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Povzetek

Naloga se ukvarja z iskanjem področij, kjer lahko oblikovanje izboljša situacijo, v kateri
se znajdejo prosilci za mednarodno zaščito v Sloveniji, s fokusom na prosilcih, ki so
nastanjeni v azilnem domu Ljubljana. Preko sodelovanja z nevladno organizacijo Inštitut
za afriške študije so bila opravljena številna etnografska raziskovanja. Ugotovitve s terena
so bile osnova za načrtovalski del. Kot ključni problemi, s katerimi se prosilci srečujejo, so
bili prepoznani čas (kot dolgotrajno čakanje) ter njegovo preživljanje in nemoč v procesu.
Posledično je bil del načrtovalskega dela posvečen snovanju celovite storitve za prosilce
v azilnem domu. Rezultat tega dela je celoletni vsebinski načrt aktivnosti, ki stremijo k
opolnomočenju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Drug del načrtovalskega dela pa
se je ukvarjal z oblikovanjem izdelkov, ki si jih prosilci izdelajo sami. Pri tem je bil poudarek
na uporabnosti, namembnosti in estetiki. Rezultat tega dela so tri delavnice - ena za
izdelovanje cvetličnih loncev (in zasaditev rastlin vanje), druga za izdelovanje torb in tretja
za izdelovanje kvačkanih igrač. Za ta namen so nastali: dva cvetlična lonca, pet torb in dve
kvačkani igrači.
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Abstract

The thesis looks for ways for design to improve the situation of asylum seekers in Slovenia,
with focus on asylum seekers stationed in the asylum home Ljubljana. Trough cooperation
with non-governmental organization Institute for African studies field observations were
conducted in the asylum home. Conclusions from the observations were the basis for
the design stage, which was split in two parts. The identified main problems of asylum
seekers were long processing time, lack of free time activities and lack of knowledge
in the process. Therefore one part of the design stage was focused on designing a
wholesome service for asylum seekers. The result of this was a year round activities plan
that emphasizes empowerment and active spending of free time. The focus of the other
part of the design stage was to design objects the asylum seekers could build themselves.
The design had emphasis on usability, purpose and aesthetics. The results of this work
were three designed workshops for making flower pots (and planting), bags and crochet
toys. For testing purposes two flower pots, five bags and two crochet toys were made.
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1. Uvod

Naloga raziskuje vlogo oblikovanja znotraj občutljivega področja migracij. Tekom naloge
se je ta na področju mednarodne zaščite izkazala za še večjo, kot smo jo sprva dojemali.
Kot oblikovalci lahko pomagamo pri načrtovanju okolja in storitev, ki so prosilcem za
mednarodno zaščito nudeni. Ravno mi oblikovalci imamo veščine meddisciplinarnega
sodelovanja in zmožnost dojemanja tako celotnega sistema kot vseh njegovih detajlov.
Zato lahko, kot zagovorniki prosilcev, pomagamo pri vzpostavitvi funkcionalnih
mehanizmov, ki prosilce za mednarodno zaščito pripravijo na situacijo v kateri so in na
situacijo, v kateri se bodo znašli, ko bodo prejeli odločitev o njihovi prošnji.

1.1 Uporabljene metode

Glavna raziskovalna metoda te naloge je bilo etnološko opazovanje. Največ informacij
in razumevanja sem dobila preko opazovanja prosilcev za azil v njihovem okolju. Menim,
da s tem nisem bistveno vplivala na njihovo obnašanje, saj nihče zares ni vedel, da je
opazovan. Ker sem se vključila v delovanje nevladne organizacije, sem lahko opazovala
tudi njihovo delo. Pridobila sem široko razumevanje za delovanje znotraj (in delno tudi
zunaj) azilnega doma. Pridobivanje informacij na takšen način se je zdelo zelo pomembno,
saj sem posledično lahko vsako odločitev pri oblikovanju podprla z realno izkušnjo ali
opaženim problemom.
Drugi večji vir informacij pa so bili kontekstualni intervjuji. Nekateri so bili
narejeni po klasičnih metodah intervjuvanja, drugi v spontanem pogovoru. Na začetku
sem opravila nekaj intervjujev z deležniki procesa pridobivanja mednarodne pomoči
v Sloveniji, ki so mi podali osnovo za razumevanje situacije. Kasneje, med terenskim
opazovanjem, pa sem se veliko družila s prosilci in preko pogovora veliko izvedela. Ker v
azilnem domu ni bilo mogoče snemati, je vsebina pogovora podana v poročilih terenskih
opazovanj.
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2. Izbira teme1

Raziskava se je začela pod naslovom »Problematika bivanja v spreminjajočem se svetu«.
Zaradi obsežnosti področja sem delo razdelila na tri vidike obravnave: (lokalne in
globalne) spremembe, bivanje in vloga oblikovanja. Glede na zbrane informacije sem se
nato skozi kriterije odločila, katerega izmed izzivov oziroma problemov bom reševala v
nalogi.1

Problematika bivanja v spreminjajočem se svetu

Bivanje

Spremembe
v svetu

Vloga
oblikovanja

1 tema

3 vidiki obravnave

Sinteza raziskave

57 zaznanih problemov/
izzivov

Kriterij področja storitev
5 problemov
Kriterij izvedljivosti
2 problema
Kriterij aktualnosti
Prosilci za
mednarodno zaščito
v Sloveniji

Izbrana tematika/ciljna skupina

1 Celotno poglavje je povzeto po raziskavi z naslovom Problematika bivanja v spreminjajočem se svetu, ki je bila
opravljena med januarjem in majem 2016 in je v celoti na voljo v prilogi.
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2.1 Spremembe v svetu

Med spremembami v svetu ločimo med globalnimi in lokalnimi spremembami. Med
globalne štejemo velike spremembe v Zemljinem sistemu, najbolj vplivne med njimi so
podnebne spremembe in spremembe v družbi. Med lokalne spremembe sodijo vse tiste,
ki se dogajajo na manjšem, neglobalnem območju. Med te štejemo naravne katastrofe in
tiste, ki jih je povzročil človek.
Podnebne spremembe so že sedaj vidne pri vedno bolj pogostih pojavih
ekstremnih vremenskih razmer, med katere sodijo višanje povprečne temperature
Zemljinega ozračja, suša, hude nevihte, poplave, vročinski valovi in taljenje ledu.
Medvladni svet za klimatske spremembe je leta 2014 podal ugotovitev, da smo
najverjetneje vzrok za podnebne spremembe ljudje. Posledice, ki jih napovedujejo, pa
so: nadaljno višanje temperatur in višine morske gladine, podaljšanje obdobja brez ledu,
spremembe v padavinskih vzorcih ter več suš in vročinskih valov. Podnebnih sprememb
ne moremo odpraviti, lahko pa jih ublažimo in se nanje prilagodimo.
Ena izmed največjih sprememb v družbi v zadnjem času je begunska in migrantska
kriza. Začela se je v Siriji, kjer je civilno prebivalstvo ostalo ujeto med različnimi stranmi v
državljanski vojni v boju za oblast. Zato je ogromno število ljudi zbežalo iz Sirije, nekateri
med njimi so se odločili za pot v Evropo. To je imelo hude posledice za evropske države,
ki zapravljajo milijone za pribežnike, njihovo nastanitev in oskrbo.
Med katastrofami ločimo tiste, ki jih je povzročila narava in tiste, ki jih je povzročil
človek. Med naravne katastrofe spadajo padec asteroida, snežni plaz, huda snežna
nevihta, nevihta z veliko strelami, potres, poplava, izbruh Gama žarkov, izbruh vulkana,
vročinski val, hurikan, zemeljski plaz, solarni izbruh, suša, tornado, cunami, toča in divji
požar. Med človeško povzročene pa industrijske nesreče (požari, eksplozije), C.B.R.
nesreče (C–kemične, B–biološke, R–radiološke), nesreče pri transportu (zračne, vodne,
cestne, železniške), onesnaženje (zraka, vode, zemlje), motena dobava energije in izpadi
energije, kibernetski napadi, civilni nemiri, vojna.
Skupna reakcija za primere vseh večjih katastrof je evakuacija z ogroženega
območja. Zelo pomembno je, da imamo pripravljen načrt, kako se je potrebno evakuirati
v primeru posamezne katastrofe, oziroma da poznamo načine, kaj narediti, da se bomo
najmanj ogrozili. Izjemno pomembno je tudi, da poslušamo radio in spremljamo druge
medije, da ne zamudimo pomembnih informacij.
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2.2 Bivanje

V povezavi z bivanjem je potrebno vedeti, da je njegova kvaliteta tesno povezana s
situacijo, v kateri živimo. Maslowa hierarhija potreb govori o človekovih potrebah pri
bivanju, pri čemer pravi, da moramo najprej zadostiti osnovnim potrebam, to so fiziološke
potrebe, kot so zrak, hrana, toplota, voda in potrebo po varnosti, preden se ukvarjamo na
primer s potrebo po samouresničevanju. Če nam situacije dopuščajo in nam zagotavljajo
osnovne potrebe, potem lahko razmišljamo o zaposlitvi, ljubezni, odnosih z bližnjimi,
karieri in podobnemu.
V primeru, da pa nam situacija onemogoča normalno življenje z zagotovljenimi
osnovnimi potrebami, si moramo z znanjem in s pripomočki pomagati do le-teh. Pri tem
nam pridejo prav kresilci ognja, osnovno orodje, zaloge vode ali filtri za prečiščevanje
vode. Najbolj priporočljivo je, da o kriznih razmerah razmislimo že danes in se pripravimo
na njih tako, da imamo pripravljeno torbo s potrebščinami ter načrt evakuacije z lokacije, v
kolikor bi to bilo potrebno.
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2.3 Vloga oblikovanja

Naša prihodnost se lahko drastično spremeni. Pri reševanju teh sprememb pa bomo
morali prisostvovati vsi. Če želimo rešiti svojo prihodnost, se bomo morali vsi odzvati na
problematiko podnebnih sprememb. Dokler pa te problematike ne odstranimo, želim
poskrbeti, da bomo v prihodnosti čimbolje pripravljeni na spremembe.
V prihodnosti lahko pričakujemo mnoge in različne spremembe. Zato mora biti
rešitev, ki jo bom oblikovala, ravno dovolj določena, da nudi stabilnost in varnost in hkrati
dovolj fleksibilna, da dovoljuje uporabo v različnih situacijah.
Zato je idealno sodelovati z različnimi ljudmi, ki bodo pri načrtovanju podali zelo
pomembne vpoglede v njihovo življenje in uporabo podobne opreme/podobnih rešitev.
Reševanje posledic sprememb v našem okolju je kompleksen problem, ki ga bomo
najlažje rešili, če bomo sodelovali v delovnih skupinah. Poleg tega bomo morali paziti, da
ne bomo ustvarili začasnih rešitev, ki bodo delovale le danes, ne nujno pa tudi jutri.
Oblikovati za bivanje v spreminjajočem se okolju prihodnosti je težka naloga. A če
jo lahko kdo uspešno opravi, smo to oblikovalci.
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2.4 Sinteza področij
Na podlagi raziskave o spreminjajočem
se svetu, v katerem živimo, sem odkrila 57
potecialnih problemov/izzivov:
1. Storitev za hitro pomoč pri zagotavljanju
bivanja ob nesrečah
2. Sistem obveščanja ljudi na ogroženih
območjih
3. Naprava za proizvajanje pitne vode
4. Enostavna kisikova maska (žepna izdaja)
5. Opomnik za zaužitje (zadostnih količin)
vode
6. Merjenje stanja napredovanja poškodb
v telesu (pri podhladitvi/pregretju/
stradanju/...)
7. Minimalizacija in optimizacija obroka
(žepna izdaja)
8. Paket s potrebščinami za preživetje
9. Aplikacija, ki te vodi skozi stresno
situacijo
10. Paketi za preživetje, ki jih odvrže dron na
željeno mesto
11. Pomoč ljudem s posebnimi potrebami v
času sprememb
12. Organiziranje evakuacijskih poti
13. Sprejem v evakuacijske centre
14. Posredovnanje nujnih podatkov med
sabo/nujnim službam/...
15. Povezovanje med razpršenimi prebivalci
16. Pomoč pri evakuaciji manj pokretnih
ljudi (invalidov, starostnikov ...)
17. Aplikacija, kako odreagirati med
katastrofo

18. Ozaveščanje, kako odreagirati v situaciji
19. Torba z nujnimi potrebščinami za
evakuacijo
20. Priprave na evakuacijo – potrebščine
21. Hitro informiranje nujnih služb o
nastalem dogokdu/katastrofi
22. Zasilna bivališča za ljudi, ki so se morali
evakuirati
23. Protipoplavna pomoč/ukrepi
24. Dostavljanje nujnih potrebščin na
poplavljena območja
25. Zaščita vozil in streh pred točo
26. Organizacija zbirnih centrov po
evakuaciji
27. Bivalne enote za daljšo evakuacijo
28. Zbiranje podatkov o katastrofi preko
tam prisotnih oseb
29. Iskanje preživelih pod ruševinami
30. Obikovanje začasnih bivališč za krajše
bivanje
31. Oblikovanje začasnih bivališč za daljše
bivanje
32. Postelje oziroma ležišča za množično
uporabo
33. Ozaveščanje ljudi in spreminjanje
družbenega odnosa do pribežnikov
34. Oprema za na pot z najnujnejšimi
potrebščinami
35. Zložljivi šotori
36. Oprema za začasne jedilnice
37. Oprema za začasne prostore za
medicinsko oskrbo

38. Zbiranje vode in načrtovanje uporabe
39. Enakomerna razdelitev vode po različno
spremenjenih področjih
40. Spodbujanje kmetijstva v ekstremnih
razmerah
41. Izkoriščanje boljših razmer za kmetijstvo
42. Alternativni viri in shranjevanje energije
43. Mobilnost bivališč
44. Prilagodljivost prebivališč in njihova
zaščita pred okoljskimi vplivi
45. Bivališča na višini
46. Temperaturna zaščita posameznikov,
bivališč in infrastrukture
47. Načini hlajenja
48. Alternativna poraba ali skladiščenje
toplogrednih plinov
49. Transport za različne ekstremne
okoliščine
50. Zaščita pred poplavami – javne površine
in infrastruksture
51. Zaščita pred poplavami – bivališča in
posamezniki
52. Alternativne dejavnosti za suha območja
53. Opozarjanje na prihajajoče ekstremno
vreme
54. Načini preživljanja časa (na varnem)
med ekstremnimi vremenskimi dogodki
55. Sistem razporejanja dobrin po različno
spremenjenih območjih
56. Sistem kmetovanja v novih razmerah
57. Vzpostavitev osnovnih storitev po
družbeni katastrofi
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2.5 Izbira tematike za
nadaljnje delo

Zbrane probleme in izzive smo obravnavali po kriteriju oblikovanja ali preoblikovanja
storitve. Glede na ta kriterij smo izluščili 5 problematik:
1. Problematika neenakomerne razdelitve rodovitnih območij in/ali hrane.
2. Problem paničarjenja med katastrofalnim dogodkom.
3. Problem nepoznavanja situacije in primernega odziva med ...
4. Problematika sprejemanja migrantov.
5. Problem izgube stikov v kaosu katastrofe.
Glede na vrednotenje problemov po pomembnosti in po tem, kako pereč je problem,
smo izbrali dve izhodišči:
- Neenakomerna razporeditev rodovitnih območij/hrane: zaradi neenakomerno
porazdeljenih rodovitnih območij že sedaj prihaja do neenakomerno razporejene
hrane po svetu. V primeru hujših možnih scenarijev sprememb v svetu kot posledica
podnebnih sprememb se bo to stanje le še poslabšalo. Če spremenimo svet/sistem
sedaj, bodo vsi ljudje imeli dovolj hrane za dostojno življenje, hkrati pa se tudi sami
zavarujemo pred potencialno lakoto v prihodnosti.
- Sprejemanje migrantov: problem je razdeljen na tri področja – državo, družbo in
begunce/migrante. Države imajo velike probleme zaradi ogromnega števila ljudi,
ki prihajajo v ali skozi državo, zaradi česar imajo velike finančne obremenitve. Poleg
tega je potrebno skrbeti za varnost vseh, tako beguncev/migrantov, kot za varnost
državljanov. V primeru, da se begunec/migrant odloči ostati v državi, se stvari
birokratsko še toliko bolj zapletejo. Drug aspekt problema je družba, ki zaradi takšnih
ali drugačnih zadržkov/razlogov ne želi sprejeti prišlekov v svojo družbo. Na koncu
pa imamo begunce, ki so zbežali iz vojnega okolja, kjer je nemogoče živeti v miru v
človeka dostojnih pogojih. Do nas pridejo travmatizirani, bolani, lačni, prestrašeni.
Najhuje pa je, da če ne bomo kaj ukrenili proti podnembnim spremembam, imamo
velike možnosti, da bomo nekoč tudi sami postali begunci/migranti.
Odločili smo se, da bomo nadaljevali v smeri beguncev/migrantov, saj je to bila v času
sprejemanja odločitev zelo pereča tematika. Skozi kriterij možnosti realizacije rezultatov
naloge in ranljivosti skupin smo se odločili za ciljno skupino prosilcev za mednarodno
zaščito v Sloveniji, ki so nastanjeni v azilnem domu Ljubljana.
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3. Faza razumevanja

V fazi razumevanja smo raziskovali področje prosilcev za mednarodno pomoč v Sloveniji
in vse, kar je s tem povezano. V Sloveniji večino zadev v zvezi s pridobitvijo mednarodne
zaščite določa Zakon o azilu.

3.1 Definiranje pojmov

Za lažje razumevanje tematike smo najprej pogledali, kako so tam definirani osnovni pojmi
znotraj tega področja. Zakonodaja je bolj podrobno opisana v naslednjem poglavju.
»[P]rosilec za azil je tujec, ki je vložil prošnjo za azil, in sicer od trenutka vložitve do spejetja
pravnomočne odločbe;«2 »[T]ujec je vsakdo, ki ni državljan Republike Slovenije;«3
Po zakonu se lahko prosilcu priznata dve vrsti zaščite:
- »[A]zil je zaščita, ki se v Republiki Sloveniji daje tujcem. Ta zaščita vključuje zlasti
pravico prebivanja v Republiki Sloveniji, pravice, ki pripadajo beguncem na podlagi
Ženevske konvencije ter pravice, ki so beguncem zagotovljene z zakonom;«4 Azil se
lahko prizna le tistim, ki jim lahko dodelijo status begunca.
– »Begunec je nekdo, ki je bil prisiljen zbežati iz svoje države zaradi pregona, vojne
ali nasilja. Begunec ima dobro utemeljen strah pred pregonom na podlagi rase, vere,
nacionalitete, političnega mnenja ali članstva v določeni socialni skupini. Najverjetneje
se ne morejo vrniti domov ali pa jih je tega preveč strah. Vojna in etnično, plemensko
in versko nasilje so vodilni vzroki za beg beguncev iz njihovih držav.«5
- Prosilci, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa begunca, lahko prejmejo
subsidarno – začasno zaščito, če obstaja utemeljen razlog, da bi ob vrnitvi utrpeli resno
škodo.6

2
Zakon o azilu (ZAzil-UPB2), Uradni list Republike Slovenije, XVI/51, 18. 5. 2006, str. 5574, dostopno na <www.
uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-2179?sop=2006-01-2179> (11. 4. 2018).
3
Prav tam.
4
Prav tam.
5
What is a refugee?, UNHCR, dostopno na <www.unrefugees.org/what-is-a-refugee/> (6. 12. 2016).
6
Zakon o azilu 2006, op. 2, str. 5574.
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3.2 Pristojno ministrstvo

Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrica/minister
za notranje zadeve

V Sloveniji je za prosilce za azil prostojno Ministrstvo za notranje zadeve.
Znotraj MNZ-ja je za dotično področje pristojen Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in naturalizacijo, znotraj katerega deluje Urad za migracije. Ta ima tri
relavantne sektorje: Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo, Sektor za statusne
zadeve in Sektor za nastanitev, oskrbo in integracijo.7
Tekom raziskave smo (3. 11. 2016) za namene naloge kontaktirali Ministrstvo za
notranje zadeve s prošnjo za sodelovanje/pridobitev podatkov za magistrsko nalogo. Po
več kot enem mesecu so odgovorili, da želene podatke lahko najdemo na njihovi spletni
strani (izkaže se, da ne vseh) in da ne morejo omogočiti dostopa v azilni dom za namene
opazovanja, saj imajo preveč dela.
S tem je ministrstvo jasno izrazilo nezanimanje za sodelovanje na tem in podobnih
projektih. To je še dodatno dokazalo s predlogom novega zakona o migrantih, ki
(nekaterim) odreka možnost zaprositve za azil (v posebnih okoliščinah, ki pa niso
točno definirane). Vse omenjeno pa kaže na to, da so možnosti za sistemsko izboljšavo
minimalne. Vkolikor si ministrstvo ne prizadeva za spremembe, se bodo te na sistemskem
nivoju zelo težko uveljavile. Vseeno pa se je pomembno ukvarjati s takšnimi tematikami,
saj se vedno najde način, kako se lahko pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo.

Direktorat za upravne
notranje zadeve, migracije
in naturalizacijo
Urad za migracije
Sektor za migracijsko
politiko in zakonodajo

Pisanje zakonov

Sektor za nastanitev,
oskrbo in integracijo

Azilni dom
in njegove izpostave

Sektor za postopke
mednarodne zaščite

Proces dodelitve
mednarodne pomoči

Sektor za postopke
zakonitih migracij
7
ORG. MNZ 1.8.2015, Ministrstvo za notranje zadeve, dostopno na <www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/Organigrami/ORG._MNZ_1.8.2015.pdf> (6. 12. 2016).
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3.3 Zakonodaja

V Sloveniji pokrivata področje prosilcev za mednarodno pomoč Zakon o azilu (2006) in
Zakon o tujcih (2018). Pri obravnavi prosilcev za mednarodno zaščito pa se upošteva tudi
Dublinsko konvencijo, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2005.

3.3.1 Zakon o azilu

Zakon določa vse v zvezi s pridobitvijo statusa mednarodne zaščite in vse v zvezi z
osebami s pridobljeno mednarodno zaščito.
Nekaj pomembnejših delov:
– Ožja družina prosilca za azil se obravnava pod isto prošnjo za mednarodno zaščito.
Pod ožjo družino se štejejo starši ali skrbniki in mladoletni neporočeni otroci.8
– Tujca, ki je nezakonito vstopil v državo in izrazi željo po vložitvi prošnje za azil, se ne
sme obravnavati za prekršek nezakonitega vstopa.9
– Prosilcem za azil je dovoljeno začasno bivati v Republiki Sloveniji, dokler postopek ni
pravnomočno končan.10
– Mladoletnikom brez spremstva se mora pred začetkom postopka (pred vložitvijo
prošnje) dodeliti zakonitega zastopnika. Obravnava se jih prednostno.11
– Republika Slovenija mora zagotavljati pogoje za vključitev beguncev v kulturno,
gospodarsko in družbeno življenje.12 Pri tem zakon ne določa pomoči pri vključitvi za
prosilce za mednarodno pomoč.
– Postopek pridobitve mednarodne pomoči: Začne se z vložitvijo prošnje. Pridobi
se ustrezna fotografija in prstni odtisi prosilca.13 Pristojni organ mora opraviti osebni
razgovor v najkrajšem možnem času, lahko pa opravijo več zaslišanj. Pristojni organ
mora ugotoviti resnično stanje stvari in za to priskrbeti in preveriti vsa dejstva. Prošnji
8
9
10
11
12
13

Zakon o azilu 2006, op. 2, str. 5574.
Prav tam, str. 5575.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
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za azil lahko ugodijo ali jo zavrnejo.14 Prosilec se na odločbo lahko pritoži v roku treh
mesecev. V tem času ga ne smejo odstraniti iz države.15
– Prosilci za azil imajo pravico do: prebivanja v RS, osnovne oskrbe, zdravstvenega
varstva, dela, brezplačne pravne pomoči, finančne pomoči, humanitarne pomoči in
osnovnošolskega izobraževanja.16
– Dolžnosti prosilcev za azil: spoštovati zakone in predpise, biti vedno dosegljivi, odzivati
se na vabila, ves čas sodelovati, sporočiti vsako spremembo naslova, spoštovati
potencialne omejitve gibanja.17
– Prosilce za azil mora ministrstvo za notranje zadeve nastaniti v azilnem domu in jim tam
nuditi oskrbo, ki vključuje hrano in obleko. Prosilci se morajo držati hišnega reda.18
– Prosilci lahko opravljajo delo, če je bila njihova identiteta nesporno ugotovljena in če
je poteklo že eno leto od vložitve prošnje (ne po prosilčevi krivdi). Dovoljenje se izda
za obdobje treh mesecev.19
Proti uvedbi zakona so se leta 2006 (ko so sprejemali spremenjeno verzijo zakona iz leta
2003) izrekli mnogi politiki, a ne vsi iz istih razlogov. Poslanci Slovenske nacionalne stranke
so nasprotovali delu zakona, ki prosilcem, ki na odločitev čakajo že več kot eno leto,
dovoljuje delo v Sloveniji, saj bi s tem, po njihovem mnenju, Slovenija postala ciljna in ne
le prehodna država. Njihov amandma o ukinitvi te pravice je bil zavrnjen.20
Zakonu sta nasprotovala tudi takratni predsednik države Janez Drnovšek, saj se mu
je zdel »slab, neustaven, [...] pomeni korak nazaj v ‘etičnih in demokratičnih standardih’«,21
in takratni varuh človekovih pravic, ki je menil, da bi zakon lahko bil bolj v skladu z
Ženevsko konvencijo in Newyorškim protokolom.22

14
Prav tam, str. 5578.
15
Prav tam, str. 5579.
16
Prav tam, str. 5580.
17
Prav tam.
18
Prav tam.
19
Prav tam, str. 5581.
20
(sta), Slovenska nacionalna stranka proti pravici azilantov do dela, Dnevnik, 24. 1. 2006, dostopno na <www.
dnevnik.si/162392/lokalno/162392> (11. 4. 2017).
21
Jure TRAMPUŠ, Janez D., Mladina, 3. 1. 2017, dostopno na <www.mladina.si/92617/janez-d/> (11. 4. 2017).
22
Varuhov pogled na predlagane spremembe in dopolnitve zakona o azilu, Varuh človekovih pravic, 4. 1. 2016,
dostopno na <www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/varuhov-pogled-na-predlagane-spremembe-in-dopolnitve-zakona-o-azilu/?cHash=1fe78ec9de> (11. 4. 2017).

19

Proti temu zakonu je bila vložena tudi tožba na ustavno sodišče, ki je razsodilo v prid
tožilcu in odločilo, da je prvi odstavek 41. člena neustaven in da ga je Državni zbor
primoran popraviti v roku pol leta. Omenjeni člen je opisoval možnosti vložitve ponovne
prošnje in je predhodno dovoljeval le en specifičen scenarij, ki je to omogočal.23

23
2017.)

Republika Slovenija Ustavno sodišče, dostopno na <http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US26847> (11. 4.
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3.3.2 Dublinska
konvencija24

Najpomembnejša stvar, ki jo Dublinska konvencija definira, je določanje države, ki je
odgovorna za odločanje o prošnji za azil. Pri tem se prosilce razdeli na dve skupini – na
tiste, ki so v Evropsko unijo vstopili na zakonit način, in na tiste, ki so v Evropsko unijo
vstopili nezakonito.24
Prošnje prosilcev, ki so vstopili zakonito, obravnava država, v kateri so zaprosili za
azil. (Prosilec lahko zaprosi za obravnavo v drugi državi (in ta mora prošnjo praviloma
sprejeti), če je v tej drugi državi njegov zakonec ali vsaj eden izmed staršev ali mladoleten,
neporočen otrok že dobil potrjen azil.)
V primeru nezakonitega vstopa na področje Evropske unije je za obravnavo prošnje
pristojna država, skozi katero je nelegalno vstopil v EU.
Dublinska konvencija (del o vračanju azilantov v vstopno državo) pa se ne upošteva
pri mladoletnikih. Zato se velikokrat zgodi, da ko mladoletno osebo aretira policija zaradi
nelegalnega vstopa in prečkanja države, le-ti zaprosijo za azil, nato pa enostavno odidejo
iz azilnega doma in nadaljujejo svojo pot v naslednjo državo proti svojemu cilju (po navadi
Francijo).25
V primeru, da bi to naredila odrasla oseba, bi se jo avtomatsko vrnilo v državo, kjer
je prvič vložila prošnjo za azil.

24
Povzeto po: Zakon o ratifikaciji konvencije o določanju države, odgovorne za obravnavanje prošenj za azil,
vloženih v eni od držav članic evropskih skupnosti (MKDOPA), 2005, dostopno na <http://www2.gov.si/zak/zak_vel.nsf/
bb4e2c79e4d137bac1256616002db419/c12563a400338836c125708c0045ca43?OpenDocument> (29. 11. 2016).
25
Informacija iz intervjuja z Emy Poljanšek, dne 29. 11. 2016, prepis je na voljo v prilogi pod naslovom Prepis
intervjuja z Emy Poljanšek.
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3.3.3 Spremenjen in
dopolnjen zakon o
tujcih

Zakon določa vse v zvezi z nedržavljani Slovenije na območju Republike Slovenije. 3. 2.
2017 so ga spremenili in dopolnili na pobudo MNZ-ja.
Spremembe in dopolnila se delijo na dve področji: primer spremenjenih razmer na
področju migracij in sprememba pristojnosti za področje nastanitve prosilcev.26
Zakon o tujcih je sedaj dopolnjen z dvema novima členoma – 10.a in 10.b:
- 10.a: Člen pravi, da bo Ministrstvo za notranje zadeve spremljalo razmere na
področju migracij. V kolikor bodo ocenili, da razmere kažejo na scenarij, da so ali bodo
v Sloveniji nastale razmere, ki ogrožajo javni red in mir ali notranjo varnost v državi,
bodo predlagali Vladi RS, da predlaga Državnemu zboru RS, da aktivira člen 10.b tega
zakona za največ 6 mesecev z možnostmi podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev po
potrebi. Dovoljuje tudi možnost predhodne ukinitve delovanja člena 10.b.27
- 10.b: Člen opisuje predvideno ukrepanje ob spremenjenih razmerah na področju
migracij. Člen omogoča policistom, da tujcu, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop
[čeprav ti v tem členu niso specificirani], ne dovoli vstopa. Tujca, ki pa je nezakonito
vstopil v državo, pa naj bi privedli do državne meje in ga napotili v državo, iz katere
je nezakonito vstopil. »Če tujec, ki poskuša nezakonito vstopiti [...] ali je že nezakonito
vstopil [...] iz sosednje države članice Evropske unije [...], izrazi namero podati prošnjo
za mednarodno zaščito, policija izvede identifikacijski postopek in ugotavlja identiteto
tujca v skladu z zakonom [...]. Ne glede na določbe zakona, ki ureja mednarodno
zaščito, policija to namero zavrže kot nedopusto, če v sosednji državi članici Evropske
unije, iz katere je tujec vstopil, ni sistematskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim
postopkom in pogoji za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile nevarnost mučenja,
nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, in tujca napoti v to državo. Pritožba zoper
sklep ne zadrži izvršitve.«28 Člen sicer predvidi izjeme pri tujcih, katerih zdravstveno
stanje preprečuje ukrepanje in njihovih družinskih članih ali če je tujec prepoznan kot
mladoletnik brez spremstva.29

26
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Ztuj-2D), Uradni list Republike Slovenije, dostopno na
<www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2771?sop=2017-01-2771> (3. 5. 2018).
27
Zakon o tujcih (ZTuj-2-UPB6), Uradni list Republike Slovenije, XXVIII/1, 5. 1. 2018, str. 4-5, dostopno na <www.
uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018001.pdf> (3. 5. 2018).
28
Prav tam, str. 5.
29
Prav tam.
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Nov zakon je spremenil tudi pristojnost na področju nastanitve prosilcev za azil. Prej je bilo
za to področje pristojno MNZ, katerega minister se je moral posvetovati tudi z ministrom
in ministrstvom, pristojnim na področju družine in socialnih zadev. Znotraj MNZ-ja je
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, znotraj katerega je
Urad za migracije, znotraj katerega je Sektor za nastanitev, oskrbo in integracijo, znotraj
katerega deluje Azilni dom.30 Po novem zakonu se pristojnost prestavi na Vlado Republike
Slovenije in znotraj te na Urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo migrantov.31
Spremembe je podpisal tudi predsednik države Borut Pahor kljub nasprotovanju
mnogih poznavalcev in aktivistov s tega področja. Slednji trdijo, da nov zakon krši več
evropskih in slovenskih zakonov ter osnovne človekove pravice.32

3.3.4 Ključne ugotovitve
iz zakonodaje

Zakon o azilu v osnovi določuje postopek pridobitve mednarodne zaščite ter pravice in
dolžnosti prosilcev za azil. Zakon zajema načine nastanitve, zahtevo po integraciji, osebe,
ki so v postopek vpletene in vse pravne postopke, vključno s pritožbami na dele postopka.
Zakon tudi podrobneje opiše postopek za pridobitev mednarodne zaščite po korakih,
vključno s pravicami, dolžnostmi in potencialnimi omejitvami. Določa tudi vrsto statusa,
ki se ga prosilcu lahko dodeli – status begunca ali subsidarna zaščita in pogoji za dosego
obeh. Ta zakon predstavlja osnovo za zakonodajo na področju pridobitve mednarodne
zaščite.
Dublinska konvencija določa državo, ki je odgovorna za obravnavo vložene
prošnje. Pri tem je potrebno poudariti, da se v praksi del o izročanju prosilcev državam
članicam EU, skozi katere so vstopili v EU ne upošteva, saj bi to pripeljalo do izrednih
razmer v mejnih državah. Dublinska konvencija prav tako ne velja za mladoletne prosilce
brez spremstva, kar pomeni, da lahko zaprosijo za azil v večih državah, obravnava pa se
najnovejša prošnja.
Zakon o tujcih določa vse v zvezi s tujci, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji. Najbolj
sporen del je novo dodani del o preprečevanju vložitve prošnje za mednarodno pomoč
v primeru, da v Sloveniji so ali pa ji grozijo izredne razmere. Takšen ukrep ne bi smel biti
rešitev za nastalo situacijo.
30
ORG. MNZ 1.8.2015, Ministrstvo za notranje zadeve, dostopno na <www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/Organigrami/ORG._MNZ_1.8.2015.pdf> (6. 4. 2017).
31
Zakon o spremembah in dopolnitvah... 2017, op. 26.
32
Jerneja TURIN, Zakon o tujcih: pregled kršitev, Amnesty International, 20. 3. 2017, dostopno na <www.amnesty.
si/zakon-o-tujcih> (6. 4. 2017).
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3.4 Prosilci za mednarodno
zaščito – preučitev ciljne
skupine

Prosilce za azil lahko razvrstimo v štiri različne skupine:
- polnoletni prosilci,
- polnoletni prosilci z zakoncem,
- polnoletni prosilci z zakoncem in/ali mladoletnimi otroki (pod to se štejejo tudi
polnoletni prosilci v spremstvu mladoletnih/ega otrok/a),
- mladoletni prosilci brez spremstva.
Vsaka zgoraj našteta skupina se, kot je že zapisano, po Zakonu o azilu v postopku smatra
kot posamezna enota. Na primer družina (dva starša in dva mladoletna otroka) se smatra
kot ena enota in poda eno prošnjo za azil.
Prosilci v Sloveniji (podatki za leto 2016):33
- Število vloženih prošenj: 1308.
- Število moških: 1085.
- Število žensk: 223.
- Starost ni navedena.
- Največ prosilcev iz Afganistana (419), Sirije (281), Iraka (120), Pakistana (104), Irana
(78) in Tunizije (60). Prosilci prihajajo iz 32 različnih držav, dva sta iz neznane države.
- Število rešenih prošenj: 942.
- Število priznanih pravic do azila: 148.
- Število zavrnjenih prošenj: 89.
- Število ustavljenih postopkov (brez navedenega razloga): 505.
- Število zavrženih prošenj: 200.
Med prosilci za azil se znajdejo tudi ekonomski migranti, ki jim prošenj (po zakonu) ne bi
smeli odobriti. Lahko pa sprejmejo njihovo prošnjo za azil in z njimi ravnajo enako kot z
vsemi ostalimi prosilci vse do podane odločitve o njihovi vlogi.34 Ker njihova obravnava ni
nič drugačna od obravnave drugih prosilcev za azil, v tej nalogi niso posebej obravnavani.

33
prosnje_DECEMBER_2016, Ministrstvo za notranje zadeve, dostopno na <www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/
tujci_v_sloveniji/statistika/> (11. 1. 2017). in odlocitve_2016_december, Ministrstvo za notranje zadeve, dostopno na
<www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/statistika/> (11. 1. 2017).
34
Informacija iz intervjuja z Aido H, dne 13. 12. 2016, prepis je na voljo v prilogi pod naslovom Prepis intervjuja z
Aido H..
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vložitev prošnje
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Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno na tem področju. Razdeljeno je na več delov,
eden izmed teh je Urad za migracije, ki ureja migracijsko politiko in zakonodajo, urejanje
statusa in nastanitev, oskrbo in integracijo prosilcev za azil.35
Policija in vojska sta pristojni za nadzor vstopa in premikanja po državi. Vojska ureja
in pomaga pri zadevah, povezanih z zbirnimi centri. Policija išče in aretira migrante, ki
nezakonito vstopijo v državo. Vojska se torej največkrat sooča z migranti, ki zakonito
vstopijo v Republiko Slovenijo, policija pa večinoma s tistimi, ki vanjo vstopijo nelegalno.
Azilni dom je v Sloveniji le eden. Ta se nahaja na jugozahodnem robu Ljubljane (Vič),
na naslovu Cesta v Gorice 15. V azilnem domu so odgovorni za nastanitev prosilcev in
njihovo oskrbo. Sestavljen je iz 6 oddelkov:
- za družine,
- za samske moške,
- za samske ženske,
- za mladoletne brez spremstva,
- za osebe s posebnimi potrebami,
- oddelek za omejitev gibanja (je trenutno v uporabi kot oddelek za družine).
Sprejme lahko 203 osebe.36
Izpostave azilnega doma37 so razpršene po celotni Sloveniji. Njihov namen je enak kot
namen azilnega doma. Seznam izpostav:
- Ljubljana, Kotnikova ulica
- Logatec
- Dijaški dom Nova Gorica (zgolj mladoletni prosilci)
- Dijaški dom Postojna (zgolj mladoletni prosilci)
- načrtujejo še izpostavo v Velenju
Odločevalke o prošnjah sprejemajo odločitve o prošnjah za azil. Trenutno deluje 10
odločevalk, ki poleg odločanja opravljajo tudi intervjuje/razgovore s prosilci.38
35
ORG. MNZ 1.8.2015, Ministrstvo za notranje zadeve, dostopno na <www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/Organigrami/ORG._MNZ_1.8.2015.pdf> (6. 12. 2016).
36
Azilni dom, Ministrstvo za notranje zadeve, dostopno na <www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/
mednarodna_zascita_azil/azilni_dom/> (2. 11. 2016).
37
Informacije pridobljene iz Prepis intervjuja z Aido H., op. 34 in Prepis intervjuja z Emy Poljanšek, op. 25.
38
Prepis intervjuja z Aido H., op. 34.
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Center za socialno delo, ki je za to področje pristojen, je Center za socialno delo Vič.
Večinoma se ukvarjajo z mladoletnimi prosilci brez spremstva.39
UNHCR se zavzema za spreminjanje zakonodaje na področju beguncev in prosilcev za
mednarodno pomoč.
Sodišči, ki sta pristojni za obravnavo vsakršnih pritožb, sta Upravno in Vrhovno sodišče.
Upravno sodišče odloča o pritožbah na odločitve in postopke, Vrhovno sodišče pa odloča
o pritožbah čez odločitve Upravnega sodišča.40
PIC – Pravno-informativni center »izvaja program pomoči prosilcem za mednarodno
zaščito, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito. [...] V okviru dejavnosti mednarodne
zaščite PIC že od leta 2007 deluje kot nevladna organizacija, ki nudi pravno svetovanje
in informiranje iskalcem mednarodne zaščite kot tudi osebam, katerim je bila zaščita
priznana. [...] V tem okviru je bil PIC prisoten na meji, v Centru za tujce v Postojni, kjer
so nastanjeni tako prosilci za mednarodno zaščito kot tujci, ki so nezakonito vstopili na
ozemlje Republike Slovenije in čakajo na prisilno odstranitev oziroma je njihov postopek
za mednarodno zaščito že končan, kot tudi v Azilnem domu v Ljubljani, kjer so nastanjeni
prosilci za mednarodno zaščito.«41
Odvetniki predstavljajo prosilce v pritožbah na odločitve. V azilnem domu Vič je
prosilcem za azil na voljo PIC. V kolikor si prosilec to lahko privošči, si lahko odvetnika po
lastni izbiri najame na lastne stroške.42
Zastopniki za mladoletne prosilce brez spremstva - v Sloveniji jih je trenutno okoli 50.47
Naloge zastopnika:43
- Zagotavljanje pravic ob sprejemu.
- Skrb za šolanje oziroma izobraževanje mladoletnika.
- Skrb za zdravstvo.
- Prisotnost ves čas postopka pridobivanja mednarodne zaščite.
39
40
41
2016).
42
43

Prepis intervjuja z Aido H., op. 34.
Zakon o azilu 2006, op. 2, str. 5579.
Tujci, begunci, migranti, PIC, dostopno na <http://pic.si/clovekove-pravice/tujci-begunci-migranti/> (13. 12.
Prepis intervjuja z Aido H., op. 34.
Prepis intervjuja z Emy Poljanšek, op. 25.
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Rog – Second Home »je prostor, ki ga samoorganizirajo migranti v Ljubljani. Vodijo ga
prosilci za azil, begunci, migrantski delavci ter lokalni in internacionalni aktivisti.«44
Slovenska filantropija je nevladna organizacija, ki različnim migrantom ali skupinam,
med njimi so tudi prosilci za azil, nudijo »svetovanje, informiranje, psihosocialno in
psihoterapevtsko pomoč ter zagovorništvo. Organizirajo različne aktivnosti za lažjo
integracijo migrantov v novo okolje kot so:
- seznanjanje z lokalnim okoljem,
- organizacijami in institucijami ter navadami večinskega prebivalstva,
- pomoč pri urejanju dokumentacije,
- učenje slovenskega jezika,
- učne pomoči,
- družbene športne in kulturne aktivnosti in
- druge oblike pomoči pri integraciji.«45
Zavzemajo se tudi za ustrezno zakonodajo in prakso ter sodelujejo na različnih projektih in
raziskavah na tem področju. Sodelujejo tudi z mediji in osveščajo javnost o problematiki.46
Inštitut za afriške študije »je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na nacionalni
in mednarodni ravni s ciljem biti izobraževalno in raziskovalno središče na področju
diskriminacije, zagovorništva, socialne pravičnosti, migracij in globalne perspektive.«47
Organizirajo popoldanske dejavnosti za odrasle prosilce za azil v azilnem domu.
Z IAŠ smo navezali stik za sodelovanje pri magistrski nalogi. Več o njih v nadaljevanju.

44
Second Home Ljubljana, Facebook, dostopno na <www.facebook.com/pg/secondhomeljubljana/
about/?ref=page_internal> (7. 12. 2016).
45
Slovenska filantropija, dostopno na <www.filantropija.org/migracije-2/> (7. 12. 2016).
46
Prav tam.
47
Inštitut za afriške študije, dostopno na <www.africanstudy.org/predstavitev-instituta/> (7. 12. 2016).
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3.5.1 Intervjuji z deležniki

Med zaznanimi deležniki sem se odločila opraviti kontekstualne intervjuje. Govorila sem:
- s prostovoljno delavko Slovenske filantropije;
- z zakonito zastopnico mladoletnih prosilcev brez spremstva;
- s predstavnico Slovenske filantropije, nevladne organizacije, ki sodeluje z ministrstvom
za notranje zadeve;
- s predstavnikom skupine Second Home, ki deluje v sklopu Tovarne Rog, nevladne
organizacije, ki ne sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve.
Za dotične osebe in organizaciji sem se odločila na podlagi poznavanja sistema in
možnosti dostopa do njih.
Prepisi vseh intervjujev so na voljo v prilogi.
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3.5.2 Intervju z zakonito
zastopnico mladoletnih
prosilcev brez
spremstva

Emy je 23-letna študentka socialnega dela. Februarja 2015 je postala zakonita zastopnica
za mladoletne prosilce brez spremstva. Takšno zastopništvo ureja Slovenska filantropija,
ki zastopnike izobražuje in koordinira. Govorila je predvsem o zakonitem zastopništvu za
mladoletnike brez spremstva in o sistemu nasploh. Poleg z mladoletniki pride v stik tudi z
nekaterimi prosilci s Kotnikove.
V času pogovora je bila zadolžena za štiri mladoletne prosilce brez spremstva, ki so
bili nameščeni v dijaških domovih v Novi Gorici in Postojni. Tam so bili nameščeni v sklopu
relativno novega programa, ki omogoča mladoletnim prosilcem brez spremstva ločeno
nastanitev od ostalih prosilcev. V pogovoru je povedala, da nevladne organizcije že dolgo
opozarjajo na dejstvo, da azilni dom ni primerna nastanitev za mladoletne prosilce brez
spremstva. Tam naj bi prihajalo do spolnih zlorab, prekupčevanja in podobnega. In ravno
to naj bi bil razlog, da se vse prosilce brez spremstva, mlajše od petnajstih let, nastani
ločeno. Za prosilce brez spremstva, stare med 15 in 17 let, pa je azilni dom Vič lahko le
prehodna nastanitev.
Povedala je, da je mladoletnikom v tem sistemu malce lažje, ker lahko začasno
mednarodno zaščito prejmejo že na podlagi starosti. Poleg tega se morajo izpraševalke
pri njih veliko bolj potruditi pri intervjuvanju. Pri mladoletnikih je naloga izpraševalke, da
pridobi podatke iz njih. Pri odraslih pa se jim ni treba tako potruditi.
Pravi, da mladoletni prosilci brez spremstva pri nas bivajo povprečno največ dva
tedna. V tem času si odpočijejo, potem pa gredo naprej. To se dogaja, ker Dublinska
ureditev za mladoletnike ne velja (države, kjer so trenutno, jih ne izročajo nazaj v državo,
kjer so najprej zaprosili za azil, kot to velja za odrasle). Trenutno naj bi večina bila
namenjena v Francijo, priti si želijo tudi v Anglijo, a je to veliko težje. V času velikega navala
prišlekov pa so bili večinoma namenjeni v Nemčijo. Za pot so povprečno plačali med štiri
in pet tisoč evri.
Ko mladoletniki prispejo v Slovenijo, imajo s sabo kakšen nahrbtnik, v njem pa
nekaj oblačil, včasih papirje, telefon in denarnico. Nič več.
Prijateljevanje s prosilci, nastanjenimi na Kotnikovi, ji velikokrat pride prav,
predvsem ko prejme novo prispelega mladoletnika v oskrbo. Na začetku lahko ima
probleme v komunikaciji in takrat lahko pokliče katerega izmed odraslih prosilcev po
telefonu in ji ta pomaga pri prevajanju. Meni, da postopki pridobivanja mednarodne
zaščite za odrasle osebe trajajo odločno predolgo (morali bi biti zaključeni v roku šestih
mesecev, trajajo pa dlje) in da se na prosilcih poznajo posledice dolgotrajnega čakanja negotovost, ki lahko vodi v nasilje in stisko.
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3.5.3 Intervju z aktivistko, ki
je prosilce učila
slovenščino

Lana je aktivistka na področju migracij in prostovoljka Slovenske filantropije. Veliko se je
družila predvsem s prosilci s Kotnikove in prosilci, ki zahajajo v Second Home.
V času poučevanja se je spoprijateljila z enim izmed prosilcev njene starosti.
Povedala je, da je na vabilo na intervju čakal kar pet mesecev, sedaj, po približno devetih
ali desetih mesecih čakanja, je svoj intervju dočakal. Kljub temu pa je njen prijatelj
prepričan, da bodo njegovo prošnjo zavrnili. Zdi se ji, da v takšnih primerih odigra Second
Home ključno vlogo, saj prosilce seznani z možnostmi, ki jih še vseeno imajo in jim
pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v sistemu.
Navedla je tudi primer, ko so prepričevali zavrnjenega prosilca, naj ostane, ker mu
bodo oni pomagali. Prosilec je želel nadaljevati pot v Italijo po zavrnitvi tukaj, a oni so
ga opozarjali na grozne razmere, ki so v Italiji. Lana pravi, da je nadaljevanje poti v Italijo
zelo tvegano zaradi drugače zastavljenega sistema. Tam relativno enostavno pridobijo
nastanitev, z denarjem pa ni tako enostavno. Zato naj bi bili prosilci tam primorani delati
za zelo malo denarja, navedla je, da nekateri opravljajo delo za le 1€ na dan, kar pa je po
njenem že skoraj suženjstvo.
V Rogu imajo urejene prostore, kjer si lahko kuhajo, prirejajo zabave in se družijo
med sabo in z domačini, ki tja prihajajo. Tam naj bi bili tudi pravniki, ki jim svetujejo.
Pravi, da v prostorih nevladne organizacije Second Home velja filozofija, da so begunci
enakovredni domačinom in da oni niso tam, da bi jim pomagali, ampak so tam zato, da bi
skupaj ustvarili skupnost, kjer lahko skupaj delujejo.
O prosilcih je povedala, da so to čisto normalni ljudje, ki živijo med nami. Za njih
je telefon najbolj pomembna stvar, ki jo imajo. Telefon in internet sta edini stvari, ki jih
povezujeta z družino, ki je doma ali kje drugje po svetu.
Svoje delo na Filantropiji, ko je prosilce učila slovenščino, opisuje kot bolj
fokusirano na druženje kot na učenje. To je bilo vodilo, ki ga je prejela od Filantropije.
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3.5.4 Intervju s pravnico iz
Filantropije

Filantropija je nevladna organizacija. Ima več programov. Aida Hadžiahmetović dela
na programu Migracij. Filantropija je bila ustanovljena že leta 1992, takrat, ko je bila
vojna na področju bivše Jugoslavije in ko je potekal takratni begunski val. V tistem času
se je imenovala Slovenska fundacija – skrb za odrasle in otroke. V programu Migracije
so pristojni za probleme migrantov, reševanje njihovih problemov, mladoletnike
brez spremstva, osebe z mednarodno zaščito, prosilce za mednarodno zaščito,
migrantske delavce, torej za vse, kar je povezano z migracijami. Imajo tudi ambulanto
za nezavarovane osebe, kjer dobijo pomoč osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega
zavarovanja.
Aida opravlja dve vlogi na obravnavanem področju. Kot pravnica pogodbeno
dela v Pravno-informacijskem centru, ki ima svojo pisarno tudi v azilnem domu. Tam so
prosilcem brezplačno na voljo za vse pravne in osnovne informacije. Prosilce večinoma
zanimajo osnovne informacije o podajanju prošenj, o številu in vsebini vprašanj na
intervjuju. Pojasnijo jim tudi Dublinski postopek. Velikokrat pa pridejo do njih tudi po tem,
ko jim prošnjo zavrnejo. V tem primeru imajo pravico do brezplačnega odvetnika, ki jih
zastopa v postopku pritožbe na odločitev.
Ona s še dvema sodelavkama na Filantropiji pa so zakonite zastopnice za
mladoletnike brez spremstva. Na tem področju so zelo dejavni. Opozarjajo na
problematike in uspelo jim je zagotoviti, da morajo zakoniti zastopniki imeti opravljeno
izobraževanje. Sedaj morajo kandidati za zastopnike skozi proces, ki jih seznani s
postopki in situacijo. Zaposleni na Filantropiji se naj bi takšnih izobraževanj udeleževali
kot predavatelji. Povedala mi je, da pripravljajo tudi program za skrbnike, ki dobijo
mladoletnike v oskrbo po tem, ko ti pridobijo mednarodno zaščito.
Po njenem je slovenski sistem pridobivanja mednarodne zaščite zelo
problematičen, a ima velik potencial za izboljšavo. Opozorila je na problematiko
dolgotrajnega čakanja tako za odrasle, kot za mladoletnike brez spremstva in problemov
pri, po njenem mnenju, včasih naključnem odločanju o tem, kdo dobi status in kdo ne.
Meni, da si včasih ministrstvo kar izmišljuje izgovore za slabo opravljeno delo. Velik
problem se ji zdi tudi čas takoj po odločitvi - pozitivno ali negativno, oboji imajo na
začetku težave. Tudi prevajalci bi po njenem morali prejeti vsaj osnovno izobraževanje, da
bi bili bolje pripravljeni na situacije in korektno prevajanje.
Kljub vsemu pa meni, da bi majhnost Slovenije in obvladljivo število prišlekov lahko
veliko prispevala k možnostim za izboljšanje situacije.
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3.5.5 Intervju z aktivistom
nevladne organizacije
Second Home

Obiskala sem skupnost Second Home, ki deluje blizu središča Ljubljane. Tam sem
se pogovarjala z enim izmed aktivistov, ki je del organizacije in dejavnosti nevladne
organizacije Second Home. Srečuje se s prosilci za azil, ki tja pridejo s Kotnikove in Viča.
Večinoma so to fantje in moški. Njegovo mnenje o celotnem sistemu je zelo negativno, a z
upanjem na izboljšave.
Povedal je, da je Second Home sestavljen iz lokalnih aktivistov in vseh možnih
priseljencev, ne le prosilcev za mednarodno zaščito. Tu se družijo tudi osebe z že
pridobljenim statusom begunca in drugi, ki so tako ali drugače migrirali v Slovenijo. Vsi
ti ljudje so tam našli svoj prostor, ki jim ponuja nekaj drugačnega, kar ponujajo nevladne
organizacije. Second Home se poskuša vzpostaviti kot prostor, kjer najdeš prijatelje in
kolege, ki lahko sobivajo. Njihov namen ni biti servis. Celoten projekt je manj humanitaren
in bolj aktivističen.
Meni, da je sistem pridobivanja mednarodne zaščite zadovoljiv. Pravi, da v njem
ni nič zares dobrega, je pa veliko stvari, ki bi jih lahko izboljšali. Meni, da bi sistem bolje
deloval, če bi prosilce preselili iz polzaprtega sistema azilnih domov v skupna stanovanja.
Poleg tega bi po njegovem zelo koristilo, če bi dvignili višino žepnine, ki jo prejemajo, in
če bi jim omogočili, da se na trg dela vključijo prej, kot jim je to omogočeno sedaj.

