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IDENTITETA POTOMCEV
JUGOSLAVIJE V SLOVENIJI

PRISELJENCEV

IZ

REPUBLIK

NEKDANJE

Izvleček
Diplomska naloga se osredotoča na vprašanje ohranjanja identitete potomcev priseljencev iz
območja nekdanje skupne države Jugoslavije, torej Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev,
Hrvatov, Makedoncev ali Srbov, ki so se v Slovenijo priselili po letu 1950. Na podlagi
obsežne spletne ankete (533 respondentov) je bilo ugotovljeno, kako se etnično identificirajo
potomci priseljencev, ali ohranjajo kulturo svojih staršev in materni jezik, kakšen je njihov
socialni kapital ter kako na njihov občutek pripadnosti slovenskemu okolju vpliva soočenje z
diskriminacijo ter de/koncentracija določenih etničnih skupin znotraj njihovega bivalnega
okolja. Raziskava je pokazala precejšne razlike v samoopredeljevanju med posameznimi
skupinami, na kar vpliva vrsta dejavnikov. Za pomembnejše se je izkazala etnična sestava
bivalnega okolja posameznika, vpliv družine in vere ter spol anketirancev. Na pripadnost
slovenskemu okolju pa v veliki meri vpliva sprejetost posameznika v slovensko družbo in
morebitno soočenje z diskriminacijo.
Ključne besede: politična geografija, identiteta, socializacija, mednarodne migracije.

THE IDENTITY OF DESCENDANTS OF IMMIGRANTS FROM THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLICS IN SLOVENIA
Abstract
The thesis focuses on the issue of preserving the identity of descendants of immigrants from
the former Yugoslav Republics, i.e. Albanians, Bosnians, Montenegrins, Croats, Macedonians
or Serbs, that moved to Slovenia after 1950. Based on the extensive survey with a sample of
533 respondents it was found how the descendants of the immigrants ethnically identify
themselves, whether they preserve their parents' mother tongue and culture, what is their
social capital and how is their perception of being a part of Slovenian environment influenced
by dealing with discrimination and (de)concentration of certain ethnic groups in their
community of living. The research showed that due to several factors there are significant
differences in self-identity among different ethnic groups. Among the most important factors
proved to be the ethnic composition of the community of living, influence of the family and
religion and gender of respondents. On the other hand, the perception of fitting into Slovenia
tends to be conditioned by acceptance of the individual in Slovenian society and potential
experience with discrimination.
Key words: political geography, identity, socialisation, international migration
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1. UVOD
Koncept kulturne raznolikosti in identitete je ena od glavnih političnih tem številnih, zlasti
zahodnoevropskih držav, ki so bile in so sprejemnice množice priseljencev z vsega sveta. Ob
tovrstnih trendih je soočanje z naraščajočo kulturno in etnično raznolikostjo eden večjih
izzivov, s katerim se soočajo imigrantske države (Algan in sod., 2012: 1). Ena takih je tudi
Slovenija, ki predstavlja državo prejemnico že več kot 30 let, z glavnim valom priseljevanja v
70. in 80. letih, pretežno iz držav naslednic bivše Jugoslavije.
Narodna, verska in jezikovna sestava prebivalstva se skozi čas postopoma spreminja, na kar
vplivata predvsem selitvena dinamika in spreminjanje demografskih lastnosti zaradi različnih
asimilacijskih procesov. Na podlagi primerjave omenjenih karakteristik prebivalstva lahko
sledimo dinamiki teh procesov, hkrati pa opazujemo spreminjanje identitet (Štrubelj, 2006 :
7). Ozemlje, na katerem je v začetku 90. let nastala samostojna država Slovenija, ni bilo nikoli
etnično homogeno (Komac, Medvešek, 2005). Že od prvih popisov prebivalstva od leta 1880
so po narodnosti opredeljeni Slovenci predstavljali manj kot 90 % prebivalstva. Takrat so
najvišji delež med ostalimi narodi zastopali Nemci, Italijani in Madžari. Narodno najbolj
homogena je bila Slovenija v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni, saj je le ta
sprožila prostovoljne ali prisilne selitve velikega števila pripadnikov omenjenih narodov
(Repolusk, 1998: 156). Toda zgodovinski razvoj, na katerega so v veliki meri vplivali
izpostavljen geografski položaj sedanje države in pokrajinska pestrost ozemlja ter značilni
gospodarski in demografski procesi, so v zadnjih desetletjih ponovno vplivali na popestritev
narodne sestave. Hiter razvoj in z njim povezana industrializacija ter urbanizacija sta sprožila
val priseljevanja (Vertot in sod., 2001), število etničnih manjšin, njihov obseg ter njihova
realna gospodarska in politična moč pa so se v različnih zgodovinskih obdobjih spreminjali
skladno s spreminjanjem političnih meja in suverenosti Slovenije. Oblikovanje samostojne
države na začetku 90. let je na območju pustilo pestro zbirko pripadnikov neslovenskih
etničnih skupin. Poleg zgodovinskih, imenovanih tud avtohtonih narodnih manjšin (mednje
štejemo pripadnike italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti), ločimo tudi t. i.
»nove« narodne skupnosti, kamor se uvršča pripadnike narodov nekdanje skupne
jugoslovanske države, ki so se v Slovenijo priseljevali v celotnem obdobju njenega obstoja.
Posebej intenzivno je proces potekal od sredine 60. let prejšnjega stoletja dalje, predvsem iz
ekonomskih razlogov, po razpadu Jugoslavije pa tudi zaradi političnih (prisilne migracije)
(Komac, Medvešek, 2005). Priseljeno prebivalstvo notranje ni homogeno; posamezne skupine
se najizraziteje ločijo po etnični in verski pripadnosti, ki je pogojena s politično geografsko
strukturo izvornih območij (Josipović, 2006: 82).
Podrobnejša analiza priseljenih iz posameznih držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje
Jugoslavije, je pokazala, da so se iz Hrvaške najintenzivneje priseljevali že v 60. letih, iz
Srbije in Črne gore ter iz Bosne in Hercegovine v 70. letih, iz drugih držav pa v 90. letih
(Oblak Flander, 2008). Ob popisu 2002 naj bi delež priseljenih iz nekdanje Jugoslavije znašal
okoli 5,76 % prebivalstva Slovenije. Pri tem je potrebno upoštevati, da za 6,43 % prebivalstva
Slovenije narodna pripadnost ni znana, 2,47 % pa se ob popisu 2002 ni želelo narodnostno
opredeliti. Iz navedenega lahko sklepamo, da je delež narodnostno opredeljenih kot pripadniki
enega izmed narodov Jugoslavije nekoliko večji (Šircelj, 2003), po podatkih statističnega
urada pa naj bi znašal 13,4 % celotnega prebivalstva (Popis prebivalstva, 2002). Med
obravnavanimi etničnimi skupinami prevladujejo Srbi (1,98 % opredeljenih), sledijo jim
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Hrvatje (1,81 %), Bošnjaki1 (1,1 %), Muslimani2 (0,53 %), Makedonci (0,2 %) in Črnogorci
(0,14 %). Poleg tega se je iz območja nekdanje Jugoslavijo priselilo 0,31 % Albancev, 0,41 %
prebivalstva Slovenije se je opredelilo za Bosance in 0,03 % za Jugoslovane (Šircelj, 2003).
Pri tem pa je potrebno omeniti, da je velik del priseljencev in njihovih potomcev z območja
nekdanje Jugoslavije slovenskih državljanov, s čimer se Slovenija v razmerju do priseljencev
razlikuje od večine drugih evropskih držav (Medvešek, 2006: 130).
Odrasli imigranti imajo ob vstopu v novo okolje navadno že izdelano trdno identiteto, ki
izhaja iz njihove izvorne države, in se z novim kulturnim okoljem navadno le delno
identificirajo. V družbo se vključijo, vendar niso povsem del nje, svojo pripadnost čutijo do
matičnega prostora. V nasprotju z njimi so njihovi otroci (vključno s tistimi, ki so se priselili v
zgodnjem otroštvu) vzgojeni v novem okolju, v katerem večinoma tudi za stalno ostanejo
(Portes in sod., 2011), hkrati pa njihova primarna socializacija poteka znotraj kulturno
različnega družinskega prostora.
Položaj pripadnikov potomcev priseljencev je podoben po vsej Evropi; izpostavljeni so
tveganju, da se bodo soočali s kulturnimi, jezikovnimi in socialnimi težavami, včasih pa tudi s
predsodki, kar lahko negativno vpliva na njihovo samopodobo (Korošec, 2008). Način, kako
dojemajo svoj položaj v družbi, katere del so, in kakšen je njihov pozitiven ali negativen
odnos do nje, lahko odločilno vpliva na njihovo prihodnost in uspešno socialnoekonomsko
integracijo (Portes in sod., 2011), s tem pa tudi na doprinos družbi. Ta je pozitiven le v
primeru, če je posameznik s svojo identiteto zadovoljen, saj je samoidentifikacija močan
mehanizem vedenja in produktivnosti. Posameznik, kljub želji po uspešni vključitvi na trg
dela, lahko svojih ciljev ne doseže prav zaradi nejasne identitete in dojemanja svojega
položaja v družbi (Constant in sod., 2012: 6). Potomci priseljencev imajo v primerjavi s
svojimi starši veliko večjo možnost polnega sodelovanja na vseh nivojih družbenega življenja.
Kljub temu pa raziskave v nekaterih evropskih državah ugotavljajo, da temu ni tako, kar po
mnenju strokovnjakov neposredno kaže na sistemske pomanjkljivosti in strukturne ovire
imigrantskih politik (TIES3, 2013).
Etničnost, identiteta, migracije in manjšine so pomemben del sodobnih družb, ki so tako
večkulturne kot multietnične, saj etnično homogene družbe v bistvu ne obstajajo. Kot
ugotavlja v svojem diplomskem delu že Janjatović, so etnično heterogene družbe za geografa
izjemno zanimivo področje proučevanja, rezultati raziskovanj pa lahko postanejo širše
pomembni in potrebni, saj so v pomoč pri iskanju najboljših možnosti za preživetje in
prilagajanje specifičnosti večetničnih in večkulturnih družb ter razlagi mnogih družbenih
procesov znotraj njih (Janjatović, 2010). Rizman (1999) ugotavlja, da se morda premalo
1

Opredelitev Bošnjakov kot narod je bila z Ustavo Federacije Bosne in Hercegovine vpeljana leta 1994 (Popis
prebivalstva, 2002).
2
Vključene so osebe, ki so opredeljene za Muslimane v smislu etnične in ne verske pripadnosti (Popis
prebivalstva, 2002).
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TIES je kratica imena projekta The integration of the European second generation, ki se je pričel v letu 2003 v
sodelovanju med osmimi evropskimi državami (Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija,
Švedska in Švica). Njegov namen je analizirati in primerjati potomce priseljencev iz Turčije, nekdanje
Jugoslavije in Maroka znotraj omenjenih držav, z željo proučitve njihove integracije tako na gospodarskem,
socialnem in izobraževalnem nivoju kot tudi v smislu identitete. Raziskave se osredotočajo na dolgoročne
posledice obsežnih migracij v severno- in zahodnoevropske države po letu 1960 ter njihov vpliv na trg dela.
Dejstvo, da so proučevanim skupinam skupna podobna začetna izhodišča, je dalo znanstvenikom edinstveno
priložnost raziskati vplive okolja na razvoj in delovanje druge generacije tako na nivoju posameznih mest kakor
držav. Zanimivo je namreč, da so enake etnične skupine v različnih državah različno uspešne na izobraževalnem
področju in trgu dela. Glavni cilj projekta je ustvariti prvo sistematično skupno evropsko podatkovno zbirko, ki
bi pripomogla ne le k boljšemu razumevanju omenjenega problema, temveč tudi omogočila predvidene možnih
družbenih posledic in razvoj priseljenskih politik na vseh vladnih ravneh (TIES, 2013).
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zavedamo, da je šlo človeštvo v zadnjih nekaj desetletjih skozi velikansko »kulturno
revolucijo«, v kateri je postalo vse negotovo in fluidno, le v pripadnosti realno obstoječim
skupinam oz. skupinskim identitetam so ljudje dobili neko oprijemljivo zagotovilo varnosti.
Za potomce priseljencev je uveljavljen izraz »2. generacija priseljencev«, vendar pa je po
mojem mnenju takšno poimenovanje sporno. Izraz sicer je primeren za otroke, ki so se s
svojimi starši v Slovenijo dejansko priselili, povsem neustrezen pa za tu rojene osebe, čeprav
priseljenskih staršev (ali celo samo enega od staršev). V tem primeru ne moremo govoriti o
nikakršni priselitvi in posledično tudi ne o priseljencih. Obojim skupno je (priseljenim in tu
rojenim otrokom), da so potomci priseljencev, zato bom ta izraz uporabljala tudi v nadaljnji
razpravi pričujočega dela.
V svoji diplomski nalogi se osredotočam na potomce priseljencev iz območja nekdanje
skupne države, torej tiste državljane Slovenije, katerih vsaj eden od staršev je pripadnik
Albancev iz območja Jugoslavije, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev,
Muslimanov ali Srbov in so se v Slovenijo priselili po letu 1950.
V pričujočem delu skušam ugotoviti, kako se etnično identificira obravnavana populacija.
Cilji naloge so sledeči:
- raziskati, znotraj katerih etničnih skupin potomci priseljencev močneje ohranjajo
identiteto svojih (priseljenih) staršev;
- ugotoviti, ali potomci priseljencev ohranjajo kulturo svojih staršev in svoj materni
jezik;
- ugotoviti, kakšen je socialni kapital potomcev priseljencev in torej koliko, če sploh, se
družijo s staroselci v prostem času, kakšen je etnični izvor partnerja in ali so kakorkoli
društveno dejavni v okviru etnične skupine staršev ali v okviru slovenskih društev in
organizacij;
- ugotoviti, kakšna je povezava med vero in etnično identiteto;
- ugotoviti, kako na posameznikovo identiteto vpliva bivanje na območju prostorske
(de)koncentracije določene etnične skupine.
V ta namen sem proučila vpliv sledečih dejavnikov na posameznikovo identiteto: družine,
jezika, vere, socialnih omrežij in socialnega kapitala, soočenja z diskriminacijo in prostorske
koncentracije pripadnikov etničnih skupin iz območja nekdanjih republik Jugoslavije.
Preverila sem sledečo hipotezo:
»Koncentracija pripadnikov etničnih skupin drugih republik nekdanje Jugoslavije pozitivno
vpliva na ohranjanje identitete potomcev priseljencev«.
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. Prevladuje
družbenogeografski vidik raziskovanja, saj se naloga nanaša na gibanje človeka v prostoru, ter
okoliščine, ki vplivajo na posameznikovo lastno dojemanje sebe in svojega položaja v družbi.
Proučene so okoliščine migracij in tokov selitev na območju nekdanje Jugoslavije, s
podrobnejšo časovno analizo imigracij na območje Slovenije ter sedanjo prostorsko
umeščenostjo priseljencev in njihovih potomcev. Posledica teh procesov je etnična sestava
prebivalstva Slovenije, ki smo ji priča danes. Pri tem sem se oprla predvsem na delo
Klemenčiča (2002), Dolenca (2003, 2005) in Josipovića (2006) ter poiskala nekatere
statistične podatke o strukturi obravnavane populacije.
3

Izpostavljeno je vprašanje identitete kot rezultata raznolike socializacije, ki poteka pod
vplivom številnih okoliščin in dejavnikov. Med ključnimi je vsekakor etnični izvor staršev in
njihovo podedovano kulturno okolje, ki vpliva na primarno socializacijo potomcev, aktualno
družbeno okolje, v katerega se potomci priseljencev vključujejo v vsakdanjem življenju, ter
institucije, kot so npr. izobraževalne ustanove in množični mediji, ki vplivajo na sekundarno
socializacijo posameznika. Dognanja sem povzela predvsem po dosedanjih raziskavah
Zupančiča (1998), Južniča (1993) in Oblak-Fladnerjeve (2007) ter nekaterih tujih avtorjih
(Phinney, 2001; Constant in Zimmerman, 2012). Na podlagi dosedanjih raziskav, ki
podrobneje obravnavajo dejavnike vpliva na posameznikovo identiteto (Portes in sod., 2011;
Sabatier 2008; Bešter, 2007; Medvešek, 2005; Rumbaut 2005; Smith, 1992) in lastnih hipotez
sem podrobneje analizirala izbrane dejavnike oz. vsebinske sklope, ki so po mojem mnenju
pomembni oblikovalci in pokazatelji posameznikove (etnične) identitete v slovenskem okolju.
Ti dejavniki so: družina, jezik, vera, socialna omrežja in socialni kapital, stigmatizacija in
prostorska koncentracija.
Empirični del je obsegal izvedbo spletne ankete med potomci priseljencev iz območja
nekdanje Jugoslavije. Dobljeni podatki so dali vpogled v realni svet, v katerem poteka
socializacija obravnavane populacije, in sicer primarna v okviru družine, katere kultura se
navezuje na neko drugo družbo in ozemlje, ter sekundarna, ki je vezana na družbo in okolje, v
katerem bivajo, torej slovenski kulturni prostor. Na podlagi podrobne analize dobljenih
podatkov so izpostavljeni ključni dejavniki, ki vplivajo na samoopredeljevanje, stopnjo
pripadnosti določeni etnični skupini in dojemanje sebe v slovenskem okolju.

2. TERMINOLOŠKA POJASNILA IN TEORETIČNA IZHODIŠČA
BOSANEC
Bosanec je oseba, ki prebiva ali izvira iz območja Bosne in Hercegovine, je regionalna oznaka
in ne narodna. Kljub temu se v Sloveniji pogosto neformalno uporablja za pripadnika
Bošnjakov (Tomšič, 2010, cv: Baltić, 2009: 25). Izraz v pričujočem delu zato ni uporabljen
kot ena od etničnih oznak ciljen populacije, čeprav se je del prebivalcev, priseljenih iz
območja nekdanje Jugoslavije, opredelil kot Bosanci (0,41 %), a tudi v popisu 2002 sodi pod
kategorijo »regionalno opredeljen« (Šircelj, 2003).
BOŠNJAK/ MUSLIMAN
Glede uradne nacionalne oznake Muslimanov oziroma Bošnjakov obstaja veliko polemik.
Izraz Bošnjak se je pojavil v času Otomanskega cesarstva v 12. stoletju in poleg
muslimanskega prebivalstva vključeval tudi katoličane in pravoslavce ter se v tem pomenu
obdržal vse do 19. stoletja (Bojić, 2001). Beseda musliman izhaja iz arabske besede muslim,
kar pomeni pripadnik islama (Medvešek Hafner-Fink, 2005:14), Musliman z veliko začetnico
pa predstavlja pripadnost na etnični in ne verski osnovi. Kot nacionalni koncept, s katerim se
loči od hrvaške in srbske skupnosti, se je uveljavil v času Avstro-Ogrske vladavine konec 19.
stoletja, ko je takratni upravitelj Benjamin Kally vse Bosance in Hercegovce združil pod
imenom Bošnjak (Bojić, 2001). Muslimanom so uradno priznali status naroda leta 1971,
termin pa je obstal v veljavi do sprejetja Ustave Republike Bosne in Hercegovine leta 1995.
Leta 1993 so se namreč bošnjaški intelektualci na kongresu v Sarajevu odločili za ponovno
uporabo in oživitev izraza Bošnjak kot imena za nacionalno pripadnost Muslimanov iz BIH
ter Sandžaka. Predlog je sprejel tudi parlament BIH in tako je nacionalna pripadnost Bošnjak
od leta 1995 zapisana v ustavi (Medvešek, Hafner-Fink, 2005:14). Od popisa 2002 tudi v
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Sloveniji obstaja popisna kategorija »Bošnjak«, a hkrati se je do vključno tega leta obdržala
tudi kategorija »Musliman«.
Ker je Bosanec regionalna oznaka in ne narodna in opredeljuje osebo, ki prebiva ali izvira iz
območja Bosne in Hercegovine, torej poleg etnično opredeljenih Muslimanov vključuje tudi
Srbe in Hrvate, in ker je z ustavo BIH iz leta 1995 kot oznaka za nacionalno pripadnost
uveljavljen izraz Bošnjak in ne Musliman (v smislu etnične pripadnosti), sem v analizi
diplomske naloge uporablja in anketirance kategorizira pod oznako »Bošnjaki«.
JUGOSLOVAN
Opredelitev »Jugoslovan« se je izraziteje pojavila v 80. letih prejšnjega stoletja kot posledica
pestre narodnostne sestave prebivalstva v nekdanji skupni državi, preseljevanja,
narodnostnega mešanja prebivalstva in tudi kot težnja po unitarizmu. V Sloveniji je bilo to
opredeljevanje značilno za drugo generacijo priseljencev, zlasti iz mešanih zakonov (Šircelj,
2003). V diplomskem delu opredelitev ni posebej izpostavljena in se v okviru raziskave ni
izkazala za pomembno kategorijo. Anketiranci so pri vprašanju o samoopredeljevanju za
opredelitev »Jugoslovan« lahko navedli pod možnostjo »drugo«. Tako so se opredelili trije
anketiranci, ki so pod vprašanje kako bi opredelili samega sebe navedli: 1. »Jugoslovan«, 2.
»človek (najbližja opredelitev – Jugoslovan)«, 3. »imam se za svetovljana/Jugoslovana«.
KATEGORIZIRANJE ANKETIRANCEV
Zaradi lažje izvedbe analiz in možnosti primerjave podatkov smo anketirane v primeru
prikaza vseh potomcev mešanih partnerstev etnično kategorizirali glede na navedeno etnično
pripadnost mame. Komac (2005: 19) sicer pravi, da je sklepanje o »etničnem izvoru«
anketiranca na podlagi kraja rojstva staršev sporno početje in da obstaja velika verjetnost, da
so anketiranci, ki so se opredelili kot Slovenci in katerih starši so se rodili zunaj Slovenije,
prevzeli etnično pripadnost, ki je drugačna od etničnosti njihovih staršev. Ker pa v analizi ne
sklepam o njihovem etničnem izvoru (o slednjem so se opredelili sami), temveč jih glede na
pripadnost mame samo razvrščam v skupine, menim, da metoda ne vpliva na verodostojnost
podatkov. V nalogi nas namreč ne zanima, od kod izvirajo starši potomcev priseljencev (npr.
ali gre za Hrvate iz Hrvaške ali za Hrvate iz BIH), temveč samo kateri etnični skupini
pripadajo, torej albanski, črnogorski, bošnjaški, hrvaški, makedonski ali srbski.
Anketiranci, katerih oba starša sta pripadnika etničnih skupin iz območja nekdanje
Jugoslavije, so v raziskavi opredeljeni kot potomci etnično »neslovenskih staršev« in člani
etnično »neslovenskih družin«. Zajemajo tako potomce homogenih družin, katerih starši
izvirajo iz drugih republik nekdanje Jugoslavije (npr., da sta oba starša pripadnika albanske
etnične skupine), kot heterogenih (npr., da je oče etnično opredeljen kot Bošnjak in mama kot
Hrvatica).
Potomci, katerih eden od staršev je pripadnik slovenske etnične skupine, drugi pa pripadnik
ene od etničnih skupin iz območja držav naslednic bivše Jugoslavije, so v nalogi opredeljeni
kot potomci etnično »pol-slovenskih družin« (ko je npr. oče etnično opredeljen kot Bošnjak in
mama kot Slovenka ali obratno).
Za tako poimenovanje sem se odločila, ker v nalogi obravnavam etnične skupine in ne
nacionalnih. Posledično je tudi izraz Slovenec oz. Neslovenec naveden v smislu etnične (ne
nacionalne) pripadnosti.
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Ta način poimenovanja je po mojem mnenju za dotično nalogo najbolj razumljiv in ima
potencialno najmanj možnosti za morebitno napačno razumevanje podanih rezultatov.
Pretirano opisni izrazi bi namreč lahko privedli do določenih nejasnosti.

2.1. IDENTITETA
Ena najpomembnejših značilnosti človekovega bivanja v družbi je oblikovanje identitete.
Ljudje razvijamo svojo, stanovsko, socialno, religiozno, kulturno, civilizacijsko, državno ter
narodno identiteto (Nećak, 1997: 19). Že od nekdaj se povezujemo v različne oblike
skupnosti, ker nas občutek pripadnosti pomirja in predstavlja zagotovilo varnosti (Južnič,
1993).
V procesu socializacije si posameznik izgrajuje samopodobo ali zunanjo podobo. Prva je tista
identiteta, ki jo posameznik pripiše sam sebi in o kateri sodi, da mu pripada, je njemu lastna.
Zunanja podoba pa je tista, ki mu jo dodeli družbeno okolje, v katerem živi. Ta je lahko celo
vsiljena skozi položaj, ugled, pravice in dolžnosti, ki so družbeno opredeljene (Zupančič,
1998, Južnič, 1993).
Identiteta kot taka je konstrukt komponent: kulturno-jezikovne, zgodovinske (izvor),
prostorske, gospodarsko-socialne in politične. Pri vseh je možno določiti objektivne, na zunaj
razpoznavne, in subjektivne elemente, to je tiste, ki jih posameznik opredeli sam. Zunanja
objektivna znaka sta poleg samega opredeljevanja in narodne zavesti še jezik in prepoznavna
kultura. Komponente so pri pripadnikih večinskega naroda prisotne v celoti, pri manjšinah,
izseljencih in zdomcih pa se elementi lastne identitete prepletajo z elementi identitete naroda
države sprejemnice. Spreminjanje vsebine identitete po posameznih komponentah pomeni za
pripadnike manjšin, zdomce in izseljence asimilacijo, ko le ti izgubljajo elemente lastne
identitete oziroma jih nadomeščajo z elementi identitete večinskega naroda.
Identiteta ni stanje, ki ga posameznik na določeni stopnji osvoji, temveč se v procesu
vseživljenjske socializacije nenehno izgrajuje in spreminja v času in razmerju do socialnega
konteksta (Zupančič, 1998).
V slovarju slovenskega knjižnega jezika je identiteta opredeljena sledeče: »identiteta« -e ž (e)
jur. skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, istovetnost: dokazal je svojo
identiteto; ugotoviti identiteto z osebno izkaznico / sumljiva identiteta // knjiž. identičnost:
identiteta med zavestjo in resnico; filoz. dialektična identiteta ki vključuje notranja nasprotja,
zaradi česar ne more nič ostati trajno enako samo sebi; nauk o identiteti identitetna filozofija;
mat. identiteta identična enačba (SSKJ, 12. 8. 2013).
Da pa se vprašanje identitete sploh vzpostavi, je potrebna razlika do drugega, v odnosu do
tega, kar ni, kar manjka. Šele z drugačnostjo je namreč konstrukcija identitete sploh potrebna
(Močnik v Mencin Čeplak: 30). Kolektivne identitete temeljijo na tistem, za kar ljudje menijo,
da jim je skupno, ali pa gre za objektivne značilnosti, ki že na zunaj kažejo na to, da se
razlikujejo od tistih, ki takih zunanjih znakov nimajo. Omenjene razlike niso nujno posledica
»naravnega« razvoja, čeprav se pogosto poskušajo (samo)predstaviti kot takšne, temveč so v
največ primerih proizvod družbene konstrukcije (Rizman 1999).
Ko spoznamo drugo osebo ali skupino ljudi, jo/jih najprej poskušamo identificirati, ugotoviti
skupne značilnosti, podobnosti in razlike, ki jih delimo z osebo ali skupino. Pogoj za
identiteto je torej identifikacija; identificirati – imeti, šteti za identično; istovetiti, enačiti
(SSKJ, 2013). V življenju si stalno postavljamo vprašanja kdo smo, kam spadamo in kakšni
smo v primerjavi z drugimi. Kljub tem dilemam o lastni identiteti razmišljamo šele, ko se
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moramo definirati, ko nas definira nekdo drug, ko se znajdemo znotraj nasprotujočih si
usmeritev in takrat, ko se nam na osnovi identitetnih oznak pripiše (manj)vrednost (Sekulič
2009 po Mencin Čeplak 2003).
Človek ima lahko v življenju več identitet hkrati, lahko jih v posameznih življenjskih
obdobjih opušča in se poistoveti z novimi, pri čemer na osebno identiteto vplivajo njegove
kolektivne identitete in obratno (Južnič, 1993).
2.1.1. ETNIČNA IN NACIONALNA IDENTITETA
Etnična in nacionalna identiteta sta le dve od množice identitet posameznika. Da bi lažje
razumeli njuno vsebino in težo, sem v nadaljevanju najprej skušala opredeliti pojma etnične in
narodne pripadnosti/skupine.
Definicije pojma etnične pripadnosti niso jasne (enako velja za narodno pripadnost4) ali pa se
med posameznimi popisi, raziskovanji, državami in leti v veliki meri razlikujejo. Zbiranje
podatkov o pripadnosti določeni etnični skupini je zato zapleteno, njihovo primerjanje v času
in prostoru pa precej omejeno. Različne so že same opredelitve osnovnih kriterijev, nekaj
primerov navaja Oblakova (2007) v svojem magistrskem delu5. V splošnem se navadno
poudarjajo naslednje značilnosti narodnih in etničnih skupin:
- skupno ime, ki označuje njihovo skupino;
- obstoj mita o skupnih prednikih;
- skupen zgodovinski spomin;
- posebna kultura (temelječa na jeziku, veri, navadah ipd.);
- povezanost s prostorom (ki je lahko povsem simbolična);
- občutek pripadnosti (vsaj med delom populacije).
(Oblak Flander, 2007: 24 ; cv: Hutchinson in Smith 1996: 20).
Opredelitve se v večini naslanjajo na občutek skupne pripadnosti, skupnih lastnostih in
posledične skupne etnične identitete. Slednja je bila dolgo proučevana kot nekaj zasebnega,
prirojenega in stalnega, nekaj, kar je »znotraj« posameznika. Različne študije pa so pokazale,
da je, tako kot identiteta sama, tudi etnična identiteta večdimenzionalna in dinamična tvorba,
na katero pomembno vpliva družbeni kontekst, kot osrednji dejavnik njenega oblikovanja pa
je pravzaprav simbolni odraz družbenih procesov. Na njeno oblikovanje vplivajo spremembe
v identifikaciji, stališčih, vrednotah in vedenju posameznika ob stiku z drugimi etničnimi
skupinami (Hafner Fink, Medvešek, 2005: 19). V življenju se lahko spremeni npr. zaradi
sprememb v družbi, družinskih interakcijah, geografski lokaciji, pod vplivom zgodovinskih
dogodkov, politike, medijev, izobrazbe in novih generacij. Vzpodbujajo jih migracije, mešane
poroke, procesi asimilacije itd. (Štrubelj, 2006: 11).
Pri samoopredeljevanju gre vselej za osebno izjavo posameznika in je splet različnih osebnih
4

»Poimenovanja etnija, poreklo, narodnost, državljanstvo in pomeni teh konceptov niso dovolj jasno
opredeljeni in dopuščajo veliko svobode pri posameznikovi interpretaciji in njihovi uporabi. Zmeda, do katere
pri različnih označbah pripadnosti oz. nepripadnosti neki skupnosti ali družbi prihaja, je očitna na več nivojih, od
političnih, strokovnih pa tudi v primeru samoopredeljevanja samih nosilcev nejasnih identitet. Omenjena zmeda
in manko, ki ga ta lahko povzroča na področju identifikacije, je tudi rodovitno polje manipulacije različnih
ideoloških programov in ponudb« (Razpotnik, Dekleva, 2002: 31).
5

Za podrobnejšo opredelitev glej Apolonija Oblak Flander: (2007) Demogeografsko proučevanje narodnih in
etničnih manjšin : magistrsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 253 str.

