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Religijo, ki se jo namenimo raziskovati, naj bi jo spoznali do te mere, da bi jo bili sposobni
braniti, kot da je naša lastna. Indijski pregovor pravi: ne sodi človeka, dokler nisi v njegovih
mokasinkah prehodil ene milje.
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PROSTORSKI IN DRUŽBENI UČINKI MUSLIMANSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Izvleček:
Namen diplomskega dela je predstavitev islamske verske skupnosti v Sloveniji, njene
ustanovitve, delovanje, organiziranost, pravnoformalni položaj ter podroben pregled in
analiza treh testnih območij (Jesenic, Velenja in Trbovelj). Diplomska naloga prikazuje islam
in muslimane v svetu, nekoliko bolj podrobno pa se posveča prostorskim in družbenim
učinkom muslimanske skupnosti v slovenskem prostoru, v sedanjem času. Pri izdelavi naloge
je uporabljena vsa razpoložljiva literatura, obdelani so statistični podatki ter podatki zbrani na
terenu s pomočjo anket in štirih intervjujev. Začetki muslimanske skupnosti v Sloveniji segajo
v šestdeseta leta, na Uradu za verske skupnosti pa je bila registrirana leta 1976. Danes je
skupnost organizirana v štirinajst odborov, ki so locirani v večjih slovenskih krajih. Za
muslimansko skupnost v Sloveniji je značilna svojstvena kultura, občutek pripadnosti
muslimanstvu in islamu, svojstvena demografska struktura, ekonomske značilnosti. Vpliv
islama in muslimanov se kaže tako v specifični družbi kot tudi v drugačni kulturni pokrajini.
Slovenska islamska skupnost se zaradi nepoznavanja njihove religije, predsodkov, »fobij« še
vedno sooča s prikrito nestrpnostjo in kratenjem njihovih ustavnih pravic.
KLJUČNE BESEDE: politična geografija, religija, islam, muslimani, Slovenija

SPATIAL AND SOCIAL EFFECTS OF MUSLIM COMMUNITY IN SLOVENIA

Abstract:
My diploma presents the Muslim religious community in our country, its establishment,
functioning, organisation, legal status plus to thoroughly overview and analize 3 test areas
(Jesenice, Velenje, Trbovlje). The main aim is to show Islam and Muslims in the world, it
centers a bit more on the spacial and socise effects of the Muslim community in Slovenis at
present time.An available literature was used, statistical data analized and also information
gathered on the spot – using surveys and 4 interviews. Initions of the Muslim community in
Slovenia reach in the 60 ies; being registered in 1976 at the office for religious communities.
Nowdays this community consists of 14 boards, located in bigger Slovenian cities. Its
charactarized by distinctive culture, feeling of belonging to the Islamic world, particular
demographic structure, economical indicators etc. The influence of the Islam shows itself in
specific characteristics as well as in a different cultural spectrum. Muslim community in
Slovenia is still confronted with disguised intolerance and violation of their constitutional
rights – due to lack of knowledge, understanding of their culture and – consequently –
prejudices.
KEY WORDS: political geography, religion, islam, Muslims, Slovenia
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1. UVOD
Prebivalstvo je nosilec in »medij« religije ter kot takšno tudi tisto v čigar lastnostih,
aktivnostih in načinu življenja nasploh se najbolj odraža dejanska moč, vpliv oz. živost
religije v določenem geografskem prostoru. Religija skupaj z ostalimi socio – kulturnimi
faktorji pripomore k formiranju določenih stališč, vzorcev obnašanja in navad, ki se posredno
ali neposredno odražajo v demografskih karakteristikah različnih prebivalstvenih skupin.
Vpliv religije, ali bolje rečeno religijske – kulturne tradicije, na večino aspektov
prebivalstvene dinamike kot tudi na druge demografske karakteristike, je torej lahko še kako
izrazit in raznovrsten. V končni fazi pa je seveda odvisen predvsem od že omenjene splošne
kulturne atmosfere oz. družbene zavesti določenega področja, kot tudi od sposobnosti religije
(kot doktrine in kot tradicije) in religijskih institucij, da se prilagajajo splošnim razvojnim
trendom okolja, katerega del so. Zaradi tega je, kot ugotavlja že Fagley, še kako pomembno
razlikovati med delovanjem doktrine in obnašanjem ljudi v verskih skupnostih
Različne religije razpolagajo z različnimi doktrinami, še bolj pomembno pa je, da so se
pojavile, razvile ali razširile v različnih kulturnih okoljih (ki so jih tudi same pripomogle
oblikovati), v katerih so zavzele določen položaj, se zaradi tega v prostoru in času tudi same
spreminjale, predvsem pa menjale svojo vlogo in mesto v nenehno se spreminjajočih
družbeno – ekonomskih sistemih (Sentić, 1968).
Islam je način življenja, skupek politike in vere, kulture in družbe, ekonomije in vojske. Ne
pozna sekularizacije in v tem se najbolj razlikuje od Zahoda. Poročanje o islamu je družbena
konstrukcija. Islam vedno postane aktualna novica s pojavom določene politične krize,
islamske študije pa so neposredno okužene s kulturnimi in političnimi vizijami, ki izvirajo iz
geopolitike in ideologije hladne vojne. Znanje o islamu in muslimanskih narodih izvira ne le
iz dominantnega položaja Zahoda in konfrontacije, ampak tudi iz kulturne antipatije. Zahod je
v odnosu do islamskega sveta danes v dominantnem položaju, njegova zgodovina odnosov z
islamom pa je bolj zgodovina konfrontacij kot zgodovina sožitja in koeksistence. Muslimane
so vedno obravnavali kot pripadnike Orienta kljub dejstvu, da so v Evropi prisotni že skoraj
1300 let. Zavračanje njihove vere, kulture, običajev in nasploh vsega je posledica
vsesplošnega strahu pred islamom. Problem tolerance Evrope je tudi v tem, da islam premalo
pozna. Predsodek ima po navadi več izvorov, vsekakor pa je tu pomembna primarna skupina
tj. družina, sledijo izobrazba, družba, vrstniki, okolje, delovna organizacija, državni sistemi,
množični mediji... Stereotipizacija fiksira pomene, ki so dani določenim skupinam. Odpiranje
reprezentacijske prakse lahko zmanjša število predsodkov.
Za državo, kot je Republika Slovenija je urejeno vprašanje med-etničnih, med-kulturnih, medjezikovnih, verskih in rasnih razmerij izrednega pomena. Specifičen geopolitični položaj in
zgodovinske okoliščine so narekovale, da v sosednjih državah Slovenije živijo pripadniki
slovenske manjšine, v Sloveniji pa pripadniki manjšinskih skupnosti iz sosednjih držav, ter
pripadniki drugih narodnih, etničnih, jezikovnih, verskih in rasnih skupin, saj se Slovenija
nahaja na stičišču najpomembnejših kulturnih, verskih in etničnih tokov v Evropi.
V Sloveniji muslimani predstavljajo 2,4 % prebivalstva in so lojalni državljani, vendar je
odnos javnosti do njih vse prej kot vzpodbuden. Nepoznavanje islama in muslimanov ter
maloštevilna literatura v slovenskem jeziku, me je vzpodbudila k pisanju diplome ravno na
temo islama in muslimanov v Sloveniji.
V svoji diplomi se bom podrobneje posvetila naslednjim temam in sicer kako muslimanske
skupnosti oblikujejo kulturno pokrajino, o zgodovini priseljevanja muslimanskega
prebivalstva v Slovenijo, o strukturi in položaju muslimanskega prebivalstva (tu gre za
statistični prikaz populacije), nazadnje pa se bom lotila predstavitve, analize in primerjave
treh območij Jesenic, Velenja in Trbovelj. Delovna hipoteza, ki jo bom skušala z anketami
potrditi oz. ovreči pa se glasi; pripadniki muslimanske skupnosti so manj izobraženi prišleki,
1

ki zasedajo slabša delovna mesta, njihovo poznavanje slovenskega jezika pa je slaba.
Drugačno nastopanje in obnašanje v javnosti je obravnavano kot » južnaško « mačistično
nastopaštvo, morda celo izzivanje. Zaznati je odklonilen odnos Slovencev do priseljencev in
zadržan odnos večinskega naroda do muslimanske skupnosti.