3.5.6 Ključne ugotovitve o
deležnikih

Znotraj področja deležnikov lahko vidimo, da vladne organizacije še zdaleč ne pokrivajo
celotne problematike prosilcev za mednarodno zaščito. Zato je za dobro delovanje zelo
pomembno, da sodelujejo z nevladnimi organizacijami. Kljub uspešnemu sodelovanju pa
je vseeno nastala potreba po organizacijah, kot je Second Home.
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3.6 Zemljevid uporabniške
poti glede na dopolnitve
z intervjujev
PRIDOBLJENA MEDNARODNA
ZAŠČITA IN NAZIV BEGUNCA
zakonit VSTOP
V SLOVENIJO

IZRAŽENA ŽELJA PO VLOŽITVI
PROŠNJE ZA MEDNARODNO
POMOČ V SLOVENIJI

PRIDOBLJENA SUBSIDARNA (ZAČASNA)
MEDNARODNA ZAŠČITA

nezakonit VSTOP
V SLOVENIJO
SPREJEM PROŠNJE

pripor

nadaljevanje
poti v drugo
državo

PRIHOD V AZILNI DOM
zdravniški pregled
odvzem prstnih odtisov
fotografiranje
izpolnitev prošnje
(~40 vprašanj)
NAMESTITEV V AZILNEM
DOMU ALI IZPOSTAVI

izgon iz države po 3 mesecih
od odločitve

izgon iz države po
3 mesecih od
zavržbe prošnje
brez pritožbe

brez
pritožbe

beg v drugo državo

ČAKANJE

beg v drugo
državo

zavržba prošnje
(npr. zaradi laži
v vlogi ali ker je
že vloži vlogo
za azil v drugi
državi)

ODLOČITEV

samostojen
odhod

neodobrena

ZAVRNITEV PROŠNJE
zavrnjena
pritožba
pritožba
odobrena
INTERVJU

odobrena
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3.7 Izpostavljeni problemi48

Mladoletni prosilci brez spremstva:48
- Odločevalci imajo premalo strokovnega znanja za delo z mladoletniki.
- Zaradi pomanjkanja nastanitev so mladoletniki brez spremstva z že pridobljenim
statusom nastanjeni poleg mladoletnih prosilcev brez spremstva.
- Skrbniki, ki dobijo v oskrbo mladoletnike brez spremstva s
potrjenim statusom, zakonsko ne potrebujejo nobenega dodatnega izobraževanja za
to novo vlogo, bi ga pa potrebovali.
- Postopek ugotavljanja starosti ni nikjer zares pojasnjen, zato si ga lahko vsak
predstavlja po svoje.
Postopek in odločevalci:
- V zadnjih dvajsetih letih (1995-2015) smo imeli samo 400 podeljenih statusov za azil.
- Postopek traja predolgo in je zapleten.
- Dolgi postopki pripeljejo do nezadovoljstva z okoljem in situacijo.
- Intervjuji se odpovedo ali so prestavljeni.
- Prosilcem se ne pusti, da si odpočijejo od poti, preden morajo podati celotno prošnjo
za mednarodno zaščito. Posledično so pri odgovarjanju utrujeni, kar lahko vpliva na
njihove odgovore.
- Odločevalci prosilcev sploh ne poznajo, v procesu jih ne spoznajo kot osebe.
- Odločevanje o podelitvi statusa se včasih opravi brez osebnega intervjuja.
- Odločevalke lažejo o razlogu za dolgotrajnost procesa.
- Odločevalci se včasih odločajo nesmiselno (negativno, ko je šolski primer begunca,
pozitivno, ko ni razloga za status).
- Odločbe odločevalcev in sodišča se ne prevedejo v celoti.
- Premalo zaposlenih odločevalcev.
- Znotraj sistema je preveč govora o problemih in premalo konkretnega ukrepanja.
- Prosilci so obupani nad sistemom in posledično odidejo brez truda.
- Evropski sistem je slab, ker bazira na zastareli zakonodaji.
- Po vrnitvi na Hrvaško prosilce sistematično vračajo nazaj po migrantski poti.
- Sistem je slabo zastavljen tudi po dodelitvi statusa.
48
Celotno poglavje bazira na podatkih, zbranih v štirih intervjujih:
- intervjuja z Emy Poljanšek, dne 29. 11. 2017, prepis je na voljo v prilogi pod naslovom Prepis intervjuja z Emy Poljanšek.
- intervjuja z Aido H., dne 13. 12. 2017, prepis je na voljo v prilogi pod naslovom Prepis intervjuja z Aido H..
- intervjuja z Mihom Poredošem, dne 13. 12. 2017, prepis je na voljo v prilogi pod naslovom Prepis intervjuja z Mihom
Poredošem.
- intervjuja z Lano Čop, dne 29. 11. 2017, prepis je na voljo v prilogi pod naslovom Prepis intervjuja z Lano Čop.
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- Nekateri prevajalci ne obvladajo tematike, ki jo prevajajo.
- Ministrstvo ne zahteva usposabljanja prevajalcev za delo na tem področju.
- Denar za prosilce se porablja na napačnih stvareh.
- Denar, ki je vložen v sistem, ponikne.
- Vodstvo azilnega doma ima premalo politične motivacije ali želje po spremembah.
- Ministrstvo ne organizira aktivnosti, to delajo izključno nevladne organizacije.
- Prosilci imajo premalo informacij o pravnih možnostih.
- Prenizka žepnina.
Prosilci:
- Prosilci na vprašanja na intervjuju odgovarjajo nezbrano, včasih kaj pozabijo povedati.
- Prosilci so zaradi dolgih postopkov v negotovosti, zaradi česar pride do nasilja in stisk.
- Veliko prosilcev dela na črno, ker so brez denarja in bi ga želeli imeti.
- Lahko bi si kuhali, a nimajo denarja za sestavine.
- Z nekaterimi prosilci je komunikacija otežena zaradi slabega znanja jezikov.
- Delovno dovoljenje lahko dobijo šele po devetih mesecih, če še ni bilo odločitve.
- Otroci nimajo dostopa do javnih vrtcev.
- Prosilcem pripada samo nujna zdravstvena pomoč.
- Prosilci so velikokrat nezmožni dokazati svojo izobrazbo.
Nastanitev in oskrba:
- Azilni dom ni primerna nastanitev za mladoletne prosilce brez spremstva.
- Na Viču je v eni sobi nastanjenih preveč prosilcev, sobe so majhne.
- Prosilci dobijo obleko samo od Rdečega križa, ne morejo se dostojno obleči.
- Hrana ni dobra.
- Prosilci imajo slabe odnose z varnostniki.
- Azilni domovi delujejo kot zapori.
- V azilnih domovih nimajo kaj početi.
- Pomanjkanje namestitev za osebe z dodeljenim statusom mednarodne zaščite.
- Osebe z mednarodno zaščito so še vedno nastanjene v azilnem domu, zaradi česar ne
morejo dobiti socialne podpore.
- Razselitev iz azilnega doma je delno onemogočena.
- Glede na število prosilcev je število pravnikov premajhno.
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Ostalo:
- Odrasli in mladoletni prosilci imajo dostop do drog in alkohola.
- Prosilci ne dobijo Urbane za gibanje po mestu.
- Prosilci z Viča so zelo odmaknjeni od centra.
- Prosilci ne vidijo perspektive v učenju slovenščine.
- Najprej morajo plačati najemnino za svoje stanovanje, šele potem, s podpisano
pogodbo, lahko podajo prošnjo za razselitev, ki pa je lahko tudi zavrnjena.
- Preveč ločeno bivanje prosilcev in lokalnih prebivalcev, ne pride do mešanja.
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3.8 Izbira problematike

Med zaznanimi problemi (naštetimi pod točko 3.7), se je pojavil skupni imenovalec – čas.
Čas, ko prosilci čakajo na obravnavo, na odločitev, na ukrep. Dolgotrajno čakanje
ima na prosilce negativen vpliv, ki lahko poslabša tako posameznikovo psihično stanje,
kot splošno stanje na dani lokaciji. Obstoječe stanje lahko spremenimo, če poskušamo
čakalno dobo skrajšati ali če poskušamo izboljšati kvaliteto preživetega časa med
čakanjem. Na dolžino čakanja v trenutnem stanju ne moremo vplivati (predvsem zaradi
nesodelovanja ministrstva za notranje zadeve), zato se bo naloga raje osredotočila na
način preživljanja časa.
V ljubljanskem azilnem domu je bila v času nastajanja naloge na področju aktivnosti
v času čakanja prosilcev najbolj dejavna nevladna organizacija Inštitut za afriške študije.
Vsakodnevno organizirajo dežurstvo in aktivnost v azilnem domu za prosilce. Z njimi smo
navezali stik in se dogovorili za sodelovanje.
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4. Faza raziskave

Ta faza je osredotočena na točno določeno problematiko – kaj prosilci počnejo v času
čakanja in kaj jim je na voljo. Navedeni so primeri dobre prakse v tujini in v Sloveniji.
Vzporedno s tem pa so potekala terenska opazovanja v Azilnem domu Ljubjana.

4.1 Primeri dobre prakse
nevladnih organizacij

Nevladni center za prosilce za azil v
Sydneyu, Avstralija
Njegov namen je nuditi podporo in storitve
ljudem, ki iščejo azil, da bi jim pomagali
postati neodvisni in cenjeni člani družbe.
Med njihove storitve spadajo pomoč
pri iskanju nastanitve, finančne pomoči,
zdravstva in zdravstvenega svetovanja,
zaposlitve, izobrazbe, hrane in rekreativnih
aktivnosti.49
Center ima tedenski razpored
aktivnosti, ki zajemajo učenje angleščine,
športne aktivnosti (plavanje, joga, skupinske
vadbe, fitnes), kreativne aktivnosti (likovna
umestnost in ročne spretnosti, glasba,
vrtnarjenje) in organizirane izlete.50

49
About us, Asylum seeker centre, dostopno na
<https://asylumseekerscentre.org.au/about-us/> (9. 2.
2017).
50
Recreation, Asylum seeker centre, dostopno na
<https://asylumseekerscentre.org.au/recreation/> (9. 2.
2017).

Slika 1 Tedenske aktivnosti (pridobljeno s <https://
asylumseekerscentre.org.au/recreation/> [9. 2. 2017]).
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Leeds asylum seekers’ support network, Anglija (Mreža za podporo prosilcev za azil
Leeds)
Za prosilce ne organizira aktivnosti, ima pa na svoji strani objavljeno listo aktivnosti, ki so
na voljo prosilcem v Leedsu. Med te spadajo tečaji računalništva in pomoči pri domači
nalogi, nudenje pravnih nasvetov, socialne aktivnosti, druženje, ustvarjanje, športne
aktivnosti in fitnes, nudenje zdravstvene pomoči in pomoč nosečnicam ter učenje jezika.
Nekatere izmed teh aktivnosti so sicer plačljive, a niso drage – npr. 2 funta za telovadbo.51

Länsbildningsförbundet (LBF) Sörmland, Švedska (Regionalno združenje za
izobrazbo odraslih Sörmland)
LBF ponuja svoje storitve osebam, nastanjenim v azilnem domu in osebam z dovoljenjem
za bivanje, ki bivajo v Swedish Migration Board nastanitvenih objektih. Nudijo jim tečaje
švedščine in državljanske vzgoje in organizirajo izobraževalne aktivnosti in študijske
kroge, ki promovirajo znanje in razumevanje švedske družbe. Poleg teh aktivnosti nudijo
še mentorstvo (prosilec prosilcu), tesarstvo, obdelave lesa in ostale ročne spretnosti,
umetnost, glasbo in petje. Financiranje za programe dobijo od države.52

CUCULA – pomoč beguncem v Berlinu, Nemčija
To je pilotni projekt, s ciljem, da si begunci sami ustvarijo poklicno prihodnost. Projekt je
tristopenjski: izobraževanje, podjetje in produkcija. V projektu sodeluje po osem mladih
beguncev, ki jim zagotavljajo izobraževanje in pomoč v obliki tečajev nemščine, pravne
in socialne pomoči, predvsem pa izobraževanje na področju obdelave lesa in oblikovanja
produktov. S tem begunce opolnomočijo, da lažje pridobijo lastno zaposlitev in začnejo
kariero v novem okolju. Projekt se v veliki večini financira sam. Cucula - izobraževanje
poskrbi za izobrazbo udeležencev, del katere je tudi izdelovanje pohištva. To pohištvo
51
Activities-for-refugees-and-asylum-seekers-in-Leeds1, Leads asylum seekers’ support network, dostopno na
<https://lassn.org.uk/local-activities/> (9. 2. 2017).
52
activities_for_asylumseekers_vt16_eng, Länsbildningsförbundet (LBF) Sörmland, dostopno na <www.lbfsormland.se/news/activities-for-asylum-seekers-pdf-in-english-arabic/> (9. 2. 2017).
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potem Cucula – podjetje beguncev proda in dobiček vloži v izobraževanje udeležencev.
Tako se lahko sistem podpira sam.53
Ekipa Cucula je pridobila pravice za izdelovanje in nadgradnjo nekaterih kosov
pohištva, ki jih je oblikoval italijanski oblikovalec Enzo Mari. Zaradi dobrega oblikovanja
je te kose možno izdelati zelo enostavno in z zelo malo znanja iz mizarstva, rezultati pa so
estetski in kvalitetni. Dopušča tudi možnost lastne kreativne interpretacije in omogoča
beguncem, da skozi svoje delo izrazijo sebe in svoje izkušnje.54

Slika 3 Izdelovanje izdelkov 1 (pridobljeno s <www.
cucula.org/gallerie/#jp-carousel-2017> [24. 5. 2017]).

Slika 4 Izdelovanje izdelkov 2 (pridobljeno s <www.
cucula.org/gallerie/#jp-carousel-1804> [24. 5. 2017]).

A new ecological commitment, Italija
Projekt se osredotoča na pomoč migrantom in okolju. Med migranti in prosilci za azil
želijo identificirati tiste, ki imajo izobrazbo, veščine ali delovne izkušnje s področja
trajnosti in varovanja okolja. Te usmerijo k specifičnim profesionalnim usposabljanjem
in kvalifikacijam za področje upravljanja z okoljem z namenom pridobiti usposobljen
kader za zbiranje in recikliranje odpadkov. Želijo opolnomočiti migrante z zaposlitvijo na
področju, ki koristi okolju.55

Slika 2 Primer izdelka (pridobljeno s <www.cucula.org/
freistil/> [22. 4. 2017]).

53
Konzept, Cucula, dostopno na <www.cucula.org/konzept/> (22. 4. 2017).
54
Enzo Mari, Cucula, dostopno na <www.cucula.org/en/enzo-mari/> (22. 4. 2017).
55
A new ecological commitment, European social innovation competition, dostopno na <ttp://eusic.challenges.
org/selected/29/a-new-ecological-commitment/> (22. 4. 2017).
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Sharing the earth, Francija
Projekt nudi mladim prosilcem za azil prostor za bivanje in delo v ruralnem delu Francije.
Organiziran je okoli prodaje organskih vrtnih pridelkov. Skozi delo prosilci osvojijo nove
veščine in navežejo stike z lokalno skupnostjo.56
Migrantour, Italija
Migrantour je evropska mreža medkulturnih vodenj po mestu. Trenutno se izvaja v 14
evropskih mestih, vodijo pa jih migrantski vodiči. Pri sprehodu skozi mesto se poudari
dele mesta, ki imajo velik pomen za migrante in predstavljajo zgodovinske, socialne,
ekonomske, verske aspekte prepleta kultur po prihodu migrantov. Ta projekt je hkrati
odlična priložnost za družbeno integracijo za migrante, begunce in prosilce za azil.57

Slika 5 Vodenje v Rimu (levo) in Vodenje v Firencah (desno) (pridobljeno s <www.mygrantour.org/en/the-project/#theproject> [22. 4. 2017]).

56
Sharing the earth, European social innovation competition, dostopno na <http://eusic.challenges.org/selected/20/sharing-the-earth/> (22. 4. 2017).
57
Migrantour, European social innovation competition, dostopno na <http://eusic.challenges.org/selected/32/
migrantour/> (22. 4. 2017).
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FURD – Football unites, racism devides (Nogoment združuje, rasizem ločuje), Anglija
Organizacija se bori proti rasizmu s pomočjo nogometa. Verjamejo, da nogomet združuje
ljudi, ki prihajajo z različnih koncev sveta. V svojem delovanju poskušajo doseči najbolj
ranljive skupine ljudi, med njimi tudi begunce in prosilce za azil. Ljudi vabijo k treningu
nogometa, ki je za begunce in prosilce za azil brezplačen. FURD tudi financira stroške
prevoza. Poleg treninga nogometa nudijo ples za ženske, skupno kuhanje, razdeljevanje
hrane ranljivim skupinam ob praznikih, fitnes, glasbeni projekt za ustvarjanje glasbe itd.58

Slika 6 Trening nogometa (pridobljeno s <www.facebook.com/furdsheffield/photos/a.501613219868823.125360.108
627109167438/1171940356169436/?type=3&theater> [22. 4. 2017]).

58
About us, Football unites racizm divides, dostopno na <www.furd.org/default.asp?intPageID=2> (22. 4. 2017) in
Furd Shefield, Facebook, dostopno na <https://www.facebook.com/furdsheffield/> (22. 4. 2017).
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Javni zavod Cene Štupar, Slovenija
So ena izmed večjih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Med njihove storitve
spadajo: osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje za odrasle, poučevanje tujih
jezikov in slovenščine za tujce.59
Prosilci za azil se udeležujejo njihovih tečajev. Ker se nekateri izvajajo na drugi
lokaciji, prosilci za čas izobraževanja dobijo mesečne karte za javni promet.60
Naredimo si bicikl, Slovenska filantropija, Slovenija
Projekt je izvajala Slovenska filantropija s pomočjo prostovoljcev znotraj projekta
Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil. Namenjen je bil
prosilcem za azil, predvsem samskim moškim, izboljšati mobilnost.61
Za projekt so izkoristili aktivnost Študentskih domov v Rožni dolini, ko odstranjujejo
zapuščena kolesa. Tako so prosilci in prostovoljci pridobili stara in neuporabna kolesa, ki
so jih obnovili in popravili.62
Projekt je prosilcem pomagal tudi pri spoznavanju novih ljudi, družbeni integraciji,
bolj aktivnemu preživljanju časa, predvsem pa je izboljšal njihovo mobilnost in zmanjšal
stroške za transport po mestu.63
Konec leta 2011 je Ministrstvo za notranje zadeve Slovenski filantropiji zavrnilo
dovoljenje za delovanje v azilnem domu Ljubljana. Nevladna organizacija je sicer
obljubila, da se bo projekt Naredimo si bicikl kljub temu nadaljeval.64 Projekt se do danes
ni obdržal.

59
Kdo smo, Cene Štupar, dostopno na <www.cene-stupar.si/o_nas/kdo-smo> (22. 4. 2017).
60
Podatek pridobljen med terenskim opazovanjem 10. 4. 2017 v azilnem domu Ljubljana.
61
Nastanjenim v azilnem domu daje zagon projekt Naredimo si bicikl, CNVOS.info, dostopno na <www.cnvos.
info/sl/index/article/id/4985/cid/93> (22. 4. 2017).
62
Čiščenje študentskega naselja tudi za dober namen, Prostovoljstvo.org, 19. 11. 2011, dostopno na <www.prostovoljstvo.org/index.php?t=news&id=607&l=sl> (22. 4. 2017).
63
Nastanjenim v azilnem domu daje zagon ... op. 61.
64
Uroš ŠKERL KRAMBERGER, Omejevanje dela Filantropije v azilnem domu, Delo, 20. 12. 2011, dostopno na
<www.dnevnik.si/1042496686> (22. 4. 2017).
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Slika 7 Brivec iz Sirije (pridobljeno s <https://scontent.fbud2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18301165_462837100722987_8309705209906883701_n.jpg?oh=9bb0950bb0598299103ded641b0d76e7&oe=59BFDF4E> [25. 5.
2017]).

Second Home
Second Home je skupnost in prostor znotraj Roga, kjer se dobivajo begunci, prosilci
za mednarodno pomoč, migranti, aktivisti in ljudje iz Ljubljane. Skupnost organizira
različne dejavnosti, ki so na voljo vsem, ki tja pridejo. Organizacija in vodenje prostora je
porazdeljena tako med aktiviste kot migrante. Njihovo delovanje v veliki meri podpira tudi
prosilce za azil.
Konec marca 2017 so začeli s projektom skupnega kosila od ponedeljka do
petka. Dogovorjeni so, da vsak dan kuha nekdo drug, Kosila so brezplačna, vabijo pa k
donacijam v denarju, sestavinah ali potrebščinah.65 S tem, ko vsak dan kuha nekdo drug,
spoznavajo različne kulture in kulinarike. Na tak način se spodbuja medsebojni dialog in
integracija v družbo.
Vsako sredo ob 16.00 organizirajo Cafe International Ljubljana, namen česar je
spoznavanje, druženje in povezovanje ob čaju, kavi in družabnih igrah.66
Konec januarja 2017 so začeli z delavnico kurdskega in arabskega plesa, ki jo od
februarja naprej izvajajo skupaj z dvema migrantoma, Asgarjem in Borsanom.67
Brivcu iz Sirije Ahmadu Shamiehu so omogočili, da se poklicno udejstvuje v njihovih
prostorih. Vzpostavili so Ahmadovo brivnico, ki je odprta vsak ponedeljek med 14. in 16.
uro, kjer brivec brije zastonj, a sprejema prostovoljne prispevke.68 S takšno priložnostjo
zelo pomagajo migrantu, da še vedno prakticira svoj poklic, hkrati je omogočeno drugim
migrantom, da imajo dostop do brivca.
Poleg že omenjenih dogodkov imajo v Second Homeu organizirane dnevne
aktivnosti, od učenja slovenščine do filmskih večerov.69 Prirejajo različne integracijske
dogodke, kot je Henna workshop, umetniške razstave migrantov, izdelovanje in prodaja
afriškega nakita, gledališke delavnice, cirkuške delavnice, ki jih vodita dva Eritrejca, plesne
delavnice za ženske, praznujejo različne praznike, podpirajo LGBT-skupnost, prirejajo DJdelavnice in nastope, koncerte ter podobne aktivnosti.70

65
Second Home, Facebook, 28. 4. 2017, 15:57, dostopno na <www.facebook.com/secondhomeljubljana/> (30. 4.
2017).
66
Prav tam, 26. 4. 2017, 9:23.
67
Prav tam, 25. 4. 2017, 12:48.
68
Prav tam, 24. 4. 2017, 10:12.
69
Intervju z Mihom Poredošem, dne 13. 12. 2017, prepis je na voljo v prilogi pod naslovom Prepis intervjuja z
Mihom Poredošem.
70
Second Home, Facebook, dostopno na <www.facebook.com/secondhomeljubljana/> (30. 4. 2017).
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4.2 Začetek terenskega dela

V januarju 2017 sem začela z opravljanjem prostovoljnega dela preko nevladne
organizacije IAŠ in tako prišla v stik s prosilci v azilnem domu. Organizacija se je strinjala,
da svoje podatke in informacije deli z mano za namene magistrske naloge. V zameno smo
se dogovorili, da lahko IAŠ kasneje po želji uporablja načrtovane rešitve. Zagotovljeno je
bilo, da se bo pri nalogi ščitila identiteta prosilcev.
Cilj terenskih opazovanj je bil pridobiti čim več informacij o stanju tam ter o
potrebah in željah prosilcev in zaposlenih.
Kot prostovoljka sem se udeležila tudi usposabljanja za delo z ranljivimi skupinami.

4.3 Trenutno stanje v
azilnem domu Ljubljana

Inštitut za afriške študije je nevladna organizacija, ki je organizirala aktivnosti v azilnem
domu. Poleg tega v času svoje prisotnosti v azilnem domu tudi pomagajo prosilcem, ki
pomoč potrebujejo. Za izvajanje teh dveh nalog imajo vsak dan v azilnem domu dva člana
IAŠ, občasno pa se jim pridružijo tudi prostovoljci. Čez vikende, ko uradno zaposlenih
socialnih delavcev v azilnem domu ni, pa so tam prisotni trije člani IAŠ.
En član je v azilnem domu dežurni in je na lokaciji prisoten od 14.30 do 23.00. V
tem času je v pisarni in je na voljo prosilcem za psihosocialno pomoč, pomoč pri iskanju
oblačil (če jih nimajo), pogovore z njimi, pomoč pri opremi (čiste rjuhe), svetovanje ...
Poleg pomoči je njihova naloga tudi, da sprejemajo donacije oblačil, če pridejo, ter da
urejajo tekoče birokratske stvari za delo na lokaciji. Med te spadajo priprava načrtov za
prihodnje aktivnosti, pomoč pri pripravi na dnevno aktivnost (iskanje in printanje gradiva),
pisanje obvestil (npr. o prehrani), priprava obvestil za dejavnosti, ki jih izvajajo in podobno.
Drugi član je zadolžen za izvajanje aktivnosti s prosilci. Na lokaciji je prisoten od
16.00 do 22.00. Izvajane aktivnosti se vedno nanašajo na aktualno mesečno temo (več o
tem v nadaljevanju) in bi naj bile poučne narave. V primeru svetovnega dne, slovenskega
praznika ali česa podobnega se organizira aktivnost, ki ozavešča o tem dnevu.
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December
Mesec človekovih
pravic in boja
proti trgovini z
ljudmi

Januar
mesec zdravja in
osebne higiene

Februar
mesec slovenske
kulture

November
Mesec športa in
Leona Štuklja

Oktober
Mesec hrane in
boja proti revščini

Marec
mesec boja proti
diskriminaciji

April
Mesec slovenskih
pokrajin

KO SVET
POSTANE DOM

September
Mesec evropske
in slovenske
kulturne
dediščine
Avgust
Mesec slovenskih
gora in morja

Maj
Mesec Evrope in
miru

Julij
Mesec narave in
naravovarstva

Projekt Ko svet postane dom
»V okviru projekta Ko svet postane dom
Inštitut za afriške študije pomaga prosilcem
za mednarodno zaščito pri nastanitvi in
oskrbi, izvaja učno pomoč ter psihosocialne
pogovore, ter preko različnih aktivnosti, ki
imajo integracijsko funkcijo ter spodbujajo
aktivno participacijo in opolnomočenje,
omogoča kvalitetno preživljanje prostega
časa. Organizirajo se različne športne in
družabne aktivnosti, umetniško-ustvarjalne
delavnice, aktivnosti spodbujanja
medkulturnega dialoga, integracijske in
orientacijske dejavnosti ter tekmovanja,
turnirji, razstave in izleti.«71
Na koncu vsakega meseca IAŠ
pripravi razstavo izdelkov, narejenih v
preteklem mesecu, ker je tako določal
razpis za projekt. Razstavo postavijo na
mizici v kotu ob avtomatu s hrano. Med
izdelke se kvalificirajo informativni plakati,
zloženke na določeno temo ter izdelki
kreativnih delavnic. Seznam izdelkov za julij
2016 lahko vidite na sliki 11, str. 48, primer
razstave pa na sliki 22, str. 56.

Junij
Mesec beguncev
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Ko svet postane dom, Inštitut za afriške študije,
dostopno na <www.africanstudy.org/ko-svet-postanedom/> (6. 2. 2017).
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4.4 Terenska opazovanja

Terenska opazovanja sem izvajala v sodelovanju z IAŠ na lokaciji azilnega doma Ljubljana.
V azilnem domu se je opazovanje izvajalo v vlogi prostovoljnega dela.
Na lokaciji sem lahko bila v času prisotnosti članov IAŠ:
- 14.30 – 23.00: član IAŠ, ki dela v pisarni (pomoč prosilcem, pisarniška dela),
- 16.00 – 22.00: član IAŠ izvaja aktivnost/i s prosilci.
Protokol prostovoljenga dela:
1. dogovor o terminu obiska,
2. vpis v razpredelnico prostovoljnega dela,
3. ob prihodu vpis v beležnico,
4. prejem kartice za evidentacijo,
5. obvestilo o prihodu nekomu izmed prisotnih članov IAŠ,
6. pomoč pri dejavnostih,
7. ob odhodu vpis v beležnico,
8. oddaja poročila o opravljenem delu.
Dodan korak za potrebe magistrske naloge:
9. napisano obširno poročilo o opazovanem.

Slika 8 Lokacija azilnega domav(pridobljeno s
<www.google.si/maps/place/Cesta+v+Gorice+15,+1000+Ljubljana/@46.0289307,14.4655166,187m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47652d2dfcf9e057:0x39818afd37537aad!8m2!3d46.0292275!4d14.4659937 [24. 5. 2017]).

Slika 9 Azilni dom (osebni arhiv).
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30. 1. 2017

Prvi obisk azilnega doma je imel nekaj zapletov. Pridružila sem se direktorju, ki je bil ta dan
zadolžen za delo v pisarni. Razkazal mi je, kje so oddelki in večnamenska soba, v kateri
največkrat izvajajo aktivnosti. Pokazal mi je tudi pisarno IAŠ in shrambo s potrebščinami.
Izvem, da je na vsak izdelek, ki je izdelan na delavnicah, potrebno nalepiti znake IAŠ-a,
MNZ-ja in napisa, da projekt financira Oddelek za migracije Evropskega parlamenta.
Monika (zaposlena na IAŠ) je ta dan prišla nekaj čez štiri in jo je že čakal prosilec, ki jo je
potreboval. Ko se je vrnila, sva odšli skupaj na oddelek za družine in otroke povabili, da
se nama pridružijo v večnamenski sobi. Zaradi drugih obveznosti me je Monika kasneje
pustila samo s približno desetimi otroki. Monike nihče ni obvestil o moji situaciji, zato
je menila, da sem z otroki sama, žal pa zaradi nesporazuma nisem imela njene prave
telefonske številke. Ker nad otroki nisem imela nobene avtoritete in ker je bilo okolje
preveč stimulativno (v enem delu sobe so bili veliki kupi zloženih žimnic), sem popolnoma
izgubila nadzor nad otroki, ki so vreščali, skakali, se prepirali in tepli.
Monika se je vrnila ravno, ko sta se dve punci zaradi nesporazuma pri igranju skoraj
stepli. Zaradi šoka nisem želela več ostati tam in sem povedala Moniki, da moram oditi.
Kasneje mi je Monika povedala, da so se po mojem odhodu imeli super in da so
plesali in se zabavali. Moja prva izkušnja je bila zelo kaotična, a je razkrila velik problem, ki
ga ima IAŠ pri svojem delu v azilnem domu. Zelo težko je usklajevati tekoče psihosocialno
delo, birokracijo in organizacijo in izvedbo aktivnosti. Kot edini socialni delavci v azilnem
domu v popoldanskih in večernih urah morajo včasih prevzeti velik del dela. Posledično se
zelo zanašajo na svoje prostovoljce, ki po navadi sami vodijo aktivnosti.

Slika 10 Skupni prostor (osebni arhiv).

Zgornja slika prikazuje del večnamenske
sobe. Slika levo spodaj prikazuje seznam
izdelkov, ki so nastali kot rezultat delavnic
iz julija 2016. Med izdelke se štejejo tudi
fotografije delavnice. Desno spodaj pa je
del plakata iz decemberske delavnice o
človekovih pravicah. Na sliki skrajno desno
na vrhu vidimo znake, ki morajo biti na
izdelkih.
Slika 11 Seznam izdelkov v juliju (osebni arhiv).

Slika 12 Primer plakata (osebni arhiv).
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3. 2. 2017

Slika 13 Besedilo zgodbe (osebni arhiv).

Obiskali smo kreativno delavnico, ki jo za prosilce izvaja zunanja organizacija. Za
sodelovanje se je dogovorila Hana (koordinatorka prostovoljcev in zaposlena na IAŠ). V
azilnem domu smo nabrali skupino zainteresiranih prosilcev. Skupina je bila zelo raznolika
– nekaj mladoletnikov brez spremstva, samski ženski in nekaj samskih moških. Do lokacije
smo šli peš in z mestnim prevozom. V prostorih organizacije so nas prijazno sprejeli s
kavo in črnim čajem. Najprej so pripravili igro za spoznavanje, nato pa improvizacijske
delavnice. Najbolj zanimiva se mi je zdela naloga, ko je vsak od nas dobil prazen A4
list papirja, na katerega je moral v eni minuti nekaj narisati, potem pa list podati naprej
naslednjemu in nadaljevati risbo, ki jo je dobil. Končni rezultati so bili zelo zanimivi, saj
so veliko razkrivali o prosilcih. Nekdo je zelo pogrešal svojo ljubjeno deželo, kamor upa,
da se bo nekoč lahko še vrnil, nekdo drug je zelo pogrešal dekle, ki mu je bilo všeč in je
ostalo doma, ko je on zbežal. V drugi igri sem izvedela zgodbo enega izmed prosilcev, ki
so ga deportirali iz Avstrije na Hrvaško, od koder je pribežal v Slovenijo, ker tam ni zdržal.
Takrat še nisem vedela, a v Slovenijo je prispel šele pred nekaj tedni.
V tem obisku sicer nisem izvedela veliko o problematiki v azilnem domu, sem pa se
zbližala s kar nekaj prosilci in spoznala Gorazda, ki kot prostovoljec enkrat tedensko pelje
prosilce na te delavnice.

Slika 14 Primer risbe 1 (osebni arhiv).

Slika 15 Primer risbe 2 (osebni arhiv).
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5. 2. 2017

Skupaj s Hano sva odšli v večnamensko sobo in pripravili liste in barvice, da bomo risali.
Hana je odšla po nekaj otrok, ki so se nama pridružili, a je morala kmalu oditi za deset
minut (čeprav je potem ni bilo do konca risanja). Pridružil se mi je prosilec s prejšnje
delavnice, s katerim sva klepetala in risala. Povedal mi je, da so tri dni zapored bili zunaj
do jutra, med drugim tudi v Second Homeu. Kmalu se je opravičil, ker je moral iti molit.
Spoznala sem tudi mongolsko družino, s katero sem se zelo zbližala, še posebno s
13-letno hčerko. Njena slovenščina je presenetljiva, glede na to, da so v Sloveniji šele
dober mesec. Pred odhodom sem pripravila štiri plakate za 8. 2., ko bo organiziran izlet v
muzeje in galerije. Dobila sem boljše razumevanje delovanja IAŠ-a, saj so mi potrdili, da
se veliko zanašajo na svoje prostovoljce. Rešujejo jih tudi vsakotedenske aktivnosti, kot so
kreativne delavnice ali tečaji slovenščine.

6. 2. 2017

Tokrat je izreden dogodek (9-letno dekle ni prišlo iz šole, socialna delavka, ki je zadolžena
za oddelek za družine, pa je odgovornost preložila na IAŠ) preprečil, da bi izvajali
aktivnosti, saj se je Monika morala posvetiti temu. Kasneje se je vrnila. Ostala sem v
azilnem domu skupaj z Boštjanom (zaposlen na IAŠ). Morala sva narediti nove plakate za
izlet 8. 2., med tem pa sva se veliko pogovarjala. Povedal in pokazal mi je nekaj stvari, za
katere je menil, da je dobro, da jih poznam za boljše razumevanje celotnega delovanja.
Pralni stroji so v zaklenjenih prostorih, ker so se prejšnji, ki niso bili, prehitro pokvarili.
Sedaj mora socialni delavec prosilcu odkleniti, da si da prati oblačila in potem ponovno
odkleniti, ko jih želi pobrati. Vsak oddelek ima svojo pralnico. Pogledala sva tudi otok za
odpadke, ki se veliko prehitro napolni zaradi velikega števila prebivalcev. V azilnem domu
je v poletnem času včasih problem z osebno higieno, saj se nekateri prosilci ne tuširajo.
Izpostavil pa je tudi zelo velik problem – apatičnost prosilcev za udeležbo na aktivnostih.
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13. 2. 2017

Mesečne tematike se včasih zavlečejo še v naslednji mesec, zato je danes Hana
pripravljala zloženke o sifilisu. Z Brino (zaposlena na IAŠ) sva imeli delavnico ustvarjanja
z modelirno maso z otroki. Tekom delavnice sem lahko še bolje spoznala dinamiko med
tukajšnjimi otroki. Izvedela sem, da je M. (deklica iz mongolske družine) ravno sedaj na
intervjuju. Kasneje se nam je pridružila vsa rdeča, a dobre volje. Izvem, da Brina zelo rada
odpelje prosilce na pohode.

Slika 17 Izdelki (osebni arhiv).

Slika 16 Delavnica z otroki (osebni arhiv).

Slika 18 Igra po delavnici (osebni arhiv).
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20. 2. 2017

Z Boštjanom sva z otroki barvala maske za prihajajoči pust. Prinesli smo pobarvanke
pustnih mask z živalskimi liki ali princeskinimi maskami. Med tem je direktor igral košarko
z drugimi prosilci na košarkaškem igrišču. Med barvanjem mask sem opazila obnašanje,
ki je kazalo na odnose znotraj oddelka – problematičnega otroka vsi poznajo in ga ne
marajo, saj s svojim obnašanjem povzroča same težave.
Zamenjali so ponudnika hrane, ki je že prvi dan narobe sporočil uro večerje, zaradi
česar je prišlo do velikih frustracij s strani mnogih prosilcev.
Mongolska družina se je izkazala za zelo povezano in stabilno, kar jim po mojem
pomaga bolje prebroditi situacijo, v kateri so se znašli. Princip povezanosti in skrbi za
drugega pripomore k boljši psihi.

23. 2. 2017

Tokrat sem bila ob Ini Ferbežar, prostovoljki, ki prosilce uči slovenščino. Ina dela na
zavodu, kjer uči tujce slovenščino in pri njenem delu se pozna, da ima veliko izkušenj. Pred
tečajem je povedala, da jo je pogovor z enim izmed prosilcev prejšnjič zelo šokiral in ji je
bilo zelo hudo zanj.
Med tečajem sem bila impresionirana nad njenim delom in kako je z lahkoto učila
mamo iz mongolske družine šteti, abecede, besed in osnovnih fraz v slovenščini, čeprav
gospa predznanja ni imela. Med tem sem jaz delala težje naloge skupaj z njeno hčerko.
Ina ni edina, ki v azilnem domu uči slovenščino, je pa pripomnila, da so nekatere vaje,
ki jim jih dajejo, nerealne, saj opisujejo izraze in fraze, ki jih noben Slovenec nikoli ne
izgovori. Ugotovila sem tudi, da v azilnem domu deluje prostovoljka Tanja, ki se ukvarja z
ženskami, predvsem tistimi na oddelku za družine.

27. 2. 2017

Moniki pomagam pripraviti plakate za pustno rajanje, ki bo čez nekaj dni. Direktor bi naj z
otroki nekaj risal, a to kasneje opraviva z Moniko. V večnamenski sobi se nama pridružita
dve dekleti, ki režeta in lepita liste, med tem ko z Moniko pripravljava in dekorirava
plakate za pust. Kasneje mora Monika v sobo za donacije in nalepit še nekaj plakatov.
Ko pospravljam stvari, imam nekaj problemov z dekletoma, saj želita vse odnesti domov,
vključno z našimi škarjami in lepilom. Tu se vidi otroška želja po posedovanju nečesa, ko
nima veliko.
Danes sem obiskala tudi F. v njegovi sobi. Prinesla sem mu knjigo v angleščini, ker
je pred nekaj dnevi potarnal, da bi rad izboljšal svojo angleščino, a v azilnem domu ni
angleških knjig. Pove mi tudi, da ima včasih zelo slabe dni, ko večino časa preleži v sobi
zaradi slabih misli. Pogovarjava se do njegove večerne molitve.
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Slika 19 Soba novo prispelega prosilca (osebni arhiv).

Slika 20 Soba osebe F. (osebni arhiv).

Obiskana soba je precej majhna, a ker sta v njej
trenutno dva, zadošča. Te sobe so sicer namenjene
po štirim prosilcem, kar se mi zdi preveč.
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6. 3. 2017

Ob prihodu zunaj na klopci srečam nekaj prosilcev, ki jih poznam, zato prisedem in
poklepetamo. Ena izmed prosilk potoži, da so moški premalo izobraženi o dnevu žena.
Izvem tudi, da v azilnem domu ni mogoče dobiti čevljev s številko 42 ali več. Posledično
večina odraslih moških hodi okoli v natikačih ali japonkah.
Monika me vzame s sabo, ko gre nastanit novega prosilca. V zasebnih prostorih
osebja nabereva izdelke za osebno higieno, posteljnino, brisače in publikacijo o pravilih
v azilnem domu in vse dava v veliko črno vrečo za smeti. Vrečo kasneje dava novemu
prosilcu, ki žal ne zna angleško, zato je naša komunikacija otežena. Monika in varnostnik
ga pospremita do sobe, kjer bo nastanjen. Tam je že njegov prijetelj, ki razume angleško,
zato ga Monika prosi, da mu kaj več razloži. Nastanitev novih prosilcev je po 15.00 naloga
zaposlenih IAŠ.
Nekaj mladoletnikov potrebuje oblačila, zato jih z Moniko peljeva do donacijske
sobe, kjer jim poskušava pomagati poiskati oblačila.
S Tanjo grem po njenih opravkih na oddelku za družine. Ravno so sprejeli donacijo
štirih vozičkov za otroke. Tanja za družine išče donacije vozičkov, saj tako omogoča
mamicam, da lahko gredo ven na sprehode in niso samo v sobah. Z njimi se tudi veliko
druži, jim svetuje in pomaga. Danes sva šli k mladi družini s sedemmesečnim dojenčkom.
Pogovarjali smo se ob črnemu čaju in sončničnih semenih. V Sloveniji čakata na azil že 9
mesecev, prihajata pa iz Irana. Svojo sobo sta si zelo domiselno uredila – postelje skupaj,
po tleh veliko preprog. Imata tudi svoj mobitel in računalnik.
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13. 3. 2017

Slika 21 Igranje odbojke (osebni arhiv).

Ker je bil lep dan, smo se odločili prosilce
peljeti na sprehod. Na vabilo sta se odzvala
le dva – samska ženska, ki je potem šla
nekam naprej, in mladoletni prosilec brez
spremstva iz Alžirije. Ko nas je gospa
zapustila, smo z Brino in mladoletnikom
odšli naprej, kmalu pa je odšla še Brina.
Povedala je, da se samo enemu prosilcu ne
more posvetititi, jaz pa se kot prostovoljka
lahko. V azilnem domu je potem
organizirala odbojko, jaz in mladoletnik
pa sva se še sprehajala in pogovarjala.
Izpostavil je problem počasnega urejanja
zadev za mladoletnike. Mladoletniki brez
spremstva imajo čisto drugačno obravnavo,
saj se socialni delavci veliko več ukvarjajo z
njimi in bi naj hodili v osnovno ali srednjo
šolo. Ker pa lahko kadarkoli pobegnejo, so
nekaj časa nastanjeni v azilnem domu. Tukaj
vse urejanje poteka počasneje, ker čakajo,
ali bodo pobegnili. Tega mladoletnika to
moti, saj bi rad ostal v Sloveniji, ker mu je tu
všeč in se končno počuti varno.
Pred odhodom izvem, da imajo
nekateri zaposleni na IAŠ še druge službe
v dopoldanskem času. Posledično včasih
težje razmišljajo o delavnicah.
Ker se z otroki veliko ukvarjajo, se
obojim zdi, da bi morali imeti delavnico za
njih vsak dan.
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20. 3. 2017

Na koncu vsakega meseca se na mizi v
kotu pri avtomatih, ki so zraven recepcije,
uredi razstava vsega, kar je bilo ustvarjeno
v tem mesecu. Ker so razstavi pred kratkim
nekaj dodali in se je to odlepilo, so na IAŠ
dobili navodilo, naj razstavo popravijo, ne
pa točno, kaj je narobe. Zato sva z Natašo
(zaposlena na IAŠ) preuredili pozicije
pustnih mask in plakatov. S tem sva imeli
veliko dela, saj niso povedali, če jih moti
vsebina razstave ali le postavitev.
Danes so nekateri prosilci praznovali
iransko novo leto. Ko je prišla ena izmed
prosilk vprašat, ali bomo kaj pripravili
za praznovanje, sva se odločili in jo
povabili v trgovino. Z Natašo, prosilko
in njeno hčerko smo se sprehodile do
nakupovalnega centra, kjer je prosilka
lahko kupila zelenjavo, da bo skuhala nekaj
tradicionalnih jedi. Žal smo za nakup imeli
le 10 €, ker smo vsi pozabili na praznovanje.
Slika 22 Razstava (osebni arhiv).

27. 3. 2017

IAŠ je ravno zaposlil novega člana – Hakima, ki pa je že prej kot prostovoljec delal pri
njih. Sam prihaja iz arabske države, pozna jezik in navade, zato je velika pridobitev. On in
direktor sta danes igrala nogomet s prosilci, jaz pa sem se sprehajala okoli in pogovarjala
s prosilci, ki jih poznam. Izvedela sem, da je v azilnem domu moški, ki ima zelo veliko
čevljev, ki jih je pripravljen menjati za druge kose oblačil.
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3. 4. 2017

Glavni v azilnem domu so naročili, naj se okrasijo hodniki skladno s prihajajočim
praznikom Velike noči. Ponudim se, da naredim origami metuljčke. Skupaj s Hakimom
greva v večnamensko sobo in s sabo povabiva še dve punci. Ti kmalu obupata in se
začneta igrati za žimnicami. Pripeljali so nove žimnice, za vsak slučaj, če pride večje število
novih prosilcev. S Hakimom do šestih izdelujeva origami metuljčke. Kasneje pomagam
Moniki in peljem nekaj novih mladoletnikov brez spremstva v donacijsko sobo. Kasneje M.
(punca iz Mongolije) pomagam pri nalogi iz nemščine.

10. 4. 2017

Danes je Monika morala iti urediti Urbane tistim prosilcem, ki so se vpisali v šolo preko
Javnega zavoda Cene Štupar, zato pomagam Hani pri raznih opravilih. Pred pisarno je
skupina prosilcev delala na kolesih, jih razstavljala in sestavljala nazaj. V donacijsko sobo
sem peljala dve skupini novih mladoletnikov brez spremstva. Pred odhodom sem se
družila še z dekleti (9-13 let) z oddelkov za družine.

24. 4. 2017

Tokrat izvajam svojo delavnico. Pridem prej, da se lahko sprehajam po azilnem domu
in vabim prosilce na delavnico. Deset jih je reklo, da bodo prišli. Med sprehajanjem
ugotovim, da je Slovenska filantropija ponovno prisotna v azilnem domu in da vodijo
vrtec in učijo družine angleškega jezika. Hkrati poteka tudi tečaj slovenščine v knjižnici na
oddelku za moške.
Na mojo delavnico pride samo ena prosilka in Hakim. Vsak od nas izdela po dva
lonca za rastline iz kartona po predlogi, ki sem jo pripravila. Kasneje lonce plastificiramo
v notranjosti in jih napolnimo z zemljo. Na voljo imam nekaj zelišč in rož. Vsak od nas si
izbere, kar želi posaditi. Izdelala sem tudi lonec in posadila sivko za mojega prijatelja iz
azilnega doma. Kasneje sem mu nesla lonec in obljubil mi je, da bo za sivko dobro skrbel.
Ko smo zaključili z delavnico, me je M. prosila, če ji lahko spet pomagam pri nalogi.
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Ker sem bila tako pozno še v azilnem
domu, sem bila deležna tudi večerje –
zelenjavnega narastka. Med večerjo sem se
pogovarjala z direktorjem in mu predstavila,
v katero smer gre moje magistrsko delo,
nad čimer je bil zelo navdušen.