7

(psiholoških) in družbenih (zlasti političnih) okoliščin. (Oblak Flander 2007; cv: Bufon,
1992). Constant in Zimmerman (2012) opredeljujeta etnično identiteto priseljencev kot
dojemanje položaja posameznika, ki se znotraj okolja kategorizira in primerja s pripadniki
lastne in drugih etničnih skupin. Gre za bližino ali razdaljo, ki jo priseljenec občuti do lastne
in gostujoče etnične skupine oz. za iskanje ravnotežja med zavezanostjo in naklonjenostjo
družbi in normam svojih staršev ter identifikacijo s kulturo države sprejema. Omenjena
avtorja ugotavljata, da se ljudje pogosteje opredeljujejo v skladu s svojimi predniki. Vendar
pa občutenje etnične pripadnosti znotraj skupine razlikuje ter spreminja in razvija v različnih
smereh, glede na posameznikovo osebnost, hkrati pa je lahko primerljiva z identiteto
pripadnikov drugega etničnega izvora (Constant in Zimmerman, 2012). Na konkretnem
primeru lahko to opazujemo med pripadniki priseljencev in njihovih potomcev z območja
bivše Jugoslavije.
Tudi merila za določevanje naroda so številna, najsplošnejša med njimi pa so jezik, kultura,
religija, zgodovina in teritorij (Razpotnik, Dekleva, 2002: 32). Politični geografi narod
opredeljujejo kot družbeno, kulturno in gospodarsko organizirano etnično skupino s
subjektivno in institucionalno identiteto, ki si v etnično tuji državi prizadeva za jezikovno,
politično samobitnost in avtonomijo, celo za lastno državo. V primeru, da narod poseduje
lastno državo, govorimo o naciji (Geografski …, 2005).
Za nacionalno identiteto je značilno oblikovanje mitov o poreklu in občutenju nepretrgane
zgodovinske povezanosti, kar omogoča, da se v sami državi vidi izraz ali obris že prej
obstoječe identitete, ki predstavlja ideološko osnovo. Ideologija proizvaja nacionalno
skupnost in mrežo ustanov ter običajev, ki posameznike socializirajo in jim v zavest vtisnejo
občutenja ljubezni in sovraštva (Razpotnik, Dekleva, 2002: 339).
Pripadniki narodnih skupin, ki niso Slovenci, tvorijo skupaj približno eno desetino slovenske
nacije. Gre praktično skoraj v celoti za pripadnike jugoslovanskih narodov, za katere bi po
mnenju nekaterih avtorjev lahko zatrdili, da so v sociološkem smislu prerasle v narodne
skupnosti (Štrubelj, 2006; cv: Kržišnik, Bukić, 2004).
Po Zupančičevo pomeni opredeljevanje za pripadnost k nekemu narodu v bistvu le
pozunanjenje vsebine identitete, pomeni torej subjektivno sprejemanje objektivnih lastnosti,
okoliščin, vsebin in norm, ki veljajo v skupnosti, kateri želi posameznik pripadali (Zupančič,
1998). V procesu socializacije posameznik pridobiva različne elemente narodne oz. etnične
identitete, vsota in trdnost teh elementov pa se skozi življenje nenehno spreminja. Posledično
se tudi identiteta kot celoten izraz teh procesov in vplivov nenehno izgrajuje in spreminja
(Zupančič, 1998: 254). Vsaka od obeh omenjenih identitet je lahko ali varna in močna ali
nerazvita in šibka. Posameznik z močno etnično identiteto, ki pa se ne poistoveti z novo,
gostujočo kulturo, razvije ločeno identiteto (separated identity), medtem ko v primeru
opustitve lastne etnične identitete in identifikacije z novo kulturo govorimo o asimilirani
identiteti (assimilated identity). Kadar posameznik ohranja močno etnično identiteto, hkrati pa
se identificira z gostujočo družbo, govorimo o t. i. integrirani (integrated identity), bikulturni,
dvojni oz. hibridni identiteti ali večplastni identiteti6 (Phinney in sod., 2001: 495).
2.1.2. VEČPLASTNOST IDENTITETE
Hkratno pojavljanje identitet podobnega ranga je značilnost identitete pripadnikov manjšin.
Med tem, ko si pri pripadnikih večinskega naroda identitete sledijo preko neke razpoznavne
hierarhije od osebne do narodne kot najbolj kompleksne, pa so pripadniku manjšine v procesu
6

Uporaba navedenih izrazov se med avtorji razlikuje ali uporablja hkrati kot sopomenka.
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socializacije posredovane tako vsebine lastne etnične skupine kakor tudi vsebine identitete
širšega družbenega okolja (Zupančič, 1998: 257). Nastran Ule (2000) pravi, da gre v
današnjem času za »izbiro« identitet in ne za »usodo« posameznika, ki bi ga doletela že zaradi
njegovega porekla, nacionalne, slojne, rasne ali etnične pripadnosti, zaradi spola ali starosti. V
skladu s tem pogledom ponujajo večplastne etnične identitete kot alternativo asimilaciji v le
eno kulturo, tretji prostor, to je prostor posameznikovega občutenja identitete.
Različne študije ugotavljajo, da etnična in nacionalna identiteta nista na različnih polih in se
lahko razvijata in spreminjata vzporedno, ne da bi večje občutenje pripadnosti eni skupini
(nacionalni ali etnični) nujno manjšalo pripadnosti drugi. Posameznik lahko hkrati občuti
močno identifikacijo z obema, povezanost z eno ali drugo pa je odvisna od sprejema in
odnosa gostujoče družbe do priseljencev na eni strani ter drže in vedenja določene
priseljenske skupine na drugi (Sabatier, 2008; Phiney, 2001). Kombinacija močne ene in
druge identitete naj bi celo spodbujevalno delovala na adaptacijo posameznika (Phiney, 2001:
493). To potrjuje odgovor enega od anketirancev, ki zase pravi: »Imam se za Slovenca, a sem
zelo ponosen na svoje hrvaške korenine.«
Za potomce priseljencev torej velja, da so razpeti med dve kulturni okolji, od katerih eno,
starševska vzgoja, še posebej močno zaznamuje in jim zlasti v okoliščinah družbene
neuveljavljenosti nudi oporno točko njihove identitete (Razpotnik v Dekleva, Razpotnik 2002:
44). Glavni problem odraščajočih otrok in mladih odraslih v državah migracije njihovih
staršev je njihova zmožnost krmarjenja med dvema kulturama in pri tem vzpostavljanje
ravnovesja svoje lastne identitete na način, ki bi hkrati ohranjal povezavo s kulturo svojih
staršev, ob tem pa omogočal tudi integracijo v okolje in družbo, katere del so (Sabatier, 2008).
Večkulturno okolje, v katerem otrok odrašča, ima lahko velik vpliv na adaptacijo v družbi na
splošno in tudi na etnično identifikacijo. Proces prilagajanja vrednotam doma in vrednotam
širše družbe je pri tem za potomce priseljencev lahko precej stresen (Mikola, 2005: 103),
zlasti v obdobju adolescence, ko mladostniki iščejo svojem mesto v družbi. Prav takrat se
mnogo mladih, zlasti tisti iz skupin z nižjo družbeno močjo, začne poglabljati v spoznavanje
lastne etničnosti. Glede na socializacijske izkušnje znotraj družine, etnične skupine in širše
družbe lahko vodi ali h konstruktivnemu delovanju, katerega cilj je potrditev vrednosti in
legitimnosti lastne skupine, ali občutka zmedenosti in negotovosti in nestrinjanja z
delovanjem te skupine (Phinney in sod., 2001: 496).
Prehod iz faze otroštva v odraslo osebo je eden ključnih v človekovem življenju, saj je
storjena vrsta odločitev, ki imajo pomembne posledice za prihodnost. Ravno odraščajoči in
mladi odrasli so predmet naše raziskave. Tako kot njihovi vrstniki večinskega prebivalstva se
v fazi prehoda v »svet odraslih« soočijo z večjimi pričakovanji družbe glede dejanj, odločitev
in načinov sprejemanja socialnih vlog, poleg tega pa se jim poraja še vprašanje etnične
identitete. Ker večinoma izhajajo iz družin, katerih izvorno okolje je bolj tradicionalno
naravnano kot okolje gostujoče države, je prehod v odraslost s strani širšega sorodstva
pogosto pričakovano v zgodnejših letih, sledi bolj standardnim zaporedjem in je določeno z
bolj jasnimi pričakovanji in normami (De Valk, Milawski, 2011). Izbira družinskega življenja
potomcev priseljencev je navadno mešanica okolja prednikov in okolja, v katerem so odrasli,
torej popolnoma ne ustreza ne eni ne drugi strani. Ta razpetost me dvema (ali več) kulturnima
krogoma je njihov stalni spremljevalec odraščanja. Situacijo slikovito opiše Carolline Hwang,
hči v Ameriko priseljenih korejskih staršev, v enem od svojih prispevkov, ki zase pravi, da je
kot potomka priseljencev razpeta med sanjami svojih staršev in lastnimi vizijami prihodnosti,
razpeta med dve kulturi, katerih del se nikoli ni počutila v celoti. Starši jo vidijo kot
popolnoma asimilirano, tako občuti tudi sama, a okolje, v katerem je bila rojena in vzgojena
in ki je edino, ki ga pozna, ji te integriranost ne priznava (»I identify with Americans, but they
9

don't identify with me«). Pri tem dodaja: »Ko so se moji starši vkrcali na letalo, so vedeli, da
se je za njih začelo težko potovanje. Verjetno pa si nikoli niso predstavljali, koliko zaprek
čaka na poti po novi državi njihovo hčer, ki ne zna niti pravilno izgovoriti lastnega priimka
...« (op. prevod) (Hwang, 2006). Razpotnikova problem, ki ga opisuje Hwangova, razlaga s
pomočjo Kureishijevega romana Buda iz predmestja, katerega eno od sporočil je, da je selitev
v drugo kulturo proces, ki se lahko ne zaključi niti v drugi ali tretji generaciji. Določena
navzkrižja, ki jih je priseljenec v tujem okolju, zaposlen z ustvarjenjem življenja in
uresničevanjem svojih sanj, morda obšel ali prezrl, lahko doletijo njegove otroke ali vnuke.
Vprašanja, ki se jim je sam uspel izogniti, morda počakajo njegove potomce (Razpotnik,
2002: 265). Eno takih je gotovo vprašanje identitete (zlasti etnične) in občutenje pripadnosti.
Z enakimi problemi se soočajo priseljenci po celem svetu. Ena od anketirank populacije,
obravnavane v tej nalogi, je pod vprašanje »Kako bi opredelili samega sebe?« zapisala: »Ne
počutim se Bosanka, Slovenci pa me nočejo imeti za Slovenko, tudi če se bolj počutim kot
Slovenka«.
Vendar pa v primeru potomcev priseljencev ne moremo govoriti zgolj o problemih in
neskladjih, izpostaviti je potrebno tudi pozitivne strani večkulturnosti, s katerimi se soočijo.
Razpotnikova (2007) v zvezi s tem v poglavju »Več-kulturni otroci so bliže mavrici« postavi
skoraj retorično vprašanje: »Ima pripadanje različnim kulturam (ali pa nihanje med njimi)
moč odpiranja širših sfer, novega polja svobode, ki ostalim ljudem lahko za vedno ostane
nekaj neznanega?« (Razpotnik, 2002: 266) Podoben vidik predstavi Sedmakova (2002) s
citatom intervjuvanke, Slovenke, poročene z Italijanom, ki jo devetletna hči sprašuje, kaj
pravzaprav je ona sama, pol Slovenka ali pol Italijanka. Ogovor mame se glasi: »'Ti nisi nič
polovična, ti si cela, ko si v slovenskem okolju, si povsem Slovenka, to pomeni, da si ena cela
Slovenka, ko si v italijanskem okolju, si tako suverena italijanskim, da si enakovredna
Italijanom in si ena cela Italijanka. Ti nisi polovična, ti so dvojna.' In to ji je dalo moč.«
Praktično identičen odgovor na vprašanje o samoopredeljevanju (ki med drugim ponuja
odgovor: »Imam se za »pol-pol«, počutim/opredeljujem se kot »pol Albanec, pol Slovenec«,
»pol Bošnjak, pol Slovenec« itd.«) je v anketi zapisal eden od anketirancev: »Nisem »polpol« ampak »cel-cel«.
Oba primera nazorno nakažeta na širino, ki jo večkulturnim otrokom daje njihov »vmesni«
položaj, če jo le znajo prepoznati, ovrednotiti in izkoristiti. Prvi primer pa že napelje tudi na
velik vpliv družine in vzgoje na osebnost posameznika in lastno dojemanje sebe, v primeru
priseljencev tudi na soočanje staršev z za njih gostujočim okoljem.
Dejavniki, ki vplivajo na identiteto posameznika, med katere sodi tudi vpliv družine, so
podrobneje predstavljeni v enem od sledečih poglavij.

2.2. PRISELJENCI IN NJIHOVI POTOMCI
Opredelitev pojma priseljenec je odvisna od posamezne države in njenih migrantskih
zakonov. Na mednarodni ravni splošne opredelitve ni, posledično so definicije številne in
raznovrstne, upoštevana pa sta navadno vsaj dva od sledečih kriterijev: državljanstvo, država
rojstva, prvo prebivališče posameznika, trajanje bivanja v državi sprejemnici. Statistični urad
RS je ob popisu 2002 priseljenca definiral sledeče: »Priseljenec je prebivalec, ki je imel prvo
prebivališče zunaj Slovenije in v Sloveniji prebiva najmanj eno leto7«. V ZDA so na primer
7

Prvo prebivališče osebe je po mednarodnih priporočilih za popise prebivalstva opredeljeno kot dejansko
prebivališče matere ob rojstvu osebe. Na ta način se izključi rojevanje v porodnišnicah ter vpliv slučajnih
dejavnikov, ki so lahko prispevali k rojstvu izven območja, kjer je oseba sicer preživela prvo obdobje svojega
življenja (Dolenc, 2005: 43).
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vsi ljudje, rojeni v Ameriki, avtomatično tudi ameriški državljani. V raziskavi o kulturni
integraciji v Nemčiji, ki je bila izvedena v okviru projekta European second generation
compared: Does the integration context matter je priseljenec definiran kot oseba, ki bodisi ni
bila rojena v Nemčiji bodisi so bili v tujini rojeni njeni starši. V primeru, ko noben od staršev
ni rojen v Nemčiji in hkrati tudi ne v isti državi, so etnično pripadnost potomcev določili po
materini strani. Odločitev so avtorji argumentirali s predpostavko, da se kultura, navade in
norme na otroka bolj verjetno prenesejo od mame kot od očeta (Constant in Zimmerman,
2009: 6). V tem primeru že govorimo o potomcih priseljencev, katere definicija je še nekoliko
bolj kompleksna. Njene raznolike opredelitve žal otežujejo primerljivost podatkov in
ugotavljanje vplivov nekaterih dejavnikov na proučevano populacijo.
Nekateri avtorji med potomce priseljencev vključujejo samo tiste, katerih oba starša sta
priseljenca, drugi pa tudi otroke iz mešanih zakonov, kjer ima samo eden od staršev prvo
prebivališče zunaj države sprejemnice. Razlike v opredelitvah se kažejo tudi glede tega, ali so
potomci priseljencev le tisti, ki so se v priseljenski državi rodili, ali tudi tisti, ki so se v državo
sprejemnico priselili v zgodnji mladosti skupaj s starši oziroma so prišli za njimi (združitev
družin). V primeru slednjih so različne določitve starostne meje, v večini pa velja, da se med
potomce priseljencev prišteva tiste, ki so se priselili do začetka adolescence (Medvešek v
Komac in sod., 2007). Po mnenju ameriških strokovnjakov sodijo med drugo generacijo
otroci, ki so se rodili na ozemlju Združenih držav in imajo vsaj enega starša rojenega v tujini,
ali otroci, rojeni v tuji državi, ki so se v Združene države priselili pred 12. letom starosti
(Portes, Zhou, 1993: 75). Strokovnjaki projekta TIES8 so se v svoji raziskavi osredotočili na
otroke, rojene v državi priselitve, ki so tu opravili celoten izobraževalen proces. Mojca
Medvešek (2007) je v svoji raziskavi kot potomce priseljencev označila posameznike, ki so:
1. rojeni v Sloveniji, katerih vsaj eden izmed staršev je priseljenec; 2. so se priselili do 14. leta
starosti in so v Sloveniji (vsaj delno) obiskovali osnovno. Po opredeljenih kriterijih je bilo ob
popisu leta 2002 v Sloveniji 128.508 potomcev priseljencev, kar predstavlja 6,5 %
prebivalstva Slovenije. Skupaj s svojimi priseljenimi starši, ki jih 263.174, predstavljajo 13,4
% prebivalcev Slovenije (Medvešek, 2007). Valerija Korošec (2008), ki je v okviru
migracijskih študij proučevala pomembnost socialnega in kulturnega kapitala, pridobljenega v
ciljni državi, za uspeh na trgu dela, se v svojem delu sprašuje, koliko časa posameznik
potrebuje, da vzpostavi toliko socialnih vezi, da lahko govorimo o njegovem socialnem
kapitalu v določeni družbi. Na slednjega brez dvoma vpliva čas šolanja. Po njenem bi bila
zato smiselna določitev meje šest let, ki bi tako zajela celotno izobraževalno kariero ali celo
mejo treh let zaradi dokazano velikega učinka vključenosti otrok v predšolsko vzgojo za
poznejši uspeh v izobraževalnem sistemu (Korošec, 2008). Ker se nam argumenti Koroščeve
zdijo utemeljeni, bomo v pričujočo raziskavo vključili otroke, katerih oba ali eden od staršev
se je po letu 1950 priselil v Slovenijo iz ene od republik bivše Jugoslavije in so hkrati tu
rojeni ali v Slovenijo priseljeni do šestega leta starosti. Starostna meja šest let nam zagotavlja,
8

TIES je kratica imena projekta The integration of the European second generation, ki se je pričel v letu 2003 v
sodelovanju med osmimi evropskimi državami (Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija,
Švedska in Švica). Njegov namen je analizirati in primerjati potomce priseljencev iz Turčije, nekdanje
Jugoslavije in Maroka znotraj omenjenih držav, in sicer z željo proučitve njihove integracije tako na
gospodarskem, socialnem in izobraževalnem nivoju kot v smislu identitete. Raziskave se osredotočajo na
dolgoročne posledice obsežnih migracij v severno- in zahodnoevropske države po letu 1960 ter njihov vpliv na
trg dela. Dejstvo, da so proučevanim skupinam skupna podobna začetna izhodišča, je dalo znanstvenikom
edinstveno priložnost raziskati vplive okolja na razvoj in delovanje druge generacije tako na nivoju posameznih
mest kakor držav. Zanimivo je namreč, da so enake etnične skupine v različnih državah različno uspešne na
izobraževalnem področju in trgu dela. Glavni cilj projekta je ustvariti prvo sistematično skupno evropsko
podatkovno zbirko, ki bi pripomogla ne le k boljšemu razumevanju omenjenega problema, temveč tudi
omogočila predvidene možnih družbenih posledic in razvoj priseljenskih politik na vseh vladnih ravneh (TIES,
2013).
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da so vse osebe proučevanega vzorca bile deležne izobrazbe v okolju istega izobraževalnega
sistema.
2.2.1. VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV V NOVO OKOLJE
Vključevanje priseljencev se od družbe do družbe razlikuje, in sicer glede na to, kdo vstopa v
novo okolje in kakšno je to v odnosu do prišlekov. Medtem ko nekatere skupine priseljevanju
nasprotujejo, druge sprejemajo kulturno raznolikost ali se celo zavzemajo za sprostitev in
odstranitev imigracijskega nadzora (Dekleva, Razpotnik, 2002, cv: Haralambos, Holborn,
1999: 39). Na podlagi strokovnih in javnih pričevanj bi lahko trdili, da je slednji pojav
bistveno redkejši. Na drugi strani na primer države, kot so Irska, Madžarska, Nemčija in
druge, uvajajo migracijske programe, s katerimi vključujejo tiste družbene skupine migrantov,
ki jih njihova država potrebuje. Kot ugotavlja Vrečerjeva (2005), je zadeva problematična
najmanj iz vidika uvažanja cenene in pogosto le začasne delovne sile, ki pogosto živi v slabih
delovnih in življenjskih pogojih (Vrečer, 2005: 675).
V medkulturnem, medetničnem mešanju so mnogi teoretiki videli veliko priložnost, tako v
smislu bogatenja civilizacij kot iz biološkega stališča. A še vselej se je ob tem izkazalo, da
neka skupnost tudi po medsebojnem prepletu dveh ali več kultur še vedno potrebuje in zato
tudi ustvarja »tujce«. Vsako spajanje, stapljanje in združevanje je v tem smislu omejeno
(Dekleva, Razpotnik, 2002: 44). Ljudje za oblikovanje identitete namreč potrebujemo razliko,
drugačnost od drugih. Lukšič-Hacinova (1994) v svojem magistrskem delu povzema
Baumanovo trditev o različnih možnih posledicah spoja dveh kultur – kot skrajno varianto
obeh vidi avtor vsebinsko bogatenje kulture (če se kulturni obrazci uskladijo) ali njeno
uničenje (v primeru diametralno nasprotnih si kultur) (Dekleva, Razpotnik: 39).
Najpogostejša pojma, ki govorita o procesih prilagajanja, sta integracija (v evropskih študijah)
in asimilacija (v ameriških študijah)9 (Dekleva, Razpotnik 2002; Geerdes, 2007; Bešter,
2007). Oba termina se v groben nanašata na različne faze procesa prilagajanja priseljencev in
njihovih potomcev v družbi države sprejema. Avtorji si tudi tu niso enotni in se razlikujejo pri
določanju zaporedja faz ter izpostavljajo različne poudarke (Geerdes, 2009: 7).
Izraz asimilacija je v evropskem kontekstu redko uporabljen pojem, saj mu nekateri
pripisujejo negativen podton zahteve po enostranskem prilagajanju priseljencev večinski
družbi. Predpostavka je močno razširjena, kljub temu, da ne velja za vse teorije, ki se izraza
poslužujejo (Geerdes, 2009: 7). Geografski terminološki slovar tolmači izraz asimilacija
sledeče: »Zaključena stopnja prilagajanja ene skupine prebivalstva drugi, ki se razlikujeta po
jeziku, narodnosti in veri«, oz. kot »prilagajanje, podrejanje pripadnikov etničnih, navadno
manjšinskih skupin, določeni dominantni skupnosti, ki zlasti v nacionalnih državah s
centraliziranim državnim sistemom povzroča izgubljanje njihove izvorne narodne identitete«
(Geografski …, 2005). Arnold Rose (v Gordon, 1964: 66) asimilacijo opredeljuje celo kot
situacijo oz. proces, ki vodi do te situacije, v kateri oseba ali skupina prevzame kulturo druge
družbene skupine do te mere, da ni več zaznati nobene značilnosti, ki bi to osebo ali skupino
identificirala s prejšnjo kulturo in tudi ne goji več nobene lojalnosti do svoje prejšnje kulture.
Po drugi strani pa se termin uporablja tudi v širšem smislu, za označevanje vseh procesov, v
katerih določena populacija postaja podobna neki drugi populaciji, ne samo na kulturnem,
temveč tudi na drugih področjih (socialnem, političnem, ekonomskem, pravnem itd.) (Bešter,
2007: 106). Popolna asimilacija se pojavi takrat, ko domačini priseljencev ne dojemajo več
9

