevanja so precej tipični – na prehodu iz agrarne v industrijsko državo nemška industrija
ni zagotovila dovolj delovnih mest za številčno prebivalstvo. Selitve so se večinoma odvile
preko selitvenih mrež; sorodniki in prijatelji so znancem v pismih sporočali, kakšne se
razmere v tujini, in tako se je sprožila veriga selitev v tujino. Glavni cilji nemških izseljencev
so bile ZDA, Kanada, Brazilija, Argentina in Avstralija. Po letu 1893 je nemško izseljevanje
preko Atlantskega oceana usahnilo, je pa Nemčija postala pomembna tranzitna država za
izseljence iz preostalih delov Evrope. Med letoma 1894 in 1910 je le 11 % vseh, ki so iz
nemških pristanišč odpluli preko Atlantskega oceana, prihajalo iz Nemčije, 89 % pa je bilo
tujcev. Zanimivo je tudi to, da je le malo tistih, ki so Nemčijo uporabili kot tranzitno državo,
ostalo v njej (Bade, Oltmer, 2011, str. 69).
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3. 2. 7. Irska (1881–1950)
Največ izseljencev do prve svetovne vojne so v Evropi prispevali britanski otoki, pri čemer je
Irska odigrala daleč najvidnejšo vlogo. Irska je bila v 19. stoletju država z največ izseljenci v
Evropi. V stoletju, v katerem so evropske države beležile velik naravni prirast in povečanje
števila prebivalcev, se je na Irskem število prebivalcev v dobri polovici stoletja skoraj
prepolovilo – iz 8 milijonov leta 1846 na 4,5 milijona leta 1901 (Bade, 2005, str. 168). Proti
koncu 19. stoletja so ZDA postajale vedno pomembnejši cilj irskih izseljencev in so tako
nadomestile prej prevladujoče cilje v Angliji, Walesu in na Škotskem. Med letoma 1876 in
1921 je 84 % Ircev odšlo v ZDA, le 8 % pa v Anglijo, na Škotsko in v Wales (Bade, 2005,
str. 169).
Vzroki za izseljevanje v začetku proučevanega obdobja (med letoma 1880 in 1914) so se
navezovali na dogodke, ki so Irsko zaznamovali še pred tem. Irsko prebivalstvo je v začetku
19. stoletja močno naraslo (med letoma 1821 in 1841 se je povečalo za kar 1,4 milijona).
Veleposestniki (leta 1869 so predstavljali en odstotek irskega prebivalstva) so začeli zemljo
deliti na čedalje manjše parcele in jih dajati v zakup. Male posesti niso omogočale tržne
pridelave, temveč le pridelavo pridelkov za preživetje kmetov. Kmetje so na svojih posestih
gojili večinoma krompir, ki pa ga je sredi 19. stoletja prizadela huda epidemija krompirjeve
plesni. Na Irskem so se ukvarjali tudi z obrtno dejavnostjo, s prejo in tkanjem, toda hitra rast
angleške tekstilne industrije je Irce povsem zasenčila (Irish Immigration, 2015). Vsi ti
dejavniki so privedli do tega, da se je že do 80. let 19. stoletja iz Irske izselilo preko 4,4
milijone prebivalcev (Smyth, 2011, str. 30). Zaradi gospodarskega zastoja se je izseljevanje
nadaljevalo tudi konec 19. in v začetku 20. stoletja (Irish Immigration, 2015).
Za izseljevanje po letu 1880 je bilo značilno, da so Irsko zapuščale cele družine in ne samo
moški, kot je bila to navada prej. Irski izseljenci so zapustili skoraj popolnoma agrarno
državo. Mnogi so bili nepripravljeni na industrializirana, urbana središča v ZDA. Ker so bili
revni, so mnogi ostali kar v pristaniščih, v katera so pripluli. Irski priseljenci so pogosto
zasedli delovna mesta na dnu poklicne lestvice. Opravljali so ponižujoča in nevarna dela, ki
so jih drugi zavračali. Mnoge Irke so postale hišne pomočnice, medtem ko so moški delali v
rudnikih in so sodelovali pri gradnji železnic. Sčasoma so se lahko povzpeli po družbeni
lestvici. Za drugo in tretjo generacijo priseljencev je bilo že veliko lažje (Irish-Catholic …,
2016).
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Izseljevanje iz Irske se je nadaljevalo tudi v prvi polovici 20. stoletja. Še vedno sta kot glavna
cilja irskih izseljencev ostajali Velika Britanija in ZDA. Osamosvojitev Republike Irske na
selitvene tokove te države ni pomembno vplivala. Zaradi slabega gospodarskega položaja se
je izseljevanje iz obeh delov Irske še naprej nadaljevalo (Smyth, 2011). V 30. letih prejšnjega
stoletja se je zaradi svetovne gospodarske krize izseljevanje iz Irske nekoliko zmanjšalo (Irish
Immigration, 2015).
Število izseljenih iz Irske se je ponovno povečalo po letu 2009. Tako povišanje kot padec
števila priseljencev sta tesno povezana z gospodarskim razmerami na Irskem. Padec irske
ekonomije (BDP na prebivalca se je zmanjšal z 61.338,17 ameriških dolarjev leta 2007 na
48.541,48 ameriških dolarjev leta 2010) je povzročil, da je število izseljenih leta 2010
ponovno preseglo število priseljenih (Anual Population …, 2014, GDP …, 2016).

3. 2. 8. Judi – Nemčija (1933–1939)
Druga svetovna vojna je vodila do brez primere največjega števila prisilnih selitev v
zgodovini Evrope, o katerih bo še govora v primeru priseljevanja v Nemčijo med drugo
svetovno vojno. Množični pregoni pa so se v nekaterih delih Evrope in med določenimi
etničnimi skupnostmi začeli že pred samim vojaškim začetkom vojne. Eden izmed takih
primerov so Judi, ki so živeli v Nemčiji (Bade, Oltmer, 2011).
Leta 1933 je v Nemčiji po ocenah živelo približno 523.000 Judov (Jewish Population, 2017),
od tega jih je več kot tretjina živela v Berlinu. Takoj po nacističnem prevzemu oblasti se je
okoli 38.000 Judov izselilo v sosednje evropske države (v Francijo in Belgijo ter na
Nizozemsko in Dansko). Dejavnika, povezana z izseljevanjem Judov v začetku nacističnega
prevzema oblasti, sta bila tudi ta, da so Nemci odpustili vse Jude, ki so delali v javni upravi,
ter da so spodbujali k bojkotu judovskih trgovin. Nov večji val izseljevanja Judov iz Nemčije
so sprožili dogodki leta 1938. Spomladi in poleti tega leta se je močno povečal pritisk na
judovsko prebivalstvo, višek pa je bil pregon v novembru, znan tudi pod imenom »kristalna
noč«, ter kasnejša zasedba vse judovske lastnine (German Jewish Refugees, 2017).
Število judovskih izseljencev iz Nemčije se je zelo povečalo. Skupno se je po ocenah iz
Nemčije do začetka druge svetovne vojne izselilo 280.000 Judov (Bade, Oltmer, 2011, str.
73). Bade (2005, str. 310) ocenjuje, da se je Judom iz Nemčije po anšlusu leta 1938 pridružilo
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še okoli 150.000 Judov iz Avstrije in po münchenskem sporazumu iz istega leta še okoli
33.000 Judov iz Češkoslovaške. Preko 80 držav je sprejelo judovske begunce, največ
sosednje države ter ZDA, Palestina in Velika Britanija (Bade, Oltmer, 2011).
Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (2017) begunca opredeljuje kot osebo, ki je
bila prisiljena zapustiti svojo državo zaradi preganjanja, vojne ali nasilja. Begunec ima
utemeljen strah pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnosti, političnih prepričanj ali
pripadnosti določeni družbeni skupini. Najverjetneje se ne more vrniti v domovino ali pa se
vrnitve v domovino boji.
Mnogi Judi, ki so želeli zapustiti Nemčijo pred začetkom druge svetovne vojne, so naleteli na
številne težave, saj niso našli države, ki bi jih bila pripravljena sprejeti. Večina Judov je
želela oditi v ZDA, vendar niso mogli pridobiti za to potrebnih vizumov. V ZDA so leta 1924
z zakonom omejili priseljevanje nekaterih »manj zaželenih« etničnih skupin, med katerimi so
bili tudi pripadniki judovske rase. Tako je večina Judov ostala v Evropi (največ se jih je
odselilo v Francijo in na Nizozemsko), kjer jih je med vojno zajela nemška okupacija
(Emigration …, 2017). Po priključitvi Avstrije in Češkoslovaške k Nemčiji leta 1938 se je
povečal pritisk na svetovne voditelje po razrešitvi begunske krize. Ameriški predsednik
Franklin Delano Roosevelt je v juliju 1938 v francoskem mestu Evian-les-Bains sklical
mednarodno konferenco. Med devetdnevnim zasedanjem so predstavniki velesil sicer izrazili
sočutje do beguncev, toda nihče ni privolil v sprejem več judovskih beguncev. Zavrnitev
Judov pred drugo svetovno vojno ostaja črni madež mednarodne politike tistega časa (The
Evian …, 2017).
Zanimivo je tudi priseljevanje Judov v Palestino. Med letoma 1881 in 1948 se je v Palestino
priselilo okoli 477.000 Judov. Večinoma so prihajali iz vzhodne Evrope in Poljske. Po
ustanovitvi Izraela leta 1948 se je priseljevanje v to novonastalo državo močno povečalo. V
štirih letih po ustanovitvi Izraela se je vanj priselilo 687.624 Judov. Priseljevanje v Izrael se
je po tem nekoliko zmanjšalo in med letoma 1952 in 2015 v povprečju beleži okoli 38.000
priseljencev na leto (Israel, 2017).

3. 2. 9. Jugoslavija (1945–1971)
Velik del izseljevanja iz Jugoslavije takoj po koncu druge svetovne vojne je povezan z
dogodki okoli meje med Italijo in Jugoslavijo. Po koncu druge svetovne vojne so se začela
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pogajanja med jugoslovanskimi in italijanskimi oblastmi o tem, kdo bo prevzel oblast nad
tržaškim ozemljem. Določbe pariške mirovne konference leta 1947 so poleg rešitve spornega
ozemlja v obliki Svobodnega tržaškega ozemlja omogočale tudi, da se osebe, ki želijo
obdržati italijansko državljanstvo in italijanski jezik kot uradni jezik, lahko odločijo za
legalni odhod v Italijo (optirajo), vendar se morajo odpovedati jugoslovanskemu
državljanstvu. Številni so se za odhod odločili med letoma 1947 in 1953, najmočnejši val pa
je bil leta 1954, ko sta bili z Londonskim sporazumom ukinjeni coni A in B Svobodnega
tržaškega ozemlja in je bilo le-to začasno razdeljeno med Jugoslavijo in Italijo. Odhajanje iz
Istre se je nadaljevalo tudi po uradnem poteku roka za optiranje, ki je bil 5. 1. 1956. Ocene
optantov se v literaturi gibljejo okoli 20.000 in več (Fakin, Jerman, 2004, str. 120).
Po koncu druge svetovne vojne je Jugoslavija stopila na pot transformacije družbe iz pretežno
agrarne v industrijsko. Povojna socialistična Jugoslavija je od svoje predhodnice podedovala
številne ekonomske in socialne težave. Po celi državi je bila zelo visoka stopnja
brezposelnosti, toda ravno vsi ti brezposelni so bili temelj, na katerem se je obnovila in
razširila industrija, ki je bila med vojno porušena. Tako se je začel val notranjih selitev med
podeželjem in industrijskimi središči (Schierup, 1995).
Nekje do leta 1964, ko se je Jugoslavija s serijo gospodarskih in političnih reform nekoliko
bolj odprla zahodnemu, demokratičnemu svetu, je bilo zabeleženih veliko ilegalnih izselitev.
V 60. letih so oblasti ugotovile, da delavci v tujini prinašajo gospodarske ugodnosti celotni
državi. Z devizami, ki so jih izseljenci izmenjali v Jugoslaviji, je lahko vlada relativno poceni
kupovala dobrine v tujini. Istočasno se je Jugoslavija soočala tudi z visoko stopnjo
brezposelnosti. Vse to je privedlo do tega, da je Jugoslavija odprla svoja vrata delovnim
selitvam (Brunnbauer, 2016).
Po ocenah naj bi se do leta 1971 iz Jugoslavije izselilo okoli milijon prebivalcev. 60 % jih je
odšlo v Nemčijo, 12 % v Avstrijo, veliko jih je odšlo tudi v Francijo in na Švedsko
(Brunnbauer, 2016). V tem obdobju je obstajalo tudi prekomorsko izseljevanje, a je bilo
šibko. Leta 1973 je vsak deseti tujec v zahodni Evropi prihajal iz Jugoslavije (Schierup,
1995). Države prejemnice jugoslovanskih izseljencev so imele delavce iz te države rade, saj
so bili nekoliko bolj kvalificirani kot izseljenci iz južne Evrope in severne Afrike
(Brunnbauer, 2016).
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Zanimiva je tudi geografska in demografska razporeditev izseljencev. V odstotkih je največ
ljudi zapustilo Hrvaško, najmanj pa Črno goro. V začetku proučevanega obdobja so
prevladovali izseljenci iz severnih predelov Jugoslavije, proti koncu pa jih je velika večina
prihajala iz južnega dela. Med izseljenci so prevladovali mladi ljudje (večinoma iz agrarnega
okolja). Dve tretjini izseljenih je bilo moških, tretjina pa žensk (Brunnbauer, 2016).

3. 2. 10. Grčija (1950–1975)
Kot primer izseljevanja iz Evrope med letoma 1880 in 2015 navajam tudi val izseljevanja iz
Grčije med letoma 1950 in 1975. V tem obdobju je po navedbah v literaturi Grčijo zapustilo
1,2 milijona izseljencev (Sundhaussen, 2011). Večina jih je odšla v države zahodne Evrope in
Nemčijo, pa tudi preko oceana v ZDA, Kanado in Avstralijo. Številčnejše selitve v tujino je v
50. letih prejšnjega stoletja spodbudila grška državljanska vojna, ki je potekala med letoma
1946 in 1949. Na množično izseljevanje iz Grčije je vplival tudi vojaški prevzem oblasti med
letoma 1967 in 1974. Večina izseljencev iz tega obdobja je prišla iz grškega podeželja.
Naftna kriza leta 1973 in sprejetje bolj restriktivnih selitvenih politik v večini evropskih
držav sta izseljevanje iz Grčije po letu 1970 zelo zmanjšala (Greece, 2017).