1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
Naloga se podrobneje posveča vprašanju imigrantskih skupnosti v Sloveniji na primeru
muslimanskega prebivalstva. Le-to je etnično, jezikovno in kulturno heterogeno in naseljeno
predvsem v industrijskih in rudarskih krajih Slovenije. Specifičen način življenja pušča v
prostoru in družbi različne učinke, ki jih bom v nalogi podrobneje predstavila na primeru treh
rudarsko-industrijskih mest - testnih območij: Velenja, Trbovelj in Jesenic.
Namen diplomske naloge je predstavitev islamske verske skupnosti v svetu in v Sloveniji.
Več časa je bilo posvečenega islamski skupnosti v Sloveniji ter primerjavi treh testnih
območij.
Vsebinsko je v grobem razdeljena na štiri večja poglavja. Prvo poglavje govori o islamu in
muslimanih v svetu, drugo poglavje govori o muslimanski skupnosti v Sloveniji, v tretjem
poglavju so predstavljena tri testna območja, zadnje poglavje pa predstavlja testna območja s
pomočjo podatkov pridobljenih z anketami. V svoji diplomski nalogi bom skušala predstaviti
muslimansko kulturo, koncept islamske države, razširjenost islama v svetu, ustanovitev,
razvoj in položaj islamske skupnosti v Sloveniji, krajši zgodovinski pregled (socialistično
obdobje v času bivše SFRJ in obdobje po razpadu SFRJ), probleme muslimanske skupnosti
ter podroben pregled in analizo treh izbranih testnih območij (Jesenic, Velenja in Trbovelj).

1.2. METODOLOGIJA DELA
Pri pisanju diplome, sem se naslonila na razpoložljivo literaturo o islamu in muslimanih. Na
to temo je bilo v slovenskem jeziku napisanega zelo malo, zato sem si pri pisanju pomagala s
prebiranjem člankov, iskanjem podatkov prek spleta, s podatki pridobljenimi s popisom
prebivalstva, z anketo ter s štirimi intervjuji.
Za tretji del diplome sem ključne podatke pridobila z intervjuji, narejenimi s tremi
predstavniki posameznih lokalnih skupnosti, en intervju pa sem posnela s tajnikom izvršnega
organa (mešihata) v Ljubljani. Le na ta način sem prišla do informacij o skupnostih na
Jesenicah, Trbovljah, in v Velenju. V zadnjem delu diplome je narejena analiza s pomočjo
podatkov pridobljenih z anketo.
Načrtovanje vzorca za anketno raziskavo
Pri delu sem želela poleg statističnih podatkov in literature, pridobiti čimveč podatkov tudi
neposredno s terena, od ljudi. Populacija, ki sem jo želela proučevati in na katero se bodo
nanašale moje ugotovitve, so prebivalci islamske veroizpovedi v treh slovenskih mestih:
Jesenice, Velenje, Trbovlje. Gre torej za tri muslimanske skupnosti, živeče v treh industrijsko
– rudarskih krajih. Moj cilj je bil oblikovati enostavni slučajni vzorec, le ta vključuje bistvene
značilnosti kompleksnejših načinov vzorčenja in omogoča oblikovanje reprezentativnega
vzorca glede na preučevano populacijo muslimanskih priseljencev in njihovih potomcev. S
terenskim delom sem dobila tudi podrobno predstavo o okolju, kjer so bile ankete izvedene.
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Anketiranje
Zaradi lažjega in hitrejšega anketiranja sem se odločila za anketiranje po pošti. S pomočjo
posameznih predstavnikov muslimanske skupnosti so bile potem ankete naprej razdeljene
med anketirance. Pri tem moram omeniti, da sta na Jesenicah oba predstavnika, ki sta mi
pomagala pri razdeljevanju anket, aktivna člana islamske skupnosti. Vse ankete so bile
razdeljene med aktivne člane, kar se odraža tudi pri rezultatih anket. V Velenju in Trbovljah
pa so bile razdeljene ankete tako med aktivne kot neaktivne člane.
Načrtovani vzorec je bil teritorialno omejen na območja treh muslimanskih skupnosti.
Realizacija drugačnega načina anketiranja (npr. osebno) se mi je zdela predolgotrajna in težje
izvedljiva. Tak način anketiranja – po pošti pa omogoča zajetje večjega števila anketirancev,
enostavnejše organizacijske raziskave, nižje stroške ter predvsem krajši časovni okvir, saj vsi
anketiranci dobijo vprašalnik istočasno. Seveda obstajajo tudi negativne strani takšnega
anketiranja, predvsem je to nižja stopnja realizacije vzorca, nimamo nadzora, kdo je
vprašalnik dejansko izpolnil ter nimamo neposredne informacije o razumljivosti vprašanj v
vprašalniku. Anketa je vsebovala 28 vprašanj večinoma zaprtega tipa, razvrščenih v različne
tematske sklope (demografija, religija, prijateljski stiki, medskupinska interakcija, predsodki
in nestrpnost, jezik, kultura,…)
Neodgovori
Nizka stopnja realizacije vzorca je ena od pomanjkljivosti anketiranja po pošti. Pri moji
raziskavi je bil odstotek realizacije okrog 40 %, kar je nadpovprečno, saj je običajno
realizacija vzorca med 20 in 30 odstotkov. Razlog gre iskati najverjetneje v posredovanju
posameznih lokalnih predstavnikov muslimanske skupnosti, s pomočjo katerih so bile ankete
razdeljene med anketirance.
Tabela št. 1: Realizacija vzorca