Drugi termini, ki so se in se še uporabljali v tem kontekstu, so adaptacija, akulturacija, inkorporacija,
absorpcija. Za podrobnejšo razlago glej npr. Klinar (1976), Bešter (2007) …
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kot tujce in ko se hkrati imigranti sami ne počutijo več tujci v priseljenski družbi (Klinar,
1976: 142).
Procesi, ki so jih podpirale asimilacijske državne politike, so povzročili radikalne spremembe
v identitetah in posledično identitetne krize migrantov, saj so ti morali opustiti svoje kulturne
vzorce in prevzemati kulturne značilnosti dominantne družbene skupine. Pogosto so se zlasti
prve generacije priseljencev znašle v depriviligiranem položaju in kot take potrebne socialne
podpore. Tovrstne politike so bile značilne do 60. let prejšnjega stoletja, ko so države
sprejemnice spregledale, da jih zaradi razmer, ki jih (ne) nudijo imigrantom, asimilacija stane,
poleg tega pa so nekatere (zlasti države z migracijsko tradicijo, kot so Avstralija, Kanada in
ZDA pa tudi Švedska in nekatere druge) želele ustvariti bolj humane pogoje za migrante. Da
bi odpravile človeško škodo, nastalo z asimilacijskimi procesi, so se preusmerile v
integracijske oz. t. i. multikulturne politike (Vrečer, 2005).
Pojem integracija se je tako razvil in uveljavil šele v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja in v
Evropi nadomestil izraz »asimilacija«. Njegova interpretacija opisuje vzajemni proces
prilagajanja, tako priseljencev kot gostujoče družbe, in naj bi kot tak zastopal večjo stopnjo
strpnosti in spoštovanja do etničnih in kulturnih razlik (Geerdes, 2009: 7; cv: Vermeulen and
Penninx, 2000). V politični geografiji je izraz definiran kot »prilagajanje ljudi na zanje tuje
okolje, ki od priseljencev ne zahteva izgube identitete, pač pa se od njih pričakuje spoštovanje
norm in običajev njihovega novega okolja« (Geografski …, 2005). Vključevanje v družbo
torej ne pomeni tudi »zlitja« s slovensko kulturo, temveč mora biti priseljencem in njihovim
potomcem dana možnost ohranjanja in razvoja prvin njihove izvorne ali podedovane etnične
identitete, hkrati pa zagotovljen enakopraven položaj na vseh področjih človekovega
delovanja, kot to velja za večinsko prebivalstvo (Medvešek, 2006: 131). Pri tem ni mišljen le
družbenoekonomski položaj oseb, čeprav je večina imigrantskih skupnosti, tako drugje v
Evropi kot tudi v Sloveniji, nastala prav zaradi ekonomsko pogojenih migracij. Uspešna
integracijska politika se poleg tega nanaša tudi na zagotavljanje enakih socialnih, političnih in
kulturnih pravic (tudi v smislu gojenja lastnega kulturnega življenja) (Roter, 2005: 200).
Integracija je pogosto vseživljenjski proces, ki lahko zajema celo več generacij. Po Bešterjevi
(2007) poteka v več fazah, začenši s fazo adaptacije in aklimatizacije, ko si priseljenci najdejo
stanovanje in delo ter se začnejo učiti jezika in osnovnih principov delovanja gostujoče
družbe. Končni rezultat procesa je družba, ki spoštuje kulturni pluralizem in v kateri imajo
posamezniki enakopraven položaj ne glede na etnično pripadnost (Bešter, 2007: 112). Številni
avtorji pri tem poudarjajo, da je v procesu integracije ključnega pomena aktivna vloga
priseljencev, vendar pa je vključitev v nove družbene strukture možna samo v primeru, ko le
te niso tako toge, da bi to aktivnost zavirale. Proces vključevanja je namreč dvostranski; gre
za medsebojno prilagajanje in sodelovanje manjšinske in večinske etnične skupine, ko
priseljenci sprejemajo norme in pravila večinske družbe, slednja pa prilagodi svoje institucije
tako, da ustrezajo novi situaciji ter potrebam imigrantov in njihovim potomcem tako, da jim
zagotavljajo enake možnosti (Trpin, 2012: 24).
Romana Bešter (2007) navaja več dimenzij integracije:
- pravna, katere končna faza je pridobitev državljanstva;
- poselitvena in bivanjska, ki pomenita možnost naselitve kjerkoli v državi, v
kateremkoli delu naselja in pod enakimi pogoji kot večinsko prebivalstvo;
- socialno ekonomska integracija, ki se nanaša na položaj priseljencev na trgu dela;
- integracija na področju izobraževanja je pomembna predvsem za drugo generacijo
priseljencev. Pomeni, da imajo priseljenci in njihovi potomci enakopraven dostop do
izobraževalnih institucij, enako uspešno končujejo šolanje in imajo enake možnosti za
nadaljnje izobraževanje kot večinsko prebivalstvo ter kot skupina dosegajo primerljivo
izobrazbeno strukturo vrstnikov večinskega prebivalstva. Bešterjeva navaja, da je za
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-

-

uspešno integracijo na področju izobraževanja pomembna tudi možnost učenja
maternega jezika in medkulturni pristop k izobraževanju;
kulturna integracija v najširšem smislu pokriva številna področja, od jezika, vere,
vrednot do popularne kulture in vsakdanjega življenja. Za njeno uspešnost je nujen
dvosmerni proces spoznavanja in sprejemanja kulturnih vzorcev med manjšino in
večino, pri čemer posameznik ohrani lastno in hkrati absorbira elemente nove kulture;
politična, ki vključuje tako možnost vključevanja in vplivanja na odločitve kot
dejansko participacijo na tem področju;
družbena, ki se nanaša na prostovoljne neformalne socialne stike posameznika v
njegovem življenjskem okolju (druženje z drugimi posamezniki v šoli, službi, prostem
času, sklepanje prijateljstev in intimnih zvez, članstvo v društvih …), ki v primeru
uspešnosti procesa ne smejo biti omejeni le na eno etnično skupino;
identifikacijska integracija, ki je zadnja in najpomembnejša. Pomeni občutek
pripadnosti družbi, v katero se je posameznik priselil, pri čemer pa ne izključuje
občutka pripadnosti drugim skupnostim. Izkazuje se lahko skozi identifikacijo z
državo, s krajem prebivanja, z določenimi (državnimi, lokalnimi) simboli (vključno z
jezikom) sprejemne družbe, z določenimi (pomembnimi) dogodki v zgodovini
sprejemne družbe itd.

Koncept integracije je torej kompleksen in označuje širok krog dinamičnih procesov in
situacij, ki segajo od asimililacijskih praks na eni strani do različnih oblik kulturnega
pluralizma na drugi strani. Prevladujoč pogled pa postavlja integracijo nekako vmes med
(prisilno) asimilacijo in ekstremni multikulturalizem10 (Bešter, 2007: 107).
Slovenija je z Resolucijo o imigracijski politiki (Ur. l. RS, št. 40/99) začrtala t. i. multikulturni
model integracijske politike, ki naj bi priseljencem omogočal enakopravno vključitev v
slovensko družbo ob hkratnem ohranjanju njihove kulturne identitete (Bešter, 2005: 562). A
avtorji raziskave PSIP ugotavljajo, da je integracijska politika lahko uspešna samo, če je
mogoče vzpostaviti ustrezno simbiozo med percepcijami dominantne etnične skupnosti do
vključevanja imigrantov in njihovih potomcev v večinsko slovensko družbo ter hotenji in
željami nedominantnih etničnih skupin (Komac, Medvešek, 2005: ii). Kadar se namreč ljudje
identificirajo le s svojo etnično, versko, rasno ali druge vrste identiteto, lahko namreč pride do
konfliktnih situacij. Enako velja, kadar dominantna skupina meni, da bi morali vsi člani njene
družbe prisegati na isto kulturno identiteto. »Složnost je združljiva z različnostjo, dokler
ljudje na obeh straneh spoštujejo te razlike« (Gutmann v Dekleva, Razpotnik, 2002: 45).
Obravnavanje integracije priseljencev iz republik bivše Jugoslavije v slovensko družbo in celo
potreba po oblikovanju novih narodnih manjšin11 je plod razprav številnih strokovnjakov. A
ob vsem tem se Komac (2007) upravičeno sprašuje, ali je sploh ustrezno govoriti, da
obravnavana populacija – tu rojeni in vzgojeni (ali priseljeni v zgodnjem otroštvu) potomci
priseljencev – potrebuje posebne pristope s strani države za integracijo v večinsko družbo.
10

Ekstremni multikulturalizem označuje situacijo, v kateri je ohranjanje različnih kultur in njihovo avtonomno
delovanje dopuščeno in spodbujano do te mere, da v končni fazi lahko pride do (prostovoljnega) zapiranja
pripadnikov posameznih etničnih/kulturnih skupin v samozadostne skupnosti, ki živijo praktično povsem ločeno
od preostalega prebivalstva (Bešter, 2007: 107).
11

Med nove narodne skupnosti se uvrščajo pripadniki narodov nekdanje skupne jugoslovanske države, ki so se
v Slovenijo priseljevali v celotnem obdobju njenega obstoja. Ustava posebnih določb za varstvo novih
manjšinskih skupnosti ne določa. Edino ustavno določbo, na katero se pripadniki teh skupnosti lahko oprejo pri
ohranjanju narodnih posebnosti, je mogoče najti v 61. členu (izražanje narodne pripadnosti) in v 62. členu
(pravica do uporabe svojega jezika in pisave) (Komac, 2005; Komac 2007).
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Zato avtor namesto integracije v svojem delu uporablja izraz upravljanje etnične
heterogenosti. Podobno vprašanje nam v enem izmed svojih intervjujev porodi Zorica Sekulić
(2009) s svojim odzivom na izjavo intervjuvanca, ki ga sprašuje o morebitnih negativnih
izkušnjah, ki bi bile posledica korenin njegovih staršev: »Po mojem, da če bova dva s čisto
istimi rezultati nominirana za napredovanje, da bodo prej vzeli drugega le zato, ker je
Slovenec, kot pa mene. Ampak tako pač je. To je cena, ker živimo v drugi državi.« Njen
odgovore jasno nakaže na nesmisel ločevanja med »nami« (otroci slovenskih staršev) in
»njimi«: »V drugi državi? Anrnel, pa saj za naju ne obstaja druga država. Nisva se midva
preselila kam. To je ta paradoks!«.

2.3. MIGRACIJE
Migracije so prostorski premiki iz enega območja na drugega oz. kot jih definira Klinar,
(1976: 17) gre za fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki
povzroči trajno spremembo prebivališča, in, v primeru mednarodnih (t. i zunanjih) migracij,
prestop državne meje. Migrant s preselitvijo iz rojstnega, domačega kraja oz. kraja stalnega
prebivališča spremeni okolje in s tem s krajem odselitve lahko pretrga osnovne gospodarske,
socialne in družbene vezi (Geografski …, 2005). Stopnja asimilacijskega procesa je v primeru
mednarodnih migracij navadno večji kot pri selitvah znotraj državnih meja (t. i. notranje
migracije), oba procesa pa sta odvisna od tega, kako so priseljenci sprejeti v novem okolju, od
stopnje sprememb, ki so jim izpostavljeni, in od družbene ureditve, navad ter načina življenja
novega okolja (Friganović, 1990).
Za selitev imajo ljudje različne razloge, vsem pa je skupna želja po boljšem življenju
(Ristanovič, 2010). Različni avtorji in različne discipline postavljajo v ospredje različne
vidike, na podlagi katerih so se razvile številne teorije. Geografe migracije zanimajo s
prostorskega vidika, ekonomisti jih vidijo kot posledico prilaganja tržnim silnicam, za
antropologe in sociologe predstavljajo pokazatelja sprememb kulturnega in družbenega
delovanja, za psihologe so zanimive z vidika migrantovih izkušenj (Josipović, 2006). Prvo
analizo zakonitosti migracij je že leta 1889 izdelal Ravenstein, ki je med drugim ugotovil, da
na migracije najbolj vplivajo ekonomski dejavniki, da jih pospešuje tehnološki razvoj, da se
ruralno prebivalstvo seli bolj kot mestno in da se večina migrantov seli na krajše razdalje
(Malačič, 2003: 172). Kasneje se je izkazalo, da so njegove trditve le delno resnične in
pretirano posplošene, kljub temu pa njegovo delo predstavlja osnovo in izhodišče vseh
modernih teoretskih razglabljanj o migracijah (Josipovič, 2006). Nekaj pomembnejših
konceptov migracij in mobilnosti je v svojem delu o učinkih priseljevanja v Slovenijo po
drugi svetovni vojni izpostavil Damir Josipovič (2006: 73–82).
Teorija potiska in potega ameriškega geografa Everetta Leeja (1966) (t. i. push-pull teorija)
izpostavlja dejavnike oz. skupino silnic, kot jih poimenuje avtor, ki na eni strani vzpodbujajo
človeka k selitvi iz domačega kraja, in skupino silnic, ki iz nekega drugega območja privlačno
delujejo na migranta. V praksi gre najpogosteje za kombinacijo obeh vrst, pri čemer ena
prevladuje, odvisno od trenutne ekonomsko-politične situacije in posameznika samega
(Dekleva, Razpotnik, 2002). Ker hipoteza ni razložila, zakaj migrirajo samo določeni ljudje
oziroma je pri iskanju vzrokov izhajala predvsem iz migrantove subjektivne ocene, je bila
deležna številnih kritik (Malačič, 2003: 172‒3).
Teorija migracijske tranzicije, ki jo je oblikoval Američan Wilburd Zalinsky (1971), je
nastala kot dopolnilo teorije demografskega prehoda. Slednja, sicer znana kot velika
demografska teorija, namreč ni vključevala migracij kot mehanskega gibanja, temveč se je
osredotočala na naravno gibanje, poudarjajoč rodnost. Zalinskyjeva hipoteza pravi, da naj bi
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tranzicija mobilnosti spremljala tranzicijo naravnega gibanja in bila njen odraz. Z
družbenodemografskim razvojem naj bi se spreminjala tudi narava mobilnosti in migracij, ki
od izvorno kratkih razdalj postopoma preidejo do ogromnih, celo globalnih razsežnosti.
Trditev se je kasneje izkazala za pravilno, vendar pa teorija ne predvideva različnih oblik
mobilnosti znotraj določene faze razvoja.
Teorija migracijskega stresa se je v geografiji razvila pod vplivom socialno psiholoških šol
in behaviorizma. Eden njenih zagovornikov je Wolpert (1964), ki je izpostavljal pomen
človekovega obnašanja in sprejemanje odločitev. Odločitev ni nujno razumska, ampak je
lahko rezultat nakopičenega stresa iz okolja. Teorija je sicer veliko proučevala raznovrstne
stresorje, vendar ni nikoli podala celovite sheme razlogov za migracije.
Sistemska teorija se pogosto pojavlja v različnih geografskih konceptih in teoretskih
izhodiščih, zlasti na področju ekonomske in politične geografije (npr. Milan Bufon) in
demogeografije. Eden od njenih zagovornikov je Mabogunje (1970), ki migracije proučuje
kot preslikavo biološko-organskega (naravnega) sistema v delovanje družbe. S svojim
funkcionalističnim pristopom pa teorija ne uspe razložiti družbenih sprememb in konfliktov.
Ker posameznikovo aktivnost pripisuje vplivom okolja, tudi ne pojasni subjektivnih vzrokov
migracij.
Leta 1995 je Avstralec Brucea Moon oblikoval teorijo sidrišč, zasnovano na predpostavkah o
migracijah znotraj širšega kulturnega konteksta (npr. skupine držav, države ali etnične
skupine). Avtor opredeli migracijo kot pomemben dogodek, ki vključuje tako posameznika,
migranta, kot širšo skupnost, saj zareže v pričakovano normo osebne in kulturne stabilnosti. V
ospredje postavi posameznika in njegova vrednotenja, zaznave in izkušnje. Da bi ugotovil
vzroke za vzgibe in silnice, ki delujejo na odločitev o spremembi kraja bivanja, je oblikoval
shemo raziskovalnih elementov, ki jo je poimenoval »sidrišče« oz. mesto našega začasnega
pristana. To naj bi posameznika privezalo na določeno mesto in mu omogočalo
materializacijo fizične, psihološke in emocionalne blaginje. Njegova teorija ima pomembno
vrednost, saj ni le poskus razlage, ampak predstavlja tudi morebitni metodološki okvir raziskav
migracij.
Številne teorije migracij vsaka iz svojega zornega kota razlagajo proces mobilnosti
prebivalstva in kljub pomanjkljivostim večine je vsaka vsaj malo prispevala k splošnemu
razumevanju vzrokov selitev. Izkazalo se je, da je danes večina migracij ekonomske narave,
kar potrdi Ravenstainovo trditev, da na migracije najbolj vplivajo ekonomski dejavniki. Gre
torej za to, da (po principu potiska in potega) razmere na nekem področju posameznika
potisnejo na drugo, kjer je stanje zanj privlačnejše. Zaradi iz okolja akumuliranega
(migracijskega) stresa se posameznik po klasični mikroekonomski teoriji preseli tja, kjer ima
večje možnosti zaposlitve in možnost boljšega življenja. Odločitev o spremembi kraja bivanja
je torej splet različnih dejavnikov in vplivov: zunanjih in notranjih, ekonomskih in seveda
osebnih (Grželj, 2009).
VZROKI SELITEV
Dolenc (2005) v svoji raziskavi o priseljevanju v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije
po 2. svetovni vojni razloge za priselitev v Slovenijo klasificira sledeče:
- ekonomski (v Slovenijo so prišli zaradi dela, z željo po izboljšanju svojega
ekonomskega položaja in priložnosti za socialni napredek cele družine ali po
izobraževanju in z namenom kasnejše zaposlitve.);
- osebni in družinski (selitev zaradi družinskih vezi; istočasna migracija cele družine
zaradi prevladujočih drugih razlogov enega od članov, združevanje družine s selitvijo