Slika 23 Delavnica izdelovanja loncev (osebni arhiv).

Slika 24 Med delavnico (osebni arhiv).

Slika 25 Končni izdelki (osebni arhiv).

Slika 26 Igra med delavnico (osebni arhiv).
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Usposabljanje za delo z
ranljivimi skupinami,
8. in 9. 5. 2017

Slika 27 Uvodni govor (osebni arhiv).

Usposabljanje je bilo rezultat sodelovanja med štirimi organizacijami/inštitucijami:
- Inštituta za afriške študije,
- End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficing of Children for sexual
Purposes, organizacije iz Anglije, ki se ukvarja s področjem trgovine z otroki in delom z
žrtvami trgovine z otroci,
- Cross Culture International Foundation, neprofitne nevladne organizcije, ki ima vidno
vlogo na področju boja proti trgovini z ljudmi na Malti,
- oddelkom za posebno izobraževanje Fakultete za psihologijo in izobraževanje na
Univerzi Babes-Bolayai iz Romunije.
Dogodek je bil organiziran z namenom usposobiti osebe, ki se ukvarjajo z ranljivimi
skupinami, za ravnanje z njimi. Na usposabljanju so govorili tudi nekateri predstavniki
vlade, ki so podprli projekt, a žal niso ostali dolgo. Med temi je bila Mojca Špec Potočar,
direktorica Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Ta urad je z delovanjem
začel 1. 6. 2017. Gospa je obljubila spremembe na bolje, predvsem na področju
integracije.
Na usposabljanju sem srečala veliko različnih oseb, med njimi tudi deležnike
s področja migrantske politike. Veliko je bilo socialnih delavcev, od študentov do
zaposlenih v vladnih in nevladnih organizacijah. Z nekaterimi od njih sem se tudi malo
pogovorila.
Pogovarjala sem se s socialno delavko, zaposleno na ministrstvu, ki dela v izpostavi
azilnega doma v Logatcu, kjer so nastanjene samo družine. Njena vloga tam je enaka,
kot jo imajo socialni delavci na oddelkih v azilnem domu v Ljubljani. Povedala je, da so v
Logatcu poskušali razbremeniti šolski sistem in so otroke prosilcev vključili v dve osnovni
šoli.
Predstavnica Rdečega križa je povedala, da so vedno veseli, ko se njihovih delavnic
in aktivnosti udeležijo prosilci in prosilke. Povedala je, da se njena sodelavka iz enote Vič
trudi pripravljati zanimive aktivnosti. Organizacija je vedno odprta za sodelovanje in bi bili
potencialno pripravljeni sodelovati tudi pri aktivnostih v azilnem domu.
Govorila sem tudi z gospodično, ki je pred kratkim začela s službo svetovalke
migrantom, predvsem osebam s pridobljeno mednarodno zaščito, ki iščejo delo ali
stanovanje.
Spoznala sem tudi socialno delavko, ki je pred časom preko IAŠ-a plačano
opravljala psihosocialno pomoč in organizirala aktivnosti. Izrazila je veliko zaskrbljenost,
ker se v sistemu in nudenih aktivnostih nič ne spremeni. Zelo si želi sprememb na bolje
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v azilnem domu. Opozorila me je, da ni dobro, da se s prosilci preveč zbližam in da naj
poskusim ohraniti profesionalno distanco. Povedala mi je tudi, da se za prosilce pravi boj
začne šele, ko dobijo odobren status. Takrat so prepuščeni sami sebi pri iskanju finančnih
virov, iskanju stanovanja in dela. Meni, da bi bilo dobro pridobiti nekatere veščine, ki so
pomembne, že v času čakanja na odločitev. Nekdo jim mora pokazati tudi, kaj so pasti
odobrene mednarodne zaščite.

Slika 28 Gradivo usposabljanja (osebni arhiv).

Slika 29 Rezultat ene izmed aktivnosti na usposabljanju
(osebni arhiv).
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15. 5. 2017

Slika 30 Obvezno fotografiranje ob vodnjaku (osebni arhiv).

Ugotovila sem, da je prostovoljka iz Filantropije prestavila svoje ure angleščine na
ponedeljke med četrto in šesto uro. Ker se odvijajo v večnamenskem prostoru, takrat mi
ne moremo imeti aktivnosti.
S Hakimom sva peljala skupino štirih novo prispelih mladoletnikov brez spremstva
in dva mlada Eritrejca v center mesta na sprehod in na kavo. Ogledali smo si nekaj
znamenitosti mesta.

Slika 31 Poziranje (osebni arhiv).
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22. 5. 2017

Skupaj z mladoletno prosilko in njeno mamo sem šla iskat očala za hčerko, saj so se ji
prejšnja zlomila. Socialna delavka v azilnem domu jima je dala list in jima rekla, da s tem
listom dobita očala. Na listu pa je pisalo le, da se MNZ obvezuje, da bo krilo del, ki ga
sicer krije zdravstveno zavarovanje.
Na koncu smo se po mnogih težavah v optiki uspeli dogovoriti, da nekdo naslednji
dan pokliče in preveri, če se bo dalo urediti, kot je predlagal eden izmed trgovcev.
Vse težave so izvirale iz slabe informiranosti prosilk, saj list, ki sta ga imeli s sabo, ni bil
dovolj, pa tudi očal ni dobila takoj (kot je razumela socialno delavko). Smiselno bi bilo
prosilce podučiti o postopku pridobivanja očal in podobnih postopkih, da se bodo lažje
znašli v takšnih situacijah.
Spodaj shema interakcij.

Slika 32 Postopek pridobitve očal za mladoletnega prosilca (osebni arhiv).
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4.5 Pregled gradiva za
prosilce ob sprejemu in
nastanitvi

How to get international protection (asylum): information for persons seeking
international protection in the Republic of Slovenia:72
Publikacijo dobijo prosilci v azilnem domu, vsebuje pa uvodni pozdrav in:
#1 – opis postopka prijave za mednarodno zaščito;
#2 – pravice in dolžnosti prosilcev za mednarodno pomoč;
#3 – nasveti za lažje bivanje v Sloveniji v prvih mesecih;
#4 – nevladne in ostale organizacije.
Na začetku je shema celotnega postopka, ki pa je časovno zelo nereprezentativna – ¾
sheme predstavlja postopek od vložitve prošnje do nastanitve. Ta del postopka po zakonu
traja maksimalno 48 ur. Preostanek sheme pa predstavlja čas od nastanitve do sprejema
pravnomočne odločbe, kar traja od nekaj mesecev do več let.
Glavni problem te publikacije je, da je bila napisana in izdana leta 2008. Posledično
so nekateri podatki neaktualni. To se najbolj vidi pri opisovanju transporta po Ljubljani z
mestnimi avtobusi. Piše, da se vožnje plačuje z žetoni, priložena pa je shema linij iz leta
2008, ki ne velja več.
Jezik v publikaciji je slab, vsaj v angleškem jeziku. Uporabljene so relativno sporne
fraze, na primer: »pregledal vas bo zdravnik, da preprečimo širjenje bolezni«73 namesto,
da bi rekli potencialne bolezni (v angleščini ima stavek še slabši prizvok).
Drug problem je, da publikacija opisuje postopke, ki se zgodijo pred izročitvijo
te publikacije prosilcem (dobili naj bi jo ob nastanitvi v prehodnem objektu). Torej je
opisovanje tistih postopkov brez pomena. Poleg tega nimamo nobenega zagotovila, da
to publikacijo res dobijo. Možno je, da so te publikacije na voljo v prostoru za čakanje na
intervju/uradna opravila in tako prosilcem na voljo šele veliko kasneje v postopku.

Slika 33 Gradivo 1 (osebni arhiv).

72
Povzeto po: How to get international protection (asylum): information for persons seeking international protection in the Republic of Slovenia, Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2008.
73
Prav tam, str. 14.
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Living in the asylum centre: presentation of the asylum house rules:74
To publikacijo prejmejo prosilci ob nastanitvi v jeziku, ki bi ga naj razumeli. Vsebuje
informacije o azilnem domu, njegovi lokaciji, zaposlenih in ureditvi, pravilih in dolžnostih
prosilcev ter sankcijah v primeru kršitev le-teh. Na koncu je še nekaj uporabnih fraz.
To besedilo je napisano veliko bolje kot prej opisana publikacija. Kljub temu pa je
velik problem publikacije v tem, da daje obljube, katerih se ne drži. Na primer: v tekstu
napišejo, da je na koncu zemljevid Ljubljane in shema linij mestnih avtobusov, a tega na
koncu ni. Velik problem je tudi to, da je bila publikacija izdana leta 2012, a v vsebini še
vedno opisuje plačevanje z žetoni, čeprav so plačevanje z žetoni ukinili s koncem leta
200975. Tudi nekateri drugi podatki niso več aktualni. Publikacija na primer opisuje pralke,
ki umivajo umazano perilo, ki jih v azilnem domu že dolgo ni več.
Zanimivo se mi zdi tudi, da obstaja pravilo, ki prepoveduje prosilcem odnašati
hrano v sobe, vsak teden pa sem jih videla, kako na pladnjih in krožnikih odnašajo hrano
nazaj v svoje prostore.

Slika 34 Gradivo 2 (osebni arhiv).

74
Povzeto po: Living in the asylum centre: presentation of the asylum centre house rules, Ljubljana: Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije, 2012.
75
(sta), Danes bodo šolarji, dijaki in študentje mesečne vozovnice za LPP zamenjali za urbano, Dnevnik, 5. 9. 2009,
dostopno na <www.dnevnik.si/1042296658> (23. 3. 2017).
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5. Sinteza

Na podlagi raziskovalno-analitičnega dela iz prejšnjih poglavij sledi sinteza v obliki
izhodišč za načrtovanje storitve in oblikovanja produktov, ki bodo prosilcem koristili.
Oblikovalska izhodišča:
V projektu odgovarjamo na detektirane probleme prosilcev za azil v azilnem domu
Ljubljana. Kot glavne probleme smo prepoznali brezdelje v času čakanja (zaradi
pomanjkanja ali neudeležbe na aktivnostih), nemoč v procesu (zaradi slabega obveščanja
o poteku procesa s strani zaposlenih na MNZ-ju) in posledično nastanek depresije pri
nekaterih (depresija ali začetek le-te). Projekt rešuje probleme na dva načina:
- S storitvijo, ki bo prosilcem pomagala na področju organiziranih aktivnosti, ki
omogočajo integracijo, izobraževanje, opolnomočenje (v času čakanja na odločitev in
po njej), lažjo nastanitev, pomoč pri zavedanju pozicije v procesu ...
- S produktom, ki bo prosilcem popestril njihovo mikrookolje ali bo pripomogel k bolj
produktivnemu preživljanju prostega časa. Kot mikrookolje se v prvi vrsti šteje soba, ki
je prosilcu dodeljena, drugotno pa skupni prostori na oddelku ali v azilnem domu.
Večina načrtovanih aktivnosti je namenjena odraslim. Za to sem se odločila, ker so se pri
terenskem opazovanju izkazali za zapostavljeno skupino kar se tiče načrtovanih aktivnosti.
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6. Razvoj projekta –
storitveno
oblikovanje

6.1 Izhodišča za storitev

6.2 Koncept rešitve

- Načrtovati rešitve z namenom povečanja števila možnih aktivnosti za prosilce in
njihove kakovosti v času bivanja v azilnem domu.
- Celostna zasnova storitev, ki se bodo izvajale v azilnem domu. Prvi cilj izboljšanja
storitve je aktivnejše preživljanje časa prosilcev, ko so v azilnem domu. Drugi cilj pa je
olajšanje dela izvajalcev z vnaprej pripravljenimi aktivnostmi.

MNZ vsako leto poda razpis za projekt, ki se izvaja v azilnem domu. Koncept rešitve sledi
vzoru projekta Ko svet postane dom, ki ga je izvajal Inštitut za afriške študije (november
2016-november 2017).
Skozi štiri mesece terenskih opazovanj življenja v azilnem domu in izvajanja projekta
Ko svet postane dom je bilo razvidno delovanje nevladne organizacije. V tem času so
izvajali pomoč pri nastanitvi in oskrbi, nudili psihosocialno pomoč prosilcem, bili na voljo
za pomoč pri učenju in izvajali aktivnosti. Pripravili so obeležitev nekaterih svetovnih dni,
športne dejavnosti in veliko risali in se igrali z otroki. Jezikovne tečaje je izvajala Slovenska
filantropija.
Terensko opazovanje je pokazalo, da obstoječa rešitev nudi dobro osnovo za
nadaljnjo načrtovanje. Vsebinsko pa se nadgradi področje izvajanih aktivnosti.
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Celostna zasnova storitev ohranja tri osnovne dejavnosti: pomoč, nastanitev in oskrbo ter
organizacijo in izvajanje aktivnosti. Pri tem pa bistveno razširi področje aktivnosti:
- z na novo zastavljenimi temami mesecev in mesečnimi aktivnostmi, ki dodajajo aspekt
medsebojnega spoznavanja. Na primer ne samo spoznavanje slovenskih pesmi,
ampak tudi afganistanskih, turških, srbskih in tako dalje. Namen tega je, da se prosilci
ne počutijo oblegane, ampak enakopravne v deljenju informacij.
- z integracijskimi dejavnostmi, ki služijo za lažji prehod obojestranskega vključevanja
v družbo in okolje. Te dejavnosti se izvajajo preko druženja in aktivnosti z lokalnimi
prebivalci.
- z delavnicami opolnomočenja, ki so namenjene boljši orientaciji v procesu,
poznavanju okolice, možnosti zaposlovanja in nastanitve v času pred in po odločitvi.
S temi delavnicami damo prosilcem možnost, da prej postanejo samostojni in lažje
upravljajo s svojim življenjem.
- z delavnicami ročnih spretnosti, ki so namenjene širjenju znanja in spretnosti. Končni
rezultat je specifičen izdelek, ki doprinese h kvaliteti življenja v azilnem domu, na
primer kolo ali spleten šal.
- s turnirji, ki spodbujajo participacijo in aktivno preživljanje časa.

Projekt
Nastanitev in
oskrba
Nastanitev:

Pomoč pri nastanitvi novo prispelih
prosilcev in pri osnovni orientaciji.

Oskrba:

Razdeljevanje oblačil, prisotnost v
jedilnici.

Pomoč

Aktivnosti

Učna in
psihosocialna pomoč.

Delavnice opolnomočenja,
mesečne aktivnosti,
integracijske dejavnosti,
ročne spretnosti,
turnirji, jezikovni tečaji,
obeleženje praznikov in
svetovnih dnevov.
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6.3 Letni načrt mesečnih
tematik

Mesečne tematike izhajajo iz obstoječega
projekta, ki pa je vsebinsko nadgrajen.
Nove tematike so formirane in po mesecih
razdeljene glede na svetovne dneve in
potencialne aktivnosti, ki se v posameznem
mesecu lahko izvajajo. Glavno vodilo za
izbor tematik so bili interesi prosilcev in
vodstva azilnega doma.
Tematike nagovarjajo obeleževanje
svetovnih dni, prosilcem zanimive
tematike, kot so izleti, šport in prehrana
ter specifične potrebe in probleme za tisti
mesec. Poleg tega ohranja tudi stremenje k
integraciji, opolnomočenju in spodbujanju
samostojnosti, hkrati pa skuša skrbeti za
kreativni in športni razvoj. Izvajanje delavnic
je usmerjeno v medsebojno spoznavanje.
Meseci so razdeljeni po tematikah
in imajo kratka imena, da si jih lažje
zapomnimo.

Slika 35 Zabeleženi svetovni dnevi (osebni arhiv).
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Letni načrt po mesecih:
Januar - mesec prehrane: kulinarika, zdrava
prehrana (čas praznikov, zato poudarek na
hrani).
Februar - mesec kulture (8. 2. Prešernov
dan).
Marec - mesec strpnosti: strpnost in boj
proti diskriminaciji (21. 3. dan strpnosti in
boja proti rasni diskriminaciji).
April - mesec zdravja: zdravje in osebna
higiena (priprave na poletje).
Maj - mesec Evrope (9. 5. dan Evrope).
Junij - mesec beguncev (20. 6. dan
beguncev).
Julij - mesec izletov (čas počitnic,
preživljanje časa izven azilnega doma).
Avgust - mesec športa (zunanje aktivnosti).
September - mesec izobraževanja (začetek
novega šolskega leta).
Oktober - mesec glasbe: glasbe in otrok
(1. 10. dan glasbe in 3. 10. dan otroka).
November - mesec narave (izkoriščanje
dolgih večerov za spoznavanje narave).
December - mesec solidarnosti: človekove
pravice, boj proti trgovini z ljudmi in
praznovanje praznikov (1., 10. in 20. 12.).

December
mesec
sobivanja

Januar
mesec
prehrane

Februar
mesec
kulture

November
mesec
narave

Marec
mesec
strpnosti

Oktober
mesec
glasbe

April
mesec
zdravja

Maj
mesec
Evrope

September
mesec
izobraževanja
Avgust
mesec
športa

Julij
mesec
izletov

Junij
mesec
beguncev
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6.4 Mesečne aktivnosti

Na podlagi izbranih mesečnih tematik je sledil premislek o njihovi kontekstualizaciji.
Pri načrtovanju vsebine za mesečne aktivnosti sem se fokusirala na iskanje rešitev, ki bi
prosilcem omogočale kvalitetno bivanje v azilnem domu do odločitve sodišča o sprejemu
ali zavrnitvi njihove prošnje za mednarodno zaščito. Zato je začetno razmišljanje temeljilo
na osnovnih človekovih potrebah in načinu, kako se te prenesejo v področja aktivnosti.
Za aktivnosti sem identificirala pet področij:
- integracija,
- opolnomočenje,
- izobrazba,
- zdravje in
- kreativno udejstvovanje.

Slika 36 Razmišljanje o človeških potrebah (osebni arhiv).
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Za načrtovanje integracijskih aktivnosti je bil
potreben premislek o tem, kaj integracija
sploh je. Integracijo sem razdelila na
integracijo v okolje, integracijo v družbo in
medsebojno sprejemanje navad.

Slika 37 Razmišljanje, kaj integracija sploh je (osebni arhiv).
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Področja integracije sem dodatno razdelila
na potencialne aktivnosti.

Slika 38 Razmišljanje o aspektih integracije (osebni arhiv).
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Glede na identificirana področja
aktivnosti, ki sem jim dodala področje
športa in ostale dejavnosti, sem iskala
ustrezne aktivnosti, ki bi ustrezale
posameznim mesečnim tematikam. Med
drugimi aktivnostmi so dejavnosti, kot
so objava knjige, udeleževanje lokalnih
prireditev in obnova kolesa.

Slika 39 Predlogi aktivnosti po tematikah (osebni arhiv).
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Vmesni predlog končne rešitve je za osnovo
meseca predvideval trikotnik, ki povezuje
integracijo, izobraževanje in pridobivanje
informacij, ki bodo koristne po prejetju
odločbe (odobrene ali zavrnjene). Poleg teh
bi se mesečno izvajale še aktivnosti na temo
meseca ter kreativne, športne in druge
aktivnosti.

Slika 40 Predlog aktivnosti v enem mesecu (osebni arhiv).
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Slika 41 Vsebina aktivnosti (osebni arhiv).
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6.5 Mesečni razpored
aktivnosti

1.
PON 2.
TOR 3.
SRE 4.
ČET 5.
PET 6.
Obeležitev
Integracijska
Opolnomočenje Tečaj slovenščine Priprave na turnir Kreativna
praznika/
aktivnost
delavnica
svetovnega dneva

SOB 7.
NED
Dejavnost na
mesečno tematiko

8.
PON 9.
TOR 10.
SRE 11.
ČET 12.
PET 13.
in
Dejavnost na
Kreativna
Tečaj slovenščine Angleščina
Tečaj tujegainjezika Opolnomočenje Slovenščina
Tečaj slovenščine
ping pong vaja
ping pong vaja
mesečno tematiko delavnica

SOB 14.
NED
Obeležitev
praznika/
svetovnega dneva

Priprave na turnir

Priprave na turnir

15.
PON 16.
TOR 17.
SRE 18.
ČET 19.
PET 20.
Tečaj slovenščine Dejavnost na
Opolnomočenje Tečaj slovenščine Priprave na turnir Turnir
mesečno tematiko

SOB 21.
NED
Družabne igre

Priprave na turnir
22.
PON 23.
TOR 24.
SRE 25.
ČET 26.
Dejavnost na
Tečaj tujega jezika Opolnomočenje Tečaj slovenščine
mesečno tematiko

29.
PON 30.
TOR 31.
SRE
Tečaj slovenščine Tečaj tujega jezika Opolnomočenje

PET 27.
SOB 28.
Delavnica ročnih
spretnosti

NED
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Mesečna struktura aktivnosti:

Delavnice opolnomočenja vsako sredo. Pomembno je, da je termin teh
delavnic ustaljen. Na ta način vzpostavimo rutino udeleževanja delavnic, ki so zelo
pomembne za izboljšanje možnosti za samostojnost v prihodnosti.
Tečaji jezikov: slovenščina ob ponedeljkih in četrtkih, tuji jezik
(angleščina ali nemščina) ob torkih. Termin je ustaljen, a se lahko kombinira s katero od
dejavnosti za sprostitev.
Aktivnosti na mesečno tematiko se praviloma izvajajo enkrat tedensko, da se
drži rdeča nit skozi celoten mesec, a se ne ponavlja.
Integracijska aktivnost se pripravi enkrat mesečno predvsem zaradi priprav
nevladne organizacije nanje. Potrebno je pripraviti temo, prostor, povabiti lokalno
prebivalstvo, se dogovoriti za sodelovanje in podobno.
Turnir se praviloma izvaja v soboto v zadnji polovici meseca, pred tem pa so organizirane
priprave glede na proste termine. Izogibamo se hkratnemu izvajanju priprav in delavnic
opolnomočenja ter mesečnih dejavnosti, lahko pa se izvedejo eno za drugim.
Delavnice ročnih spretnosti se izvedejo enkrat mesečno.

Dan družabnih iger se praviloma izvaja ob vikendih enkrat mesečno.

Kreativne delavnice se izvajajo večkrat mesečno, odvisno od ostalih
aktivnosti (na primer okraševanje pred praznikom, izdelovanja daril za mame ali ko ni
drugih aktivnosti).
Ostali termini se dopolnijo glede na trenutne želje, potrebe in razpoložljivo
opremo. Med te dejavnosti spadajo krajši sprehodi, risanje z otroki, igre z žogo, družabne
igre in podobno.
Sprehodi in pohodi se izvajajo ob vikendih, ko je vreme primerno.
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Januar: mesec prehrane (kulinarike in zdrave prehrane)

6.6 Koledar aktivnosti

1.
PON 2.
TOR
Praznovanje
IA: druženje
novega leta
z lokalnimi
prebivalci
(zunanji izvajalec)

3.
SRE 4.
O: Spoznavanje
Slovenščina
Ljubljane:
restavracije po
mestu

8.
PON 9.
Slovenščina
Angleščina

TOR 10.
SRE
O: Zaposlitev:
Kako najti
Namizni tenis vaja zaposlitev in kako
do papirjev za
delo
15.
PON 16.
TOR 17.
SRE
Slovenščina
Zdrava prehrana: O: Zdravstveni
Sadje: Katero?
sistem v Sloveniji
Navade?
Recepti?
Namizni tenis vaja
Pokušina!

11.
Slovenščina

14.
NED
Praznovanje
pravoslavnega
novega leta

18.
Slovenščina

21.
NED
Družabne igre

TOR 24.
SRE 25.
O: Stanovanje:
Slovenščina
Kako najti
stanovanje in vse
o najemnini

29.
PON 30.
Slovenščina
Angleščina

TOR 31.
O: Kako do
izobrazbe/
priznanja
izobrazbe

13.
SOB
Kreativna
delavnica:
okraševanje za
pravoslavno novo
leto
ČET 19.
PET 20.
SOB
Namizni tenis vaja Turnir v namiznem
tenisu

7.
NED
Praznovanje
pravoslavnega
božiča

ČET 12.
PET
PEČEMO KRUH
(primerjava
Namizni tenis vaja receptov v teoriji
in praksi)

22.
PON 23.
Predavanje o
Angleščina
zdravi prehrani
(zunanji izvajalec)

SRE

ČET 5.
PET 6.
SOB
Namizni tenis vaja Kreativna
delavnica:
okraševanje za
pravoslavni božič

ČET 26.
PET 27.
SOB 28.
Gradimo snežaka Delavnica ročnih Kepanje
spretnosti

NED
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Februar: mesec kulture (in spoznavanja kulturnih praznikov)

1.
Slovenščina

5.
PON 6.
TOR
Slovenščina
Angleščina
Kreativna
Kreativna
delavnica: izdelaj
delavnica: izdelaj si svojo masko
si svojo masko
Balinčkanje vaja
12.
PON 13.
TOR
Pustni torek:
Slovenščina
pustno rajanje v
azilnem domu
Balinčkanje vaja
19.
PON 20.
Slovenščina
Slovenščina
Risanje

3.
SOB
Kreativna
delavnica: izdelaj
si svojo masko

8.
ČET
Praznovanje
Prešernovega dne
in obisk muzejev
in galerij

10.
SOB 11.
NED
Pustna sobota:
Družabne igre
izlet v center na
pustno rajanje

15.
Slovenščina

TOR 21.
SRE 22.
Slovenščina
O: Kako postati
igralec?

Balinčkanje vaja

26.
PON 27.
Slovenščina
Angleščina

7.
SRE
O: Spoznavanje
Ljubljane:
Prešernov
sprehod po
Ljubljani
14.
SRE
O: Zaposlitev:
Kako najti
zaposlitev in vse o
plačilu

ČET 2.
PET
Slovenski kulturni
prazniki in
primerjava s kul.
Balinčkanje vaja
praz. prosilcev

Balinčkanje vaja

TOR 28.
SRE
O: Stanovanje:
Kako najti
stanovanje in vse
o pravni ureditvi
pred in po statusu

9.
PET
Kreativna
delavnica: izdelaj
si svojo masko

4.
NED
Kreativna
delavnica: izdelaj
si svojo masko
Balinčkanje vaja

ČET 16.
PET 17.
SOB 18.
NED
Ročne spretnosti: Pisanje poezije v Balinčkanje vaja
izdelava skicirke
naravi

ČET 23.
PET 24.
Balinčkanje vaja
Turnir v
balinčkanju

Zvečer gledališka Risanje in slikanje
predstava

SOB 25.
NED
Integracijska
dejavnost
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Marec: mesec strpnosti (in boja proti diskriminaciji)

1.
Slovenščina

ČET 2.
Pikado vaje

8.
Praznovanje
dneva žena

ČET 9.
PET 10.
Družabne igre
Pikado vaje

5.
PON 6.
TOR
Slovenščina
Angleščina
Kreativna
delavnica:
Pikado vaje
izdelave daril za
ženske
12.
PON 13.
TOR
Slovenščina
Diskusija o
diskriminaciji na
zunanji lokaciji,
Pikado vaje
odprta za javnost

7.
SRE
O: Spoznavanje
Ljubljane:
Lokacije za pomoč
diskriminiranim

14.
SRE 15.
O: Zaposlitev:
Slovenščina
Kako najti
zaposlitev in vse o
pravicah delavcev

ČET 16.
Pikado vaje

19.
PON 20.
TOR
Slovenščina
Pogovor na temo
Kaj je strpnost
Angleščina
Pikado vaje

21.
SRE
Dan strpnosti
in praznovanje
iranskega novega
leta

ČET 23.
Pikado vaje

Pikado vaje

26.
PON
Delavnica ročnih
spretnosti:
izdelava lutk in
priprava lutkovne
predstave

27.
TOR
Dan gledališča:
vaja predstave in
nastop v azilnem
domu

PET 3.
SOB 4.
Spoznavanje
Pikado vaje
različnih kultur

SOB 11.
Pikado vaje

NED

NED

Slovenščina

22.
Slovenščina

Dan vode: kaj
lahko naredimo?

28.
SRE 29.
O: Stanovanje:
Slovenščina
Kako najti
stanovanje in
vse o sklepanju
pogodbe

PET 17.
SOB 18.
NED
Integracijska
Družabne igre
aktivnost

PET 24.
SOB 25.
NED
Turnir v pikadu in Praznovanje
izdelovanje daril materinskega dne
Izdelovanje daril za mame
za mame

ČET 30.
PET 31.
SOB
Spoznavanje
Sprehod v naravo
kultur 2
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April: mesec zdravja (in osebne higiene)

NED

SOB 8.
Sprehod

NED

2.
PON 3.
Slovenščina
Angleščina

TOR 4.
SRE 5.
O: Spoznavanje
Slovenščina
Ljubljane: Lokacije
zdravstvenih
ustanov

9.
PON 10.
Slovenščina
Angleščina

TOR 11.
SRE
O: Zaposlitev:
Kako najti
zaposlitev in vse o
delovnih pogojih

12.
ČET 13.
Delavnica osebne Mikado
higiene

TOR 18.
Kako do
zdravnika?

ČET 20.
PET 21.
SOB 22.
NED
Košarka zunaj
Namizni nogomet Sprehod na
Rožnik in
vaje
delavnica osebne
Odbojka
Namizni nogomet
higiene po športu
vaje

16.
PON 17.
Slovenščina
Angleščina

30.
PON
Slovenščina

PET 14.
SOB 15.
NED
Namizni nogomet Sprehod in
vaje
družabne igre

Slovenščina

SRE 19.
Slovenščina

Namizni nogomet Mikado
vaje
23.
PON 24.
TOR
Dan knjige
Angleščina
O: Kako se včlaniti
v knjižnico?
Namizni nogomet
vaje

ČET 6.
PET 7.
Ročne spretnosti: Dan zdravja
Izdelava mize za
namizni nogomet

1.
Prvi april

25.
SRE
O: Stanovanje:
Kako najti
stanovanje in vse
o bivalnih pogojih

26.
ČET
Delavnica o
domači lekarni
(zunanji izvajalec)
in slovenščina

27.
PET 28.
SOB 29.
Obeleženje
Turnir v namiznem Sprehod
dneva boja proti nogometu
okupatorju in
namizni nogomet
vaje

NED

82

Maj: mesec Evrope

1.
TOR
Obeleženje Dneva
dela in pohod na
Rožnik
7.
PON 8.
Slovenščina
Angleščina
Mikado vaje
Tek

2.
SRE 3.
ČET
O: Spoznavanje
Delavnica o Evropi
Ljubljane:
Transport po
Slovenščina
mestu

TOR 9.
SRE 10.
Obeleženje dneva Slovenščina
Evrope

Mikado vaje

14.
PON 15.
Slovenščina
Angleščina

4.
PET 5.
SOB 6.
NED
Ročne spretnosti: Rekreativni pohod Pohod na Rožnik
Izdelava cvetličnih ob žici
loncev in
zasaditev rastlin

TOR 16.
SRE
O: Zaposlitev:
Kako najti
zaposlitev in vse
Tek
Mikado vaje
o zaposlitvenem
intervjuju
21.
PON 22.
TOR 23.
SRE
Delavnica kje
O: Stanovanje:
Slovenščina
so ljudje, ki
Kako najti
jih
poznaš
in
stanovanje in
Mikado vaje
pošiljanje pošte s vse o plačevanju
pozdravi
najemnine
28.
PON 29.
TOR 30.
SRE
Delavnica
Angleščina
Postopek
spoznavanja
pridobitve očal
osnov jezikov v
Evropi

ČET 11.
PET 12.
SOB 13.
NED
Relevantna
Tek in odbojka
Družabne igre
zakonodaja
Evropske unije
Tek ali sprehod
Pohod na Šmarno
goro

17.
ČET 18.
PET 19.
Delavnica o
Dan muzejev Tek
evropski geografiji obisk muzeja
Slovenščina
24.
Slovenščina

Mikado vaje

SOB 20.
NED
Sprehod v Tivoliju
in tek

Mikado vaje

ČET 25.
PET 26.
SOB 27.
Turnir v mikadu
Maraton za ženske Sprehod
(zunanji izvajalec)

NED

Mikado vaje
31.
ČET
Obeleženje dneva
športa
Slovenščina

Ves mesec poteka fotografski natečaj z
namenom priprave razstave v juniju.
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Junij: mesec beguncev

1.
PET 2.
SOB
Otvoritev dneva
Javne razprave ali
beguncev
delavnice na temo
beguncev
4.
PON
Javne razprave ali
delavnice na temo
beguncev

3.
NED
Javne razprave ali
delavnice na temo
beguncev

5.
TOR 6.
SRE 7.
ČET 8.
PET 9.
SOB 10.
NED
Javne razprave ali Javno obeleženje Zaključek tedna
Obeleženje dneva Odbojka vaje
Družabne igre
delavnice na temo dneva beguncev beguncev
Primoža Trubarja
beguncev

11.
PON 12.
TOR
Delavnica z
Slovenščina
osebo s statusom
- nasveti,
Odbojka vaje
odgovarjanje na
vprašanja ...
18.
PON 19.
TOR
Slovenščina
Angleščina

13.
SRE
O: Zaposlitev:
Kako najti
zaposlitev in vse
o pasteh dela na
črno
20.
SRE
O: Ureditev
telefonije

14.
Slovenščina

27.
SRE
O: Stanovanje:
Kako najti
stanovanje in
vse o odnosu z
najemodajalcem

28.
ČET 29.
PET 30.
SOB
Obeleženje dneva Delavnica pravne Sprehod po poti
državnosti
pomoči prosilcem ob žici

Odbojka vaje
25.
PON 26.
TOR
Slovenščina
Obeleženje dneva
podpore žrtvam
mučenja

ČET 15.
PET 16.
SOB 17.
NED
Ročne spretnosti Odbojka vaje
Pohod na Šmarno
(zunanji izvajalec):
goro
sestavi
si
svoje
Odbojka vaje
kolo

21.
ČET 22.
PET 23.
SOB 24.
NED
Integracijska
Odbojka vaje
Turnir v odbojki
Sprehod po
dejavnost: javni
Tivoliju
pogovor o iskanju
statusa begunca

Slovenščina
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Julij: mesec izletov

2.
PON 3.
Slovenščina
Angleščina
Košarka vaje
9.
PON 10.
Angleščina
Slovenščina

1.
NED
Ročne spretnosti:
izdelava torbe

TOR 4.
SRE 5.
O: Spoznavanje
Slovenščina
Ljubljane:
Poštni sistem in
pošiljanje pošte

TOR 11.
SRE
O: Zaposlitev:
Kako najti
zaposlitev in vse o
Košarka vaje
iskanju dela preko
agencij
16.
PON 17.
TOR 18.
SRE
Slovenščina
Angleščina
O: Pošiljanje
denarja preko
pošte
Košarka vaje
23.
PON 24.
Slovenščina
Angleščina

30.
PON 31.
Slovenščina
Angleščina

12.
Slovenščina

ČET 6.
Sprehod po
Tivoliju

PET 7.
Izlet v gore

SOB 8.
NED
Pohod na Rožnik

Košarka vaje
ČET 13.
PET 14.
SOB 15.
NED
Obisk
Izlet na kopališče Družabne igre
botaničnega vrta
Košarka vaje

19.
Slovenščina
Košarka vaje

TOR 25.
SRE 26.
O: Stanovanje:
Slovenščina
Kako najti
stanovanje in
vse o ogledu
stanovanja
TOR

ČET 20.
PET 21.
SOB 22.
NED
Obisk živalskega Turnir v košarki
Izlet na jezero
vrta
Košarka vaje
ČET 27.
PET 28.
SOB 29.
NED
Priprave na izlet
Izlet na morje
Otvoritev javne
fotografske
razstave

Ves mesec poteka fotografski natečaj
z namenom priprave razstave konec
meseca.
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Avgust: mesec športa

1.
SRE
O: Spoznavanje
Ljubljane:
Možnosti športnih
aktivnosti
Namizni tenis vaje
6.
PON 7.
TOR 8.
SRE
Slovenščina in
O: Zaposlitev:
Angleščina
košarka vaje
Kako najti
zaposlitev ter
Košarka vaje
Košarka vaje
dopust in bolniška
odsotnost
13.
PON 14.
TOR 15.
SRE
O: Vse na temo
Slovenščina
Anleščina
banke

2.
Slovenščina

Namizni nogomet Namizni nogomet
vaje
vaje

Namizni nogomet
vaje

20.
PON 21.
Slovenščina
Angleščina

TOR 22.
SRE
O: Stanovanje:
Kako najti
stanovanje in vse
Nogomet vaje
Nogomet vaje
o iskanju preko
agencije
27.
PON 28.
TOR 29.
SRE
Ogled
Slovenščina
Angleščina
nogometne tekme

23.
Slovenščina

Odbojka vaje

Odbojka vaje

Odbojka vaje

ČET 3.
PET 4.
SOB 5.
NED
Namizni tenis vaje Turnir v namiznem Tek in badminton
tenisu

Namizni tenis vaje
9.
Slovenščina

ČET 10.
Košarka vaje

Košarka vaje
16.
Slovenščina

PET 11.
SOB 12.
NED
Turnir v košarki
Pohod ob poti ob
žici in družabne
igre

ČET 17.
PET 18.
SOB 19.
NED
Namizni nogomet Turnir v namiznem Pohod na Rožnik
vaje
nogometu
in badminton

ČET 24.
PET 25.
SOB 26.
NED
Nogomet vaje
Turnir v nogometu Pohod na
Šmarno goro in
badminton
Nogomet vaje

30.
Slovenščina

ČET 31.
PET
Turnir v odbojki
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September: mesec izobraževanja

1.
SOB
Ročne spretnosti:
Izdelaj si svoj
zvezek
3.
PON 4.
TOR 5.
SRE 6.
Slovenščina
Delavnica na temo O: Spoznavanje
Slovenščina
malih sivih celic 1 Ljubljane: Šole in
možnosti šolanja Pikado vaje
Pikado vaje
Angleščina
10.
PON 11.
Angleščina
Slovenščina

2.
NED
Kreativna
delavnica:
Ureditev zvezka

ČET 7.
PET 8.
SOB 9.
Pikado in Male
Obeleženje
Sprehod
sive celice vaje
dneva za boj proti
nepismenosti

NED

TOR 12.
SRE
O: Zaposlitev:
Kako najti
zaposlitev in
Pikado vaje
Male sive celice
vse o odnosih s
vaje
sodelavci
17.
PON 18.
TOR 19.
SRE
Slovenščina
Angleščina
Delavnica na
temo dodatnih
izobraževanj
Pikado vaje
Male sive celice
vaje

13.
ČET 14.
PET 15.
SOB 16.
NED
Delavnica na temo Pikado in Male
Družabne igre
Pohod na Rožnik
malih sivih celic 2 sive celice vaje

24.
PON 25.
TOR 26.
SRE
Slovenščina
O: Stanovanje:
Delavnica na temo
Kako najti
svetovnih jezikov
stanovanje in
Male sive celice
kako se odločiti za
vaje
ustrezno lokacijo

27.
Slovenščina

20.
Slovenščina

ČET 21.
Pikado vaje

Pikado vaje

PET 22.
SOB 23.
NED
Turnir v pikadu
Priprave na
roditeljski
sestanek za starše
šolajočih otrok

ČET 28.
PET 29.
SOB 30.
Male sive celice
Turnir v Malih sivih Sprehod
vaje
celicah

Male sive celice
vaje

NED

87

Oktober: mesec glasbe (in otrok)

1.
PON 2.
Dan glasbe:
Angleščina
spoznavamo
glasbila

TOR 3.
SRE 4.
Obeleženje dneva Slovenščina
otroka

8.
PON 9.
Angleščina
Slovenščina

TOR 10.
SRE
O: Zaposlitev:
Kako do
zaposlitve in
Balinčkanje vaje
vse o pripravi
življenjepisa
15.
PON 16.
TOR 17.
SRE
Obeleženje
Obeležitev dneva O: Stanovanje:
dneva hoje: kako hrane
Kako najti
pravilno hoditi na
stanovanje in vse
Balinčkanje vaje
sprehod
o vzdrževanju 1
22.
PON 23.
Slovenščina
Angleščina

29.
PON 30.
Slovenščina
Angleščina

ČET 5.
PET 6.
SOB 7.
Ročne spretnosti: Balinčkanje vaje
Sprehod
Izdelava glasbil

11.
ČET 12.
PET 13.
SOB 14.
NED
Delavnica petja
Balinčkanje vaje
Družabne igre
Sprehod
in spoznavanja
pesmi v
Balinčkanje vaje
slovenščini
18
ČET 19.
PET 20.
Delavnica petja
Balinčkanje vaje
Turnir v
in spoznavanja
balinčkanju
pesmi v jezikih
prosilcev

SOB 21.
NED
Delavnica petja in
igranja na glasbila

TOR 24.
SRE 25.
ČET 26.
PET 27.
SOB
Obeleženje dneva Obeleženje dneva Koncert v azilnem Obisk koncerta
OZN
suverenosti
domu: Pokaži kaj
znaš
Slovenščina

TOR 31.
SRE
Obeleženje dneva
reformacije in
Delavnica o izvoru Kreativna
praznovanje noči
noči čarovnic,
delavnica izdelave čarovnic
primerjava kultur mask

NED

28.
NED
Kreativna
delavnica:
izdelava mask
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November: mesec narave

5.
PON 6.
Angleščina
Slovenščina

1.
ČET 2.
PET 3.
SOB
Obeleženje dneva Namizni tenis vaje Jesenski
spomina na mrtve
sprehod po
Tivoliju in ogled
dokumentarnega
filma o naravi
TOR 7.
SRE 8.
ČET 9.
PET 10.
SOB
Obisk
Slovenščina
Ročne spretnosti Namizni tenis vaje
botaničnega vrta
(zunanji izvajalec)

TOR 14.
SRE
O: Zaposlitev:
Kako najti
Namizni tenis vaje zaposlitev in vse o
različnih delovnih
mestih
19.
PON 20.
TOR 21.
SRE
Slovenščina
Narava kjer sem
O: Uporabna
doma in ogled
spletna mesta
dokumentarnega
Namizni tenis vaje
filma o naravi
26.
PON 27.
Obisk živalskega Angleščina
vrta in ogled
dokumentarnega
filma o naravi

NED

11.
NED
Družabne igre

Namizni tenis vaje

Namizni tenis vaje
12.
PON 13.
Slovenščina
Angleščina

4.
Sprehod

15.
Slovenščina

ČET 16.
PET 17.
SOB 18.
NED
Narava v
Obeleženje dneva Namizni tenis vaje
Sloveniji in ogled izseljencev
Namizni tenis vaje dokumentarnega
filma o naravi

22.
Slovenščina

TOR 28.
SRE 29.
O: Stanovanje:
Slovenščina
Kako najti
stanovanje in vse
o vzdrževanju 2

ČET 23.
PET 24.
SOB 25.
NED
Obeleženje dneva Turnir v namiznem Ogled filma v kinu
Rudolfa Maistra
tenisu
Namizni tenis vaje
ČET 30.
Kviz o naravi

PET
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December: mesec solidarnosti (človekovih pravic,
praznikov in boja proti trgovini z ljudmi)

3.
PON 4.
Slovenščina
Angleščina
Pikado vaje
10.
PON 11.
Delavnica na temo Angleščina
človekovih pravic
(zunanji izvajalec) Pikado vaje

TOR 5.
SRE
O: Spoznavanje
Ljubljane: Drsanje
v centru Ljubljane

19.
SRE
O: Stanovanje:
Kako najti
stanovanje in vse
o nakupu, najemu
in socialni podpori
24.
PON 25.
TOR 26.
SRE
Praznovanje pred Praznovanje
Obeleženje dneva
božičnega večera božiča
samostojnosti in
enotnosti
Pikado vaje
31.
PON
Praznovanje
novega leta

6.
ČET 7.
PET 8.
SOB 9.
NED
Serija delavnic
Kvačkane igrače Kvačkane igrače Kvačkane igrače
ročnih spretnosti:
Kvačkane igrače
Pikado vaje

TOR 12.
SRE 13.
Slovenščina
O: Zaposlitev:
Kako najti
zaposlitev in vse o Pikado vaje
prekvalifikaciji

17.
PON 18.
TOR
Pleteni izdelki
Obeleženje dneva
migrantov
Slovenščina
Pikado vaje

1.
SOB 2.
NED
Obeleženje
Družabne igre
dneva za boj proti
AIDS-u in dneva
proti suženjstvu

ČET 14.
PET 15.
SOB 16.
NED
Serija delavnic
Pleteni izdelki
Pleteni izdelki
ročnih spretnosti:
Pleteni izdelki
Pikado vaje

20.
ČET
Obeleženje dneva
medsebojne
solidarnosti
27.
Slovenščina

21.
PET
Kreativna
delavnica:
izdelava voščilnic

22.
SOB 23.
NED
Sprehod po
Okraševanje
adventni Ljubljani azilnega doma
Pikado vaje

ČET 28.
PET 29.
SOB 30.
NED
Javna diskusija na Turnir v pikadu
Zimski sprehod
temo človekovih
pravic in boja
Družabne igre
proti trgovini z
ljudmi
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6.7 Posamezne aktivnosti

Delavnice opolnomočenja: Mesečno se izpeljejo tri tematske delavnice:
- prva sreda delavnice integracije v okolje,
- druga sreda delavnice o zaposlitvi,
- četrta sreda delavnice s področja stanovanja.
- Vmesne srede se zapolnijo z relevantnimi tematikami.
Za vsako področje je specializiran drug član nevladne organizacije. Tako je vsak primerno
usposobljen za svojo temo. Če imajo prosilci vprašanje še pred delavnico, se lahko
oglasijo pri izbranem delavcu, ko je prisoten v azilnem domu.
Delavnica ima svojo oglasno desko na hodniku. Na njej je vabilo na naslednjo
delavnico (termin ter vsebina) in bistvene informacije iz prejšnje delavnice.
Delavnice opolnomočenja o poznavanju okolja se izvajajo na terenu ali v skupnih
prostorih. Ko se izvaja v skupnih prostorih, je delavnica sestavljena iz dveh delov:
predstavitve tematike in časa za vprašanja.
Delavnice o zaposlitvi in s področja stanovanja se izvajajo v skupnih prostorih in
imajo enako strukturo. Vedno se začne z vprašanjem, kako najti zaposlitev/stanovanje,
kjer se na kratko opiše pogoste metode iskanja. Temu sklopu pa sledi specifična
tematika. Med te spadajo pravice delavcev, višina plače, priprave na razgovor, odnos z
najemodajalcem in sostanovalci, plačevanje najemnine in urejanje dokumentov za selitev.
Na koncu je vedno čas za vprašanja o iskanju na splošno ali na temo predstavljene teme.
Delavnice z relevantnimi tematikami so strukturirane kot spoznavanje okolja iz
predstavitve teme in vprašanj. Po potrebi se lahko prav tako izvajajo na terenu.
Turnirji: Proti koncu vsakega meseca se organizira turnir v določeni disciplini. Te so
večinoma športne: namizni tenis, nogomet in podobno, med njimi pa je tudi turnir v
znanju. Priprave na turnir so organizirane (prosilci pa lahko vadijo tudi sami), na njih se
beleži rezultat, ki za turnir določi pare tekmovalcev, ki tekmujejo drug proti drugemu.
Tekmuje se na izločanje, zmagovalci dobijo nagrado.
Turnirji se končajo s podelitvijo nagrad, kar prosilce dodatno vzpodbudi k
sodelovanju. Vsi udeleženci dobijo nekaj malega, na primer čokoladico, čips ali suho
sadje. Zmagovalci pa prejmejo kaj več, na primer košarico sadja, slušalke oziroma nekaj v
manjši vrednosti, kar bi jim koristilo.
Integracijske dejavnosti: Enkrat mesečno je organizirana dejavnost s ciljem čim boljše
integracije v družbo. Gre se predvsem za druženje z lokalnimi prebivalci, da se
medsebojno bolje spoznajo, se pogovarjajo, se kaj naučijo drug od odrugega.
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Delavnice ročnih spretnosti: Na delavnicah si prosilci sami izdelajo izdelke, ki jim
koristijo v vsakdanu ali jim polepšajo njihovo bivanjsko okolje. Pri izvedbi delavnic ročnih
spretnosti bomo k sodelovanju povabili tudi zunanje organizacije, ki se ukvarjajo s tem
področjem. Primeri delavnic in izdelkov so opisani v poglavjih 7.5, 7.6 in 7.7.
Obeleženje praznikov in svetovnih dnevov: Ob praznikih in svetovnih dnevih ali pred
njimi skupaj s prosilci spoznavamo koncept dneva in ga, če je mogoče, poskušamo
povezati z dnevi in tradicijo, ki je prosilcem blizu.
Učna in psihosocialna pomoč: Prosilcem bo vsak dan na voljo eden izmed delavcev, s
katerim se lahko pogovorijo o svojih težavah. Šolajočim se pa bo na voljo za učno pomoč.

6.8 Mreža zunanjih izvajalcev

Za izvedbo detektiranih in zamišljenih aktivnosti projekt poleg obstoječih izvajalcev (IAŠ)
za izvajanje predvideva tudi sodelovanje z mrežo zunanjih izvajalcev. Le-to bi tvorile
nevladne organizacije, društva, zavodi in podobna združenja z namenom zagotavljanja
kvalitetnejših aktivnosti. Sodelovanje je smiselno pri specifičnih temah, na primer:
- Januar: Predavanje o zdravi prehrani bi izvedli člani Društva študentov medicine
Ljubljana, ki redno izvajajo takšna in podobna izobraževanja.
- Junij: Delavnico ročnih spretnosti, kjer si lahko sestavijo kolo, bi se izvedlo v
sodelovanju s Študentskimi domovi Ljubljana, ki dvakrat letno odstranjujejo zapuščena
kolesa. Namesto da se deli in kolesa vržejo stran, jih darujejo za prosilce. Skupaj si
jih potem obnovijo in sestavijo. Oboji imajo korist - študentski domovi se znebijo
nikogaršnjih koles, prosilci pa pridobijo transportno sredstvo.
- November: Delavnica ročnih spretnosti s skupino Oloop. Prosilci bi se spoznali z
ročnimi spretnostmi ustvarjanja v času dolgih večerov. Skupina Oloop pa je znana po
vodenju socialnih projektov z ranljivimi skupinami.
- December: Delavnico na temo človekovih pravic bi izvedli predstavniki Amnesty
International, organizacije, ki zvesto zastopa človekove pravice.
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7. Razvoj projekta –
produktno
oblikovanje

7.1 Brief

Cilji projekta: Spremeniti trenutno mikrookolje prosilcev za azil. Vplivati želimo na vsaj
deset mikrookolij prosilcev.
Načrtovalska izhodišča:
- funkcionalnost produkta za prosilce,
- upoštevanje omejitev s strani notranjega ministrstva,
- nizki stroški materiala in izdelave,
- dovolj enostavna in hkrati zahtevna izdelava, da bo izvedljiva in zanimiva za prosilce.
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7.2 Raziskava
7.2.1 Kaj sestavlja naše
mikrookolje?