vzorec
vrnjeni vprašalniki
neodgovori

%

n

Jesenice

Velenje

Trbovlje

100
39
61

300
118
182

100
39
61

100
40
60

100
39
61

Vir: Meserko, 2006
Razlogi in obseg zavračanja sodelovanja se razlikujejo od ankete do ankete, na splošno so
odvisni od vsebine raziskave, dolžine vprašalnika ter od spretnosti oziroma prizadevanj
raziskovalcev pri izbiri strategije za zmanjševanje neodgovorov.
Nikakor ne morem zagotoviti, da rezultati anket predstavljajo značilnosti in stanje v
posameznih lokalnih skupnostih. Zajetih je bilo zgolj 39 oz. 40 muslimanov v posamezni
občini in na anketo so odgovorili zgolj tisti, ki so bili pripravljeni to storiti.
Zato naj ti podatki ne predstavljajo prenagljene zaključke ali v najslabšem primeru zlorabo.
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2. RAZSEŽNOSTI RELIGIJE
2.1. SOCIOLOŠKE RAZSEŽNOSTI RELIGIJE
Praktična razsežnost: OBREDI IN RITUALI
Vsaka religija se kaže kot raznovrstna praktična dejavnost. Tu so najpomembnejši obredi ali
rituali. Ritual je družbena interakcija, v kateri vsak udeleženec izvede vnaprej določeno vlogo.
Religije so polne ritualov. Ritualno se vzpostavlja zveza z »najvišjim«, svetim, bogom.
Ameriška antropologinja Felicita Goodman meni, da se rituali najbolj splošno razlikujejo
glede na različno interakcijo družbe s habitatom (naravnim okoljem). Poznamo pet osnovnih
interakcij: lovsko – nabiralniški, hortikulturni, agrokulturni, nomadsko – pastirski, urbani in
tako poznamo tudi pet variacij ritualov.
Etična pojavnostna razsežnost
Večino religij vsebuje neko etiko – nauk in določila o moralno pravih in nepravih ravnanjih.
Govorimo lahko o raznih interreligijskih razlikah. Kar je etično moralno v eni religiji, ni
nujno etično v drugi. Etika neke religije lahko bistveno vpliva na dejavnost verske skupine in
družbe.
Doktrinarna, filozofska razsežnost
Tej razsežnosti bi lahko dejali tudi intelektualna. Gre za intelektualno, filozofsko elaboracijo
nauka in verovanj. Številne religije se že z imenom predstavljajo kot » nauk » – doktrina.
Bistvo nauka je v pisnih kulturah zapisano v tej ali oni knjigi, ki se jo šteje za sveto. Bistvo
osrednjih diktrinarnih vprašanj je vprašanje »pravega« nauka ali ortodoksije. Brezštevilni
doktrinarni spori so bili razlogi ali povodi shizem, delitev, diverzifikacije. Dandanes skušajo
razne skupine premestiti številne, stoletja stare spore.
Socialna in institucionalna razsežnost
Religija se utelesi v skupini ljudi, ki je bolj ali manj strukturirana in se prepoznava kot
posebna verska skupnost. Pomembni so zlasti odnosi:
- verska skupnost : (globalna) družba
- verska skupnost : država
- odnosi med različnimi strukturnimi deli verske skupnosti
Verska skupnost je lahko družba v celoti, npr. v primeru neke rodovne religije. V sodobnem
svetu je taka situacija redka, čeprav so redke tudi družbe, v katerih ni vsaj ostalin tovrstnih
razmer. Mnoge religije težijo k izenačevanju verske in nacionalne pripadnosti. Za večjo
preglednost bi lahko razlikovali naslednje tipe medreligijskih razmerij v globalni družbi:
- manjšinski tip; religijska struktura družbe sestoji iz samih manjšin, nobena posamična
verska skupnost nima večine
- celinski tip; obstaja ena sama verska skupnost, ki zajema družbo v celoti
- večinski tip; ena religija ima izrazito večino, ob njej pa se v majhnem deležu pojavljajo še
druge religije
- polovinski tip; obstajata dve verski skupnosti, ki zajemata po polovico družbe.
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Stanje medreligijskih razmerij v marsičem določa odnose med verskimi skupnostmi in
državo. Smiselno je razločevati 4 osnovne tipe odnosov med verskimi skupnostmi in državo:
- država podpira religijo kar tako
- država podpira eno religijo, ostale pa depriviligira
- država priviligira nereligiozno, religijo pa depriviligira
- država je do vseh nazorov in skupnosti nevtralna
Vsaka verska skupnost je v sociološkem smislu notranje strukturirana. Razločljivi so njeni
strukturni deli. Glede strukturiranosti obstajajo velike intrareligijske in in interreligijske
razlike.

2.2. PROSTORSKE RAZSEŽNOSTI RELIGIJE; RELIGIJA IN
PROSTOR (okolje)
Materialna razsežnost
Religije imajo tudi svojo materialno razsežnost. Sem spadajo obredna mesta in objekti, razni
pripomočki, posebna oblačila, materialni simboli. Objekti so lahko umetni, lahko pa se za isto
stvar uporabljajo tudi naravno objekti. Pogosto je nagnjenje k posebni megalomaniji - z
velikostjo objekta naj bi se dokazalo, da je nauk ali resnica, katero naj bi objekt simboliziral,
največja. Ob materialnih izrazih, pripomočkih verskih ritualov in izkustev je prišlo do mnogih
sporov. Mnogi so vodili v razkol. V materialni razsežnosti je pri sesalcih pomembna tudi
komponenta osvajanja prostora oziroma markiranja teritorija.
Odnos do okolja:
- člani se distancirajo od siceršnjega družbenega sveta in skušajo ustvariti znotraj njega
drugačno skupnost, z jasnimi razločevalnimi mejami. Stiki se ohranjajo zgolj zaradi
neizogibne gospodarske dejavnosti - izolacija
- člani navezujejo stike z večinsko populacijo in hkrati ohranjajo vezi v lastni skupnosti –
integracija
- člani navezujejo stike z večinsko populacijo , ne vzdržujejo pa stikov znotraj lastne
skupnosti - asimilacija