16

za enim od članom, že živečim v Sloveniji, ali selitev zaradi poroke z osebo, ki je že
prebivala v Sloveniji.);
- prisilne selitve (sem sodijo tiste osebe, ki so se morale preseliti med 2. svetovno
vojno ter vse osebe, katerih priselitve so bile posledica vojnih ali političnih razmer v
nekdanji Jugoslaviji v 90. letih. Mednje Dolenc uvršča tudi osebe, katerih družinski
člani so že prebivali v Sloveniji, vendar je na njihovo odločitev primarno vplivala
zunanja spodbuda in se brez vojnih razmer v Slovenijo ne bi priselili.);
- drugi razlogi (priseljenci, ki so bili v Slovenijo premeščeni kot uslužbenci nekdanjih
skupnih zveznih organov (zaposleni v JLA, carini in državni upravi). Lahko bi sodili
tudi med ekonomske migrante, vendar pa njihova izbira kraja dela in s tem preselitve
ni bila posledica njihove svobodne odločitve, temveč določena na višjem nivoju
upravljanja; priseljenci slovenskega rodu, ki so se vrnili v izvorno državo staršev,
najpogosteje zaradi občutenja nacionalne identitete.).
2.3.1. JUGOSLOVANSKI KONTEKST MIGRACIJ – OKOLIŠČINE IN DEJAVNIKI
MIGRACIJSKIH TOKOV ZNOTRAJ OBMOČJA NEKDANJE JUGOSLAVIJE V
OBDOBJU PO LETU 1948
Na območju nekdanje Jugoslavije je skozi vsa zgodovinska obdobja prihajalo do številnih
sprememb nacionalne strukture prebivalstva. Na te procese je v največji meri vplivala
neenakomerna poselitev narodnih skupnosti, saj so se znotraj države narodnostno pretežno
homogena območja (Slovenija, del Hrvaške, osredja Srbija, osrednja Črna Gora, vzhodna
Makedonija) prepletala z narodnostno mešano poseljenimi (BIH, Vojvodina, Kosovo,
zahodna Makedonija). Zlasti med leti 1960 in 1985 pa so na migracijske procese močno
vplivale tudi razlike v gospodarski razvitosti posameznih delov Jugoslavije in določene
politične tendence (Klemenčič, 2000).
Praviloma bolj naklonjen k emigriranju kot družbe, katerih poselitev je že zgodovinsko
vezana na določeno območje, so tradicionalno nomadske in polnomadske družbe, tudi v času,
ko se že transformirajo v stalno naseljene. To je vidno na primeru skupin prebivalcev območja
nekdanje Jugoslavije; najbolj zastopani v migracijah so bili bosanski, hercegovski, hrvaški in
črnogorski Vlahi (pretežno pravoslavno prebivalstvo) (Josipovi, 2006: 90).
Ob koncu prisilnih in »prostovoljnih« selitev ter izselitev so nekatera območja Jugoslavije v
nekaj letih po 2. svetovni vojni popolnoma spremenila nacionalno strukturo, hkrati pa se je v
primerjavi s predvojnim obdobjem spremenila tudi nacionalna struktura države kot celote
(Klemenčič, 2000). Že od 50. let 20. stoletja dalje je potekalo množično izseljevanje
hercegovskih in dalmatinskih Hrvatov, ki se je nadaljevalo s povojnimi političnimi
migracijami, s katerimi je povezano tudi kasnejše izseljevanje Hrvatov v prekomorske dežele
(Južna Amerika, Avstralija). Tem tokovom država presenetljivo ni nasprotovala, kljub temu,
da je bilo siceršnje preseljevanje prebivalstva nekdanje Jugoslavije v precejšni meri ne samo
ekonomsko, temveč tudi politično obarvano. S planskimi migracijami neposredno po 2.
svetovni vojni je osrednja beograjska oblast spodbujala migriranje zlasti pravoslavnega
prebivalstva iz industrijsko pasivnih krajev Hrvaške, BIH, ter Črne Gore in deloma
Makedonije na območje Vojvodine, kjer je bilo potrebno ustvariti srbsko večino, da
Madžarska ne bi imela teritorialnih prednosti. S tem pa so bili nehote sproženi nadaljnji
obsežni migracijski tokovi zlasti pravoslavnih Srbov in Črnogorcev, najprej v glavno mesto
Beograd, nato pa še v druge republike in po padcu »železne zavese« preko meje v druge
države (Josipovć, 2006). Na intenzivnost selitev v tujino je po letu 1960 vplival niz vzrokov,
kot na primer ekonomski potencial, gostota poselitve, gospodarska razvitost območij pa tudi
večja pripravljenost nekaterih skupin prebivalstva po spremembi bivališča. V tujino so se
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najprej odselili viški delavne sile iz gospodarsko slabo razvitih območij Hrvaške. Proces je
kasneje zajel celotno Hrvaško in se razširil tudi na druge jugoslovanske republike. Največ
delavcev na začasnem delu v tujini je bilo leta 1973, ta tip migracij pa je spodbujal tudi
tedanji režim, ki je smatral, da bo z začasnim zaposlovanjem delavcev v tujini laže reševal
problem viška delovne sile doma. Vendar pa se pričakovanja niso uresničila, saj je v začetku
70. let prišlo do upadanja zaposlovanja v tujini in zaradi oteženih pogojev bivanja se je po letu
1979 domov vrnilo okoli 400.000 delavcev (Klemenčič, 2000).
Še veliko bolj množične kot začasne selitve v tujino so bile selitve znotraj nekdanje
Jugoslavije, ki naj bi do leta 1981 zajele skoraj 9 % vsega prebivalstva. Vse do 80. let je bil
vzrok v glavnem gospodarski, na tokove migracij pa so poleg tega vplivale še nekatere druge
težnje (Klemenčič, 2000).
V obdobju 1961–1981 je prišlo na območju Republike Črne Gore do hitre rasti
muslimanskega prebivalstva in utrjevanje položaja Albancev zlasti na obmejnih območjih z
Albanijo in avtonomno pokrajino Kosovo ter hkrati do upadanja deleža hrvaškega in srbskega
prebivalstva v teh predelih.
Spremembe nacionalne strukture Hrvaške so bile posledica stopnje naravnega prirastka
posameznih narodov ter vpliva zlasti medrepubliških selitev, kar je Hrvaško v obdobju 1961‒
1981 umestilo med države s pozitivnim saldom.
Za republiko Makedonijo je v tem času značilna rast večinskega prebivalstva, kljub temu, da
se je po letu 1961 nekoliko upočasnila zaradi hitre rasti albanskega prebivalstva in sprememb
v odnosu do narodnostnega opredeljevanja makedonskih muslimanov.
Največ sprememb v nacionalni strukturi je bilo na območju Srbije, kot posledica nizke stopnje
naravnega prirastka srbskega prebivalstva in naraščanja že tako visoke stopnje nekaterih
manjšin (Albanci, Muslimani, Romi in Vlahi). Poleg tega so na nacionalno strukturo vplivale
še množične selitve: na eni strani priseljevanje srbskega prebivalstva iz ostalih republik, na
drugi pa hkratno izseljevanje le teh, kot posledica ekonomskih migracij in selitev zaradi
izvrševanja upravnih, vojaških, političnih ali gospodarskih funkcij za potrebe tedanje
Jugoslavije. Že v tem času je bilo zaznati nekatere probleme v zvezi z odnosi s Kosovom ter
muslimani iz Sandžaka, ki so v zadnjem desetletju 20. stoletja pripeljali do številnih
konfliktov.
V Sloveniji kot gospodarsko najrazvitejši in narodnostno najbolj homogeni jugoslovanski
republiki so bile spremembe njene nacionalne strukture odvisne le od priseljevanja
prebivalstva iz nerazvitih območjih skupne države. Le te so ob hkratni nizki naravni rasti
avtohtonega prebivalstva povzročile nekatere spremembe v etnični strukturi.
Ko so Srbi v BIH na republiški ravni začeli izgubljati prevlado, je začela beograjska oblast, ki
je zasledovala velikosrbske cilje in interes dominacije v SFRJ, ustvarjati »pogoje« za
izseljevanje drugih etničnih skupin. Zlasti v 70. in 80. letih je tako potekalo intenzivno
spodbujanje predvsem Muslimanov, ki so do tedaj izkazovali izredno nizko stopnjo
migratornosti, za preseljevanje v Slovenijo in na Hrvaško (Josipović, str. 90). Veliki
zaposlitveni centri, ki so v tem obdobju zrasli na območju Slovenije v procesu
industrializacije, so pomenili potencialna zaposlitvena središča za priseljeno prebivalstvo
(Josipović, 2006). V Sloveniji je industrializacija v tem času dosegla vrhunec, postala je
najbolj industrializirana jugoslovanska republika, spodbujeni pa sta bili tudi deagrarizacija in
urbanizacija. Prišlo je do množičnega odseljevanje kmečkega prebivalstva v mesta in
oblikovanja industrijskih središč, a je nagel razvoj hitro izčrpal »rezerve« domače delavne
sile, s čimer so bili izpolnjeni vsi pogoji za zaposlovanje delavcev iz drugih republik
Jugoslavije (Medica in sod., 2011: 35; Enciklopedija …, 1997: 358). Spremembe v
gospodarskih gibanjih so se neposredno kazali v številu delavnih mest, to pa je razmeroma
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hitro vplivalo na spremembe smeri in obseg selitvenih gibanj. Značilna sta bila dva vrhunca
priseljevanja; drugotni sredi 60. in glavni v drugi polovici 70. let. V letih od 1975 do 1982 se
je v Slovenijo priselila kar tretjina vseh v 30. letih priseljenih prebivalcev (93.897), tako
stalnih kot začasnih delavcev. Predstavljali so pretežno mlado in nekvalificirano delavno silo,
ki je migrirala iz gospodarsko manj razvitih območij, kjer so bile poleg manjše možnosti
zaposlovanja slabše tudi možnosti izobraževanja (Medica in sod., 2011: 35). Več kot polovica
priseljenih je izvirala iz BIH, predvsem iz zahodnega in severnega dela Bosne, večinoma
muslimanske narodnosti. Intenzivni so bili selitveni tokovi ob meji s Hrvaško, ker pa so
potekali v obeh smereh, niso bistveno vplivali na povečanje prebivalstva v Sloveniji. Večji
vpliv je imelo priseljevanje iz Hrvaške v 60. letih, ko so ljudje prihajali iz bolj oddaljenih
delov te republike in večinoma stalno ostali. Takrat je bilo bolj množično tudi priseljevanje iz
Srbije.
Priseljenci, ki so prišli v Slovenijo, so se naselili prav v vseh nekdanjih občinah,
najpomembnejši dejavnik usmerjanja pa je bila gospodarska razvitost območij, ki je večala
možnost zaposlovanja. Največ se jih je priselilo na območje t. i. industrijskega polmeseca ter
v Novo Gorico in na Obalo ter še nekatera nova industrializirana regionalna središča, načrtno
ustvarjena v skladu s konceptom policentričnega razvoja Slovenije (Kuhar de Domizio, 1998:
140; Vrišer, 1998: 220).
Industrializacijski zagon se je ustavil v 80, letih, ko je SFRJ zajela politična in gospodarska
kriza (Enciklopedija …, 1997: 358). Zaradi zmanjšanja delovnih mest in posledično slabših
možnosti je upadlo tudi priseljevanje iz ostalih republik v Slovenijo (Kuhar de Domizio,
1998: 140).
Desetletje med letoma 1981 in 1991 je bilo obdobje etnične homogenizacije nekaterih
območij, ko so se pripadniki posameznih narodov pričeli seliti nazaj v svoje matične
republike. Procesi homogenizacije so bili najintenzivnejši na Kosovu, od koder se je srbsko in
črnogorsko prebivalstvo množično odseljevalo. Na Kosovu je tako ostalo v glavnem le
albansko prebivalstvo, ki pa se je zaradi visoke rodnosti prav tako začelo izseljevati;
imigrirali so večinoma v slovenska in hrvaška mesta, kjer so se zaposlili zlasti kot fizični
delavci in slaščičarji, ter nekatere razvite zahodnoevropske države in ZDA (Klemenčič,
2000).
Sledilo je obdobje razpada Jugoslavije, ki je na območju nekdanje skupne države sprožilo
mednacionalne spopade, v katerih je življenje izgubilo skoraj četrt milijona ljudi. Skoraj tri
milijone ljudi je moralo zapustiti svoje domove, kar je ponovno povsem spremenilo
nacionalno strukturo prebivalstva na nekaterih območjih. Obnovili so se nekateri migracijski
tokovi v Slovenijo, v katere pa se je, vsaj v smislu etnične pripadnosti, začelo vključevati
drugačno prebivalstvo (Josipovič, 2006: 93). Ob višku spopadov v Bosni in Hercegovini je v
Slovenijo imigriralo več kot 70.000 beguncev. Nekaj tisoč jih je po letu 2000 tu tudi ostalo,
ostali pa so se bodisi vrnili v domovino bodisi so se izselili v druge države. Prvemu valu
vojnih migrantov je s kosovsko krizo sledil še drugi; v Slovenijo se je leta 1999 priselilo okoli
1.600 albanskih beguncev s Kosova, ki pa so se po posredovanju enot zveze NATO in
vzpostavitvi miru v tej pokrajini večinoma vrnili v svoje domove.
2.3.2. ČASOVNI OKVIR PRISELJEVANJA IZ NEKDANJIH JUGOSLOVANSKIH
REPUBLIK V SLOVENIJO
V poglavju so po obdobji predstavljene migracije na slovenskem ozemlju od prvega popisa
leta 1948 dalje, s poudarkom na migracijskem gibanju med nekdanjimi članicami skupne
Jugoslovanske republike in današnjim slovenskim ozemljem.
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Obdobje do 70. let prejšnjega stoletja:
Za to obdobje je značilna etnična homogenost na Slovenskem, več kot 97 % vprašanih se je
na popisu leta 1948 opredelilo za Slovence (Vertot in sod., 2001). Imigracije tako rekoč ni
bilo, ljudje so se v večji meri izseljevali iz države. Priseljevanje je bilo minimalno tudi iz
območja nekdanje Jugoslavije in je zajemalo približno enak delež Srbov, Hrvatov in
Bošnjakov oz. Muslimanov (Komac, Medvešek, 2005: 31).
Med drugo svetovno vojno so potekale prisilne migracije med okupacijskimi območji v
Sloveniji v različna taborišča po Evropi in v nekatera območja Jugoslavije, povojno obdobje
pa je sprožilo val političnih emigrantov zlasti v Argentino, ZDA in Avstralijo. Jugoslavija je
vedno bolj zapirala svoje meje, edine večje imigracijske tokove med Slovenijo in ostalimi
jugoslovanskimi republikami so predstavljale premestitve častnikov jugoslovanske vojske v
Slovenijo, ki je edina mejila na kapitalistične države, poleg tega pa je ostajalo nerešeno
vprašanje njene zahodne meje. Takratni tipični priseljenci so bili moški, stari med 20 in 25 let,
srbske narodnosti, po rodu iz Srbije ali Hrvaške, z dobrim družbenoekonomskem položajem,
ki so jim ga zagotavljali privilegiji višjih slojev vojske. Značilne so bile poroke Slovenk s
častniki neslovenske narodnosti, kar je bil za večino tudi razlog, da so ostali v Sloveniji, če se
skupaj z družino niso bili prisiljeni preseliti v kakšno drugo republiko (Dolenc 2005: 56)
V 50. letih je v Sloveniji naraslo število Hrvatov, njihov skupni delež se je iz 1,66 povečal na
1,99 %, tudi na račun tistih, ki so bili rojeni v Sloveniji. Večinoma so bivali ob slovenskohrvaški meji, kar tretjina vseh je bila v podravski regiji. Priseljenci srbske narodnosti so se
priseljevali predvsem v naselja, kjer so stale vojašnice (Vipava, Bohinjska bela, Vrhnika,
Tolmin, Bovec, Dovje – Mojstrana …). Skupno je delež pripadnikov drugih narodnosti,
rojenih v ostalih republikah leta 1953, znašal 7 %. Prvič se v večjem številu pojavijo
Jugoslovani, katerih materni jezik je bil večinoma slovenski, kar nakazuje na opredeljevanje
otrok iz mešanih zakonov.
Pozna 50. leta predstavljajo začetek skoraj 30-letnega ekonomskega priseljevanja v Slovenijo,
vključitev BIH v te migracijske tokove, v 60. pa tudi Albancev iz Kosova. Leto 1961 je
pomenilo začetek širših sprememb v narodnostni, spolni in starostni sestavi prebivalstva, ki so
imele za demografski razvoj Slovenije pretežno pozitivno vlogo. A Slovenija kljub
naraščajočemu priseljevanju iz drugih republik bivše Jugoslavije na začetku 60. let še ni
prešla iz emigracijske v imigracijsko deželo. V Slovenijo se je priselilo 42.000 oseb, medtem
ko se jih je izselilo več kot 70.000. Razlogi so številni: odselitev italijanskega prebivalstva iz
cone B Svobodnega tržaškega ozemlja; začasno odseljevanje kvalificirane delovne sile v
druge republike (ti so se kasneje v večjem številu vračali nazaj v domovino, kar je razvidno iz
podatkov popisnega obdobja 1961‒1971); začetek zdomstva, ki je zlasti po odprtju državne
meje leta 1963 dobilo širše razsežnosti (Dolenc 2005: 61).
Obdobje 70. in 80. let
Priseljevanje iz nekdanje Jugoslavije v Slovenijo se je povečalo v 70. letih, ko se je zaradi
gospodarske recesije začel zapirati trg delovne sile v Zahodni Evropi. Največ priseljencev je
Slovenija sprejela v obdobju 1971‒1981, ki velja za čas najintenzivnejšega priseljevanja v
zgodovini Slovenije. Selitveni prirast je predstavljal kar 41 % celotnega prirasta (Vertot in
sod., 2001). V tem času so se pokazale tudi večje razlike v priseljevanju med posameznimi
etničnimi skupnostmi; priselilo se je večje število Srbov in neopredeljenih, v obdobju od leta
1983 do 1992 pa največ Bošnjakov in Muslimanov ter precej manj Hrvatov in Srbov (Komac,
Medvešek, 2005: 31). Poleg priseljencev neslovenske narodnosti so se, kot že omenjeno, v
Slovenijo vračali tudi Slovenci iz drugih republik, s čimer je bil končan proces narodne
homogenizacije Slovenije, saj je v drugih republikah takrat živelo le še 2,3 % Slovencev.
Kljub temu se je delež slovenskega prebivalstva ob popisu 1981 v primerjavi s predhodnimi
popisi najbolj zmanjšal (za 3,3 %) in znašal 91 % (Vertot in sod., 2001). Najštevilčnejšo
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neavtohtono narodnost so še vedno predstavljali Hrvatje (2,9 % celotnega prebivalstva), a
kažejo se že prvi znaki njihove asimilacije. Dokaz za to je delež Hrvatov, rojenih v Sloveniji,
ki znaša le šestino celotne populacije Hrvatov v državi, kar je med drugim tudi posledica
večjega števila hrvaško-slovenskih mešanih zakonov, kjer se otroci večinoma opredeljujejo za
Slovence (Dolenc, 2005: 82). Prebivalcev Srbske narodnosti je bilo 2,2 %, najmanjši deleže
priseljencev iz bivših republik pa so tvorili Albanci (0,1 %) (Vertot in sod., 2001).
V zadnjem desetletju pred osamosvojitvijo so se selitveni tokovi začeli počasi umirjati. Začelo
se je obdobje velikih političnih sprememb v nekdanji Jugoslaviji, močna etnična
homogenizacija prebivalstva v posameznih republikah, naraščanje nacionalizma vseh vrst ter
prvi medetnični spopadi na Kosovu (sprožijo priseljevanje celotnih družin k priseljencem, že
živečim v Sloveniji). Leto 1988 tako predstavlja konec tri desetletja dolgega obdobja
primarno ekonomskih migracij v Slovenijo. Spremeni se tudi spolna sestava priseljencev; prej
prevladujoče moške imigrante zamenja ženska populacija (53 %), kar je delno pogojeno z
večjo možnostjo zaposlovanja žensk (v glavnem na nekvalificiranih delavnih mestih v
zdravstvu in gostinstvu) ter težnja po združevanju družin (Dolenc, 2005: 76).
Obdobje po letu 1991
Smeri selitvenih tokov med Slovenijo in tujino se tudi po osamosvojitvi niso bistveno
spremenile, saj je selitveno dogajanje ostalo tesno povezano s priseljenci z območij nekdanje
Jugoslavije. Slovenija je bila in ostaja ciljna država številnih prebivalcev s teh območij.
Spremenil pa se je status priseljencev; za nekdaj notranje migrante, ki so pred osamosvojitvijo
prihajali iz skupne države in jim je skupno Jugoslovansko državljanstvo formalno omogočalo
enake človeške, socialno-ekonomske, politične in kulturne pravice kot avtohtonim
prebivalcem, so se razmere in status priseljencev s tvorbo samostojne države spremenili
(Savanović, 2007). Razširil se je pojav ksenofobije, ki ga je še stopnjevala socialnoekonomska kriza v državi in konfliktne razmere s preostalimi članicami nekdanje Jugoslavije.
Ker ni bilo sklenjenih bilateralnih pogodb, je nastanek nove nacionalne države ustvaril zaplete
z zdravstvenim in socialnim varstvom ter izplačevanjem in prenosi pokojnin, zmeda se je
pojavila tudi na področju pridobivanja državljanstva (Klinar, 1993) .
V tem času se pojavi nov tip imigrantov z netipično demografsko sestavo, in sicer begunci z
območij vojnih spopadov v nekdanji Jugoslaviji, večinoma iz Bosne in Hercegovine. Slednja
ostaja najpomembnejša izvorna država priseljencev v zadnjem desetletju, zmanjšalo pa se je
priseljevanje s Hrvaške. Novodobni ekonomski priseljenci so začeli v večji meri prihajati tudi
z najmanj razvitih območij nekdanje Jugoslavije – Kosova in Makedonije (Selitve, 2013).
Leta 1999 je prvemu iz BIH sledil še drugi begunski val iz Kosova, delež Albancev se je v
medpopisnem obdobju do leta 2002 podvojil. Konec vojn in normalizacija razmer v nekdanji
Jugoslaviji je sprožila proces združevanja družin – leta 2000 je tako skoraj četrtina tujcev
dovoljenje za prebivanje v Sloveniji dobila ravno na tej podlagi.
Po letu 2002 se je delež priselitev iz držav nekdanje Jugoslavije začel močno zmanjševati in
dosegal samo še 2/3 celotnega selitvenega prirasta (v začetku 90. let več kot 90%, nato okrog
80%) (Dolenc, 2005). A kljub zmanjšanim tokovom selitev z območja nekdanje Jugoslavije
in dodatnim selitvenim tokovom iz drugih držav članic EU ostaja razmeroma visok tudi še v
zadnjih letih. 1. januarja 2011 je bilo med vsemi priseljenimi prebivalci še vedno 86,7 %
takih, katerih prvo prebivališče je bilo v kateri izmed držav nekdanje Jugoslavije (Selitve,
2013).
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2.3.3. PROSTORSKI OKVIR PRISELJEVANJA IZ NEKDANJIH JUGOSLOVANSKIH
REPUBLIK NA OZEMLJE DANAŠNJE SLOVENIJE
Prostor (zlasti teritorij, pa tudi »sveti« kraji) poleg jezika, tradicionalne kulture, biološkogenetičnega izvora, mitov, zgodovinskega spomina, religije itd. pomembno prispeva k
oblikovanju in ohranjanju ter krepitvi etnične, narodne in nacionalne identitete (Oblak, 2007:
26). Prostor in prostorska razsežnost družbenih pojavov je poleg časa nepogrešljiva dimenzija
vsakega družboslovnega in humanističnega raziskovanja. Vendar pa se stabilna zgradba in
vloga prostora, ki je bila značilna za tradicionalno in tudi moderno družbo, v postmoderni
družbi12 relativizira in spreminja, kar je po Mlinarju (1990) posledica individualizacije in
globalizacije. Njegova spremenjena vloga mobilizira ljudi, dobrine in ideje ter ogroža
preživetje specifičnih prostorskih (zlasti kulturnih) identitet (Oblak Flander, 2007; cv: Mlinar
1990).
V nasprotju s klasičnimi narodnimi manjšinami, ki imajo bolj ali manj razpoznaven
poselitveni prostor, imigrantske etnične skupnosti pogosto bivajo razpršeno v imigrantski
družbi, kar vpliva na manjše možnosti ohranjanja izvorne kulture (Klinar, 1993). Kraj
njihovega bivanja je primarno povezan z zaposlitvijo, kar je mogoče zaznati tudi v
slovenskem primeru.
Pripadniki imigrantskih skupnosti in njihovi potomci so z različnim deležem prisotni v vseh
slovenskih občinah, glavna območja priseljevanja pa so bila v t. i. industrijskem polmesecu, ki
se razteza od Zgornjesavske doline, skozi širše ljubljansko območje z Zasavjem proti
celjskem, velenjskem in mariborskem območju, z največjo koncentracijo večjih industrijskih
in urbanih središčih. Največji delež neslovenskega prebivalstva je na Jesenicah (31 %) in v
Velenju (20,5 %), nadpovprečen delež (nad 10 %) pa v nekaterih največjih občinah, ki so
hkrati gospodarska urbana področja – Ljubljani (14,9 %), Kranju (13,2 %) in Kopru (14,9 %).
Močna koncentracija je tudi v občinah, ki so zaradi svoje panožne usmerjenosti (industrije in
premogovništva) potrebovale veliko nekvalificirane delavne sile (Trbovlje, Hrastnik, Tržič –
vse tri nad 11 %) ter poleg Koprske še v ostalih dveh obalnih občinah. Razlog pri slednjih gre
iskati predvsem v procesih povojne industrializacije in nove t. i. kolonizacije močno
izpraznjenega obalnega pasu po letu 1954, ko se je iz cone B izselilo številno italijansko
prebivalstvo. V Izoli je odstotek prebivalcev, ki so se narodnostno opredelili drugače kot
Slovenci (z odštetim deležem opredeljenih Italijanov), dobrih 18,5 %, v Piranu pa nekaj več
kot 5 %. Kasneje se je priseljevanje intenziviralo še v novih industrijskih središčih – Murski
Soboti (5,1 %), Novi Gorici (5,7 %) in Novem mestu (7,2 % je narodno opredeljenih kot
pripadniki ene od bivših republik skupne države) (Komac, 2003: 99).

12

Za postmoderno družbo je značilna izguba enega, nujnega in transcendentnega središča, najsi bo to bog,
država, napredek, bogastvo … Nadomesti pa ga supermarketinška preobilica poljubnih, naključnih, fleksibilnih
in mnogokratnih središč. Nacionalne države, čeprav so še vedno v središču politične arene in še vedno igrajo
pomembno vlogo na mnogih družbenih področjih, se vse manj pojavljajo v človekovi zavesti (Oblak Flander,
2007.
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Preglednica 1: Delež zastopanosti pripadnikov etničnih skupin iz območja nekdanje
Jugoslavije po posameznih slovenskih občinah

Tri največje etnične manjšine v Sloveniji so si po številčnosti precej podobne, precej različna
pa je njihova prostorska razporeditev. Za Hrvate in Srbe je značilna dvojnost v smislu
priseljenih struktur prebivalstva, česar pri Muslimanih in Bošnjakih ni zaznati.
Hrvatje so na eni strani najštevilčnejše prisotni ob coni prelivanja med hrvaško-slovensko
mejo (sorodne pojave lahko opazujemo tudi na drugi strani meje) in na drugi strani
integrirano poseljeni v splošni slovenski vzorec, torej tako v urbana, suburbana kot
podeželska območja. Iz tega razloga je njihova prisotnost bistveno manj prepoznavna, njihova
integracija, asimilacija in t. i. etnično-geografska mimikrija, kot jo poimenuje Josipović, pa so
zaradi pripadnosti istemu katoliškemu versko-kulturnemu krogu toliko bolj olajšane in
izrazitejše (Josipović, 2006). Hrvatje kažejo torej manjšo stopnjo koncentracije in so od vseh
etničnih manjšin prisotni v največ občinah v državi. Zanje je od vseh pripadnikov narodov
nekdanje Jugoslavije značilna tudi največja mobilnost znotraj Slovenije. Večja zgoščenost je,
kot že omenjeno, predvsem v obmejnih predelih, na Obali, na Kočevskem, v Beli Krajini, v
Prekmurju na Lendavskem, kamor so se priseljevali zlasti v 50. letih prejšnjega stoletja. Za to
obdobje so značilne tesne povezave s sosednjo Hrvaško, tako na ekonomskem kot tudi širšem
družbenem področju, za kar so bili razlogi zlasti jezikovna, kulturna in verska sorodnost
slovenskega in hrvaškega prebivalstva (Dolenc, 2003: 55). Največji delež dosegajo na
območju naselja Obrežje v Brežicah (17,76 % prebivalstva naselja), poleg te cone pa so le še
tri, kjer delež Hrvatov presega desetino prebivalstva nekega naselja, to so Metlika (15,81 %),
Rogatec (13,18 %) in Kočevska Reka (10,72 %). Poleg tega so prisotni še v nekaterih manjših
otočkih, kot so Jelendol pri Tržiču, Velenje, Žalec, Arja vas itd. Na nivoju občin je edina z
izrazito koncentracijo hrvaškega prebivalstva Osilnica, sicer po številu prebivalstva najmanjša
občina v Sloveniji. Poleg Slovencev so glavna etnična skupina na Štajerskem (Podravje in
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Savinjsko) in nasploh v severovzhodni Sloveniji, kjer je zastopanost ostalih nekdanjejugoslovanskih skupin izrazito nizka (Josipović, 2006).
Srbi izkazujejo drugačen značaj dvojnosti geografskega poselitvenega vzorca; na eni strani
gre za klasično koncentriranje v upravno-politično pomembnejših conah, na drugi strani pa za
relativno bolj razpršeno populacijo, ki se koncentrira v urbanih središčih, zlasti v loku od
Kopra preko Ljubljane in Jesenic do Kranjske Gore (Josipović, 2006: 212). Skoraj polovica
vseh Srbov živi v Ljubljani, kjer je njihov delež nekaj nad 5 %. V 50. letih so se priseljevali
predvsem v kraje, kjer so stali pomembni vojaški objekti (Vipava, Bohinjska bela, Vrhnika,
Tolmin, Bovec, Dovje–Mojstrana, Križe pri Tržiču, Borovnica, Vrhnika, Rakek, Postojna,
Prestranek, Divača, Koper) (Josipović, 2006; Dolenc, 2003: 55). V vseh naštetih krajih
predstavljajo nekaj več kot 5 % prebivalstva, največjo zgostite pa dosegajo v Pivki (11,46 %
prebivalstva). Skupno so prisotni le v dobri četrtini naselij v Sloveniji, izrazito malo jih je na
Štajerskem in Prekmurju, nekaj več na Koroškem, relativno bolj prisotni so tudi v pasu ob
slovensko-italijanski meji (Josipović, 2006).
Take dvojnosti kot pri zgoraj opisanih pri Bošnjakih in Muslimanih ni opaziti; zanje je
značilna nadpovprečna koncentracija na določenih delih Slovenije, primarno v industrijskorudarskih središčih (Josipović 2006: 213). Samo v štirih občinah (Ljubljani, Jesenicah,
Velenju in Kopru) jih živi več kot polovica od vseh v državi (Komac, 2003). Izstopata dve
izraziti območji njihove koncentracije, in sicer v jeseniški in velenjski aglomeraciji. Na
Jesenicah skupaj predstavljajo kar 21,14 % narodno opredeljenega prebivalstva in v Velenju
10 %, enako še v Šoštanju, Slovenskih Javornikih, Koroški Beli in Kanižarici, ki so vsa
industrijsko-rudarskega značaja. Z izjemo Šaleške doline, Zasavja in Celja je njihova siceršnja
prisotnost v severovzhodni Sloveniji pičla (Josipović, 2006: 212).
Bistveno manjši, a še vedno pomemben delež v Slovenijo priseljenih narodov nekdanje
Jugoslavije predstavljajo Črnogorci in Makedonci. Poleg njih pa etnično skupino, ki v bivši
SFRJ sicer ni imela svoje republika in posledično kot narod ni bila nikoli priznana, a se je v
Slovenijo pretežno preselila s tega območja, tvorijo še Albanci. Primerjava med njimi kljub
relativno podobnem številu kaže popolnoma različno prostorsko sliko. Albanci izkazujejo
mrežno poselitev, prisotni so v 11 % slovenskih naseljih, medtem ko so Črnogorci
skoncentrirani le v dobrem odstotku, Makedonci pa v dobrih štirih.
Prostorski vzorec Črnogorcev kaže največjo prisotnost v Ljubljanski kotlini. Skupno se
pojavljajo v 81 naseljih, le v treh pa presegajo 1 % delež prebivalstva – Kamnik, Golnik in
Nožice pri Domžalah. Za slednje bi lahko rekli, da predstavljajo območje njihove t. i. minikoncentracije, saj so kljub temu, da dosegajo le 1,7 % (kar pa je za njihovo siceršnjo
zastopanost po naseljih veliko), tu po velikosti največja neslovenska etnična skupina. Poleg
njih so prisotni le še Srbi z 0,7 % deležem (Josipović, 2006).
Makedonci so teritorialno razpršeni po celotnem ozemlju Slovenije, z manjšimi zgostitvenimi
mesti, z glavnino na Gorenjskem. Tudi za njih velja da so se naselili predvsem v gospodarska
in industrijska središča. Po podatkih popisa iz leta 2002 jih največ biva v Ljubljani, Kranju,
Jesenicah, Mariboru, Kopru, Celju, Izoli, Novi Gorici, Kamniku in Škofji Loki (Marko,
2010). Največji delež dosegajo v Divači in njeni okolici (3,21 %) in v Kobaridu (2,83 %)
(Josipović, 2006).
Za Albance je značilna enakomerna geografska porazdelitev, ki nikjer ne dosega visokih
relativnih zgostitev, a zagotavlja dobro mrežno razmestitev. Prisotni so v devetini vseh
slovenskih naselij, le v 11 pa presegajo več kot 2 % prebivalstva. Največ jih je v Podkraju pri
Hrastniku (3,4 %) (Josipović, 2006).
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3. METODOLOŠKA POJASNILA
Diplomska naloga je metodološko osnovana na analizi virov in literature ter empirični
raziskavi, ki je bila izvedena s spletno anketo in predstavlja ključni del naloge.
Spletna anketa je bila izvedena v času od 23. 11. 2013 do 11. 12. 2013. Do vprašalnika so
anketiranci dostopali preko spletnega brskalnika 1KA (https://www.1ka.si/). Gre za
brezplačno orodje za izdelavo in izvedbo spletne ankete. Preko orodja 1KA je potekalo
zbiranje podatkov in izvedba nekaterih deskriptivnih analiz.
Anketni vprašalnik je vseboval 29 vprašanj zaprtega tipa, v nekaterih primerih z dodatno
možnostjo odgovora »drugo« odprtega tipa in 63 spremenljivk. Anketirance sem spraševala o
etnični pripadnosti staršev in stopnji povezanosti do njihove etnične skupine,
samoopredeljevanju, rabi jezika, veroizpovedi in verski pripadnosti, ohranjanju kulture svojih
priseljenih staršev, članstvu v različnih društvih in organizacijah, soočenju z diskriminacijo in
pomenu de/koncentracije določenih etničnih skupin v njihovem bivalnem okolju. Poleg tega
me je zanimalo njihovo lastno dojemanje sebe v slovenskem okolju.