Slika 42 Razmišljanje o mikrookolju (osebni arhiv).
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Slika 43 Vrste mikrookolij (osebni arhiv).
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7.2.2 Mikrookolja v azilnem
domu

Tekom terenskih opazovanj sem opazila različne tlorise mikrookolij:
Skupni prostori:
Prosilcem je na voljo velik skupen prostor, ki je opremljen s stoli in mizami ter mizo
za namizni tenis. Na vsakem oddelku je na voljo skupen prostor. Nekateri izmed teh
prostorov so opremljeni tudi z računalnikom, kuhinjsko opremo ali fitnes napravami. Do
prostorov na oddelku imajo dostop le prebivalci tistega oddelka.

Slika 45 Skupni prostor v azilnem domu (osebni arhiv).

Sobe prosilcev (primer moške sobe):
Soba je relativno majhna, približno 4,5 m dolžine in 1,5 m širine. Na levi strani je
neuporaben pograd, naprej je še ena postelja. Na desni so ob steno postavljene omare iz
pločevine, podobne omaricam v športnih garderobah, do stene je še ena postelja. Med
posteljama je stol, nad njim je okno z ozko polico, pod oknom pa radiator. Na stolu je
skodelica s kavo, cigareti in druge drobnarije. Soba je namenjena štirim osebam.
Slika 44 Skici dveh sob (osebni arhiv).
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Sobe prosilcev (primer družinske sobe):
V sobi je živela tričlanska družina iz Irana, otrok je bil ob obisku star sedem mesecev. V njej
imajo eno veliko posteljo (zdi se mi, da je postelja sestavljena iz štirih običajnih postelj),
večjo omaro, otroško posteljico, otroško previjalno mizo, kot z oblačili in obutvijo. V kotu
pri vratih imajo hladilnik, na njem pa grelec vode. Pred oknom je majhna mizica s stolom
in računalnikom. Po steni, kjer so vhodna vrata, so obešene plišaste igračke, med njimi
veliko sonce nad vrati.

Slika 46 Skica družinske sobe (osebni arhiv).
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7.2.3 Področja znotraj
mikrookolij

Med različnimi aspekti mikrookolij in predmeti, ki se tam nahajajo, sem glede na
relevantnost in izvedljivost izpostavila deset področij. S pomočjo metode viharjenja sem
prišla do predlogov različnih produktov, ki ustrezajo področju.
Področja:
1. Zasebnost/tišina
2. Shranjevanje predmetov in zasebnost znotraj tega
3. Elektronski produkti in pripadajoče potrebščine
4. Vzgajanje rastlin
5. Šport
6. Potencialne tehnične dejavnosti
7. Gibanje, transport, potovanje
8. Skrb za zdravje in higieno
9. Kolesa
10. Zbirni center in kako ga lahko izkoristimo
Razmišljanje se je nadaljevalo v smeri: za katere dejavnosti potrebujemo predmete s tega
področja -> kateri predmeti to so -> oblikovalska rešitev/odgovor.

Slika 47 Razmišljanje o področju koles (osebni arhiv).
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Slika 48 Razmišljanje o področju zasebnosti in tišine (osebni arhiv).
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Slika 49 Razmišljanje o področju shranjevanja predmetov (osebni arhiv).
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Slika 50 Razmišljanje o področju elektronskih stvari in potrebščin zanje (osebni arhiv).
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Slika 51 Razmišljanje o področju vzgajanja rastlin (osebni arhiv).
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Slika 52 Razmišljanje o področju šprta (osebni arhiv).
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Slika 53 Razmišljanje o področju tehnične dejavnosti (osebni arhiv).
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Slika 54 Razmišljanje o področju gibanja, transporta in potovanja (osebni arhiv).
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Slika 55 Razmišljanje o področju skrbi zase (osebni arhiv).
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7.3 Iskanje rešitve

Med predlogi smo izbrali osem potencialnih produktov za nadaljno obravnavo. Produkti
so bili izbrani na podlagi kriterija uporabnosti, enostavnosti in možnosti izdelave ter
primernosti.
- Analogni zvočniki
- Naredi-si-sam projektor
- Mini sef
- Vreče/torbe
- Domača lekarna
- Toaletna torbica (malo drugače)
- Nakit iz modelirne mase
- Mini vrt
Mnenje o predlaganih produktih sem preverila pri Moniki (IAŠ). Komentirala je, da bi
opustila idejo o domači lekarni, da se izognemo obtožbam in komplikacijam, če bi se
komu kaj naredilo.
Pripravili smo potencialne delavnice, kot bi se izvedle, za izdelavo posameznega produkta.
Analogni zvočniki76
Potrebni materiali: tulec, ki je na eni strani zaprt, podstavek – karton ali vezana plošča,
dekoracija – barve, pesek, gumbi, kolaž, Olfa nož ali žagica, lepilo.
Postopek izdelave: Tulec odrežemo na 10cm od zaprtega roba. Ojačamo ga s palčkami
od sladolednih lučk. Iz zgornje strani odrežemo luknjo glede na širino našega telefona,
pomagamo si s pisalom in Olfa nožem. Iz kartona izrežemo podstavek, ki se naj na eni
strani prilega tulcu. Prilepimo ga na tulec. Okrasimo glede na lastne preference.
Cena materialov: Tulec – 0,50 €; Karton – minimalna cena; Barve in ostalo - ~5–10 € na
skupino; Lepilo – 5 €/kos. Nekaj olfa nožev je že tam. Skupno: ~16 €.
Projektor za mobitel77
Potrebni materiali: Škatla s pokrovom, lupa za branje, karton/pena/vezana plošča za
stojalo, vroče lepilo, žagica, skalpel.
Postopek izdelave: Lupi odrežemo držalo, da ostane le leča. Na ožji rob škatle na
sredino obrišemo lečo in krog izrežemo s pomočjo skalpela. Ob luknjo z vročim lepilom
prilepimo lečo. Iz kartona odrežemo pravokotnik, ki se prilega notranjosti škatle, karton
76
Vir postopka: Houtje Boom - Be Creative, Turn a Pringles box into an acoustic amplifier, YouTube, 14. 6. 2015,
dostopno na <www.youtube.com/watch?v=lBDC1f7HVsY> (5. 4. 2017).
77
Vir postopka: TechBuilder, Build a smartphone projector with a shoebox, YouTube, 6. 7. 2015, dostopno na
<www.youtube.com/watch?v=Tx4vPeL9y2g> (5. 4. 2017).
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naj bo vzporeden stranici z luknjo. Odrežemo še en pravokotnik za na dno škatle in ju
pravokotno zlepimo skupaj. Na pokončnem pravokotniku dolepimo poličko za telefon.
Škatlo po želji prebarvamo. Pri uporabi moramo paziti le, da bo slika na mobitelu
obrnjena na glavo. Ostrino slike kalibriramo s pomikanjem stojala s telefonom po škatli –
spreminjamo oddaljenost od leče.
Cena materialov: Lupa – 1 €; škatla in karton – minimalna cena; pištola z vročim lepilom
in dodatne palčke vročega lepila - ~5 €. Skupno: ~15 €.
Vreče in torbe
Potrebni materiali: Blago, zadrge, vrvi, šivalnik, sukanec.
Postopek izdelave: Blago narežemo na kose po navodilih. Sešijemo jih med sabo.
Pomagamo si s šablono za določeno obliko vreče ali torbe. Dodamo vrvi za držala ali
naramnice in dodatne kose blaga za dekoracijo. Vreče ali torbe lahko naredimo tudi s
predelavo starih oblačil.
Cena materialov: Blago – 1–10 €/m2, 1 izdelek ~ 0.5 m2 ali donacija blaga; vrvi - 1,5 €/
izdelek; šivalni pripomočki – 2 € za skupino. Skupno: ~ 22 €.
Mini sef
Potrebni materiali: Lesene deske, žeblji/lepilo, ključavnica, tečaji, barva za les.
Postopek izdelave: 5 lesenih desk z žeblji ali vijaki zbijemo skupaj. Šesta deska mora
biti tako velika, kot obod vmesnih štirih. Na obod in na šesto desko pritrdimo tečaje. Na
sprednji strani namestimo ključavnico. Po želji okrasimo/pobarvamo.
Cena materialov: Les – 10 €; tečaji – 1 €; žeblji – 1 €; ključavnica – 5 €. Skupno: ~ 40 €.
Toaletna torbica
Potrebni materiali: glej vreče in torbe
Postopek izdelave: glej vreče in torbe
Cena materialov: glej vreče in torbe
Nakit iz modelirne mase
Potrebni materiali: modelirna masa, pripomočki za modeliranje z glino, barve, vrvi.
Postopek izdelave: Iz modelirne mase oblikujemo kroglice ali druge oblike in jih s
palčko predremo, da imajo luknjo. Ko se posušijo, jih po želji pobarvamo.
Cena materialov: Modelirna masa – 2–5 € na paket; pripomočki - 3 € na skupino, vrvi –
3 € na skupino; barve – 3 € na skupino. Skupno: ~ 14 €.
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Mini vrt
Potrebni materiali: Škatla, polivinil, zemlja, semena, dodatki, pištola za vroče lepilo,
žebljički, sponke.
Postopek izdelave: V škatlo pritrdimo polivinil tako, da pokrijemo celotno notranjost
brez lukenj v polivinilu. Na polivinil nasujemo zemljo in posadimo rastline. Dodamo jim
lahko napise ali dekoracijo.
Cena materialov: Škatla – 3 €/kos, polivinil – 3 €/skupino, zemlja – 7 €/skupino, semena –
0,20 €/osebo, vroče lepilo 2 €/skupino. Skupno: ~ 44 €.
Sledila je sinteza predlaganih rešitev, kjer sem vsako rešitev vrednotila glede na kriterij:
- potrebe po tem izdelku;
- predznanja, ki ga bi prosilci za izdelavo potrebovali;
- težavnost izdelave;
- dostopnost do materiala;
- cene materiala;
- potrebnih pripomočkov in
- kateri skupini prosilcev je delavnica namenjena.
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Slika 56 Vrednotenje predlogov (osebni arhiv).
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7.4 Koncept rešitve

Magistrsko delo sledi konceptu izvajanja aktivnosti v azilnem domu. Del teh aktivnosti so
delavnice ročnih spretnosti, pri katerih si prosilci sami izdelajo uporaben izdelek. S tem si
krepijo ročne spretnosti in se družijo med sabo, hkrati pa pridobijo novo lastnino, ki so si
jo izdelali sami.
Produktni del naloge se ukvarja z vprašanjema kaj in kako. Kaj prosilci sploh
potrebujejo, da bi si izboljšali svoj vsakdan? Kako zastaviti delavnico, da bodo najlažje
prišli do izdelka? Pri tem se postavljamo v vlogo nevladne organizacije, ki bi takšne
delavnice pripravila. Produkti morajo biti enostavni za izdelavo, da jih bodo prosilci znali
izdelati in da bodo animatorji znali demonstrirati izdelavo. Izdelek mora zadostovati
estetskim standardom, ki si jih kot oblikovalka zastavim sama.
Hkrati je pri načrtovanju delavnice potrebno upoštevati še omejitve nevladne
organizacije, ki jih ima pri izvedbi delavnice v azilnem domu. Ti omejitvi sta čas in denar. V
azilnem domu se takšna delavnica lahko izvede med 16h in 18h. Torej morajo biti produkti
izdelani v približno eni uri, drugače mora biti delavnica zasnovana kot vsakotedenska ali
večdnevna delavnica. Nevladne organizacije imajo omejene količine denarja, s katerimi
lahko razpolagajo za izvedbo delavnic. Pri izbiri materialov in orodij je potrebno gledati na
ceno, da bo čimbolj dostopna za organizacijo ali pa priskrbeti sponzorska sredstva.
Med možnostmi za izdelke sem si izbrala tri: lonce za rastline, torbe in kvačkane
igrače. Izdelki so iz treh različnih področij uporabe, izdelovali pa jih bodo različni profili
prosilcev. Lonci za rastline se bodo izdelovali v začetku maja, ko je aktualno sajenje rastlin.
Na delavnici si bodo prosilci izdelali lonec in vanj posadili seme. Torbe se izdelujejo v
začetku julija, ki je predviden kot mesec izletov. Olajšale bodo izhode iz azilnega doma.
Torbe so za izdelavo težavnejše od loncev. Na koncu leta, ko se vsi obdarujejo, se bodo
izdelovale kvačkane igrače. Izdelava teh bo najtežja od vseh, je pa dober način, kako sami
poceni izdelamo darila.
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7.5 Lonci za rastline
7.5.1 Oblikovalska izhodišča

Delavnica izdelave loncev za rastline ima dva cilja: kreativno preživljanje prostega časa in
izdelava izdelka, ki bo polepšal prostore prosilcev.
Lonci naj bodo izdelani iz kartona, ker je to najcenejši material, ki mi je na
voljo (dostopen na Akademiji). Oblika naj bo enostavna za izdelavo, hkrati pa dovolj
kompleksna, da bo popestrila bivalna okolja.

7.5.2 Navdih

Slika 57 Inspiracija za lonce (pridobljeno s <www.pinterest.com/limonajtk/karton-in-lonci/> [5. 4. 2018]).
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7.5.3 Razvoj loncev za
rastline

Slika 58 Nabor skic razmišljanja o obliki loncev za rastline (osebni arhiv).

113

Med skiciranimi oblikami sem se odločila
za lonce v obliki Platonskih teles, ki so
sestavljena iz enakostraničnih trikotnikov.
Oblika je bila izbrana zaradi modularnosti in
enostavne izdelave.
Modeli se razlikujejo glede na
osnovo Platonskega telesa po številu
uporabljenih trikotnikov in kotom med
posameznimi trikotniki.
Izbrane oblike sem izdelala iz kartona
(7 mm, pet slojev), ki je skupaj spojen z
vročim lepilom.

Slika 59 Zarobljeni trikotniki (osebni arhiv).

Slika 60 Zarobljeni trikotniki (osebni arhiv).

Slika 61 Oktaeder 7/8 ploskev (osebni arhiv).

Slika 63 Zarobljeni trikotniki (osebni arhiv).

Slika 62 Zarobljeni trikotniki (osebni arhiv).

Slika 64 Zarobljeni trikotniki (osebni arhiv).
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7.5.4 Testiranje koncepta s
prosilci za azil 24. 4.
2017

Izdelavo loncev za rastline iz kartona sem
testirala na vrtnarski delavnici v azilnem
domu. Pred delavnico sem prosilce, ki sem
jih srečala, obvestila o delavnici. Prišla je
ena prosilka in en zaposlen na IAŠ.
Delavnica je bila zastavljena tako,
da si prosilci izdelajo lonce iz kartona, ki jih
plastificirajo, nato pa napolnijo z zemljo.
Trikotniki so bili vnaprej pripravljeni. Na
koncu si vsak posadi seme rastline, ki ima
zdravilne učinke ali ima estetsko vrednost
za prostor. Na voljo so bila semena sivke,
mete, janeža in dveh različnih vrst rož.
Navodila za izdelavo so bila podana
ustno, v pomoč so bili na delavnici tudi
primeri izdelanih loncev. Prosilka ni v celoti
sledila navodilom, zato je oblika njenega
lonca drugačna od predvidene, ima pa
veliko osebnostno noto izdelovalke.

Slika 65 Kolaž fotografij iz delavnice (osebni arhiv).
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Težavnost izdelave: Izdelava loncev je
bila ravno pravšnja. Ni zahtevala posebnih
veščin, potrebno je bilo le skupaj zlepiti
trikotnike. Hkrati pa je kompleksnost
sestavljanja loncev predstavljala oblika
sama, saj je bilo pri delu potrebno slediti
vzoru končne oblike.
Končni rezultat: Rezultati so bili drugačni
od originala. Vzrok za to so bili različni
koti med posameznimi trikotniki. Kljub
temu pa so nastali geometrični izdelki, ki
so imeli več osebnega pridiha ustvarjalca
kot dana vzorčna oblika. Opazilo se je
tudi nekaj napak v spojih med trikotniki,
ki so posledica nenatančnega spajanja in
nenatančnega izreza trikotnikov.
Izboljšave izdelka: so možne z večjo
natančnostjo pri pripravi materiala in
drugačni zasnovi trikotnikov, ki bi omilila
potencialne napake in nenatančnosti.
Zadovoljstvo: Udeleženci delavnice so bili
zadovoljni s svojimi izdelki in s posajenimi
rastlinami.
Uspešnost testiranja: Testiranje je
bilo uspešno. Uspelo nam je ugotoviti
pomanjkljivosti produkta, zaradi česar
bomo lažje nadaljevali z izpopolnjevanjem.
S testiranjem smo dosegli izdelavo šestih
kartonastih loncev, zasaditev šestih
rastlin, polepšanje skupnih prostorov in
popestritev mikrookolja v dveh sobah (ena
družinska soba – 3 osebe in ena soba za
samske moške – 2 osebi).
Slika 66 Kolaž fotografij lonca, ki ga je izdelala prosilka (osebni arhiv).
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7.5.6 Nadgradnja loncev

Obliko loncev smo nadgrajevali z
iskanjem novih oblik in z iskanjem najbolj
optimalnega spoja (slike spodaj).
Preverili smo tri različne spoje:
- potlačeni robovi (levi stolpec)
- pod kotom odrezani robovi (srednji
stolpec)
- odrezane zgornje štiri plasti kartona na
robu (desni stolpec)
Na koncu so primerjani rezultati.
Slika 67 Alternativna oblika (osebni arhiv).
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Slika 68 Kolaž primerjave med tremi spoji, 1-3: tlorisni pogled, 4-6: detajli (osebni arhiv).
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Slika 69 Kolaž primerjave med tremi spoji, 1-3: pogled v notranjost, 4-6: spoj oglišča, 7-9: detajl spoja (osebni arhiv).
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Kot najbolj primeren spoj se je izkazal tretji,
torej odrezani zgornji štirje sloji kartona na
robu. Testno je bil izdelan cel lonec.
Lonec je sestavljen iz prirezanih
trikotnikov: 3-krat odrezan en rob, 1-krat
odrezani trije robovi in 3-krat odrezana
dva robova. Ta lonec je poskusno izdelala
oseba, ki je to delala prvič.
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7

Slika 70 Kolaž izdelave testnega lonca, 1: pripravljeni trikotniki, 2: končna oblika, 3-7: detajli (osebni arhiv).
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Pri nadaljnjem razvoju loncev so bili
preizkušeni še drugačni načini spajanja.
Narejenih je bilo osem poizkusnih spojev - s
pomočjo barvnega lepilnega traka, različnih
barv in širin, s pomočjo žice in volne.
Na slikah je vsak spoj predstavljen z
osnovnim pogledom, detajlom zgornjega
oglišča in detajlom spodnjega oglišča.
Za nadaljevanje je bilo izbrano
spajanje z volno. To je bila najboljša
kombinacija dobrega spoja in estetike.
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Slika 71 Alternativni spoji, 1, 3, 5: zelen izolirni trak, 2, 4, 6: bel izolirni trak (osebni arhiv).
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Slika 72 Alternativni spoji, 1, 4, 7: dekorativni lepilni trak, 2, 5, 8: črni izolirni trak, 3, 6, 9: moder izolirni trak (osebni arhiv).
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Slika 73 Alternativni spoji, 1, 4, 7: lepilni trak v ogliščih, 2, 5, 8: žica v ogliščih, 3, 6, 9: preluknjano in šivano z volno (osebni arhiv).
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7.5.7 Končna rešitev loncev

Za končno obliko loncev sem se odločila
za vezanje z volneno vrvico, ki loncu doda
barvni akcent, in za plastificiranje s folijo,
ki zagotavlja vodoodpornost. Folija se pri
izdelavi zašije ob karton na vrhu lonca.
Plastifikacija je izvedljiva na dva načina:
- z vidnim zunanjim robom, kar karton
bolje zavaruje pred vodo ali
- z odrezanim robom, kjer je oblika bolj
izčiščena, a rob ni zaščiten.

Slika 74 Lonec 1 (osebni arhiv).

Slika 75 Izdelava lonca 1 (osebni arhiv).

Slika 76 Pogled na lonec 1 (osebni arhiv).

Prvi lonec je bolj primeren za rastline, ki se
jih dnevno zaliva, drugi pa za tiste, ki se jih
zaliva občasno.
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Slika 78 Izdelava lonca 2 (osebni arhiv).

Slika 79 Lonec 2 (osebni arhiv).

Slika 80 Lonec 2, detajl (osebni arhiv).

Slika 81 Pogled na lonec 2 (osebni arhiv).

124

7.6 Torbe
7.6.1 Oblikovalska izhodišča

Torba bo namenjena prosilcem za prenašanje osebnih ali nakupljenih stvari pri
sprehajanju ali kolesarjenju po Ljubljani.
Izdelava mora biti enostavna za odraslo osebo. Pri tem igrajo veliko vlogo navodila za
izdelavo, ki morajo biti čimbolj univerzalna in primerna za okolje različnih jezikov, različnih
stopenj pismenosti in različnih predznanj in spretnosti. Hkrati izdelava ne sme trajati več
kot skupno uro in pol.
Izgled izdelka mora zadostovati internim oblikovalskih standardom.
Na kratko: pripraviti torbo, ki bo v najkrajšem času na čim bolj enostaven način izdelana,
cena izdelave bo čim nižja, izdelek pa čim bolj estetsko zanimiv.

7.6.2 Navdih

Slika 82 Inspiracija za torbe (pridobljeno s <www.pinterest.com/limonajtk/vre%C4%8De-in-torbe-iz-blaga/> [5. 4.
2018]).
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7.6.3 Razvoj torb

Slika 83 Osnovna oblika torbe 1 (osebni arhiv).
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Slika 84 Osnovna oblika torbe 2 (osebni arhiv).

Slika 85 Intervencije v osnovno obliko 1 (osebni arhiv).

Slika 86 Intervencije v osnovno obliko 2 (osebni arhiv).

Slika 87 Intervencije v osnovno obliko 3 (osebni arhiv).
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Slika 89 Alternativna oblika 1 (osebni arhiv).

Slika 91 Alternativna oblika 3 (osebni arhiv).

Slika 90 Alternativna oblika 2 (osebni arhiv).

Slika 92 Alternativna oblika 4 (osebni arhiv).
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Izdelava delovnih modelov:
Med skiciranimi oblikami sem se odločila
testirati izdelavo vseh, ki so nevtralne.
Za predtestiranje izdelave sem ročno
sešila osnovno obliko torbe. Postopek je
trajal več kot tri ure. Za nadaljevanje sem se
odločila delati z ročnim šivalnikom (rdeča
naprava na sliki levo), ki šiva podobno kot
šivalni stroj, upravlja pa se kot spenjač.
#1: osnovna oblika torbe
+ Čas izdelave: 41:59
+ Kombinacija barv.
- Nestabilni šivi (zaradi nepoznavanja
delovanja šivalnika).
- Trakci za vrvico so prekratki.

Slika 93 Testiranje #1: potrebščine (osebni arhiv).

Slika 94 T#1: rezanje (osebni arhiv).

Slika 95 T#1: prvi šivi (osebni arhiv).

Slika 96 T#1: šivanje (osebni arhiv).
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Slika 100 T#1: notranji šivi (osebni arhiv).

Slika 97 T#1: končni rezultat (osebni arhiv).

Slika 98 T#1: vstavljanje vrvi (osebni arhiv).

Slika 101 T#1: vmesno stanje (osebni arhiv).

Slika 99 T#1: končana torba (osebni arhiv).

Slika 102 T#1: zategnjena vrv (osebni arhiv).
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#2: alternativna dvobarvna oblika
+ Čas izdelave: manj kot 1 ura
+ Estetsko privlačna rešitev.
- Uporaba pretrdega sukanca, posledično
se šivi parajo.

Slika 103 Testiranje #2: končni rezultat (osebni arhiv).

Slika 104 T#2: potrebščine (osebni arhiv).

Slika 105 T#2: detajl (osebni arhiv).

Slika 106 T#2: zategnjena vrv (osebni arhiv).
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#3: alternativna oblika
+ Čas izdelave: 36:22
+ Dobri šivi.
+ Uporaba kovic namesto trakov (lažja
izdelava in kovice kot estetski element).
- Širina vrvice je omejena z velikostjo
kovic.
- Težje zapiranje pri tej obliki.

Slika 107 Testiranje #3: končna oblika (osebni arhiv).

Slika 108 T#3: potrebščine (osebni arhiv).

Slika 109 T#3: izdelava kovic (osebni arhiv).

Slika 110 T#3: detajl (osebni arhiv).
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#4: alternativna oblika
+ Čas izdelave: 40:05
+ Zanimiva oblika.
+ Kovice kot estetski element.
+/- Šivi se ne parajo, moti pa, da se vidijo.

Slika 111 Testiranje #4: končni rezultat (osebni arhiv).

Slika 112 T#4: potrebščine (osebni arhiv).

Slika 113 T#4: detajl 1 (osebni arhiv).

Slika 114 T#4: detajl 2 (osebni arhiv).
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#5: osnovna dvobarvna oblika
+ Čas izdelave: 38:02
+ Kovice kot estetski element.
+ Estetsko zanimiv izgled.

Slika 115 Testiranje #5: končni rezultat (osebni arhiv).

Slika 116 T#5: potrebščine (osebni arhiv).

Slika 117 T#5: detajl 1 (osebni arhiv).

Slika 118 T#5: detajl 2 (osebni arhiv).
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7.6.4 Testiranje izdelave

V tej fazi projekta je bila načrtovana delavnica s prosilci za azil, kjer bi si sami izdelali torbe.
Ker pa se je novembra 2017 iztekel projekt, ki ga je IAŠ izvajal v azilnem domu, nisem
več imela dostopa v azilni dom. Testiranje izdelave sem izvedla na znancih z različnim
predznanjem šivanja. Pri testiranju so dobili na voljo ves material in navodila za izdelavo.
Ta so se z vsakim testiranjem iterirala glede na ugotovitve prejšnjega testiranja.
#1 testiranje izdelave:
Izdelovalka Maja ima nekaj izkušenj s šivanjem, tu in tam kaj pokrpa, zašije gumb. Med
izdelovanjem je bila pri mizi tudi njena hčerka, sin in mož sta jo nekajkrat zmotila. Okolje je
idealno simuliralo situacijo, kakršna bi bila v azilnem domu. Z izdelkom je zelo zadovoljna.
Torbo želi nazaj.

Slika 119 TI#1: izdelava 1 (osebni arhiv).

Slika 120 TI#1: izdelava 2 (osebni arhiv).

Slika 121 TI#1: končana torba (osebni arhiv).

Slika 122 TI#1: poziranje (osebni arhiv).
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Izdelava:
+ Čas izdelave: 1:02:09
+ Samoiniciativno šivanje za popravljanje.
- Težave z zaključevanjem šivov.
- Zaradi debeline blaga ni mogla pritrditi
kovice.
- Nisem pripravila pripomočka za
vstavljanje vrvice.
Navodila:
- Ni bilo točnih mer.
- 2. in 4. korak nista bila jasna.
- 9. korak je spregledala.
- Manjka korak, ko po potrebi odrežeš še
eno luknjo.

Slika 123 TI#1: sledenje navodilom (osebni arhiv).

Slika 124 TI#1: navodila (osebni arhiv).
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Slika 125 TI#2: izdelovanje 1 (osebni arhiv).

Slika 126TI#2: izdelovanje 2 (osebni arhiv).

Slika 127 TI#2: izdelovanje 3 (osebni arhiv).

Slika 128 TI#2: končana torba (osebni arhiv).

Slika 129 TI#2: poziranje (osebni arhiv).
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#2 testiranje izdelave:
Izdelovalka Monika ima več izkušenj s
šivanjem, v prostem času si je na stroj že
zašila svojo torbo. Med izdelovanjem sva
bili sami.
Navodila so v zelo dolgem formatu za lažje
sledenje korakom.
Izdelava:
+ Čas izdelave: 1:12:47
+ Zadovoljna z izgledom.
- Šivi se parajo.
- Vmes je zmanjkalo sukanca.
- Šivanje je prava vadba za mišice.
Navodila:
- 2. korak ni jasen.
- 5. korak je spregledala.
- Dolg format se ni obnesel, navodila so
se sama zgibala nazaj.

Slika 130 TI#2: sledenje navodilom (osebni arhiv).

Slika 131 TI#2: navodila (osebni arhiv).
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Slika 132 TI#3: izdelovanje 1 (osebni arhiv).

Slika 133 TI#3: izdelovanje 2 (osebni arhiv).

Slika 134 TI#3: izdelovanje 3 (osebni arhiv).

Slika 135 TI#3: končana torba (osebni arhiv).

Slika 136 TI#3: poziranje (osebni arhiv).
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#3 testiranje izdelave:
Izdelovalec Matej ima predznanje o šivanju,
a skoraj nikoli ne šiva. Med izdelovanjem
so bili okoli naju kolegi in sošolci in se
občasno vmešavali v proces izdelave. Pestro
vzdušje je podobno, kot bi lahko bilo v
azilnem domu.
Navodila so brez takratnega drugega
koraka, ki je bil prej obakrat spregledan.
Format je ponovno A4.
Izdelava:
+ Čas izdelave: 57:05
+ Navdušen nad praktičnostjo šivalnika.
- Zmanjkalo je sukanca.
Navodila:
- 2. korak ni bil jasen.
- Ni razumel linije šivanja (korak 9).

Slika 137 TI#3: sledenje navodilom (osebni arhiv).

Slika 138 TI#3: navodila (osebni arhiv).
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Slika 139 TI#4: izdelovanje 1 (osebni arhiv).

Slika 140 TI#4: izdelovanje 2 (osebni arhiv).

Slika 141 TI#4: izdelovanje 3 (osebni arhiv).

Slika 142 TI#4: končana torba (osebni arhiv).

Slika 143 TI#4: poziranje (osebni arhiv).
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#4 testiranje izdelave:
Izdelovalka Neža nima nobenega
predznanja o šivanju. Med izdelovanjem
je imela nekaj motenj (pogovarjanje in
gledanje televizije).
Navodila imajo dodane še tri verzije torbe
in navodila za uporabo ročnega šivalnika.
Izrisi so večji in bolj poudarjajo do sedaj
spregledane korake.
Izdelava:
+ Čas izdelave: 1:10:12
+ Se zabava ob gledanju delovanja
šivalnika.
- Zmanjkalo je sukanca.
Navodila:
- Šele v tretje pravilno razumela detajl iz
tretjega koraka.
Ta končna verzija navodil za delavnico je v
celoti na voljo v prilogi.

Slika 145 TI#4: sledenje navodilom (osebni arhiv).

Slika 146 TI#4: navodila (osebni arhiv).
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7.6.5 Končna rešitev torb

Kot rezultat načrtovanja delavnice je nastala kolekcija petih torb. Vse so sešite z ročnim
šivalnikom. Pri njihovi izdelavi sem uporabila le blago, ki sem ga lahko kupila v Centru
ponovne uporabe. Torbe lahko izgledajo zelo različno. Namen kolekcije je predstaviti
nabor možnosti ustvarjanja. Na delavnici si prosilci izberejo model in posnemajo izdelavo
ali pa si sami zamislijo svoj izgled.
V nadaljevanju sledi predstavitev posameznih torb.

Slika 147 Torba 1 (osebni arhiv).

Slika 148 Torba 2 (osebni arhiv).
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Slika 149 Torba 3 (osebni arhiv).

Slika 150 Torba 4 (osebni arhiv).

Slika 151 Torba 5 (osebni arhiv).
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Slika152 Torba 1, glavni pogled (osebni arhiv).
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Slika 154 Torba 1, detajl 1 (osebni arhiv).

Slika 153 Torba 1, izdelovanje (osebni arhiv).

Slika 155 Torba 1, detajl 2 (osebni arhiv).

Slika 156 Torba 1, detajl 3 (osebni arhiv).
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Slika 157 Torba 2, glavni pogled (osebni arhiv).
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Slika 159 Torba 2, uporaba (osebni arhiv).

Slika 160 Torba 2, detajl 2 (osebni arhiv).

Slika 158 Torba 2, detajl 1 (osebni arhiv).

Slika 161 Torba 2, izdelava (osebni arhiv).

148

Slika 162 Torba 3, glavni pogled (osebni arhiv).
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Slika 164 Torba 3, detajl 2 (osebni arhiv).

Slika 163 Torba 3, detajl 1 (osebni arhiv).

Slika 166 Torba 3, izdelovanje (osebni arhiv).

Slika 165 Torba 3, detajl 3 (osebni arhiv).
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Slika 167 Torba 4, glavni pogled (osebni arhiv).
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Slika 168 Torba 4, detajl 1 (osebni arhiv).

Slika 169 Torba 4, detajl 2 (osebni arhiv).

Slika 170 Torba 4, izdelovanje (osebni arhiv).
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Slika 171 Torba 5, glavni pogled (osebni arhiv).

153

Slika 173 Torba 5, detajl 2 (osebni arhiv).

Slika 174 Torba 5, detajl 3 (osebni arhiv).

Slika 172 Torba 5, detajl 1 (osebni arhiv).

Slika 175 Torba 5, izdelava (osebni arhiv).
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7.7 Kvačkane igrače
7.7.1 Oblikovalska izhodišča

Kvačkana igrača je namenjena otrokom. Motiv igrače naj bo čimbolj nevtralen, ker
so v azilnem domu otroci z različnimi ozadji. Izdelava bo zahtevna glede na stopnjo
predznanja prosilcev, ki bodo igračo izdelovali. Ključnega pomena so navodila, ki morajo
z razumljivostjo pokrivati celoten spekter udeležencev delavnice, ne glede na predznanje.
Izgled igrače mora biti estetsko zanimiv in primeren za otroke (material, barva).

7.7.2 Navdih

Slika 176 Inspiracija za igrače (pridobljeno s <www.pinterest.com/limonajtk/kvackane-zivali/> [5. 4. 2018]).
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7.7.3 Skiciranje oblike

Iskala sem obliko igrače, ki bo združevala:
- relativno enostavnost izdelave,
- zanimiv izled,
- cenovno ugodno izdelavo.
Izbrala sem igračo z dolgim trupom in udi
ter bolj zaokroženo obliko. Zaokrožene
oblike sporočajo prijaznost. Zaradi
podolgovatosti pa imamo vtis večje
velikosti igrače.

Slika 177 Skiciranje oblike igrače (osebni arhiv).
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7.7.4 Iskanje karakterja

Slika 178 Intervencije v osnovno obliko igrače (osebni arhiv).
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Preko intervencij v osnovno obliko sem
iskala način, kako igračam dati lasten
karakter. To sem poskušala doseči z
manipulacijo oblike, velikosti in barve oči,
ust, ušes in oblačil.
Končna oblika in karakter kažeta, da igrači
spadata skupaj, nista pa enaki. Vsaka ima
svojo akcentno barvo in svoj kos oblačila.
Obe pa imata velike oči in nasmešek.

Slika 179 Izbran izgled igrač (osebni arhiv).

158

7.7.5 Navodila za izdelavo

Pomemben aspekt načrtovanja te delavnice
so navodila zanjo. Delavnica izdelave
kvačkanih igrač je namenjena vsem
prosilcem, tistim, ki že znajo kvačkati, in
tistim, ki tega še ne znajo. Za potrebe
delavnice sem izdelala dvoje navodil:
- Navodila, kako kvačkati in
- Navodila, kako izdelati igračo.
Prva so v celoti predstavljena v prilogi.

Slika 180 Kolaž strani navodil za izdelavo in za kvačkanje (osebni arhiv).
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7.7.6 Končna rešitev igrač

Slika 182 Detajl igrače (osebni arhiv).

Slika 181 Izdelane igrače (osebni arhiv).

Slika 183 Izdelava igrač (osebni arhiv).
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7.8 Pregled rešitev
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8. Zaključek

Med pomembnejše naloge vsakega oblikovalca in oblikovalke spada zmožnost pomagati
pri reševanju detektiranih problemov, s katerimi se vsakodnevno soočajo posamezniki,
skupine ali širša skupnost. Oblikovalci smo tisti, ki s pomočjo empatije, orodij in metod
lateralnega oblikovalskega mišljenja lahko pridemo do drugačnih odgovorov na
probleme, s katerimi se soočamo v družbi.
V primeru pričujoče magistrske naloge »Kaj lahko oblikovanje izboljša za prosilce
za mednarodno zaščito v Sloveniji?« sem se z različnimi oblikovalskimi pristopi in na
podlagi poglobljenega razumevanja lotila aktualno pereče, a pogosto spregledane teme
reševanja problemov, s katerimi se vsakodnevno soočajo prosilci za mednarodno pomoč.
Naj je naš odnos še tako negativen, ta ne zanika preprostega dejstva, da v Sloveniji imamo
prosilce za azil, živijo med nami, uporabljajo javni prevoz, se sprehajajo po Ljubljani.
Skozi številna etnografska opazovanja sem mnoge spoznala, se z njimi družila in se z
nekaterimi tudi spoprijateljila. Vse, kar sem v nadaljevanju oblikovala, sem oblikovala tako
v sodelovanju z njimi kot seveda tudi zanje. Med načrtovanjem sem si nenehno postavljala
vprašanja kot so: Bi si ona želela to? Kakšna delavnica bi koristila njemu? Katere teme
naj s pomočjo delavnice načnem, da pomagam njim? Zasnovane delavnice sem nato
preverjala na terenu in na ta način vsakič znova spoznavala, kako pomembno vlogo ima
pri oblikovanju ne le razumevanje vpliva realnega okolja pri uporabi izdelka ali storitve,
temveč predvsem razumevanje dejanskega uporabnika. Uporabnika, ki ni le statistika,
temveč človek s svojimi željami, potrebami in sanjami.
Kot oblikovalka sem spoznala, da smo prav mi, oblikovalci, lahko tisti nujni
povezovalni člen, ki ima možnost povezati ranljivo skupino, izvajalce storitve, socialne
delavce in vladne uslužbence. Na podlagi razumevanja celotne slike in vseh deležnikov v
procesu namreč pridobimo tisto ključno razumevanje o stališčih in vlogah vseh v procesu
in jim v nadaljevanju omogočimo najti skupen jezik. Ali kot v danem raziskanem primeru:
prosilcem za mednarodno zaščito z načrtovanimi koraki pomagamo uresničiti njihov
potencial ter jim povečamo možnosti za nadaljnje mirno življenje pri nas.
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Priloga:
Problematika bivanja
v spreminjajočem se
svetu

1. Spremembe v svetu
Živimo v svetu, ki se venomer spreminja. Spremembe, ki se zgodijo, lahko imajo na
nas zelo malo vpliva, lahko pa popolnoma spremenijo našo življenjsko situacijo. To
so spremembe, zaradi katerih je ogroženo naše življenje in bivališče, zaradi katerih
se moramo začasno ali za stalno preseliti. Med takšne spremembe spadajo naravne
katastrofe, vojne in spremembe podnebja.
Največje razlike med slednjimi predstavljajo področja delovanja – nekatere, kot
na primer vojne, požari, potresi, poplave, delujejo relativno lokalno glede na delovanje
podnebnih sprememb, ki delujejo globalno in zavzemajo in vplivajo na naš celoten
planet.
1.1 Globalne spremembe
Besedna zveza globalne spremembe se navezuje na planetno velike spremembe v
Zemljinem sistemu. Sistem je sestavljen iz kopnega, oceanov, atmosfere, polarnih
področij, življenja, planetovih naravnih ciklov in procesov, ki se odvijajo globoko v Zemlji.
Slednji deli sistema med seboj vplivajo eden na drugega. Zemljin sistem sedaj vključuje
tudi človeško družbo, tako da se globalne spremembe lahko nanašajo tudi na velike
spremembe v družbi.1
Iz prej naštetih delov globalnih sprememb lahko zaznamo skupen faktor, ki vpliva
na veliko večino drugih dejavnikov – spremembe v podnebju. Velik vpliv na slednje pa je
imel spremembe in razvoj v družbi. V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali slednji
dve spremembi.
Na naše bivanje imajo vpliv tako podnebne spremembe kot spremembe v družbi.
1.1.1 Podnebne spremembe2
V zadnjih 650.000 letih se je zgodilo sedem ciklov ledenih dob, zadnja se je končala okrog
7.000 let nazaj. Takrat se je začela doba podnebja, kot ga poznamo danes in človeške
civilizacije. Večina teh sprememb se pripisuje majhnim variacijam količine sončne
energije, ki jo Zemlja prejme.
Večina trenutnih trendov otoplitev je zelo pomembnih, saj jih je zelo verjetno
povzročil človek. Zemlja še vedno postaja vedno bolj vroča in presega temperature
zadnjih 1.300 let. S tem, ko je napredovala znanost, je napredovalo tudi naše znanje o
1
Global change, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Global_change> (8. 2. 2016).
2
Climate change: how do we know?, Global climate change, dostopno na <http://climate.nasa.gov/evidence/>
(11. 2. 2016).
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spremembah podnebja. Sateliti, ki krožijo okoli Zemlje in ostali tehnološki napredki so
doprinesli k vpogeldu na večjo sliko. Zbiranje in preučevanje pridobljenih podatkov
razkrije signale podnebnih sprememb.
Sredi 19. stoletja so demonstrirali, da imajo ogljikov dioksid in drugi plini lastnost
zajetja toplote. Mnogo Nasinih inštrumentov bazira prav na tej lastnosti vplivanja na
prenos infrardeče energije čez atmosfero. Nobenega dvoma ni, da se temperatura Zemlje
zvišuje prav zaradi povečane količine toplogrednih plinov.
Mnogi dejavniki kažejo, da se Zemlja odziva na spremembo v količini toplogrednih
plinov. Razvidno je tudi, da so se spremembe pojavile zelo hitro, le v nekaj desetletjih.
Vidni dokazi za hitre spremembe podnebja:
- Dvig morske gladine: za približno 17 cm v zadnjem stoletju; v zadnjem desetletju se je
gladina dvignila za dvakrat toliko, kot v prejšnjem stoletju;
- Globalni dvig temperature: Zemlja se otopljuje že od leta 1880, najbolj pa se je
otoplila od 1970 leta; od leta 1981 smo imeli 20 najtoplejših let, od tega 10 v zadnjih
12 letih;
- Otoplitev oceanov: veliko novo pridobljene toplote so absorbirali oceani, zgornjih
700 m oceanov se je od leta 1969 otoplilo za 0.302 °F;
- Manjšanje plasti ledu: plasti ledu na Grenlandiji in Antarktiki je vedno manj;
Grenlandija je med letoma 2002 in 2006 izgubila 150 do 250 kubičnih kilometrov ledu,
Antarktika pa med letoma 2002 in 2005 152 kubičnih kilometrov ledu;
- Manjšanje količine Arktičnega morskega ledu: v zadnjih desetletjih sta se površina in
debelina morskega leda drastično zmanjšali;
- Umik ledenikov: po celem svetu, tudi v Alpah, Himalaji, Andih, Aljaski in Afriki;
- Ekstremni dogodki: od leta 1950 se je v Ameriki število rekordno visokih temperatur
povečalo, število rekordno nizkih pa znižalo; v Združenih državah doživljajo tudi
povečano število intenzivnih padavin;
- Kislost oceanov: od začetka industrijske revolucije se je kislost oceanov zvišala za 30 %;
to se je zgodilo, ker je človek v ozračje spuščal vedno večje količine ogljikovega
dioksida v atmosfero, od koder so ga oceani absorbirali; količine ogljikovega dioksida,
ki ga absorbirajo zgornje plasti oceanov, se letno zviša za 2 bilijona ton;
- Zmanjšanje pokritosti s snegom: satelitska opazovanja so pokazala, da se je količina
pomladne snežne pokritosti v zadnjih petih desetletjih zmanjšala in da se sneg stali
prej.
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1.1.1.1 Vzroki za podnebne spremembe3
Večina klimatologov se strinja, da je za trend globalnega ogrevanja najbolj kriv človek z
razširitvijo ‘’toplogrednega efekta’’. Ogrevanje nastane, ker se toplota, ki jo oddaja Zemlja
nazaj v vesolje, ujame v atmosferi.
Določeni plini v atmosferi preprečujejo uhajanje toplote. Med njimi ločimo tiste pline, ki
niso odvisni od temperaturnih sprememb (prisiljevalce) in tiste, ki so (pokazatelje). Plini, ki
prispevajo k toplogrednemu efektu, so:
Vodna para (H2O): količinsko najobširnejši toplogredni plin, zelo pomemben, ker
se odziva na podnebje in služi kot pokazatelj stanja podnebja; bolj kot je Zemljina
atmosfera topla, več je vodne pare;
Ogljikov dioksid (CO2): manjši, a zelo pomemben del atmosfere; nastane kot posledica
naravnih procesov, kot so dihanje ali vulkanski izbruhi in kot posledica človeških
aktivnosti kot so krčenje gozdov, spremembe namembnosti zemljišč in gorenje fosilnih
goriv; ljudje smo od industrijske revolucije do sedaj količino ogljikovega dioksida zvišali
za tretjino; sodi med najbolj pomembne prisiljevalce klimatskih sprememb;
Metan (CH4): ogljikovodik, ki nastane preko naravnih pojavov in človeških aktivnosti
(vključujoč razgradnjo odpadkov na odlagališčih), agrikulture in predvsem pri gojenju
riža ter prebavi in obdelavi gnoja živine; gledano na molekularni ravni, je metan veliko
bolj aktiven toplogredni plin kot ogljikov dioksid, vendar je manj obširen;
Didušikov monoksid (N2O): močan toplogredni plin najpogosteje nastane pri pripravi
zemlje za gojenje rastlin, predvsem pri uporabi komercialnih in organskih gnojil in pri
izgorevanju fosilnih goriv, pri proizvodnji dušikove kisline in gorenju biomase;
Klorofluoroogljiki (CFCs): sintetične spojine industrijskega izvora, ki imajo široko
uporabo; njihova proizvodnja in izpusti so sedaj strogo regulirani zaradi sposobnosti
uničenja ozonskega plašča.
Človeške aktivnosti spreminjajo naravno toplo gredo. V zadnjih stoletjih je količina
ogljikovega dioksida narastla zaradi izgorevanja fosilnih goriv, kot sta premog in olje.
To je posledica gorenja premoga ali olja, saj se pri tem združita ogljik in kisik iz zraka. V
malo manjšem obsegu so k povečanju količine toplogrednjih plinov prispevali ljudje s
spremembo zemljišč za namene kmetijstva (clearing of land for agriculture), industrije in
drugih aktivnosti.

3
2016).