2.3. DRUŽBENI UČINKI RELIGIJE
Medreligijski in meddružbeni odnosi
Religije so kot dejavnik vpletene v razne disjuktivne (razdruževalne, nasprotovalne) in
konjuktivne (povezovalne, zbliževalne, združevalne) družbene procese. Številni sodobni
svetovni konflikti in problemi so povezani z religijo. Med njimi so nekateri kronični. V
naslednjih deželah oz. delih sveta so se pojavljali izrazitejši konflikti z verskim dejavnikom:
Severna irska, Afganistan, Indija, Izrael, Filipini, Balkan, Indonezija, Dagetsan, Alžir...
Religija je včasih le navidezen dejavnik pomembnih družbenih dogajanj, včasih pa je le videz,
da ni pomembno udeležena. Pojavljajo se sociološka razmišljanja o tem, da utegne biti v
prihodnosti religijski dejavnik vpleten celo v medcivilizacijske konflikte. Obstajajo številne
medverske organizacije, ki gojijo etiko medverskega in medkulturnega dialoga.
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V zadnjih letih so bili v ospredju empiričnega sociološkega proučevanja odnosi kot so religija
– predsodki, religija - družbeni pojavi, religija – (ne)moralnost, religija – ekonomsko vedenje
(razvoj držav), predvsem pa vpliv religije na vsakodnevno življenje (oblačila, način
prehranjevanja, endogamija, vprašanja o spolnosti, vedenje,...) (Kerševan, 1975).
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3. ISLAM IN MUSLIMANI V SVETU
3.1. ISLAM KOT VERA milijarde tristo milijonov vernikov
Beseda islam je arabskega izvora in pomeni popolno predanost bogu Alahu. Je izpeljanka iz
besede selam, ki pomeni mir. Strogo zapoveduje monoteizem in prepoveduje kakršnokoli
posredništvo med človekom in Bogom. Islam je vera, ki je preko odposlanca Mohameda
objavljena celemu človeštvu. Pojem islama je zelo splošen, saj islam ne predstavlja samo
religije ampak celovit način življenja za skoraj tretjino svetovnega prebivalstva. Je celota, ki
hkrati vklučuje vero, ekonomijo, politiko, pravo, izobraževanje, družbo itd. Vse skupaj se
združi v islamski državi, imenovani kalifat, ki ga je leta 1924 v Turčiji uničil Kemal Atatǔrk.
o Mnogi muslimani delijo svojo vero na šest sklopov: verujejo v Alaha, verujejo v
angele, v svete knjige, v preroke, v posmrtno življenje ter v usodo.
o Pet stebrov islama kaže, kako je treba muslimansko verovanje upoštevati v
vsakdanjem življenju. Šahada je izjavljanje pripadnosti veri, salat je molitev, ki se
moli v arabščini petkrat na dan. Zakat je muslimanska obveza, predvsem tistih, ki to
zmorejo, da dajo revežem vsako leto najmanj 2,5 % svojih prihrankov in drugih
vrednosti. Saum pomeni post in sicer med devetim muslimanskim mesecem,
ramadanom, muslimani podnevi ne uživajo hrane, niti ne pijejo. Opominja jih, da se
dobre stvari v življenju lahko uživajo, vendar ne čezmerno. Hadž je romanje.
Muslimani upajo, da bodo vsaj enkrat v življenju romali v Meko, da bi obiskali Kaabo.
o Mošeje so namenjene skupni molitvi in so središče skupnosti. Poleg glavnega prostora
za molitev so še prostori za umivanje, učenje in poučevanje otrok. Zunaj so pogosto
vodnjaki. Ob času, določenem za pet dnevnih molitev, kličejo z minaretov izreke iz
sune, pogosto tudi z zvočnikom.
o Id al-fitr (bajram) je praznik ob koncu posta, ramadana. Verniki se udeležujejo
posebnih molitev v mošeji in delijo hrano revežem. Uživajo praznične obede,
obiskujejo prijatelje in sorodnike, izmenjujejo darila in čestitke. Id al-adha se praznuje
pri muslimanih, ki ostanejo doma, medtem ko so drugi na hadžu (romanju). Praznujejo
ga v spomin na dogodek, ki ga opisuje Koran
o Človekov notranji boj za pošteno življenje se imenuje džihad. Za mnoge muslimane
pomeni džihad tudi sveto dolžnost, da s svojim zglednim življenjem spreobračajo v
islam. Verujejo, da bi bila svetovna islamska država rešitev za vse težave.
o Moški in ženske se morajo oblačiti skromno in ne smejo privlačevati nasprotnega
spola z razkazovanjem svojega telesa. Ženske naj pokrivajo glavo, roke in noge.
Vsemu, kar bi ogrožalo družinsko življenje, kot so zunajzakonske zveze, se je treba
izogniti. Ženske in moški se ne smejo svobodno sestajati.
o Muslimanska hrana: V islamu mora biti meso halal (dovoljeno), kar pomeni, da je
posebej pripravljeno. Muslimani ne uživajo svinjine, ker jo imajo za nečisto. Alkohol
je prepovedan, ker v pijanosti ljudje pozabljajo na svoje dolžnosti do Alaha, npr. na
molitev.
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3.2. MUSLIMANSKA KULTURA
Kolikšen je dejanski vpliv religije na demografske lastnosti in razvoj držav in muslimanov
nasploh? Religijo kot faktor demografskega razvoja ne smemo opazovat izolirano in ji tako
pripisovati točno določeno težo oz. vpliv. Pri tem gre le za enega od številnih medsebojno
prepletenih in součinkujočih dejavnikov, ki vplivajo na demografski in družbeno – ekonomski
razvoj. Določene kulturne, socio – religijske poteze ne moremo pripisovati muslimanstvu
nasploh. Muslimanske skupnosti so namreč izrazito raznovrstne ne le glede na kulturni oz.
religijsko – kulturni ustroj, ampak tudi glede na sam demografski in družbeno – ekonomski
razvoj. Vsaka izmed religij in kultur je nastajala in se razvijala ter delovala v različnih okoljih
in zgodovinskih okoliščinah. Clarkova študija iz leta 1985 ugotavlja, kako so se šele v zadnjih
letih islamske populacije izrazito demografsko ločile od ostalih populacij držav v razvoju. Z
ohranjanjem zgodnjega poročanja žensk, visoke fertilnosti, velikih družin in na ta način
visokih stopenj naravne rasti (Clark, 1985).
Številne muslimanske države se od večine ostalih držav v razvoju ločijo po tem, da ob
relativno precej znižani mortaliteti ohranjajo visoko stopnjo fertilnosti, kar seveda rezultira v
visokih stopnjah naravne rasti. Pomembna lastnost prebivalstva praktično vseh muslimanskih
držav je njegova mladost. Po večini mladi do 15 let predstavljajo več kot 40 % skupnega
prebivalstva in tudi sicer precej več od povprečja, ki velja za manj razvite regije. Zanimivo je
pogledati tudi samo spolno strukturo muslimanskih držav. Pokaže se namreč, da so v vseh
državah, kjer se je uveljavil bolj ali manj ortodoksen oz. pravoveren islam, moški številčnejši,
medtem ko v »odtujenem« muslimanstvu »črne« Afrike in Indonezije ženske nosijo številčni
primat. Tudi to nam po svoje priča o posebej močni tradicionalni patriarhalni ureditvi
islamske skupnosti. Ženitvena in družinska pravila, stroški vzgoje, položaj moških in žensk v
družbi nasploh… imajo svoj izraz tudi v neenakem vrednotenju moških in ženskih otrok.
Moške otroke se smatra za vrednejše in se jih neguje z večjo pazljivostjo, zato je tudi
mortaliteta moških otrok manjša od ženskih (Friganović, 1990).
Nadalje se lahko vprašamo kateri bi lahko bili tisti elementi islamske religije in kulture, po
katerih se le – ta bistveno razlikuje od ostalih svetovnih religij in kultur, hkrati pa tudi vpliva
na specifičen demografski razvoj. Po Dudleyu je treba vzroke za visoke stopnje natalitete
muslimanov iskati v institucijah zakona, v stališčih do seksualnih vprašanj in v položaju
ženske v družini. Med drugim omenja tudi odsotnost asketizma in celibata, relativno hitro
ponovno poročanje ovdovelih in ločenih oseb, velik delež žensk v reproduktivni dobi, velik
delež nepismenosti, skoraj popolna odsotnost zaveste kontrole rojstev itd. Vendar pa so vsi ti
našteti elementi prisotni tudi v številnih populacijah druge veroizpovedi, kjer je značilna
visoka fertiliteta. Pri vsem tem se je pomembno vprašati ali lahko govorimo o nekakšnih
specifičnih demografskih lastnostih prebivalstva muslimanskih držav. Na to lahko
odgovorimo le na ravni velikih oz. svetovnih religijsko – kulturnih prostorov. Predvsem za
večino prebivalstva »jedra« muslimanskega sveta lahko namreč rečemo, da se kot celota le
kaže do neke mere edinstvena, vendar pa se tudi to »jedro« glede na demografske in socio –
ekonomske lastnosti in razvoj navznoter kaže kot precej heterogeno, predvsem pa še zdaleč ne
zajema vsega muslimanskega sveta.
Učenje islama pokriva vsa polja človeške aktivnosti, da je aktiven odnos do ekonomskih,
javno – pravnih, zakonskih in seksualnih vsebin, ali do družbenega obnašanja del
človekovega verskega življenja, da je torej vsaka aktivnost dejanje, podobno molitvi. Islam
kot doktrina preko šarie precej bolj neposredno vpliva na oblikovanje določenih socialnih
struktur, vzorcev obnašanja, navad, zavesti, skratka kulture nasploh, kot pa katerakoli izmed
ostalih svetovnih religij (Huršid, 1979).

8

Vprašanje spreminjanja vloge in položaja religije v muslimanskem svetu je neposredno
povezano z vprašanjem vloge šarie oz. njenih načel pri oblikovanju pravnih sistemov različnih
političnih tvorb. Bistvo islama namreč ni v njegovi doktrinalni izpopolnitvi, pač pa predvsem
v njegovi realizaciji v praksi, ki je edino možna preko pravno – moralnega sistema, kot
temelja stabilne skupnosti. Izvirni islam torej ne pozna bistvene razlike med versko
skupnostjo in državo, med religijo in pravom, skratka med verskim in posvetnim. Vse državne
institucije so verske in tudi država sama je verska institucija, ki ima svojo ustavo in svoj
zakon v šariji (The New Enciclopedia Britania, 1991). Muslimanska skupnost je bolj kot
katerakoli druga skupnost vernikov, ne le verska pač pa tudi celovita družbena skupnost,
katere obstoj se sicer odraža na ravni verovanja in ritualov, predvsem pa tudi na ravni
malodane vseh aspektov človeškega življenja in delovanja. Za islam je značilno, da med ljudi
stopa precej bolj praktično, življenjsko in ne toliko metafizično kot ostale svetovne religije, od
svojih pripadnikov zahteva nenehno aktivnost. Islam moramo še vedno razumeti kot
specifično religijo, kulturo, skupnost in civilizacijo (Cević, 1991).