3.1. SPLETNA ANKETA
Anketa je bila izvedena po sledečem postopku:
- določitev metode raziskovanja in vsebine vprašalnika;
- izdelava vprašalnika v spletnem orodju;
- preizkus vprašalnika s pomočjo vnosa naključnih odgovorov v velikosti vzorca 100, s
čimer spletno orodje omogoča vpogled v dobljene podatke in preverjanje
funkcionalnost analiz;
- zbiranje podatkov preko spletnega orodja;
- čiščenje in urejanje podatkov (izbris neodgovorjenih anket, nepravilno vnesenih anket
in anket, ki zaradi manjkajočih nekaterih strukturnih podatkov niso bile primerne za
nadaljnjo obdelavo);
- izvoz podatkov iz spletnega orodja v programe, ki omogočajo obdelavo z uporabo
zahtevnejših statističnih analiz (Excell in SPSS);
- analiza podatkov (izvedena je bila osnovna deskriptivna analiza spremenljivk
(frekvenčne tabele, povprečja, standardni odkloni), odnos med določenimi
spremenljivkami je bil preverjen s Pearsonovim koeficientom korelacije, mere stopnje
kontinence pa z hi-kvadratom. Za preverjanje enakosti povprečij je bila uporabljena
analiza variance);
- interpretacija rezultatov.
Virtualni način anketiranja nam daje možnost anketiranja brez anketarja, kar ima dve
pomembni prednosti; prva so nižji stroški, druga pa odstranitev anketarja kot vira napake
(Savarin, 2009 po Jekins in Dillman, 1997: 14). Poleg tega pri tovrstni metodi ni geografskih
in časovnih omejitev (lokacija raziskovalca in lokacija anketiranca sta nepomembni).
Tovrstni način ima tudi slabosti; prav zaradi odsotnosti anketarja lahko pride do napake v
primeru, da anketiranci zastavljenega vprašanja ne razumejo. Poleg tega lahko anketiranci
prekinejo sodelovanje med odgovarjanjem ali odgovarjajo selektivno. Lahko pride tudi do
izpolnjevanja v skupini, kar lahko vpliva na odgovore anketirancev. Na kvaliteto odgovorov
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lahko vpliva računalniška pismenost (a glede na to, da gre za mlado populacijo, je možnost
napake zaradi tovrstne okoliščine minimalna) (Berzelak, 2008).
Ker seznam priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije glede na njihovo etnično pripadnost
ne obstaja in torej tudi ni zbranih podatkov o njihovih potomcih, se je pojavil problem
verjetnostnega vzorčenja. Odsotnost celostnega seznama cilje populacije tako predstavlja
problem za statistično sklepanje in posploševanje dobljenih rezultatov. Verodostojno
sklepanje je zato mogoče samo za zajeti del populacije. Poleg tega je nujno upoštevanje
dejstva, da gre pri opredeljevanju vedno za osebno izjavo posameznika, ki je splet različnih
psiholoških in družbenih okoliščin.
Da bi dobila čim bolj raznolik vzorec proučevane populacije, sem za pridobivanje
respondentov uporabila metodo snežne kepe; anketirance sem iskala s poizvedovanjem pri
znancih in prijateljih, ki poznajo kogarkoli iz ciljne populacije. Znanci in prijatelji so bili
naprošeni, da anketo razširijo znotraj svojih socialnih krogov, enako sem na koncu ankete
prosila tudi vse sodelujoče. Na ta način se je verižno širilo število potencialnih anketirancev.
Anketo sem širila tudi preko socialnega omrežja facebook, ki se je v mojem primeru izkazal
za izjemno uporaben način pridobivanja iskanih oseb, saj je preko njega do ankete dostopila
več kot polovica anketiranih. Izpolnjenih je bilo 553 anket, od tega je vprašalnik v celoti
rešilo 524 oseb, 29 pa delno. Količina in izbor odgovorov slednjih je zadostoval za nekatere
vsebine analize.
Metoda se je izkazala za delno pomanjkljivo. Odzivnost ciljne populacije sicer lahko
označimo kot dobro, vendar le v primeru določenih skupin. Med anketiranci etnično
homogenih družin je v anketi je sodelovalo največ Srbov (184), sledijo jim Bošnjaki (66) in
Hrvati (62). Izjemno majhen delež sodelujočih pa predstavljajo pripadniki preostalih treh
obravnavanih etničnih skupin. Anketni vprašalnik so izpolnili le 4 Albanci, 4 Makedonci in 6
Črnogorcev. Med potomci etnično mešanih partnerstev (etnična pripadnost določena po
mami) je sodelovalo največ oseb, katerih mama je Slovenka (88). Sledijo ponovno osebe,
katerih mama je Srbkinja (47), Hrvatica (39), Bošnjakinja (24) in Črnogorka (12). Med
anketiranimi mešanih partnerstev je bila le ena oseba, katere mama je Makedonka, ni pa bilo
nobenega potomca mešanega partnerstva z Albankami. 16 jih je navedlo pripadnost enega od
staršev znotraj obravnavanih etničnih skupin in pripadnost drugega od staršev pod kategorijo
»drugo« (večinoma starši pol Slovenci in pol pripadniki ene od obravnavanih etničnih skupin
ali pol-Slovenci in pol pripadniki neke druge etnične skupine, v dveh primerih pa opredeljeni
kot Bosanci). Takšen odziv je razmeroma razumljiv, saj je tudi v celoti gledano delež
Albancev, Črnogorcev in Makedoncev bistveno manjši kot delež Bošnjakov, Hrvatov in
Srbov. Zato bi bilo ob morebitnih nadaljnjih raziskavah pripadnike omenjenih treh etničnih
skupin smotrno iskati ciljno in ne slučajnostno.
Velikost vzorca etničnih skupin Albanci, Črnogorci in Makedonci tako ni reprezentativen in
ne omogoča posploševanja. Zato smo iz analiz, kjer so etnične skupine obravnavane ločeno,
omenjene tri izpustili. Del anketirancev je vključen le v analize, kjer je skupaj obravnavana
celotna populacija pripadnikov skupin iz območja nekdanje Jugoslavije in pripadnost določeni
skupini nima ključnega pomena, temveč nas je zanimal podatek le za vse potomce
Neslovencev skupaj.
Gledano v celoti pa je vzorec dovolj velik (predstavlja 0,43 % ob popisu 2002 zajete
populacije potomcev priseljencev), da na podlagi njegove analize in dobljenih rezultatov
lahko izvajamo določene posplošitve.
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Preglednica 2: Delež anketiranih po etničnih skupinah
Delež anketiranih po etničnih skupinah

33%

40%

22%

30%
20%
10%

16%

12%

11%
1%

1%

1%

Homogene družine

Eden od staršev Slovenec

Oba starša Neslovenca

Srbi

Makedonci

Hrvati

Črnogorci

Bošnjaki

Albanci

0%

Mešane
družine

Vir: Spletna anketa, N = 533 (od tega 16 oseb oz. 3 % pod kategorijo »drugo« ni prikazanih
na grafikonu).
3.1.1. POTOMCI PRISELJENCEV IZ REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE – NEKATERI
STRUKTURNI PODATKI
V spletni anketi je sodelovalo 553 anketirancev, kar predstavlja 0,43 % celotne populacije
potomcev priseljencev iz republik bivše Jugoslavije v Slovenijo. Sodelovalo je več žensk (63
%) kot moških (37 %), glede na starost pa sta prevladujoči starostni skupini anketiranih med
18–25 ter 26–34 leti, ki skupaj znašata 85 % vseh sodelujočih. Glede na to, da gre za otroke,
ki so se rodili staršem priseljenih v Slovenijo po letu 1950 ali pa se z njimi priselili do svojega
vključno šestega leta starosti, in upoštevajoč, da je največji selitveni val potekal v 70. in 80.
letih, je mlada starostna struktura anketiranih razumljiva.
Preglednica 3: Starostna struktura anketiranih

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 553.
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Skladno s starostno strukturo je velik delež anketiranih dijakov in študentov in malo večji
delež zaposlenih in samozaposlenih. 14 % stopnja brezposelnosti med anketiranimi se
približuje registrirani stopnji brezposelnosti v Sloveniji (13 %, SURS, registrirana stopnja
brezposelnosti za oktober 2013).
Preglednica 4: Status anketirancev

Vir; Spletna anketa, 2013, N = 525.
Med anketiranimi je 51 % kot najvišjo doseženo formalno izobrazbo navedlo višjo, visoko
šolo ali več, kar predstavlja velik delež še posebej z ozirom na to, da je precejšen del
anketiranih trenutno še v fazi šolanja.
Preglednica 5: Stopnja izobrazbe

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 526.
Anketiranci živijo v 66 občinah Slovenije, največ v Ljubljani (218). 59 jih živi v občini Kranj,
17 v Mariboru, 15 v Novem Mestu, 12 v Tržiču in 10 v Brežicah. V ostalih navedenih
občinah se število giblje od 1 do 9.
Preglednica 6: Občina bivanja
OBČINA
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3
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3
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1
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1
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3
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1
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3
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4
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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3
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5
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1
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1
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1
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2
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1
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4
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3
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2
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8
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2
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1
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7
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7
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2
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2
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1
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1
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Vir: Spletna anketa, 2013, N = 498.
V različnih deležih so anketirani zastopani v vseh slovenskih statističnih regijah, več kot
polovica v Osrednjeslovenski in 18 % v Gorenjski statistični regiji.
Preglednica 7:Anketirani po statističnih regijah

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 518.
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4.
IDENTITETA
OBRAVNAVANEGA
POTOMCEV PRISELJENCEV

DELA

POPULACIJE

V splošnem kažejo znotraj etnično neslovenskih družin odgovori o samoopredeljevanju na
močno identifikacijo z etničnimi skupinami staršev in šibko identifikacijo s slovensko etnično
skupino.
Preglednica 8: Kako bi opredelili samega sebe? (Potomci neslovenskih staršev)

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 412.
Na samoopredeljevanje statistično pomembno vpliva etnična pripadnost staršev (p = 0,000),
pri čemer se anketiranci v večji meri opredeljujejo glede na pripadnost mame (vrednost
Pearsonovega hi kvadrata 110,317) kot očeta (vrednost Pearsonovega hi kvadrata 75,036).
Podrobnejša analiza nam pokaže, da se med posameznimi izbranimi etničnimi skupinami
obravnavanega vzorca (homogene družine bošnjaške, hrvaške in srbske etnične skupine)
pojavljajo velike razlike v identifikaciji. Potomci srbskih staršev se izrazito izrekajo v skladu
z etnično skupino prednikov, velik delež teh je tudi med Hrvati, med Bošnjaki pa je tega
bistveno manj. Slednji se od vseh treh skupin v največji meri opredeljujejo za Slovence,
vendar le moški del bošnjaške populacije (27 %). Opredeljevanje žensk iz te skupine za
kategorijo »Slovenec« se približuje opredeljevanju ostalih etničnih skupin. Visoko stopnjo
pripadnosti lastni etnični skupini izkazujejo tudi Hrvati, izrazito majhen delež žensk pa je
znotraj te skupine opredeljen za Slovenke. Statistično pomembno povezavo med dejavnikom
spol in samoopredeljevanjem potrjuje tudi statistično preverjanje korelacije med njima (p =
0,043). Rezultati kažejo, da se moški v večji meri opredeljujejo za izključno Neslovence (66
%) kot ženske (44 %). Deleži v kategorijah »Imam se za 'pol pol'« in »Imam se za Slovenca«
se med spoloma manj izrazito razlikujejo.
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Preglednica 9: Kako bi opredelili samega sebe? (Homogene družine treh največjih etničnih
skupin iz republik bivše Jugoslavije v Sloveniji)13
Kako bi opredelili samega sebe?
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Hrvati
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65 %

83 %

69 %

Imam
se
za
"pol-pol",
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28 %
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9%
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21 %

0%
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Vir: Spletna anketa, 2013, N = 296.
V primeru, da je eden od staršev Slovenec, je situacija povsem obrnjena; identifikacija z
etnično skupino neslovenskega starša je izrazito šibka. Največji odstotek anketirancev pol
slovenskih družin se je opredelil kot »pol-pol«, še posebej v primeru, kadar je Slovenec oče
(67 %), medtem ko se je v primeru, da je Slovenka mama, za kategorijo »Imam se za
Slovenca« in kategorijo »pol-pol« opredelil približno enak delež anketirancev z rahlo
prevlado v deljeni identifikaciji .
Preglednica 10: Kako bi opredelili samega sebe? (Eden od staršev slovenske etnične
pripadnosti.)

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 124.
Poleg etnične pripadnosti staršev in spola je samoopredeljevanje, čeprav šibko (p = 0,05),
povezano tudi s tem, kateri starostni skupini pripadajo anketiranci. V skladu z etnično skupino
staršev se v največji meri opredeljujejo mladi do 18 let, le 7 % njih pa kot Slovenci. Za
13

Albanci, Črnogorci in Makedonci zaradi premajhnega vzorca niso posebej obravnavani.
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Slovence se v največji meri opredeljujejo starejši od 35 let, kar je verjetno povezano tudi z
dolžino časa bivanja v Sloveniji. Znotraj kategorije »pol-pol« so deleži po starostnih skupinah
enakomerneje razporejeni.
Preglednica 11: Kako bi opredelili samega sebe? (Vsi anketirani skupaj po starostnih
skupinah)
Kako bi opredelili samega sebe?
do 18 let
Imam
se
za
Albanca,
Bošnjaka,
Črnogorca,
Hrvata, Makedonca ali Srba.
Imam se za "pol-pol",
počutim/opredeljujem
se
kot
"pol
Albanec,
pol
Slovenec", "pol Bošnjak, pol
Slovenec" itd.
Imam se za Slovenca.
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43 %

48 %

20 %

29 %

30 %

17 %

7%

11 %

18 %

21 %

13 %

6%

9%

14 %

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 524.
Starost ni pomembno povezana s samoopredeljevnjem (p = 0,05), kljub temu pa so med
anketiranci vidne nekatere razlike; V skladu z etnično skupino staršev se v največji meri
opredeljujejo mladi do 18 let, le 7 % se jih opredeli kot Slovenci. Za Slovence se v največji
meri opredeljujejo starejši od 35 let, kar je verjetno povezano tudi z dolžino časa bivanja v
Sloveniji. Znotraj kategorije »pol-pol« so deleži po starostnih skupinah enakomerneje
razporejeni.
Preglednica 12: Kako bi opredelili samega sebe? (Vsi anketirani skupaj po navedeni
dokončani stopnji izobrazbe)
Kako bi opredelili samega sebe?
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Bošnjaka, Črnogorca,
Hrvata, Makedonca ali
Srba.
Imam se za "pol-pol",
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kot "pol Albanec, pol
Slovenec", "pol Bošnjak,
pol Slovenec" itd.
Imam se za Slovenca.
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8%

32 %

28 %

11 %

20 %

10 %

19 %

22 %

0%

6%
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Vir: Spletna anketa, 2013, N = 524.
4.2. VEČPLASTNOST IDENTITETE NA PRIMERU OBRAVNAVANE POPULACIJE
Da bi ugotovili, kako močno stopnjo pripadnosti čutijo anketiranci do posameznih etničnih
skupin, smo jih prosili, naj svojo pripadnost ocenijo na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni,
da sploh ne občutijo pripadnosti, 5 pa, da občutijo zelo močno pripadnost).
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Celoten vzorec v povprečju izkazuje močno povezanost z etnično skupino mame (4,0) in
etnično skupino očeta (3,9) ter srednjo povezanost s slovensko etnično skupino (3,3).
Podrobnejša analiza z delitvijo po skupinah in sestavi družin nam ponovno pokaže nekatere
razlike, pri čemer je povezava med etnično pripadnostjo staršev in stopnjo pripadnosti
določeni skupini potrjena s statistično analizo (p= 0,01).
Med člani homogenih družin je stopnja pripadnosti etnični skupini staršev močna. Giblje se
od najmanjše skupne povprečne ocene 3,9 med Bošnjaki do visoke 4,5 med Makedonci in
Srbi. Povprečna ocena pripadnosti slovenski etnični skupini kaže srednjo do razmeroma
močno stopnjo pripadnosti med skupinami, z opazno razliko med Črnogorci, katerih
povprečna ocena znaša 2,8 in je za celo enoto manjša od povprečne ocene pripadnosti
slovenski etnični skupini pri Makedoncih (3,8).
Med spoloma ni bistvenih razlik in povezave s tem dejavnikov ne potrjuje niti statistično
preverjanje (p = 0,181, F < 4). Nekaj večje razlike so opazne le pri občutenju pripadnosti
slovenski etnični skupini. Ženske v povprečju občutijo nekoliko večjo stopnjo pripadnosti
(3,2) kot moški (2,9).
Preglednica 13: Povprečna ocena pripadnosti določeni etnični skupini (Homogene družine,
delitev po etnični pripadnosti in spolu)
Ocene na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne občutite pripadnosti, 5 pa, da občutite zelo močno
pripadnost.

Vir: Spletna anketa 2013, N = 308.
Mešane zakonske zveze so še nekoliko kompleksnejše. Portes in sod. (2011) na primeru
Španije ugotavlja, da otroci, katerih mama je rojena v večinski družbi, pogosteje prevzamejo
identiteto te države, v nasprotju s tem pa Štrubelj v svoji diplomski navaja, da se otroci
staršev narodnostno opredeljujejo predvsem glede na to, kakšne narodnosti je oče (Štrubelj,
2006: 8). Razpotnikova (2004) je v svoji doktorski disertaciji ugotavljala etnično opredelitev
15-letnih učencev Ljubljanskih šol. V primeru, da je mati Slovenka in oče Neslovenec, se je
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približno tri četrtine vprašanih (70 % fantov in 76 % deklet) opredelilo za Slovence (torej po
mami). Kadar pa je mati Neslovenka in oče Slovenec, se okrog 60 % deklet in 84 % fantov
opredeli po očetu. Raziskava torej kaže, da je bolj kot spol starša pomembno, kateri od njiju
pripada večinskemu narodu. V družinah, kjer sta oba mladostnikova starša Neslovenca, se
fantje nekoliko pogosteje od deklet opredelijo za Slovence, medtem ko v mešanih družinah to
ne velja. Med tistimi, ki se opredelijo za Neslovence, pa fantje občutno bolj kot dekleta zase
sprejmejo materino neslovensko narodnost, kar je v nasprotju s splošnim prepričanjem, da so
fantje tisti, ki pogosteje sledijo očetom.
Če iz mešanih zakonov izločimo potomce, katerih eden od staršev je slovenske narodnosti, se
pričakovano zviša stopnja pripadnosti slovenski etnični skupini in v povprečju znaša 3,9.
Večja je v primeru, da je slovenski starš oče, kar potrjuje tezo, da je bolj kot spol starša
pomembno, kateri od njiju pripada večinskemu narodu (kot je navedeno že prejšnjem
poglavju, se v splošnem namreč anketiranci v večji meri opredeljujejo po mami).
Preglednica 14: Povprečna ocena pripadnosti določeni etnični skupini (Mešane družine,
delitev po etnični pripadnosti in spolu)
Ocene na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne občutite pripadnosti, 5 pa, da občutite zelo močno
pripadnost.

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 200
(Anketiranci, ki so del kategorije »oče Slovenec«, so hkrati tudi del drugih mešanih družin;
potomcem mešanih družin, kjer sta oba starša neslovenskega porekla, smo zaradi lažje analize
razdelili glede na etnično pripadnost mame).
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5. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OBLIKOVANJE IDENTITETE
Na to, kako se posameznik opredeli glede na svojo pripadnost, in sicer narodno, etnično,
veroizpoved itd., vpliva tako rekoč nepregledna vrsta dejavnikov (demografskih, ekonomskih,
kulturnih in političnih pogojev) ter okoliščin. (Smith, 1992 cv: Medvešek, 2005; Šumi, 2004).
Da se določena identiteta sploh oblikuje, je potrebno določeno okolje, v katerem se lahko
izrazi. Na kakšen način bo realni svet vplival na identiteto posameznika, pa je odvisno od
njega samega. Z objektivnimi pogoji, ki opredeljujejo odnose med etničnimi skupinami, so
vedno povezane subjektivne percepcije, stereotipi, vrednostni sistemi in delovanje
posameznika ter njegove psihološke značilnosti (Medvešek, 2005: 111).
Smith (1992) ohranjanje etnične skupnosti (ang. etnic survival) opredeli kot medgeneracijsko
kontinuiteto in vzdrževanje specifičnih etničnih elementov, kot so izbrani deli zgodovinskega
spomina, izbrani miti in tradicije. Medveškova izpostavlja močan vpliv družine, preko katere
poteka medgeneracijski prenos kulturne dediščine (enako številni drugi avtorji, npr.:
Rumbaut, 2005, Sabatier, 2008, Portes in sod., 2011) in poleg tega še vpliv vrstnikov,
vzgojno-izobraževalnega sistema kot pomembnega dejavnik socializacije, množičnih medijev,
itd., preko katerih poteka proces kulturnega učenja in prilagajanja družbenemu okolju
(Medvešek, 2005: 109). Že omenjeni avtorji izpostavljajo še občutek diskriminacije in
stigmatizacije, nekateri še pomen socialnega okolja, vključujoč družbo in vrstnike (Sabatier,
2008), kraj rojstva in znanje o državi sprejemnici (Portes in sod., 2011), koncentracijo
določene skupine na nekem območju (Bešter, 2007), jezik, raso (Rumbaut, 2005) itd.
Na podlagi proučene literature in lastnih hipotez sem se odločila za podrobnejšo analizo
sledečih dejavnikov oz. vsebinskih sklopov, ki so po mojem mnenju pomembni oblikovalci in
pokazatelji posameznikove (etnične) identitete v slovenskem okolju: družina, jezik, vera,
socialna omrežja in socialni kapital, stigmatizacija in prostorska koncentracija.
5. 1. DRUŽINA
Na opredelitev posameznika glede narodne, verske in jezikovne pripadnosti ima velik vpliv
družina, saj igra osrednjo vlogo v medgeneracijskem prenosu etničnih elementov. Starši so
prvi, ki otroku posredujejo vrednote in tradicije, bistvene za ohranjanje kulturne dediščine v
novi generaciji (Medvešek, 2005: 109). Znotraj imigrantske družine je pomembna stopnja
akulturacije prav vsakega od članov, ki se prepleta z akulturacijo ostalih članov in vpliva na
prilagoditev družine v novem okolju kot celote (Sabatier, 2008).
Razmišljanje o etnični identiteti je v prvi vrsti povezano z vzgojo. Sabatier ugotavlja
pomembnost odnosov v družini, saj splošna družinska klima vpliva na otrokovo dojemanje
kulture svojih staršev. Občutenje istovetnosti se začenja ustvarjati preko zgodnjega
verbalnega in neverbalnega dialoga, pri čemer se ustvarjajo kompleksne interakcije ločevanja
»od« in poistovetenja »z«, ki poteka med otrokom in njemu podobnimi drugimi v zgodnjem
otroštvu, torej bližnjimi sorodniki. Dobri odnosi in navezanost na družino posameznike
povezujejo s koreninami in krepijo občutek pripadnosti etnični skupini (Razpotnik, 2004: 128;
Sabtier, 2008). Obratno navadno velja, kadar odnosi niso složni. Do navzkrižij lahko pride
zlasti v občutljivem obdobju adolescence, ko starševski vplivi tekmujejo z družbenimi
oziroma okoljskimi (Medvešek 2005: 109), ki so za otroka, željnega sprejetosti med vrstniki
in širši družbi, pogosto dojeti kot bolj privlačni. V imigrantski družini se poleg
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medgeneracijskih razkorakov pojavijo tudi razlike v integriranosti članov in znanju jezika, to
pa lahko v določenem obdobju veča razlike med člani (Rumbaut, 2005).
5.1.1. MEŠANE ZAKONSKE ZVEZE
Etnično mešani zakoni so obravnavani kot pokazatelji, v kolikšni meri sta manjšina in večina
oblikovali primarne vezi in do katere mere so meje med skupnostmi zmanjšane (Medvešek,
2005: 602). Omogočajo tesnejšo navezanost priseljencev na novo okolje (Zupančič, 2005),
kažejo pa tudi to, da pripadniki različnih skupnosti sprejemajo drug drugega kot družbeno ali
socialno enake (Medvešek, 2005: 602).
Družinska etnična socializacija poleg vrednosti in razvoja odnosov med člani vključuje
vedenjske vzorce, značilno hrano, jezik, način izražanja čustev, način sodelovanja in druženja
članov, stil opreme doma itd. (Sabatier, 2008). V etnično mešanih zakonih se srečata dve
različni skupini teh kulturnih elementov. Med zakoncema prihaja do procesa akulturacije,
torej medsebojnega spreminjanja mišljenja vrednosti in kulture. Odnosi na intimni partnerskodružinski ravni odslikavajo tudi vrednostne orientacije, pričakovanja, predsodke in stereotipe
širše družbe. Težave se lahko pojavijo pri odločitvah o maternem jeziku otroka, etnični
pripadnosti, jeziku šolanja itd. Konflikt se lahko razvije tudi med starši in otroki, ki se med
odraščanjem drugače etnično opredelijo kot njihovi starši, kar povratno vpliva tudi na
opredelitev staršev samih (Goyette, Xie Yu, 1997, cv: Medvešek, 2005: 608). Potencialno
najbolj problematični kulturni elementi v smislu možnih konfliktov so, po raziskavah
Sedmakove, spolne vloge in pričakovanja, ki se nanje navezujejo. Še zlasti izrazito je to v
primeru, ko moški izhaja iz bolj tradicionalne in patriarhalne družbe kot njegova partnerka
(Sedmak, 2006). Razpotnikova poleg tega opozarja na probleme na področju vzgoje, kjer
lahko zaradi različnih predstav o njeni pravilnosti pride do več nasilja, nejasnosti, manj
svobode, dvojnih sporočil in dvojnih omejitev ter dvotirnosti nasploh kot v etnično
homogenih družinah.
Mešane (izven)zakonske zveze so spodbujevalnik t. i. naravne oz. organske asimilacije
(Kržišnik-Bukić v ABČHMS, 2003: 32) in so kot take iz stališča etnične skupine lahko
obravnavane celo negativno, saj večajo prepustnost etničnih meja in z zlitjem v prevladujočo
kulturo povzročijo dokončno izginotje manjšinske skupine. Kot nekaj negativnega, celo
patogenega, so bila tovrstna partnerstva obravnavana v začetnih znanstvenih dognanjih, ki so
med drugim izpostavljale razdvojeno lojalnost otrok mešanih staršev ter stresne situacije, s
katerimi se soočajo v mešanih družinah živeči posamezniki. Tovrstnim študijam so se kasneje
pridružile raziskave, ki poudarjajo pozitivne vidike etničnega mešanja. Maxwell (1998) je
objavil dolgo znani vidik, da potomci kulturno, rasno ali religiozno mešanih zakonov
zavzemajo poseben položaj, ki daje fleksibilnost in širi kulturno razgledanost (Sedmak, 2006).
Še vedno je eden izmed najbolj pogostih teoretičnih okvirjev Parkova konceptualizacija
obrobnega posameznika (ang. marginal man) iz začetka 20. stoletja. Park ga opredeljuje kot
kulturni hibrid, človeka, ki si deli tradicijo dveh različnih narodov, živi na robu dveh družb, ki
se nikoli popolnoma ne prepleteta in zlijeta. To ga oblikuje v osebo širših obzorij in ostrejše
inteligence, je bolj samostojen in ima izdelana racionalnejša stališča (Park v Stonequist, 1937;
1965) (Goldberg, 2012). Poleg tega imajo večetnični posamezniki po Parku (1920, 1950)
večjo sposobnost prilagajanja, saj lahko funkcionirajo v dveh kulturah, so manj etnocentrični
in bolj strpni. Tudi v raziskavah v zadnjih nekaj desetletjih je postopno prišlo do premika od
obravnavanja posameznika z dvokulturno identiteto kot nestabilne in razcepljene osebe, ujete
med dvema kulturama, kot to opisuje Stonequist (1961), do obravnave multikulturne
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identitete kot posameznikove prednostne karakteristike (Medvešek v Komac, Medvešek 2005:
598).
V obdobju od 1975 do 1900 so etnično mešani zakoni predstavljali 15 % vseh zakonov in
približno enako število potomcev (Repolusk, 2006). Leta 2002 se je delež tovrstnih zvez
dvignil nad 20 %14, pri čemer niso upoštevani partnerstva in zakonov brez otrok (Sedmak,
2006). Dve tretjini od teh so bili zakoni slovenskega in neslovenskega partnerja, v katerih je
bilo od 80 % do 90 % otrok opredeljenih kot Slovencev. Podatki zadnjega popisa (2002)
kažejo, da so med posameznimi etničnimi skupinami najbolj endogamni Slovenci, le 4,5 % je
etnično mešanih zakonskih zvez. Dejstvo, da imajo kot dominantna skupina večjo možnost
izbire znotraj lastne etnične skupine in posledično tudi največ stika z njo, niža verjetnost
prestopanja etničnih meja. Med pripadniki narodov bivše Jugoslavije je razmeroma nižja
stopnja etničnega mešanja značilna še za Bošnjake (23,8 % mešanih zvez) in Muslimane (25,8
%). Etnični heterogamiji manj naklonjeni so tudi Albanci (34,4 % mešanih zvez). Več
heterogenih zvez je znotraj srbske narodne skupnosti (45,4 %), velik odstotek pa je pri
Makedoncih (57,7 %) in Hrvatih (59,4) ter izrazito največ pri Črnogorcih (74,4 %). Več
etnično mešanih zakonov je torej med pripadniki maloštevilnih skupnosti, saj je med njimi
tudi manj razpoložljivih partnerjev. Izjema so Hrvati, ki imajo kljub številčnosti visok delež
etnično mešanih zakonov. Ti se v največji meri poročajo s Slovenci, kar lahko pojasnimo s
fizično bližino matične domovine in z visoko stopnjo kulturne sorodnosti slovenske in
hrvaške etnije. Tudi ostale etnične skupine se izven lastne največ poročajo s Slovenci, zveze z
ostalimi etničnimi skupinami so izrazito redkejše (Sedmak, 2006).
Znotraj obravnavanega dela populacije je družin, kjer sta oba starša enake etnične pripadnosti,
nekaj več (60 %) kot mešanih (40 %). Najbolj endogamni so Srbi z le 25 % mešanih zvez,
sledijo jim Bošnjaki s 30 % in Hrvati s 40 %. Več mešanih partnerstev je med Makedonci (55
%) ter največ med Črnogorci (71 %), med anketiranimi Albanci pa so zveze staršev izključno
endogamne.
Znotraj mešanih zvez je več kot polovica takih, kjer je eden od staršev slovenske narodnosti
(58 %), pri čemer je bistveno več Slovenk (71 %) poročenih z enim od pripadnikov drugih
etničnih skupin nekdanje Jugoslavije kot Slovencev (29 %).
Preglednica 15: Partnerske zveze staršev obravnavane populacije
Etnična pripadnost OČETA
albanska

4
bošnjaška
0
črnogorska
1
Etnična
pripadnost
hrvaška
0
MAME
makedonska 0
slovenska
3
srbska
0
Vir: Spletna anketa 2013, N = 540.
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Anketirance smo vprašali, ali v krogu družine gojijo katero izmed tradicij in običajev svojih
(priseljenih) staršev. Znotraj družin, kjer sta oba starša pripadnika neslovenske etnične
14

Oba podatka zajemata tudi mešane pare znotraj avtohtonih manjšin.
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skupine, več kot polovica anketirancev pogosto izvaja tradicije in običaje, ki izhajajo iz
kulture njihovih staršev. Kar 88 % pogosto ali vsaj občasno pripravlja tradicionalno hrano, 82
% jih pogosto ali vsaj občasno posluša narodno glasbo in približno enak delež (81 %)
praznuje kulturne praznike. Nekoliko manjši delež redno izvaja folklorne dejavnosti (22 %
pogosto in 14 % občasno), ki preko plesa in glasbe predstavljajo povezavo s kulturnim
izročilom. Odgovori kažejo precej močno navezanost in ohranjanje kulture svojih prednikov.
Le to je manjše v primeru, ko je eden od staršev slovenskega etničnega porekla. Delež
anketirancev, ki v krogu družine občasno goji tradicijo in običaje, je sicer razmeroma velik
(skoraj polovica pripravlja tradicionalno hrano, 36 % posluša narodno glasbo in približno
tretjina občasno praznuje kulturne praznike), precej manjši pa je delež, ki našteto izvajajo
pogosto in pri nobeni dejavnosti ne presega tretjino anketiranih. A kulturno ozadje
priseljenega starša je prisotno, kar kaže na proces akulturacije družine, torej medsebojnega
spreminjanja mišljenja vrednosti in kulture ter posledično kulturno bogatenje večinske družbe.
Rezultati so glede na etnično poreklo staršev prikazani na spodnjem grafikonu.
Preglednica 16: Ohranjanje tradicij in običajev kulture svojih staršev

Vir: Spletna anketa 2013, N = 397.