3. 2. 11. Španija (1945–1970; 2010–2014)
Po drugi svetovni vojni se je tudi Španija pridružila državam izseljevanja. Izseljevanje je bilo
usmerjeno predvsem v gospodarsko bolj razvite države zahodne, severne in srednje Evrope.
V 50. letih je veliko španskih izseljencev pritegnila tudi Latinska Amerika, ki pa so jo v 60.
letih evropske države popolnoma nadomestile (Pietschmann, 2011). 80 % vseh izseljenih v
60. letih je svoje novo prebivališče poiskalo v Evropi (Izquierdo, Jimeno, Lacuesta, 2015).
Največ jih je odšlo v Francijo in Nemčijo, sledile so Švica, Velika Britanija, Nizozemska in
Belgija (Pietschmann, 2011).
Izseljevali so se večinoma moški s podeželja. V Španiji je po drugi svetovni vojni
primanjkovalo delovnih mest. Španski izseljenci so se v državah priseljevanja v glavnem
zaposlili v kmetijstvu in industriji. Konec 60. let je izseljevanje iz Španije zaradi gospodarske
rasti te države začelo upadati. Prav tako je na selitvene tokove vplivala tudi naftna kriza leta
1973 (Izquierdo, Jimeno, Lacuesta, 2015).
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Od 70. let 20. stoletja do leta 2007 je Španija beležila selitveni prirastek, kar pomeni, da se je
v državo priselilo več ljudi, kot se jih je iz nje odselilo. Na povečanje števila priseljenih sta
med drugim vplivala tudi padec režima Francisca Franca leta 1975 in vstop Španije v
Evropsko unijo leta 1986. Število izseljencev iz Španije je v letu 2007 spet začelo naraščati in
leta 2010 prvič po dolgem času preseglo število priseljenih (Spain, Emigration, 2017., Spain,
Immigration, 2017). Španija beleži tako visoke številke izseljevanja na račun v njej živečih
tujcev. Leta 2012 je državo zapustilo približno 50 od tisoč tujcev, prebivajočih v Španiji, in
manj kot eden izmed tisoč etničnih Špancev. Toda tudi število izseljencev med v Španiji
rojenimi državljani narašča (Izquierdo, Jimeno, Lacuesta, 2015).
Med cilji priseljevanja izseljenih iz Španije prevladujejo evropske države – največ se jih
izseli v Nemčijo in Veliko Britanijo. Med izseljenimi je več moških kot žensk; še zlasti to
velja za tujce, ki se izseljujejo iz Španije. Tuji izseljenci so po navadi starejši kot španski
(Izquierdo, Jimeno, Lacuesta, 2015). Deloma je to posledica dejstva, da gre v primeru
izseljevanja tujcev večinoma za tako imenovane povratne selitve. Med ciljnimi državami
tujih izseljencev namreč prevladujejo Romunija, Maroko, Ekvador, Bolivija, Kolumbija in
Brazilija (Flujo de migración, 2017).

3. 2. 12. Bosna in Hercegovina (1992–1995)
Razpad Jugoslavije je za sabo potegnil največje prisilne selitve v Evropi po drugi svetovni
vojni. Kljub temu da je razpad te države zajemal relativno majhno območje v Evropi, so
njegove posledice z vidika mednarodnih selitev zajele skoraj celo staro celino (Šrubar,
Fnukal, 2010). Najhujše opustošenje je med vsemi bivšimi republikami Jugoslavije utrpela
Bosna in Hercegovina. Vojna v tej republiki je trajala od aprila 1992 do novembra 1995. Pred
začetkom spopadov je na ozemlju Bosne in Hercegovine živelo 4,5 milijona prebivalcev
(Bade, 2005, str. 480), leta 1996 pa po ocenah le še 3.645.000 (Demografija, 2005, str. 24). V
času vojne je svojo domovino po ocenah zapustilo (tako kot za ostale primere selitev, ki so
posledica vojnih razmer, tudi v tem primeru natančni podatki ne obstajajo) okoli milijon
prebivalcev, še enkrat toliko pa jih je bilo notranje razseljenih. Veliko število beguncev je
odraz etnične pestrosti tega ozemlja. Pred vojno so 44 % prebivalstva predstavljali Bošnjaki,
32 % Srbi in 17 % Hrvati (Bade, 2005, str. 480).

25

Za selitve izven republike Jugoslavije so se odločali predvsem muslimani, medtem ko so Srbi
zatočišče pred vojno iskali v drugih predelih države in so se redkeje odločali za mednarodne
selitve. Glavni razlog za tako številne selitve se skriva za politiko etničnega čiščenja, ki so ga
spremljali psihično in fizično nasilje, odvzem lastnine, zanikanje političnih pravic ter
diskriminacija. Smer izseljevanja se je v veliki meri navezovala na vzorce, ki so prevladovali
že v času Jugoslavije – največ beguncev je odšlo v Nemčijo (Šrubar, Fnukal, 2010).

3. 2. 13. Ukrajina (2014–2015)
Pred začetkom vojaškega konflikta, rezultat katerega je bila priključitev Krimskega polotoka
Rusiji, so v Ukrajini zabeležili rahel upad v številu izseljenih. V letu 2014 pa so ponovno
zabeležili velik porast izseljencev iz te države (Jaroszewich, 2015). Število prebivalcev v
Ukrajini upada (leta 2003 je v Ukrajini živelo dobrih 48 milijonov prebivalcev, leta 2014 pa
45,4 milijona), kar je deloma tudi posledica velikega števila izseljenih (Population,
Ukrstat.oreg, 2017).
Že pred izbruhom vojaškega konflikta je bilo izseljevanje iz Ukrajine precej številčno. Ljudje
so bili predvsem nezadovoljni s splošno ravnjo življenja (nizke plače, korupcija …). V
raziskavi Inštituta za migracijsko politiko je anketiranec takole opisal razmere v svoji
domovini:
»Po mojem mnenju imamo zelo slabo kvaliteto življenja, ker je pomanjkanje vsega.
/…/ Tu je slabo zdravstveno varstvo … in ni možnosti za študij in zaposlitev.
Primanjkuje vsega in mi si želimo nekaj boljšega« (Düvell, Lapshyna, 2015).
Večina izseljenih si želi nove priložnosti ustvariti nekje v Evropi. Za mnoge Ukrajince je
Evropa sinonim za red, ekonomske priložnosti in stabilnost:
»Prvo, kar mi pride na misel (ko slišim besedo Evropa), je ekonomska stabilnost,
dobre priložnosti za izobrazbo, službo in za življenje. Evropski nivo življenja se sliši
lepo!« (Düvell, Lapshyna, 2015).
Dodaten tok izseljevanja v letu 2014 je povzročila ruska agresija na ukrajinsko ozemlje. Med
marcem 2014 in majem 2015 so zabeležili 1,3 milijona notranje razseljenih ter 700.000
mednarodnih beguncev. Poleg agresije na ukrajinski vzhodni meji in na Krimskem polotoku
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je izseljevanje povečalo tudi poslabšanje ekonomskih razmer. Ukrajinska valuta (hrivnija) je
v letu 2014 padla za več kot 50 % v primerjavi z ameriškim dolarjem. Inflacija je bila 24,7 %.
Vse to je povzročilo povečanje davkov in pristojbin. Zvišale so se tudi cene energentov, kar
je pomenilo, da so se na drugi strani zmanjšale plače, veliko ljudi je tudi izgubilo svoje službe
(Düvell, Lapshyna, 2015).
Velika večina mednarodnih beguncev je v obdobju med marcem 2014 in majem 2015
zatočišče našla v Rusiji ali Belorusiji. V precej manjši meri so se begunci odločali za odhod
proti zahodu. Izmed preostalih evropskih držav jih je največ odšlo v Nemčijo, na Poljsko, v
Italijo, Francijo in na Švedsko (Jaroszewich, 2015).

3. 3. Primerjava izbranih primerov množičnega izseljevanja v Evropi v
obdobju med letoma 1880 in 2015 s Slovenijo
Iz Preglednice 2 je razvidno, da se prvi večji v literaturi zabeleženi val izseljevanja iz
Slovenije (med letoma 1880 in 1914) kljub majhnemu absolutnemu številu izseljenih po
drugih kazalcih lahko enakovredno primerja z drugimi večjimi valovi izseljevanja v Evropi v
obdobju med letoma 1880 in 2015. Ocena kumulativne stopnje izseljevanja iz Slovenije v
prej omenjenem obdobju (med letoma 1880 in 1914) znaša 24,88 %.Kar pomeni, da se je v
tem obdobju iz Slovenije izselila skoraj četrtina vsega prebivalstva. Tudi ocena povprečne
letne stopnje selitev (za Slovenijo znaša 0,732), je primerljiva z množičnim izseljevanjem iz
Norveške in Italije.
Razlogi za množično izseljevanje pred prvo svetovno vojno so bili predvsem ekonomsko in
socialno pogojeni. V 19. stoletju so bile slovenske pokrajine podpovprečno razvite in so bile
pretežno poljedelske. Do prve svetovne vojne se položaj kmeta ni bistveno spremenil
(Stanonik, 1996). Ne smemo pozabiti tudi na nekatere druge dejavnike, ki so pomembno
vplivali na selitvene tokove na območju današnje Slovenije. To so osebni vzroki, strah pred
služenjem vojaškega roka in izognitev sodnim postopkom. Pogoji priseljevanja pa so bili
ugodni tudi na drugi strani. Na primer v ZDA, kjer so bili zaradi hitre industrializacije in
številnih še neposeljenih področij odprti za priseljence. Tako kot iz večine drugih držav
izseljevanja so tudi iz Slovenije večinoma odhajali mladi moški s podeželja (Drnovšek,
1988).
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Pospešeno izseljevanje iz Slovenije so opazili tudi avtorji slovenskih časopisov. V Kmetijskih
in rokodelskih novicah so takole zapisali:
»Dosihmal je le bolj Lahe gnala nesreča v Ameriko, zdaj se je lotila omótica tudi
Slovencev. Kakih šest gospodarjev iz okolice Goriške se napravlja tje; nekateri
pojdejo sami, drugi z družino. Kar je bil pred 60 –70 leti našim ljudem Trst, to jim je
zdej Aleksandrija in Amerika! Trst so imeli naši stari za konec sveta; zdaj sta
mlajšemu rodu Afrika in Amerika že domači deželi. Da bi le našli, česar iščejo!«
(Drnovšek, M., Brodnik, V., 2002, str. 74).
Iz Slovenije so se v manjši meri izseljevali tudi intelektualci. Te je v svet vodila želja po
svobodnejšem življenju. Duhovnik Matija Šavs je ob prihodu v ZDA vzkliknil:
»Velikanski kip in svetilnik objednem, Svoboda, nas vabi k sebi -v Ameriki smo!
Pozdravljena dežela Svobode!« (Drnovšek, M., Brodnik, V., 2002, str. 11).
Časopisi pa so svoje bralce opozarjali, da se v ZDA ne cedita samo med in mleko in da naj
ljudje dobro premislijo pred odhodom v »Novi svet«:
»/.../ [J]e tudi veliko teh misli, da bi bilo bolje iti v Ameriko srečo poskušat. Ta
nesrečna misel res čedalje huje v glavah roji, češ, da res tam pod nami ljudem pečene
tice v usta leté! Poprašal bi pa rad vse take kmete, kako mislijo tam izhajati, če
poprejšnje ni res, ker tukaj ne marajo za noben napredek in za umno kmetovanje? Kaj
bo pa tam, če se mora delati in sicer terdo delati, pa še tudi glavo in možgane rabiti,
če se hoče kaj pridobiti? Bodite tedaj pametni in začnite doma umnejše gospodariti in
stavimo kaj, da bo potem malokteremu v misel prišlo, vse prodati in jo tako daleč
potegniti.« (Drnovšek, M., Brodnik, V., 2002, str. 73).
V zadnjih desetletjih pred začetkom prve svetovne vojne je bil izseljenski val usmerjen
predvsem v ZDA, pa tudi v nemške dele Avstrije, Nemčijo in Egipt ter v manjši meri v
Brazilijo in Argentino. Po ocenah je ta val zajel okoli 300.000 Slovencev (Stanonik, 1966,
str. 115–116; Drnovšek, 2017). Kot posebnost velja omeniti tudi dekleta in žene z območja
Krasa, Vipavske doline in Brd, ki so se odločile za odhod v Egipt. V času pred prvo svetovno
vojno pa nekje do leta 1925 so v Egipt odhajale ženske, ki so imele doma novorojene otroke
in so se v Egiptu zaposlile kot dojilje. Po letu 1925 pa so v Egipt odhajale predvsem matere,
katerih otroci so bili stari dve ali tri leta, in so se zaposlile kot varuške, sobarice ali kuharice.
V tem obdobju (po letu 1925) ne govorimo več le o ženskem izseljevanju v Egipt, saj so se
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jim pogosto pridružili tudi moški, ki so se zaposlili kot šoferji, mehaniki, vrtnarji ali pa kot
delavci v naftni industriji (Koprivec, 2008). Po ocenah je leta 1902 v Egiptu delalo več kot
5.000 Slovenk (Aleksandrinke, 2013). Podatki za kasnejša obdobja ne obstajajo, vendar se
ocenjuje, da je njihovo število le še naraščalo.
Naslednji večji val izseljevanja je Slovenijo zajel v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja.
Slovenijo je takrat zapustilo nekaj preko 100.000 prebivalcev, odšli pa so v države zahodne
Evrope, Nemčijo, Švico in skandinavske države, pa tudi v Avstralijo, Kanado in ZDA.
Dejavnik, ki je Slovence najbolj vabili v svet, je bila hitra gospodarska rast v razvitih
evropskih državah. O notranjih dejavnikih izseljevanja pa nam največ povejo predeli, iz
katerih so se Slovenci največ izseljevali. To so bili Prekmurje, Posavje in Bela Krajina –
območja, na katerih je živelo največ kmečkega prebivalstva. Zaposlitev in boljši zaslužek sta
bila tako glavna vzroka za odhod v tujino (Drnovšek, 2017).
Ves čas kot glavni dejavnik izseljevanja poudarjam ekonomsko (ne)razvitost. V času
habsburške monarhije so se Slovenci sicer res izseljevali iz slabše razvitih predelov države, v
obdobju Jugoslavije pa so se Slovenci izseljevali iz gospodarsko najbolj razvitih predelov
države. V obeh primerih je bila stopnja gospodarske razvitosti v predelih izseljevanja nižja od
predelov, kamor so se Slovenci priseljevali (Drnovšek, 2017).
Za primerjavo je v Preglednici 2 dodano tudi število izseljenih iz Slovenije v zadnjih desetih
letih proučevanega obdobja (2006–2015). V tem obdobju je Slovenijo zapustilo 144.561
izseljencev. 61,5 % izseljencev iz Slovenije v zajetem obdobju je tujih državljanov, preostalih
31,5 % pa državljanov Republike Slovenije. Slovenski državljani se največ odseljujejo v
Avstrijo, Nemčijo, Švico, Hrvaško in Veliko Britanijo, tuji državljani pa večinoma v države
nekdanje Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Hrvaška, Kosovo), pa tudi
v Bolgarijo in Nemčijo (Meddržavne selitve, 2017).
Največ slovenskih državljanov, ki je Slovenijo zapustilo v obdobju med letoma 2006 in 2015,
je bilo starih med 25 in 34 let (Meddržavne selitve, 2017). Slovenijo v glavnem zapuščajo
mladi, ki svoje priložnosti zaradi pomanjkanja delovnih mest v Sloveniji iščejo v tujini
(število brezposelnih se je v Sloveniji povečalo iz 45.000 leta 2008 na 84.000 leta 2015;
Delovno sposobni …, 2017). Med tujimi državljani med cilji izseljevanja prevladujejo države
bivše Jugoslavije. V glavnem gre za povratne selitve, saj večina priseljencev v Sloveniji
prihaja iz teh držav (Meddržavne selitve …, 2017).
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4. Primerjava izbranih primerov priseljevanja v Evropi v obdobju
med letoma 1880 in 2015
Proces množičnega priseljevanja je Evropo v večji meri zajel šele po drugi svetovni vojni. V
začetku obravnavanega obdobja (med letoma 1880 in 1945) so le redke države beležile večje
število priseljenih. Med tradicionalne države priseljevanja v začetku omenjenega obdobja
spadajo Švica, Francija, Luksemburg in Belgija. Drugi večji preselitveni tokovi v tem času so
večinoma prisilne selitve, povezane z vojnami. Po drugi svetovni vojni se je Evropa, gledano
v celoti, začela počasi spreminjati iz celine izseljevanja v celino priseljevanja. Šele med
letoma 1960 in 1969 je postal evropski selitveni prirast pozitiven. Od leta 1970 dalje pa se je
priseljevanje po celini močno povečalo. Med letoma 1970 in 1979 se je v Evropo priselilo 1,9
milijona ljudi, v naslednjih desetih letih 1,6 milijona ljudi in v zadnjem desetletju 20. stoletja
še 2,1 milijona ljudi (Bade, 2005, str. 332). Številke priseljenih so v 21. stoletju le še
naraščale. 1. januarja 2015 je v državah članicah Evropske unije živelo 34,4 milijona
državljanov, ki so bili rojeni zunaj Evropske unije (Migration …, 2017). Poleg zunanjih
selitev pa ne smemo pozabiti na notranje selitve (selitve med evropskimi državami).