3.3. ISLAMSKA EKONOMIJA IN ETIKA
Islam se zavzema za pravičen in moralen socialni red, center katerega je pravičen človek.
Islam ne razločuje med religioznim in posvetnim. Znotraj osnov islamskega prava, je vsak
človek svoboden v svojem delovanju, toda znotraj meja. Individualne akcije ne smejo kršiti
pravic drugih.
ISLAMSKI EKONOMSKI SISTEM je integralni del islamske države. Izraz, ki v islamskih
gospodarstvih pomeni ekonomijo (iqtisad), dobesedno pomeni 'stanje, kjer je vse v
ravnovesju'. Iqtisadi dejavnosti nam služijo kot vzvod kazanja ljubezni do Boga.
Razlike med islamskim in zahodnim pojmovanjem ekonomije:
• Zahodnjaki so pod vplivom materializma, islam poudarja večne vrednote
• Zahodnjaki se ukvarjajo s človeškimi zakoni, katerih bistvo je ekonomska
prosperiteta, islam vidi bistvo delovanja v Bogu;
• Zahodnjaki vidijo resurse kot omejene, po islamskem pojmovanju je
resursov dovolj, toda nepotrebno trošenje je prepovedano;
• Zahodnjaki se zavzemajo za akumulacijo bogastva, islam obsoja takšna
dejanja, dokler obstajajo tisti, ki nimajo dovolj;
• Zahodnjaki vidijo večino aktivnosti katere vodijo v profit kot legalne in
legitimne, v islamu pa pri tem početju etika igra ključno vlogo;
• Islam poudarja tudi zaščito okolja (Mirakhor, 1989).
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3.4. POJMOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V ISLAMU
Sistem človekovih pravic in svoboščin v islamu počiva v religiji. Človek je, po islamskem
verovanju, stvaritev enega veličastnega stvaritelja, vzvišenega Alaha. Človek je v skladu s
tem največja in izbrana Alahova stvaritev.
Alah je človeku podaril določene neodtujljive pravice. Človeku te privilegiji omogočajo
čaščenje Vzvišenega, kar je tudi osnova, bistvo in cilj človekovega obstoja. Cilj čaščenja
Alaha je, uskladitev posameznika z družbo, uskladitev segmentov človekovega duhovnega
življenja z vsemi ostalimi aktivnostmi, ter koriščenje človekovih pravic in svoboščin v skladu
z predpisi, ki jih je Alah podal v svojem zakoniku (šerijatu). Pravilno razumevanje ideoloških
osnov človekovih pravic in svoboščin omogoča človeku, da uživa te pravice in svoboščine, saj
jih lahko smatramo kot Alahova darila. Takšno razumevanje obvezuje tudi islamsko državo,
da svojim državljanom omogoča brezpogojno uživanje teh pravic. Država v islamu obstaja
zgolj zato, da omogoča muslimanom, da živijo originalno, islamsko življenje, katere glavna
odlika je možnost uživanja človekovih pravic in svoboščin, ki pripadajo vsem ljudem.
Islamu je uspelo uskladiti posamezne in kolektivne tendence. Podoben primer ne moremo
najti v nobenem drugem sistemu oz. filozofiji. Islamu je to uspelo z združitvijo cilja
posameznika s ciljem kolektiva in obratno. Ta cilj je sprejetje islamskega zakona – šerijata,
kamor spadajo pravice in svoboščine, iskanje večne sreče in zadovoljstva, skozi Alahovo ime;
na tem in v drugem svetu.
Z omenjeno situacijo je islamu uspelo, ogniti se pretiranemu poudarjanju pravic posameznika
na račun kolektivnih pravic, in obratno. Znano je, da ko pravice posameznika prevladajo nad
kolektivnimi pravicami in državo, dobimo anarhijo, ter da dobimo tiranijo, ko država in
kolektivne pravice prevladajo nad pravicami posameznika. Nujno je poiskati garancijo, ki nas
bo zaščitila od nasilja obeh ekstremov. To pa nam omogoča šeriatsko pravo, ki točno določa
kaj pripada posamezniku, ter kje so meje občega interesa (Mirakhor, 1989).

3.5. KONCEPT ISLAMSKE DRŽAVE
Ali obstaja izdelan koncept islamske države? Mnogi monarhi in diktatorji arabskega sveta
bodo na to vprašanje odgovorili pritrdilno. Vendar nas zanima predvsem kriterij, po katerem
bi lahko presodili ali je določena država islamska ali ne. Ali so rituali kot so post, molitev,
dajanje miloščine in kaznovalna politika dovolj. Ali je so to tisti kriteriji?
Naloge vsakega muslimana so moliti, postiti se, dajati miloščino, romati v Meko in verjeti v
edinost Alaha . Musliman lahko to prakticira kjerkoli živi, zato islamska država ni potrebna.
Se pravi lahko musliman mirno živi v vsaki družbi, kajti te zapovedi so vez med njim in
Alahom. Vsaka država, ki upošteva načeli »adl« in »ihsan« je za muslimana dobra, kajti ti dve
moralni zahtevi lahko izpolni tudi sposobni monarh. Vendar se Koran zaveda, da je tako
razsvetljenih monarhov zelo malo. Zato naroča naj bo vladavina čimbolj demokratična, tako
da bodo lahko vsi odrasli mogli v njej sodelovati. Kajti če je vladavina prepuščena
posamezniku ali posameznici, ga/jo oblast lahko pokvari, kajti vsakdo ve, da absolutna oblast
pokvari človeka pokvari absolutno. Koran se zavzema za demokracijo ko pravi: »Tisti, ki
poslušajo svojega Boga in molijo naj o zadevah odločajo z medsebojnim posvetovanjem.
Nobena odločitev naj ne bo sprejeta brez prehodnega posvetovanja. Zato je parlamentarna
demokracija najbližje islamski državi. Tu lahko pride do problema pri šiitih, ki menijo, da je
lahko Mohamedov naslednik (Imam) samo Alijev naslednik. Vendar se mora tudi Imam
posvetovati z ljudmi, saj mu tako veleva Koran, ki isto veleval Mohamedu. Ta del Korana je
izjemno pomemben, saj je to odkrito nasprotovanje diktatorstvu in avtoritarnosti. Koran pravi,
da mora biti vladar prijazen, netrdosrčen in nenasilen in mora delovati v posvetovanju z
ljudmi.
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Po Koranu mora islamska država omogočiti enake pravice vsem etnični, rasnim, kulturnim,
plemenskim in verskim skupinam. Koran obravnava rasne, nacionalne, kulturne, plemenske
in lingvistične razlike kot Alahovo stvaritev dodeljuje pravico ostalim verskim skupinam, da
sledijo svoji tradiciji in običajem, prav tako pa zagotavlja enak status obema spoloma. Koran
sprejema pluralnost družbe kot Alahovo voljo.