5.2. JEZIK
Jezik kot sredstvo sporazumevanja je hkrati tudi način izražanja samega sebe. Je oblika
kulturne, marsikdaj celo narodne identitete. Je sredstvo družbene kohezije na eni in
razločevanja na drugi strani (Nečak Luk, 1996: 117). Jezik je eden najpomembnejših
instrumentov narodnega oblikovanja in zato stalen spremljevalec etnične pripadnosti
(Zupančič, 1999: 47).
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Jezik omogoča nabiranje spoznanj in izkušenj ter prenos teh med člani skupnosti, ki govorijo
isti ali podoben jezik. Kot tak ni le osnovno orodje socializacije, pač pa tudi njen temeljni
element (Zupančič, 1999). Uporabljeni jezik ustvarja, določa in zamejuje posameznikovo
zavest ter postavlja meje in možnosti posameznikovega razumevanja samega sebe, drugih ter
sveta nasploh. Z vsako uporabljeno besedo posameznik sprejema, predstavlja in zastopa
določeno kulturo. Zakaj posameznik v določenem kontekstu uporablja ta ali oni jezik, vedno
obstajajo razlogi, ki so večinoma čustvene narave (Dekleva, Razpotnik, 2002: 231).
Jezika se najprej naučimo od staršev in drugih članov družine. Ta jezik se imenuje materni
jezik ali materinščina in je pomemben del primarne socializacije, na njem temelji govorni
razvoj otroka. V teoriji jezika se materni jezik opredeljuje kot prvi jezik. S prvim jezikom
povezujemo prva spoznanja o sebi in svetu, prva občutja in prve govorne izkušnje (Medveš,
2006).
Otroci priseljencev ustvarjajo drugi jezik v bolj ali manj naravnem okolju, torej v družini (kjer
ga govori posameznik – v našem primeru oče ali mati slovenskega rodu) ali v okolju, kjer ga
vrstniki ali izobraževalni delavci govorijo kot materni jezik.
Jezik, ki izvira iz domačega okolja, je pogosto jezik domačnosti, neformalnosti, sproščenosti,
medtem ko je jezik gostujoče družbe namenjen resnejšim temam, vključevanju v širše, vselej
do neke mere tuje okolje. Drugi jezik otroci osvajajo zato, ker jih na to navajajo situacije in
okoliščine, v katerih živijo, lahko pa pomeni tudi osvobojenost od družine, tradicije in korenin
(Razpotnik, 2004 po Tracy, 2002).
Jezik in jezikovna komunikacija sodita med najpomembnejše in obenem najoprijemljivejše
elemente identitete, zato je ugotavljanje komunikacije ključnega pomena pri ugotavljanju
pogojev ohranjanja narodne oziroma etnične identitete. Na ta način ne merimo neposredno
identitete, temveč le najpomembnejši pogoj njenega zadržanja (Zupančič, 1998). S
kombinacijo odgovorov o maternem jeziku ter narodnosti je namreč možno ugotavljati
jezikovni premik druge generacije, na posreden način pa tudi spremembe v narodnostni
opredelitvi in procesu njene asimilacije (Komac, Medvešek, 2005: 78).
Obravnavani del populacije, katerih oba starša sta pripadnika enega od narodov bivše
Jugoslavije, ocenjuje svoje znanje jezika priseljenih staršev v skoraj 75 % kot zelo dobro in
jezik povsem obvlada, 95 % je svoje znanje jezika ocenilo z oceno 4 ali 5. Slabše je znanje
med anketiranci znotraj družin mešanih partnerstev s Slovenci, zlasti med tistimi, katerih
mama je Slovenka. Med slednjimi jih 10 % navaja, da jezika sploh ne obvladajo ali ga
obvladajo slabo. Podatek kaže na izgubljanje jezikovne komponente in s tem na proces
asimilacije znotraj pol slovenskih družin, medtem ko bi za družine neslovenskih staršev lahko
dejali, da se ta element identitete razmeroma dobro ohranja.
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Preglednica 17: Kako dobro obvladate jezik vaših staršev?
Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da ga sploh ne obvladate, 5 pa, da ga povsem obvladate.

Vir: Spletna anketa, 2013, N =508.
V raziskavi nas je zanimalo, v kolikšni meri je znotraj družine, med prijatelji, vrstniki, na
delovnem mestu in v javnih institucijah med anketiranci v rabi slovenščina. Prevzemanje in
raba jezika priseljenske družbe je namreč pomemben instrument akulturacije imigrantov.
Znanje jezika večinske družbe ustvarja možnosti za polno sodelovanje priseljencev in
njihovih potomcev v socialni strukturi imigrantske družbe in vstopanje v primarne odnose
(Klinar, 1976: 154).
Z ugotavljanem rabe jezika na različnih področjih, v različnih situacijah in okoljih ter med
različnimi skupinami sicer ne merimo neposredno identitete, temveč le najpomembnejši pogoj
njenega zadržanja (Zupančič, 1998).
Preglednica 18: V katerem jeziku se običajno pogovarjate?

Vir: Spletna anketa 2013, N = 515.
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Znotraj družin neslovenskih staršev več kot polovica anketirancev ohranja materni jezik in ga
v 58 % uporablja tudi v komunikaciji z drugimi priseljenimi sorodniki v Sloveniji. Na ostalih
področjih izven družinskega okolja je v prevladi raba slovenščine. Ta skoraj povsem
prevladuje pri otrocih mešanih družin, kjer je eden od staršev Slovenec. Najmanj je v rabi v
komunikaciji s priseljenimi sorodniki, s katerimi neslovenski jezik govori slaba četrtina otrok
pol-slovenskih družin.

5.3. VERA
Verska sestava sodi med kulturološke značilnosti prebivalstva in je pomembna za
razumevanje številnih družbenih pojavov in razmerij znotraj države. Nedvomno je tudi eden
izmed temeljev narodne identitete, saj se narod pogosto identificira tudi z versko pripadnostjo,
pa čeprav v velikih primerih le simbolno (Štrubelj, 2006: 6). Na splošno lahko rečemo, da se
pripadnost določeni religiji do neke mere ujema z identifikacijo z etnično skupino (Mikola,
2005: 55).
Po statističnih podatkih se je ob popisu leta 2002 med potomci priseljencev iz bivše
Jugoslavije 30,6 % opredelilo za katolike, kar ne odstopa bistveno o opredelitve potomcev
priseljencev (29,1 %). Zanimivo pa je, da se kažejo precejšnje razlike pri opredeljevanju
muslimanske vere, za katero se je opredelilo 20,1 % priseljencev in le 15 % njihovih
potomcev. Še večja je razlika znotraj pravoslavne vere, za katero se je opredelilo 20,1 %
priseljencev in 13,6 % njihovih potomcev. Razlike se kažejo tudi v večjem deležu potomcev
priseljencev, ki so se opredelili kot verniki, vendar ne pripadajo nobeni veroizpovedi (4,4 %)
(2,5 % med priseljenci). Ravno tako se je opredelilo za ateiste manj priseljencev (7,2 %) kot
njihovih potomcev (11,2 %). Med slednjimi je 16,2 % takih, ki se glede veroizpovedi niso
želeli opredeliti (med priseljenci je po veri neopredeljenih 11,8 %) (Medvešek, 2007: 45).
Med anketiranimi se je največ vprašanih opredelilo za pravoslavno vero, sledijo jim
rimokatoliki in pripadniki islamske vere. Slaba četrtina vprašanih je navedla, da ne pripada
nobeni veri.
Preglednica 19: Veroizpoved anketirancev

Vir: Spletna anketa 2013, N = 547.
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V raziskavi smo skušali ugotoviti, kakšen je vpliv stopnje verske pripadnost na identiteto
posameznika, saj naj bi po nekaterih raziskavah verni čutili večjo povezanost s kulturo svojih
staršev in se posledično pogosteje opredeljevali v skladu z etnično pripadnostjo staršev.
Trditev je bila potrjena v raziskavi TIES, kjer avtorji ugotavljajo močno povezanost med
religijo in občutenjem priseljenske etnične pripadnosti (v konkretnem primeru maroške oz.
turške). V primeru pripadnikov narodov bivše Jugoslavije pa je religija manj odločujoč
dejavnik (Fleishman in sod. v TIES, 2013; 300, 330). V nasprotju z ZDA je v Evropi od
priseljencev na nek način pričakovano, da bodo s procesom integracije ob stiku s pretežno
sekularnim okoljem tudi sami postali manj verni. To se je na primeru Muslimanov na
Nizozemskem in v Belgiji izkazalo za resnično; potomci priseljencev in višje izobraženi se
navadno (ne pa nujno!) manj obračajo k veri. Vendar pa po drugi strani v iskanju svojih
korenin (in s tem pripadnosti) gojijo t. i. simbolično religioznost. Slednjo Gans (1994)
opredeljuje kot ohlapno povezavo z verskimi prepričanji in ne nujno upoštevanjem verskih
praks in pravil, a vendar obstaja kot del svoje kulture in s tem povezava s predniki. Večjo
religioznost med drugo generacijo pa Portes in Rumbaut (2001) ugotavljata v primeru najbolj
depriviligiranih skupin v ZDA, ko se potomci migrantov zaradi socialne izključenosti in
diskriminacije večinske družbe na ta način od te odmaknejo ter tesneje povežejo z lastno
etnično skupino. Vera naj bi namreč kazala jasne smernice, kako živeti »dobro življenje«,
zato je identifikacija z versko skupino še posebej privlačen vir oblikovanja pozitivne družbene
identitete, zlasti v primeru diskriminacije (Fleishman in sod., v TIES: 344, 345).
Veroizpoved in stopnja verske pripadnosti na primeru anketiranega dela populacije
pomembno vpliva na samoopredeljevanje anketirancev (p je v obeh primerih 0,00).
Primerjava med tremi skupinami anketirancev, ki so se versko opredelili za islamsko,
pravoslavno ali rimskokatoliško vero, kaže, da največjo versko pripadnost občutijo pripadniki
pravoslavne vere. Ti izkazujejo najvišjo povprečno oceno verske pripadnosti (3,8) in največji
delež vernikov, ki občutijo zelo močno versko pripadnost (35 %), ter se v največji meri
izrekajo za Neslovence (71, 1%). Povprečna ocena pripadnikov islamske verske skupnosti je
sicer nekoliko višja (3,5) kot med rimokatoliki (3,2), a med slednjimi večji delež ocenjuje
svojo versko pripadnost kot zelo močno (21 %), vendar se hkrati največji delež pripadnikov
med vsemi tremi skupinami navaja tudi zelo šibko versko pripadnost (20 %). Med pripadniki
islamske verske skupnosti se jih 55,8 % opredeljuje za Neslovence in 44,2 % za rimokatolike.
Slednji se od vseh treh verskih skupin v največjem deležu opredeljujejo kot Slovenci (21,2
%), največ pa se za Slovence opredeljujejo tisti anketirani, ki so na vprašanje o veroizpovedi
odgovorili, da ne pripadajo nobeni verski skupnosti (29 %). Tudi stopnjo pripadnosti
slovenski etnični skupini najmočneje občutijo anketiranci, ki ne pripadajo nobeni
veroizpovedi (3,46). Sledijo jim rimokatoliki (3,63) in muslimani (3,17), najmanjšo stopnjo
pripadnosti pa občutijo pravoslavci (2,89).
Preglednica 20 : Verska pripadnost anketirancev
Kako močna je vaša verska pripadnost? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je vaša
verska pripadnost zelo šibka , 5 pa, da je zelo močna:
1 ‒ zelo
5 ‒ zelo Ne želim POVPREČNA
2
3
4
šibka
močna
odgovoriti OCENA
Muslimani (N = 47)

4%

13 %

34 %

32 %

15 %

2%

3,5

Pravoslavci (N = 249)

6%

10 %

23 %

26 %

35 %

0%

3,8

Rimokatoliki (N =108)

20 %

8%

23 %

27 %

21 %

1%

3,2

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 404.
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Z45animiv je podatek, da na stopnjo verske pripadnosti pomembno vpliva starost anketiranca
(p = 0,025). Največjo stopnjo verske pripadnosti občutijo mladi do 18 let (povprečna ocena
4,41). Povprečna ocena ostalih starostnih skupin se giblje med 3,35 in 3,69.
Spol, izobrazba in status anketirancev se niso izkazali za statistično pomemben dejavnik
vpliva na stopnjo verske pripadnosti.
Kljub temu, da se je za zelo močno verne opredelil največji del anketiranih pripadnikov
pravoslavne verske skupnosti, pa hkrati največji delež izvaja verske obrede le ob večjih
praznikih, večkrat ali enkrat tedensko le 10 %. Nekoliko višji odstotek je med rimokatoliki in
muslimani. Kar 19 % pripadnikov islamske skupnosti verskih obredov ne izvaja nikoli, kar se
v veliki meri sklada z odgovori »zelo šibka« in »šibka« verska pripadnost. Precejšen delež (13
%), ki obredov ne izvaja ali jih obiskuje, je tudi med rimokatoliškimi verniki.
Preglednica 21 : Pogostost izvajanja ali obiskovanja verskih obredov
Kako pogosto obiskujete ali izvajate verske obrede?
(prim.: izvajanje molitev, obisk cerkve, džamije itd.)
Večkrat
teden

na Enkrat
tedensko

Enkrat
mesečno

Le ob večjih
Nikoli
praznikih

Ne
želim
odgovoriti

Muslimani (N = 47)

6%

6%

0%

55 %

19 %

14 %

Pravoslavci (N = 249)

4%

6%

12 %

70 %

6%

2%

Rimokatoliki (N = 108)

5%

15 %

8%

56 %

13 %

3%

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 404.
5.4. SOCIALNO OMREŽJE IN SOCIALNI KAPITAL
Posameznik si že od rojstva vedno zavestno in aktivno prisvaja različne oblike in načine
interakcije s soljudmi in okoljem. Vpleten je v omrežje zapletenih odnosov z drugimi, v
kompleksen sistem vzajemnih pravic in dolžnosti, ki mu dajejo občutek urejenosti in
pripadnosti. Socialne vloge so posledično pomembne tudi kot vir samospoštovanja, občutek
pripadnosti se pogosto razume kot eno temeljnih značilnosti čustvene opore (Sekulić, 2009:
38).
5.4.1. SOCIALNA OMREŽJA IN JEDRA ETNIČNIH ORGANIZACIJ
Socialna omrežja so oblika združevanja, ki so še posebej pomembna v obdobju sprememb,
negotovosti, povečanih tveganj in nejasnih informacij (Sekulić po Gilchrist, 2004: 93).
Opredeljujemo jih kot končno število akterjev (akterji so lahko posamezniki, skupine ljudi,
organizacije, objekti, dogodki itd.) in ene ali več relacij oz. odnosov med njimi. Na
oblikovanje omrežij posameznika vplivajo številni dejavniki, kot so spol, starost, izobrazba,
dohodek, stališča in podobno. Tipičen primer takega omrežja so osebna omrežja otrok
priseljencev iz bivše Jugoslavije, ki se jim je podrobneje posvetila Zorica Sekulić v svojem
diplomskem delu. Pri tem ugotavlja, da osebna socialna omrežja potomcev priseljencev
vplivajo na lastno percepcijo etnične identitete. Intervjuvanci, ki jih je zajela, kot najbližje
predstavljajo ljudi svoje etnične skupine ali pripadnike slovenske etnične skupine (Sekulić,
2009).
Pri širjenju osebnih omrežij in ohranjanju lastne etnične kulture imajo pomembno vlogo t. i
stičišča oz. jedra etničnih organizacij. Kolektivne identitete imajo navadno namreč svoje
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sedeže, domove, organizacijske centre in podobno. Ne le zato, ker se pač morajo na
določenem kraju shajati, taka shajališča imajo tudi identifikacijski pečat (Južnič, 1993). Za
ohranjanje, potrjevanje in obnavljanje etnične identitete so potrebni obredi, simboli itd. Pri
tem igrajo pomembno vlogo razna društva (npr. kulturna, športna, verska), združenja in
organizacije, lokalne samouprave itd., v katerih se združujejo pripadniki etnične skupnosti.
Kolektivno druženje, slovesnosti, prireditve, pogosto v tradicionalni obliki, utrjujejo kulturna
sidrišča, obnavljajo in krepijo zaveze pripadnosti ter solidarnosti. Članstvo ali sodelovanje v
društvih in organizacijah etnične skupnosti posamezniku posreduje bistvene elemente
skupinske identitete in identifikacije. Posreduje tudi mite, še posebej tiste, ki utrjujejo
predstave o kar se da dolgem in nepretrganem obstoju neke etnične skupnosti (Južnič, 1993).
Primer tovrstnih stičišč so kulturna društva, ki združujejo posameznike glede na njihovo
poreklo, skupno kulturo oziroma etnično pripadnost. S svojim delovanjem ponujajo prostor in
ustvarjajo priložnosti za medsebojno druženje, izmenjavo informacij in oblikovanje socialne
mreže. Poleg tega omogočajo ohranjanje specifičnih kulturnih elementov, tradicij in jezika ter
so vez med državo izvora in državo sprejemnico (Medvešek, 2007), kar potrjuje predsednik
Zveze Makedoncev v Sloveniji, ko pravi: »… Dejavnosti naših društev na lokalni ravni so
pripomogle k razširitvi kulturnega obzorja vseh in povečanju kulturne tolerantnosti do drugih
etničnih skupin.« (Kržišnik-Bukić, 2003: 258, v ABČHS). Društva s svojim delovanjem
skrbijo tudi za zagotavljanje pravic priseljencev in njihovih potomcev ter predstavljajo svoje
interese političnim in ekonomskim akterjem. Ustanavljanje in delovanje kulturnih društev, ki
pripomorejo k ohranjanju in razvoju kulturne etničnih manjšin, je opredeljeno tudi v slovenski
zakonodaji (Medvešek, 2007).
Klinar (1976) med etničnimi stičišči izpostavlja imigrantsko cerkev in jo poleg družine šteje
med najbolj odporne socialne institucije, saj njena moč sloni na čustvih in specifičnih
religioznih sankcijah. Kot eno najpomembnejših etničnih jeder jo vidi tudi Sanders (2002).
Oba avtorja ji pripisujeta dvojno vlogo; po eni strani promovira občutek za skupnost in
etnično zavest in si prizadeva ohraniti etnične karakteristike imigrantov s tem, da opravlja
obrede v maternem jeziku in vzdržuje vezi z izvornim okoljem, po drugi strani pa imigrantska
cerkev postopoma postaja integralni del večinske družbe in s tem, da se le tej prilagaja,
spodbuja asimilacijo in akulturacijo svojih pripadnikov (Klinar, 1976: 120; Sanders, 2002:
344).
Znotraj obravnavanega vzorca anketirancev smo v analizo in primerjavo vzeli otroke
homogenih etnično neslovenskih družin in otroke, katerih eden od staršev je Slovenec, ter jih
povprašali, ali so člani katerega izmed društev in organizacij (verskih, športnih in kulturnih
društev, folklornih skupin in strokovnih združenj).
V okviru lastne etnične skupine so anketiranci dejavni zlasti znotraj kulturnih in folklornih
društev, med slovenskimi društvi in organizacijami pa prevladuje delovanje predvsem v
športnih in strokovnih združenjih. Rezultati kažejo, da so najbolj društveno dejavni med
vsemi potomci staršev srbske etnične skupine. 18 % jih deluje v vsaj enem od naštetih vrst
društev in organizacij znotraj lastne etnične skupine, največ jih je vključenih v folklorne
dejavnosti in kulturna društva. 11 % jih je vključenih v slovenska društva in organizacije,
znotraj katerih se vključujejo predvsem v športna društva. Približno enako dejavni so
Bošnjaki, zanimivo pa je, da se v večjem deležu vključujejo v slovenska društva (zlasti v
športna in kulturna društva ter strokovna združenja) kot v društva, ki delujejo v okviru njihove
etnične skupine, kar kaže na razmeroma dobro integracijo v slovensko okolje. Znotraj
bošnjaških društev in organizacij so dejavni največ v verskih organizacijah. Hrvati se v
največji meri vključujejo v slovenska športna društva in slovenska strokovna združenja ter
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hrvaška kulturna društva. Najmanj društveno dejavni so potomci pol slovenskih družin, ki pa
so bistveno bolj aktivni znotraj slovenskih organizacij in društev, zlasti v športnih in kulturnih
društvih ter strokovnih združenjih.
Preglednica 22: Vključenost v društvene dejavnosti
ORGANIZACIJE V okviru lastne etnične skupine

Slovenska društva in organizacije

IN DRUŠTVA

Bošnjaki

Hrvati

Srbi

Oče ali
mama
Slovenec

Bošnjaki

Hrvati

Srbi

Oče
ali
mama
Slovenec

Verske
organizacije

21 %

10 %

11 %

2%

6%

15 %

2%

6%

Folklorne
skupine

7%

9%

34 %

6%

0%

0%

2%

4%

Športna
društva

7%

5%

9%

3%

34 %

31 %

26 %

27 %

Kulturna
društva

13 %

17 %

32 %

7%

21 %

10 %

10 %

17 %

Strokovna
združenja

7%

3%

3%

2%

26 %

16 %

11 %

24 %

Vir: Spletna anketa, 2013 N= 422.

5.4.2. KULTURNI IN SOCIALNI KAPITAL
Sander poudarja močno povezavo med socialnim omrežjem in socialnim kapitalom (Sanders,
2002: 331). Pomen slednjega in pomen kulturnega kapitala pa je na primeru priseljencev in
njihovih potomcev v Sloveniji ugotavljala Valerija Korošec (2008).
Po Boudierju (2001) predstavlja kulturni kapital znanje, veščine in izobrazbo, kar posameznik
pridobi skozi življenje v določenem okolju. Sem sodi tudi prenos norm, vrednot, veščin,
naglasa itd. iz staršev na otroka. Migranti običajno slabše poznajo jezik in navade ciljne
države, torej imajo manj kulturnega kapitala te družbe, zato so v slabšem položaju kot
domorodci in se težje zaposlijo (Korošec, 2008). Otroci imigrantov se naučijo jezika svoje
nove domovine v popolnosti, brez tujega naglasa, če le imajo dovolj stika z vrstniki domačini,
torej je njihov kulturni kapital bistveno večji, kot ga imajo njihovi starši. Podobno je tudi s
kulturo nove domovine pri otrocih imigrantov. To kaže, da ima na socializacijo relativno velik
vpliv širša okolica, posebej vrstniki (Pirh, 2007 cv: Pinker 2002: 391). Po Boudierju naj bi
kulturni kapital pomembno vplival na večjo izobraževalno uspešnost otrok (Korošec, 2008:
8), le to pa posamezniku ne prinese le kulturnega kapitala, temveč tudi socialni kapital, kar je
še posebej pomembno pri zaposlitvi (Ristanović, 2010).
Socialni kapital je skupek dejanskih ali potencialnih virov (tj. bolj ali manj
institucionaliziranih odnosov, razmerij, poznanstev in identifikacij). Z drugimi besedami
lahko rečemo, da gre za članstvo v določeni skupini (družini, študentskem zboru, izbranem
klubu, aristokraciji itd.) (Korošec, 2008; cv: Bourdieu, 2001). Po Kanasu in van Tubergenu
(2006) imajo več socialnega kapitala tisti migranti, ki imajo več stikov s staroselci. To sta
ugotovila na podlagi sledečih indikatorjev: koliko, če sploh se imigranti družijo s staroselci v
prostem času, kakšen je etnični izvor partnerja in ali so člani kakršnihkoli organizacij
(etničnih ali tistih, ki pripadajo večinski družbi).
Prijateljsko okolje večine anketirancev je mešanega izvora. Več kot polovica je namreč
navedla, da se družijo tako s pripadniki etničnih skupin nekdanje Jugoslavije kot Slovenci, pri
čemer je ta delež nekoliko večji v primeru potomcev neslovenskih staršev. Kategoriji »večina
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prijateljev pripada etničnim skupinam z območja bivše Jugoslavije« in »večina je Slovencev«
sta med potomci neslovenskih staršev in pol slovenskih družin obratno zastopani; 24 %
potomcev neslovenskih staršev navaja, da so prijatelji večinoma pripadniki etničnih skupin
nekdanje Jugoslavije, medtem ko je ta delež 5% pri otrocih katerih eden od staršev je etnično
Slovenec. Večinoma s Slovenci se druži 16 % anketiranih iz neslovenskih družin in bistveno
večji delež (44 %) iz pol slovenskih družin.
Razlike se kažejo med samimi etničnimi skupinami. Etnična pripadnost staršev je pomembno
povezana z izbiro prijateljskega kroga, kar potrjujejo tudi rezultati statistične analize (p =
0,00). S pripadniki lastne ali drugih skupin iz območja nekdanje Jugoslavije se v največji meri
družijo Srbi (26 % anketiranih), sledijo jim Bošnjaki (23 %) in Hrvati (12 %). Slednji se med
vsemi tremi v največji meri družijo večinoma s Slovenci (25 %).
Preglednica 23 : Etnična pripadnost prijateljev

Vir: Spletna anketa 2013, N = 537.
Večina anketiranih se v prostem času torej druži (tudi) s Slovenci, kar pospešuje prenos norm,
vrednot, veščin večinske družbe, s tem pa proces akulturacije in kaže na razmeroma dober
socialni kapital populacije. Hkrati socialno omrežje večine vključuje tudi pripadnike lastne ali
drugih etničnih skupin bivše Jugoslavije, s čimer je potomcev priseljencev omogočeno tudi
vzdrževanje nekaterih kulturnih značilnosti etničnih skupin (priseljenih) staršev.
Še podrobnejši vpogled v proces akulutacije in dojemanje etničnosti nam poda podatek o
etnični pripadnosti partnerja in odgovori na vprašanje »Kako pomembna je za vas etnična
pripadnost partnerja?«
Med tistimi, ki parterja imajo, je razmerje med partnerjem slovenske etnične skupine in
partnerjem, ki pripada kateri drugi etnični skupini iz republik nekdanje Jugoslavije, približno
50:50; nekoliko več med člani pol slovenskih družin in nekoliko manj med člani neslovenskih
družin. Precejšne razlike se pojavljajo med spoloma pri izbiri partnerja znotraj potomcev
neslovenskih družin. Ženske se bistveno redkeje odločajo za partnerje slovenske narodnosti
(30 %) kot moški (50 %) in bistveno pogosteje za partnerje iste etnične skupine (51 %).
Vendar pa statistična analiza ne kaže pozitivne korelacije med dejavnikom spol in izbiro
partnerja in podatka zato ni verodostojno posploševati.
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Najmanjši delež anketiranih ima za partnerja pripadnika druge etnične skupine bivše
Jugoslavije, torej ne lastne in ne slovenske.
Preglednica 24 : Etnična pripadnost partnerja

Vir: Spletna anketa 2013, N = 333.
Približno polovica anketiranih je odgovorila, da etnična pripadnost partnerja za njih ni ali
sploh ni pomembna.
Preglednica 25: Kako pomembna je za vas etnična pripadnost partnerja?
Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da etnična pripadnost partnerja sploh ni pomembna , 5 pa, da
je zelo pomembna.