A blanket around the Earth, Global climate change, dostopno na <http://climate.nasa.gov/causes/> (15. 2.
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Posledice spremembe naravne tople grede so težko predvidljive, a nekatere se zdijo
verjetne:
- V povprečju bo Zemlja postala toplejša. Za nekatera področja bo to bolj dobrodošlo
kot za druga.
- Zaradi toplejših pogojev bo povsod več izparevanja in padavin, vseeno pa se bodo
posamezne regije razlikovale med sabo – nekatere bodo postale bolj mokre, nekatere
bolj suhe.
- Zaradi močnejših posledic tople grede se bodo segreli oceani in delno stalili ledenike
in drug led, s tem pa se bo dvignila gladina morja. Če se morska voda ogreje, se bo
tudi razširila, kar bo še dodatno prispevalo k dvigu morske gladine.
- Nekatere rastline se bodo pozitivno odzvale na povečane količine ogljikovega
dioksida v atmosferi in bodo rasle bolj vztrajno in bodo vodo porabljale bolj
učinkovito. Po drugi strani pa bodo tople temperature in spreminjajoči se podnebni
vzorci spremenili lego področij, kjer določene rastline uspevajo.
Vloga ljudi:
Medvladni svet za klimatske spremembe (skupina 1300 neodvisnih znanstvenih
strokovnjakov z vsega sveta, pod vodstvom Združenih Narodov (UN)) je leta 2014 spisal
Četrto ocenjevalno poročilo (Fourth Assessment Report), v katerem so ugotovili, da
obstaja več kot 90 procentna možnost, da so človeške aktivnosti v zadnjih 250 letih ogrele
naš planet.
V zadnjih 150 letih so industrijske aktivnosti, na katere se naša moderna družba
zanaša, zvišale število delcev ogljikovega dioksida v ozračju iz 280 delcev v milijonu
delcev na 400 delcev na milijon. Ugotovili so tudi, da obstaja več kot 90 procentna
možnost, da so toplogredni plini, ki jih je ustvaril človek, krivi za veliko večino višanja
temperature na Zemlji v zadnjih 50 letih.
Pravijo, da je hitrost naraščanja globalnega ogrevanja zaradi toplogrednih plinov
največja v zadnjih 10.000 letih.
Vpliv sonca:
Logično je sklepati, da spremembe v sončevi energiji vplivajo na naše podnebje in
prinašajo spremembe. Študije kažejo, da je sonce imelo velik vpliv na pretekle podnebne
spremembe. Na primer, zmanjšanje solarne aktivnosti naj bi sprožilo majhno ledeno dobo
med leti 1650 in 1850. Vseeno pa veliko podatkov kaže na to, da trenutnega globalnega
segrevanja ne moremo razložiti s pomočjo sprememb energij sonca.
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1.1.1.2 Sedaj vidne posledice4
Posledice sprememb v globalnem podnebju se že sedaj kažejo v našem okolju. Ledeniki
so se zmanjšali, led na rekah in jezerih hitreje izgine, obseg rastlin in živali se je spremenil,
drevesa prej zacvetijo.
V pretekosti so znanstveniki predvideli posledice globalnih podnebnih sprememb,
ki se sedaj uresničujejo: izguba morskega ledu, hitrejše dviganje morske gladine in daljši,
bolj intenzivni vročinski valovi.
Znanstveniki verjamejo, da se bodo globalne temperature v prihodnosti še naprej
dvigovale, v večini zaradi toplogrednih plinov, ki jih je ustvaril človek. Medvladni svet za
klimatske spremembe (Intergovernmental Pannel on Climate Change – IPCC) predvideva,
da se bo temperatura zvišala za približno štiri stopinje v naslednjem stoletju.
Glede na IPCC se bo vpliv podnebnih sprememb na posamezne regije tekom
časa razlikoval glede na to, kako se bodo različne družbe sposobne seliti in prilagoditi na
spremembe.
IPCC predvideva, da če se bodo globalne temperature povečale za več kot 1–3
stopinje Celzija, bodo posledice za posamezna področja lahko pozitivne, za nekatera pa
negativne. Letni neto stroški se bodo čez čas zvišali zaradi zvišanja globalnih temperatur.
1.1.1.3 Napovedi posledic za prihodnost za Združene države Amerike5
Spremembe se bodo dogajale skozi celotno stoletje in naprej: magnituda sprememb v
prihodnosti je v veliki meri odvisna od količine toplogrednih plinov, ki jih bomo globalno
izpustili v ozračje in kako občutljivo bo Zemljino podnebje na te izpuste.
Temperature se bodo še naprej višale. To se ne bo dogajalo enakomerno po času
in prostoru, predvsem zaradi velike odvisnosti človeško povzročenega ogrevanja od
naravnih podnebnih spremenljivk.
Podaljšanje sezone brez ledu in rodovitne sezone: obdobje brez snega (in
posledično rodovitnega obdobja) se daljša že od 80. let prejšnjega stoletja, kar vpliva
na kmetijstvo; napovedi za Združene države Amerike kažejo, da če bomo nadaljevali
z večanjem izpustov toplogrednih plinov v ozračje, se bo obdobje brez snega in ledu
podaljšalo za cel mesec ob koncu stoletja, z manjšim odstopanjem na severu z malo
manjšim narastkom; najbolj se bo obdobje brez snega podaljšalo na zahodnih področjih,
predvsem tistih z visoko nadmorsko višino in na obalnih predelih, s podaljšanjem obdobja
4
The consequences of climate change, Global climate change, dostopno na <http://climate.nasa.gov/effects/>
(15. 2. 2016).
5
The consequences of climate change: future effects, Global climate change, dostopno na <http://climate.nasa.
gov/effects/> (16. 2. 2016).
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za kar osem tednov; daljšanje obdobij je lahko veliko krajše, v kolikor bomo izpuste
toplogrednih plinov zmanjšali.
Spremembe v padavinskih vzorcih: povprečna količina padavin se je v ZDA zvišala
od leta 1900, na severu se je količina zimskih in pomladnih padavin v tem času zvišala, na
jugu pa se je celo znižala; projekcije za prihodnost kažejo, da se bo količina padavin na
celotnem področju ZDA zvišala, tudi na področjih, kjer bi pričakovali zmanjšanje padavin,
na primer na jugozahodu.
Več suš in vročinskih valov: suše na jugozahodu in vročinski valovi (časovno
obdobje nenormalno vročega vremena, ki traja dneve ali tedne) po celotni regiji naj bi
postali bolj intenzivni, hladna obdobja pa manj intenzivna; po zahodnih in centralnih
predelih ZDA bi naj poletne temperature naraščale in posledično se bodo izsušila tla med
poletjem; do konca stoletja bodo ekstremno vroči dnevi, ki so se običajno pojavljali enkrat
na 20 let, postali pogostejši in se bodo pojavljali po vsej državi vsako drugo ali tretje leto.
Hurikani bodo postali močnejši in intenzivnejši: intenziteta in pogostost teh pojavov
se je že povečala od 1980. let, človekova vloga pri tem pa še ni znana; pričakujejo se
nadaljna poslabšanja, če so bo podnebje še naprej ogrevalo.
Zvišanje gladine morja od 1 do 4 čevljev (0,31 m–1,22 m): morska gladina se je od
leta 1880, ko so jo začeli meriti, dvignila že za 20,3 cm, do leta 2100 pa naj bi se dvignila
še za 30 do 122 cm; do tega bo prišlo zaradi taljenja kopenskega ledu in širjenja morske
vode zaradi toplote; stanje na ogroženih predelih bo še slabše, če k dvigu morske gladine
prištejemo še nevihte, visoko plimo, pogrezanja in poplave; gladina morja se z letom
2100 ne bo nehala dvigati, ker potrebuje morje dolgo časa, da se odzove na spremembe
v okolju; gladina morja se bo še naprej dvigala z enako ali še višjo hitrostjo kot sedaj.
Arktika lahko ostane brez ledu: predvideno je, da bodo Arktični oceani ostali brez ledu
med poletjem do sredine stoletja.
1.1.1.4 Možne rešitve, ukrepi6
Ker podnebnih sprememb ni mogoče ustaviti, bomo morali z določenimi količinami
sprememb živeti. Naš odziv na vse to pa bo moral biti v dveh fazah: blaženje – zmanjšanje
izpustov in stabiliziranje količine toplogrednih plinov in sprotno prilagajanje.
Blaženje – zmanjšanje podnebnih sprememb – vključuje zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov v Zemljino atmosfero. To lahko naredimo z zmanjšanjem virov teh
plinov (na primer gorenja fosilnih goriv za proizvajanje elektrike, toplote ali za namene
6
Responding to climate change, Global climate change, dostopno na <http://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/> (16. 2. 2016).
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transporta) ali s povečanjem korit, ki kopičijo in shranjujejo toplogredne pline (med njimi
so oceani, gozdovi in zemlja). Namen blaženja je izogibanje nevarnega človeškega vpliva
na podnebne spremembe in stabiliziranje količin toplogrednih plinov do mere, ko se
bodo lahko ekosistemi naravno prilagodili podnebnim spremembam, ko pridelava hrane
ne bo ogrožena in ko bo omogočen trajnostni ekonomski razvoj.
Prilagajanje – prilagajanje na življenje v spreminjajočem se podnebju – vključuje
prilagajanje na dejansko podnebje ali podnebje prihodnosti. Glavni cilj je zmanjšanje
občutljivosti na škodljive vplive podnebnih sprememb, kot so dvig morske gladine, bolj
intenzivni ekstremni vremenski pojavi ali nezagotavljanje hrane. Vključuje tudi izkoriščanje
potencialnih donosnih posledic podnebnih sprememb, kot so podaljšanje rodovitnega
obdobja ali povečane žetve na določenih območjih.
Skozi zgodovino so se ljudje in družbe različno dobro prilagodile na spremembe v
podnebju in drugih ekstremnih razmerah. Podnebne spremembe, predvsem suša, so bile
odgovorne za propad civilizacij. Zemljino podnebje je bilo v zadnjih 12.000 letih relativno
stabilno, kar je omogočilo razvoj naše moderne civilizacije. Kljub temu, da smo zelo
navajeni na trenutno podnebje, se bomo morali prilagoditi podnebnim spremembam.
Hitrejše kot bodo podnebne spremembe, težje bomo to storili.
Čeprav so podnebne spremembe globalni problem, se občutijo tudi na lokalni
ravni. Zato so mesta in občine prve na potezi za prilagoditve. Že sedaj mesta in lokalne
družbe po vsem svetu rešujejo svoje podnebne probleme. Pripravljajo protipoplavne
zaščite, pripravljajo načrte za vročinske valove in visoke temperature, gradijo prepustne
pločnike, ki se bolje soočajo s poplavami in nevihtami in izboljšujejo shranjevanje in
uporabo vode.
Tudi nekatere države se dobro prilagajajo. Pri načrtovanju upoštevajo tudi
podnebne spremembe in razmišljajo, kako se soočiti z ekstremnimi nesrečami in njihovimi
posledicami, kako se najbolje soočiti z dviganjem morske gladine, kako najbolje upravljati
z zemljo in gozdovi, kako se soočati in načrtovati za pomanjkanje vode, kako razviti
odporne rastline in kako zavarovati energijo in javno infrastrukturo.
1.1.1.5 Vloga oblikovanja – podnebne spremembe
Možnosti apliciranja oblikovanja za reševanje problemov, ki jih povzročajo podnebne
spremembe:
- Zbiranje vode in načrtovanje uporabe
- Enakomerna razdelitev vode po različno spremenjenih področjih
- Spodbujanje kmetijstva v ekstremnih razmerah
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- Izkoriščanje boljših razmer za kmetijstvo
- Alternativni viri in shranjevanje energije
- Mobilnost bivališč
- Prilagodljivost prebivališč in njihova zaščita pred okoljskimi vplivi
- Bivališča na višini
- Temperaturna zaščita posameznikov, bivališč in infrastrukture
- Načini hlajenja
- Alternativna poraba ali skladiščenje toplogrednih plinov
- Transport za različne ekstremne okoliščine
- Zaščita pred poplavami – javne površine in infrastrukture
- Zaščita pred poplavami – bivališča in posamezniki
- Alternativne dejavnosti za suha območja
- Opozarjanje na prihajajoče ekstremno vreme
- Načini preživljanja časa (na varnem) med ekstremnimi vremenskimi dogodki
1.1.2 Spremembe v družbi
Družbene spremembe se nanašajo na spremembe v družbenem sistemu. Med njih
spadajo spremembe v naravi, socialnih institucijah, obnašanju družbe ali odnosih v družbi.
Spremembe so lahko del družbenega razvoja ali evolucije družbe. Spremembe v družbi
lahko povzročijo kulturne, verske, ekonomske, znanstvene ali tehnološke sile.7
Velike spremembe v družbi je povzročil tehnološki razvoj, ki je spremenil
naš pogled na medije in komunikacijo. V začetku leta 20158 pa se je zgodila velika
sprememba, ki je vplivala na bivanje in nastanitev ljudi po vsem svetu – begunska kriza.
1.1.2.1 Begunska kriza in njeni vzroki9
Begunska kriza se je začela v Siriji. Sirija je od nekdaj veljala za rodovitno deželo. Od 1960.
let je Sirijo vodila družina Al-Assad pod svojim diktatorskim režimom. To se je spremenilo
v Arabski pomladi leta 2011, ko so se arabske države uprle svojim diktatorskim vladarjem.
V veliko državah so bili upori uspešni, v Siriji pa se Al-Assadi niso želeli umakniti in so
začeli veliko državljansko vojno. Različne etnične in verske skupine v Siriji so se borile za
zamenjavo vlade. Stanje je izrabila ISIS – ekstremna džihadistična skupina, ki se je vključila
7
Social change, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Social_change> (29. 2. 2016).
8
European migrant crisis, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis> (29.
2. 2016).
9
Kurtzgesagt, The european refugee crisis and Syria explained, YouTube, 17. 9. 2015, dostopno na <www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w> (29. 2. 2016).
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v boj s svojimi nameni in je zaradi razmer hitro zrastla v eno najhujših ekstremističnih
skupin. Izvajajo napade s kemičnim orožjem, vojne zločine, mučijo ujetnike in
bombandirajo območja s civilnim prebivalstvom. Prebivalci Sirije so se tako znašli ujeti
med predstavniki režima, uporniki in verskimi ekstremisti. Četrtina prebivalcev Sirije je
ostala brez domov, več kot štirje milijoni pa so zbežali iz Sirije. V sosednjih državah se
nahaja kar 95 % beguncev.
Združeni narodi niso bili pripravljeni na toliko beguncev, zaradi česar so nekatera
begunska taborišča prepolna in imajo premalo zalog, ljudje so na hladnem, so lačni in
bolni. Zaradi teh razmer se je veliko beguncev odločilo, da bo boljšo prihodnost poiskalo
v Evropi. Evropske države so se v prejšnjih letih bolj pripravile na to, kako bodo okrepile
varnost na mejah, kot na sprejem iskalcev azila, zato so bile na takrat prihajajočo krizo
izredno slabo pripravljene. Na največjem udaru so bile vstopne države, kot je na primer
Grčija.
Mnoge evropske države so zaprle svoje meje za begunce. Vse pa se je spremenilo,
ko je leta 2014 v medije prišla slika trupla begunskega otroka, ki ga je naplavilo na obalo.
Nemčija se je zavzela, da bo sprejela 800.000 beguncev iz Sirije, kar je več, kot jih je
celotna Evropska Unija sprejela v letu 2014. Kmalu za tem pa je Nemčija poostrila razmere
na svojih mejah in zahtevala vseevropsko rešitev.
Zelo žalostno je, da so prebivalci držav s svojo pomočjo in donacijami prispevali
veliko več pomoči, kot je je prispevala politika.
1.1.2.2 Posledice begunske krize
1.1.2.2.1 Trenutne posledice
Vse države – vstopne, tranzitne ali ciljne – se ukvarjajo z velikim navalom novih ljudi na
njihovo območje. Za te ljudi je potrebno poskrbeti z vodo, hrano, prenočiščem, oblačili ter
zdravstveno pomočjo. V Nemčiji bi naj vsi stroški do sedaj znašali več kot 48 milijard €.10
Konkretno v Sloveniji smo od 17. septembra 2015 do 31. januarja 2016 skupno
porabili 26.152.346 evrov. V Slovenijo je do konca januarja vstopilo 442.105 migrantov,
kar pomeni, da je znesek na enega migranta 59,15 evra. Med te stroške so všteti tudi
stroški dela zaposlenih v državnih in občinskih organih, stroški sprejema ter začasne
namestitve pribežnikov, oprema ter stroški prostovoljcev in občin.11
10
Allan HALL, Refugee crisis will cost Germany £38 billion by the end of 2017, new study claims, MailOnline, DailyMail, 1. 2. 2016, dostopno na <www.dailymail.co.uk/news/article-3426354/Refugee-crisis-cost-Germany-38BILLIONend-2017-new-study-claims.html> (29. 2. 2016).
11
STA, Koliko so nas do sedaj stali migrantje, Svet24, 22. 2. 2016, dostopno na <http://svet24.si/clanek/novice/
slovenija/56cb54af49291/stroski-migrantske-krize-doslej-znasali-26-milijonov-evrov> (29. 2. 2016).
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1.1.2.2.2 Posledice, vidne v prihodnosti12
- Povečanje števila prebivalcev.
- Povečanje GDP-ja v državi, a zmanjšanje deleža GDP-ja na prebivalca.
- Rahlo zvišanje deleža populacije muslimanov.
- Povišanje količine izobraženih prebivalcev (mnogo beguncev je visoko izobraženih).
- V družbo implementirani begunci bi naj bili pridni delavci, ki redno plačujejo davke.
- Povečanje števila strokovnih delavcev, ki jih potrebujemo za vzdrževanje starajoče se
evropske populacije.
1.1.2.3 Reševanje begunske krize13
Amnesty International je pripravil osem rešitev za svetovne voditelje, predvsem iz bogatih
držav, s katerimi bomo lahko skupaj reševali to masovno humanitarno krizo:
1. Odprtje varnih poti do zavetja: to pomeni omogočiti prebežnikom združitev s svojimi
družinami in podeljevanje viz (visas) za vstop v države, da beguncem ne bo treba
plačevati vsega svojega premoženja za transport, pri katerem lahko utonejo.
2. Premestitev vseh beguncev, ki to potrebujejo: premestitev predvsem za žrtve
mučenja in osebe z resnimi zdravstvenimi težavami.
3. Postavljanje reševanja življenj na prvo mesto: nihče ne bi smel izgubiti življenja zaradi
prečkanja meje oziroma bega iz države. Druge države lahko to omogočijo z iskanjem
in reševanjem ljudi na ogroženih območjih.
4. Omogočanje prečkanja meje brez dokumentov: če ljudem zavrnemo varen vstop v
državo, se bodo sami odpravili na veliko nevarnejše poti v državo.
5. Iskanje in kaznovanje ljudi, ki se ukvarjajo z nezakonitim prevozom migrantov: takšni
ljudje želijo le denar, le-tega pa postavljajo pred človeška življenja.
6. Vlade morajo nehati kriviti begunce in migrante za njihovo ekonomsko stanje in naj
se raje osredotočijo na spopad s ksenofobi in rasno diskriminacijo.
7. Vse države naj prispevajo denar za revnejše države, ki se spopadajo z begunsko in
migrantsko krizo.
8. Države morajo zastaviti močne sisteme za begunce, preko katerih jim bodo lahko
pomagale in pripomogle k pridobitvi azila za prosilce.
12
Poglavje povzeto po: Krishnadev CALAMUR, The economic impact of the european refugee crisis, The Atlantic,
5. 11. 2016, dostopno na <www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/economic-impact-european-refugeecrisis/414364/> (29. 2. 2016) in Kurtzgesagt, The european refugee crisis and Syria explained, YouTube, 17. 9. 2015,
dostopno na <www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w> (29. 2. 2016).
13
8 ways to solve the world refugee crisis, Amnesty International, dostopno na <www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/10/eight-solutions-world-refugee-crisis/> (29. 2. 2016).
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1.1.2.4 Vloga oblikovanja – begunska kriza
Možnosti apliciranja oblikovanja za reševanje problemov, ki jih povzroča begunska in
migrantska kriza:
- Obikovanje začasnih bivališč za krajše bivanje
- Oblikovanje začasnih bivališč za daljše bivanje
- Postelje oziroma ležišča za množično uporabo
- Ozaveščanje ljudi in spreminjanje družbenega odnosa do pribežnikov
- Oprema za na pot z najnujnejšimi potrebščinami
- Zložljivi šotori
- Oprema za začasne jedilnice
- Oprema za začasne prostore za medicinsko oskrbo
1.2 Lokalne spremembe
Lokalna sprememba je tista, ki ni globalna in je torej bolj skoncentrirana na določeno
območje. Med te štejemo različne naravne katastrofe in katastrofe, ki jih je povzročil
človek.
1.2.1 Vrste sprememb in njihove posledice
Naravne katastrofe so kakršni koli katastrofalni dogodki, ki jih povzroči narava ali naravni
procesi na Zemlji. Resnost dogodka merimo glede na število mrtvih, ekonomskie izgube
in po zmožnostih obnove po dogodku. Dogodki, ki se zgodijo v nepoljudenih območjih,
se ne smatrajo za naravne katastrofe. Torej poplavljanje neposeljenega otoka ne šteje kot
katastrofa, poplave v naseljenih območjih pa se štejejo kot naravna katastrofa. Poznamo
več vrst naravnih katastrof: padec asteroida, snežni plaz, huda snežna nevihta, nevihta z
veliko strelami, potres, poplava, izbruh Gama žarkov, izbruh vulkana, vročinski val, hurikan,
zemeljski plaz, solarni izbruh, suša, tornado, cunami, toča in divji požar.14
Katastrofe, ki jih povzroči človek, delimo na več področij: industrijske nesreče
(požari, eksplozije), C.B.R. nesreče (C-kemične, B-biološke, R-radiološke), nesreče pri
transportu (zračne, vodne, cestne, železniške), onesnaženje (zraka, vode, zemlje), motena
dobava energije in izpadi energije, kibernetski napadi, civilni nemiri.15

14
Natural disasters, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/natural-disasters/> (17. 2. 2016).
15
Types of disasters, International civil defence organisation, dostopno na <http://www.icdo.org/en/disasters/
man-made-disasters> (17. 2. 2016) in Types of disasters, Restoreyoureconomy.com, dostopno na <http://restoreyoureconomy.org/disaster-overview/types-of-disasters/> (17. 2. 2016).
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1.2.1.1 Poplava16
Poplava je dogodek, ko voda prekriva področje, ki ga sicer ne. Torej vsakič, ko reka, jezero
ali druga vrsta vode prestopi svoje bregove, takšnemu pojavu teoretično rečemo poplava.
Večina ljudi pa ob besedi poplava pomisli na bolj katastrofalne tipe poplav, kjer pride do
škode in izgube življenj. Če poplava ne povzroči finančne škode, izgube življenj ljudi ali
živine, potem se smatra kot nepomembna poplava.
Poplava se lahko zgodi povsod, kjer dežuje. Na določenem območju se lahko
pojavljajo zelo redko, lahko pa so zelo pogoste. Na poplave se je težko pripraviti, saj so
zelo nepredvidljive, vzrokov za nastanek poplav pa je veliko.
Obstaja tudi več vrst poplav: bliskovite poplave, ki pridejo bliskovito in gredo hitro
mimo ter počasne poplave, ki se dolgo nabirajo. V vsakem primeru je težko predvideti,
kolikšno škodo bodo naredile ali kako jih ustaviti, najtežje pa je ugotoviti, kako preprečiti,
da bi se ponovile.
Najbolj pogosti vzroki za poplave: močno deževje, taljenje snega in ledu, uničenje
(na primer jeza), ovire v reki.
Poplave spadajo med katastrofalne naravne nesreče zaradi dolgoročnih posledic.
Voda lahko povzroči trajno škodo, pri čiščenju območij pa se spopadamo z velikimi
količinami blata, razbitinami in živalskimi trupli. Pri poplavah prihaja tudi do izgube življenj,
izgube imetja, hiš in posesti, kar lahko povzroči fizične in psihične težave.
Velik problem v poplavah predstavljajo tudi izpadi elektrike in komunikacijskih
sredstev. Ponovna vzpostavitev je zelo težavna, saj je voda pri tem velika ovira.
Problematična je lahko tudi kontaminacija vodnih zajetij, zaradi česar lahko pride do z
vodo povezanih bolezni, kot je na primer kolera.
Proti poplavam obstaja nekaj preventivnih ukrepov: priprava poplavnih zemljevidov
in rešitve, ki ‘’sodelujejo’’ z naravo, da bi preprečili poplave. Napredovanje v znanosti
nam omogoča napovedovanje poplav, ki pripomorejo k večji pripravljenosti ljudi, poplav
samih pa ne morejo preprečiti.
1.2.1.2 Potres
Potres je sunkovito in silno premikanje dela Zemljine skorje in serija vibracij, ki mu sledijo.
Potres nastane zaradi lomljenja in premikanja kamnin v Zemljini skorji, zaradi česar se
sprostijo napetosti. Pri tem se sprostijo ogromne količine energije, ki ustvarijo seizmične
valove. Nastanejo, ko se na določenem mestu nabere tako velik pritisk, zaradi česar pride
do nemirov pod skorjo, vsa energija pa potem pride ven med ploščami. Potresi lahko
16

Flood, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/flood/> (19. 2. 2016).

14

povzročijo tudi druge naravne nesreče, kot so: cunami, požar, zemeljski in snežni plazovi,
poplave.17
Magnituda potresa se meri glede na moč in trajanje sezmičnih valov.
3–5 manjši potres
5–7 zmerni do močni potres
7–8 velik potres
8 ali več ogromen potres
Povprečno se potres z magnitudo 8 zgodi enkrat na leto, letno pa zaradi potresov umre
okoli 10.000 ljudi. Največ ljudi umre zaradi porušitve zgradb. Manjši popotresni sunki
lahko zelo zapletejo reševanje ljudi na poškodovanem območju in povzročijo še več
škode in smrti. Izgubi življenj se lahko izognemo s pripravami na podobne primere,
izobraževanjem in predvsem z gradnjo zgradb, ki zanihajo, namesto da bi se zlomile ob
obremenitvah potresa.18
1.2.1.3 Divji požar19
Divji požar nastane v divjini in je zelo nevaren in nepredvidljiv. Od ostalih požarov se
razlikuje predvsem po velikosti, ki je lahko izjemno velika in težko obvladljiva, kljub
ducatom gasilcev, ki ga poskušajo obvladati. Širi se lahko zelo hitro in preskakuje ovire,
kot so reke ali ceste. Ravno v preskakovanju ovir se razlikuje od ostalih požarov. Divji
požari se pojavljajo na vseh kontinentih, razen na Antakrtiki, največ se jih letno pojavi v
Avstraliji.
Divji požari predstavljajo veliko nevarnost za človeška živjenja, imetje in pokrajino.
Pojavijo se lahko kadarkoli v letu, bolj pogosto pa se zgodijo v vročih mesecih. Obstaja
več nevarnosti, ki lahko zanetijo divji požar: strela, spontani vžigi, iskre, ki nastanejo ob
padanju kamnov ali celo izbruh vulkana. Te manjše nesreče se občasno zgodijo, včasih
pa tudi zanetijo divji požar. Poleg teh naravnih vzrokov pa so za divji požar lahko krivi
požigalci ali nesreče v naravi. Včasih se lahko požar pogasi takoj ko nastane, če požar hitro
opazimo in hitro odreagiramo. Nekateri požari se pripetijo v gozdnatih področjih ali suhi
zemlji, kjer se požar enostavno zaneti.
Divji požari so zelo nevarni in uničujoči, saj jih podžiga skoraj vse. Karkoli jim je
napoti, lahko uničijo celo v sekundah, saj postanejo zelo divji in neobvladljivi.
17
Earthquake, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/earthquake/> (19. 2. 2016).
18
Latest earthquakes and how earthquakes work, National Geographic, dostopno na <http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/earthquake-profile/> (19. 2. 2016).
19
Wildfire, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/wildfire/> (20. 2. 2016).
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1.2.1.4 Plaz20
Plazovi so zaradi gravitacije povzročeni premiki zemlje, vključno s padanjem razvalin ali
skal. Zgodijo se, ko se zmanjša ali spremeni stabilnost klančine. Najbolj pogosti vzroki
za te spremembe so: erozija, potresi, podtalnica, izbruh vulkana, sprememba v strukturi
zemlje [slednje je zelo pogosto v Sloveniji – ko se zemlja zaradi deževja napije vode],
vibracije težkih naprav ter izsekavanje gozdov.
1.2.1.5 Suša21
Suša je daljše obdobje (lahko tudi več mesecev ali let), ko ima zemlja zmanjšano zalogo
vode. To se lahko zgodi kadarkoli, tudi pozimi, večina suš pa se ponavadi zgodi v bolj
toplih in suhih mesecih. Zgodi se, ko se količina površinske ali podtalne vode zelo
zmanjša in ko dolgo časa ne dežuje. Suša ima lahko velik vpliv na kmetijstvo in ekosistem.
Območje, kjer suša traja več let, je zelo oškodovano, hude posledice pa se poznajo tudi
na lokalni ekonomiji in v sosednjih regijah.
Vzroki za nastanek suše so lahko naravni: pomanjkanje dežja skupaj z višjimi/
visokimi temperaturami; k nastanku pa lahko veliko prispeva tudi človek z nekaterimi
dejavnostmi: izsekavanje gozdov, kmetijstvo, prekomerno namakanje in celo erozija. Tudi
podnebne spremembe vplivajo na nastanek suš zaradi višanja globalnih temperatur.
Posledice suše so zelo hude in imajo zelo velik vpliv na kmetijstvo in življenje lokalnih
prebivalcev. Njene posledice so odvisne od intenzitete in trajanja. Možne posledice so:
pomanjkanje vode (v naseljih in industrijskih območjih), erozija zemlje, uničenje pridelka
in zmanjšanje rasti, peščeni viharji, lakota, dehidracija in podhranjenost, divji požari,
migracije kač, nemiri med ljudmi in med živalmi ter vojna.
1.2.1.6 Vročinski val22
Vročinski val je časovno obdobje, ko so temperature na nekem področju ob nekem času
višje kot običajno. V času vročinskih valov je lahko tudi povišana vlažnost.
Ta fenomen nastane, ko je na visokih višinah nad področjem več dni ali tednov
stanje visokega pritiska. Nato se začne visok pritisk nabirati v srednjih slojih atmosfere,
ki zrak potem počasi potiska navzdol. Spuščajoči zrak deluje kot pokrov, ki ujame topel
zrak. Ker je zrak ujet in se zaradi pritiska ne more dvigati, ni pogojev za nastanek deževnih
oblakov in posledično dežja. Toplota na površju se nato samo še stopnjuje v vročinski val.
20
21
22

Landslide, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/landslide/> (20. 2. 2016).
Drought, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/drought/> (21. 2. 2016).
Heat wave, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/heat-wave/> (21. 2. 2016).
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Najbolj je med vročinskimi valovi ogroženo zdravje. Vpliva lahko na vse ljudi,
najbolj pa so na udaru bolni, dojenčki, starostniki in ljudje s prekomerno težo. V času
vročinskih valov se izdajo opozorila in priporočila, ki pa se jih ljudje ne držijo vedno.
Potrebno je paziti, da zaužijemo dovolj vode in nismo prekomerno telesno aktivni.
Vročinska utrujenost (simptomi: bruhanje, driska, glavoboli, slabost...) se lahko hitro
spremeni v dehidracijo. Pojavi se lahko tudi vročinska kap, ki je lahko usodna, če je ne
zdravimo takoj. Vročinski valovi spadajo med bolj smrtonosne pojave, število žrtev pa
je težko oceniti, saj najbolj prizadanejo ljudi, ki že imajo težave. V tem času se pogosto
poveča tudi nasilje. Druge posledice vročinskih valov: izpadi elektrike (zaradi povečane
uporabe klimatskih naprav), uničenje pridelkov, manjši požari in s požari povezana škoda,
poškodbe na cestah, pomanjkanje vode in elektrike.
1.2.1.7 Nevihte23
Nevihte (s strelami) ponavadi pomenijo veliko padavin in močne vetrove. Nastanejo
lahko zaradi hudega ali hitrega vala vlažnega in toplega zraka. Ko se ta dviga, se hladi
in kondenzira, s tem nastajajo novi kumulonimbusni oblaki. Ti oblaki lahko zrastejo do
20 kilometrov v višino. Ko oblak doseže stopnjo rosišča, se formirajo kapljice, ki začnejo
padati proti površju. S padanjem se večajo, saj se združujejo z drugimi kapljicami. Padajoč
dež spremeni zrak pod oblakom, zaradi česar nastanejo močni vetrovi. Iz nevihtnih
oblakov lahko pada dež, toča, sneg ali sodra.
Nevihte lahko nastanejo kjerkoli, kjer se vlažen, topel zrak sreča z mrzlim zrakom.
Nevihte lahko povzročijo veliko škode v pokrajini ali naseljenih območjih. Največ škode
nastane zaradi močnih vetrov in toče. Včasih lahko nevihte povzročijo tudi bliskovite
poplave, bolj močne celo tornade. Obstajajo tudi nevihte, pri katerih iz oblakov ne pada
nič (suhe nevihte), ki pa so nevarne zaradi udarov strel, ki lahko zanetijo divje požare.
1.2.1.8 Toča24
Toča so ledene krogle različnih oblik in velikosti od 5 milimetrov do 20 centimetrov.
Posamezno kroglo sestavlja več slojev ledu. Večina toče nastane med nevihto ali hudim
deževjem in ni tako nevarna. Toča lahko povzroči veliko škodo na avtih, letalih, zgradbah,
pridelku in celo živini. Večinoma so najbolj poškodovane strehe zgradb in avtomobilov.
Poleg že naštetega lahko toča povzroči izpade elektrike ali celo poškoduje ljudi. Točo
lahko predvidimo in ko se zgodi, je najbolje, da se zatečemo v notranjost, kjer je varno.
23
24

Thunderstorm, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/thunderstorm/> (21. 2. 2016).
Hail, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/hail/> (21. 2. 2016).
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1.2.1.9 Cunami25
Cunami je serija gigantskih vodnih valov, ki z vodo prekrijejo kopno. Valovi, ki dosežejo
kopno, so lahko visoki do 30 metrov in lahko naredijo veliko škode. Cunamiji nastanejo
zaradi velikih podvodnih potresov v bližini robov tektonskih plošč. Včasih lahko nastanejo
tudi zaradi velikega zemeljskega plazu. Cunamiji so sestavljeni iz serije valov, ki do obale
pridejo v razmikih od nekaj minut do nekaj ur.
Povzročijo lahko veliko izgubo življenj in celo drastično zmanjšanje populacije.
Najbolj pogost vzrok smrtnih žrtev so utopitve.
Druge nevarnosti so:
- na obalo lahko prinese razbitine ladij, kar lahko onesnaži okolje, odstranitev pa je lahko
zelo težavna in draga;
- na kopno lahko naplavi morske živali, zaradi česar umrejo;
- poplavljanje zemlje ob morju, kar lahko poškoduje poljščine, lokalni prebivalci pa
lahko ostanejo brez hrane in dela;
- rušenje zgradb, pod katerimi lahko ostanejo ujeti ljudje; reševanje se lahko zelo
zavleče zaradi dodatnih zapletov zaradi situacije, situacija se lahko tako poslabša, da
pod ruševinami ujeti ljudje umrejo;
- ekonomske težave področja zaradi dragih stroškov obnove zgradb in površine;
nekatera revnejša območja nimajo dovolj sredstev za popolno obnovo območja.
1.2.1.10 Vojne in nemiri
Ločimo vojno, državljansko vojno in izgrede. Vojna je konflikt med dvema velikima
skupinama ljudi, ki vsebuje fižično silo, nasilje in uporabo orožja. Državljanska vojna je
konflikt med dvema nasprotnima skupinama znotraj ene države. Včasih se državljanska
vojna razvije v vojno, ko posamezna skupina dobi zunanjo pomoč zaradi političnih
interesov, kot se je zgodilo v Koreji in Vietnamu med hladno vojno. Izgred definira
trenutek, ko protest ali dejanje civilne neposlušnosti preraste v nasilje (med dvema
skupinama), lahko se zgodi namerno ali nenamerno.26
Vplivi vojne so zelo obsežni. V prvi vrsti vpliva na vojaško osebje, najbolj na tiste,
ki so se v vojni borili. Ti lahko trpijo psihološke in fizične poškodbe vključno z depresijo,
posttravmatsko stresno motnjo (PTSD), bolezni, poškodbe in smrt. Vojna vpliva tudi na
civiliste. Večina vojn je zahtevala veliko število žrtev poleg uničenja infrastrukture in
25
Tsunami, Basicplanet, dostopno na <www.basicplanet.com/tsunami/> (21. 2. 2016).
26
War and riots, Design4Disaster, dostopno na <www.design4disaster.org/disasters-2/man-made-disasters/
war-terrorism-and-riots/> (17. 2. 2016).
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zalog (zaradi česar je kasneje prišlo do lakote, bolezni in smrti med civilno populacijo).
Velik vpliv ima tudi na ekonomijo, saj so velikokrat poražene države primorane plačevati
odškodnino državam, ki so zmagale.27
Vojna vpliva tudi na okolje. Primer tega je uničenje kmetijskih pridelovalnih površin
v Vietnamu med Vietnamsko vojno. Kot del ameriške vojaške strategije so nad kmetijskimi
površinami in riževimi plantažami razpršili strup, da je njihov sovražnik ostal brez hrane. S
tem so Vietnamcem odvzeli njihov vir hrane in preživetja, hkrati pa so s tem zastrupili še
vso ostalo rastlinstvo in živali v bližini.28
1.2.1.11 Zastrupitve29
V preteklosti človeštva je prišlo do različnih zastrupitev. Naštetih je 10 najhujših:
- Smog – London, Velika Britanija, 1952: v petih dneh več tisoč mrtvih, stotine obolelih,
posledično je kasneje umrlo še 12.000 ljudi.
- Pesticid – Bhopal, Madhya Pradesh, Indija, 2.–3. december 1984: v Union Carbide
India Limited je prišlo do izlivanja pesticidov, zaradi česar je bilo pol milijona
ljudi izpostavljenih plinu metil isocianat (methyl isocyanate) in drugim strupenim
kemikalijam, zaradi česar je umrlo 2.259 ljudi.
- Cianid – Baia Mare, Romunija, 30. januar 2000: iz jeza je ušlo 100.000 kubičnih metrov
vode okužene s 100 tonami cianida; pomrlo je ogromno število rib in vodnih rastlin,
100 ljudi so hospitalizirali, ker so jedli okužene ribe.
- E-odpadki – Guiyu, Kitajska: verjetno največje odlagališče elektronskih odpadkov na
svetu; kot posledica tega je 88 % otrok iz tega območja zastrupljenih s svincem, na
območju pa je visoko število splavov.
- Kemikalije – severno od Milana, Italija, julij 1976: zaradi eksplozije v tovarni kemikalij je
v ozračje ušel tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD); kmalu za tem je umrlo 3.300 živali,
še več so jih morali usmrtiti, da bi preprečili širjenje kontaminacije; veliko otrok so
pripeljali v bolnice zaradi vnetja kože, skoraj 500 ljudem so se pojavile lezije na koži.
- Živo srebro – Japonska, 1956: zastrupitev z živim srebrom povzroča bolezen Miramata,
27
War effects, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/War#Effects> (17. 2. 2016).
28
Elaine DIMDAM, 25 biggest man made environmental disasters in history, List25, dostopno na <http://list25.
com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/3/> (19. 2. 2016).
29
Povzeto po: Elaine DIMDAM, 25 biggest man made environmental disasters in history, List25, dostopno na
<http://list25.com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/1/> (19. 2. 2016),
<http://list25.com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/3/> (19. 2. 2016),
<http://list25.com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/4/> (19. 2. 2016),
<http://list25.com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/5/> (19. 2. 2016).
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ki napade živčni sistem; korporacija Chisso je v morje zlila industrijske odpadke
kontaminirane z metil-živim srebrom (methylmercury), 2.265 žrtev so povezali direktno
s tem dogodkom.
- Dioksini – Love Canal, NY, ZDA, 1940: Hooker Chemical je v bližini Love Canala
zakopal 21.000 ton strupenih industrijskih odpadkov, ki so vsebovali zelo strupene
dioksine, kar je neposredno vplivalo na prebivalce Love Canala; posledice so bile
splavi, veliko število rakavih obolenj in napak pri rojstvu.
- Azbest – Libby, Montana, ZDA, 1919: rudniki vermikulitoma v kraju Libby so mnogim
lokalnim prebivalcev zagotovili službo; v rudnikih so veliko uporabljali azbest, zato so
delavci oboleli z azbestom povezanimi obolenji; posledice tega so še vedno občutne.
- Eksplozija v tovarni kemikalij – Jilin, provinca Jilin, Kitajska, 13. november 2005: v seriji
eksplozij je umrlo 6 delavcev, na ducate je bilo ranjenih, evakuirati so morali na deset
tisoče bližnjih prebivalcev; ob ekploziji so zastrupili tudi reko Songhua s približno
100 tonami onesnaževal, ki so vsebovala benzen in nitrobenzen; izpostavljenost temu
manjša število belih krvnih celic in je povezano z levkemijo.
1.2.1.12 Nuklearne nesreče
- Nuklearna eksplozija – Černobil, Ukrajina, 26. april 1986: izpust radioaktivnih delcev
v ozračje, štirikrat hujše od Hirošime; od takrat se je rodilo nešteto otrok z napakami,
povečalo se je število rakavih bolnikov in mnoge druge zdravniške težave;
predvidevajo, da je/bo nesreča povzročila 100.000 smrtnih primerov raka, območje pa
ne bo uporabno za kakršne koli aktivnosti, za naslednjih 200 let.30
- Nuklearna eksplozija – Three Mile Island, Dauphin County, Pennsylvania, ZDA,
28. marec 1979: nesrečo je povzročil delni jederski zlom (nuclear meltdown) na enem
izmed reaktorjev, zaradi česar je v okolje ušla manjša količina radioaktivnih plinov in
radioaktivnega joda.31
- Castle Bravo – Bikini Atoll, Marshal Islands, ZDA, 1. marec 1954: Castle Bravo je (kodno)
ime za prvi ameriški poskus delovanja termonuklearne vodikove bombe na suho
gorivo; zaradi testiranja je prišlo do hude nenamerne radioaktivne kontaminacije, ki so
jo kadarkoli povzročile Združene države Amerike.32
30
10 worst man made disasters of all time, Disasterium, dostopno na <www.disasterium.com/10-worst-manmade-disasters-of-all-time/> (17. 2. 2016).
31
Elaine DIMDAM, 25 biggest man made environmental disasters in history, List25, dostopno na <http://list25.
com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/2/> (19. 2. 2016).
32
Elaine DIMDAM, 25 biggest man made environmental disasters in history, List25, dostopno na <http://list25.
com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/1/> (19. 2. 2016).
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1.2.1.13 Onesnaženje vode
- Dušik in fosfor – Mehiški zaliv: območje imenujejo tudi ‘’mrtvo območje’’, saj tam
odlagajo dušik in fosfor.33
- Razlitje nafte – naftna ploščad Deepwater Horizon, Mehiški zaliv, 20. april 2010: do
razlitja je prišlo zaradi eksplozije in potopitve naftne ploščadi; uhajanje nafte so ustavili
šele po 87 dneh; umrlo je 11 ljudi, izgubili so 4,9 milijonov sodčkov nafte.34
- Potopitev liberijske ladje Amoco Cadiz – Portsall Rocks, 16. marec 1978: ladja, ki je
prevažala surovo nafto, je nasedla na pečine in se razlomila na tri dele ter se potopila;
pri tem se je v morje razlilo 219.797 ton lahke surove nafte in 4.000 ton goriva.35
- Razlitje nafte – Prince William Sounds, Aljaska, ZDA, 24. marec 1989: naftni tanker
Exxon Valdez se je zaletel v greben, zaradi česar se je v vodo razlilo 260.000 do
750.000 sodčkov surove nafte; posledično je umrlo veliko živali – 100.000–250.000
morskih ptičev, 2.800 morskih vider, 300 pristaniških tjulnov, 247 plešastih orlov, 22 ork
in neznano število lososov in drugih rib.36
- Odpadki – Pacifiški odpadni madež (the Pacific Gyre Garbage Patch): zaradi morskih
tokov se v oceanu na enem mestu zbirajo odpadki, med njimi so visoke koncentracije
pelagične plastike, kemičnega blata in ostalih razbitin.37
1.2.2 Rešitve, ukrepi38
V primeru katere koli nesreče je najbolj pomembno, da imamo in poznamo načrt za
katastrofe. Tak načrt je lahko glavna razlika med varno potjo iz zgradbe ali možnostjo, da v
zgradbi zaidemo.

33
Elaine DIMDAM, 25 biggest man made environmental disasters in history, List25, dostopno na <http://list25.
com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/4/> (19. 2. 2016).
34
Elaine DIMDAM, 25 biggest man made environmental disasters in history, List25, dostopno na <http://list25.
com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/3/> in The ocean portal team, Gulf oil spill, Ocean portal,
dostopno na <http://ocean.si.edu/gulf-oil-spill> (19. 2. 2016).
35
Elaine DIMDAM, 25 biggest man made environmental disasters in history, List25, dostopno na <http://list25.
com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/3/> in Amoco Cadiz oil spill, Wikipedia, dostopno na
<https://en.wikipedia.org/wiki/Amoco_Cadiz_oil_spill> (19. 2. 2016).
36
Elaine DIMDAM, 25 biggest man made environmental disasters in history, List25, dostopno na <http://list25.
com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/1/> (19. 2. 2016).
37
Prav tam.
38
Alan HENRY, The complete guide to what to do before, during, and after a disaster, Life Hacker, 16. 1. 2011,
dostopno na <http://lifehacker.com/5976362/the-complete-guide-to-what-to-do-before-during-and-after-a-disaster>
(22. 2. 2016).
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Sledi nekaj napotkov, ki se jih je dobro držati v primeru katastrofe:
- pomembne dokumente in listine imamo shranjene in pri roki, naredimo tudi digitalne
kopije;
- imamo pripravljeno torbo za odhod s stvarmi, ki bodo pripomogle k varnosti in toploti,
s hrano in potrebnimi zdravili za nekaj dni;
- vedno moramo vedeti, kje je evakuacijska pot doma in v službi.
Najbolj pogost odziv na naravne katastrofe je evakuacija območja.
1.2.2.1 Potres39
Pred potresom: Pri potresih je najbolj pomembno, da lahko ločimo res hude potrese od
manjših.
- Imamo pripravljen načrt za primer katastrofe;
- Preverimo svoj dom – odstranimo nevarnosti, pritrdimo police, zavarujemo krhke in
strupene stvari;
- Z družino in sodelavci predhodno vadimo evakuacijo;
- Preverimo dejstva o potresih, da lahko prepoznamo prave napotke od napačnih.
Med potresom: Največjo nevarnost predstavljajo leteče razbitine in padajoči objekti. Zelo
pomembno se je zaščititi in se izogniti poškodbam.
- Zavarujemo se ali se zatečemo pod trdno pohištvo;
- Če smo v notranjosti, ostanemo notri, izogibamo se oknom, visečim stvarem, policam
in podobnemu; če menimo, da je prostor, kjer smo, varen oz. ni zelo nevaren, potem
ostanemo, kjer smo;
- Če smo zunaj, se izogibamo visokih objektov, ki se lahko zrušijo, to vključuje stavbe,
drevesa, drogove, ulično razsvetljavo in podobno;
- Če smo v vozilu, se skušamo čimprej ustaviti, upoštevajoč navodilo o visokih objektih.
Po potresu: Izogibamo se poškodovanim objektom in pazimo na popotresne sunke.
- Ne predvidevamo, da je konec nevarnosti, ko je konec potresa; poškodovane strukture
se lahko zrušijo tudi po potresu;
- Ocenimo situacijo in odreagiramo glede na pripravljen načrt; poiščemo svojo družino
ali sodelavce na varni zbirni točki;
- Bodimo pripravljeni na popotresne sunke, ki so lahko še bolj nevarni (zaradi že
poškodovane infrastrukture);
39

Prav tam.
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- Če smo ujeti pod ruševinami, delajmo čimveč hrupa, da nas bodo lažje našli, usta si
zaščitimo z oblačili, ki bodo služila kot filter za prah; če se lahko premikamo,
poskusimo oditi na prosto, a se pazimo poškodovanih delov stavbe;
- Ko smo na varnem, s prvo pomočjo pomagamo tistim, ki jo potrebujejo; poslušamo
radio za več informacij;
- Če živimo ob obali, bodimo pripravljeni na evakuacijo na višje področje zaradi
nevarnosti cunamijev;
- V primeru manjšega potresa pregledamo bivališče – električno in plinsko napeljavo,
razpoke v stenah; če so poškodbe hujše, pokličemo strokovnjake.
1.2.2.2 Poplava ali cunami40
Pred poplavo ali cunamijem: Zelo pomembna je pripravljenost. Najbolje se je umakniti z
ogroženega območja.
- Pripravljen imamo načrt za primer katastrofe, ki se ga lahko najhitreje izvede in smo
ga predhodno vadili; imejmo pripravljene osnovne potrebščine – hrano, pitno vodo,
prečiščevalce vode, prvo pomoč;
- Preverimo, če je območje, kjer živimo, na nevarnem območju za poplave ali cunamije
in kako pogosto so se ti dogodki tam že zgodili;
- Priskrbimo si radio za katastrofe – preko radia objavljajo informacije o možnostih
nastanka poplave ali cunamija in navodila po katastrofi.
Med poplavo ali cunamijem: Spremljamo radio in smo pripravljen na takojšnji odhod.
Med poplavo ali cunamijem je ključnega pomena spraviti se čim višje. Napotki, če nas
ujame poplava ali cunami:
- Poslušamo radio; sami ne moremo oceniti situacije, zato poslušamo radio za nadaljnja
navodila ali celo ukaze za evakuacijo, da se bomo lahko še pravi čas rešili;
- Če se vozimo, se ne peljemo čez stoječo vodo ali vodo, katere dna ne vidimo, saj se
lahko avto hudo poškoduje;
- Če hodimo okoli, ne hodimo čez tekočo ali deročo vodo; če moramo prečkati vodo,
poiščemo mirujoč del, izogibamo se tokovom, kanalizacijskim odprtinam in odtokom;
- Če obstaja nevarnost bliskovite poplave ali cunamija, gremo na visoko lego; zaupamo
svojim instinktom, vzamemo svojo torbo s potrebščinami in dokumenti ter ostale
člane družine in odidemo na visoko lego; enako storimo tudi, ko objavijo opozorilo za
poplave; poznati je treba razliko med opozorilom in nevarnostjo poplave;
40

Prav tam.
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- Če imamo čas, pred evakuacijo iz bivališča izključimo naprave in napeljavo ter vredne
predmete postavimo na višje pozicije; če stojimo v vodi se ne dotikamo električnih
naprav in napeljav.
Po poplavi ali cumaniju: Pravila po poplavi ali cunamiju so zelo podobna kot med njima:
- Ne hodimo po premikajoči se vodi;
- Poslušamo radio za nujne objave;
- Nismo v napoto nujnim službam pri njihovem delu;
- Izogibamo se tudi stoječi vodi, če le lahko, saj so v njej lahko steklo, poškodovani
električni drogovi ali razbitine, voda pa je lahko kontaminirana z bencinom, nafto,
fekalijami ali drugimi kemikalijami;
- Ne vračamo se na poplavljeno območje, dokler tega ne dovolijo oblasti.
1.2.2.3 Evakuacija zaradi požara41
Imeti moramo pripravljen evakuacijski načrt za družino, ki vključuje več različnih poti iz
vsake sobe. Če živimo v večnadstropnem bivališču, lahko namestimo požarne lestve za
višja nadstropja. Če v bivališču zagori, moramo takoj ven. Ne smemo klicati ali pakirati
dragocenosti, saj se s tem izpostavljamo nevarnosti.
1.2.2.4 Divji požar42
Če gori divji požar v naši bližini, moramo spremljati nujna obvestila na televiziji in radiu,
da smo lahko prav čas obveščeni, če se moramo evakuirati. V bivališču zapremo vsa
okna in vrata, da zmanjšamo izpostavljenost dimu in se izogibamo zunanjim stenam. Ne
izpostavljamo se ali poskušamo sami gasiti divjega požara.
1.2.2.5 Teroristični napad43
Če nismo v neposredni nevarnosti, moramo spremljati različne medije – televizijo,
radio, internet, da izvemo, kako oblasti predlagajo, da reagiramo. Če smo v neposredni
nevarnosti, takoj zbežimo z ogroženega območja in pokličemo pristojne službe, ki nam
dajo nadaljnje napotke.
41
Krisha MCCOY, What to do when disaster strikes, everyday health, dostopno na <www.everydayhealth.com/
healthy-home/what-to-do-when-disaster-strikes.aspx> (23. 2. 2016).
42
Amy LEIBROCK, How to stay safe during a natural disaster, REALSIMPLE, dostopno na <www.realsimple.com/
work-life/life-strategies/natural-disaster/wildfire> (23. 2. 2016).
43
MCCOY, op. 41.
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1.2.3 Evakuacije iz ogroženih območij44
Do evakuacije lahko pride zaradi različnih razlogov, od požarov ali potresov do
industrijskih nesreč (nevarnost zastrupitve). Lokalne oblasti ogrožene prebivalce obvestijo,
ko je potrebna evakuacija. Ko se to zgodi, se je dobro držati naslednjih navodil:
- Vnaprejšnje načrtovanje zbirnih mest znotraj in zunaj soseščine;
- V avtu je dobro imeti polno kantico bencina, avto pa naj ima vsaj pol tanka z gorivom;
ena družina naj se pelje z enim avtom, če je to mogoče;
- Načrtovati je potrebno več različnih destinacij in poti do le-teh za primer evakuacije;
- Od doma je potrebno oditi dovolj zgodaj, da se izognemo zapletom;
- Držati se je potrebno priporočenih poti za evakuacijo, ne smemo uporabljati bližnjic,
saj mogoče niso prehodne;
- Paziti je potrebno na ovire na cesti, na poplavljene ceste ali mostove. V poplavljeno
območje ne smemo zapeljati;
- Če nimamo avta, moramo planirati alternativne možnosti evakuacije, pri tem nam lahko
pomagajo drugi družinski člani, prijatelji in lokalne oblasti;
- S seboj vedno vzamemo torbo z vsemi potrebščinami, razen če imamo upravičen sum,
da je bila kontaminirana;
- Poslušati moramo radio na baterije, da lahko spremljamo razvoj dogodkov in obvestila;
- S sabo vzamemo hišne ljubljenčke, a razumeti moramo, da je v zatočišča dovoljen
vstop le živalim pomočnikom (na primer psom za slepe), zato moramo vnaprej
načrtovati, kako bomo za svoje ljubljenčke poskrbeli med evakuacijo.
Če nam čas dopušča:
- Bližnjim sorodnikom, ki ne živijo na ogroženem območju, preko telefona ali
elektronske pošte sporočimo, kam gremo;
- Svoj dom zavarujemo tako, da zapremo in zaklenemo vsa okna in vrata;
- Iz elektrike izklopimo vse elektronske naprave, razen hladilnikov in zamrzovalnih skrinj
(to ne velja ob možnosti poplave); če bivališču grozi nevarnost, zapremo vse vodne,
plinske in elektronske napeljave;
- Nekje v bivališču pustimo listek s podatki, kdaj smo odšli in kam gremo;
- Obuti moramo biti v trpežne čevlje in oblečeni v oblačila, ki zagotavljajo varnost –
dolge hlače, majico z dolgimi rokavi in kapo.