Slika 3: Večji selitveni tokovi v Evropi po letu 1945.

Vir: EU …, 2015.

V 50. letih prejšnjega stoletja je bil tok priseljencev v glavnem usmerjen iz držav južne
Evrope proti državam severne in zahodne Evrope. Gospodarstvo slednjih je po koncu druge
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svetovne vojne hitreje okrevalo in tako privlačilo mnogo migrantov. Na selitvene tokove je
pomembno vplivala tudi dekolonizacija. Dekolonizacija je sprožila val vrnitve evropskega
prebivalstva, ki je živelo v kolonijah. Premiki prebivalstva iz kolonij v matične države so bili
sprva olajšani, ker so nekdanje kolonialne sile omogočale dokaj preprosto pridobivanje
državljanstva prebivalcem svojih nekdanjih kolonij. V 70. letih so bile selitve v glavnem
povezane z združitvijo družin. Množične selitve znotraj Evrope v 90. letih 20. stoletja pa so
povezane predvsem s padcem »železne zavese«. Zaradi liberalizacije vzhodne in velikega
dela srednje Evrope so se pojavile selitve v smeri z vzhoda proti zahodu (Dustmann, Frattini,
2011). Po pristopu Španije in Portugalske (leta 1995) ter Italije (leta 1997) k schengenskemu
sporazumu so se pojavile bolj množične selitve znotraj Evrope v smeri iz teh držav proti
severu (Države članice …, 2017). Pristop številnih držav k Evropski uniji leta 2004 pa je
okrepil učinek delovnih selitev v smeri iz vzhodne Evrope proti zahodni. Ena izmed štirih
temeljnih svoboščin prebivalcev Evropske unije je tudi prost pretok ljudi. To načelo je zelo
olajšalo delovno selitev znotraj Evropske unije. V nadaljevanju pa so obravnavane tudi
množične selitve, ki so Evropo zajele v letu 2015.
Tako kot v poglavju o izseljevanju bodo tudi v tem poglavju podatki večinoma temeljili na
ocenah, povzetih po literaturi. Po drugi svetovni vojni je večina držav že začela voditi bolj
natančne statistične popise prebivalstva, tako da so sodobnejši podatki v veliki meri povzeti
po statističnih uradih obravnavanih držav.

4. 1. Analiza izbranih primerov priseljevanja v Evropi med letoma 1880
in 2015
V Preglednici 3 so na podlagi literature predstavljeni izbrani primeri množičnega
priseljevanja v Evropi v obdobju med letoma 1880 in 2015. Zabeleženi so valovi močnejšega
priseljevanja in število prebivalcev v posamezni državi na koncu zajetega obdobja. Kot pri
obravnavi izseljevanja tudi pri priseljevanju uporabim štiri različne načine predstavljanja
množičnosti selitev: absolutno število priseljenih, povprečno letno število priseljenih, ocena
kumulativne stopnje selitev in ocena povprečne letne stopnje selitev. Poleg statističnih
podatkov Preglednica 3 vsebuje tudi podatke o tem, iz katerih držav so prihajali priseljenci
ter podatek o viru.
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Preglednica 3: Izbrani primeri množičnega priseljevanja v Evropi v obdobju med letoma 1880–2015, povzeti po literaturi.
Število
prebivalcev
(konec obdobja)

Število
priseljencev

Povprečno
letno število
priseljencev

Švica
(1880–1910)

3.753.200

342.000

Nemčija
(1914–1918)

64.565.000

Francija
(1911–1931)
Grčija
(1923)
Nemčija
(1939–1945)

11.400

Ocena
kumulativne
stopnje
selitev
9,11

Ocena
povprečne
letne stopnje
selitev
0,304

2.500.000

625.000

3,87

0,968

41.860.000

1.555.000

77.750

3,71

0,186

6.010.000

1.200.000

1.200.000

19,97

19,967

69.677.000

8.000.000

1.333.333

11,48

1,914

339.800

66.700

2.668

19,63

0,785

78.008.000

19.681.333

562.234

25,23

0,721

2.666.567

349.067

11.634

13,09

0,436

9.355.300

800.000

400.000

8,55

4,276

Nemčija
(1989–1995)

81.817.000

8.547.229

1.424.538

10,45

1,741

Nizozemska
(1990–2015)

16.901.000

3.343.800

133.752

19,78

0,791

Luksemburg
(1945–1970)
Zvezna republika
Nemčija
(1953–1988)
Latvija
(1959–1989)
Portugalska
(1975–1976)

Države
izselitve

Vir

Nemčija, Francija, Italija,
Avstro-Ogrska

Population …, 2006.,
Vuilleumier, 2011, str. 97–
98.
Bade, 2005, str. 264–268.,
Population …, 2006.

Sovjetska zveza, Nizozemska,
Italija, Avstro-Ogrska, Poljska,
Belgija
Italija, Španija, Belgija, Poljska,
Nemčija, Alžirija, Portugalska,
kolonije v Aziji in Afriki
Turčija
Sovjetska zveza, Poljska,
Francija, Italija, Nizozemska,
Belgija, Kraljevina Jugoslavija
Italija, Španija, Grčija,
Portugalska, Turčija, Maroko
Turčija, Jugoslavija, Italija,
Nemška demokratična
republika …
Rusija
Angola, Mozambik, Gvineja
Bissau, Kapverdski otoki, Sao
Tome in Principe
Turčija, Bosna in Hercegovina,
Srbija, Črna gora, Italija, Grčija,
Poljska, Španija, Portugalska …
Poljska, Turčija, Španija, Italija,
Maroko, Romunija, Bolgarija,
Sirija, Rusija …

Bade, 2005, str. 260, 299.,
Moch, 2011, str. 54.,
Population …, 2006.
Population …, 2006.,
Sundhaussen, 2011, str. 172.
Bade, Oltmer, 2011, str. 73.,
Population …, 2006.
Caestecker, 2011, str. 48.,
Population …, 2006.
Bade, Oltmer, 2011, str. 76.,
Migrations Germany, 2017.,
Population by area …, 2017.
Garleff, 2011, str. 139.
Bade, 2005, str. 339.,
Population …, 2006.
Ausländische …, 2015,
str. 9., Migrations …, 2017.,
Population by area …, 2017.
External migration …, 2016.,
Population, households …,
2017.
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Število
prebivalcev
(konec obdobja)

Število
priseljencev

Povprečno
letno število
priseljencev

Italija
(2001–2005)

58.657.355

1.067.000

Španija
(2004–2008)

45.983.169

Irska
(2005–2009)

Države
izselitve

Vir

Albanija, Maroko, Romunija,
Kitajska, Tunizija, Senegal …

Bertagna, Maccari-Clayton,
2011, str. 114., International
…, 2016., Italy …, 2017.
Number of immigrants …,
2017., Spain. Immigration,
2017., Resident population
…, 2017.
Anual Population Change …,
2014., Census, 2017.,
Immigrants by country …,
2014.
Foregin-born persons ..,
2017., Population …, 2017.

266.750

Ocena
kumulativne
stopnje
selitev
1,82

Ocena
povprečne
letne stopnje
selitev
0,455

3.802.030

950.508

8,27

2,067

Romunija, Maroko, Italija,
Ekvador, Kolumbija, Bolgarija
…

4.533.400

530.700

125.925

11,11

2,778

Velika Britanija, Poljska, Litva,
Latvija, Romunija …

Švedska
(2006–2015)

9.851.017

1.074.064

107.406

10,90

1,090

Slovenija
(2006–2015)

2.063.077

197.856

19.786

9,59

0,959

Danska
(2006–2015)

5.659.715

733.455

73.346

12,96

1,296

Velika Britanija
(2006–2015)

65.110.000

5.771.000

577.100

8,86

0,886

Nemčija
(2011–2015)

82.176.000

6.867.407

1.716.852

8,36

2,089

Norveška, Afganistan, Sirija,
Irak, Turčija, Somalija, Tajska,
Eritreja, Finska, Albanija,
Kosovo …
Bosna in Hercegovina, Srbija,
Makedonija, Hrvaška, Kosovo,
Bolgarija …
Poljska, Nemčija, Romunija,
Norveška, Litva, Švedska,
Ukrajina, Velika Britanija,
Italija, Španija …
Indija, Poljska, Pakistan,
Nigerija, Romunija, Irska,
Bangladeš, Jamajka, Šrilanka,
Italija …
Turčija, Poljska, Italija,
Romunija, Srbija, Grčija,
Hrvaška, Sirija, Bolgarija …

Meddržavne selitve …,
2017., Število prebivalcev …,
2017.
Immigration by sex …,
2017., Summary …, 2017.
Long-term Migration …,
2017., Migrations in the UK
…, 2017., United Kingdom
…, 2016.
Ausländische Bevölkerung,
2015, str. 10., Migrations
Germany, 2017., Population
by area …, 2017.
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V Preglednici 3 je obravnavanih 19 primerov množičnega priseljevanja v Evropi v obdobju
med letoma 1880 in 2015, povzetih po literaturi. Za starejša obdobja so podatki podani v
ocenah, medtem ko podatki za novejša obdobja temeljijo na podatkih iz statističnih uradov
posameznih držav.
Absolutno se je izmed obravnavanih primerov največ ljudi priselilo v Zvezno republiko
Nemčijo v obdobju med letoma 1953 in 1988, in sicer 19.681.133 (Migrations Germany,
2017). V tem primeru gre tudi za časovno najdaljše zajeto obdobje (35 let), zato so taki
rezultati pričakovani. Nemčija tudi v ostalih zajetih obdobjih beleži zelo visoke absolutne
številke priseljenih. Po številu se je izmed vseh obravnavanih primerov najmanj ljudi priselilo
v Luksemburg (66.700; Caestecker, 2011, str. 48). Ker je Luksemburg prebivalstveno šibka
država (v primerjavi z drugimi obravnavanimi primeri), ne gre pričakovati visokih absolutnih
številk.
Povprečno letno število priseljencev je primerljivo z absolutnim številom priseljenih. Tudi v
tej statistični kategoriji najvišjo vrednost beleži Nemčija, ki je že na sploh po drugi svetovni
vojni veljala za državo, za katero je bilo značilno močno priseljevanje. Daleč najnižjo
vrednost pa iz že omenjenih razlogov beleži Luksemburg.
Ocena kumulativne stopnje selitev izpostavi nekatere primere, ki v primerjavi z absolutnim
številom priseljencev in povprečnim letnim številom priseljencev ne beležijo vidnih
vrednosti. Tako kot v primeru izseljevanja tudi pri oceni kumulativne stopnje priselitev
število priseljenih primerjam s številom prebivalcev v zadnjem letu zajetega obdobja. Še
vedno največji odstotek beleži priseljevanje v Zvezno republiko Nemčijo med letoma 1953 in
1988, in sicer je priseljeno prebivalstvo, zajeto v tem obdobju, predstavljalo kar 25,23 %
vsega prebivalstva glede na leto 1988. Najnižjo vrednost z vidika tega kazalca beleži
priseljevanje v Italijo med letoma 2001 in 2005. Priseljenci, ki so se v tem obdobju priselili v
Italijo, so predstavljali le 1,82 % vsega prebivalstva Italije v letu 2005.
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Slika 4: Ocena kumulativne stopnje selitev izbranih primerov priseljevanja v Evropi v obdobju 1880–
1995 v zadnjem letu zajetega obdobja selitev.
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Delež priseljencev
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19,97

19,63
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11,48
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9,11

10,45
8,55

3,09
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0

Viri podatkov: Bade, 2005, str. 264–339., Bade, Oltmer, 2011, str. 76., Caestecker, 2011, str. 48., Garleff, 2011,
str. 139., Migrations Germany, 2017., Moch, 2011, str. 54., Population …, 2006., Population by area …, 2017.,
Sundhaussen, 2011, str. 172., Vuilleumier, 2011, str. 97–98.