Kako pomembna je za vas etnična pripadnost partnerja?
M
40%
30%
20%

Ž

39%
34%
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12% 12%

18%

16%
13%

10%

18%
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3% 2%

0%
1 - sploh ni pomembna 2

3

4

5 - zelo pomembna Ne vem

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 522.
Kulturni in socialni kapital pomembno vplivata na uspešnost na trgu dela (Korošec, 2008: 22),
s tem pa tudi na posameznikovo mobilnost po družben lestvici. Višja izobrazba in status tudi
večata samozavest posameznika in boljšata njegovo samopodobo, večja je sprejetost v okolju
in posledično je manj stresa zaradi stigmatizacije in diskriminacije.
Sprememba družbenega statusa vedno vključuje tudi prevzetje novih vrednot (Medvešek,
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2005: 108), kar lahko vodi v odmik od lastne kulturne dediščine.

5.5. STIGAMTIZACIJA IN DISKRIMINACIJA
Izkušnje z diskriminacijo povzročajo posameznikovo osebno razvrednotenje in predstavljajo
nevarnost za identiteto med člani manjšinske skupnosti. To lahko v nadalje negativno vpliva
tudi na druga področja človekovega delovanja, zlasti na uspeh v šoli, ko otroci zaradi občutka
ogroženosti izostajajo od pouka (Baysu in sod., 2011: 125). Marina Lukšič-Hacin opozarja, da
so ravno otroci priseljencev najbolj izpostavljeni »prvemu udaru nove kulturne in družbene
sredine in njeni stopnji tolerance do drugačnosti. Pri tem je najpomembnejša ‘družbeno
kulturna definicija tolerančnega praga', ki se vzpostavlja kot ključna točka razlikovanja med
normalnim in nenormalnim, ki je družbeno sankcionirano, stigmatizirano in potisnjeno na
obrobje. Stigma pri človeku, ki mu je pripisana, največkrat povzroči pojav kompleksa
manjvrednosti« (Lukšič-Hacin, 1995: 159).
Ohranjanje etnične dediščine je tesno povezano z dojemanjem položaja posameznika in
skupnosti, v katero je bil rojen, v primerjavi s položajem skupnosti v stiku. Medveškova
(2005: 46) ugotavlja, da posameznik, ki ni zadovoljen s svojim statusom oziroma statusom
etnične skupnosti, ki ji pripada, in mu ni omogočena družbena mobilnost ob hkratnem
vzdrževanju etničnih značilnosti, začne opuščati svoje etnične elemente in prevzemati
elemente večinske skupnosti. Še posebej ogrožena in podvržena spreobrnitvi je v tem primeru
dvojna identiteta, ki jo navadno gojijo otroci mešanih zakonov (Baysu in sod., 2011) V
zaostrenih pogojih lahko pride do tako imenovane alternacije ali etnične spreobrnitve, ko
govorimo o »primarni negativni identifikaciji z izvorno sredino in sekundarni identifikaciji z
novo kulturo« (Lukšič-Hacin, 1995; cv: Mihelčič Hladnik, 2004: 127).
Na drugi strani pa številne študije kažejo, da izkušnje s diskriminacijo in stigmatizacijo
krepijo identifikacijo in vezi s prikrajšano skupino, s čimer se varuje kolektivno
samoovrednotenje in osebno dobro počutje (Fleishman in sod., 2012: 345; Rumbaut, 2005:
15). Predsodki s strani večinskega prebivalstva upočasnjujejo procese asimilacije in sprožajo
razvoj t. i. reakcijskih identitet (ang. reactive ethnicity) kot odziv na občutek ogroženosti
(Aparicio in sod., 2011). V državah priseljevanja je marginalizacija in izolacija etničnih
skupin pogosto v mnogih pogledih prispevala h krepitvi njihove etnične identitete in njihova
kultura je za nekatere manjšine postala »mehanizem odpora«. Razpotnikova meni, da bi
jezikovne in kulturne razlike posledično obstajale še cele generacije, tudi, če bi se resno
trudili odpraviti vse oblike diskriminacije in rasizma, saj je omenjeni mehanizem vgrajen
globoko v telo kulture (Razpotnik v Dekleva, Razpotnik, 2002: 20, 21).
Stigma potomcev priseljencev iz nekdanje skupne države ima svojo zgodovino v stereotipnih
predstavah in predsodkih o pripadnikih posameznih narodov. Manjvredno je bila obravnavana
že prva generacija priseljencev, netolerantnost pa se je pred osamosvojitvi Slovenije in po njej
še stopnjevala (Karič, 2010). Zanimivo je, da popolnoma odobravamo vzdrževanja identitete,
običajev in kulture slovenskih izseljencev po svetu, moti pa nas, da svojo lastno kulturo
ohranjajo priseljenci pri nas. Pogosto se dogaja, da imajo pripadniki večinskih narodov težave
s sprejemanjem dejstva, da ljudje v njihovem okolju negujejo lastni jezik in kulturo, da želijo
ohranjati svojo posebno identiteto, ki so jo dobili s tradicijo iz lastne družine in iz zgodovine
lastnega naroda, ter da hočejo vse to gojiti tudi v prihodnje (Medveš, 2006: 197). Paradoks je
opisal eden od bralcev reportaže o Slovencih v Argentini, v katerem avtorica med drugim piše
o asimilacijskih pritiskih na priseljence in njihove potomce (Čepin Čander, 2009): »Trmasto
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vztrajanje pri svoji etnični identiteti, pa četudi na drugem koncu sveta, je lep primer, kako
nepredstavljivo je odreči se svojemu etničnemu bistvu. Naj ta primer argentinskih Slovencev
vzpodbudi razmišljanje tudi o nas, ki nismo Slovenci, pa bi nas na vse pretege radi asimilirali.
Tudi mi bi radi ohranili svoje identitete in ostali Srbi, Hrvati, Bošnjaki, pa čeprav smo lojalni
državljani Slovenije. Tudi mi rabimo pomoč družbe pri ohranjanju jezika svojih prednikov.
Tako kot Slovenci v Argentini, tako tudi mi prispevamo h kulturni raznolikosti Slovenije«.
V raziskavi bom skušala ugotoviti, ali se anketiranci srečujejo z diskriminacijo in stigmatizacijo in
ali tovrstne izkušnje kakorkoli vplivajo na njihovo etnično identiteto oz. prikrivanje te.
Znotraj obravnavanega vzorca je eno od oblik diskriminacije že doživelo 25 % moških in 20
% žensk, ki v največjem deležu navajajo verbalno nadlegovanje.
Preglednica 26: Ali ste bili kdaj deležni kakršnih koli pritiskov iz okolice zaradi vašega
etničnega porekla ali vere?

Vir: Spletna anketa 2013, N = 192, N = 323.
Soočenje s katerokoli od oblik diskriminacije pomembno vpliva na odgovor na trditev
»Slovenijo dojemam kot svoj dom« (p < 0,05). Spodnja tabela prikazuje, da je delež
odgovorov »povsem drži« v vseh primerih manjši med anketiranci, ki so bili soočeni s
katerokoli od naštetih vrst diskriminacije. Prav tako je višjih delež tistih, ki so odgovorili s
»sploh ne drži«, še posebej v primeru fizičnega nadlegovanja.
Preglednica 27: Vpliv diskriminacije na dojemanje Slovenije kot svojega doma
Slovenijo dojemam kot svoj dom
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1 sploh ne drži
12 %

2
11 %

3
17 %

4
18 %

5 povsem drži
42%

NE

4%

5%

16 %

16 %

59%

DA
Verbalno so me
nadlegovali ali zmerjali. NE

9%

8%

15 %

19 %

49%

3%

4%

17 %

14 %

62%

DA

18 %

7%

16 %

16 %

43%

NE

5%

6%

16 %

17 %

56%

Po krivem so me česa
obdolžili.

Fizično so me
nadlegovali.

Vir: Spletna anketa, 2013, N 506.
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5.6. PROSTORSKA KONCENTRACIJA
Prostorska razmestitev etničnih skupin vpliva na »uspešnost« večkulturnega sobivanja, s tem
pa tudi na družbeno umestitev samih neavtohtonih priseljenskih skupin. Koncentracija oz.
dekoncentracija neke etnične manjšine v prostoru imata tako pozitivne kot negativne
posledice, o katerih pa si različni avtorji niso enotni (Sedmak, 2010).
Večina obstoječih študij izpostavlja »vsiljeno« rezidencialno segregacijo. Dilemam, s katerimi
se soočamo pri udejanjanju politik večkulturnosti, je v svojem članku podrobno analizo
posvetila Mateja Sedmak (Sedmak, 2010).
Prostorska segregacija etničnih skupin je v središču raziskovalnega zanimanja zahodne urbane
geografije in urbane sociologije že več kot 90 let. Pionirji v raziskovanju vprašanj etnične
prostorske umeščenosti v 20. letih 20. stoletja pa so bili raziskovalci Čikaške sociološke šole.
Park je znan avtor tistega časa. Je proučevalec etničnih vprašanj, socialne distance in
prostorskih fenomenov, opisuje prihod novih prebivalcev v dano sosesko kot »invazijo novih
vrst v obstoječi ekosistem«. Posledično se »stare vrste ne počutijo več lagodno in si poiščejo
svoje zavetje drugje«. Kot ključna pri tem izpostavi procesa nadomestitve in dominacije
oziroma zamenjavo ene populacije z drugo, ki postane dominantna. Večja koncentracija
tujcev v danem okolju med drugimi izpostavi tudi vprašanje prostorske organizacije in sožitja
z lokalnimi avtohtonimi prebivalci. Prostorska distanca je po Parku tesno povezana s socialno
distanco. Bivanjski vzorci vedenja pa naj bi bili tako nazoren kazalec socialnih odnosov med
(etničnimi) skupinami. »Koga nekdo izbere za soseda« oz. »komu dovoli, da postane njegov
sosed«, postane kazalec pogosto prikritih odnosov znotraj večkulturnih družb. Prostorska
distanca tako dejansko odraža socialno distanco, prostorsko desegregacijo (predvsem na ravni
urbanih središč) pa lahko skladno z omenjenim razumemo kot realizacijo mehanizma t. i.
talilnega lonca in asimilacijo v večinsko kulturo.
Nizozemska avtorja van Kempen in van Ham poleg tega poudarjata, da je večina raziskav pa
tudi političnih ukrepov osredotočenih predvsem na negativne učinke bivanja na lokacijah
prostorske koncentracije depriviligiranih (kar etnične manjšine pogosto so). Bivanje na
takšnih območjih ima zaradi pomanjkanja stikov s pomembnimi osebami in institucijami
negativne posledice tako na socialni položaj kot socialno mobilnost. Istočasno imajo
prebivalci takšnih etnično koncentriranih sosesk preveč »napačnih« stikov. Posledično se v
depriviligiranih etničnih soseskah beleži nižji splošni socioekonomski položaj, večji osip iz
izobraževalnega sistema, nižjo stopnjo izobrazbe, višjo stopnjo deviantnega vedenja, socialna
izključenost ipd. (Sedmak, 2010). Nadpovprečna koncentracija prebivalstva določene etnične
pripadnosti v enem delu mesta se večkrat smatra kot znak neuspešne integracije in posledično
kot nekaj, kar je treba preprečevati, če želimo, da se bodo priseljenci v novo družbo integrirali
bolje. Vendar Bešter poudarja, da je potrebno biti pri takšnih zaključkih previden, saj so
namreč številne sociološke raziskave pokazale, da priseljenci prav koncentracijo priseljenske
skupnosti v enem delu mesta ocenjujejo kot zelo pomembno za svojo integracijo (Bešter
2007: 110; cv: Bauböck 1994).
Kljub očitno prevladujočim razpravam o negativnih učinkih prostorske etnične koncentracije
oz. segregacije je torej nujno izpostaviti tudi pozitivne vidike etnično homogenejše poselitve.
Pri tem velja poudariti predvsem pomen vzdrževanja internih etničnih vezi oz. skupinske
solidarnosti in posledično ohranjanje kulturne tradicije. Takšno okolje predstavlja tudi neke
vrste varno zavetje. Nekateri drugi avtorji izpostavljajo še pomen uporabe t. i. skupnostnih
storitev, kot so trgovine, klubi, kraji bogoslužja ipd. Pogojno lahko med pozitivne vidike
prostorske koncentracije navedemo tudi lažjo fizično ureditev bivanjskega prostora, skladno z
lastno izvorno tradicijo. Etnične manjšine se namreč srečujejo z večjimi težavami umestitve
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navzven izrazito vidne in izstopajoče arhitekture, ki ponazarja njihovo kulturo (npr.
muslimanske mošeje), če gre za umeščanje v t. i. mešane ali, v še večji meri, večinske
prostore (Sedmak, 2010; cv: Gale in Naylor, 2002). Ob vsem tem Sedmakova poudarja, da je
bistvenega pomena prostovoljnost odločitev za prostorsko etnično koncentracijo; ta je sicer
lahko tudi posledica segregacije s strani dominante etnične skupine. A tudi »prostovoljnost«
se hitro postavi pod vprašaj, če smo hkrati priča šibkim ali neobstoječim medskupinskim
stikom (Sedmak, 2010).
Povezavo med etnično sestavo prebivalstva in življenjskih standardom v Sloveniji je
ugotavljal Marko Krevs (Krevs, 2001), ki dokazuje, da je le malo resnice v stereotipnem
prepričanju o povezavi med neugodnimi življenjskimi razmerami in pestro etnično strukturo
prebivalstva.
Koncentracija etničnih skupin je lokalno različna od deleža v celotni državi, kar pomeni, da
lahko sicer manjšinsko prebivalstva na lokalnem nivoju predstavlja večino. Na podlagi tega je
Krevs izpostavil tri tipe etnične heterogenosti v Sloveniji: absolutno etnično homogena
območja s 100 % deležem slovenskega prebivalstva; etnično heterogena območja s slovensko
večino (več kot 50 % slovenskega prebivalstva); etnično heterogena območja z neslovensko
večino (manj kot 50 % slovenskega prebivalstva). Slovenci so v manjšini v 14 od 1204
lokalnih skupnostih, le te pa se večinoma nahajajo ob slovensko-madžarski meji in na obrobju
mesta Ljubljane. 18 lokalnih skupnosti je etnično popolnoma homogenih, s 100 % deležem
Slovencev. Krevs ugotavlja, da so nekatere študije sicer pokazale korelacijo med življenjskim
standardom in etnično pripadnostjo prebivalcev, vendar to velja predvsem za urbana območja,
kjer življenjske pogoje znižuje predvsem onesnaženost zraka in dejstvo, da dnevne migracije
na delovno mesto pogosto karakterizirajo tamkajšnje življenjske razmere. Vendar pa tega ne
moremo posplošiti na celotno Slovenijo, saj naj bi na življenjski standard bolj vplivalo to, ali
gre za urbano, suburbano ali ruralno naselje kot pa etnična struktura prebivalstva na območju.
Kazalci slabših bivanjskih pogojev območij z večjo koncentracijo priseljencev naj bi tako bili
posledica predvsem dejstva, da se je neslovensko prebivalstvo preseljevalo zlasti v urbana
območja (Krevs, 2001).
Statistični podatek o koncentraciji pa je lahko do neke mere zavajajoč, če hkrati ni tudi
podatka o endogamnosti zakonov. Pomembno je namreč, ali gre za geografsko oddaljenost oz.
bližino ali pa so pripadniki določene etnične skupine dejansko manj skoncentrirani zaradi
mešanih partnerstev in zakonov. Večja koncentracija je v resnici tam, kjer so družine
homogene.
Dobljeni podatki kažejo, da velika večina pripadnikov pol slovenskih družin živi na območju
majhne koncentracije etničnih skupin njihovih priseljenih staršev; poleg dejanske geografske
oddaljenosti neslovenskih etničnih skupin je, kot posledica mešanih zakonov s Slovenci,
majhna tudi relativna koncentracija, ki manjša možnost vzdrževanja internih etničnih vezi
neslovenskega dela prebivalstva območja. Kljub temu razmeroma velik delež anketiranih
članov pol slovenskih družin ohranja tudi neslovensko identiteto. V primeru, da je
Neslovenka mati, se kot »pol-pol« opredeljuje kar 67 % anketiranih in jih le 22 % navaja
»Imam se za Slovenca«. 8 % se jih opredeljuje samo z materino etnično skupino. Nekoliko
manjši je ta delež v primeru, da je neslovenskega porekla oče; v skladu z očetom se jih
opredeljuje 5 % za pripadnika ene od etničnih skupin nekdanje Jugoslavije in 44 % za »polpol«. Po mami se jih torej več kot pol opredeljuje za Slovence.
Pripadniki homogenih družin izkazujejo večjo koncentracijo, največ (59 %) jih prebiva na
etnično mešanih območjih in 12 % na območjih velike koncentracije neslovenskih etničnih
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skupin. Večina se jih opredeljuje v skladu z etnično skupino staršev (32 %) ali kot »pol-pol«
(21 %). Samo 10 % izbranih anketiranih pa kot Slovenci.
Preglednica 28: Prostorska koncentracija bivalnega okolja obravnavanega dela populacije

Vir: Spletna anketa 2013, N = 517.
Koncentracija prebivalstva bivalnega okolja določene etnične skupine se je izkazala za
pomemben dejavnik samoopredeljevanja (p = 0,023). Razlike med opredeljevanjem glede na
delež prisotnosti določenih skupin sicer ni izrazita, a je kljub temu zaznati, da se v skladu z
etnično pripadnostjo staršev v večji meri opredeljujejo prebivalci, živeči na območju velike
koncentracije pripadnikov etnične skupne svojih staršev (56 % od vseh živečih na območju
velike koncentracije). Večja je glede na izbrani dejavnik razlika v opredeljevanju za Slovence.
Tako se opredeljuje največ tistih, ki živijo na območju velike prostorske koncentracije
slovenskega prebivalstva.
Preglednica 29: Kako bi opredelili samega sebe? (Vsi anketirani skupaj po območjih
de/koncentracije določenih etničnih skupin)
Kako bi opredelili samega sebe?

Imam se za Albanca,
Bošnjaka, Črnogorca,
Hrvata, Makedonca ali
Srba.
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prostorske
koncentracije
etnične
skupine
mojih
staršev ali enega od
priseljenih staršev.
56 %

Živim na etnično mešanem
območju (približno enka Živim na območju velike
delež slovenske etnične prostorske koncentracije
skupine in neslovenskih slovenskega prebivalstva.
etničnih skupin).
50 %
44 %

Imam se za "pol-pol",
počutim/opredeljujem se
kot "pol Albanec, pol
Slovenec", "pol Bošnjak,
pol Slovenec" itd.

26 %

29 %
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11 %
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Drugo:

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 523.
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Koncentracija prebivalstva bivalnega okolja določene etnične skupine pa se ni izkazala za
statistično pomemben dejavnik vpliva na občutek pripadnosti etnični skupini staršev (p > 0,05
in F < 4). Vendar pa ta dejavnik pomembno vpliva na stopnjo pripadnosti slovenski etnični
skupini (p = 0,018, F > 4); največjo stopnjo pripadnosti (na lestvici od 1 do 5) čutijo
anketiranci, ki živijo na območju velike prostorske koncentracije slovenskega prebivalstva
(povprečna ocena 3,4). Z manjšanjem koncentracije slovenskega prebivalstva pa se manjša
tudi stopnja pripadnosti tej slovenski etnični skupini.
Za približno tretjino anketiranih etnična sestava prebivalstva njihove stanovanjske soseske
sploh ni pomembna, enak delež izjavlja srednjo stopnjo pomembnosti, 6 % pa, da je etnična
sestava njihove bližnje okolice zelo pomembna. V povprečju anketiranci ocenjujejo (na
lestvici od 1 do 5) pomembnost etnične sestave lastne stanovanjske soseske kot manj
pomembno (povprečna ocena 2,5). Slaba polovica odgovarja, da se v vseh okoljih počuti
enako dobro, tretjina pa je na vprašanje »Če bi lahko izbirali, bi živeli v okolju, kjer …«
izbrala okolje, kjer je etnična sestava mešana. 10 % bi jih raje živelo v okolju, kjer prevladuje
etnična skupina njihovih priseljenih staršev, 6 % pa v okolju s pretežno slovenskim
prebivalstvom.
Preglednica 30: Želena struktura bivalnega okolja

Vir: Spletna anketa, 2013, N= 533.

6. ODNOS ANKETIRANCEV DO SLOVENSKEGA OKOLJA
Anketirance smo poleg tega prosili, naj opredelijo tudi odnos do slovenskega okolja in
svojega etničnega ozadja.
Rezultati kažejo, da je večina anketiranih ponosna na svojo etnično ozadje, vendar pa le tega
namenoma ne poudarjajo; skoraj polovica anketiranih je na vprašanje, ali radi poudarjajo
svojo etnično pripadnost (z načinom govora, oblačenja, nošenja simbolov itd.), odgovorilo, da
trditev sploh ne drži. Tako potomci neslovenskih staršev kot člani pol slovenskih družin so v
povprečju razmeroma visoko ocenili občutek pripadnosti slovenskemu okolju. Več kot 50 %
neslovenskih staršev je odgovorilo, da Slovenijo povsem dojemajo kot svoj dom, 7 % je
odgovorilo, da trditev sploh ne drži. Tako menijo tudi 3 % anketirancev mešanih družin.
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Povprečna ocena trditve, da je Slovenija njihov dom, je sicer razmeroma visoka, s to trditvijo
se povsem strinja 65 % anketiranih. Večina se v državo svojih priseljenih staršev, tudi če bi
za to imela možnost, ne bi preselila.
Preglednica 31: Na lestvici od 1 do 5 ocenite v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi
trditvami (Eden od staršev pripadnik slovenske etnične skupine)
1 pomeni da sploh ne drži, 5 da povsem drži. Navedena je povprečna ocena odgovorov.

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 119
Preglednica 32: Na lestvici od 1 do 5 ocenite v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi
trditvami (Potomci neslovenskih staršev)
1 pomeni da sploh ne drži, 5 da povsem drži. Navedena je povprečna ocena odgovorov.