44

Evacuation, Ready, dostopno na <www.ready.gov/evacuating-yourself-and-your-family> (23. 2. 2016).
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1.2.4 Nastanitev/bivanje v kriznih situacijah
Spodaj so našteti primeri nastanitev in načini bivanja v času kriznih situacij.
1.2.4.1 Hurikan Katrina
29. avgusta 2005 je orkan Katrina prizadel Združene države Amerike. Vetrovi so pihali
160–225km/h, razseg Katrine pa je bil dolg 644 kilometrov. Že sam hurikan je naredil
veliko škodo, posledice pa so bile katastrofalne. Sto tisoče ljudi v Louisiani, Mississippiju
in Alabami je ostalo brez domov, povzročene je bilo za več kot 100 bilijonov dolarjev
škode.45
Slika 1 Začasna bivališča po hurikanu Katrina (pridobljeno
s <www.fema.gov/media-library-data/309d86c9-4d3045cf-8b28-cd7dff8659b3/14461.jpg> [26. 2. 2016]).

Slika 2 Začasna bivališča po cunamiju Sumatra (pridobljeno s <www.unhcr.org/thumb1/42c00d324.jpg> [26. 2.
2016]).

Slika 3 Začasna bivališča po potresu (pridobljeno s <harvir.cervinistrategies.com/wp-content/uploads/2013/09/Tent_city_in_Port-au-Prince_2010-01-21.jpg> (26. 2. 2016]).

1.2.4.2 Cunami Sumatra, Indonezija
26. decembera 2004 je Sumatro zadel cunami, visok 50 metrov in dolg 5 kilometrov.
Povzročil ga je potres z močjo 9,1 po Rihterjevi lestvici na morju, približno 30 kilometrov
stran od obale. Cunami je zahteval okoli 230.000 žrtev, nastalo je približno 10 milijonov
dolarjev škode.46
1.2.4.3 Potres Haiti
12. januarja 2010 se je na Haitiju zgodil potres z močjo 7 stopnje po Rihterjevi lestvici. V
potresu je umrlo med 220.000 in 316.000 ljudi, 300.000 jih bilo ranjenih. Milijon in pol
ljudi so morali preseliti, med temi se do 31. marca 2015 64.680 ljudi še vedno ni vrnilo.
Za obnovo in pomoč je bilo skupno namenjeno 17.34 milijonov dolarjev lokalne in
mednarodne pomoči.47

45
History.com staff, Hurricane Katrina, History.com, A+E Networks, 2009, dostopno na <www.history.com/topics/
hurricane-katrina> (26. 2. 2016).
46
Campbell PHILLIPS, The 10 most destructive tsunamis in history, Australian Geographic, 16. 3. 2011, dostopno
na <www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2011/03/the-10-most-destructive-tsunamis-in-history/> (26. 2. 2016).
47
Haiti earthquake fast facts, CNN, dostopno na <http://edition.cnn.com/2013/12/12/world/haiti-earthquake-fastfacts/> (26. 2. 2016).
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1.2.4.4 Begunska kriza
Na začetku leta 2015 je Evropo preplavilo ogromno število beguncev, ki bežijo pred
vojno, in migrantov, ki želijo boljše življenje. Vsaka od tranzitnih držav (skozi katere
potujejo in niso njihova končna destinacija) se sooča z nastanitvijo beguncev in migrantov.
Mnoge države si pomagajo s šotori v namestitvenih centrih, kontejnerji, praznimi
stavbami, hoteli, dijaškimi domovi ...

Slika 4 Grčija 1 (pridobljeno s <http://i.dailymail.co.uk/i/
pix/2015/08/14/11/2B5B4DD100000578-3197605-image-a-36_1439547068952.jpg> [26. 2. 2016]).

Slika 5 Grčija 2 (pridobljeno s <https://vice-images.vice.
com/images/content-images-crops/2015/09/02/i-spentthe-day-at-a-greek-refugee-camp-504-body-image1441190872-size_1000.jpg?resize=*:*&output-quality=>
[26. 2. 2016]).

Slika 6 Anglija 1 (pridobljeno s <www.youtube.com/
watch?v=jL15mSqjpMY> [29. 2. 2016]).

Slika 7 Anglija 2 (pridobljeno s <www.youtube.com/
watch?v=jL15mSqjpMY> [29. 2. 2016]).
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Slika 8 Jordanija 1 (pridobljeno s <http://images1.ynet.co.il/PicServer4/2015/08/02/6208110/
6208104099488640360no.jpg> [26. 2. 2016]).

Slika 9 Jordanija 2 (pridobljeno s <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/An_Aerial_View_of_
the_Za’atri_Refugee_Camp.jpg> [26. 2. 2016]).

Slika 10 Srbija (pridobljeno s <http://assets.euractiv.com/
lazy-load/img/crop/16x9/666/http://www.euractiv.com/
wp-content/uploads/sites/2/2015/10/beta_-_tents_near_
train_station_in_belgrade.jpeg> [26. 2. 2016]).

Slika 11 Hrvaška (pridobljeno s <https://qzprod.files.
wordpress.com/2015/10/h_52236434.jpg?quality=80&strip=all&w=1600> [26. 2. 2016]).

Slika 12 Slovenija 1 (pridobljeno s <www.amnesty.si/
media/uploads/images/2015-splo%C5%A1no/SOS%20
Evropa/220662_Refugees_at_Brezice_on_Slovenian_border_with_Croatia.jpg> [26. 2. 2016]).

Slika 13 Slovenija 2 (pridobljeno s <http://cdn.kme.si/
public/images-cache/750xX/2015/10/19/d83b78c2719e6c9a9be9587ddef33ffb/5624cd4b7f9a0/d83b78c2719e6c9a9be9587ddef33ffb.jpeg> [26. 2. 2016]).
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Slika 14 IKEA zatočišče (pridobljeno s <http://inhabitat.com/8-innovative-emergency-shelter-designs-for-when-disaster-hits/ikea-refugee-shelter2-2/> (29. 2. 2016]).

1.2.5 Primeri dobre prakse bivališč v kriznih situacijah48
IKEA Flat Pack zatočišče na solarno energijo: Zatočišče je bilo razvito v sodelovanju
IKEA Fundacije in Oddelka Združenih narodov za begunce (UN High Commissioner for
Refugees). Dostavi se v ploskem pakiranju, enostavno se sestavi v približno štirih urah. V
enem zatočišču lahko udobno spi pet oseb. Solarni paneli na strehi zagotavljajo elektriko,
streha je dober izolator, zato je v toplejših mesecih v zatočišču prijetno hladno.
Harmonikasto reCover zatočišče: Oblikovali so ga Matthey Malone, Amanda Goldberg,
Jennifer Metcalf in Grant Meecham. Do enega meseca lahko vzdržuje družino s štirimi
člani. Zloži se lahko v plosko pakiranje za lažji transport. Postavitev je zelo enostavna, to
lahko naredi ena oseba v nekaj minutah. V vdolbinah na strehi se lahko nabira pitna voda.
EDV-01 Zatočišče za nujne primere: To visoko tehnološko zatočišče je oblikovala Diawa
Lease. Veliko je približno kot kontejner za transport, lahko pa se poviša s pomočjo
stikala. Samo se lahko vzdržuje do enega meseca z zbiranjem vode iz okolja in elektrike
s solarnimi celicami. Zatočišče se lahko transportira s helikopterjem ali tovornjakom.
Vgrajeni so pogradi in pisalna miza, tuš in bio straniščna školjka, majhna kuhinja ter
shramba za zaloge in opremo. Edinstvena lastnost tega zatočišča so pikslaste zunanje
stene, ki lahko okolici sporočajo nujne informacije.
Prototip jakne za begunce: Oblikovala jo je skupina študentov Londonske kraljeve
akademije za umetnost. Spremeni se v spalno vrečo ali šotor.

Slika 15 reCover zatočišče (pridobljeno s <http://inhabitat.com/8-innovative-emergency-shelter-designs-for-when-disaster-hits/ikea-refugee-shelter2-2/> (29. 2. 2016]).

48
Povzeto po: Taz LOOMANS, 8 innovative emergency shelters for when disaster strikes, Inhabitat, 17. 11. 2013,
dostopno na <http://inhabitat.com/8-innovative-emergency-shelter-designs-for-when-disaster-hits/ikea-refugee-shelter2-2/> (29. 2. 2016). in Alice MORBY, RCA students design wearable dwelling for Syrian refugees, dezeen, 27. 1. 2016,
dostopno na <www.dezeen.com/2016/01/27/royal-college-of-art-students-wearable-coat-tent-dwelling-syrian-refugees/> (29. 2. 2016).

Slika 16 EDV-01 zatočišče (pridobljeno s <http://inhabitat.com/8-innovative-emergency-shelter-designs-for-when-disaster-hits/ikea-refugee-shelter2-2/> (29. 2. 2016]).

Slika 17 Jakna za begunce 1 (pridobljeno s <www.dezeen.
com/2016/01/27/royal-college-of-art-students-wearablecoat-tent-dwelling-syrian-refugees/> [29. 2. 2016]).

Slika 18 Jakna za begunce 2 (pridobljeno s <www.dezeen.
com/2016/01/27/royal-college-of-art-students-wearablecoat-tent-dwelling-syrian-refugees/> [29. 2. 2016]).
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1.2.6 Vloga države v Sloveniji
V Sloveniji je vloga države pri pomoči ob naravnih in drugih nesrečah zelo meglena. Leta
1997 so prvič obravnavali predlog zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev državne
pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč, ki pa so ga leta 2001 umaknili.49 Drugega
podobnega zakona še niso obravnavali.
Praviloma bi naj država sredstva za obnovo po naravni katastrofi črpala iz
proračunske rezerve. Problem pa nastane, ko je škoda višja od razpoložljivih sredstev.
Druga opcija plačevanja za nastalo škodo so različne vrste zavarovalništva. Tak način
uporabljajo v Švici, Nemčiji in na Nizozemskem, kjer nimajo sistemskega zakona, ki bi
celostno urejal to problematiko. V veliki večini nastalo škodo poplačajo zavarovalnice, le
redko je potrebno izplačilo davkoplačevalskega denarja.50
Zakonodaja Republike Slovenije, ki se ukvarja z naravnimi katastrofami in nesrečami
s kemikalijami:51
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 64/94, 33/00,
87/01);
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 71/93 in 87/01);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93 in 1/96);
- Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so
v obdobju sep.-nov. 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RS, 86/98);
- Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS,
45/99);
- Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in
sluzenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, 81/00);
- Zakon o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu
za leto 2001 (Uradni list RS, 85/01);
- Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz
let 2000 in 2001 (Uradni list RS, 21/02);
- Uredba o ukrepih za zmanjšanje tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi
kemikalijami (Uradni list RS, 46/02);
49
Zakon o pogojih in načinu uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč (ZDPNN),
PIS, dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2036> (26. 2. 2016).
50
Miro KRISTAN, Sistemska ureditev reševanja posledic elementarnih nesreč v Sloveniji: diplomsko delo, Ljubljana:
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003, str. 13, dostopno na <www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kristan662.pdf>
(26. 2. 2016).
51
2_10 Naravne in druge nesrece, arso, dostopno na <www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/nesrece.pdf> (26. 2. 2016).
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- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, 3/02 in 17/02);
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
(Uradni list RS, 45/97 in 5/00);
- Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah (Uradni list RS, št. 42/00 in
103/01).
Predpisi Evproske unije:52
- Smernice EU (2000/C 28/2) o državni pomoči v kmetijskem sektorju;
- Direktiva Sveta EU (96/82/EC) o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč z nevarnimi
snovmi (SEVESO II).
Država je na nastanitev med kriznimi razmerami pripravljena z mobilnimi hiškami,
zložljivimi posteljami in opremljenimi šotori.53
1.2.7 Vloga oblikovanja – lokalne spremembe
Možnosti oblikovalskega reševanja problemov, ki jih povzročajo lokalne spremembe:
- Organiziranje evakuacijskih poti;
- Sprejem v evakuacijske centre;
- Posredovnanje nujnih podatkov med sabo/nujnim službam ...;
- Povezovanje med razpršenimi prebivalci;
- Pomoč pri evakuaciji manj pokretnih (invalidov, starostnikov ...);
- Aplikacija, kako odreagirati med katastrofo;
- Ozaveščanje ljudi, kako odreagirati;
- Torba z nujnimi potrebščinami za evakuacijo;
- Priprave na evakuacijo – potrebščine;
- Hitro informiranje nujnih služb o nastalem dogodku/katastrofi;
- Zasilna bivališča za ljudi, ki so se morali evakuirati;
- Protipoplavna pomoč/ukrepi;
- Dostavljanje nujnih potrebščin na poplavljena območja;
- Zaščita vozil in streh pred točo;
- Organizacija zbirnih centrov po evakuaciji;
- Bivalne enote za daljšo evakuacijo;
- Zbiranje podatkov o katastrofi preko tam prisotnih oseb;
- Iskanje preživelih pod ruševinami.
52
Prav tam.
53
Materialna sredstva, Ministrstvo za obrambo, dostopno na <www.sos112.si/slo/page.php?src=szr42.htm> (26.
2. 2016).
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1.3 Povzetek
Med spremembami v svetu ločimo med globalnimi in lokalnimi spremembami. Med
globalne štejemo velike spremembe v Zemljinem sistemu, najbolj vplivne med njimi so
podnebne spremembe in spremembe v družbi. Med lokalne spremembe sodijo vse tiste,
ki se dogajajo na manjšem, neglobalnem območju. Med te štejemo naravne katastrofe in
tiste, ki jih je povzročil človek.
Podnebne spremembe so že sedaj vidne pri vedno bolj pogostih pojavih
ekstremnih vremenskih razmer, med katere sodijo višanje povprečne temperature
Zemljinega ozračja, suša, hude nevihte, poplave, vročinski valovi in taljenje ledu.
Znanstveniki pravijo, da smo vzrok za podnebne spremembe ljudje, ki smo z velikimi
izpusti toplogrednih plinov v ozračje poslabšali ‘’efekt tople grede’’. Posledice, ki jih
napovedujejo, pa so: nadaljno višanje temperatur in višine morske gladine, podaljšanje
obdobja brez ledu, spremembe v padavinskih vzorcih ter več suš in vročinskih valov.
Podnebnih sprememb ne moremo odpraviti, lahko pa jih ublažimo in se nanje
prilagodimo.
Ena izmed največjih sprememb v družbi v zadnjem času je begunska in migrantska
kriza. Začela se je v Siriji, kjer je civilno prebivalstvo ostalo ujeto med različnimi stranmi v
državljanski vojni v boju za oblast. Zato je ogromno število ljudi zbežalo iz Sirije, nekateri
med njimi so se odločili za pot v Evropo. To je imelo hude posledice za evropske države,
ki zapravljajo milijone za pribežnike, njihovo nastanitev in oskrbo.
Med katastrofami ločimo tiste, ki jih je povzročila narava, in tiste, ki jih je povzročil
človek. Med naravne katastrofe spadajo padec asteroida, snežni plaz, huda snežna
nevihta, nevihta z veliko strelami, potres, poplava, izbruh Gama žarkov, izbruh vulkana,
vročinski val, hurikan, zemeljski plaz, solarni izbruh, suša, tornado, cunami, toča in divji
požar. Med človeško povzročene pa industrijske nesreče (požari, eksplozije), C.B.R.
nesreče (C-kemične, B-biološke, R-radiološke), nesreče pri transportu (zračne, vodne,
cestne, železniške), onesnaženje (zraka, vode, zemlje), motena dobava energije in izpadi
energije, kibernetski napadi, civilni nemiri, vojna.
Skupna reakcija za primere vseh večjih katastrof je evakuacija z ogroženega
območja. Zelo pomembno je, da imamo pripravljen načrt, kako se je potrebno evakuirati
v primeru posamezne katastrofe, oziroma da poznamo načine, kaj narediti, da se bomo
najmanj ogrozili. Izjemno pomembno je tudi, da poslušamo radio in spremljamo druge
medije, da ne zamudimo pomembnih informacij.
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2. Bivanje
V tem poglavju bo največji poudarek na naših potrebah pri bivanju in rangiranju
potrebščin za bivanje od tistih nujno potrebnih za preživetje do tistih, ki nam v času
ekstremnih razmer predstavljajo luksuz.
2.1 Definiranje pojmov
Bivati bi lahko poimenovali tudi kot živeti. Bivanje in življenje pa je sestavljeno iz večih
različnih opravil. Od dihanja do spanja, hranjenja, nakupovanja, dela in naših odnosov z
drugimi ljudmi. Vse, kar počnemo, je del našega bivanja.
Uradni list Republike Slovenije iz leta 2006 opredeljuje pojme, povezane z bivanjem:
»Prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem prebiva. Za
Republiko Slovenijo je to občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki in
geokodo ter oznaka stanovanja, za tujino pa država, kraj, ulica in hišna številka;
Stalno prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno
prebiva, ker je to naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na
podlagi njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med
posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave;
Začasno prebivališče je vsako drugo prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali začasno
prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem nima namena stalno
prebivati;
Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj
porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za
stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi,
da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in sam
porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb;«54

54
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-UPB1), Uradni list Republike Slovenije, XVI/59, 8. 6. 2006, str. 6442, 6443,
dostopno na <www.uradni-list.si/_pdf/2006/Ur/u2006059.pdf> (22. 4. 2016).
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2.2 Potrebe pri bivanju
Potrebe pri bivanju lahko definiramo na več različnih načinov, eden izmed teh je Maslowa
hierarhija potreb (ki jo lahko vidimo na spodnji sliki).55
Maslowa hierarhija potreb je teorija v psihologiji, ki jo je leta 1943 predlagal
Abraham Maslow v prispevku A Theory of Human Motivation (Teorija človeške motivacije),
ki je bil objavljen v reviji Psychological Review. Maslow za opis vzorcev, skozi katere se
človekova motivacija premika, uporabi pojme: fizične potrebe, varnost, pripadnost in
ljubezen, zavest in samopresežek.56
Hierarhija potreb je postavljena tako, da so najbolj osnovne potrebe na dnu.
Maslow v prej omenjenem članku pravi, da so potrebe urejene v hierarhijo relativne
dominantnosti (hierarchy of ralatice prepotency). Pri tem je pomembno oboje – izpolnitev
in neizpolnitev potrebe. Ko je najbolj osnovna potreba zadovoljena, za
osebo postane nepomembna. Tako lahko dominantnost pomembnosti
prevzame druga (za preživetje manj pomembna) potreba. Ko smo
torej siti in varni, začnemo razmišljati o prijateljih, ljubezni in družini.
Hierarhija se malce spremeni le v primeru, ko je oseba v neposredni
nevarnosti. Takrat postane potreba po varnosti dominantna in bolj
pomembna od zadovoljitve osnovnih fizičnih potreb. Najvišje na
lestvici pa so potrebe zavesti (samozavest, samopodoba...) in potrebe
po samouresničenju.57
		
Tekom časa so se človeške potrebe delno spremenile. Na to
je najbolj vplival tehnološki razvoj z razvojem boljše povezljivosti.
Te poudarjajo pomembnost interneta in elektrike in ti dve dobrini
uvrščajo na samo dno hierarhije, kot najbolj pomembni stvari.
Internet in elektrika nam omogočata povezanost s svetom in
preostalimi ljudmi. Takšna povezanost je za nas zelo pomembna, ne pa
najbolj pomembna. Posledično so se pojavile hierarhije, ki povezljivost
uvrščajo v hierarijo med varnost in ljubezen/pripadnost.

Slika 19 Moderna hierarhija potreb (prevedeno po skiki pridobljeni s <www.bronco.
co.uk/our-ideas/modern-day-maslows-hierarchy-of-needs/> [7. 7. 2016]).

55
Nora TAYLOR, Survival needs: you should know your body, Survival mastery, dostopno na <http://survival-mastery.com/med/human-body/survival-needs.html> (2. 5. 2016).
56
Maslow’s hierarchy of needs, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/
Maslow%27s_hierarchy_of_needs> (2. 5. 2016).
57
Abraham Harold MASLOW, A theory of human motivation, Classics in the history of
psychology, dostopno na <http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm> (7. 7. 2016).
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Vstavitev med ostale potrebe v hierarhiji je lahko delno relativna, saj je povezljivost
v času krizni situacije zelo pomembna in lahko zelo vpliva na izboljšanje naše varnosti. Ko
pa nismo v krizni situaciji, postane povezljivost orodje, kako lahko pomagamo zadovoljiti
ostale potrebe. Izkaže se, da je povezljivost prepletena na večih nivojih potreb. Glavno
vprašanje pri vsem tem pa je: Kako bo prihodnost vplivala na hierarhijo človeških potreb?
V času privajanja na spremembe, ki jih bo prinesla prihodnost, bosta preživetje in
varnost na prvem mestu, veliko vlogo pa bo igrala tudi povezanost, saj nam internet lahko
zagotavlja nujno potrebne informacije, ki nam lahko pomagajo preživeti ali se izogniti
nevarnosti.
2.2.1 Osnovne potrebe pri bivanju
Preučili bomo najbolj osnovne potrebe za življenje: zrak, hrano, vodo, zavetje in spanje.
2.2.1.1 Kisik, atmosferski pritisk in voda58
Najbolj pomembna stvar za človeško preživetje je kisik. Običajen človek lahko brez
kisika preživi 4-5 minut, nekateri atleti bi lahko zdržali tudi do 7 minut. Če smo dlje časa
brez kisika, najprej odpovejo možgani. Po 15 minutah brez kisika v možganih nastane
nepopravljiva škoda in četudi po tem času dobimo zadosti kisika, se bodo drugi organi
lahko pozdravili, možgani pa ne.
Za normalno delovanje našega telesa potrebujemo tudi primeren atmosferski
pritisk. To je eden izmed razlogov, zakaj običajni ljudje ne morejo preživeti več kot dan ali
dva na nadmorski višini nad 8000 metrov. Na tej višini je še vedno dovolj kisika, samo naše
telo ga ne zna optimizirano uporabiti. Izjema pri tem so nekateri Nepalci, pri katerih se je
pojavila anomalija v njihovi DNK, zaradi česar nimajo prej omenjenih problemov.
Voda je druga najbolj pomembna stvar, ki jo človek potrebuje za preživetje. Povprečno
lahko človek preživi 3 do 4 dni brez vode, obstajajo pa različni faktorji, ki lahko zelo
vplivajo na ta čas. Velik faktor pri tem je temperatura. Bolj kot je toplo, hitreje telo izgublja
tekočino (preko potenja). Še en faktor je telesna utrujenost – več kot se premikaš in
naprezaš, hitreje izgubljaš vodo. Zelo velik problem pri tem predstavlja dejstvo, da ko
človek izgubi že 2 do 3 % vode v telesu, to pomeni, da se kri zgosti za približno 20 %, kar
pa ovira pretok krvi po telesu, najbolj pretok po kapilarah. Zaradi tega lahko imamo mrzle
prste, najbolj nevarno pa je pomanjkanje pretoka krvi po kapilarah v možganih. Zaradi
slednjega lahko pride do pomanjkanja pozornosti ali celo izgube zavesti.
58

TAYLOR, op. 55.
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2.2.1.2 Hrana in zavetje59
Hrana in zavetje si po mnenju Nore Taylor delita tretje mesto po pomembnosti za človeško
preživetje. Človek lahko brez hrane zdrži cel mesec (lahko tudi dlje), trajanje je odvisno od
maščobnih rezerv, mišične mase in stanja notranjih organov.
Proces stradanja:
- Prvi trije dnevi: telo porablja le maščobne rezerve (obdobje je lahko krajše ali daljše,
odvisno od količine maščobnih zalog).
- Ketonska faza: telo uporablja zalogo ketonov – maščobnih kislin v jetrih.
- Telo začne razgrajevati prebavila; če želimo človeka v takšnem stanju hraniti, pride do
mnogih težav, saj so prebavila preveč poškodovana, da bi lahko normalno prebavila
hrano; ta proces lahko traja okoli dva tedna.
- Zadnja faza: telo začne razgrajevati mišice, pri tem se ne ozira, katere mišice razgrajuje,
zato to sčasoma privede do poškodb srca, ki začne pešati in ne more več črpati krvi.
V primeru stradanja pa ljudje po navadi ne umrejo zaradi stradanja samega. Eden izmed
vzrokov za to so toksini v telesu. Ker v telesu ni več hranilnih snovi, jetra ne morejo
presnavljati toksinov, zaradi česar nehajo delati, kar pa hitro vodi v smrt. Drugi glavni
razlog za smrt stradajočih ljudi pa so okužbe. Imunski sistem ne dobi energije (hranilnih
snovi), zato neha delovati. Osebam se ponavadi pojavi abdominalni edem ali otekanje
udov. To pomeni, da se v določenih delih telesa nabira tekočina (največkrat v trebuhu in
okončinah). Posledično telo napadejo okužbe, zaradi česar človek kmalu za tem umre.
Zavetje je zelo tesno povezano s človeško potrebo po toploti. Zavetje nas ščiti pred
ekstremnimi temperaturami v okolju. Običajna telesna temperatura, z manjšimi
odstopanji, omogoča telesu preživetje, velika odstopanja od običajne temperature pa
povzročijo smrt.
- 37 °C – idealna telesna temperatura
- 33.2 °C – izguba zavesti
- 29.3 °C – telo ne more več regulirati notranje toplote
- 27.7 °C – razpad mišic
- 26.1 °C – smrt
- 41.7 °C – nevrološke poškodbe
- 43.9 °C – pregrevanje možganov in posledična smrt
59

Prav tam.
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Hudim posledicam pa se lahko izognemo, če si v ekstremnem vremenu priskrbimo
primerno zavetje. Človeško preživetje je zelo odvisno tudi od temperature okolja:
- 60 °C + visoka vlažnost – smrt po 10 minutah izpostavljenosti (hipertermija),
- -29 °C – vzdržno, če imamo pravo opremo,
- -29 °C + rahel veter = -45°C,
- -29 °C + hud veter = -66°C – izpostavljena koža dobi hude ozebline v nekaj minutah.
2.2.1.3 Spanje60
V preteklosti je bilo spanje, kot potreba, zelo zanemarjeno, sedaj pa vemo, da je enako
pomembno kot prej naštete stvari. V kombinaciji s pomankanjem ene izmed prej naštetih
stvari je lahko pomanjkanje spanja usodno.
- Prvih 24 ur – oseba ima glavobole;
- Po 72 urah – nastanek problemov s prostorsko orientacijo in izgubo spomina;
- Po 96 urah – še bolj oslabljene kognitivne sposobnosti;
- Po 144 urah – slaba samokontrola in halucinacije.
Točen čas, ki ga lahko človek zdrži brez spanja, je težko izračunati, lahko ga le
predvidevamo. Naše telo potrebuje spanec, saj se takrat obnavlja poškodovan DNK. Brez
spanja se te napake ne odpravijo in se lahko še poslabšajo, kar lahko privede do bolezni
in okužb, ki so lahko za nas usodne, če jih zanemarimo.
2.2.2 Druge potrebe pri bivanju61
Maslow pravi, da ko so zadovoljene fizične potrebe in potreba po varnosti in stabilnosti,
se v ljudeh pojavi potreba po ljubezni, naklonjenosti in občutku pripadnosti. Pri
uresničevanju te potrebe je ključno, da ljubezen dajemo in jo prejemamo.
Večina ljudi v družbi stremi k temu, da bi bili stabilni, imeli dobro mnenje o
sebi, po samospoštovanju, samozavesti in po spoštovanju drugih. Te potrebe lahko
razdelimo na dva dela: prvi del – želja po moči, dosežkih, ustreznosti, samozavesti pred
drugimi, neodvisnosti in svobodi; drugi del – želja po slovesu ali prestižu (definiranem
kot spoštovanje drugih), prepoznavnost, pozornost, pomembnost in cenjenje. Če so
te potrebe izpolnjene, se sprožijo občutki samozavesti, vrednosti, moči, zmožnosti in
občutek uporabnosti. Če pa te potrebe niso uresničene, dobimo občutek manjvrednosti,
šibkosti in nemoči.

60
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Prav tam.
MASLOW, op. 57.
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2.3 Potrebščine pri bivanju
Za določanje osnovnih potrebščin za preživetje je potrebno preučiti obstoječe
potrebščine. V primeru nesreče ali katastrofe smo včasih primorani zapustiti svoje bivališče
in v tem primeru nam bo uspelo preživeti s pomočjo najbolj osnovnih potrebščin.
2.3.1 Osnovne potrebščine za preživetje62
Na spletu lahko marsikje zasledimo, da izbor najbolj osnovnih potrebščin za preživetje
zožijo na deset potrebščin. Spletna stran Gearjunkie.com je objavila tri takšne sezname,
vsakega izmed njih pa je sestavil strokovnjak v preživetju:
Tod Smith, odgovorni urednik revije Outdoor Life
1. naprava za lociranje ali mobilni telefon
2. zemljevid področja
3. kompas
4. majhna prva pomoč
5. steklenica z vodo
6. ročna svetilka/svetilka za na glavo
7. vžigalnik in netilo
8. vesoljsko pregrinjalo (space blanket/bivy sack)
9. piščalka
10. ogledalo za signaliziranje
Doug Ritter, ustanovitelj spletne strani za preživetje z imenom Opremljeni za preživetje
1. vesoljsko pregrinjalo znamke HeatSheets
2. rokavice
3. tablete klorovega dioksida za čiščenje vode
4. najlonska pletena vrv
5. piščalka
6. vžigalnik
7. vodoodporne vžigalice
8. netilo za netenje ognja
9. ogledalo za signaliziranje
10. naprava za lociranje
62
Stephen REGENOLD, Survival gear: 10 items to survive, GearJunkie, 2007, dostopno na <https://gearjunkie.
com/survival-gear-10-items-to-survive/2> (9. 5. 2016).
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Mike Forti, diplomant (preživetvene šole Zračnih sil Združenih držav) United States Air
Force Survival School
1. velik nož (mačeta ali sekira)
2. mobilni telefon
3. vžigalnik
4. 2.74 x 3.66 m plastične slikarske podlage 0.009mm debeline
5. odeja za preživetje
6. mini LED svetilka
7. tablete za čiščenje vode
8. posoda/nekaj za shranjevanje vode
9. majhen zavitek ribiške vrvi ali zobne nitke
10. bankovec za petdeset dolarjev
2.3.2 Komercialni minimalni paket s potrebščinami – Pocket Survival Pak™63
Paket je uporaben, ko se znajdemo v naslednjih situacijah: smo zapuščeni, smo obtičali na
obali ali smo se izgubili v naravi. Namenjen je tistim, ki potujejo le z nahrbtnikom, lovcem,
pilotom, tistim, ki se vozijo z motornimi sanmi, pohodnikom in vsem, ki uživajo v naravi.
Zasnoval ga je Doug Ritter [predhodno omenjen] izvršni direktor Equipped to Survive
Fundation (Fundacije Opremljeni za preživetje).
Velikost: 10.16cm x 12.7cm x 1.66cm
Teža: 110.56g
Vsebina:
- Lepilni trak
• 1x lepilni trak, 5.08cm x 66cm
- Instrumenti
• 1x svinčnik
• 4x varnostne sponke #3, 5.08cm
- Šivanje
• 1x (Heavy Duty) igla za šivanje
• 1x (Heavy Duty) najlonska nit 15,24m
• Navodila za preživetje
Slika 20 Pocket Survival Pak™ (pridobljeno s <www.adventuremedicalkits.com/survival/pocket-survival-paktm-1.
html> [9. 5. 2016]).

63
Pocket survival pack, Adventure medical kits, dostopno na <www.adventuremedicalkits.com/survival/pocket-survival-paktm-1.html> (9. 5. 2016).
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• 1x vodoodporna navodila za preživetje
- Orodje za preživetje
• 1x aluminijasta folija, Heavy Duty, 0.28m2
• 1x kompas, Button, napolnjen s tekočino
• 4x trnki za ribarjenje, #10
• 1x povečevalno steklo Fresnel 5.08cm x 7.62cm
• 1x najlonska vrvica, #18, Bralded, 3.05m 68.04kg testirano
• 1x Poket Survival Pak seznam vsebine
• 1x zaščitna žica, nerjaveče jeklo, 1.83m x 0.5mm
• 1x skalpel #22
• 1x ogledalo za signaliziranje, Rescue Flash™
• 1x zaponka Snap Swivel, velikost 12
• 1x netilec znake Spark-Lite™
• 2x trnka, pločevina
• 4x Tinder Quik™
• 2x vodoodporni papir
• 1x piščalka znamke Rescue Howler™
2.3.3 SF72
Oddelek za upravljanje nujne pomoči San Francisco (San Francisco Department of
Emergency Management) je v sodelovanju s prebivalci omenjenega mesta pripravil
spletno stran www.sf72.org kjer so napotki in navodila za primer krizne situacije. Stran je
namenjena predvsem širjenju informacij in ozaveščanju prebivalcev. Na strani pišejo, da
so v času katastrofe intervencijske službe preobremenjene, zato je osnovno pravilo, da se
naj prebivalci znajdejo sami v naslednjih 72 urah, preden do njih prispe pomoč. Na strani
lahko najdemo informacije o tem, kako se povezati, katere potrebščine potrebujemo ter
kako si vnaprej pripravimo načrt za podobne situacije.64
SF72 potrebščine razdeli na tri vrste: osnovne, uporabne in osebne potrebščine:65
Osnovne potrebščine:
- Voda: potrebujemo 1 galon (3,8 litrov) vode na osebo na dan.
- Prva pomoč: za osnovno pomoč pri poškodbah do prihoda intervencijskih vozil.
- Ročna svetilka z dodatnimi baterijami.
- Gasilni aparat – za vsak primer.
64
65

SF72, dostopno na <www.sf72.org> (9. 5. 2016).
Supplies, SF72, dostopno na <www.sf72.org/supplies> (9. 5. 2016).
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- Odpirač konzerv.
- Nepokvarljiva hrana: priporočljiva količina je za 3 dni (9 obrokov) na osebo.
Uporabne potrebščine:
- Topla oblačila in čvrsti čevlji: nikoli ne vemo, kako bomo oblečeni, ko se zgodi
nesreča ali katastrofa, zato je vedno dobro imeti pripravljena dodatna oblačila.
- Radio (na baterije ali ročno polnjenje): za občutek varnosti je zelo pomembna
informiranost, radio je zelo uporaben za poslušanje poročil in za poslušanje
najljubšega kanala med čakanjem.
- Denar: v času nesreče ali katastrofe bančne kartice morda ne bodo delovale, zato je
zelo pomembno, da imamo nekaj denarja, ki ga razporedimo v manjših količinah na
več različnih mest, da ga zavarujemo.
- Spalna vreča ali odeja: za preživetje je ključnega pomena, da nam je toplo, pri tem
pa nam pomagajo spalne vreče in odeje.
- Polnilec za telefon: polnjenje telefona je ključno, da lahko ostanemo povezani in
informirani.
- Orodje: potrebujemo ga za osnovna popravila.
Osebne potrebščine:
- Predpisana zdravila in pripomočki (tudi očala): potrebujemo pripravljeno dozo
zdravil za 3 dni, za primer, da lekarne ne bodo odprte.
- Sladki ali slani prigrizki: služijo izboljšanju počutja in pomagajo, da se
spoprijateljimo; priporočljivi prigrizki: čokolada, posušeno sadje, oreščki.
- Predmeti za osebno higieno: toaletni papir, ženske potrebščine, razkužilo za roke,
zobna ščetka, milo, belilo brez dodanega vonja, velike vreče za smeti (za začetek).
- Osebni dokumenti: najbolje se zaščitimo, če vse dokumente, pogodbe, vrednostne
papirje in podobno naložimo na osebni spletni oblak; veljajo tudi fotokopije.
- Igrače in igre otrok: takšne malenkosti lahko zelo popestrijo čakanje na
intervencijske službe.
- Hišni ljubljenčki: v takšnih primerih ne smemo pozabiti nanje.
Skupno preživljanje časa: SF72 priporoča, da se v primeru nesreče ali katastrofe v času
čakanja združi več ljudi, tako si lahko med sabo pomagajo in se družijo. V takšnem
primeru je dobro imeti še: žar, vino in namizne igre.
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2.4 Vloga oblikovanja – bivanje
Možnosti apliciranja oblikovanja za reševanje problemov, ki jih povezujemo z bivanjem:
- Storitev za hitro pomoč pri zagotavljanju bivanja ob nesrečah;
- Sistem obveščanja ljudi na ogroženih območjih;
- Naprava za proizvajanje pitne vode;
- Enostavna kisikova maska (žepna izvedba);
- Opomnik za zaužitje (zadostnih količin) vode;
- Merjenje stanja napredovanja poškodb v telesu (pri podhladitvi/pregretju/stradanju);
- Minimalizacija in optimizacija obroka – žepna izvedba;
- Paket s potrebščinami za preživetje;
- Aplikacija, ki te vodi skozi stresno situacijo;
- Paketi za preživetje, ki jih odvrže dron na željeno mesto;
- Pomoč ljudem s posebnimi potrebami v času sprememb.
2.5 Povzetek
V povezavi z bivanjem je potrebno vedeti, da je njegova kvaliteta tesno povezana s
situacijo, v kateri živimo. Maslowa hierarhija potreb govori o človekovih potrebah pri
bivanju, pri čemer pravi, da moramo najprej zadostiti osnovnim potrebam (fiziološkim
potrebam), kot so zrak, hrana, toplota, voda in potrebi po varnosti, preden se ukvarjamo
na primer s potrebo po samouresničevanju. Če nam situacije dopuščajo in nam
zagotavljajo osnovne potrebe, potem lahko razmišljamo o zaposlitvi, ljubezni, odnosu z
bližnjimi, karieri in podobnim.
V primeru, da pa nam situacija onemogoča normalno življenje z zagotovljenimi
osnovnimi potrebami, si moramo z znanjem in pripomočki pomagati do le-teh. Pri tem
nam pridejo prav kresilci ognja, osnovno orodje, zaloge vode ali filtri za prečiščevanje
vode. Najbolj priporočljivo je, da o kriznih razmerah razmislimo že danes in se pripravimo
na njih tako, da imamo pripravljeno torbo s potrebščinami ter načrt evakuacije z lokacije, v
kolikor bi to bilo potrebno.
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3. Kako lahko oblikovanje ppripomore pri problematiki bivanja v spreminjajočem se
svetu?
Oblikovanje je disciplina, ki je nujno potrebna za uspešen razvoj človeštva. Razvoj pa je
zelo odvisen od samega okolja, v katerem se vse dogaja. V prvem poglavju smo ugotovili,
da nas v prihodnosti čakajo mnoge spremembe. Njihov vpliv na naša življenja je odvisen
od naše lokacije bivanja in od intenzivnosti sprememb, ki so pred nami. Nekateri bodo
uživali, saj bo njihova hiša lahko po novem takoj ob obali, drugi pa bodo morda ostali brez
bivališča, ker ga bo pogoltnilo morje. Tudi hrane in drugih surovin, potrebnih za življenje,
bo morda začelo primanjkovati. Glede na vse te spremembe se bomo morali zateči prav k
oblikovanju, da bomo (lažje) preživeli.
V prihodnosti nas torej lahko čakajo drastične spremembe, na katere se mora/
bo moralo oblikovanje odzvati. Pri tem pa se pojavi vprašanje, kdo lahko spremeni našo
prihodnost. Komu je zaupana vloga rešitelja sveta? Bo to posameznik ali bomo to mi vsi?
Poleg vprašanja kdo in kako bomo raziskali tudi, na kakšen način in do kolikšne mere
pri oblikovanju rešitev za prihodnost vključiti končnega uporabnika ter kakšen odnos
moramo imeti oblikovalci do uporabnikov pri načrtovanju.
Na koncu se bomo vprašali še, kaj je potrebno, da lahko oblikujemo za prihodnost.
Kakšne so naše ovire in kaj lahko sploh storimo. Kakšna je sploh vloga oblikovanja pri
načrtovanju prihodnosti bivanja v spreminjajočem se okolju?

Slika 21 Alternativno gretje vode (pridobljeno s <www.
boredpanda.com/trust-me-i-am-an-engineer-funny-repairs-fails/> [16. 6. 2016]).

Slika 22 Alternativna posoda za pokovko (pridobljeno
s <http://diply.com/different-solutions/19-life-hacks-lazy-people/50375/3> [14. 5. 2016]).

3.1 Kdo lahko rešuje nastalo problematiko? Vsi.
Victor Papanek je v eni izmed svojih knjig zapisal: »Vsi ljudje so oblikovalci.«66 S tem je
oblikovalsko vlogo prepoznal prav v vsakem izmed nas. Papanek meni, da je vse, kar
počnemo ljudje, oblikovanje, od pisanja pesmi ali slikanja freske do čiščenja in
reorganiziranja predala pisalne mize ali poučevanja otroka.67 Že pri vsakdanjih opravilih
lahko vidimo iznajdljivost in intuitivno uporabo predmetov in okolja, ki nas obdajajo. To
dobro pokažejo domači izumi ljudi, ki niso bili zadovoljni z uradno izvedbo določene
rešitve. Posledično lahko na spletu najdemo mnoge rešitve, ki so nastale iz poenostavitve,
potrebe ali želje po minimalnemu vložku dela.
Najdemo lahko primer, ko si je nekdo zaželel čaj, kljub izpadu elektrike. Njegova
rešitev je bila, da si je vodo pogrel nad čajnimi svečkami, ker štedilnik ni delal. Spet drugi
je bil iznajdljiv, ker se mu verjetno ni ljubilo pomivati posode ali pa posode ni imel, saj si je
pripravljeno pokovko namesto v skledo nasul v kapuco narobe obrnjene jope.
66
67

Victor PAPANEK, Design for the real world: human ecology and social change, St. Albans: Paladin, 1971, str. 17.
Prav tam.
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Slika 23 Alternativno stanje v vrsti (pridobljeno s <www.
ageekyworld.com/20-genius-life-hacks-by-lazy-peoplewill-make-your-day/> [14. 5. 2016]).

Še bolj kreativno pa so ljudje, ki so čakali na pošti, rešili problem dolgotrajnega
stanja v vrsti. Sedaj namesto stoje dolgo čakajo sede, da pa bi si zapomnili vrstni red, so v
vrste postavili svoje čevlje. Ideja je bila lahko izvedljiva, ker je bilo vroče in so se čakajoči
lahko brez skrbi sezuli iz natikačev.
In ker vedno oblikujemo, smo vsi oblikovalci. Papanek je oblikovanje definiral z
naslednjimi besedami: »Oblikovanje je zaveden in intuitiven trud vzpostaviti smiseln
red.«68 Ljudje smo torej nagnjeni k vzpostavljanju nekega reda, organizacije (po naši lastni
interpretaciji), ki ima nekakšen pomen. Ravno red pa je ključna beseda pri Papanekovi
definiciji oblikovanja. Če je vse organizirano, a za nas nima nobenega pomena, nam tudi
to ne pomaga. Pri oblikovanju moramo stremeti k vzpostavitvi smiselnega reda, pri tem
pa je vseeno veliko odvisno od naše lastne interpretacije, kaj red sploh je in kako ga
vzpostavimo.
Tu se pokaže glavna razlika med dobrim in slabim oblikovanjem. Dobro oblikovanje
poskrbi, da je produkt našega dela najboljši za uporabnika. Za to pa smo najbolje
izobraženi prav (profesionalni) oblikovalci. Oblikovanje za spreminjajoče se okolje v
prihodnosti pa ni najbolj enostavna naloga, zato bomo bolje delovali, če bomo imeli
pomoč. Rešitev se skriva v interdisciplinarnih ekipah, ki se povezujejo v upanju, da bodo
ustvarile boljši svet za prihodnje generacije.
Oblikovanje je ključnega pomena za reševanje sveta in posledično smo ravno
oblikovalci tisti, ki lahko zelo veliko prispevamo k le-temu. Brez oblikovanja sveta ne bo
mogoče rešiti. Oblikovanje samo pa tudi ne bo moglo rešiti sveta brez pomoči drugih
strok. Najboljša rešitev so torej že prej omenjene interdisciplinarne ekipe.
Povezovanje med strokami nam zagotavlja večjo delovno ekipo, ki združuje vse
stroke, ki bodo potrebne za reševanje sveta. Nekatere med njimi so: ekologija, biologija,
kemija, fizika, meteorologija, strojništvo, mehatronika, socialno varstvo, psihologija ...
Vse stroke so tako ali drugače povezane s problematiko podnebnih sprememb in/
ali s posledicami ter vzroki podnebnih sprememb. Zato lahko delamo v večih različnih
kombinacijah predstavnikov strok. Takšna vrsta sodelovanja nam daje vpogled v prisotne
stroke in področja, kar je vitalnega pomena za reševanje situacije, ki bo nastala v
prihodnosti. Vsaka stroka in vsak posameznik mora prispevati svoj košček sestavljanke, da
bomo lahko skupaj našli najboljšo rešitev. Ker pa smo vsi mojstri v nečem, se odgovor na
vprašanje, kdo naj rešuje svet, ponovno obrne nazaj k Papaneku. Svet moramo rešiti vsi.

68
Victor PAPANEK, Design für die reale Welt: Anleitungen für eine humane Oekologie und sozialen Wandel, Wien:
Springer-verlag, 2009, str. 20.
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3.2 Pristopanje k reševanju problemov
V prihodnosti se bomo morali spoprasti z več različnimi problemi, ki jih poimenujemo
spremembe. S spremembami v našem okolju se bo moral spopasti prav vsak človek. Če
torej želimo reševati problematiko sprememb, bi se morali ukvarjati s problematiko izvora
sprememb, v večini primerov sprememb v prihodnosti pa so izvorni problem podnebne
spremembe. Torej če želimo rešiti/preprečiti spremembe našega okolja v prihodnosti,
moramo rešiti problematiko podnebnih sprememb.
Globalno segrevanje, ekstremno vreme, topljenje ledu in hude suše ter poplave –
vse to so le nekatere od posledic podnebnih sprememb. Seštevek teh posledic pa nam
pokaže, kako velika problematika je to in da se bo z njo težko ukvarjalo le oblikovanje. (Pri
tem gre za tako obširno problematiko, da je le ena interdisciplinarna ekipa ne more rešiti
v celoti.) Problematika je globalna, njeni vzroki so prav tako globalni, torej je edina rešitev,
da se reševanja problema lotimo globalno. Problematiko bi morala svetovna skupnost
reševati skupaj in z združenimi močmi poiskati rešitev ter nato nekaj ukreniti – uresničiti
predlagano rešitev. Na takšen globalni premik v mišljenju in početju pa lahko čakamo
še mnogo mnogo let, če se bo sploh kdaj zgodil. Če torej ne moremo (takoj) pozdraviti
bolezni, ki ogroža naš planet, potem smo dolžni vsaj lajšati simptome, ki se pojavljajo kot
posledica te bolezni. Zato se v magistrski nalogi posvečam reševanju manjših problemov,
ki so bolj obvladljivi.
Posledice podnebnih sprememb nas lahko hudo prizadanejo, če na njih nismo
pripravljeni. Zato je zelo pomembno, da poskrbimo za to, da nas spremembe ne bodo
preveč presenetile. Ravno s tem se ukvarja magistrska naloga. Poplave, ekstremno vreme
in podobni simptomi glavnega problema nas lahko doletijo hitro in včasih brez opozorila.
Zato takrat nastanejo krizne situacije. V takšnih situacijah pa lahko vsak posameznik
odreagira drugače, vse je odvisno od naše predhodne pripravljenosti.
Marsikdo je že kdaj doživel kakšno naravno katastrofo. Pristojni organi takrat
situacije rešujejo kot so vajeni, ljudje improvizirajo rešitve ali delajo po navodilih drugih.
Ne trdim, da so njihove metode slabe ali napačne, želim pa, da se na celotno situacijo,
ki takrat nastane, pogleda še z drugega zornega kota – s pogledom oblikovalca.
Buckminster Fuller je nekoč zapisal: »Če si doživel potop ladje in nikjer ni čolnov, je
pokrov klavirja, ki te lahko drži nad vodo, odličen pripomoček, ki te bo ohranil pri življenju.
[...] Ampak ne moremo reči, da je najboljši način, kako oblikovati pripomoček, ki te bo
obdržal pri življenju, tako da bo imel obliko pokrova za klavir.«69
69
str. 9.