Švica in Latvija, ki po absolutnem številu priseljenih ne izstopata, beležita v tej kategoriji (t.
j. ocena kumulativne stopnje selitev) povprečne rezultate. Ta podatek nas opozarja na to, da
se pri obravnavi vseh selitev ne smemo ozirati le na število priseljenih ali odseljenih, temveč
da moramo upoštevati tudi velikost in število prebivalcev posamezne države. Nikakor ne
moremo pričakovati, da se bo na primer v Latvijo priselilo toliko ljudi kot v Nemčijo, toda
tudi slabih 350.000 priseljencev je za državo z dobrih 2,6 milijona prebivalcev zelo veliko,
med prebivalci Nemčije pa taka številka ne bi pomenila veliko.
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Slika 5: Ocena kumulativne stopnje selitev izbranih primerov priseljevanja v Evropi v obdobju 1990–
2015 v zadnjem letu zajetega obdobja selitev.
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9,59

8,86

8,36
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Viri podatkov: Anual Population Change …, 2014., Census, 2017., External migration …, 2016., Foregin-born
persons .., 2017., Immigration by sex …, 2017., International migrations …, 2016., Italy population, 2017.,
Migrations Germany, 2017., Migrations in the UK …, 2017., Meddržavne selitve …, 2017., Population …,
2017., Population by area …, 2017., Population, households …, 2017., Resident population …, 2017., Spain.
Immigration, 2017., Summary Vital Statistics …, 2017., Število prebivalcev …, 2017., United Kingdom …,
2016.

Daleč največjo vrednost pri oceni povprečne letne stopnje priselitev med izbranimi primeri
beleži Grčija, v katero se je v letu 1923 priselilo 1,2 milijona priseljencev (Sundhaussen,
2011, str. 172). Najnižje vrednosti pa beležijo primeri priseljevanja, ki so trajali dalj časa.
Takšen primer je na primer Francija (0,186), v katero se je v dvajsetih letih (1911–1931)
priselilo sicer kar 1.555.000 priseljencev (Moch, 2011, str. 54), toda izkaže se, da glede na
število prebivalcev (41.860.000; Population …, 2006) tudi tako visoka številka priseljenih ne
pomeni velikega odstotka.
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4. 2. Dejavniki množičnega priseljevanja na podlagi izbranih primerov v
Evropi v obdobju med letoma 1880 in 2015
V podpoglavjih, ki sledijo, so opisani glavni dejavniki priseljevanja v posamezne evropske
države za primere priseljevanja v Evropi v obdobju 1880–2015, ki so zajeti v Preglednici 3.
Pregled dejavnikov sledi v kronološkem vrstnem redu.

4. 2. 1. Švica (1880–1910)
Do srede 80. let 19. stoletja je Švica beležila visoko raven izseljevanja. Gospodarska rast in
gradnja železnice pa sta v Švico začela privabljati veliko priseljencev. Samo med letoma
1888 in 1900 se je v Švico priselilo 158.000 ljudi, v naslednjih desetih letih (med letoma
1900 in 1910) pa še 167.000 (Vuileumier, 2011, str. 97). Popis prebivalstva leta 1888 je prvič
zaznal več priseljencev kot izseljencev. Od tedaj, z izjemo med letoma 1914–1915, Švica
beleži pozitiven selitveni prirast. Med letoma 1873 in 1895 je švicarsko gospodarstvo počasi
raslo in napredovalo, ob začetku prve svetovne vojne pa je doživelo pravi razcvet. Bruto
domači proizvod se je povečal za 40 % (Vuileumier, 2011, str. 97).
Ena izmed pomembnih gonilnih sil razcveta švicarskega gospodarstva so bili izobraženi
priseljenci, predvsem iz Nemčije, ki so s seboj prinesli svoje bogate izkušnje in številne nove
ideje. Manj izobraženi priseljenci, ki so v tem obdobju večinoma prihajali iz Italije in AvstroOgrske, pa so sodelovali pri velikih gradbenih projektih, kot je gradnja železnice, ali so si
delo poiskali v tovarnah (Switzerland …, 2017).
Število prebivalcev se je v tem času povečalo za 20 % – deloma kot rezultat velikega števila
priseljencev in visoke stopnje rodnosti med njimi. Leta 1910 so tujci predstavljali skoraj 15
% švicarske populacije. Večji delež tujcev med prebivalci je v tem obdobju imel le
Luksemburg (Vuileumier, 2011, str. 97).
Število priseljenih je v Švici začelo ponovno naraščati po letu 1980. Vrh priseljevanja konec
20. stoletja je bil med letoma 1989 in 1994, ko se je v Švico priselilo 129.100 priseljencev
(Population change, 2017). Večino priseljencev so sestavljali delovni migranti iz Portugalske
in Jugoslavije, v 90. letih 20. stoletja se je povečalo tudi število beguncev iz Latinske
Amerike, Afrike in Azije (Vuileumier, 2011). Na povečanje števila priseljencev v Švici v
zadnjih letih je vplivalo dejstvo, da je Švica decembra 2008, kljub temu da ni članica
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Evropske unije, vstopila v schengensko območje (Države …, 2017). Med letoma 2009 in
2015 je statistični urad v Švici zabeležil milijon priseljencev. Od tega jih velika večina (več
kot 80 %) prihaja iz držav Evropske unije (Immigration et …, 2017).

4. 2. 2. Nemčija (1914–1918; 1939–1945)
Nemčijo danes poznamo kot tipično državo delovnih priselitev. V prvi polovici prejšnjega
stoletja pa so bile najbolj množične selitve v to državo povezane z velikimi vojnami. V času
prve svetovne vojne so vsa državna vojna gospodarstva pestili podobni problemi:
pomanjkanje delovne sile v oboroževalni industriji, rudarstvu in kmetijstvu. Sprva so potrebe
po dodatni sili pokrili tako, da so iz front poklicali vojake, nato so za delo začeli novačiti tudi
ženske in otroke. Toda v Nemčiji tudi odpoklicani vojaki, ženske in otroci niso zmogli pokriti
potreb po delovni sili. Tako stanje je vlado in podjetja pripravilo do tega, da so začeli novačiti
delavce iz tujine (Bade, 2005).
Zaposlovanje tujcev v vojnem gospodarstvu Nemčije je bilo v veliki meri povezano s
prisilnimi delovnimi selitvami. Konec prve svetovne vojne so v Nemčiji našteli najmanj 2,5
milijona tuje delovne sile, v kateri je bilo več kot 1,5 milijona vojnih ujetnikov. Največji
delež tuje delovne sile med prvo svetovno vojno so predstavljali Poljaki iz Rusije in AvstroOgrske ter Belgijci. Poljaki so v večji meri opravljali bolj težka dela v industriji ali pa so
delali na področju kmetijstva, medtem ko so Belgijci delali večinoma v oboroževalni
industriji. Literatura navaja, da je prav novačenje delavcev iz tujine pripomoglo k temu, da je
lahko Nemčija toliko časa zdržala v prvi svetovni vojni (Bade, Oltmer, 2011, str. 71).
Novo obdobje množičnih prisilnih selitev v Nemčijo označuje druga svetovna vojna. Obdobje
med letoma 1939 in 1945 je z vidika selitev zaznamovano z begom, izgoni in deportacijami.
Nemško gospodarstvo so, tako kot v prvi svetovni vojni, ponovno podpirali tujci. Oktobra
1944 je bilo v Nemčiji po ocenah osem milijonov prisilnih delavcev, med njimi šest
milijonov civilistov in dva milijona vojnih ujetnikov. Med državami, iz katerih so delavci
prišli, je leta 1944 z več kot tretjino (2,8 milijona) prevladovala Sovjetska zveza. Več kot
milijon tujih delavcev je prišlo še iz Poljske (1,7 milijona) in iz Francije (1,2 milijona). Poleg
teh je več sto tisoč prisilnih delavcev prišlo še iz Italije, Nizozemske, Belgije, Češkoslovaške
in Jugoslavije (Bade, 2005, str. 316).

38

Avgusta leta 1944 so tujci predstavljali četrtino vse delovne sile v Nemčiji. Zaposleni so bili
v vseh gospodarskih sektorjih in po vsej državi. Tuja delovna sila je predstavljala 46 % vseh
zaposlenih v kmetijstvu in 34 % zaposlenih v rudarstvu. V industriji, kjer so potrebovali manj
kvalificirano delovno silo, so tujci predstavljali kar štiri petine vseh zaposlenih. Zaposleni pa
so bili tudi v oboroževalni industriji. Povprečna starost tujcev se je gibala med 20 in 24 let.
Tretjina med njimi je bila žensk, ki so bile mlajše od 20 let (Bade, Oltmer, 2011, str. 73).
Med izgnanimi tekom druge svetovne vojne je bilo tudi veliko Slovencev. Nasilno izgnane na
prisilno delo so deloma naseljevali v delovna taborišča. Nekatera so bila strogo zastražena,
druga pa so delovala po bolj prostem principu. Nace Gole je v spominih na izgnanstvo takole
opisal prihod v taborišče:
»Tam [v taborišču] /…/ je bil vsak četrtek sejem. Prišli so okoliški kmetje, podjetniki
in drugi, ki so potrebovali delavce, in nas izbirali. Razstavili so nas po dvorišču,
očete, matere, otroke, vse družine, oni pa so hodili okrog nas, si nas ogledovali in
spraševali, kaj znamo delati. Vedel sem, da me zaradi majhnih otrok ne bo vzel noben
kmet, zato sem se hvalil, kaj vse znam delati. Družine, ki so imele dobro delovno silo,
so takoj pobrali, družine s kopicami otrok pa so morale na sejem po ves mesec ali pa
še dlje. Taki so morali čakati v lagerju, v katerem je bilo obupno veliko stenic. Neki
izobraženi Nemci, duhovni, zdravniki, so te sejme na skrivaj slikali. /…/ Lej, sem si
takrat mislil, pri nas doma je sejem za prasce, tukaj pa za ljudi.« (Kos, 1999, str. 99).
Po nacistični miselnosti so morali ljudje manjvrednih ras opravljati najtežja dela. Alojz Bec v
svojih spominih opisuje delo v taboriščih:
»V taborišču so nas razporedili po starostnih skupinah: starejše fante, stare nad 25
let, skupaj, mlajše skupaj, enako tudi dekleta, stare z otroki pa zopet skupaj.
Taboriščni režim je bil zelo strog. Bilo je dobro zaprto in zastraženo in možnosti
izhodna ni bilo. /…/ po štirinajstih dnevih so večino fantov poslali na delo /…/. Tudi
dekleta so poslali za dekle k nemškim družinam. Morala so opravljati vsa grda in
težka dela. /…/ V taborišču Siessen smo morali vsi na delo v tovarne, na železnico, na
kmetije ali pa pospravljati ruševine bombardiranih mest.« (Kos, 1999, str. 56).

39

4. 2. 3. Francija (1911–1931)
Francija beleži zelo dolgo tradicijo priseljevanja. Število priseljenih se je začelo povečevati
že v 18. in 19. stoletju kot rezultat industrializacije in nizke rasti domačega prebivalstva. V
okviru zahodnoevropskih držav, ki jih je industrijska revolucija prav tako hitro zajela, je bila
Francija izjema. Druge industrijsko razvite države so zaradi nagle rasti prebivalstva kljub
gospodarskemu razvoju v 19. stoletju beležile izseljevanje, Francija pa zaradi že omenjene
počasne rasti prebivalstva priseljevanje (France, 2017). V Franciji je število prebivalcev med
letoma 1861 in 1911 naraslo le za dobre štiri milijone ali 9,7 %. V istem obdobju je v Nemčiji
prebivalstvo naraslo za dobrih 27,5 milijona prebivalcev ali kar 42,2 % (Population …,
2006).
Prav tako kot Nemčija je tudi Francija med prvo svetovno vojno zaradi pomanjkanja delovne
sile novačila tuje delovne migrante. Največji delež so predstavljali vojni ujetniki, sledili so
delavci iz Alžirije ter iz francoskih koloniji v jugovzhodni Aziji in severni Afriki (Bade,
2005). Vseh tujih delavcev je bilo v Franciji v času prve svetovne vojne preko pol milijona
(Moch, 2011, str. 56).
Zaradi še naprej nizke rasti prebivalstva in velikih populacijskih izgub v času prve svetovne
vojne se je množično priseljevanje v Francijo v 20. letih prejšnjega stoletja nadaljevalo. Pri
popisu prebivalstva leta 1931 so v Franciji zabeležili preko 2,8 milijona priseljencev. V
največjem delu je šlo v 20. letih prejšnjega stoletja za delovne selitve. Največ priseljencev je
v obdobju med letoma 1911 in 1931 prišlo iz Italije in Španije. Italijani in Španci so skupaj s
prebivalci ostalih sosednjih držav Francije (Belgija, Nemčija, Švica) leta 1931 predstavljali
55 % tujcev. Po letu 1921 se je močno povečalo tudi priseljevanje iz Poljske. Poljaki so leta
1931 predstavljali 20 % tuje populacije v Franciji. Evropskim priseljencev so se pridružili
tudi priseljenci iz francoskih severnoafriških kolonij (Moch, 2011, str. 57).
Francosko gospodarstvo je priseljencem ponujalo veliko možnosti za zaposlitev. Poljaki so se
zaposlovali predvsem v rudnikih na severu Francije, njihove žene in dekleta pa so delo
poiskale v tekstilni industriji. Španci in Italijani so svoje priložnosti iskali predvsem na jugu
Francije. Veliko se jih je zaposlilo v kmetijstvu in tekstilni industriji (Bade, 2005).