3.6. GEOGRAFSKA RAZŠIRJENOST ISLAMSKEGA SVETA
Islam se tako glede na prostorsko razširjenost kot tudi številčnost uvršča takoj za krščanstvo.
Vendar pa danes številni muslimani živijo daleč izven območja, kjer je islam sicer doma.
Muslimani predstavljajo številčno relevantne skupnosti v kar 162 državah sveta. Islam je torej
svetovna religija v pravem pomenu besede.
Danes je islam dominantna religija večinoma tam, kamor se je razširil hkrati oz. ravno z
ekspanzijo muslimanskega imperija in njihovih naslednikov. V državah med Magrebom oz.
Atlantikom na zahodu in Indom, Pamirjem in Sir Darjo na vzhodu ne znaša delež muslimanov
nikjer manj kot 90 %. Ta območja lahko zato poimenujemo »jedro islama«, države znotraj
tega pa so eksemplarne muslimanske države. Na tem območju ima religija še vedno vpliv na
številne aspekte človeške aktivnosti in življenja nasploh, zato lahko to območje opredelimo
kot eno večjih homogenih religijsko – kulturnih regij sveta.
Iz tega jedra se islam širi daleč navzven, na območja drugih civilizacij in kultur. Muslimani
danes živijo relativno razpršeni širom sveta, zato je skoraj nemogoče postaviti meje
islamskega sveta. V subsaharski Afriki, kamor so islam zanesli trgovci – misionarji, delež
muslimanov proti jugu upada, hkrati pa se tudi islam oddaljuje od svoje ortodoksne oblike in
se izgublja v množici drugačnih, trdoživih kulturnih elementov. V jugovzhodno Azijo se je
islam širil na podoben način, se v Indoneziji uveljavil kot formalno dominanten, vendar zopet
tako spremenjen, da mnogi sociologi raje govorijo o sinkretizmu prvotnih animističnih,
kasnejših hindujskih, budističnih in novejših islamskih elementov kot pa o islamu v strogem
pomenu besede. V velikem delu centralne Azije islam prav tako ni ušel transformaciji, čeprav
drugačni, novejši in nasilnejši transformaciji, ki ni toliko izraz kulturnih posebnosti kot
predvsem surove »ateistične« politike komunističnih dežel. Na drugi strani ostaja Bangladeš –
enklava s severnoindijskim muslimanskim koridorjem povezana z matico islamskega sveta
(Barret, 1982).
V grobem lahko torej ocenimo, da je islam tam, kjer je dominanten, teritorialno precej
kompakten in neprekinjen, navzven pa vse bolj razpršen. Tudi to nedvomno pripomore k
ohranjanju relativne kulturne enotnosti na eno in vse večji raznolikosti na drugo stran. V
svojem jedru je muslimanski svet tudi nedvomno najmočnejši, najhomogenejši in
najortodoksnejši, navzven pa vse manj. V jedru ostaja islam še vedno najpomembnejša
družbena in politična sila, drugje pa njegova vloga precej slabi. Takšno stanje je resda v
največji meri posledica specifičnega zgodovinskega razvoja, lastnosti okolja, v katerem se je
islam uveljavil kot tudi načina, kako je do tega prišlo, vendar pa je potrebno upoštevati tudi
prostorski vidik. Muslimani na robovih in razpršeni daleč okoli domovine islamske skupnosti
so v nenehnih stikih in pod vplivom različnih kultur, precej ranljivejši od tistih, ki živijo v
središču islamskega sveta. Prostorska distribucija muslimanskega prebivalstva je tako
globalno kot znotraj jedra sila neenakomerna. Napačna je predstava, da je aridni pas med
Mavretanijo in Pakistanom dom velike večine muslimanov sveta. Tri izmed štirih držav z
največjim številom le – teh ležijo namreč vzhodno od tega pasu. Indija in Bangladeš ter
Indonezija sestavljajo kar dobro tretjino islamskega prebivalstvenega mozaika, kar konec
koncev sploh ni presenetljivo, saj je v njih gostota poselitve izrazito večja kot v ostanku
muslimanskega sveta. Tudi pogosta zamenjava muslimanov z Arabci še zdaleč ne odraža
realnega stanja. Tako npr. samo Indonezija premore več muslimanov kot celoten arabski svet.
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Skoraj polovica muslimanov živi v južni in jugovzhodni Aziji prav tako pa živi velik del
muslimanov izven območja, kjer je doma pravi islam.
K islamskim državam po svetu prištevamo arabske države, države severne Afrike, Bližnjega
vzhoda, Turčijo, dele nekdanje Sovjetske zveze v osrednji Aziji, Iran, Afganistan, Pakistan,
Bangladeš, Malezijo, Indonezijo, Filipine, nekatere predele Kitajske...
Države kot so Maroko, Kuvajt, Oman, Somalija, Saudska Arabija, Jemen, Združeni arabski
emirati itd., imajo stoodstotno muslimansko prebivalstvo. Indonezija, Pakistan, Bangladeš,
Indija in Turčija predstavljajo pet držav z največjim številom muslimanskega prebivalstva
(www.adherents.com).
V Evropi predstavlja islamska skupnost drugo največjo skupnost, takoj za kristjani. Največ
muslimanov je v Franciji (3 milijone), Nemčiji (2,5 milijona), Veliki Britaniji (1,5 milijona).
V Ameriki število muslimanov močno narašča (7 milijonov), širi pa se predvsem med
Afroameričani.
Na Balkanu sta dva naroda, ki sta sprejela islam in sicer v 15. in 16. stoletju. To so Bošnjaki
iz Bosne in Hercegovine in Sandžaka, ki so slovanskega porekla, ter Albanci v Albaniji,
Makedoniji in na Kosovu, ki so ilirskega porekla.
V Sloveniji so muslimani po večini iz bivših jugoslovanskih republik (zlasti BIH), drugače pa
tu živijo tudi muslimani, ki so prišli iz arabskih in drugih muslimanskih držav, prišli pa so v
veliki večini kot študenti v času bivše Jugoslavije ali kot iskalci političnega azila v zadnjem
obdobju.
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Karta št. 1: Muslimani v današnjem svetu