Richard BUCKMINSTER FULLER, Operating manual for spaceship earth, New York: Simon and Schuster, 1969,
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Za naše preživetje v prihodnosti je ključnega pomena to, da imamo dobre in najbolj
primerne rešitve, ne pa zasilnih rešitev, ki jih tretiramo za najboljše. Za to je potreben
previden in natančen pregled obstoječih praks, njihova evalvacija in razvoj rešitev, ki
bodo primerne za naše bivanje v prihodnosti. Izjemnega pomena je tudi to, da za to
prihodnost začnemo načrtovati in oblikovati že danes. Le tako bomo lahko preprečili, da
nas spremembe ne bodo ujele popolnoma nepripravljene.
3.3 Odnos med oblikovalcem in uporabnikom
Rešitev, ki smo jo oblikovali, je lahko dobra le, če je dobra za ciljnega uporabnika.
Uporabnik je tisti, za kogar oblikujemo rešitev, zato mora imeti oblikovalec le-tega vedno
v mislih, ko oblikuje. Oblikovanje z uporabnikom v centru ni nova stvar, to je mišljenje, ki je
v oblikovanju že dolgo prisotno. Upoštevanje uporabnika je na primer bistvo ergonomije,
prisotno je bilo že na Bauhausu in je eden izmed glavnih kriterijev za uspešnost te
magistrske naloge.
Kin W. M. Siu v svojem članku Users’ Creative Responses and Designers’ Roles
opisuje paralelo, ki jo je zaznal med literaturo in oblikovanjem – koncept bralčevega
odziva. Zapiše, da »knjižno delo nikoli ne stoji samo zase in je izolirano, ampak je ravno
obratno – vsak bralec ob branju sam doda kontest besedila,«.70 Zapiše tudi, da je po tej
teoriji bralec hkrati aktiven udeleženec besedila ter ločen opazovalec. Pravi, da ima bralec
lastno subjektivnost in možnost individualne interpretacije. Besedilo je napisal avtor, kljub
temu pa nima vpliva na bralčev odziv na besedilo samo. V tem primeru je bralec tisti, ki
oživi besedilo in mu tako da obstoj. Oziroma je z branjem realiziran pomen.71
Na enak način lahko razmišljamo tudi o oblikovanju. Ne glede na to, kaj mi
oblikovalci oblikujemo, na koncu bo vedno končni uporabnik tisti, ki bo rešitvi dal smisel
in namen. Vsak uporabnik bo torej ob uporabi ustvaril lastno individualno interpretacijo
rešitve.
Ker oblikujem za prihodnost vseh (oziroma vseh, ki bodo to rešitev uporabljali),
je potreben velik poudarek na uporabnikih. Teh bo (upam) veliko in bodo med seboj
praviloma zelo različni. Poleg tega so problematične okoliščine, s katerimi bodo
uporabniki soočeni, lahko zelo raznovrstne. Nekateri uporabniki se bodo v prihodnosti
morali soočiti s hudimi vremenskimi razmerami, drugi bodo morali za vedno zapustiti
svoje domove zaradi dviga morske gladine. Zato je najbolje, da pri snovanju rešitve vse
70
str. 65.
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Prav tam.
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to upoštevam in poskrbim, da bo končna rešitev primerna za uporabo v vseh možnih
situacijah. To bo najbolje izvedljivo, če bo imela rešitev več manevrirnega prostora, kjer
si bo vsak uporabnik oblikovalsko rešitev prilagodil glede na svoje razmere in želje. Torej
bodo uporabniki moje rešitve na nek način sokreatorji svoje uporabniške izkušnje.
V tem aspektu sem upoštevala, kako uporabnika vključiti, ko je produkt že končan.
To pa ni edini način, kako sodelovati s končnimi uporabniki. Z njimi lahko sodelujemo
že med samim oblikovalskim procesom. Kin Wai Michael Siu v prej omenjenem članku
prepoznava dva načina, kako so lahko uporabniki bolj vključeni v rešitev: (a) v oblikovalski
rešitvi oblikovalec pusti več »lukenj«, ki jih uporabnik sam zapolni in (b) spodbujanje
sodelovanja uporabnikov pri razvoju oblikovane rešitve.72 To pomeni, da nam končni
uporabniki pomagajo priti do končne rešitve, v (a) primeru jim večino procesa začrtamo
mi, dovoljujemo pa vpletenost v vmesnih odločanjih, na primer pri testiranju konceptov,
evalvaciji prototipov in v podobnih situacijah. V primeru (b) pa so uporabniki aktivni
udeleženci oblikovalskega procesa. S tem, ko vključimo končne uporabnike v naše
oblikovanje, pridobimo veliko potrebnih vpogledov v razmišljanje in obnašanje teh oseb.
Tako lahko oblikujemo boljše rešitve, ki bodo uporabnikom bolj prilagojene, kot bi bile
sicer.
V primeru te magistrske naloge se bom verjetno odločila za možnost (a). V poteku
načrtovanja rešitve bom zbrala delovne skupine, ki mi bodo lahko pomagale evalvirati
predlagane rešitve. Pri tem pa je ključnega pomena natančna in pravilna določitev
segmentov končnih uporabnikov. Delovna skupina bodočih uporabnikov je najbolj
efektivna, če je sestavljena iz različnih profilov. Več različnih profilov kot imaš, več različnih
reakcij in mnenj lahko pridobiš. Zato je ključno, da se končni uporabniki dobro profilirajo
in da se dovolj pozorno ustvarijo skupine ljudi, katerih predstavnike nato povabimo v
delovno skupino.
Poleg vsega pa ima vključevanje uporabnikov med in po oblikovalskem procesu
še eno dobro lastnost. Bolj kot so uporabniki vključeni v celoten proces (snovanja ali
uporabe), bolj se navežejo na sam produkt. Navezava je najmočnejša, če so sodelovali
pri snovanju rešitve, saj so v manjši ali večji količini prav oni zasnovali to rešitev. Kar pa je
dovolj, da imajo močno navezo na rešitev in jo bodo zato bolj z veseljem uporabljali in jo
priporočili drugim.

72

Prav tam, str. 71.
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3.4 Oblikovanje za prihodnost
Prihodnost je bila že vedno negotova in nepredvidljiva. Preveč različnih faktorjev je, ki
lahko vpivajo na to, kaj se bo v prihodnosti dogajalo. Posledice našega obnašanja so
lahko katastrofalne in bomo zaradi njih ostali brez stalnega bivališča. Lahko pa se naše
navade spremenijo in bomo vsaj delno omilili posledice našega dosedanjega obnašanja
in škodovanja okolju. Ravno zato vidimo prihodnost v oblikovanju. Oblikovalsko mišljenje
je pri tem ključnega pomena. Dopušča nam možnost razmišljanja izven okvirjev, s
poudarkom na kontekstu in uporabniku. V okolju, ki se spreminja in z miljardami ljudi, ki
živijo na Zemlji, bo oblikovalsko mišljenje ena izmed ključnih metod za lažje preživetje.
Stephanie Wilson in Lisa Zamberlan v svojem članku pišeta o pomembnih vlogah,
ki jih bomo/bodo oblikovalci imeli v 21. stoletju. V članku, poleg klasičnih, prepoznata
več vlog: »povezovalec mišljenja, mediator med deležniki, koordinator raziskovanja,
vizualizator neoprijemljivega, navigator kompleksnosti in pogajalec vrednosti. [...] ...
graditelj kapacitet, strateg, oblikovalski vodja/interpolator ter gonilo in prevajalec
inovacije. [...] Sokreator: prispeva k sodelovalnim in interdisciplinarnim ekipam; generator
novega oblikovalskega znanja; razvija in prispeva h kreativni kulturi.«73 To vse kaže na
pomembnost oblikovanja in na odgovornost, ki jo oblikovalci imamo. Poleg klasičnega
oblikovanja – dodeljevanja oblike (ki sledi funkciji in estetiki), smo sedaj prišli do točke,
ko oblikovalci delujejo tudi na drugih področjih, izven klasičnega oblikovanja. To lahko
naredimo ravno zaradi sposobnosti oblikovalskega mišljenja.
Pri spopadanju s spreminjajočim se okoljem v prihodnosti bom morala prevzeti
marsikatero prej omenjeno vlogo. Oblikovanje za prihodnost je velik izziv, ki izhaja iz
velike in obsežne problematike podnebnih sprememb. Problematika je zelo kompleksna
in se povezuje z velikim številom drugih problemov, bolj kot vse drugo pa so posledice
te problematike lahko zelo nepričakovane oziroma težko napovedljive. Zato je zelo
pomembno, da se pri oblikovanju rešitev za prihodnost ne držim le osnovnih nalog
oblikovalca, temveč se oblikovanja rešitve lotim čimbolj široko in celostno.
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3.5 Povzetek
Spoznali smo torej, da se naša prihodnost lahko drastično spremeni. Pri reševanju teh
sprememb pa bomo morali prisostvovati vsi. Če želimo rešiti svojo prihodnost, se bomo
morali na problematiko podnebnih sprememb odzvati vsi. Dokler pa te problematike ne
odstranimo, želim poskrbeti, da bomo v prihodnosti čimbolje pripravljeni na spremembe.
V prihodnosti lahko pričakujemo mnoge in različne spremembe. Zato mora biti rešitev,
ki jo bom oblikovala, ravno dovolj določena, da nudi stabilnost in varnost in hkrati dovolj
fleksibilna, da dovoljuje uporabo v različnih situacijah.
Zato je idealno sodelovati z različnimi ljudmi, ki bodo pri načrtovanju podali zelo
pomembne vpoglede v njihovo življenje in uporabo podobne opreme/podobnih rešitev.
Reševanje posledic sprememb v našem okolju je kompleksen problem, ki ga bomo
najlažje rešili, če bomo sodelovali v delovnih skupinah. Poleg tega bomo morali paziti, da
ne bomo ustvarili začasnih rešitev, ki bodo delovale le danes, ne nujno pa tudi jutri.
Oblikovati za bivanje v spreminjajočem se okolju prihodnosti je težka naloga. A če jo
lahko kdo uspešno opravi, verjamem, da smo to prav oblikovalci.
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Priloga:
Prepis intervjuja z
Emy Poljanšek

Intervju, 29. 11. 2016:
Emy Poljanšek, zakonita zastopnica za
mladoletne prosilce za azil brez spremstva
Emy je 23-letna študentka socialnega
dela. Februarja 2015 je postala zakonita
zastopnica za mladoletne prosilce brez
spremsta. Takšno zastopništvo ureja
Slovenska filantropija, ki zastopnike
izobražuje in koordinira.
Za ta korak se je odločila, ker se je že
tekom prakse na fakulteti ukvarjala z
mladoletnimi begunci. Da bi pridobila
možnost zastopanja, se je prijavila na razpis
za zakonito zastopnico. Za to je morala
priložiti dokazila, med drugim o tem, da
ni bila kaznovana in da ji ni bila odvzeta
roditeljska pravica. Trenutno ima v oskrbi
štiri mladoletne prosilce brez spremstva.
Kakšne so Vaše zadolžitve kot zastopnica?
Zakoniti zastopnik skrbi za otroka na petih
področjih: šolanje oziroma izobraževanje,

zdravstvo, prisotnost zastopnika ves čas
postopka pridobivanja mednarodne zaščite.
Sedaj imamo še novo področje, to je
zagotavljanje pravic na področju sprejema.
To je ponavadi vezano na namestitev.
Trenutno imam mladoletnike nameščene
v dijaških domovih v Novi Gorici in
Postojni. Ravno sedaj je prišel kar velik val
mladoletnikov, prejšnji teden 30, tako da
so trenutno še nastanjeni v azilnem domu.
Ampak azilni dom je trenutno prehodna
stavba, iz katere se jih hitro premesti naprej.
To velja za mladoletnike ali za nasplošno
vse?
Ne, za mladoletnike. Nevladne organizacije
že zelo dolgo opozarjajo, da azilni dom ni
primerna namestitev za mladoletnike. Imajo
sicer svoj oddelek, ki je ločen, ampak so
še vedno v istem poslopju kot vsi odrasli in
kot vse družine. Dostikrat pride do kakšnih
spolnih zlorab, prekupčevanja in tako dalje.
Pa mogoče veste, v katerih drugih mestih
so še nastanjeni mladoletniki?
Mladoletniki so trenutno samo v [Novi]
Gorici in v Postojni. To je čisto novo, od
septembra dalje. Izvajajo pilotni projekt,
kakor so mu rekli na vladi in so vse
mladoletnike nastanili v ta dva dijaška
domova. Prej pa so bili vsi mladoletniki,
mlajši od petnajstih let, v vseh kriznih
centrih za mlade po Sloveniji. To so bili
Slovenj Gradec, Murska Sobota, Radovljica,
Maribor, Koper, Gorica, pač vsepovsod.

Je ta pilotni projekt javna stvar ali je to
nekaj kar je znotraj teh...
Mislim, da je bila to kar javna stvar. [...] Bilo
je po časopisih – Nastanitev mladoletnikov
brez spremstva v dijaški dom. Drugače
pa obstaja tudi sklep vlade, ki ti ga
lahko mogoče pošljem, ker ga imam že
shranjenega na računalniku.
Za mladoletnika se potem smatra otrok
brez spremstva, ki je star 15 in manj,
oziroma kako je to narejeno?
Mladoletniki brez spremstva so ti, ki
v Slovenijo pridejo brez zakonitega
zastopnika, spremstva, starša, karkoli. Tako
da uradno po naših zakonih potrebujejo
zakonitega zastopnika.
To razumem, ja, v mislih sem imela to, kar si
prej omenila, da imajo nekje mlajše od 15
let, kaj pa je s starejšimi? Se smatrajo pod
drugo skupino?
Ne, vsi so mladoletniki. V kriznih centrih so
bili nastanjeni mlajši od 15 let, ker so ti še
posebej ranljiva skupina. Od 15 do 17 pa
so bili v azilnem domu. Tam pa je vladala
popolna anarhija. Lahko so hodili ven, bili
so ves čas na Metelkovi in tako dalje. In
sedaj so jih namestili v dijaške domove, kjer
imajo 24-urno strokovno oskrbo in so tam
ljudje zaposleni samo za njih. Tako da jih
poskušajo malo bolj integrirati.
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Kakšno je vaše mnenje o tem celotnem
sistemu pridobivanja azila v Sloveniji?
Če gledamo samo na pridobivanje
mednarodne zaščite v Sloveniji, je situacija
dokaj slaba. Mladoletnikom je malo lažje,
ker je že to razlog za mednarodno zaščito,
da so mladoletniki. Tako da ponavadi
dobijo... Pač v Sloveniji imamo dva statusa –
status begunca in status subsidarne zaščite.
Oba sta za mednarodno zaščito, ampak
subsidarna zaščita je za določen čas,
torej dobiš začasno bivanje v Sloveniji,
status begunca pa pomeni neomejeno
bivanje, dobiš stalno bivališče in to je to,
si tu. Subsidarno zaščito ponavadi dobijo
mladoletniki do polnoletnosti, takšna
je praksa. Pa tudi zaradi vojnih stanj in
podobnega dobijo subsidarno. Drugače je
ves postopek tako zakompliciran. Dostikrat
se dogaja, da odločevalci, ki odločajo,
prosilca za mednarodno zaščito sploh ne
poznajo. One [odločevalke] sicer naredijo
nek osebni razgovor z njim, ki traja osem do
deset ur.
V enem kosu?
Ja, ja, v enem dnevu. Prosilci si lahko
vzamejo po pet minut odmora vmes,
ampak... Ona [izpraševalka] ga tam malo
muči, ampak drugače pa ga dejansko ne
poznajo, ne delajo z njim, tako da tudi v
teh osmih urah ga ne spoznajo kot osebo.
Dostikrat se zgodi, da so ljudje še kar
utrujeni... Pri odraslih pa nič ne vleče ven
iz njega. Ona vpraša in če on ne odgovori,

kakor ona hoče, ga nič več ne vpraša. Se
pa včasih zgodi, da pozabiš kaj povedati. S
tem, da so to fantje stari 23 let. Ne vem, 23
let življenja povedati v 8 urah je kar veliko.
Je to pri mladoletnikih kaj drugače?
Pri mladoletnikih se mora ona malo bolj
potruditi. Ni njegova naloga, da navede
svoje razloge, ampak je njena naloga, da jih
ona izvleče ven iz njegove zgodbe.
Pa se ista ženska ukvarja in z mladoletniki
in z ostalimi?
Ja. Načeloma bi te ženske morale
imeti usposabljanje, zato ker delajo z
mladoletniki. Ampak ga ima od desetih
odločevalk samo ena. Ta predaja znanje
naprej, tako da bi naj imele znanje
načeloma vse.
Ljudje v procesu odločanja... omenila si teh
deset odločevalk, je tu vključen še kdo, kak
sodnik, pravnik...?
Za začetek v azilnem domu deluje PIC, to
je pravno informativni center. Vsak prosilec
dobi svojega odvetnika. To so vsi odvetniki,
ki potem tudi, če pride do kakšne negativne
odločitve, gredo z njimi naprej na sodišče.
Drugače pa, ko prosilci podajo prošnjo, kar
je prva stvar, kar mora vsak prosilec narediti,
ga prevzame uradna oseba v azilnem
domu. Begunci jih kličejo »inšpektorji«.
On pa ima vprašalnik in on jih mora teh
33 vprašanj vprašati, vmes si še kakšno
lahko izmisli, drugače pa je to to. Potem

natisne ta zapisnik in ga da na ministrstvo.
To je nekakšen obrazec, nekih 8 strani, kjer
prosilec na kratko pove svoje razloge, zakaj
je prišel v Slovenijo, kako je pripotoval in
podobno.
Ti pravniki, malo za nazaj... je to en na
enega, oziroma koliko en pravnik vzame
ljudi?
Ne, ne, ne, ne, ne. Pravnikov mislim, da je
skupno okoli deset. Ja, zdi se mi, da je tam
nekih deset zaposlenih in ti ljudje so pač
tam. En pravnik lahko na dan prevzame tudi
do deset prošenj, tako da je že to tako...
Oni torej pridejo...
Pač ko pridejo... Policija jih po navadi
pripelje v azilni dom, da...
Aha, policija jih vedno pripelje?
Ne vem, ko policija ga dobi na meji in
recimo, da on ne reče, da hoče azil, ga
peljejo v center za tujce v Postojno. To je
pač zapor za begunce. Če tam izrazi željo,
da bi podal prošnjo za azil, ga prepeljejo
v azilni dom. Tam je potem v sprejemnici
v sprejemnem prostoru. Najprej naredijo
zdravstveni pregled, vzamejo prstne odtise,
ga slikajo in potem pride direktno na to
podajo prošnje. Po tej podaji prošnje ga
namestijo v sobo v azilnem domu. Dobi
tudi tako rumeno izkaznico s svojo sliko in
tako dalje, da se lahko giblje na področju
Republike Slovenije in je prost. Od takrat
dalje on pač čaka. To je to. In načeloma
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bi moral cel postopek biti končan v šestih
mesecih. Povprečno, ti ki so prišli februarja,
ti odrasli, s katerimi se malo družim,
nekateri čakajo že po devet mesecev, pa se
ni še nič zgodilo.
So bili poklicani na zaslišanje ali še to ne?
Eni so že, ja, eni pa še niti to ne.
Pa čakajo že 9 mesecev?
Ja. In se mi zdi, da ima to tudi svoje
posledice. Oni so v popolni negotovosti in
to potegne za sabo nasilje in stiske in tako
dalje. Mislim, da je to totalno opravičljivo...
Mislim [razumljivo], ja.
Če bi lahko karkoli spremenili, kaj bi
spremenili?
Ja postopek bi bilo definitivno treba
skrajšati. Glede na to, da je tam zaposlenih
vsaj deset odločevalk in da naredijo eno
odločitev v enem mesecu. Torej deset
odločevalk naredi eno odločitev na mesec.
Na primer, ta izpostava azilnega doma tukaj
na Kotnikovi se mi zdi malo boljša, zato ker
so sobe po dva. V azilnem domu na Viču pa
so sobe kar tako po štiri, pet. Tako da se mi
zdi, da je mogoče to celo boljše, da sta po
dva, da imajo mogoče malo več zasebnosti
in tako dalje.
Se vam zdi, da je pa v Sloveniji kaj
dejansko v redu?
Pa tako, saj načeloma imajo vse. Recimo da.
Tako, če govorim za mladoletnike, oni imajo

vse. Imajo hrano, obleke, krožke, šolo, res
vse. Trenutno je to kar dobro urejeno, no,
seveda obstajajo neke izboljšave, ampak....
Pri odraslih pa je tako... Oni dobivajo teh
18 € na mesec. Dobijo, kar dobijo oblek
od Rdečega križa, tako da to po navadi
pomeni, da se ne morejo niti dostojno
obleči. Mladoletnikom teh 18 € sama niti ne
bi dajala, ker se mi zdi brezveze. Saj je lepo,
da dobiš svoj denar in si lahko nekaj kupiš.
Za odrasle pa ne vem. Večina jih tako kadi
in že to je problem pri 18 € na mesec.
Del moje raziskave more biti tudi popisana
pot na primer enega prosilca. Tako da če
bi mi lahko na kratko, oziroma na kolikor
dolgo želite, opisali za enega ali pa tudi
za štiri, njihovo pot od doma pa čez cel
sistem, do danes.
Večinoma imajo kar isto pot. Eden je iz
Irana, ostali so iz Afganistana, tako da so v
bistvu šli Afganistan–Iran, Iran–Turčija. En je
šel Turčija–Grčija, tako da je šel z barko čez,
drugi so pa šli iz Turčije v Bolgarijo, potem
iz Bolgarije v Makedonijo–Srbija–Hrvaško–
Slovenijo. On je šel pa isto potem Grčija–
Makedonija–Srbija–Hrvaška–Slovenija. Eden
je prišel letos februarja, tako da je prišel v
tem koridorju in ni imel nekih težav, ker so
bili organizirani avtobusi in vlaki in ne vem
kaj. Ti trije pa so bili kar malo ubogi, ker
so dosti prehodili. Potem pa so v Slovenijo
prišli pod kamionom. Tako da ja. Ti ki na
novo prihajajo, imajo kar takšne poti ja. Za
pot plačajo povprečno 4000–5000 €.

Jim to plačajo starši?
Ja, večinoma so to plačali starši, oziroma
nek stric ali družinski član. Kaj še... No,
oni plačajo 5000 € in pridejo v Srbijo. In
srbsko–hrvaška meja je zelo zastražena in
jim mogoče trikrat ne uspe priti čez, četrtič
jim pač uspe, ampak vsak poskus plačajo. Ti
plačaš tudi, če ti je voz odpeljal.
Kje pa so vstopili v Slovenijo?
Čisto odvisno, nekatere je dobila policijska
uprava Koper, druge so dobili tam nekje
na Vranskem, zelo je odvisno, kje jih
dobijo, kako daleč jim dejansko uspe priti.
Nekaterim uspe priti do Italijanske meje, pa
jih tam dobijo, potem jih Italijani vrnejo.
Kam pa so bili namenjeni?
Namenjeni so trenutno bolj v Francijo,
sanjajo tudi o Angliji, ampak to... ne gre.
Prej, ko je bil pa ta val, je bila pa aktualna
Nemčija.
In kako to, da so se oni odločili v Sloveniji
zaprositi za azil? Ali zaprosijo tam, kjer jih
dobijo?
Ja, ponavadi je tako. Slovenija je prva
takšna država. Hrvaške oni sploh ne
smatrajo kot Evropsko unijo. Ko pridejo v
Slovenijo, so tako: »Huh, smo v Evropi,«.
Čeprav nihče ne ve, kje je Slovenija. Kolikor
sem izvedela, jih še vedno učijo, da je to
še vedno Jugoslavija. Drugače pa, policija
jim da dve možnosti: ali azil ali zapor, zato
izberejo azil.
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V tem postopku pridobitve azila pa so kje?
Rekli ste, da je eden prišel februarja, drugi
pa kdaj?
Prejšnji teden. Ja trenutno vse kar prihaja.
Tam nekje od avgusta dalje je zelo
prehodno. Tu so zato, da se malo spočijejo
in gredo potem naprej. Ker ta Dublinska
ureditev, ki velja za odrasle, za mladoletnike
ne velja. Če gre on proti Franciji in dejansko
pride v Francijo in potem tam zaprosi za
azil, ga ne smejo vračati v Slovenijo. Odrasle
pa ja. Odrasle pa vračajo.
Razumem. Oni zdaj tu čakajo, da bodo
dobili mednarodno zaščito ...
Vedno je eno od teh 33 vprašanj to, ali boš
počakal na odločitev organa in vsi rečejo, ja
seveda. Pri mladoletnikih pa je povprečna
doba življenja v Sloveniji dva tedna, največ.
Po dveh tednih gre on naprej.
Ta, ki je prišel februarja...
Ja, on je dobil v zelo rekordnem času
status, ga že ima. V bistvu je dobil status
v treh mesecih. Dobil ga je sicer samo za
eno leto, ker je bil star 17, to je ta iz Irana.
Ja, subsidarno zaščito je dobil. Ker ima
status, ima sedaj iste pravice kot slovenski
državljan. Tako da ja, sedaj hodi v šolo.
Nastanjen je pa še vedno poleg vseh
ostalih?
Ja. Ravno zaradi tega pilotnega projekta
so sedaj tudi tisti, ki že imajo mednarodno
zaščito, nastanjeni tam. Sedaj so vsi skupaj.

Kar je po eni strani super, ker ima svoje
prijatelje, po drugi strani pa ne vem, ga
spet...
Ti, ki so tu že tri tedne, kaj se dogaja z
njimi?
Ti trije so prišli v petek, oziroma, niti en
teden še niso tu, šele par dni so. Tako da
so trenutno še v azilnem domu. Azilni dom
se odloča, kdaj jih bodo premestili, ko oni
mislijo, da so dovolj časa tu, da ne bodo
šli naprej. Po eni strani se mi zdi, da malo
čakajo, tako pejte, pejte, pejte, pejte... Da
jih ni treba nameščati, ker to potem pomeni
dodaten denar.
Kaj pa je motivacija za mladoletnika, da
gre naprej? Je to samostojna odločitev ali
odide cela skupina?
Ja, ponavadi odidejo skupine, večinoma
pa tudi prihajajo v skupinah. Tako da je
ponavadi še kakšen njihov spremljevalec
v azilnem domu. Recimo v azilnem domu
je marsikaj, od drog, alkohola, cigaretov
do spremljevalcev mladoletnikov, vse se
najde. Tako da če želiš, greš naprej. Kaj
pa je motivacija, da gredo naprej... Ti
iz Afganistana so bolj revni ljudje in jim
večinoma že družina doma reče: »Moraš
priti do Francije, nič prej se ustavljat,«, to je
to. Francija je obljubljena dežela. Razen če
imajo kakšne sorodnike kje okoli.

Rekli ste, da imajo mladoletniki za vse
poskrbljeno, ko so tukaj. Mogoče veste,
kako je to urejeno pri odraslih? Na spletni
strani sicer piše, da imajo neke aktivnosti,
ampak koliko je to dejansko res?
Odrasli se dosti združujejo v Rogu.
Tam imajo sedaj tudi prostor, ki ga
lahko upravljajo, tako da imajo sedaj
vsako soboto tam zabave in tako. To
je samoorganizirano. Drugače pa se
Filantropija veliko ukvarja s tem. Filantropija
ima svoje prostovoljce vsepovsod. In jim
nudijo inštrukcije angleščine in slovenščine.
S strani ministrstva oni nimajo organiziranih
aktivnosti. Aktivnosti so izključno
organizirane s strani nevladnih organizacij,
kot so Filantropija, Unicef, Inštitut za afriške
študije, ki je na primer prisoten v azilnem
domu. To je to. Zanimivo je tudi to njihovo
življenje - to, da zamenjajo noč in dan, ker
so ponoči zunaj.
Ali ni po pravilniku, da morajo biti ponoči v
azilnem domu?
Ja, pravila pravijo, da morajo biti do enajstih
zvečer nazaj, ampak v resnici nimajo ure,
oni so lahko celo noč zunaj. Zato potem
podnevi spijo in te aktivnosti gredo malo
mimo njih. Če jim nekdo malo zapolni dan,
bi bilo verjetno malo drugače. Če pa nimajo
kaj za delat, zakaj bi potem vstal ob devetih
zjutraj, če lahko šele ob petih popoldan.
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Prej ste omenili, do česa vsega pride v
azilnem domu. Zakaj menite, da sploh
pride do tega?
Hašiš in marihuana sta zelo popularna tudi v
Afganistanu, čeprav je to tam prepovedano
s smrtno kaznijo, je tega tam kar dosti.
Potem pa pridejo v Slovenijo in jim rečem
»Mulci, to v Sloveniji ni legalno,« in se mi
začnejo vsi smejat, zato ker vsi okoli njega
kadijo travo, vključno s Slovenci in se nič
ne zgodi. Veliko jih ima neke duševne
stiske in si lajšajo to z nekimi tabletami in
podobnim. Alkohol jim je zelo atraktiven,
ko pridejo v Evropo, njim je to »wuuuu«, ko
vidijo, koliko je tega. Potem pa, če so zraven
mladoletniki, se seveda družijo z odraslimi
in dobijo dostop do tega vsega. Ja, ta azilni
dom na Viču je kar getho...
No ja, jaz pa sem želela ravno tja...
Pa saj je tako za pogledat it. Pa tudi to je,
da so tam na Viču v industrijski coni in
nimajo avtobusov ves čas, oziroma nimajo
niti Urban. Oni ne dobijo Urbane, da bi se
lahko kar vozili po mestu. Oni morajo iti
peš, oziroma se na črno voziti z avtobusom.
Ti iz Kotnikove so vseeno ves čas tu. Ker so
v centru in lahko gredo sem in je to bolje.
Oni z Viča pa so zelo odmaknjeni, no ni jim
ravno dobro.
Kaj bi na primer predlagali za aktivnosti, ki
bi jih lahko prosilci imeli v času, ko čakajo?
Lahko je za mladoletnike, če je kaj za
dopolnit, lahko je pa za ostale.

Mogoče bi pri odraslih bolj nagovarjala k
temu, da gredo na kakšno opismenjevanje,
v neko šolo ali kaj podobnega. Sicer je tako,
oni ne vidijo neke perspektive v tem, da bi
se učili slovenščino. Mislijo si »zakaj bi se
sedaj učil slovenščine, če bom tako ali tako
dobil negativno,«. Ja, ne splača se jim. Kaj,
slovenščino govori dva milijona ljudi, zakaj
bi se učili. Ampak ko bi jih vsaj angleščino
malo bolj naučili. Ne vem natančno, kako jih
motivirati. Dobesedno jih moraš zvlečt ven
iz sob, da pridejo ven.
V zakonu o azilu sem prebrala, da si lahko
prosilci za azil, medtem ko čakajo, dobijo
delovno dovoljenje.
Ja, delovno dovoljenje lahko dobiš po
devetih mesecih, za uradno nekaj delat.
Veliko tujcev pa dela na črno, ker jih je
dosti takšnih, ki so totalno brez denarja in
bi nekaj radi imeli. Poleg tega pošilja dosti
prosilcev tudi teh 18 € nazaj svoji družini.
Drugače pa ja, v azilnem domu imaš
možnost, da kaj počistiš, kaj pomagaš in
tako dalje. To je plačano ene 2 € / 1 € / 2.50
€, mislim pa, da lahko delaš do dve uri na
dan. Plačano pa dobijo šele po ene treh,
štirih mesecih.
Prebrala sem, da morajo prosilci, ki imajo
svoje finance, sami plačevati to oskrbo.
Hm. Ko pridejo podat prošnjo, ga oni
vprašajo »Imaš kaj premoženja« in potem
seveda vsi rečejo ne. Redko je kdo, ki reče,
da ima nekaj.

Ja, zakaj bi drugače ministrstvo plačevalo
za hrano, ki je dejansko nihče ne je.
Hrana je ogabna, sama sem jo poskusila in
je bila tudi zame, pa sem Slovenka, ogabna.
Res da ne pripravljajo svinjine, ker je veliko
muslimanov, ampak vse ostalo je pa tako...
Pred kratkim so bili neki krompirjevi kroketi.
To je bilo tako mehko in uh... ogabno.
Pa veš, jaz mulcu vedno rečem: »Dobro
je, pojdi jest, moraš jest, pejt jest, nehi si
zmišljevati.« Zadnjič je pa mali znorel in mi
prinesel krožnik in rekel: »Jej!«, zato sem
poskusila in sem rekla: »OK, sedaj ti pa res
verjamem, da je to res ogabno.«
Sploh imajo alternativo?
Ja nič, tisto pojejo, pa s kruhom se bašejo.
Sicer imajo tudi svojo kuhinjo, vsak oddelek
ima svojo kuhinjo. Tako da če si najdejo
sestavine, si lahko kaj skuhajo.
Kdo jim pa sploh kuha tisto hrano?
Kuhinje imajo. V azilnem domu je kuhinja in
jim tam kuharice kuhajo, na Kotnikovi je isto.
Nastanitev. Tu ste rekli, da sta po dva v
sobi, na Viču po štirje ...
Ja, tako je. Sedaj, ko je gneča, so tudi po
štirje, mislim da je mladoletnikov po šest v
sobi. Soba sama pa je bolj majhna, v njej pa
so pogradi. Čisto drugače pa je v dijaških
domovih, kjer sta po dva v sobi, tako da je v
dijaških domovih bolj normalno.
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Imajo prosilci svoje premoženje? Imajo
dejansko nekaj, kar je njihovo?
Samo to, kar imajo s sabo. Po navadi pridejo
s kakšnim nahrbtnikom, notri imajo nekateri
kaj za oblečt, kakšne papirje, telefon in
denarnico, to je to. Pa saj veliko stvari tu tudi
dobijo. Filantropija jim da res veliko stvari.
Pa saj ves čas iščejo različne donacije, na
njihovi spletni strani vedno piše, kaj iščejo
za njih. Oblačila so večinoma z Rdečega
križa, oziroma kar posamezniki donirajo.
Čevlje pa vem, da kupijo. Ravno pred
kratkim so imeli neke zelo dobre Alpina
čevlje. Bi še sama imela takšne. Drugače
pa živijo kot skupnost. Slovenci nimamo
te vrednote. Oni si vse med sabo delijo,
vse. Danes jaz obujem te čevlje, jutri jih
boš ti obul, tega je veliko. Tudi ko en dobi
negativno, cela Kotnikova skupaj joka, ko en
dobi pozitivno, ga vsi skupaj zažurajo. Res
je ta občutek neke skupnosti, ker je to res
edino, kar imajo - imajo drug drugega. Pa
zelo se ločujejo na Afganistance, pa na Irak,
Sirijo, pač te, ki govorijo en jezik in te, ki
govorijo arabsko. Zelo se ločujejo in se ne
mešajo veliko med sabo.

veliko pomaga. Sedaj mi je malo lažje, ko
poznam že nekaj prosilcev in imam njihove
telefonske številke. Če je kaj res nujnega,
lahko koga izmed njih pokličem in prosim,
da mi po telefonu prevede. Na začetku je
bilo pa kar težko. S tem fantom iz Irana je
bilo na začetku malo težko, saj ni znal niti
»yes« pa »no«, nič, samo v farsiju, sedaj pa
že v slovenščini komunicirava.
Znotraj tega procesa ste prej omenjali
veliko različnih ljudi, te »inšpektorje«,
pravnike in odločevalke. Kdo vse pa je še
del tega procesa?
Velik del tega procesa so varnostniki. Z
varnostniki se vsi ves čas kregajo. Zelo je
odvisno, kdo kdaj dela in kdo jim kaj dovoli.
Iskreno, če jim en ne dovoli nič, potem
bodo vedno proti njemu. Ampak varnostnik
je pač služba in »jebiga«. To je po moje
najbolj nehvaležna služba v azilnem domu.
Drugače pa je še na vsakem oddelku
socialna delavka, no ‘’socialna delavka’’.

Zakaj narekovaji?
Ker so to po navadi priučene socialne
delavke, ne vem, od ekonomistk do
Na kakšen način pa vi komunicirate z njimi? gimnazijskih maturantov, ki načeloma
V začetku sem s prevajalcem, v vseh
skrbijo za svoj oddelek. Socialna delavka
uradnih postopkih je tako vedno prisoten
izdaja dovolilnice. Vsi prosilci imajo
tudi prevajalec, potem ko sva sama, ko
možnost zaprosit za dovolilnico za izhod
greva na primer na pregled k zdravniku, je
čez noč. On pove ime, priimek, naslov, kjer
pa malo drugače. Na telefonu imam farsi
bo spal, in ona mu izda dovolilnico. Da jim
prevajalnik in si malo pomagam s tem.
tudi obleke ali ga napoti k zdravniku, če
Če zna kateri od njih angleško, potem to
je treba. V azilnem domu je še medicinska

sestra, a dela samo od osmih do dvanajstih.
Mislim, da imajo dvakrat na teden celo
prostovoljnega zdravnika, po novem imajo
ob petkih še psihiatra. To so zdaj po novem
naredili. Zdi se mi, da je od poletja tako.
Dobro je tudi, da je Filantropija zaposlila
tudi prevajalce, ki so ves čas na oddelku, da
če kaj potrebuješ, ga vedno lahko uporabiš.
Aja, pri mladoletnikih je zmeraj zraven še
Center za socialno delo. Vsi mladoletni
prosilci so pod pristojnostjo viškega centra,
vsi, ki pa že imajo mednarodno zaščito in so
v Gorici, spadajo pod goriški center, tisti v
Postojni pa pod postojnskega.
Ampak socialno delo je samo pri
mladoletnikih?
Večinoma ja. [...] Oni so pristojni za
področje otrok/mladoletnikov. Enako kot s
slovenskimi mladoletniki. Manj kot ločuješ
slovenske in tuje mladoletnike, boljše je. Saj
so isti, isti so.
Zanima me še, kaj se zgodi s prosilci, ki so
jim odobrili subsidarno zaščito, po tem, ko
jim ta poteče? Kakšni so tam postopki, kaj
se z njimi zgodi, kaj lahko naredijo?
Ministrstvo jim dva meseca pred potekom
subsidarne zaščite pošlje obrazce,
s katerimi lahko gredo v postopek
podaljšanja. Lahko pa ponovno vložijo
prošnjo, če imajo drugačne razloge kot
prvič. Lahko pa je ne podaljšajo in bodo
kmalu odstranjeni iz RS v matično državo.
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Priloga:
Prepis intervjuja z
Lano Čop

Intervju 29. 11. 2016, Lana Čop, 23 let, v
Rogu je poučevala slovenščino
Lana je aktivistka na področju migracij in
prostovoljka Slovenske filantropije.

za to, kako dobro oni znajo slovensko. To
sploh ne igra nobene vloge. Gre bolj za to,
iz katere države prihajajo.

Zakaj pa je tako?
Ne vem, zaradi tega ker... ne vem. Zelo
Gregor mi je o vas že nekaj malega
se bojim, da bi ti kaj napačno povedala,
povedal. Vse, kar je rekel, je, da ste
ker o tem [specifičnem problemu] nimam
nekaj časa nazaj v Rogu učili prosilce
toliko znanja, vem samo, kaj so dejstva.
slovenščino.
Lahko ti povem o primeru enega fanta.
Ne, ni čisto tako. Jaz sem učila preko
Tega fanta sem učila slovenščino. Spoznala
Filantropije, ampak sem se tudi povezovala sem ga mogoče junija in on je že takrat
z Rogom, zato ker skupina, ki tam deluje –
čakal na svoj prvi intervju. Takrat je bil že
Socialni center Rog se imenuje, so v zelo
pet mesecev v Sloveniji. Ime mu je Zaher.
veliko pomoč prosilcem za azil, ker ne
Takrat je mislil, da bo njegov intervju čez
delujejo samo na področju slovenščine
en mesec, ampak so ta intervju nenehno,
in jezikov oziroma takšne ali drugačne
nenehno samo prestavljali in sedaj ga je
integracije, ampak delujejo tudi na
imel ravno prejšnji teden. Sedaj mora čakati
področju problemov, ki jih imajo prosilci s
še en mesec, da dobi odločbo. Ve pa se
svojimi prošnjami. Na primer, Filantropija
že, okoli 90 %, da bo zavrnjen. No, tu pa
je nevladna organizacija, ki ima omejeno
se pokaže vloga Roga. Država deluje na
pristojnost in zato se ne moreš spuščati
način, da zavrnejo prošnjo, ne povedo pa,
v pravne probleme migrantov. Ti si samo
da imajo prosilci možnost zaprositi še za
tam, da ali poučuješ ali skrbiš za njihov
drugi ali pa tretji intervju. Vse te možnosti
prosti čas, več kot to pa pač ne smeš početi. obstajajo. Ampak po navadi sodniki tega
V Rogu pa je obratno. Ti si tam zato, da
ne povejo prosilcem. Posledično se zgodi,
dejansko pomagaš pri največjih problemih, kar je državi v interesu, da ko prosilce prvič
ki jih oni imajo. Največ teh problemov
zavrnejo, obupajo in sami odidejo. V Italijo...
lahko rešijo s pomočjo odvetnika, ki jim
ampak v Italiji so čisto drugi problemi, ker
pomaga pridobiti dokumente in posledično imajo drugačen sistem. Tam takoj dobijo
status begunca. [...] Zelo je odvisno od kje
možnost, da lahko nekje živijo. Ampak
migranti prihajajo, iz katere države. In ti,
postanejo klošarji, živijo na cesti ali pa
ki so recimo iz Irana, imaš zelo, zelo, zelo
gredo delat na farme in tam potem živijo z
večje možnosti, da dobiš azil, kot pa če si iz 1 € na dan. Grozne situacije so. Suženjstvo.
katere koli druge države. Ker sploh ne gre
V Italiji je dejansko, dejansko suženjstvo.
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[...] Pač najbolj grozno je. V Rogu pa je ta
skupina, ki vse te azilante sprejme in jim
pove, kakšna je dejanska situacija. Ko dobiš
prvi zavrnjen intervju, ne oddidi, še posebej
ne v Italijo, ker boš padel v suženjstvo.
Ostani tukaj, mi ti bomo pomagali. Povezani
so z določenimi odvetniki, ki delujejo na
tem področju in ti odvetniki gredo s prosilci
zaprosit še za drugi, tretji intervju in so zelo
uspešni. Sedaj so v Rogu tudi ustanovili
The Second Home, ne vem, če si to videla.
Ti bom poslala na Facebook. [...] Sama ti
verjetno ne morem toliko pomagati, kolikor
ti lahko oni tam. Tam je Zana, ona je žena
od Entokota. [...] Ona dva zdaj tam delujeta,
skupaj s še z nekaj ljudmi in so ustanovili
ta prostor v Rogu, ki je sedaj namenjen
beguncem. Tam si lahko kuhajo, prirejajo
zabave, pač družijo se skupaj, hkrati pa
lahko poskrbijo tudi za njihov status, ko
gredo na sodišča in podobno. Ja, zelo
zanimivo mi je, kar delaš, ker se mi zdi, da
je veliko možnosti, pri katerih bi lahko vi
dejansko zelo pomagali. Pri migrantih je
problem, da se veliko govori, kako slabo
jim je in kako grozno življenje so imeli, kar
je res. Ampak, da lahko kaj izboljšamo, so
potrebne neke dejanske spremembe... pač
treba jim je dati odvetnika, treba jim je dati
telefon. Telefon je najbolj pomembna stvar,
ki jo oni imajo, ker so samo preko telefona
in interneta povezani s svojo družino. Ker so
po poti porazgubili člane svoje družine. [...]
Ja, njim je telefon in internet res vse. Potem
denarja imajo zelo malo, ker se mi zdi, da

dobijo 16 € na teden od države [18 € na
mesec]. Veš koliko je to? To ni nič. In potem
si med sabo prodajajo te telefone... Nek
tak trg je nastal med njimi. Jaz bi ti najraje
dala kontakt od Zane, ker je ona zelo, zelo
[dejavna], boš videla. Ona je tudi veliko v
medijih, ker res, res, res veliko dela na tem.
Ona je sigurno tudi veliko v Rogu v Second
Homu, ker so s tem ravno začeli pred parimi
meseci. [...] Kar je po mojem za oblikovalca
najbolj pomembno, je, da greš ti tja in samo
gledaš. Ker nekateri ljudje sploh ne vedo,
kaj bi jim lahko oblikovalec dal, pa tudi
sama si ne znam predstavljati, kaj ti lahko
narediš, ampak ti lahko opaziš neke težave
v delovanju, v vsakdanu. Najboljša stvar
zate je, da greš v Rog. Tam v Second Homu
imajo vedno nekaj, skoraj vsak petek je tam
ena žurka, tako da če greš ti na žurko, kot
del ljudi in samo opazuješ, boš 100 % na kaj
naletela. Kaj pa si ti imela v mislih? Ti moraš
verjetno nekaj ustvariti, na primer nek ‘’tool’’
[orodje]...
Ja, recimo, zaenkrat samo gledam z
različnih zornih kotov. Pogovarjala sem se
že s punco, ki je zakonita zastopnica za
mladoletnike in sedaj z vami. Kontaktirala
bom še Filantropijo in podobne
organizacije, da pridobim različne zorne
kote. Pa če se bo le dalo, da pridem do
prosilcev. Ampak če vsi pravite, da so
vsi tam v Rogu, potem to ne bi smel biti
problem.
No, če se želiš pogovoriti s prosilcem, se

lahko dobiš z Zaherjem. Bo zelo vesel. On
je toliko star kot jaz [...], 23, edino, kar bi
pač lahko bil problem, je mogoče ta, da
on ne govori angleško, slovensko se pa
uči, pač ne more biti ravno v neki debati
s tabo. Ampak saj gre, nekako se pač
pogovoriš, mahaš z rokami, rišeš. Samo
pač, saj tebi bi bilo verjetno pomembno,
če imaš kakšna osnovna vprašanja. On se
bo z veseljem dobil s tabo, sem prepričana,
ker je zelo prijazen, zelo odprt. Res je,
oni so normalni ljudje, ki živijo med nami,
ni težko priti do njih. Pa v Rogu se zelo
zadržujejo, zdaj vedno več, ker je zelo
prijetno okolje in skrbijo.. mislim, ni tako...
A veš, kaj je največji problem Filantropije
in ostalih vladnih in nevladnih organizacij?
Da s tem, ko gredo oni pomagati... saj
je lepo pomagati drugim. Ampak s tem,
ko se oni postavijo v vlogo – mi bomo
zdaj pomagali njim - se postavijo v nek
superiorni položaj, razumeš? Na begunce
gledajo kot na nekoga, ki mu je treba
pomagati. In jim pomagajo, verjetno.
Ampak v Rogu je filozofija čisto drugačna. V
Rogu je filozofija: begunci so enakovredni,
so nam enaki ljudje in mi nismo tukaj,
da bi jim mi pomagali; mi smo tukaj, da
bomo skupaj ustvarili nekakšno skupnost
in delovali v njej. V Rogu migranti povedo,
kakšen program bi imeli naslednji teden,
kaj bi radi počeli. Ali pa kuhajo oni, je
njihova kuhinja, oni imajo ključe, razumeš?
No, verjetno imajo ključe, trenutno ne
vem za sigurno, ampak, če gre vse po
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njihovi filozofiji, potem je to tam tako – mi
smo prijatelji, jaz nisem tukaj zato, da bi
tebi pomagal. In to je zelo, zelo velika
razlika med nekimi samoniklimi prizorišči,
samoniklimi organizacijami in skupnostmi
kot je Rog in nevladnimi organizacijami,
oziroma kakršnimi koli humanitarnimi
organizacijami. Pač v Rogu oni pravijo:
mi nismo humanitarci, sploh ne, mi smo
enakovredni ljudje, kakor so migrantje. To je
res najboljša stvar, da greš tja in pogledaš,
kako je to v Rogu. Ne vem pa, če lahko
predlagam kakšno idejo? Meni se zdi, da
če bi našla način, da bi se dalo povezovati
lokalno prebivalstvo in prosilce za azil. Ne
vem kako, ampak meni se zdi to zelo, zelo,
zelo pomemben aspekt. Ker zaenkrat je
vse zelo preveč ločeno in lokalni prebivalci
bi se morali bolj... ne vem. Dobro bi bilo
najti načine, kako se združiti, da se nekje
dobijo, oziroma, da se nekako pogovarjajo.
Ker to je integracija v družbo, tako se jih bo
sprejelo v družbo. Zdi se mi, da če bi delala
v tej smeri povezovanja lokalnih prebivalcev
in migrantov, to bi bilo zelo dobro.
Ne izključujem omenjene ideja, ampak ta
čas, ki ga oni tam preživljajo, ko čakajo,
da se v Sloveniji kar koli obrne v sistemu,
ravno ta čas je zelo neizkoriščen.
Ja, res je.
In ravno tu bi lahko bila ta integracija v
družbo. Lahko bi... hm, veliko je stvari, ki bi
njim lahko prišle prav, a jih pač ne delajo.

Ali pa jih delajo, pa oni ne pridejo.
To imaš prav. Situacija v azilnih domovih,
kakršna je sedaj, je kot v enem zaporu.
Ja, lahko gredo ven, ampak notri ni pa
nič za delati. To pa je ena dobra stvar
pri Filantropiji. Rekli so nam, da imamo
kot neke ure slovenščine. Samo vedeti
moramo, da ne gre dejansko toliko za
slovenščino kot za to, da se oni družijo, da
imajo nekaj za delati. Tako da tudi, če jih
ne učite jezika, tudi če jih samo peljete na
Bled, peljete na sladoled, kar koli, samo
da se jim zapolni čas. Zaradi tega, ker so
oni bili pred tem čisto normalni ljudje,
imeli so čisto normalne vsakdanjike, kakor
jaz ali pa ti, študirali so, imeli so nekaj
za delati v življenju. In potem BUM! In ni
nič več, kot je bilo in kar naenkrat nimaš
ničesar več za početi. In to je zelo grozno,
da nimaš nobene okupacije v vsakdanjem
življenju. To je problem, ja, to je zelo, zelo,
zelo pomemben aspekt, sigurno. Ali pa
predstavljaj si, prej je bil nekdo zdravnik,
mislim dejansko od jutra do večera na
nogah, je delal. Ali pa znanstvenik, zelo je
pripomogel k družbi ali pa študent. In zdaj
so vsi v sobah po šest, sedem oseb skupaj
in čakajo. In kaj imajo? No ja, internet imajo,
ampak to je tudi vse. Tako da sigurno, če se
ti da, da greš v ta njihov vsakdanjik. Že to je
zelo, zelo pomembno. Zelo dobro, da si si
izbrala to temo, res. Se mi zdi, da, ne vem,
če bi sploh bilo kaj bolj pomembnega, kaj
bolj veličastnega za delati v tem trenutku.
Res, res, sigurno.