40

4. 2. 4. Grčija (1923)
S koncem prve svetovne vojne so se na Balkanskem polotoku začele številne prisilne selitve.
V skladu z Wilsonovo idejo o pravici do samoodločbe narodov so članice antantnih sil na
Balkanu določile številne nove državne meje. Novonastale države naj bi bile etnično
homogene in naj bi preprečile nastanek novih vojaških konfliktov. Posledica namenov
homogenizacije prebivalstva na območju Grčije je tudi pogodba, podpisana med Grčijo in
Turčijo leta 1923. Na konferenci v Lausanni so se dogovorili o grško-turški prisilni izmenjavi
prebivalstva (Bade, 2005).

Slika 6: Zemljevid izgnanih iz območja Bolgarije, Grčije in Turčije leta 1923.

Vir: Greece – Turkey, 2017.

Posledica tega je bila, da so iz Turčije v Grčijo preselili okoli 1,2 milijona »Grkov«, med
katerimi nekateri sploh niso govorili grškega jezika, iz Grčije v Turčijo pa okoli 400.000
Turkov. Rezultat tega je bil, da se je etnična sestava nekaterih predelov Grčije in Turčije
povsem spremenila. Literatura navaja, da se je odstotek Grkov v grški pokrajini Makedonija
dvignil iz 43 % leta 1912 na 90 % leta 1926. Na drugi strani pa se je odstotek muslimanov v
turški vzhodni Trakiji v istem obdobju povečal iz 39 % na 95 % (Sundhaussen, 2011, str.
172).
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4. 2. 5. Luksemburg (1945–1970)
Luksemburg je postal država priseljevanja že takoj po koncu prve svetovne vojne.
Priseljevanje v to državo je bilo sprva zelo skrbno načrtovano. Tujci so se smeli priseliti v
državo le, če je bilo prosto kakšno delovno mesto. V začetku zajetega obdobja so priseljenci
tako imeli le »dopolnilno« vlogo. Opravljali so najmanj zaželena in težka dela v metalurgiji,
še posebej v železarstvu, ter v gradbeništvu. V prvih fazah je tuja delovna sila prihajala
predvsem iz Italije, Španije in Grčije. Dinamika selitev se je nekoliko spremenila hkrati z
gospodarskim razcvetom v 60. letih. Potreba po delovni sili je naglo narasla, vlada pa je
izgubila tako strog nadzor nad priseljevanjem. V tej fazi so priseljenci prihajali predvsem iz
Portugalske, Turčije in Maroka. Priselitev slednjih je bila bolj spontana in ne tako načrtovana
kot priselitev priseljencev, omenjenih v prvi fazi (Caestecker, 2011). Zaposlitvene priložnosti
v gospodarstvu so še naprej ostale najpomembnejša gonilna sila priselitev v Luksemburg.
Leta 1982 so v Luksemburgu 26,3 % prebivalstva predstavljali tujci. Višjo vrednost je v tem
obdobju beležil le Liechtenstein z 34,1 % tujcev (Bade, 2005, str. 333).

4. 2. 6. Zvezna republika Nemčija (1953–1988)
V Zvezni republiki Nemčiji (v nadaljevanju ZRN) so k hitri rasti gospodarstva po drugi
svetovni vojni veliko prispevali trije veliki valovi priseljevanja. Najprej je takoj po koncu
vojne v tri zahodne okupacijske cone prišlo 12,5 milijona nemških beguncev in izgnancev.
Šlo je za t. i. »volksdeutscherje« – Nemce, ki so živeli izven nemškega etničnega ozemlja.
Večina »volksdeutscherjev« je prihajala iz nekdanjih vzhodnih ozemelj Nemčije, ki so po
drugi svetovni vojni pripadla Poljski, Češkoslovaški in Sovjetski zvezi (Bade, 2005, str. 327).
Na sploh je bila Nemčija neposredno po koncu druge svetovne vojne stičišče množičnih
zunanjih in notranjih selitev. Proti koncu leta 1946 je v Nemčijo prišlo skoraj deset milijonov
beguncev. Do leta 1950 se je število beguncev in izgnanih povečalo na 12,5 milijona. Drugo
največjo skupino prisilnih migrantov pa je predstavljalo okoli 11 milijonov tako imenovanih
»razseljenih« oseb (Bade, 2005, str. 329). To skupino so večinoma sestavljali vojni ujetniki in
prisilni delavci v nemški vojni industriji. Njihovo vračanje v domovino je trajalo še leta po
koncu druge svetovne vojne (Dustmann, Frattini, 2011).
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Po ustanovitvi obeh nemških držav in do gradnje zidu leta 1961 se je iz vzhodnega v zahodni
del priselilo nekaj več kot štiri milijone ljudi. Sredi 50. let pa se je začel še tretji val
priseljevanja v ZRN. Slednjega zaznamujejo množične delovne selitve (Bade, 2005, str. 327).
Tuje delavce so v ZRN poimenovali »gastarbajterji«. Najemali so jih večinoma na podlagi
bilateralnih pogodb, ki jih je Nemčija med letoma 1955 in 1968 sklenila z Italijo, Španijo,
Grčijo, Turčijo, Portugalsko, Marokom, Tunizijo in Jugoslavijo (The History …, 2017).
Sprva je največ tuje delovne sile prišlo iz Italije, Španije in Grčije, v 70. letih pa je njihov
odstotek upadel. Istočasno s padcem deleža priseljencev iz južne Evrope je narasel delež
priseljencev iz Jugoslavije in Turčije. Leta 1980 so tretjino tujcev v ZRN predstavljali Turki,
sledili so prebivalci Jugoslavije z 14 % in Italijani z 13,9 % (Bade, Oltmer, 2011, str, 75–76).
Naftna kriza leta 1973 se je poznala tudi v selitvenih tokovih v Nemčiji. Število priseljenih se
je od leta 1973 do leta 1980 povečalo kar za 12,3 %, toda število zaposlenih tujcev se je
močno zmanjšalo iz 2,6 milijona leta 1973 na 2,1 milijona leta 1980. Še posebej visoke
stopnje brezposelnosti so beležili priseljenci iz Jugoslavije in Turčije. Po letu 1977 se je
priseljevanje še povečalo, predvsem na račun združevanja družin (The History …, 2017).
Turki so delali na najpomembnejših področjih industrijske proizvodnje in v rudarstvu. Turško
prebivalstvo je bilo, kakor tudi jugoslovansko in severnoafriško, na mnogih področjih
zapostavljeno. Življenje so jim oteževale tudi razne integracijske ovire, predvsem na račun
drugačne vere. Jezikovni problemi ter pomanjkljiva šolska in poklicna izobrazba so
integracijo v nemško družbo ovirali tudi drugi generaciji priseljencev. Za kar so v ZRN sprva
pričakovali, da bodo le začasne delovne selitve, se je sredi 70. let izkazalo za stalno
priseljevanje z vsemi posledicami (Bade, 2005).

4. 2. 7. Latvija (1959–1989)
Po koncu druge svetovne vojne so tri baltske države padle v okvir velike Sovjetske zveze.
Stalin je s ciljem po »enotnem narodu« med drugimi etničnimi skupinami promoviral ruski
jezik, literaturo ter običaje in navade. Eden izmed ukrepov, s katerimi je želel ohraniti svojo
oblast v območjih z drugimi narodnostmi, je bil tudi priseljevanje Rusov na ta območja.
Rezultat tega je bila močno spremenjena etnična sestava Latvije, pa tudi drugih dveh baltskih
držav. Odstotek Latvijcev je v državi padel z 62 % leta 1959 na 52 % leta 1989. V tem istem
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obdobju se je odstotek ruskega prebivalstva v Latviji povišal s 26,6 % na 34 % (Garleff,
2011, str. 139).

4. 2. 8. Portugalska (1975–1976)
Množično priseljevanje na Portugalsko v letih 1975 in 1976 je odraz dekolonizacije. V samo
osemnajstih mesecih je iz nekdanjih portugalskih kolonij – iz Angole, Mozambika, Gvineje
Bissau, Kapverdskih otokov ter iz otokov Sao Tome in Principe – po ocenah prišlo 800.000
priseljencev (Bade, 2005, str. 339). Med tistimi, ki so se iz kolonij vračali v domovino, so
prevladovali potomci na Portugalskem rojenih izseljencev v kolonije, pa tudi afriški črnci, ki
so tesno sodelovali s portugalsko vojsko v procesu osamosvajanja kolonij (Pietschmann,
2011). Gospodarsko zaostala domovina, kamor so se po dekolonizaciji začele vračati
demobilizirane enote, je v kratkem času doživela skoraj 10 % povečanje števila prebivalstva.
To je le še bolj povečalo stopnjo brezposelnosti, Portugalce pa lahko istočasno zasledimo kot
izseljence (Bade, 2005).

4. 2. 9. Nemčija (1989–1995)
Veliko povečanje števila priseljencev je v Nemčiji opaziti tudi med letoma 1989 in 1995, ko
se je na leto priselilo skoraj 1,5 milijona priseljencev. V največji meri je to rezultat odprtja
meja med zahodom in vzhodom. Združena Nemčija je postala središče evropskih selitev.
Poleg skupin priseljencev, ki so v ZRN prevladovale že pred tem – na primer Turki, Italijani,
Španci – so se močno povišale številke priseljencev iz območja bivše Jugoslavije (zaradi
vojne) in pa tudi etničnih Nemcev, ki so do tedaj živeli v vzhodni Evropi in se zaradi zaprtja
meja po drugi svetovni vojni niso smeli vrniti v domovino (Bade, Oltmer, 2011).
Zaradi številnih novih priseljencev se je močno povečal delež brezposelnih med tujci. Leta
1993 je bilo 16,8 % tujcev v Nemčiji brezposelnih. Ogromne številke priseljenih so v
domačem prebivalstvu vzbudile strah. V letih 1992 in 1993 je v Nemčiji močno naraslo
nasilje nad tujci (The History …, 2017).
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4. 2. 10. Nizozemska (1990–2015)
Priseljevanje na Nizozemsko je tesno povezano z njeno odprto selitveno politiko. Že v 70. in
80. letih 20. stoletja se je sprožil množični val priseljevanja na Nizozemsko, ki je bil deloma
posledica dekolonizacije, deloma pa posledica že omenjene liberalne selitvene politike in
možnosti za zaposlitev priseljencev. Selitve na Nizozemskem v 90. letih 20. stoletja najbolj
zaznamujejo združitve družin. Najpogosteje se najprej izseljujejo moški in če jim v državi
priseljevanja uspe, se jim v kasnejših fazah pridružijo družinski člani, ki so ostali v domovini
(Lucassen, J., Lucassen, L., 2011).
Na začetku 21. stoletja se je priseljevanje iz nekdanjih kolonij zmanjšalo, nekoliko večje
vrednosti beležijo le še priseljenci iz Antilov. Tudi priseljevanje iz Turčije in Maroka je v tem
obdobju upadlo. Na drugi strani pa se je po priključitvi velikega števila srednje in
vzhodnoevropskih držav Evropski uniji močno povečalo priseljevanje Poljakov, v nekoliko
manjši meri pa tudi Romunov in Bolgarov. Moški priseljenci so v glavnem zaposleni v
kmetijstvu in gradbeništvu, ženske pa kot čistilke (Lucassen, J., Lucassen, L., 2011).
Poselitveni vzorci priseljencev so zelo neuravnoteženi. Kot v večini drugih evropskih držav
so se priseljenci najpogosteje priseljevali v velika mesta, medtem ko podeželje za njih ni tako
zanimivo. V mestih naj bi imeli priseljenci več možnosti za pridobitev izobrazbe in
delovnega mesta. V največjih štirih mestih na Nizozemskem – Amsterdam, Rotterdam, Haag
in Utrecht – živi le 13 % nizozemskega prebivalstva, vendar ta štiri mesta sprejmejo več kot
30 % vseh priseljencev. V Amsterdamu in Rotterdamu ima skoraj polovica prebivalcev
priseljensko poreklo (Immigartion, 2017).
Veliko število priseljenih v 70. in 80. letih in liberalna selitvena politika sta v 90. letih med
prebivalci Nizozemske sprožili tudi močna negativna čustva do priseljencev. Problematična
je postala predvsem druga generacija priseljencev. Le-ti zaradi slabšega znanja jezika po
navadi niso pridobili dobre izobrazbe, posledično pa je bilo veliko tudi brezposelnih. Med
priseljenci se je močno povečal delež kriminalnih dejanj. Negativna občutja, predvsem do
muslimanskega prebivalstva, pa so še dodatno podkrepili teroristični napadi v ZDA in po
Evropi (Lucassen, J., Lucassen, L., 2011). Mnogi domačini si delijo naslednja mnenja:
»Včasih se bojim islama … Nadzorujejo soseske in so zelo močni. Doma se ne
počitim več varno.« (Kremer, 2013, str. 2).
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4. 2. 11. Italija (2001–2005)
Italija je bila že na več mestih omenjena kot država izseljevanja, toda po letu 2000 so številke
priseljenih prvič presegle številke izseljenih. Italijansko gospodarstvo je potrebovalo delovno
silo za službe, ki so bile za Italijane neprivlačne. Priseljenci iz vzhodne Evrope so se v
glavnem zaposlili v gradbeništvu, priseljenci iz Kitajske in Afrike v tekstilni industriji,
ženske pa večinoma kot čistilke ali oskrbovalke ostarelih. Leta 2005 je bilo v Italiji skoraj tri
milijone (ali 5 % vse populacije) priseljencev. Večina priseljencev je živela na severu (64 %)
in v osrednjih regijah (24 %). Med priseljenci so najvišje deleže predstavljali Albanci,
Maročani in Romuni (Bertagna, Maccari-Clayton, 2011, str. 114).
Struktura priseljencev se je po priključitvi novih držav k Evropski uniji v letih 2004 in 2007
precej spremenila. Zelo se je povečalo število priseljencev iz Evrope, kar nam kaže tudi
zemljevid Italije.

Slika 7: Zemljevid Italije, ki prikazuje primerjavo med prevladujočimi priseljenci v posameznih
italijanskih deželah med leti 2003 in 2014.