Legenda

Vir: Thoraval, 1995

13

4. MUSLIMANSKA SKUPNOST V SLOVENIJI
4.1. USTANOVITEV, RAZVOJ IN POLOŽAJ MUSLIMANSKE
SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Slika št. 1: Izvršni organ (mešihat) v Ljubljani
Islamska skupnost je ena izmed štiridesetih verskih
skupnosti v Sloveniji, ki so registrirane na Uradu za verske
skupnosti RS. Prijavljena je bila leta 1976, čeprav njeni
institucionalni začetki segajo že v 60. leta. Po številu
pripadnikov je na drugem mestu. Največ je Bošnjakov,
sledijo jim Albanci, Makedonci, Turki in ostali (zlasti
Arabci, ki so prišli v Slovenijo v času Jugoslavije kot
študenti in azilanti v zadnjem obdobju). Delujejo pod
okriljem Islamske skupnosti in so skoraj izključno suniti.
Muslimani so v Sloveniji prisotni v večjem številu zadnjih
trideset let in takrat so se tudi organizirali kot institucija.
Leta 1994 se je slovenska Islamska skupnost odcepila od
Hrvaške in ustanovila svoj lastni (mešihat) izvršni organ.
Na konstitutivnem saboru so sprejeli statut organizacije,
mufti pa je postal član Rijaseta v Sarajevu. Islamska
skupnost v Sloveniji ima štirinajst odborov: Ljubljana,
Jesenice, Velenje, Maribor, Koper, Kranj, Tržič, Škofja Loka,
Kočevje, Postojna, Celje, Trbovlje, Novo mesto in Vir:
Pašić, 2003
Ajdovščina – Nova Gorica. Islamska skupnost v Sloveniji
deluje pod okriljem Rijaseta Islamske skupnosti v BiH, ki ima sedež v Sarajevu. Najbolj
pomemben in vpliven organ Islamske skupnosti v Sloveniji je Sabor, v katerega se vsaka štiri leta
izvolijo predstavniki iz vsake krajevne skupnosti (džemata). Na lokalnem nivoju so muslimani
organizirani v džemate, ki delujejo pod okriljem Mešihata v Ljubljani.
Najvišji predstavnik Rijaseta Islamske skupnosti v BiH je reis-ul-ulema, hierarhično pa so pod
njegovo ingerenco muftiji. Sedanji reis-ul-ulema je dr. Mustafa Cerić, Slovenija pa je prvega
muftija Osmana Đogića dobila šele leta 2001 z inavguracijo v ljubljanski molilnici. Mandat
muftija prav tako traja štiri leta. Ena najbolj pomembnih nalog muftija je bila gradnja tako
želenega islamskega kulturnega centra v Ljubljani.
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4.2. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE MUSLIMANSKE
SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Islamska skupnost Slovenije izhaja iz Islamske skupnosti nekdanje Jugoslavije. Socialistična
federativna republika Jugoslavija je imela svojo islamsko skupnost, Islamsko skupnost SFRJ,
ki je pokrivala praktično celotni prostor nekdanje Jugoslavije. Vse do devetdesetih let, to je do
osamosvojitve Republike Slovenije, in dogodkov, ki so sledili, se je tu nahajal en sam džemat
oziroma islamska župnija, in sicer tu, v Ljubljani. Ta džemat se je samoorganiziral v
šestdesetih letih. Pripadal je enoti znotraj Islamske skupnosti SFRJ, ki se je imenovala
Starešinstvo Islamske skupnosti za Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Slovenijo. Vrhovno
starešinstvo oziroma središče Islamske skupnosti nekdanje Jugoslavije pa se je nahajalo v
Sarajevu. Vzporedno z razpadom nekdanje Jugoslavije je po t. i. "političnih šivih" razpadla
tudi Islamska skupnost. Formirala se je Islamska skupnost Bosne in Hercegovine, in sicer
tako, da se je Starešinstvo Islamske skupnosti za Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Slovenijo
preimenovalo. Ta skupnost je tudi sicer v Islamski skupnosti nekdanje Jugoslavije
predstavljala največjo enoto z največjim številom vernikov, džamij, z največ uslužbenci in
največjim številom izobraževalnih institucij. Makedonija je organizirala svojo skupnost, Črna
Gora svojo, v Srbiji pa je bilo stanje drugačno. Islamski skupnosti Bosne in Hercegovine so se
kot njene zunajteritorialne enote pridružile Hrvaška, Sandžak in Slovenija. IS v Sloveniji je
samostojna, z IS v BIH pa je povezana le v treh segmentih. Prvi je, da imajo tri člane v saboru
IS BIH, drugič, da sodelujejo pri izboru za reis ul ulemo, kjer imajo devetnajst glasov, tretji
pa je da reis ul ulemo določi muftija, saj slovenski muslimani ne morejo določiti svojega
muftija. Muslimani lahko izberejo le predsednika IS, muftija pa lahko določi le neko višje
telo. Drugače pa je IS v Sloveniji samostojna, saj o tem govori tudi 80. člen, ki pravi, da lahko
IS v Sloveniji, na Hrvaškem in Sanđaku avtonomno urejajo svoje zadeve. Uradni jezik v
delovanju skupnosti je bosanski, ta jezik uporabljajo v nagovorih, predavanjih, molitvah…Del
molitev se opravlja tudi v arabskem jeziku, zadnje čase pa se čedalje več uporablja slovenski
jezik.
IS v Sloveniji ni definirana kot nacionalna, tako kot recimo drugje v Evropi, kjer imajo
posamezni narodi svoje skupnosti (Turki, Arabci, Bošnjaki,…). V Sloveniji obstaja ena
islamska skupnost, v katero so poleg Bošnjakov (90%), kot večinskega naroda, vključeni tudi
Turki, Arabci, Makedonci, Albanci, Črnogorci,…drugih narodov islamske skupnosti je
številčno malo, zato niso organizirani v lastno skupnost, temveč so vsi muslimani v Sloveniji
združeni. Uradni podatki zadnjega popisa kažejo, da je v Sloveniji 47 000 muslimanov,
vendar ocenjujejo, da je to število večje in sicer okrog 60 000.
V Sloveniji je trenutno organiziranih14 džematov / odborov, za organiziranje novega odbora
je po statutu islamske skupnosti potrebno poleg pobude zbrati tudi sto podpisov. Na pobudo
vernikov so lani tako v Novem mestu organizirali štirinajsti odbor. Sedaj se je pojavila želja
po organiziranju novega v Sežani, tako da bo v kratkem registriran že petnajsti. V Kamniku,
kjer je veliko število muslimanov, se je prav tako pojavila pobuda za formiranje lastnega
odbora. Trenutno spada to območje pod Ljubljanski odbor. Ti odbori imajo pri svojem
delovanju veliko svobode in avtonomije. Na nek način je to lokalna oblast, ki se sama
financira iz članarine, katero plačujejo člani IS, hkrati pa se s tem pomaga tudi samemu vrhu
skupnosti, saj dobi del denarja iz lokalnih skupnosti. Vsak džemat (lokalna skupnost) ima svoj
odbor, ki ga sestavlja šest članov ter imam. Naloga tega odbora je, da skrbi za vse potrebe
lokalne skupnosti.
Islamska skupnost Slovenije je majhna in ima relativno kratko zgodovino ter tradicijo, zaradi
česar so se njeni kadri do sedaj bolj ali manj izobraževali v Sarajevu. Okoli leta 1994 ali 1995
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je bila odprta medresa v Zagrebu. Zaradi geografske bližine odhaja največje število dijakinj in
dijakov z območja Slovenije, ki obiskujejo islamske verske šole, v Zagreb. Čeprav bi se lahko
šolali tudi v Sarajevu ali Cazinu. V Bosni in Hercegovini obstaja šest medres, torej teoloških
srednjih šol, večina je bila odprta po letu 1990. Najbolj znana je seveda v Sarajevu, to je Gazi
Husrev – begova medresa, ki je bila od leta 1945 do 1990 edina verska islamska šola v Bosni
in Hercegovini. Odlikuje jo dolga tradicija, saj je bila ustanovljena že leta 1735 in od takrat
dela brez prekinitev, kar je neke vrste posebnost. Vzpostavljen je nek trend zaposlovanja
študentov, ki so, preden so odšli na šolanje v tujino, v Sloveniji končali osnovno šolo in se
tako naučili slovenskega jezika. Kar se tiče Fakultete za islamske vede, je slednja trenutno v
procesu vključevanja v univerzitetni sistem. Trenutno sta na fakulteti dva oddelka, pedagoški
in obče religijski. Študij traja štiri leta. Do sedaj je na njej diplomiralo približno 500
študentov, fakulteta pa deluje od leta 1978 (Intervju IS Slovenija).
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4.3. MUSLIMANSKA SKUPNOST V LUČI STATISTIČNIH PODATKOV
Po podatkih zadnjega popisa je v Sloveniji 47488 prebivalcev islamske veroizpovedi. Glede
na popis iz leta 1991, se je število muslimanov povečalo za 18127, vendar pa je po ocenah
islamske skupnosti v Sloveniji približno 60 000 muslimanov. Dejansko torej ne gre za rast
števila prebivalcev, ampak približevanje realnemu številu
Razlago gre iskati v bolj demokratičnem vzdušju ob popisu 2002, saj večjih selitev ni bilo
Starostna struktura kaže na to, da ima islamska skupnost prevlado oseb srednjih letnikov in
kaže na stagnacijo prebivalstva. Število pripadnikov nad 65 let je nizko (794 oseb), delež
mladega prebivalstva pa je znašal 13638 oz. 28,7 %; razlog gre iskati v tem, da so se
priseljevali v Slovenijo mladi.
Delež mladega se je tako v primerjavi z letom 1991 zmanjšal za 10 %, delež starega pa
povečal za 2 %. Kljub upadanju deleža mladega pa se islamska skupnost še vedno uvršča v tip
mladega prebivalstva.
O trenutni zaposlitveni strukturi in aktivnosti muslimanskega prebivalstva v Sloveniji nam
pričajo naslednji podatki; na vprašanje o zaposlitvi je odgovorila polovica prebivalcev
islamske verske skupnosti. Od teh je bilo največ zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (26,8
%), v gradbeništvu (23,3 %), v trgovini (7,3 %), zaposlenost v poslovnih storitvah ter
nepremičninah pa je bila (6,3 %). Delež zaposlenih v gradbeništvu je bila leta 2002 nad
povprečjem (7,2 %), delež zaposlenih v predelovalnih dejavnostih in trgovini pa pod
slovenskim povprečjem (povp. 12,9 %). V primerjavi s popisom iz leta 1991 se je delež
zaposlenih v industriji zmanjšal iz 51% na 27 %. V obdobju med popisoma pa se je zelo
povečal delež zaposlenih v gradbeništvu (za 4210 oz. 15%). Razlog za to pa gre iskati v
priseljevanju zlasti Albancev, ki se zaposlujejo v gradbeništvu. Na vprašanje o aktivnosti je v
zadnjem popisu odgovarjalo 38236 prebivalcev. Od tega je bilo aktivnih 28659, delovno
aktivnih 23321 oseb oz. 81,4 %, brezposelnih je 13,7 %, vzdrževanih pa je bilo 17,6 %.
Primerjava popisov kaže, da se je v vmesnem obdobju zmanjšalo število aktivnih za 8 % ,
delež brezposelnih in vzdrževanih pa se je povečal za 4,3 % oz. 8 % prebivalcev.
Naslednji pomemben statistični kazalec je zagotovo izobrazba. Izobrazba je zelo močan
dejavnik vernosti, saj vpliva na verjetnost verske opredelitve. Predvidoma se verjetnost za
opredeljevanje vernosti zmanjšuje s stopnjo izobrazbe, kar pomeni, da se versko opredelijo
največkrat tiste osebe z nepopolno izobrazbo, nato pa pada.
Delež oseb z dokončano osnovno šolo je med zadnjima dvema popisoma le malo narasel in
sicer za 0,5 %, opazno pa je narasel delež z dokončano srednješolsko izobrazbo in sicer iz
29,1 % na 46,6 %. Prav tako je narasel delež oseb z višjo oz. visokošolsko izobrazbo za 0,4
%, delež oseb z nepopolno izobrazbo oz brez izobrazbe pa se je vzpodbudno zmanjšal iz 27,7
% na 9,6 %.
V izobrazbeni strukturi pa je zaslediti tudi razlike med spoloma in sicer je bilo leta 2002 ob
popisu delež moških brez oz. z nepopolno izobrazbo bistveno manjši 1517 oz. 6,7 %, žensk pa
2171 oz. 14 %. Srednjo šolo je imelo dokončano 12 714 oz. 56,3 moških, žensk pa le 32,6 %.
Razlika med spoloma pri dokončani višji in visoki izobrazbi je opazna, vendar je minimalna
in sicer ima 1,1 % več moških to stopnjo izobrazbe.
Glede na prebivalstvo Slovenije se ugotavlja, da je delež z dokončano srednjo šolo le za 1 %
nižji od povprečja, nad slovenskim povprečjem je delež brez oz. z nepopolno izobrazbo,
medtem ko je delež z opravljeno OŠ nad slovenskim povprečjem (30,8 %). Pod slovenskim
povprečjem pa je delež tistih s končano višjo (5,9 % v slo) in visoko (7,7 % v slo) izobrazbo.
Iz razbranih podatkov je mogoče razbrati, da se je izobrazbena struktura muslimanske
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skupnosti izboljšala in se približuje slovenskemu povprečju, tak trend pa lahko pričakujemo
tudi v prihodnje.
Leta 2002 se je na vprašanje o narodnosti opredelilo 39803 oz. 83,9 % vprašanih oseb. Največ
je Bošnjakov (19923 oz. 42 %), sledijo jim Muslimani (9328 oz 20 %) in Albanci (5273 oz.
11 %). V primerjavi z letom 1991 se je povečalo število Albancev, prav tako pa se je povečal
delež Slovencev in Makedoncev. Upadel je delež Črnogorcev, Srbov in Hrvatov, medtem, ko
je delež Romov in Turkov ostal približno enak, kar znaša 2 % oz 951 oseb (Statistični urad,
… 2002).
Pri analizi migracijskih gibanj je pri uporabi podatkov o narodnosti potrebno upoštevati:
- svobodno izražanje narodnostne pripadnosti vsakega posameznika
- subjektivnost izražanja narodnostne pripadnosti in možnost spremembe opredeljevanja (npr.
pri otrocih, v mešanih zakonih)
- različne klasifikacije in pojavljanje novih opredelitev oz. njihovo izginotje (Jugoslovan,
Bošnjak, Musliman)
- vpliv aktualnih političnih oziroma družbenih razmer na narodnostno opredeljevanje
(narodnostna opredelitev avtohtonih prebivalcev BIH kot Musliman, Bošnjak in Bosanci)
- osamosvojitev Slovenije, pridobitev slovenskega državljanstva in vpliv na narodnostno
opredelitev)
- metodologija zbiranja teh podatkov v posameznih popisih in nabor ponujenih možnosti za
odg.)