Jaz upam, da bodo ljudje, ki imajo vpliv
na tem področju, bili voljni, da bodo znali
prisluhniti, ker se mi zdi nesmiselno, da bi
na koncu vse to ostala samo ena teorija.
Upam, da bom našla nekega sogovornika,
da se bo to, kar bom naredila/ugotovila,
dalo nekako vplesti notri, da bi se nekaj
dejansko spremenilo ali pa izboljšalo.
Ja, to bi bilo res super. [...]
Ta celoten sistem pridobitve azila, kakšno
je vaše mnenje o tem?
Ja pač, to je fašistično. To, kar se dogaja,
je res zelo grozno. [...] Najslabše je
zavlačevanje procedur. Ampak to je
tako z namenom. Da je takšna ogromna
procedura, ki dolgo traja in je zelo
zakomplicirana, je... no, ne vem. Mogoče
je to teorija zarote, ampak verjetno je tukaj
tako, da migranti enostavno obupajo in
gredo. In ali veš, kako je to... Zaher že skoraj
eno leto čaka na ta intervju in to je zelo
hudo... Ves čas mi piše, da je naveličan, da
ne more več, da mu je res težko, ampak ves
čas pa obstaja to neko upanje. Ali veš, oni
pridejo v Evropo z visokimi upi, ampak to
potem polzi dol in dol, ko mislijo – intervju
bo naslednji teden, ampak ga ni čez en
teden, čez en mesec, takrat potem spet
prestavijo in veš, kako so živčni pred temi
intervjuji... To jim pomeni vse. In potem je
ta intervju odpovedan in prestavljen še za
en mesec. In to je zelo hudo. In ljudje pač
gredo. Sredi noči odkorakajo iz azilnega
doma in gredo. Mislim, da imajo urejene
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neke prevoze. [...] Sigurno je sistem, ki ga
imamo, obupen. Pa ne samo v Sloveniji.
Problem je v tem, da je res celoten evropski
sistem v težavah zaradi tega, ker stoji na
neki konvenciji, ki je bila narejena, mislim,
da v devetdesetih - Dublinska. Tam je
napisano, da je z migranti tako, da bodo
vedno vrnjeni v državo, skozi katero so
vstopali v Evropsko unijo. Nihče pa ni
predvideval takšnih količin migrantov. In
zdaj, največ migrantov je prišlo skozi Italijo.
In če bi vsi migranti, ki so prišli v Evropo,
bili vrnjeni v Italijo, potem to pomeni
razpad sistema. Verjetno veš, da se je sedaj
predlagalo migrantske kvote za države, a
so predlog zavrnili. Vsaka država bi morala
po migrantskih kvotah sprejeti določeno
število migrantov. Potem pa je rekel Junker,
da tista država, ki bo zavrnila te kvote,
dobila od Evropske komisije dolg. Kar je
potem sicer naredila Poljska, predvsem
pa Madžarska, ki je to čisto zavrnila. Na
vsakega migranta, ki bi ga zavrnil, dobiš
dolg in moraš plačati nekaj tisoč evrov.
Posledično bi morala imeti Madžarska nek
dolg, ampak ne vem, kaj se je zdaj s tem
zgodilo. V glavnem, vsa Evropska unija je
zaradi dogovarjanja o tem, kaj naj se zgodi
z migranti, v velikih težavah. Dublinsko
konvencijo bi naj zdaj spreminjali, ampak
še kar vedno velja obstoječa verzija, čeprav
bazira na nekih čisto drugih okoliščinah.
Staromodna je, se lahko reče. In mi zdaj
delujemo po nekih staromodnih pravilih.
Zato se lahko vrača migrante. Recimo, nek

migrant pride v Slovenijo in potem, ko gre
kaj narobe, ga vrnejo na Hrvaško, s Hrvaške
ga vrnejo nazaj v Srbijo in gre sam nazaj
v Turčijo. V Turčiji pa potem delajo kot
sužnji. Jaz mislim, da je Slovenija in zraven
cela Evropska unija v zelo velikih težavah.
Ali sploh veš, kaj se zdaj dogaja s Turčijo?
Turčija je hotela postati članica EU. Zaradi
migrantskih poti je sedaj Turčija postala
tudi država, kjer se migranti nabirajo, ker so
meje naprej še vedno zaprte in ne morejo v
EU. Zdaj se pa v Turčiji dogajajo zelo slabe
stvari. Na polno se kršijo človekove pravice.
Kot protiukrep je Evropska komislija Turčijo
zavrnila kot članico, oziroma je rekla,
zamrznili bomo pogajanja, da bi vi prišli v
EU. Predsednik Erdogan pa je rekel, OK,
če boste vi zavrnili nas kot člane, bomo
spustili vse migrante v Evropo. In to se bo
mogoče zgodilo. Potem bo v tem primeru
situacija še toliko bolj zakomplicirana, ker
s takšnim sistemom, kakršnega trenutno
imamo, ne moremo pač nič narediti.
Ampak, ni pa to zelo pesimistično, ker so
še vedno načini, s katerimi bi se dalo vse to
urediti. Ne vem sicer, kakšni so ti načini, ker
nisem strokovnjak, ampak 100 % obstajajo
alternative.

63

Priloga:
Prepis intervjuja z
Aido H.

me, kje ima Vaš program Migracij stične
točke z njimi.
Torej, jaz sem pravnica in sem 3-krat na
Filantropija je nevladna organizacija. Ima
teden prisotna v azilnem domu. Tam
več programov. Aida Hadžiahmetović dela
ponujam dodatno psihosocialno in pravno
na programu Migracij. Filantropija je bila
pomoč prosilcem za mednarodno zaščito.
ustanovljena že leta 1992, takrat ko je bila
V okviru Filantropije smo tri punce, ki
vojna na področju bivše Jugoslavije in ko je smo zakonite zastopnice. Pred leti je bila
bil takratni begunski val. V tistem času se
Slovenska filantropija edina, ki je ponujala
je imenovala Slovenska fundacija – za skrb
zakonito zastopništvo za mladoletne
za odrasle in otroke. V programu Migracije
brez spremstva, tistim, ki so prosilci za
so pristojni za reševanje problemov
mednarodno zaščito in tistim, ki so bili
migrantov, za mladoletnike brez spremstva, nastanjeni v domu za tujce. Ko je Slovenija
osebe z mednarodno zaščito, prosilce za
razglasila Hrvaško za varno tretjo državo
mednarodno zaščito, migrantske delavce,
in ko so začeli vračati mladoletne brez
torej za vse, ki so povezani z migracijami.
spremstva na Hrvaško, ne da bi ugotovili,
Imajo program prostovoljstva, ki se ukvarja
ali jim grozi še kakšna nevarnost in če je
s promocijo prostovoljnega dela, urejanja
res varno, da se jih tja vrača, smo se temu
zakonodaje na tem področju in podobnim. uprli. Takrat smo nehali delati kot edini
Imajo tudi ambulanto za nezavarovane
zakoniti zastopniki. Od takrat naprej je za
osebe, kjer dobijo dostop osebe, ki nimajo to področje postal pristojno odgovoren
urejenega zdravstvenega zavarovanja.
Center za socialno delo Vič. S situacijo
Slovenska filnatropija je ena izmed
nismo bili najbolj zadovoljni, zato smo
ustanoviteljev tega področja.
poskusili vplivati in uspelo nam je doseči,
da morajo imeti zakoniti zastopniki neko
Je potem namen programa Migracij
izobraževanje. Iti morajo čez nek proces, da
pomagati vsem, ki so tako ali drugače
se naučijo, kaj to je. Da ni samo, da prideš
migranti?
tja in začneš z zakonitim zastopništvom.
Načeloma ja. No ja, vsem migrantom
Teh izobraževanj smo se udeležili tudi
je malo preširoko zastavljeno. Seveda
kot predavatelji. Mislim, da so bila tri
migrantom, ja, tistim, ki pridejo v stik z nami. izobraževanja. Tako da je sedaj cel seznam
Da bi pa iskali migrante, pa ne.
teh zastopnikov. Mislim, da jih je okoli
50. Pomagamo zakonitim zastopnikom
V svoji magistrski se predvsem
pri delu. Če mladoletnik dobi status
osredotočam na prosilce za azil. Zanima
mednarodne zaščite, potem poskušamo
Intervju 13. 12. 2016, Aida H., pravnica na
Filantropiji
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priskrbeti skrbnika iz naših vrst. Sedaj
kolegica pripravlja tudi izobraževanje za
skrbnike, čeprav skrbnikom po zakonu ni
potrebno iti na predavanja in da bi imeli
kakšna začetna znanja, preden se tega
lotijo. Vendar trdimo, da bi bilo dobro, da bi
to bilo obvezno. Če ne drugega, da vedo,
kakšne pravice imajo, dolžnosti, kje se lahko
gibljejo. V smislu pravic in dolžnosti.
Imate še kakšne druge stike z odraslimi
prosilci za azil?
Seveda. Glede na to, da sem prisotna v
azilnem domu, pridejo k meni po pravno
pomoč, po dodatno psihosocialno pomoč.
Ne vem. Včasih pridejo tudi k nam, da
iščemo stanovanja. Vse, kar vam lahko
pade na pamet, počnemo. Sicer tudi
razvezujemo, pa tudi če se želijo poročiti,
jim povemo, kakšne vse dokumente morajo
pridobiti, da bi to naredili in tako naprej.
Pač vse, kar jim pade na pamet, smo tu
za njih, če ne drugega, da jim priskrbimo
informacije, kam iti in kaj potrebujejo.
Ali vaš program Migracij organizira tudi
kakšne aktivnosti za prosilce?
Imamo animatorsko ekipo, ki je prisotna
vsak dan, to vam bo kolegica znala bolje
povedati, od kdaj do kdaj. Ekipa, ki je
sestavljena iz animatorjev in prevajalcev,
se sicer ukvarja samo z mladoletniki
brez spremstva. Imamo prevajalca za
farsi in arabski jezik. Ti potem skrbijo, da
mladoletniki pravočasno vstanejo, gredo

Imate gnečo ali ne?
Ja, ja. Mislim, da bi sedela v pisarni in da ne
bi nihče prišel, ni. Moram pa dodati, da tudi
nisem edina, absolutno ne, ker po projektih,
ki potekajo v azilnem domu, je PIC
nevladna organizacija, ki ponuja brezplačno
pravno pomoč. Oni so osnovni, oni imajo
ta projekt na Ministrstvu za notranje
zadeve. In oni izvajajo brezplačno pravno
Zanimivo. Na spletni strani MNZ-ja
pomoč kot organizacija. Oni so pristojni
sem prebrala, da imajo vsak dan neke
za informiranje. Torej, ko tujci pridejo,
aktivnosti.
jim podajo osnovne informacije o tem,
Ja, jih imajo, ampak to ni preko nas. Za
kako izgleda sama podaja prošnje, koliko
prostočasne aktivnosti je tam Inštitut za
vprašanj je, kakšna vprašanja, tako zelo na
afriške študije. In oni so tam kot, zelo grdo
grobo. Pojasnijo jim Dublinski postopek,
in enostavno povedano, kot popoldanska
kako poteka postopek in tako naprej. Jaz
socialna služba, ki skrbi za nastanjevanje,
pa preko avtorske pogodbe zelo občasno
prostočasne aktivnosti in druge zadeve.
delam tudi za njih, zato vem, kako je tam.
Ko dobijo negativno odločitev, če želijo,
V kakšni meri pa se prosilci udeležujejo
pridejo do nas pravnikov, ki smo v azilnem
storitev, ki jim jih vi nudite?
domu, da se jim zagotovi brezplačni
Odvisno od njihovih potreb. Če potrebujejo odvetnik, ker imajo do tega pravico. In
informacije, bodo prišli. Jaz ne tekam
potem so v komunikaciji odvetnik–prosilec
za nikomer »Čakaj, da ti nekaj povem!«
in se rešujejo vsa ta vprašanja.
ali »Imam ti nekaj zelo pomembnega za
povedati!«. Ko pridejo, in to je ponavadi ali Kaj je po vašem mnenju največji problem
na samem začetku, ko šele pridejo, ko jim
v našem sistemu pridobitve mednarodne
ni še vse čisto jasno kje so, kaj so, kakšne
zaščite v Sloveniji?
pravice in dolžnosti imajo, ali pa na žalost,
Mislim, da je malo. Recimo, ko pridejo tujci,
ko dobijo negativno odločitev, potem, tudi
tako utrujeni, da je za umret. Na primer
če jim je bilo to že pojasnjeno, pridejo
včeraj je ravno prišel mladoletnik brez
preveriti, kakšne možnosti imajo ali če je
spremstva, nima veze, od kod, in je bil
sprememba v statusu, ki bi lahko bil korak
najprej informiran. Jaz sem bila slučajno
naprej.
tam, ker je bila zakonita zastopnica, ki je to
funkcijo opravljala prvič in me je prosila,
na zajtrk, napišejo domačo nalogo, jim
organizirajo prostočasne aktivnosti. Za
odrasle pa organiziramo tečaje slovenskega
in angleškega jezika, oziroma to, za kar
izkažejo interes. Včasih naredimo tudi
kakšno prostočasno aktivnost. Tako, da bi
pa bili vedno preko projekta prisotni, tega
pa ni.
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da sem ji v oporo. Najprej bi moral biti
zaslišan oziroma bi moral podati prošnjo.
Ampak je rekel, da se počuti tako utrujeno,
da enostavno ne more, da potrebuje vsaj
dve uri časa, da si malo odpočije, da zaspi,
da si odpočije in zadiha. In sistem je tako
naravnan, da so, ko pridejo, dokler niso
pregledani in tako naprej, nastanjeni v
sprejemnih prostorih in tam po zakonu
ne bi smeli biti nastanjeni več kot 48 ur. V
redu, lepo in prav. Ko pa pride ogromno
število prosilcev, se ta čas seveda zamakne.
Kar tudi je in ni problem, glede na to, da
to ni pravno formalna omejitev gibanja
ali odvzem prostosti. Ni pravno formalno,
dejansko pa je. Zato je vedno dokaj
utemeljen izgovor ministrstva, da postopek
tako hitro poteka zato, da ne bi bili tam
zaklenjeni. Ker so tam pod ključem in tako
naprej. Jaz imam vedno svoje bosanske
ideje in tudi tu jih imam. Lahko bi vzeli
osnovne podatke - ime, priimek, datum
rojstva, pot, po kateri so prišli iz izvorne
države do Slovenije, in recimo bi povedali,
zelo na kratko, v dveh stavkih, zakaj je prišel
prosit za azil. Nato bi se ga nastanilo v
nastanitveni del. In potem, enega za enim,
ko pridejo k sebi, ko se odpočijejo in bodo
res sposobni normalno odgovarjati na
vprašanja, pokličejo na dodatni pogovor.
Ker od tega je lahko odvisna njegova
usoda. Torej, da bi to šlo bolj počasi, da se
jim da čas za zadihati. To.
Potem je velika pomanjkljivost ta, da
lahko dobijo osebno delovno dovoljenje

šele po devetem mesecu, če še niso dobili
odločitve. Torej v devetih mesecih ne
smejo početi ničesar. Če imajo, in mislim,
da vsi imajo željo čimprej začeti delati,
bi jim to morali omogočiti v normalnem
času. In s tem, poudarjam, ne govorim o
ekonomskih migrantih, to ne pomeni, da so
ekonomski migrati, to pomeni, da hočejo
skrbeti sami za sebe. Namesto, da bi država
to izkoristila, da bi pobirali davke, da bi
naredili neke delovne navade. Ne, prosilci
bodo čakali ne vem koliko časa, v tem času
ne bodo počeli ničesar, samo zato, ker jim
mi oziroma država tega ne dovoli. In potem
pričakujemo, da ko dobijo status, bodo v
treh dneh začeli delat. Ma, kje?!? Ubijemo
mu vsako željo, ne željo, motivacijo že skoraj
na samem začetku. Najprej je bilo, da lahko
takoj začnejo delati, potem so rekli v šestih
mesecih, potem so podaljšali to obdobje
na eno leto. In nekako smo uspeli znižati
ta čas na devet mesecev. Sedaj smo spet
poskusili ta čas nekako skrajšati, ampak
ne, ker bi to sporočalo »pridte, pridte v
Slovenijo, tu lahko začnete takoj delat,«, ne
glede na to, da je trg dela zasičen in tako
naprej. Torej, ministrstvo se tega boji, mi pa
menimo, da moramo dati ljudem možnost,
da najprej poskrbijo sami zase in ne da se
morajo potem na silo “zalepit” na Center za
socialno delo in živeti od socialne pomoči.
Jaz menim, da to nikomur ni cilj in bi bilo
veliko bolje, da oni z delom začnejo takoj.
Naslednja težava so dolgi postopki.
Recimo mladoletniki brez spremstva bi

morali biti prednostno obravnavani. To
so lepo napisali v Zakonu o mednarodni
zaščiti, pa temu ni tako. Ker se dogaja, da
čakajo mladoletniki več mesecev, pa še
sploh nimajo osebnega razgovora. To je
ta drugi intervju, kjer odločevalec potem
ugotavlja elemente ogroženosti, oziroma
če obstajajo razlogi ogroženosti ali ne.
So bili primeri, ko osebnega intervjuja
sploh ni bilo. Govorim o mladoletnih brez
spremstva. Torej, so bili obravnavani po
pospešenem postopku, kar je totalno
nesprejemljivo. Glede na to, da so otroci in
da tudi mogoče pri tem prvem intervjuju
oziroma pri sami podaji prošnje ali ne znajo
ali ne morejo povedati. Pa ne, da smo jih mi
naučili, nikoli nobenega ne učimo. Mene
so na primer včasih obtoževali, da prosilce
za mednarodno zaščito učim zgodbe,
pa sem jim rekla: »Kakšna bi morala biti
moja domišlija...«, dvanajst let delam na
tem področju. Kakšna bi torej morala biti
moja domišlija, da bi se spomnila tolikih
zgodb, ne vem. Bi morala biti tako čudežno
nadarjena, pa na žalost ali pa k sreči, nisem.
Kaj še? Žepnina. Ne vem, če bi jo
sploh omenjala. To je najmanj pomembno,
pa vseeno. Je samo 18 € na mesec. Otroci
nimajo dostopa do javnih vrtcev. Je sicer
spet organiziran vrtec v azilnem domu
preko nevladnih organizacij, ampak kje je
druženje z vrstniki, slovenskimi vrstniki, kje
je neko vključevanje v slovensko družbo?
Ne vem. Vse je na papirju tako lepo in prav,
v praksi pa ostanejo luknje, ki se jih ne da
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tako z lahkoto zamašiti, pa sistem tega
seveda ne dovoljuje.
Nastanitvene kapacitete. Recimo
trenutno je novih 93 dobilo status
mednarodne zaščite in jih nimajo kam
nastaniti. Torej, z nastanitvijo je ogromna
težava. Samo dve integracijski hiši sta –
ena v Ljubljani, ki ima tri stanovanja, torej
recimo za tri družine. V Mariboru, sicer ne
vem, kakšne kapacitete so, ampak je hiša
daleč od tega, da bi pokrivala vse možne
potrebe. Tako da sedaj ostajajo ljudje v
azilnih domovih. In ker ostanejo v azilnem
domu, se ne morejo prijaviti na center za
socialno delo, ker se ne ve, na katerem
naslovu bodo živeli. Imeti morajo nek stalni
naslov, kar pa azilni dom ne more biti. Torej
so še vedno v azilnih domovih. Mislim,
da ko dobijo status, izgubijo pravico do
žepnine, ne morejo se prijaviti na center
za socialno delo, torej ne morejo dobiti
socialne pomoči. Ne morejo dobiti denarja
za namestitev. Glede na to, da živijo v
azilnem domu, so oni sedaj s statusom brez
denarja. In potem dodatno je sprememba
zakona o mednarodni zaščiti pripeljala k
temu, da oseba, ki pridobi status, ne dobi
začetne finančne injekcije. Prej je bilo tako,
da ko so dobili status, so dobili tudi višino
enkratne denarne pomoči. Torej bi to bilo
sedaj 292 €. Ta denar je namenjen, da si
lahko najdejo prvo stanovanje, plačajo prvo
najemnino, sedaj pa tega ne morejo. Sedaj
so prva dva meseca brez tega denarja, torej
so na začetku nula. Dobro, eni pridejo z

denarjem, eni pridejo brez denarja. Delati
ne morejo. Tudi če so prišli z denarjem, so
v tem času, ko traja postopek, ta denar za
nekaj zapravili. Ne bomo govorili, na čem
in kako, njihov denar je, torej nima veze.
In sedaj so dobili status in v petnajstih
dneh morajo azilni dom zapustiti in si najti
stanovanje. Torej si ga morajo plačati sami
– najemnino takoj, pa bognedaj kakšno
varščino, pa bognedaj še kakšne tri mesece
vnaprej, če je preko agencije, pa še agenciji
provizija. In se je sedaj naredil žep in se
ne premakne z mrtve točke nikamor. Sicer
ministrstvo intenzivno išče nove kapacitete.
Koliko so uspešni, pa ne vem. Vem pa, da se
soočajo z realnimi težavami, da bi to težavo
rešili, vseeno pa so sami sebi zakuhali
dodatne težave, v katerih se trenutno ne
znajdejo, kot bi se lahko znašli.
Kaj še? Ugotavljanje starosti pri
mladoletnikih brez spremstva je absolutno
nehumano, neetično. Pred kratkim so
začeli starost ugotavljat vsem, no ja,
lažem, niso vsem, so pa dokaj pogosto.
Zadnje čase se izda veliko odlokov za
ugotavljanje starosti. Sam postopek ni
nikjer pojasnjen. Izpraševalci že na začetku,
pri podaji prošnje, vprašajo zakonitega
zastopnika in mladoletnika, če se strinjata,
da se potencialno ta pregled opravi in če
rečeta ne, se ga avtomatsko obravnava kot
polnoletnega. Zato vsem priporočim, da
absolutno na celoten postopek pristanejo,
ampak da lahko kasneje kakšne metode
zavrnejo, ker lahko škodujejo zdravju, so

neetične in tako naprej. To lahko naredijo.
Ko sem bila jaz zakonita zastopnica in sem
dobila ta sklep, sem poklicala odločevalca/
odločevalko in sem vprašala: »OK, zdaj je
moja naloga, da jaz mladoletniku pojasnim,
da to bo narejeno. Povejte mi, kakšen je
način ugotavljanja.« Pustimo to, da sem jaz
vse prebrala, kako je to v svetu, na kakšne
načine se to ugotavlja, ampak jaz hočem
vedeti, kako je to tukaj pri nas v Sloveniji.
Da znam mladoletnika pomiriti, da mu ne
bo nobeden odrezal ne prsta, ne glave,
ne kosa mesa, da se bo videlo, ali se bo
skrčil, ko ga bomo pekli, ali se bo to meso
razširlo. Ne bomo mu vzeli krvi, ne bomo
pulili zob. Jaz to že vem, samo on tega še
ne ve. In moja naloga ni, da to ugotavljam.
Moja naloga je samo, da mu povem, tako
kot je tam napisano, ne glede na to, da
jaz vem. So rekli: »V zakonu piše,«, pa sem
rekla: »Ne piše. Piše, da morate vi določiti
način ugotavljanja starosti. Torej, povejte
mi.« »To bo pediatrična klinika.« Sem rekla:
»Poglejte, zdravnik se nima o tem z mano
kaj za pogovarjati. To ni njegova naloga.
On mora pojasniti ministrstvu, ministrstvo
mora dati informacijo meni. Vi ste to
naročili, torej oni lahko pojasnjujejo samo
naročnikom, ne zakoniti zastopnici,«. Na
mrtvo sva se skregala in je rekel, da bo on
od pediatrinje, ki bo ta pregled opravila,
sedaj zahteval, da mu natančno pove,
na primer Aida H., stara 49 let (in zdaj si
izmišljujem), štiri mesece in pet dni. Jaz pa
sem mu rekla, da se opravičujem, ampak
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da takšne metode ni. Te metode, da bi se
tako natančno izmerilo, ni. »Če se lahko
pri drevesu, ko se ga odreže, preštejejo
letnice, potem lahko to naredimo tudi pri
človeku.« Pa sem mu rekla: »Torej sedaj
predlagamo, da malega na pol prerežejo in
če so slučajno na hrbtenici takšni obročki,
ki jih lahko preštejemo.« In je rekel: »Tudi
to, če je treba.« Seveda je bil ziritiran z moje
strani, ampak se ne bi smel pustiti na tak
način ziritirati, ne glede na to, kako sem jaz
drezala vanj. Ker jaz hočem vedeti, da bom
mladoletniku lahko povedala, na kakšen
način bo to narejeno. Nikoli ni bilo pojasnila
z nobene strani.
Pa tudi to, to je bilo sicer dolgo,
dolgo, dolgo časa nazaj, da morajo gospe
odločevalke po šestih mesecih, če odločbe
ni v tem času, napisati, zakaj je do zamude
prišlo in zakaj in kdaj je predvideni rok,
ko bo odločitev narejena. In je ena gospa
odraslemu napisala, da ga zaradi velike
obravnave mladoletnikov brez spremstva
ni obravnavala. Jaz pa vem, da ona nima
nobenega, ker sem imela seznam, kdo
ima koga. In rečem: »Halo?!? To lahko
napišeš nekomu, ki nima pojma, Aidi pa
ne. To je kopirano in obrazec je narejen za
vse primere in jaz tega ne bom prevzela.
Napiši razloge, zakaj ga nisi obravnavala
pravočasno, resnične, ali se ti ni dalo, ali
si ga pozabila, me ne zanima, ker jaz se
lagala ne bom. Ti če hočeš, lahko poskusiš,
ampak jaz tega ne bom govorila, ker vem,
da to ni res!«. Tako da smo nekako najboljši

prijatelji z ministrstvom za notranje zadeve.
Tako, karkoli mi ni všeč, to tudi povem. Ne
vem, v Logatcu je lepo, namestitev je tam
lepo urejena. Kar prosilci pogrešajo, je, da
bi si lahko sami kuhali, da bi imeli hladilnik,
štedilnik in tako naprej. Zaradi varnosti je to
vse neomogočeno.
Izhodi so ok, to lahko pridobijo.
Razselitev iz azilnega doma je delno
onemogočena, delno omogočena. Dobro,
v prvih sedmih dneh se ne smejo preseliti,
ker se hočeta azilni dom in ministrstvo
prepričati, ali bodo res ostali ali bodo v
teh sedmih dneh izginili, kar je recimo
pravično in normalno. Če pa bi hoteli
živeti izven azilnega doma, je zakon tudi
v tem delu spremenjen. Prej je bilo tako,
da vkolikor azilni dom ne more ponuditi
ustrezne namestitve, lahko prosilci podajo
prošnjo za razselitev iz azilnega doma na
privatni naslov. S tem, da morajo imeti pri
prošnji za razselitev že podpisano najemno
pogodbo. Torej jaz, če sem prosilka za
mednarodno zaščito, moram iti, skleniti
najemno pogodbo in plačati najemnino
in šele takrat podati prošnjo za razselitev.
Torej lahko plačam in ponavadi noben
lastnik stanovanja ne pusti narediti najemne
pogodbe samo za dva meseca, ampak hoče
za neko daljše obdobje, da bo prepričan,
da se mu to splača. Torej prosilec za azil gre
do lastnika, podpiše najemno pogodbo,
pride v azilni dom s svojo prošnjo in tam
mu je seveda lahko tudi zavržena. Torej, kaj
naj naredijo? Sicer smo dosegli tudi to, da

zadostuje samo izjava lastnika stanovanja,
da ni nujno, da je najemna pogodba,
ampak na začetku je bilo, da mora biti
najemna pogodba. Najemna pogodba
in izjava lastnika, da se strinja. Če imaš
pogodbo lastnika, ne potrebuješ še izjave
lastnika, mislim to je nekako samoumevno,
vsaj meni je bilo. Mogoče jaz razmišljam na
nek ozek način, a mislim, da je pravilen.
Prevajalci. Pri njih se ne da oceniti, ali
so slabi ali niso slabi, so dobri, niso dobri.
Trdim, da nekateri sploh ne obvladajo
tematike, o kateri prevajajo, tako še zdaleč
ne. Na primer, nas zakonite zastopnice
predstavijo kot mame, nadomestne mame.
Me nismo mame, me nismo nadomestne
mame, nismo socialne delavke, oni pa nas
na ta način predstavijo. In jaz rečem: »Jaz
nisem ne eno, ne drugo, ne tretje. Jaz sem
Aida ta pa ta,« in potem jim pojasnim, kaj
so moje naloge in ne želim, da mi dajajo
naloge, ki jih nimam. Mladoletnik ima svojo
mamo. In nihče drug ne more biti njegova
mama. In nihče od prevajalcev ne pomisli,
da je to zanj stresno. Imela sem primere, ko
je otrok resnično videl na poti mamo, kako
je utonila. S čolna sta oba padla, njega so
rešili, nje niso. Sedaj pa rečejo: »Aida je
tvoja mama.« Ma ne me hecat, res ne me
hecat! Ne vedo, kaj je subsidarna zaščita.
Recimo, da zato niso sami odgovorni, ker jih
tudi ministrstvo ni na to delo pripravlo. Niso
imeli nobenega izobraževanja, niso imeli
razčiščevanja osnovnih pojmov. Razumljivo
je, da na začetku, ko nekdo šele pride,
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ne obvlada pojmov. Ampak ko pa se vidi,
da tega ne obvladaš, potem pa se nekaj
ukrene. To, kar bi moralo biti že narejeno,
pa ni. Organizirati bi se moralo kakšno mini
izobraževanje ali pa se jim vsaj pošlje po
mailu: zakoniti zastopnik je to, subsidarna
zaščita je to. Ja seveda, subsidiarno zaščito
lahko prevedeš dobesedno. Ampak kaj to
pomeni prosilcu? Nič. Eni vprašajo, drugi ne
vprašajo. Mislim, da se tu dokaj lovimo. Od
tega recimo, da za romski jezik ni nobenega
prevajalca, za somalski zdaj ponovno
je. Imamo prevajalca za amharskega, to
je približek, ampak vseeno nekaterim
prosilcem ni omogočeno, da imajo tolmača
za svoj jezik. Torej je to osnovna kršitev.
Od prevajalca je tudi odvisno, če ne zna
prevesti zgodbe prosilca. Kako naj potem
prosilec pove svoje razloge, kako naj
obrazloži razloge, zakaj potrebuje zaščito
ali pa kaj se mu je zgodilo? Jaz imam
domišljijo zelo razvito, pa mi še vedno ni
uspelo tega v svojih možganih narediti.
Kako si to ministrstvo predstavlja, ne vem.
Težave smo imeli recimo, ko je
prišlo naenkrat veliko prosilcev oziroma
takrat tujcev. Dogovorili smo se, da glede
na to, kakšno število je prišlo, vzamemo
kratke prošnje, da bi to količino čim prej
sprocesirali, da bi vsi bili nastanjeni in tako
naprej. Obljubljeno je bilo, da bodo te
osebe imele priložnost za dodatni razgovor
oziroma dopolnitev prošnje za zaščito. Ha,
pa je niso imeli. Posledično jih je okoli deset
dobilo negativno odločitev na podlagi tega,

da so ob podaji vloge povedali premalo
in je bila njihova prošnja zelo okrnjena. Pa
nam je bilo obljubljeno, da bo zagotovljena
dopolnitev. Torej sem jaz lagala. Ker potem
nihče ne reče: »Čakaj, tebi je obljubil ta in
ta.« To prosilcu ne pomeni nič. Aida je bila
tista, ki mi je obljubila. Ko pa sedaj kdaj
rečejo, če gre to hitreje. Ma ne gre hitreje!
Takrat potem, grdo povedano, grem nalašč
zelo počasi, da le povedo vse svoje razloge.
Ker vem, da drugega razgovora verjetno
sploh ne bo prišlo. In kje smo? Spet so
najbolj ubogi tisti, ki so najbolj ogroženi.
Zdi se mi, da sem večino povedala, vsega
pa sigurno nisem uspela zajeti.
Eno manj vmesno vprašanje. Ali so med
prosilci za azil tudi ekonomski migranti?
Ja, trdim, da so.
Kaj pa se zgodi z njimi?
Mene pri tem najbolj moti, da postopki
trajajo tako dolgo trajajo. Obrazložitev
ministrstva je to, da so določeni primeri
komplicirani. Komplicirani so lahko eni
postopki, ne more pa biti 90 postopkov,
ne more bit 90 zgodb zelo kompliciranih.
Lahko je, ne rečem, samo potem, ko imamo
nekompliciranega, ne bi smelo tako dolgo
trajat. Konkretno, bila sem s prosilcem za
azil, ki je rekel »Prihajam iz ekonomskih
razlogov,«. »Ali imate kakršne koli druge
razloge?«, »Ne prišel sem izključno, zgolj in
samo iz ekonomskih razlogov,«. Njega niso
rešili v treh dneh. Tu nimaš kaj razmišljati!

Pa sem vprašala, če je bil ogrožen zaradi
rase, pojasnila, kaj to je, vprašala sem ga
vse možna vprašanja in podvprašanja, da
le ne bi jaz nekoga postavila v tak položaj,
da lahko dobi negativno odločitev, pa je bil
preganjan, ampak tega sam ne zna izrazit.
Vsi njegovi odgovori so bili: »Ne me gnjavit,
prišel sem iz ekonomskih razlogov, ker v
izvorni državi ne morem dobit službe, sem
sem prišel delat.« Ta oseba je še vedno
tu po par mescev. Pri tem ne bi smeli
izgubljati časa. To je rešeno na ena, dva, tri.
Ekonomski razlogi so izključitveni razlogi,
iz teh razlogov ne more dobiti statusa,
torej adijo. Ne, ta človek je še vedno tu. In
prejema tistih 18 € na mesec.
Torej, tisti, ki so zelo enostavni za
rešiti, v pozitivnem ali pa negativnem
smislu, bi morali biti ena, dva, tri rešeni,
ne pa da se ti postopki vlečejo. Ker ko se
vlečejo, postanejo ljudje nezadovoljni z
vsem. Potem pa dobimo pripombe čez
hrano, čez namestitev, čez to, ono, tretje,
peto... Zakaj? Zato, ker se postopki brezveze
vlečejo, jaz vedno rečem, če bi bili v
najboljšem možnem hotelu, z najboljšim
možnim kuharjem in bi to trajalo pet let, bi
ta kuhar postal zanič, ker bi bil vsak petek
pohan oslič s krompirjevo solato. Pa če je
to najboljša jed na svetu, je ne bi želel več
videti. Želel bi sam sebi kuhati. Takrat hočeš
svoj riž, hočeš, ne vem, kar koli. Ti dolgi
postopki pripeljejo do marsičesa drugega.
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Kaj pa je v Sloveniji po Vašem mnenju
dobro?
Kaj je v Sloveniji OK? Huh. Zvenelo bo
politično nekorektno in moje stališče ni, da
bi moralo biti malo prosilcev za azil, ampak
je malo število prosilcev za azil in obstajajo
pogoji, da bi bili postopki hitrejši. Za razliko
od na primer Italije, Grčije, Nemčije in
podobnih držav, kjer je to število izjemno
ogromno. Tam so nastanjeni tudi pod
šotori. Postopki pa pri njih trajajo izjemno,
izjemno dolgo iz zelo opravičenih razlogov.
Torej to je nekaj, kar je dobro.
Dobro je tudi to, da imajo
mladoletniki zagotovljene zakonite
zastopnike, če prezremo, da sistem še ni
najboljše urejen.
Da imajo zagotovljeno brezplačno
pravno pomoč, vsaj na teh dveh nivojih, kjer
jim je na voljo, ker v drugih državah tega
nimajo.
Slabo je to, to sem prej pozabila,
da imajo prosilci urejeno samo nujno
zdravstveno pomoč zagotovljeno s
strani države. Sicer jim je lahko preko
medresorske komisije zagotovljeno tudi kaj,
kar ne spada v nujno. Recimo v Grčiji, ki ima
res ogromno število prosilcev, imajo prost
dostop do zdravnikov, zdravniških uslug in
storitev. V Grčiji, kjer jih je res na milijone.
Dobro, mladoletniki so izenačeni s
slovenskimi državljani kar se zdravstvenega
varstva tiče, kar je OK. To, da imajo
brezplačne tečaje slovenskega jezika. Ni
sicer na dnevni ravni, ampak poskušajo

zagotoviti kolikor je v njihovi moči.
Mislim, da so ljudje, ki delajo z njimi
na dnevni ravni, ok ljudje, o odločevalcih
mislim, da je škoda besed, ker se mi zdi,
da je včasih res odvisno, na katero nogo
je vstal ali vstala. Če bognedaj na levo,
pa četudi imaš tako po šolskem primeru
status begunca zagotovljen, je lahko tudi
negativna odločitev. In obratno, kar je
najhujše. Ko lahko iz letala vidiš, da tu
statusa ni, tudi če se po trepalnicah mečeš
in hopla!, status begunca. Neke logične
zakonitosti sama še vedno nisem našla. Ko
me prosilci na primer vprašajo: »Kakšna je
moja priložnost, da dobim status?« Ne vem,
to še sam Bog ne ve. Jaz mislim, da tudi
odločevalec ne ve. Odvisno, na katero nogo
vstane, to je zelo grdo povedano. Ampak
včasih se mi res zdi tako. Seveda, nekateri
tudi dobro utemeljijo svojo odločbo,
pri nekaterih pa se zdi, kot da bi brcali v
prazno. Kot bi si mislili, dajmo poskusit
napisat najbolj neumno odločitev in evo
ga, jim uspe. Eni, rečem eni, seveda ne vsi,
eni so zelo strokovni, sicer ne ravno najbolj
naklonjeni, ampak njihova naloga tudi ni,
da bi bili naklonjeni, ampak da pretehtajo
razloge. Pri drugih pa se zna zgoditi tudi
strel v prazno. Meni se včasih kar zvrti v
glavi, ko berem in mi ni jasno, od kod
takšna odločitev. Ena ali druga odločitev.
Če je kakšna takšna pozitivna, seveda, sem
vesela in grem vprašat: »Oprosti, a si se
s kom skregala, pa si dala zdaj pozitivno
za take razloge?« Lepo, lepo, samo kregaj

se. Včasih pa so vsi elementi preganjani
z dokazi, pa pride negativna odločitev.
Vse je ugotovljeno, da je original, ni bilo
falsificiranja, ni bilo ponarejanja, ni bilo
nekonsistentnosti v izjavah, ne notranjih, ne
zunanjih, nič. Hopa, negativna odločitev. To
je katastrofa.
Ne vem, kako je sicer v drugih
državah, a pri nas dobijo vsaj to osnovno
odločitev prevedeno s strani ministrstva
za notranje zadeve. Slabo je seveda to,
da ne dobijo s strani sodišča nobenega
prevoda. Prosilci si želijo včasih dobiti
vložene prošnje prevedene v izvorni jezik,
tega seveda ne morejo. Je zgolj in samo v
slovenskem jeziku. Kjer je zapisana samo
odločitev, so samo osnovni deli, najbolj
pomembni deli prevedeni in to je vse, kar
dobijo v svojem jeziku.
Po zakonu imajo zagotovljeno
obvezno osnovno šolo. Dobro je tudi to,
da je sedaj omogočeno tudi odraslim,
da obiskujejo osnovno šolo za odrasle in
mladostnike. Prej je bilo ja, ne, ja, ne, zdaj
mislim, da so nekako dosegli, da lahko.
Seveda s strani prosilcev je pomanjkljivost
to, da nimajo svojih spričeval, diplom, da
bi lahko s čim dokazovali svojo dosedanjo
izobrazbo. Tako da se dela nekaj na tem in
neki premiki so.
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Priloga:
Prepis intervjuja z
Mihom Poredošem

Intervju 13. 12. 2016, Miha Poredoš - aktivist
v Second Homu
Kaj sploh je Second Home?
Second Home se je začel vzpostavljati
avgusta. Takrat je bila ideja, da to postane
skupnostni prostor za več različnih
aktivnosti. Najprej se je urejal ta prostor,
ki ga vidiš tukaj. Fantje so z nekaj pomoči
vzpostavili vso to infrastrukturo tukaj, pač
lučke in namizni nogomet in bar in takšne
zadeve. Vzpostavile so se aktivnosti, ki
jih imamo tukaj. Vsako soboto je neka
družabna aktivnost, neka zabava, imeli
smo turnir v namiznem nogometu in
podobno. Med tednom imamo ob petkih
DJ–delavnice, ki jih vodita Zana in N’toko,
enkrat prej smo imeli grafiti delavnico
oziroma delanico poslikav. To so vse te
slike, ki jih lahko tukaj vidiš, pa znak tam.
Ponedeljek, torek, četrtek in petek imamo
tečaje slovenščine, v torek in petek imamo
tečaj dokumentarnega filma oziroma filma
nasploh, ob sredah je tečaj angleščine,
zvečer pa se predvajajo filmi. Ob petkih
je tečaj joge, ob četrtkih pa imamo to
tradicionalno migrantsko skupščino, kjer
se pogovarjamo o aktualnih zadevah.
Pač seveda na vsake toliko časa pridejo
še protesti ali pa kakšni večji dogodki,
na katere se skupaj pripravimo in o njih
podebatiramo. Hkrati s tem prostorom se
sedaj vzpostavlja še zdravstvena ambulanta,
ki je tam v oni stavbi. Odprta je ob torkih
in petkih od dveh do petih. Ob torkih in

petkih je tukaj še nekdo za psihosocialno
pomoč oziroma psihoterapevtsko pomoč.
To je to, kar je teh aktivnosti.
Kdo pa prihaja sem na vaše aktivnosti?
Večinoma prosilci za azil, ki so situirani
na Kotnikovi in na Viču, to je to. To je ta
naš doseg. Poleg njih pa prihajajo tudi
drugi migranti, ki recimo imajo status ali
pa so že prej primigrirali, pa so si tukaj
našli prostor, ki jim ponuja to, kar jim na
primer nevladne organizacije zunaj ne
ponujajo. Pa to, kar jim Filantropija ne da –
neke ljudi, ki so se pripravljeni z njimi tudi
družiti, ne samo imeti aktivnosti. Na teh
filmskih delavnicah, pa tudi na drugih–teh
jezikovnih, je ogromno ljudi, ki na primer
niso prosilci za azil, ampak so samo tujci s
stausom, ki delajo na primer v restavracijah
s hitro hrano in podobnem. Imamo par
Maročanov, ki hodijo sem, pa niso prosilci
za azil. Zdi se mi, da je zelo usmerjeno v
zelo heterogeno migrantsko skupnost.
Migrantska skupnost v tem oziru pomeni
ljudi različnih etničnih ozadij, religioznih
ozadij ali pa nacionalnih ozadij.
Kakšna je vaša vloga, kot Second Home, v
tem celotnem sistemu?
To je težko vprašanje. Ne vem. Politično
smo si malo različni od nevladnih
organizacij. Filnatropija, Volateriat, Adra
in drugi počnejo, kar bi bila ta neka bolj
humanitarna perspektiva. Oni sicer imajo
tudi delavnice in aktivnosti, ampak naš
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moto tukaj je, da mi za nobene aktivnosti
in za nič nikomur ne plačujemo, vse je
na bazi prostovoljnega dela. Poskušamo
se vzpostaviti, ne samo kot servis, ampak
predvsem kot prijatelji in kolegi in kot
sobivajoči. Pri nas potekajo stvari na
drugačen način kot zunaj. To delovanje se
je začelo, še preden je Second Home bil
tukaj, ko smo se dobivali v socialnem centru
in smo tam imeli aktivnosti. Aja, ob sredah
se bo začel še ta »Caffe International«,
ki je prostor druženja. Enkrat na mesec,
ob sobotah, pa se mi zdi, da imamo tudi
družinski dan oziroma družinsko srečanje,
kamor pridejo potem tudi družine, ki jih
drugače ni pogosto tukaj. Večinoma so
fantje in moški. Ja, politično je projekt
drugačen, ni toliko humanitaren, je bolj
aktivističen. Mi hkrati skupaj drug z drugim
organiziramo prosteste, izvajamo javne
kampanje. Lani smo delali to kampanjo
Turneja brez meja, kjer smo hodili po
različnih mladinskih klubih, osnovnih šolah,
srednjih šolah in imeli pogovore skupaj s
prosilci za azil ali pa begunci, ki so že imeli
status, o rasizmu, ksenofobiji, drugačnosti,
pač kaj pomeni pribegnit, prebegnit,
pobegnit iz vojne in podobno.

mi, da je to najboljši način, kako počasi
začet spreminjat neko miselnost o tem,
kaj so migracije in kaj je begunstvo in
podobno. Popolnoma drugače je, če to
narediš preko otrok, ker potem otroci sami
vplivajo na starše. Potem je bil še en drug
projekt, kjer so lani prosilci za azil in drugi
migranti in tujci, ki tu živijo, poiskali pesmi
in izseke iz literature iz svojih jezikov, ki smo
jih prevedli v slovenščino in angleščino.
Potem smo jih brali po različnih javnih
prostorih in trgih. Da se razširi tudi te vrste
literatura. »Migrantska literatura na glas«.
Tudi to je bilo zelo luštno. Tudi zelo dobro
sprejeto. Medtem smo, od novembra dalje
vsak mesec, zdi se mi do marca ali aprila,
imeli po vsaj en protest ali demonstracijo v
Ljubljani. Speljane so bile po ideji »no one
is illegal« in protestov proti žici na meji in
tako dalje. Hočem reči, da je vsa ta aktivnost
kontinuiran proces, ki se je začel skozi vso
to protirasistično fronto brez meja. Ta pa je
se začela konec avgusta, oziroma v začetku
septembra in je bila zasnovana v Rogu,
sodelovali pa so različni kolektivi, ne samo
iz Roga, ampak tudi z Metelkove in od čisto
drugod. To danes je nadaljevanje tega, kar
se je že prej začelo in delovalo.

Kakšen je pa bil odziv tam?
Odzivi so bili zelo pozitivni, zelo, zelo
pozitivni. Kamorkoli smo prišli, se mi zdi
da smo pustili učinek, nek vtis, ne samo
na profesorjih ali učiteljih, ampak tudi na
dijakih, študentih, osnovnošolcih. Zdi se

Sedaj pa malo bolj na splošno. Kaj
menite, da je v tem procesu pridobivanja
mednarodne zaščite slabo?
O Jezus Kristus, ja... Sedaj ti bom povedal
svoje mnenje, ampak bi bilo dobro, da
kasneje vprašaš še druge. Moje mnenje

je, da je to sistematiziran rasizem, pač
diskriminacija je cilj ministrstva za notranje
zadeve. Želijo sprejeti čim manjše število
ljudi. Že sam podatek, da smo imeli v
zadnjih dvajsetih letih samo štiristo sprejetih
prošenj, oziroma štiristo podeljenih azilnih
statusov. To pomeni, da je bilo na leto
okoli dvajset ljudi, ki je dobilo status, kar
je zelo, zelo slaba statistika. Potem je treba
vedeti, da si ti po tem sistemu podeljevanja
popolnoma pasiviziran. Nič ne moreš, ne
moreš delati, ne dobiš dovolj denarja,
da bi lahko preživel. Ljudje sicer imajo
prostor za spanje, zagotovljene tri obroke
na dan, ampak zraven dobijo pa 18 € na
mesec, kar je nič, s tem ne moreš početi
ničesar. Ni zagotovljenga nobenega načina
alternativne ekonomije. Tudi psihosocialna
pomoč je slaba. Delavnice oziroma vsaj
neke aktivnosti, ki bi jih organiziral sistem
kot tak, torej MNZ in azilni domovi, so
pač res slabe. Tudi kader je popolnoma
neusposobljen in neizobražen. V glavnem
veliko je takšnih zadev, ki imajo veliko
prostora za izboljšavo, ampak ni interesa.
Različne številke krožijo po medijih,
koliko porabi država za enega prosilca za
azil in zdi se mi, da je to okoli 400 €. Če
pomisliš, da je ogromno praznih stanovanj
po Ljubljani, po Sloveniji pa še več, bi ta
sistem lahko veliko boljše deloval, če bi
ljudi preselili iz tega pol zaprtega sistema
azilnih domov v neka skupinska stanovanja,
jim dali višjo žepnino in jim po določenem
času omogočili, da se vključijo na trg dela.
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Večina teh ljudi je proaktivnih, prej so imeli
službe, prej so imeli življenja in na ta način,
ko jim vzameš vse, ko pridejo sem, jim je
samo še huje. V glavnem no, sistem je slab.
Ima možnosti dodelave, ampak če nimaš
politične motivacije ali pa politične želje po
spremembi, se pač ne bo zgodilo nič. To je
to, to je moje mnenje.
Kaj pa je po vašem mnenju dobro v našem
sistemu?
Kaj je dobrega v tem sistemu? Ne vem, jaz
imam zelo negativističen pogled, ne vem,
dobro ni nič, no. Nič ni zares dobrega,
stvari so zadovoljive, dobrega pa ni. Ne
vidim nobene dobre stvari znotraj tega
sistema pridobivanja statusa. Če pogledaš
hkrati, kako dolgo traja, da se ena prošnja
obravnava, pri tem številu odločevalcev,
ki bi jih lahko bilo veliko več. Zdi se mi,
da se je denar, ki se namenja za sistem,
namenil za obravnavo tristo, štiristo azilnih
prošenj v temu letu. To je 1.200.000 €, ki
so jim namenjeni, oni pa tega denarja niso
videli, ker očitno nekje ponikne. Postopki
pa trajajo po šest mesecev, minimum. Jaz
ne vidim dobre zadeve, meni se zdijo stvari
zadovoljive. Ampak, dobro, to je samo
moj aktivističen pogled.Dobro, mogoče je
ta pravno-informacijski center kar agilen.
Pripravljeni so se spustit v pritožbe na
negativne odločbe ali pa na pritožbe
na sodišču ali pa na tožbe na sodišču,
kadar pridejo zadeve nazaj negativne,
to je dobro. Ampak, hkrati še zmeraj

pravno-informacijski center ni del sistema.
Je pač izvensistemski. Je pač povezan
nekako s tem, da je to pravna pomoč, če
jo potrebujejo. Ampak sistem kot tak je
rigiden in zaostal. Že večkrat smo opozarjali,
da je eden izmed najslabših v Evropski uniji.
Če pogledaš Avstrijo, ki ima pet milijonov
prebivalstva, torej dvakat, ali pa dva in
polkrat toliko kot Slovenija, pa je sprejela v
zadnjem letu sto tisoč ljudi. Mi pa smo ždeli
križem rok. Cerar govori, da se bo sistem
sesul, če bi prišlo dva tisoč, tri tisoč ljudi, kar
je totalna zabloda.
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Priloga:
Navodila za
izdelavo
torbe
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Priloga:
Navodila za
kvačkanje

Slika 1 Stran 1 (osebni arhiv).
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Slika 2 Stran 2 (osebni arhiv).

Slika 3 Stran 3 (osebni arhiv).
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Slika 4 Stran 4 (osebni arhiv).

Slika 5 Stran 5 (osebni arhiv).
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Slika 6 Stran 6 (osebni arhiv).

Slika 7 Stran 7 (osebni arhiv).
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ZAHVALA
Najprej bi se rada zahvalila mentorjema za
njuno podporo, strokovno vodenje, pomoč
in neverjetno odzivnost.
Velika hvala Inštitutu za afriške študije,
ki je z odprto glavo sprejel mojo
nekonvencionalno prošnjo za sodelovanje.
Brez njih bi ta naloga ostala samo pri
teoretiziranju.
Hvala tudi družini in bližnjim, ki so me
prenašali med pisanjem in delom na
magistrski nalogi.
Na koncu pa še hvala vsem, ki so tako ali
drugače pomagali pri nastanku te naloge,
predvsem tistim, ki so testirali moja navodila
in vsem, ki so se pustili fotografirati.
Hvala!