Vir: Lanni, 2016.
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4. 2. 12. Španija (2004–2008)
Zgodovina priseljevanja v Španijo je relativno kratka. V zadnji tretjini prejšnjega stoletja se
je Španija začela počasi razvijati iz države izseljevanja, preko tranzitne države za migrante, ki
so z juga želeli proti severu, v državo priseljevanja. Sprememba v številu priseljencev v
Španiji je posledica vrnitve mnogih Špancev iz držav Latinske Amerike ter vstopa Španije na
delovni trg Afrike, Latinske Amerike in vzhodne Evrope (Ortega Perez, 2003).
Med letoma 2004 in 2008 se je v Španijo priselilo kar 3,8 milijona priseljencev (Spain,
Immigration, 2017). 38 % tuje populacije prihaja iz držav Evropske unije, med katerimi
prevladujejo Romuni, 30 % priseljencev prihaja iz Latinske Amerike (največ iz Ekvadorja in
Kolumbije), 20 % priseljencev pa prihaja iz Afrike, največ iz Maroka (Garrido, Olmos,
2009). Zaradi gospodarske krize, ki se je v Evropi začela po letu 2008, se je število
izseljencev po tem letu začelo ponovno večati, dokler ni leta 2010 preseglo število
priseljenih. Od tedaj naprej v Španiji beležijo negativen selitveni prirast (Spain, Emigration,
2017., Spain, Immigration, 2017).

4. 2. 13. Irska (2005–2009)
Irska se je, tako kot sta se Italija in Španija, za kratek čas spremenila iz tradicionalne države
izseljevanja v državo priseljevanja. Na Irsko se je v letu 1996 prvič priselilo več ljudi, kot se
jih je iz nje odselilo. Pozitiven selitveni trend je trajal do leta 2009. Višek priseljevanja je
Irska beležila med letoma 2005 in 2009, ko se je v povprečju v državo priselilo 125.925
priseljencev na leto (Anual Population …, 2014).
Povečano priseljevanje na Irsko v tem obdobju je povezano z veliko gospodarsko rastjo te
države. BDP na prebivalca se je med letoma 2000 in 2007 zvišal za kar 35.096,25 ameriških
dolarjev; iz 26.241,92 ameriških dolarjev leta 2000 na 61.338,17 ameriških dolarjev leta 2007
(GDP …, 2016). V tem obdobju je največ priseljencev prišlo iz Poljske in Romunije pa tudi
iz Litve in Latvije jih je bilo veliko. Prav tako je bilo opaziti povišano priseljevanje iz Velike
Britanije, kar gre predvsem na račun vračanja izseljenih Ircev nazaj v domovino (Immigrants
by country …, 2014).
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4. 2. 14. Švedska (2006–2015)
Priseljevanje na Švedsko se je močno povečalo po letu 2001, ko so Švedi vstopili v
schengensko območje. To je pomenilo, da so se migranti iz Evrope brez večjih težav
priseljevali v to državo. V zadnjih desetih letih (med letoma 2006 in 2015) beleži Švedska
zelo visoke številke priseljenih – 1.074.064 priseljenih ali več kot 100.000 na leto (Population
…, 2017). Leta 2014 je bilo 16 % švedskega prebivalstva rojenega v tujini (Sweden …,
2017).
Glavni dejavniki priseljevanja na Švedsko so naslednji. Povečano število priseljenih na
Švedsko v zadnjem obdobju je v veliki meri odraz združevanja družin. Poleg tega se je v
zadnjih letih na Švedsko vrnilo veliko Švedov, ki so jo v prejšnjih obdobjih zapustili. Močno
se je povečalo tudi število prošenj za azil (Facts …, 2017). Število beguncev, ki so zaprosili
za azil, se je na Švedskem med letoma 2010 (12.130) in 2014 (35.642) potrojilo. Največ jih
prihaja iz Sirije in Eritreje (Sweden …, 2017). Velik del selitev na Švedsko pa predstavljajo
tudi tipične delovne selitve. Švedska ponuja možnost zaposlitve tako manj izobraženim
delavcem kot tudi tistim bolj usposobljenim. Poleg tega po opravljenem študiju na Švedskem
ostane tudi veliko tujih študentov (Facts …, 2017).
Vojna v Siriji je povzročila, da se je v Evropi močno povečalo število sirskih beguncev, ki so
zaprosili za azil. Leta 2014 je vsak peti priseljenec na Švedskem prihajal iz Sirije, leta 2015
pa že vsak četrti. Leta 2015 je za azil na Švedskem zaprosilo več kot 160.000 Sircev, kar je
dvakrat več kot leto prej. Število prosilcev za azil pa še narašča (Sweden …, 2017).
Mouhanad, odvetnik iz Sirije, takole opisuje svojo odločitev za priselitev na Švedsko:
»Nisem se odločil, da bom zapustil svojo državo, ampak sem bil prisiljen oditi. /…/
Kljub slabim občutkom, ki sem jih imel o odhodu iz svoje države, ko pomislim logično,
verjamem, da sem sprejel pravo odločitev. Pogrešam vse – dom, družino, prijatelje in
stare čase, vendar moram priznati, da Sirija ni več primeren in varen prostor za
življenje, delo in družino. /…/ Švedska je kraj, kjer lahko začnem znova in živim
ugledno življenje in kjer lahko pomislim na zaposlitev, družino in otroke.« (Sweden
…, 2017).
Zelo povečano število priseljenih pa je začelo Švede že močno skrbeti. Spremenila se je tudi
politika sprejemanja tujcev. Brez veljavnega potnega lista ali osebnega dokumenta priseljenci
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in begunci ne morejo prestopiti švedske državne meje. Švedska ministrica za zaposlovanje in
koordinatorka dela vlade z begunci Ylva Johansson je takole komentirala razmere na
Švedskem:
»To nenadno povečanje prebivalstva je povzročilo pomanjkanje vseh sredstev, od
stanovanj do šol in zdravstvenega varstva. In zato ne moremo nadaljevati s tako
velikim številom priseljencev, ki prihajajo k nam iz leta v leto.« (Sweden …, 2017).

4. 2. 15. Danska (2006–2015)
Začetki bolj množičnega priseljevanja na Dansko segajo v 60. leta 20. stoletja in so odraz
potrebe po nekvalificirani delovni sili (Immigration to Denmark, 2017). Priseljevanje pa se je
po letu 2005 močno povečalo. V obdobju med letoma 2006 in 2015 se je na Dansko priselilo
733.455 priseljencev, največ leta 2015, ko je na Dansko prišlo skoraj 98.000 priseljencev
(Summary …, 2017). Leta 2009 so tujci predstavljali 8 % vse danske populacije. Od tega sta
dve tretjini prihajali iz držav jugovzhodne Azije. Večina se jih je naselila v treh večjih mestih
– Copenhagen, Aarhus in Odense (Immigration to Denmark, 2017).
Danska je bila že od nekdaj pomembna zaščitnica beguncev in prosilcev za azil, toda s
povečanim številom prosilcev za azil leta 2015 (za azil je tega leta zaprosilo 21.000 ljudi) se
je spremenila tudi danska politika do priseljencev. Sprejeli so nekaj ukrepov, s katerimi so
omejili število sprejetih beguncev na leto (Delman, 2016).

4. 2. 16. Velika Britanija (2006–2015)
V Veliki Britaniji se prvo večje povečanje števila priseljenih opazi v 50. in 60. letih 20.
stoletja, ko se je povečalo število priseljencev iz Commonwealtha. Britanski zakon iz leta
1948 je dajal vsem državljanov britanskega imperija (torej tudi tistim iz Commonwealtha)
pravico do življenja in dela v Veliki Britaniji. Med letoma 1955 in 1962 je po ocenah v
Veliko Britanijo prišlo 472.000 ljudi (A Summary …, 2017). Največ priseljencev je prišlo iz
Indije, Bangladeša in Pakistana (Lunn, 2011).
Povečanje števila priseljencev v Veliki Britaniji je posledica trajne gospodarske rasti v tej
državi. Leta 2004 in 2007, ko so v Evropsko unijo vstopile številne države, se je pritok
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priseljencev, zlasti iz Poljske pa tudi iz drugih vzhodnoevropskih držav, močno povečal
(Somerville, Sriskandarajah, Latorre, 2009). Med letoma 2006 in 2015 je v Veliko Britanijo
prišlo 5.771.000 priseljencev (Migrations in the UK …, 2017). Ta številka je sestavljena iz
delovnih priseljencev, študentov iz tujine, prosilcev za azil in iz družin, ki se pridružujejo že
izseljenim družinskim članom. V letu 2008 je v Veliki Britaniji po ocenah živelo okoli 6,9
milijona ljudi, rojenih v tujini, kar predstavlja 11 % britanskega prebivalstva. Pet
najštevilčnejših skupin tujcev so predstavljali Indijci, Poljaki, Pakistanci, Irci in Nemci
(Somerville, Sriskandarajah, Latorre, 2009).
Število priseljenih se je po letu 2008 še povečevalo. Leta 2014 so tujci predstavljali že 13,1 %
britanske populacije. Največ priseljencev živi v Londonu in v jugovzhodni regiji Velike
Britanije. Po priključitvi Romunije k Evropski uniji se je močno povečal tudi njihov delež
med priseljenci v Veliki Britaniji, še vedno pa največja etnična skupina priseljencev ostajajo
Indijci (Migrants …, 2016).

4. 2. 17. Nemčija (2011–2015)
Nemčija je bila konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja, če izvzamemo obe svetovni vojni,
država z negativnim selitvenim saldom. Po drugi svetovni vojni pa se je priseljevanje v
Nemčijo močno povečalo. Samo v štirih letih (2011–2015) se je po podatkih statističnega
urada Nemčije v to državo priselilo preko 1,7 milijona tujih državljanov (Migrations
Germany, 2017).
O dejavnikih priseljevanja v Nemčijo je bilo napisanih že veliko besed in so podobni kot v
drugih državah: delovne selitve, združevanje družin in v zadnjih letih povečano število
prošenj za azil. Največ tujcev prihaja iz Poljske, Turčije in Romunije. Po letu 2014 so se v
večjem števil slednjim pridružili še Sirci (Ausländische Bevölkerung, 2017). Nemčija je med
vsemi evropskimi državami prejela največ beguncev v selitveni krizi, ki je Evropo zajela v
letu 2015. Po podatkih iz statističnega urada Nemčije je leta 2015 delež tujcev znašal 10,58
% (Population, Statistisches Bundesamt, 2017).
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4. 3. Primerjava izbranih primerov priseljevanja v Evropi v obdobju med
letoma 1880 in 2015 s Slovenijo
Slovenija je bila že v času Jugoslavije območje priseljevanja za mnoge druge državljane
ostalih republik. Leta 1957 je število priseljenih prvič preseglo število odseljenih. V 60. letih
prejšnjega stoletja je povprečno letno število priseljencev v Slovenijo znašalo 8.342
migrantov na leto (Meddržavne selitve …, 2017). V desetletju med letoma 1974 in 1983 pa je
bilo priseljevanje v Slovenijo še močnejše. Povprečno letno število priseljencev v Slovenijo v
tem obdobju znaša 11.732 migrantov na leto (Meddržavne selitve …, 2017). Priseljevanje je
bilo izrazito ekonomsko. Republika Slovenija je bila industrijsko najbolj razvit del
Jugoslavije in je potrebovala veliko delovne sile (Jakoš, 2009).
Prvi dve leti po osamosvojitvi je Slovenija beležila negativni selitveni saldo, ki je bil
predvsem posledica vrnitve dela prebivalstva v rojstne republike Jugoslavije. Pozitivni
selitveni saldo Slovenije do vključno leta 2004 ni bil zelo visok. Po letu 2004 pa se je
priseljevanje v našo domovino nekoliko povečalo in je število priseljenih na leto preseglo
10.000 priseljencev. Med letoma 2006 in 2015 se je v Slovenijo skupaj priselilo 197.856
priseljencev ali v povprečju skoraj 20.000 na leto. Priseljenci, ki so v zajetem obdobju prišli v
Slovenijo, predstavljajo kar 9,59 % slovenskega prebivalstva (Meddržavne selitve …, 2017).
Na podlagi tega podatka lahko Slovenijo uvrstimo med tiste države, ki so v zadnjem obdobju
prejele veliko število priseljencev. Delež, ki ga priseljeno prebivalstvo predstavlja v številu
vsega prebivalstva, je v istem časovnem obdobju primerljiv z Veliko Britanijo. Tudi tam
priseljenci med letoma 2006 in 2015 predstavljalo slabih 9 % prebivalstva, ob tem, da se je v
Veliko Britanijo priselilo več kot 5,7 milijona priseljencev več.
Dejavniki priseljevanja v Slovenijo so primerljivi z dejavniki priseljevanja v ostale evropske
države. Ugodne gospodarske razmere so privedle do povpraševanja po dodatni delovni sili (to
še posebej velja za gradbeništvo). Poleg tega je na tok selitev vplival tudi vstop Slovenije v
Evropsko unijo leta 2004. Pri velikem delu priselitev pa gre za združevanje družin. V tem
primeru govorimo o tako imenovanem sekundarnem priseljevanju družinskih članov v
Sloveniji že bivajočih priseljencev (Selitve, 2011).
Smeri selitvenih tokov so močno povezane z Jugoslavijo. Največji delež priseljencev še
vedno prihaja iz držav bivše skupne države. Leta 2011 je 86,7 % priseljencev prihajalo iz
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držav nekdanje Jugoslavije. Vstop Slovenije v Evropsko unijo pa je povzročil, da se je v
Sloveniji povečalo tudi število priseljencev iz vzhodne Evrope (Selitve, 2011).

Slika 8: Zemljevid Slovenije, ki prikazuje odstotek prebivalcev s prvim prebivališčem v tujini; po občinah
za leto 2011.

Vir: Selitve, 2011.

Za Slovenijo je značilna tudi zgostitev priseljencev na majhnem območju. Leta 2011 je
četrtina vseh priseljencev živela v Ljubljani, tretjina priseljencev pa v ostalih večjih mestih,
kot so Maribor, Celje, Koper, Velenje, Jesenice in Novo mesto (Selitve, 2011).

4. 4. Množične selitve v Evropo leta 2015
Leta 2015 je meje Evrope prečkalo preko milijon migrantov in beguncev. Tako množično
priseljevanje je v Evropi sprožilo pravo selitveno krizo, v kateri so se morale države
prejemnice spopasti z množičnim pritokom beguncev (Migrant crisis, 2016).
Politični nemiri v jugozahodni Aziji in v Afriki so močno preoblikovali selitvena gibanja v
Evropi. Število ilegalnih prečenj državnih mej se je začelo v letu 2011, ko je države severne
Afrike zajela tako imenovana »arabska pomlad« in je na tisoče Tunizijcev želelo priti v
Italijo. Iz istih razlogov so leto kasneje sledili begunci iz Libije. Največjo skupino beguncev v
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letu 2015 pa so predstavljali Sirci (39 %), sledili so Afganistanci (11 %) in Eritrejci (7 %).
Slabša osebna varnost in večanje revščine sta v beg poslala tudi številne migrante iz Iraka,
Nigerije, Pakistana, Somalije in Sudana (Park, 2015).