Vir: Spletna anketa, 2013, N = 390
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7. SKLEP - IDENTITETA POTOMCEV PRISELJENCEV IZ REPUBLIK
NEKDANJE JUGOSLAVIJE V SLOVENIJI
Ob proučitvi statističnih podatkov in drugih že izvedenih raziskav se je z metodo spletne
ankete v nalogi preverjala identiteta potomcev priseljencev iz območja nekdanje Jugoslavije.
Da bi dobila čim bolj raznolik vzorec proučevane populacije, sem za pridobivanje
respondentov uporabila metodo snežne kepe. Metoda se je izkazala za delno pomanjkljivo.
Odzivnost ciljne populacije sicer lahko označimo kot dobro, vendar le v primeru določenih
skupin (bošnjaške, hrvaške in srbske), kar je do neke mere razumljivo, saj le te predstavljajo v
Sloveniji največje deleže med etničnimi skupinami iz nekdanje Jugoslavije.
Ena od rešitev, ki so se je na primer poslužili raziskovalci v raziskavi Percepcije integracijske
politike (Komac, Medvešek, 2005), bi bila, da bi anketirance ciljno iskali na podlagi baze
vlog za državljanstvo, ki jo hrani Ministrstvo za notranje zadeve. Na ta način bi pridobili
podatke o njihovih staršev, preko katerih bi lahko v nadalje stopili v kontakt s ciljno
populacijo. Vendar pa je vprašanje o identiteti, še zlasti etnični ali narodni, delikatno, zato je
uspešnost iskanja anketirancev preko njihovih staršev vprašljivo.
Rezultat je kljub temu zadovoljiv, vzorec 533 anket omogoča kompleksno analizo številnih
dejavnikov in okoliščin, ki vplivajo na identiteto izbrane populacije.
Rezultati raziskave so sledeči:

SAMOOPREDELJEVANJE
V splošnem kažejo znotraj etnično neslovenskih družin odgovori o samoopredeljevanju na
močno identifikacijo z etničnimi skupinami staršev in šibko identifikacijo s slovensko etnično
skupino.
Na samoopredeljevanje statistično pomembno vpliva etnična pripadnost staršev (p = 0,00), pri
čemer se anketiranci v večji meri opredeljujejo glede na pripadnost mame (vrednost
Pearsonovega hi kvadrata 110,317) kot očeta (vrednost Pearsonovega hi kvadrata 75,036).
Na samoopredeljevanje statistično pomembno vpliva spol (p = 0,043). Za Neslovence se v
večji meri opredeljujejo moški (66 %), kot ženske (44 %).
Starost ni pomembno povezana s samoopredeljevnjem (p = 0,05), kljub temu pa so med
anketiranci vidne nekatere razlike; v skladu z etnično skupino staršev se v največji meri
opredeljujejo mladi do 18 let, le 7 % se jih opredeli kot Slovenci. Za Slovence se v največji
meri opredeljujejo starejši od 35 let, kar je verjetno povezano tudi z dolžino časa bivanja v
Sloveniji. Znotraj kategorije »pol-pol« (opredeljujejo se za Slovence in hkrati pripadnike ene
od obravnavanih skupin) so deleži po starostnih skupinah enakomerneje razporejeni.
Prav tako je statistično pomemben dejavnik stopnja izobrazbe ( p = 0,005). V skladu z etnično
pripadnostjo staršev se je opredelilo največ anketiranih z navedeno dokončano poklicno šolo,
kot »pol-pol« pa anketiranci z dokončano srednjo oz. višjo, visoko šolo ali več.
Znotraj homogenih družin se v skladu z etnično skupino staršev v največji meri opredeljujejo
Srbi (76 %), velik delež je tudi med Hrvati (69 %), precej manjši pa med Bošnjaki (40 %).
Slednji se od vseh treh skupin v največji meri opredeljujejo za Slovence (14%), še posebej
moški del te skupine (27%). Med tremi največjimi etničnimi skupinami so torej opazne
precejšne razlike v samoopredeljevanju in ohranjanju identitete. Slednja je najbolj izražena
med pripadniki srbske in hrvaške etnične skupine. Na to verjetno, poleg že omenjenih
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dejavnikov, vplivajo določena zgodovinska dejstva; srbska in hrvaška identiteta izkazujeta
časovno daljšo kontinuiteto kot bošnjaška, ki se je skozi zgodovino različno opredeljevala
(sprva zajemala tudi pravoslavno in katoliško prebivalstvo) in prepletala z muslimansko (v
smislu etnične pripadnosti) ter deloma bosansko kot regionalno pripadnostjo. Poleg tega so
bili Srbi v času SFRJ protekcionirano prebivalstvo in kot narod težili k dominaciji nad
ostalimi pripadniki nekdanjih republik Jugoslavije. Njihova identiteta torej že zgodovinsko
izkazuje veliko moč, kar v primeru Bošnjakov ne moremo trditi.
V primeru, da je eden od staršev Slovenec, je identifikacija z neslovensko etnično skupino
šibka. Največji delež anketiranih se je v tem primeru opredelil za »pol-pol«.
Z vidika stopnje pripadnosti je v primeru mešanih zakonov s Slovenci, bolj kot to ali gre za
opredeljevanje po mami ali po očetu, pomembno kateri od njiju pripada večinski družbi.
OHRANJANJE TRADICIJ IN OBIČAJEV KULTURE PRISELJENIH STARŠEV V
KROGU DRUŽINE
Znotraj družin, kjer sta oba starša pripadnika neslovenske etnične skupine, se kaže močna
navezanost na kulturno okolje staršev; več kot 80 % jih pogosto ali vsaj občasno pripravlja
tradicionalno hrano, posluša narodno glasbo in praznuje kulturne praznike. Nekoliko manjši
delež anketirancev redno izvaja folklorne dejavnosti (22 % pogosto in 14 % občasno), ki
preko plesa in glasbe predstavljajo povezavo s kulturnim izročilom. Ohranjanje neslovenskih
kulturnih vzorcev je pričakovano manj izrazito v družinah, kjer je eden od staršev Slovenec.
Vendar je tudi znotraj teh prisotno kulturno ozadje priseljenega starša, kar kaže na proces
akulturacije družine, torej medsebojnega spreminjanja mišljenja vrednosti in kulture ter
posledično kulturno bogatenje večinske družbe.
JEZIK
Prevzemanje in raba jezika priseljenske družbe je pomemben instrument akulturacije
imigrantov. Znanje jezika večinske družbe ustvarja možnosti za polno sodelovanje
priseljencev in njihovih potomcev v socialni strukturi imigrantske družbe in vstopanje v
primarne odnose (Klinar, 1976: 154). Na primeru obravnavanega dela populacije bi lahko
dejali, da proces (vsaj jezikovne) akulturacije poteka. Znotraj družin neslovenskih staršev
sicer več kot polovica anketirancev ohranja materni jezik in ga v 58 % uporablja tudi v
komunikaciji z drugimi priseljenimi sorodniki v Sloveniji, na ostalih področjih izven
družinskega okolja pa je v prevladi raba slovenščine. Le ta skoraj povsem prevladuje na vseh
področjih pri otrocih pol slovenskih družin. Neslovenski jezik je v rabi pri komunikaciji s
priseljenimi sorodniki, s katerimi neslovensko govori slaba četrtina otrok pol slovenskih
družin. Na delno izgubljanje jezikovne komponente potomcev priseljencev kažejo tudi ocene
o znanju jezika priseljenih staršev, zlasti v primeru, da je neslovenskega porekla oče in je torej
materni jezik slovenščina. V tem primeru jezik očeta povsem obvlada slaba polovica
anketirancev, 10 % pa navaja, da jezik slabo obvlada ali sploh ne. Znotraj družin neslovenskih
staršev pa bi lahko dejali, da se ta element identitete dobro ohranja; 95 % anketiranih je
ocenilo, da priseljenski jezik dobro ali povsem obvlada.
VERA
Veroizpoved pomembno vpliva na samoopredeljevanje anketirancev (p = 0,00). Za
Neslovence se v največji meri izrekajo pravoslavci (71,1 %), sledijo jim pripadniki islamske
verske skupnosti (55,8 %) in rimokatoliki (44,2 %). Slednji se od vseh treh verskih skupin v
največjem deležu opredeljujejo kot Slovenci (21,2 %), največ pa se za Slovence opredeljujejo
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anketirani, ki so na vprašanje o veroizpovedi odgovorili, da ne pripadajo nobeni verski
skupnosti (29 %).
Veroizpoved in stopnja verske pripadnosti na primeru anketiranega dela populacije
pomembno vplivata na samoopredeljevanje anketirancev (p je v obeh primerih 0,000). Pri
anketirancih, ki so se versko opredelili za islamsko, pravoslavno ali rimokatoliško vero,
primerjava med skupinami kaže, da največjo versko pripadnost občutijo pripadniki
pravoslavne vere. Ti izkazujejo najvišjo povprečno oceno verske pripadnosti (3,8) in največji
delež vernikov, ki občutijo zelo močno versko pripadnost (35 %), ter se v največji meri
izrekajo za Neslovence (71, 1%). Povprečna ocena pripadnikov islamske verske skupnosti je
sicer nekoliko višja (3,5) kot med rimokatoliki. Večji delež slednjih sicer svojo versko
pripadnost ocenjujejo kot zelo močno (21 %), vendar hkrati največji delež pripadnikov med
vsemi tremi skupinami navaja tudi zelo šibko versko pripadnost (20 %). Med pripadniki
islamske verske skupnosti se jih 55,8 % opredeljuje za Neslovence in 44,2 % za rimokatolike.
Pripadniki islamske skupnosti se od vseh treh verskih skupin v največjem deležu
opredeljujejo kot Slovenci (21,2 %).
Zanimiv je podatek, da na stopnjo verske pripadnosti pomembno vpliva starost anketiranca (p
= 0,025). Največjo stopnjo verske pripadnosti občutijo mladi do 18 let (povprečna ocena
4,41). Povprečna ocena ostalih starostnih skupin se giblje med 3,35 in 3,69.
Spol, izobrazba in status anketirancev se niso izkazali za statistično pomemben dejavnik
vpliva na stopnjo verske pripadnosti.
SOCIALNA OMREŽJA IN SOCIALNI KAPITAL
Med tremi največjimi etničnimi skupinami nekdanje Jugoslavije so društveno najbolj dejavni
Srbi. Zanimiv pa je podatek, da se Bošnjaki v večji meri vključujejo v slovenska društva in
organizacije kot pa v društva in organizacije v okviru lastne etnične skupine.
Večina anketiranih se v prostem času druži (tudi) s Slovenci, kar pospešuje prenos norm,
vrednot, veščin večinske družbe s tem pa proces akulturacije in kaže na razmeroma dober
socialni kapital populacije. Hkrati socialno omrežje večine vključuje tudi pripadnike lastne ali
drugih etničnih skupin bivše Jugoslavije, s čimer je potomcev priseljencev omogočeno tudi
vzdrževanje nekaterih kulturnih značilnosti etničnih skupin (priseljenih) staršev.
Med tistimi, ki parterja imajo, je razmerje med partnerji slovenske etnične skupine in
partnerji, ki pripada kateri drugi etnični skupini iz republik nekdanje Jugoslavije, približno
50:50; nekoliko več med člani pol slovenskih družin in nekoliko manj med člani neslovenskih
družin. Med anketiranimi člani neslovenskih družin se ženske bistveno redkeje odločajo za
partnerje slovenske narodnosti (30 %) kot moški (50 %) in pogosteje za partnerje iste etnične
skupine (ženske 51 %, moški 38 %). Vendar pa statična analiza ne kaže pozitivne korelacije
med dejavnikom spol in izbiro partnerja in podatka zato ni verodostojno posploševati.
Najmanjši delež anketiranih ima za partnerja pripadnika ene od drugih etničnih skupin bivše
Jugoslavije, torej ne lastne in ne slovenske.
Na podlagi podatkov o društvenih aktivnostih, etničnem izvoru partnerja in druženju s
pripadniki slovenske etnične skupine lahko na primeru obravnavanega dela populacije
govorimo o mešanju in medsebojnem bogatenju kulture.
STIGMATIZACIJA IN DISKRIMINACIJA
Ohranjanje etnične dediščine je tesno povezano z dojemanjem položaja posameznika in
skupnosti, v katero je bil rojen, v primerjavi s položajem skupnosti v stiku. Predsodki s strani
večinskega prebivalstva upočasnjujejo procese asimilacije in sprožajo razvoj t. i. reakcijskih
identitet (ang. reactive ethnicity) kot odziv na občutek ogroženosti. Znotraj obravnavanega
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vzorca je eno od oblik diskriminacije že doživelo 25 % moških in 20 % žensk, ki v največjem
deležu navajajo verbalno nadlegovanje. Soočenje s katerokoli od oblik diskriminacije
pomembno vpliva na odgovor na trditev »Slovenijo dojemam kot svoj dom« (p < 0,05). Delež
odgovorov »povsem drži, da je Slovenija moj dom« je v vseh primerih manjši med
anketiranci, ki so bili soočeni s katerokoli od naštetih vrst diskriminacije. Prav tako je višji
delež tistih, ki so odgovorili s »sploh ne drži«, še posebej v primeru fizičnega nadlegovanja.
PROSTORSKA DE/KONCENTRACIJA DOLOČENIH ETNIČNIH SKUPIN
Prostorska razmestitev etničnih skupin vpliva na »uspešnost« večkulturnega sobivanja, s tem
pa tudi na družbeno umestitev samih neavtohtonih priseljenskih skupin.
Dobljeni podatki kažejo, da velika večina pripadnikov pol slovenskih družin živi na območju
majhne koncentracije etničnih skupin njihovih priseljenih staršev. Poleg dejanske geografske
oddaljenosti neslovenskih etničnih skupin je, kot posledica mešanih zakonov s Slovenci,
majhna tudi relativna koncentracija, ki manjša možnost vzdrževanja internih etničnih vezi
neslovenskega dela prebivalstva na območju. Kljub temu razmeroma velik delež anketiranih
članov pol slovenskih družin ohranja tudi neslovensko identiteto (v primeru, da je Neslovenka
mati, se kot »pol-pol« opredeljuje kar 67 % anketiranih in jih le 22 % navaja »imam se za
Slovenca«. 8 % se jih opredeljuje samo z materino etnično skupino. Nekoliko manjši je ta
delež v primeru, da je neslovenskega porekla oče; v skladu z očetom se jih opredeljuje 5 % za
pripadnika ene od etničnih skupin nekdanje Jugoslavije in 44 % za »pol-pol«. Po mami se jih
torej več kot pol opredeljuje za Slovence).
Pripadniki homogenih družin izkazujejo večjo koncentracijo, največ (59 %) jih prebiva na
etnično mešanih območjih in 12 % na območjih velike koncentracije neslovenskih etničnih
skupin. Večina se jih opredeljuje v skladu z etnično skupino staršev (32 %) ali kot »pol-pol«
(21 %). Samo 10 % izbranih anketiranih pa kot Slovenci.
Koncentracija prebivalstva bivalnega okolja določene etnične skupine se je izkazala za
pomemben dejavnik samoopredeljevanja (p = 0,023). Razlike med opredeljevanjem glede na
delež prisotnosti določenih skupin sicer ni izrazita, a je kljub temu zaznati, da se v skladu z
etnično pripadnostjo staršev v večji meri opredeljujejo prebivalci, živeči na območju velike
koncentracije pripadnikov etnične skupne svojih staršev (56 % od vseh živečih na območju
velike koncentracije). Večja je glede na izbrani dejavnik, razlika pa je v opredeljevanju za
Slovence. Tako se opredeljuje največ tistih, živečih na območju velike prostorske
koncentracije slovenskega prebivalstva, tj. 23 %, 11 % anketiranih pa se opredeljuje za
Slovence na etnično mešanem območju kot območju, kjer prevladujejo etnične skupine iz
območja nekdanje Jugoslavije.
Koncentracija prebivalstva bivalnega okolja določene etnične skupine pa se ni izkazala za
statistično pomemben dejavnik vpliva na občutek pripadnosti etnični skupini staršev (p > 0,05
in F < 4). Vendar pa ta dejavnik pomembno vpliva na stopnjo pripadnosti slovenski etnični
skupini (p = 0,018, F > 4); največjo stopnjo pripadnosti (na lestvici od 1 do 5) čutijo
anketirani, ki živijo na območju velike prostorske koncentracije slovenskega prebivalstva
(povprečna ocena 3,4). Z manjšanjem koncentracije slovenskega prebivalstva pa se manjša
tudi stopnja pripadnosti tej slovenski etnični skupini.
Rezultati kažejo, da je večina anketiranih ponosna na svojo etnično ozadje, vendar pa le tega
namenoma ne poudarjajo; skoraj pol anketiranih je na vprašanje, ali radi poudarjajo svojo
etnično pripadnost (z načinom govora, oblačenja, nošenja simbolov itd.), odgovorilo, da
trditev sploh ne drži. Tako potomci neslovenskih staršev kot člani pol slovenskih družin so v
povprečju razmeroma visoko ocenili občutek pripadnosti slovenskemu okolju. Več kot 50 %
neslovenskih staršev je odgovorilo, da Slovenijo povsem dojemajo kot svoj dom, 7 % pa je
odgovorilo, da trditev sploh ne drži. Tako menijo tudi 3 % anketirancev mešanih družin.
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Povprečna ocena trditve, da je Slovenija njihov dom, je sicer razmeroma visoka, s to trditvijo
se povsem strinja 65 % anketiranih. Večina se v državo svojih priseljenih staršev, tudi če bi
za to imela možnost, ne bi preselila.
Hipotezo »Koncentracija pripadnikov etničnih skupin drugih republik nekdanje
Jugoslavije pozitivno vpliva na ohranjanje identitete potomcev priseljencev« lahko
potrdimo. Hkrati pa ne smemo zanemariti vpliva nekaterih drugih dejavnikov. Kot pomemben
se je izkazal vpliv družine, saj le ta igra osrednjo vlogo v medgeneracijskem prenosu etničnih
elementov. Starši so prvi, ki otroku posredujejo vrednote in tradicije, bistvene za ohranjanje
kulturne dediščine v novi generaciji. To je izrazito predvsem v etnično homogenih družinah,
prenos nekaterih kulturnih vzorcev pa je zaznati tudi v družinah, kjer je eden od staršev
pripadnik slovenske etnične skupine. Na samoopredeljevanje poleg že omenjene etnične
pripadnosti staršev in spola anketirancev, statistično pomembno vplivajo tudi stopnja
izobrazbe ter veroizpoved in stopnja verske pripadnosti. Z večanjem slednje se veča tudi
stopnja pripadnosti lastni skupini, za Slovence pa se v največji meri opredeljujejo anketiranci,
ki ne pripadajo nobeni verski skupnosti.
Način, kako posameznik dojema svoj položaj v družbi, katere del je, in kakšen je njegov
odnos do nje, odločilno vpliva na njegovo prihodnost in uspešno socialnoekonomsko
integracijo, s tem pa tudi na doprinos družbi. Na to ima velik vpliv soočenje z diskriminacijo,
kar se je izkazalo tudi na primeru zajetega vzorca anketiranih v tej nalogi. Za posameznika je
prijazno okolje namreč pomemben socializacijski faktor in posledično spodbujevalec
integracije. Manjši, kot je napor, ki ga mora oseba vložiti, da ga družba sprejme, ugodnejši so
zanj pogoji vključevanja in posledično je bolj pozitiven tudi njegov odnos do življenjskega
okolja.
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8. CONCLUSION - THE IDENTITY OF DESCENDANTS OF IMMIGRANTS
FROM FORMER YUGOSLAV REPUBLICS IN SLOVENIA
In addition to analysing the statistical data and results of previous research, the identity of
descendants of immigrants from the former Yugoslav Republics in this thesis was studied by
an online survey. In order to obtain a diverse sample of the studied population a snowball
method of sampling was used. The method proved to be partially insufficient. Although the
response rate of the target population can be assessed as satisfactory, this was true only in the
case of certain ethnic groups (Bosnian, Croatian and Serbian), which is in a way reasonable as
these groups represent the majority of ethnic groups from former Yugoslav republics. One of
the solutions, which was for example used by researchers in the study of Komac and
Medvešek (2005), could be to look for the target respondents based on the database of
citizenship application forms, kept by the Ministry of the Interior. This way the information
about their parents could be obtained which would lead to further contact with the target
population. However, identity, especially the ethnic and national one, is a delicate issue which
makes success of such method questionable.
Nevertheless, the result seems to be good enough as the sample of 533 respondents allows for
a complex analysis of several factors and circumstances which affect the identity of the target
population.

The results of the study showed the following:
In terms of self-identity among non-Slovenian ethnic groups, in general there is a strong
identification with ethnic groups of their parents and weak identification with Slovenian
ethnic group.
Self-identity is statistically significantly influenced by the ethnic identity of parents
(p=0,000), more strongly so in relation to the mother's identity (Pearson's chisquared=110,317) than father's identity (Pearson's chi-squared=75,036). Similarly, the selfidentity tends to be statistically significantly influenced by gender (p=0,043). Men tend to
identify themselves as non-Slovenians more often than women (66% and 44%, respectively).
Within homogenous families Serbs tend to identify themselves in line with their parents'
ethnic group the most (76%) followed by a large share of Croats that do the same (69%) while
among Bosnians this share is much lower (40%). The latter is the group that identifies
themselves as Slovenians the most (14%), particularly men (27%).
Therefore, there are considerable differences in self-identity and identity preservation among
the largest three ethnic groups. The latter is more expressed by the members of the Serbian
and Croatian ethnic group. Besides the already mentioned factors, the reason for this probably
lies in some historic facts; the Serbian and Croatian identity tends to have longer time
continuity than the Bosnian one which has gone through different identification periods (at
first, it also comprised the orthodox and catholic population) and has mixed with the Muslim
identity (in terms of the ethnic identity), but partially also with the Bosnian identity (in terms
of regional identity). Additionally, the Serbs in the Social Federal Republic of Yugoslavia
were a protected population and were as a nation aiming at dominating over the rest of the
groups in the former Yugoslav republic. Hence, through the history, their identity tends to
show its great power which on the other hand cannot be claimed in the case of the Bosnians.
In case where one parent is Slovenian, the identification with the non-Slovenian ethnic group
is weak. In such cases, the most respondents defined themselves as »half-half«, i.e. they
identify themselves both for Slovenians and members of one the studied ethnic groups.
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In terms of intensity of identity in the mixed marriages with Slovenians it seems that the
identification in line with the mother’s or father’s side is less important than the fact which of
parents belongs to the majority group.
The hypothesis (Concentration of the ethnic groups of the former Yugoslav republic
positively affects the preservation of identity of Descendants of Immigrants) can be
accepted. At the same time, several other factors should not be neglected. The influence of the
family proved to be important as it plays a crucial role in the inter-generational transfer of the
ethnic elements. Parents are the first ones who pass on to children the values and traditions
that are significant for sustaining the cultural heritage in the new generation. This is
particularly profound in the ethnic homogenous families whereas the transfer of individual
cultural patterns can be seen also in the families where one of the parents is a member of the
Slovenian ethnic group.
Besides already mentioned ethnic identity of parents and gender, self-identity is also
statistically significantly influenced by education of respondents, religion and intensity of
faith. The more the latter increases, the more the identification with the own group increases.
Contrary, those who do not belong to a religious group, tend to identify themselves as
Slovenians the most. Therefore, this could lead us to believe that a church as ethnic crossroads has certain impact on identity.
The way how one perceives one’s position in the society which one belongs to and what is
one’s attitude to that society crucially affects one’s future and successful socio-economic
integration and at the same time, also the contribution to society. This is greatly impacted by
facing discrimination as was shown in the sample of the responses. For an individual, a
friendly environment is an important socialisation factor which consequently supports
integration. The lower the effort an individual has to make in order to be accepted by society,
the more favourable the conditions for integration. Finally, this leads to one's more positive
attitude to the surrounding environment.
(Translated by Lea Ružić)
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
IDENTITETA POTOMCEV PRISELJENCEV IZ REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE
Spoštovani!
Sem absolventka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Anketa pred vami je nastala v
sklopu mojega diplomskega dela, v katerem skušam ugotoviti, kako potomci
staršev priseljenih iz republik bivše Jugoslavije dojemajo sebe v slovenskem okolju.
KLJUČEN VIR INFORMACIJ BODO PRAV VAŠI ODGOVORI NA ZASTAVLJENA
VPRAŠANJA, zato vas vljudno naprošam za sodelovanje.
ANKETA JE NAMENJENA:
vsem, katerih oba ali le eden od staršev se je po letu 1950 priselil na ozemlje
današnje Republike Slovenije iz območja nekdanje Jugoslavije (tj. Bosne in
Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije, Srbije in so torej starši pripadniki
albanske, bošnjaške, črnogorske, hrvaške, makedonske, ali srbske etnične skupine)
in so hkrati rojeni v Sloveniji oz. so se v Slovenijo priselili do svojega (vključno)
šestega leta starosti.
Anketa je ANONIMNA, vsi podatki pa bodo uporabljeni izključno v namen raziskave.
Za anketo boste potrebovali približno 10 minut.
V primeru, da bi želeli biti seznanjeni z rezultati raziskave, bodo le-ti objavljeni v
diplomskem delu z naslovom »Identiteta potomcev priseljencev iz republik bivše
Jugoslavije«, ki bo preko spletne povezave dosegljiva v Cobiss-u (http://www.cobiss.si/).
Iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje!
Barbara Černič
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Q1 - Etnična pripadnost (narodnost) vašega očeta:
albanska
bošnjaška
črnogorska
hrvaška
makedonska
slovenska
srbska
drugo:
ne želim odgovoriti
Q2 - Etnična pripadnost (narodnost) vaše matere:
albanska
bošnjaška
črnogorska
hrvaška
makedonska
slovenska
srbska
drugo:
ne želim odgovoriti

Q3 - Kako močno stopnjo pripadnosti čutite do posameznih etničnih skupin? Ocenite na lestvici od 1 do
5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne občutite pripadnosti, 5 pa, da občutite zelo močno pripadnost:
1 - sploh ne

2

3

4

5 - zelo
močna

6 -ne vem

Pripadnost etnični
skupini vašega očeta:
Pripadnost etnični
skupini vaše matere:
Pripadnost slovenski
etnični skupini:

Q4 - Kako bi opredelili samega sebe?
Imam se za Albanca, Bošnjaka, Črnogorca, Hrvata, Makedonca ali Srba.
Imam se za "pol-pol", počutim/opredeljujem se kot "pol Albanec, pol Slovenec", "pol Bošnjak, pol Slovenec"
itd.
Imam se za Slovenca.
Drugo:

Q6 - Kako dobro obvladate jezik vaših staršev (albanski, bosanski, črnogorski itd.)? Ocenite na lestvici od
1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da ga sploh ne obvladate, 5 pa, da ga povsem obvladate:
1 - sploh ne
obvladam

2

3

4

5 - povsem
obvladam

6- ne vem

Vpišite besedilo
odgovora 1
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Q7 - V katerem jeziku se običajno pogovarjate:
albanskem bosanskem črnogorskem hrvaškem makedonskem slovenskem srbskem

ne želim jo/ga/jih
odgovoriti nimam

z mamo
z očetom
s priseljenimi
sorodniki, ki
živijo v Sloveniji
s prijatelji
s sošolci oz.
sodelavci
s partnerjem
s svojimi otroki
v banki, trgovini
itd.

Q8 - Kateri veri pripadate?
islamski
pravoslavni
rimokatoliški
drugo:
nobeni
ne želim odgovoriti

Q9 - Kako močna je vaša verska pripadnost? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je vaša
verska pripadnost zelo šibka , 5 pa, da je zelo močna:
1 - zelo šibka 2

3

4

5 - zelo
močna

6 - ne želim
odgovoriti

Vpišite besedilo
odgovora 1
Q10 - Kako pogosto obiskujete ali izvajate verske obrede (prim.: izvajanje molitev, obisk cerkve, džamije
itd.)?
večkrat na teden
enkrat tedensko
enkrat mesečno
le ob večjih praznikih
nikoli
ne želim odgovoriti.
Q11 - Ali v krogu družine gojite katero izmed tradicij in običajev, ki izhajajo iz kulture vaših (priseljenih)
staršev?
Pogosto

Občasno

Redko

Nikoli

Kuhanje tradicionalnih (etničnih) jedi
Poslušanje narodne glasbe
Praznovanje kulturnih praznikov
Učenje folklornih plesov
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Q12 - Ali ste član/ica kakšnih društev in organizacij, ki delujejo v okviru etnične skupine vaših staršev?
DA
NE
Verske organizacije
Folklorne skupine
Športna društva
Kulturna društva
Strokovna združenja
Q13 - Ali ste član/ica kakšnih slovenskih društev in organizacij?
DA
Verske organizacije
Folklorne skupine
Športna društva
Kulturna društva
Strokovna združenja

NE

Q14 - Kateri etnični skupini pripadajo vaši prijatelji?
Večina jih pripada etničnim skupinam z območja bivše Jugoslavije.
Večina je Slovencev.
Mešano.

Q15 - Etnična pripadnost vašega partnerja:
Moj partner pripada isti etnični skupini kot jaz.
Moj partner pripada eni od etničnih skupin iz območja nekdanje Jugoslavije, vendar ne isti kot jaz in ne
slovenski
.
Moj partner pripada slovenski etnični skupini.
Nimam partnerja.
Drugo:

Q16 - Kako pomembna je za vas etnična pripadnost partnerja? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1
pomeni, da etnična pripadnost partnerja sploh ni pomembna , 5 pa, da je zelo pomembna:
1 - sploh ni
pomembna

2

3

4

5 - zelo
pomembna

6 - ne vem

Vpišite besedilo
odgovora
Q17 - Označite trditev, ki drži za vas:
Živim na območju velike prostorske koncentracije etnične skupine mojih staršev ali enega od priseljenih
staršev.
Živim na etnično mešanem območju (približno enak delež prebivalcev slovenske etnične skupine in etničnih
skupin pripadnikov nekdanjih Jugoslovanskih republik).
Živim na območju velike prostorske koncentracije slovenskega prebivalstva.
Q18 - Kako pomembna se vam zdi etnična struktura stanovanjske soseske? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri
čemer 1 pomeni, da se vam sploh ne zdi pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna:
1 - sploh ni
pomembna

2

3

4

5 - zelo
pomembna

6 - ne vem

Vpišite besedilo
odgovora
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Q19 - Če bi lahko izbirali, bi živeli v okolju kjer:
prevladuje prebivalstvo etnične skupine vaših staršev.
je etnična skupina prebivalstva mešana.
prevladuje slovensko prebivalstvo.
Vseeno mi je, v vseh okoljih se počutim enako dobro.

Q20 - Ali ste bili kdaj deležni kakršnih koli pritiskov iz okolice zaradi vašega etničnega porekla ali vere?
DA

NE

Po krivem so me česa obdolžili.
Verbalno so me nadlegovali ali zmerjali.
Fizično so me nadlegovali.
Drugo:

Q21 - Na lestvici od 1 do 5 ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne
strinjate , 5 pa, da se povsem strinjate.
1 - sploh ne
drži

2

3

4

5 - povsem
drži

6 - ne vem

Slovenijo dojemam kot
svoj dom.
Počutim se del
slovenskega okolja.
Če bi imel/a možnost, bi
se preselil/a v državo, iz
katere izhajajo moji
starši.
Ponosen/a sem na svojo
etnično pripadnost
Svojo etnično
pripadnost rad
poudarjam (način
govora, oblačenja,
nošenje simbolov itd.)

Spol:
Moški
Ženski

V katero starostno skupino spadate?
do 18 let
18 - 25 let
26 - 34 let
35 let ali več

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
Osnovna šola ali manj
Poklicna šola
Srednja šola
Višja, visoka šola ali več
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Kakšen je vaš trenutni status?
Dijak/študent
Zaposlen
Samozaposlen
Brezposelni
Drugo:

V kateri regiji prebivate?
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška
Q22 - Občina bivanja:

Hvala za sodelovanje!
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