Slika 9: Število prosilcev za azil v Evropi v letu 2015; po mesecih.
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Vir: Asylum and first time …, Eurostat, 2017.

Točno število priseljenih v Evropo v letu 2015 ni znano. V ospredje je stopil tudi problem
razlikovanja med prosilci za azil in begunci na eni strani ter delovnimi migranti na drugi
strani. Prosilec za azil je opredeljen kot oseba, ki beži pred preganjanjem ali konfliktom in
zato zaprosi za mednarodno zaščito. Begunec pa je prosilec za azil, katerega zahtevek je bil
odobren. Na drugi strani je ekonomski migrant oseba, katere primarni motiv za odhod iz
domovine je ekonomski dobiček. Izraz migrant se pogosto uporablja za vse tri zgoraj naštete
termine. Rečeno drugače: vsi begunci so priseljenci, toda niso vsi migranti begunci (Park,
2015).
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Po podatkih statističnega urada za Evropsko unijo (Eurostat) je leta 2015 v Evropi za azil
zaprosilo 1.393.880 ljudi. Daleč največ, 476.510, prosilcev za azil je bilo v Nemčiji. Z več
kot 100.000 prosilci za azil ji sledita še Madžarska (177.130) in Švedska (162.455).

Slika 10: Število prošenj za azil v letu 2015; po državah.
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Vir: Asylum and first time …, Eurostat, 2017.

Slika 11: Izvor prosilcev za azil v Evropi v letu 2015.
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4. 4. 1. Primerjava množičnih selitev v Evropi v letu 2015 in v preteklih obdobjih

Selitve, ki so Evropo zajele v letu 2015, so delno primerljive z izbranimi primeri množičnih
priselitev v Evropi v obdobju 1880–2015. Z vidika absolutnega števila priseljenih je bilo na
nivoju celotne Evrope zabeleženo število prosilcev za azil, ki je popolnoma primerljivo
oziroma celo mnogo večje, kot je bilo število priseljenih v nekaterih drugih izbranih primerih
bolj množičnega priseljevanja v Evropo. Ko pa se število prosilcev za azil razporedi po
državah, postane število absolutno priseljenih mnogo manjše in manj primerljivo z drugimi
primeri. V največji meri je to posledica tega, da gre v primeru selitev v letu 2015 za dogodek,
ki se je razvijal tekom enega leta, v večini ostalih primerov pa gre za dogodke, ki so trajali
bistveno dalj časa in je zato seštevek migrantov večji.

Preglednica 4: Število prosilcev za azil v letu 2015 in ocena povprečne letne stopnje selitev za izbrane
evropske države.
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Na podlagi povprečnega letnega števila migrantov so selitve iz leta 2015 nekoliko bolj
primerljive z ostalimi izbranimi primeri množičnih selitev. Najbolj primerljivo je število
prosilcev za azil v Nemčiji, kjer je za azil zaprosilo največ migrantov. Ko število prosilcev za
azil v Nemčiji leta 2015 primerjamo s povprečnim letnim številom migrantov v Nemčiji v
obdobju med letoma 2011 in 2015, pa se pokaže, da azilanti predstavljajo le 7 % priseljenih v
Nemčijo v tem obdobju. Povprečno letno število migrantov iz leta 2015 je primerljivo tudi s
populacijsko šibkejšimi državami, ki so bile obravnavane v okviru izbranih primerov
množičnega priseljevanja v Evropo, sicer pa ostali primeri beležijo veliko višje vrednosti.
Primerjava ocene kumulativne stopnje selitev pokaže, da so bile selitve v letu 2015 veliko
manj množične, kot so bile izbrane priselitve v zgodovini Evrope. V letu 2015 se vrednosti
gibajo od 0,12 % do 1,8 %. V primerih izbranih množičnih priselitev v Evropi v obdobju med
letoma 1880 in 2015 pa izbrani primeri priselitev pri tem kazalcu beležijo precej višje
vrednosti (od 1,82 % do 25,23 %).
Ocena povprečne letne stopnje selitev v letu 2015 nekoliko bolj izpostavi le primera
Madžarske in Švedske. Ostale vrednosti pa so primerljive z manj množičnimi izbranimi
priselitvami v Evropi s tega vidika. Vrednosti ocene povprečne letne stopnje selitev so v
drugih izbranih primerih priseljevanja v Evropi med letoma 1880 in 2015 veliko višje.
Kljub temu da je imela Nemčija v letu 2015 največ prosilcev za azil, je bilo na Madžarskem
zabeleženo najvišje razmerje med prosilci za azil in njenim prebivalstvom. Skoraj 1.800
beguncev na 100.000 Madžarov je v letu 2015 na Madžarskem zaprosilo za azil. Sledi ji
Švedska z 1.667 prosilci za azil na 100.000 prebivalcev in Avstrija z 1.027 prosilci za azil na
100.000 prebivalcev. V Nemčiji je na 100.000 prebivalcev za azil zaprosilo 587 ljudi.
Povprečje v Evropski uniji je znašalo 260 prosilcev za azil na 100.000 prebivalcev, v
Sloveniji pa je na 100.000 prebivalcev za azil zaprosilo 13 ljudi (Migrant crisis, 2016).
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5. Sklep
V magistrskem delu sem obravnavala različne primere izseljevanja in priseljevanja v Evropi
v obdobju med letoma 1880 in 2015. Skušala sem zajeti celotno obravnavano obdobje ter
celotno območje Evrope. Zajetih je malo primerov iz vzhodne Evrope. Deloma je to
posledica dejstva, da je bilo beleženje selitev v preteklosti na tem območju zelo
pomanjkljivo, deloma pa tega, da so primeri iz drugih delov Evrope veliko bolj izstopajoči.
Med primeri izseljevanja v Evropi med letoma 1880 in 2015 najbolj izstopa val izseljevanja
iz Italije med letoma 1880 in 1930. V tem petdesetletnem obdobju se je iz Italije odselilo kar
17.441.157 prebivalcev. Z vidika povprečnega letnega števila migrantov je med vsemi
izbranimi primeri najbolj množično izseljevanje iz Španije med letoma 2010 in 2014, ko se je
iz Španije na leto izselilo preko 540.000 ljudi. Spet drugačen pogled na množičnost selitev
nam da ocena kumulativne stopnje selitev. S tega vidika je bilo med vsemi obravnavanimi
primeri najbolj množično izseljevanje iz Irske med letoma 1881 in 1950, ko se je izselilo
86,16 % prebivalstva glede na število prebivalcev leta 1950. V magistrskem delu sem
množičnost selitev primerjala tudi z vidika ocene povprečne letne stopnje selitev. V tem
primeru lahko največjo množičnost pripišemo izseljevanju Judov iz Nemčije tik pred
začetkom druge svetovne vojne.
Dejavniki izseljevanja so si sorodni skozi vsa obdobja. Ekonomske selitve so povezane s
slabšo gospodarsko situacijo v državi izseljevanja in boljšim gospodarskim stanjem v državah
prejemnicah izseljencev. Večji valovi izseljevanja pa so pogosto povezani tudi z različnimi
političnimi dejavniki, kot so vzpon fašizma in nacizma ter vojne. Glavni cilji izseljevanja
pred drugo svetovno vojno so bili prekomorski cilji (ZDA, Kanada, Brazilija, Argentina in
Avstralija). Po drugi svetovni vojni pa je začelo prevladovati preseljevanje znotraj Evrope.
Izseljenci so svojo novo domovino najpogosteje našli v Nemčiji, Belgiji, Franciji in na
Švedskem.
Med izbranimi primeri priseljevanja v Evropi v obdobju med letoma 1880 in 2015 po
absolutnem številu priseljenih izstopa primer priseljevanja v Zvezno republiko Nemčijo
(ZRN) med letoma 1953 in 1988. V tem obdobju se je v ZRN priselilo kar 19.681.333
priseljencev. Glede na povprečno letno število migrantov je bilo najbolj množično izmed
vseh izbranih primerov priseljevanje v Nemčijo med letoma 2011 in 2015, ko se je v Nemčijo
v povprečju na leto priselilo preko 1,7 milijona ljudi. Tudi glede na oceno kumulativne
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stopnje selitev izstopa primer ZRN. Priseljenci v tem obdobju so predstavljali več kot četrtino
takratnega prebivalstva ZRN. Ocena povprečne letne stopnje selitev pa kot daleč najbolj
množično priseljevanje izpostavi primer Grčije leta 1923.
Dejavniki priseljevanja so pri ekonomskih selitvah ravno nasprotni od dejavnikov
izseljevanja, torej sta v ospredju boljša gospodarska razvitost in pomanjkanje delovne sile v
državah prejemnicah priseljencev. Število priseljenih v Evropi se je močno povečalo tudi po
dekolonizaciji Afrike in Azije. Množično priseljevanje pa je bilo pogosto tudi odraz nasilnih
preselitev, kot se je to zgodilo v času prve in druge svetovne vojne ter vojne v Jugoslaviji, pa
tudi v primeru izmenjave prebivalstva med Turčijo in Grčijo leta 1923. Poleg ekonomskih
selivcev se je v letu 2015 močno povečalo tudi število beguncev. Priseljenci so v
obravnavanem obdobju večinoma prihajali iz gospodarsko manj razvitih držav južne, srednje,
jugovzhodne in vzhodne Evrope. Pojavljajo se tudi priseljenci iz nekdanjih kolonij ter držav
severne Afrike in jugovzhodne Azije.
Iz primerjave izbranih primerov množičnih priselitev v Evropi v obdobju 1880–2015 in
selitev v letu 2015 je razvidno, da so bile slednje manj množične, kot so bile priselitve v
preteklosti. Z vidika ocene povprečne letne stopnje priselitev sta z izbranimi primeri
priseljevanja v Evropi med letoma 1880 in 2015 primerljiva le primera selitev na Madžarsko
in Švedsko, drugi primeri pa so manj množični.
Iz analize izbranih primerov izseljevanja in priseljevanja je razvidno, da pri obravnavi
množičnih selitev ne smemo upoštevati le absolutnega števila migrantov, temveč moramo
upoštevati tudi število prebivalcev v državi izseljevanja oz. priseljevanja ter časovno trajanje
selitev. Težava se skriva tudi v tem, da ni natančnih podatkov o številu migrantov, zato lahko
primerjava temelji le na ocenah iz literature. Kot najboljše merilo za oceno množičnosti
selitev se je izkazala ocena povprečne letne stopnje selitev.
Kljub temu da so selitve eden izmed najbolj proučevanih delov demografije, področje selitev
ponuja še veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje. Predvsem se mi zdi smiselno
raziskovanje v smeri iskanja univerzalnega kazalca, s katerim bi se dalo objektivno primerjati
selitve skozi vsa zgodovinska obdobja. Velika metodološka ovira temu pa je pomanjkanje
podatkov. Možnosti za nadaljnje raziskovanje so tudi v zbiranju bolj natančnih podatkov o
številu migrantov v preteklosti.
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6. Summary
The master’s thesis deals with different examples of emigration and immigration in Europe
between 1880 and 2015. I tried to cover the whole of the period and the entire European area.
Only few examples of migrations in Eastern Europe are included in the master’s thesis. This
is partly due to the fact that migration recording in this area used to be very incomplete and
partly the fact that migrations in other parts of Europe draw a lot more attention.
Of all the examples of migrations in Europe between 1880 and 2015, the emigration wave
from Italy between 1880 and 1930 is the one that stands out the most. During this 50-year
period, 17,441,157 people emigrated from Italy. Taking into account the average annual
number of migrants, the emigration from Spain between 2010 and 2014 is considered the
greatest mass emigration of all, since more than 540,000 people emigrated from Spain
annually. The assessment of the cumulative migration degree offers us yet a different view on
mass migrations. This indicator suggests that the emigration from Ireland between 1881 and
1950 was the greatest of all. According to the population records in 1950, 86.16 % of people
emigrated from Ireland during this period. The master’s thesis compares mass migrations
based on the assessment of the average annual migration degree as well. This indicator shows
that the emigration of Jews from Nazi Germany shortly before World War II was the greatest
of all.
The push factors of migrations have been very much the same through all migration periods.
Economic migrations are the result of a worse economic situation in emigration countries
and, on the other hand, a better economic situation in immigration countries. Greater
emigration waves are often caused by different political factors, such as the ascent of Fascism
and Nazism, or wars. Before World War II the main immigration destinations had been the
overseas countries (the USA, Canada, Brazil, Argentina and Australia). After that the
migrations within European borders started to prevail. The emigrants started their new lives
mostly in Germany, Belgium, France and Sweden.
According to the absolute number of immigrants, the immigration to the Federal Republic of
Germany between 1953 and 1988 stands out among the selected examples of immigrations in
Europe between 1880 and 2015. During this period (1953-1988), 19,681,333 people
immigrated to the Federal Republic of Germany. According to the average annual number of
migrants, the immigration to Germany between 2011 and 2015 was the greatest of all, since
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over 1.7 million people on average immigrated to Germany annually. The example of the
Federal Republic of Germany stands out according to the assessment of the cumulative
migration degree as well. During this period, the immigrants represented more than a quarter
of the overall population of the Federal Republic of Germany. The assessment of the annual
migration degree shows that the Greek example from 1923 stands out as the greatest mass
immigration.
In economic migrations, the pull factors are just the opposite to the push factors, i.e. a better
economic situation and a lack of labour force in immigration countries. The number of
immigrants in Europe has increased considerably after the decolonization of Africa and Asia.
Mass immigrations have often been caused by violent movements of people, for instance
during World Wars I and II, the war in Yugoslavia and also the population exchange between
Turkey and Greece in 1923. Apart from economic migrants, the number of refugees has
considerably increased as well in 2015. During the selected period, the immigrants have
mostly come from economically less developed countries of Southern, Central, Southeast and
Eastern Europe. Some immigrants also come from former colonies and the countries of North
Africa and Southeast Asia.
The comparison of selected examples of mass migrations in Europe between 1880 and 2015
shows that the migrations in 2015 were not as massive as the ones in the past. From the view
of the assessment of the average annual migration degree, only migrations to Hungary and to
Sweden are comparable to other examples of mass migrations in Europe between 1880 and
2015. Other examples are less massive.
The analysis of selected examples of emigration and immigration shows that, when studying
mass migrations, we have to take into account not only the absolute number of migrants but
also the populations of both emigrant and immigrant countries, and the duration of
migrations. The lack of accurate information on the number of migrants is another difficulty.
Consequently, the comparison can be based only on assessments in different written sources.
The assessment of the average annual migration degree has proved to be the best criterion for
the assessment of mass migrations.
Migrations are a field of work which offers many research options, despite the fact that they
are one of the most frequently studied demography branches. I believe it would be sensible to
dedicate further research to developing a universal indicator that would enable a universal
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comparison of migrations through all historical periods. Collecting more accurate data on the
number of migrants in the past is also an option for further research.
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8. Priloge
8. 1. Priloga 1: Seznam vseh množičnih primerov izseljevanja v Evropi med
letoma 1880 in 2015, povzetih po literaturi o selitvah
OBDOBJE
1815 – 1910

KOLIČINA
147.000

SMER (iz → v)
Nizozemska → Nizozemska
vzhodna Indija

1850 – 1914

250.000

Nizozemska → ZDA

1851 – 1914

80.000

Romunija (Romi) → ZDA

1856 – 1900

500.000

Norveška → (Zahodna) Evropa

1868 – 1905

Švedska, Norveška, Danska in
Finska → ZDA, Argentina in
Avstralija

1868 – 1920

1.100.000 iz Švedske,
750.000 iz Norveške,
300.000 iz Danske,
300.000 iz Finske.
80.000

1870 – 1910

4.219.000

1871 – 1939

5.084.000

Avstro-Ogrska → ZDA,
Kanada, Brazilija, Argentina,
Nemčija, Rusija, BIH, Švica,
Velika Britanija, Italija
Poljska → ZDA, Nemčija,
Brazilija, Kanada, Francija

1876 – 1914

350.000

Češka → ZDA

1876 – 1930

17.202.000

Italija → ZDA, Francija,
Brazilija, Avstro-Ogrska,
Argentina, Nemčija, Švica

1880 – 1893

1.800.000

1880 – 1900

500.000

1880 – 1910

975.000

1880 – 1914

300.000

1881 – 1950

2.559.000

1881 – 1912

600.000

1890 – 1900

103.000

1901 – 1910

2.000.000

Nemčija → ZDA, Kanada,
Brazilija, Argentina, Avstralija
Portugalska → Brazilija, ZDA,
Venezuela
Slovaška → ZDA, Madžarska,
Avstrija
Slovenija → ZDA, Nemčija,
Egipt, Brazilija, Argentina
Irska → ZDA, Avstralija,
Kanada, Velika Britanija, Nova
Zelandija, Argentina
Ukrajina → ZDA, Kanada,
Argentina, Brazilija, Avstralija
Luksemburg in Belgija →
ZDA
Velika Britanija in Irska →

Švedska → Nemčija

VIR
Lucassen, J.,
Lucassen, L., 2011,
str. 37.
Lucassen, J.,
Lucassen, L., 2011,
str. 37.
Sundhaussen, 2011,
str. 171.
Kjeldstadli, 2011,
str. 9.
Kjeldstadli, 2011,
str. 9.

Kjeldstadli, 2011,
str. 9.
Hahn, 2011, str. 88.

Bade, 2005, str.
285., Praszalowicz,
2011, str. 144-146.
Zeitlhofer, 2011, str.
156.
Bade, 2005, str.
285., Bertagna,
Maccari-Clayton,
2011, str. 110-111.
Bade, Oltmer, 2011,
str. 69.
Pietschmann, 2011,
str. 128.
Zeitlhofer, 2011, str.
156.
Drnovšek, 2017.
Smyth, 2011, str.
30-31.
Golczewski, 2011,
str. 197.
Caestecker, 2011,
str. 45.
Lunn, 2011, str. 21.
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1901 – 1915

250.000

Avstralija, Nova Zelandija,
Kanada, Južnoafriška republika
Norveška → (Zahodna) Evropa Kjeldstadli, 2011,

1914 – 1915

750.000

Latvija (izgnani) → Rusija

1918 – 1939

200.000

Nizozemska → Nemčija

1919 – 1937

100.000

1919 – 1960

90.000

Avstrija → ZDA, Brazilija,
Argentina, Francija, Nemčija,
Kanada, Sovjetska zveza,
Palestina
Belgija → Kongo

1920 – 1939

2.350.000

1920 – 1937

200.000

1920 – 1940

94.000

str. 9.
Garleff, 2011, str.
135.
Lucassen, J.,
Lucassen, L., 2011,
str. 38.
Hahn, 2011, str. 89.

Caestecker, 2011,
str. 47.
Lunn, 2011, str. 21.

Velika Britanija in Irska →
Avstralija, Nova Zelandija,
Kanada, Južnoafriška republika
Zeitlhofer, 2011, str.
Češka in Slovaška → ZDA,
158.
Francija, Nemčija, Južna
Amerika, Sovjetska zveza
Bertagna, MaccariItalija → Libija

1921 – 1930

1.000.000

Portugalska → prekomorsko
izseljevanje
Nemčija → prekomorsko
izseljevanje
Španija → prekomorsko
izseljevanje
Kraljevina SHS → Nemčija,
Francija
Nemčija (Judi) → Evropa +
prekomorsko izseljevanje
Italija → Etiopija

1921 – 1930

564.000

1921 – 1930

560.000

1930 – 1939

132.000

1933 – 1939

500.000

1935 – 1940

300.000

1936 – 1939

300.000

1939 – 1945
1939 – 1945

112.000 Estoncev,
198.000 Latvijcev,
107.000 Litovcev
5.500.000

1941 – 1944

320.000

Španija → Evropa (Francija) in
Latinska Amerika (begunci –
španska državljanska vojna)
Baltske države
(izgnani/izseljeni) → Nemčija
in Sovjetska zveza
Poljska → Nemčija, Sovjetska
zveza (izgnani/prisilno delo)
Romunija → Madžarska

1941 – 1944

142.000

Madžarska → Romunija

1941 – 1945

2.000.000

1945 – 1960

500.000

Balkan (izseljeni/razseljeni) →
Evropa
Nizozemska → Kanada,

Clayton, 2011, str.
112.
Bade, 2005, str. 285.
Bade, 2005, str. 285.
Bade, 2005, str. 285.
Sundhaussen, 2011,
str. 173.
Bade, Oltmer, 2011,
str. 72.
Bertagna, MaccariClayton, 2011, str.
112.
Pietschmann, 2011,
str. 127.
Garleff, 2011, str.
136-137.
Praszalowicz, 2011,
str. 147.
Sundhaussen, 2011,
str. 173.
Sundhaussen, 2011,
str. 173.
Sundhaussen, 2011,
str. 172.
Lucassen, J.,
Lucassen, L., 2011,
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Avstralija, Nova Zelandija,
Južnoafriška republika, ZDA
Španija in Portugalska →
Latinska Amerika
Španija → Francija, Nemčija,
Švica, Velika Britanija,
Nizozemska, Belgija
Jugoslavija → Zahodna Evropa

1945 – 1970

900.000

1945 – 1970

1.400.000

1945 – 1971

600.000

1946 – 1975

4.000.000

1948 – 1967

60.000

Italija → Evropa (Švica,
Francija, Nemčija …),
Argentina, Kanada, Avstralija,
Venezuela
Češkoslovaška → ZDA

1950 – 1975

1.200.000

Grčija → Amerika, Evropa

1950 – 1999

500.000

1961 – 1979

103.582

Avstrija → Nemčija, Švica,
Velika Britanija, Francija,
Italija, ZDA, Brazilija,
Avstralija, Kanada,
Južnoafriška republika
Slovenija → Zahodna Evropa,
Avstralija, Kanada, ZDA

1968 – 1990

450.000

1970 – 1980

300.000

1990 – 2000

300.000

1991 – 1997
1992 – 1995

300.000
1.000.000

Češkoslovaška → zahodna in
osrednja Evropa ter ZDA in
Avstralija
Poljska → Nemška
demokratična republika,
Francija, Velika Britanija
Poljska → Nemčija, ZDA,
Španija, Italija …
Albanija → Grčija
Bosna in Hercegovina →
Nemčija, Zahodna in Severna
Evropa

str. 39.
Pietschmann, 2011,
str. 127.
Pietschmann, 2011,
str. 127.
Sundhaussen, 2011,
str. 173.
Bertagna, MaccariClayton, 2011, str.
113.
Zeitlhofer, 2011, str.
158.
Sundhaussen, 2011,
str. 174.
Hahn, 2011, str. 90.

Meddržavne selitve,
2017., Število
prebivalcev …,
2017.
Zeitlhofer, 2011, str.
158.
Praszalowicz, 2011,
str. 148.
Praszalowicz, 2011,
str. 148.
Bade, 2005, str. 484.
Šrubar, Fnukal,
2010.
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8. 2. Priloga 2: Seznam vseh množičnih primerov priseljevanja v Evropi
med letoma 1880 in 2015, povzetih po literaturi o selitvah
OBDOBJE
1875 – 1900

KOLIČINA
34.200

1880 – 1910

342.000

1881 – 1931

1.714.000

1890 – 1910

84.000

1906 – 1913

311.000

1914 – 1918

2.000.000

1920 – 1991

791.000

1922 – 1930

22.400

1923

1.200.000

1939 – 1944

8.000.000

1940 – 1960

555.000

1945 – 1950

280.000

1945 – 1970

66.700

1946 – 1950
1946 – 1964

150.000
300.000

1949 – 1961

5.910.000

1950 – 1995

736.000

SMER (iz → v)
Belgija, Nizozemska, Francija,
Nemčija → Luksemburg
Nemčija, Francija, Italija,
Avstro-Ogrska → Švica
Belgija, Nemčija, Italija,
Španija, Poljska, Alžirija,
kolonije v Aziji in Afriki →
Francija
Zahodna Evropa in Nemčija →
Belgija
Evropejci (največ Poljaki) →
Prusija
Sovjetska zveza, Nizozemska,
Italija, Avstro-Ogrska, Poljska,
Belgija → Nemčija (tuji
delavci in vojni ujetniki)
Luksemburg, Nizozemska,
Nemčija, Francija, Velika
Britanija, Italija, Maroko,
Kongo → Belgija
Belgija, Nizozemska, Francija,
Nemčija, Italija →
Luksemburg
Turčija (Grki) → Grčija
Sovjetska zveza, Poljska,
Francija, Italija, Nizozemska,
Belgija, Češkoslovaška,
Jugoslavija → Nemčija
Kolonije in preostali deli
Afrike → Italija
Evropa (begunci) →
Češkoslovaška
Belgija, Nizozemska, Francija,
Nemčija, Italija →
Luksemburg
Irska → Velika Britanija
Evropa, Afrika → Nizozemska
Nemška demokratična
republika, Turčija, Jugoslavija,
Italija … → Zvezna republika
Nemčija
Jugoslavija, Turčija, Maroko,

VIR
Caestecker, 2011,
str. 48.
Vuilleumier, 2011,
str. 97-98.
Moch, 2011, str.
54.,
Bade, 2005, str.
260, 299.
Caestecker, 2011,
str. 48.
Bade, 2005, str.
113.
Bade, 2005, str.
264-268.

Caestecker, 2011,
str. 48.,
Bade, 2005, str.
339.
Caestecker, 2011,
str. 48.
Sundhaussen, 2011,
str. 172.
Bade, Oltmer,
2011, str. 73.

Bade, 2005, str.
339.
Zeitlhofer, 2011,
str. 158.
Caestecker, 2011,
str. 48.
Lunn, 2011, str. 22.
Lucassen, J.,
Lucassen, L., 2011,
str. 39.
Bade, 2005, str.
370.

Bade, 2005, str.
76

1953 – 1962

391.000

1954 – 1982

2.162.000

1959 – 1989
1960 – 2009

234.588 v Estonijo,
349.067 v Latvijo,
114.483 v Litvo
568.000

1960 – 1970

492.000

1960 – 1973
1961 – 1973

226.800
2.050.000

1966 – 1989

190.000

1970 – 2001

66.500

1975 – 1976

800.000

1979 – 1989

760.000

1980 – 2000

552.000

1990 – 1999

90.000

1990 – 2000

50.000

1990 – 2004

53.453

2001 – 2005

1.067.000

2002 – 2006

420.000

Čile, Etiopija, Iran, Irak,
Libanon, Somalija → Švedska
Commonwealth → Velika
Britanija
Portugalska, Alžirija, Italija,
Španija, Poljska, Tunizija →
Francija
Rusija → Baltske države

421.

Italija, Španija, Portugalska,
Jugoslavija, Grčija, Maroko,
Turčija, Surinam, Antili →
Nizozemska
Italija, Nemčija, Španija,
Avstrija, Francija, Jugoslavija
→ Švica
Turčija, Jugoslavija → Avstrija
Turčija, Jugoslavija, Italija …
→ Zvezna republika Nemčija
Vzhodna Evropa, Vietnam,
Mozambik → Nemška
demokratična republika
Belgija, Nizozemska, Francija,
Nemčija, Italija, Portugalska
→ Luksemburg
Angola, Mozambik, Gvineja
Bisao, Kapverdski otoki, Sao
Tome in Principe →
Portugalska
Turčija, Jugoslavija, Italija …
→ Zvezna republika Nemčija
Italija, Jugoslavija, Španija,
Portugalska, Nemčija, Turčija
→ Švica
Bosna in Hercegovina
(begunci) → Avstrija
Ukrajina, Rusija, Belorusija,
Nemčija, Vietnam, Armenija
→ Poljska
Ukrajina, Slovaška, Rusija,
Poljska, Moldavija … →
Češka
Albanija, Maroko, Romunija,
Kitajska, Tunizija, Senegal …
→ Italija
Velika Britanija, Poljska, Litva
… → Irska

Lucassen, J.,
Lucassen, L., 2011,
str. 39-40.

Bade, 2005, str.
338.
Moch, 2011, str. 54.

Garleff, 2011, str.
138-139.
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Hahn, 2011, str. 91.
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2011, str. 76.
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2011, str. 77.
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2011, str. 76.
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Hahn, 2011, str. 91.
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114.
Smyth, 2011, str.
32.
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