4.4. ZGODOVINA ISLAMA IN MUSLIMANOV V SLOVENIJI
Etnična mobilizacija in vloga religije pri tem
Etnične države funkcionirajo na principu asimilacije, ki pa vedno znova spodleti, saj ne
upoštevajo kompleksnosti povezav migrantov z državami izvora in kompleksnosti socialnih
mrež, ki jih ustvarjajo migrantje tako v državi imigracije kot tudi v državi izvora. Islam v
Sloveniji je bil do nedavnega povsem neviden, zadnje čase pa so opazne spremembe na tem
področju. Od vojne v Bosni in Hercegovini naprej, islam v Sloveniji dobiva nove oblike.
Slovenska Islamska skupnost je bolj kohezivna. Prvič v zgodovini je dobila tudi svojega
muftija. Kljub dosedanjim neuspehom, se intenzivno zavzema za gradnjo mošeje v Ljubljani,
kar je v medijih dobilo tudi primeren odziv, ki je relativno negativen. Bolj opazna je tudi
religiozna simbolika, predvsem v obliki oblačilnega koda pri muslimankah, ki nosijo
pokrivala za lase in telo (hidžab). Vendar islam v Sloveniji ni nekaj novega, saj je prisoten že
odkar so v Slovenijo začeli prihajati migrantje iz Bosne in Hercegovine v šestdesetih letih.
Islam v Sloveniji ima svojo zgodovino, ki je dolga že vsaj štirideset let. Ahmed Pašić, avtor
nedavno izšle knjige Islam in muslimani v Sloveniji je v novi knjigi zbral izčrpne podatke o
migracijah muslimanov v Slovenijo od šestdesetih let dalje. Večje število muslimanov je
prišlo v Slovenijo šele v začetku šestdesetih let, predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Po
besedah Ahmeda Pašića je šlo za beg z zemlje in od razširjene družine ter za zatekanje v
anonimnost množičnih industrijskih dormitorijev migrantske družbe. Migracijska gibanja so
dobila v bivši Jugoslaviji po drugi svetovni vojni izredno razsežnost predvsem zaradi
industrializacije. V obdobju od 1948 do 1953 je bivališče spremenilo okoli 250.000 ljudi letno
v obdobju od 1953 do 1961 pa dvakrat več. Vsak tretji prebivalec države je živel izven
rojstnega kraja. Zgodili sta se dve vrsti migracij: znotraj države in v tujino (zlasti po letu
1965, ko je Jugoslavija odprla meje). Za preseljevanje tistih časov so bili pomembni nekateri
razlogi, prednjačila pa sta agrarna prenaseljenost in visok naravni prirastek. Veliko ljudi s
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podeželja se je preselilo v mesta in tako so se dokončno ločili od zemlje in vasi. Leta 1948 je
bilo v Jugoslaviji 67 % kmečkega prebivalstva, 1961 pa samo še 50 %. Do leta 1961 se je iz
Bosne in Hercegovine izselilo 320.015 prebivalcev, do 1971 pa še 460.052. Znotraj
Jugoslavije so se največ selili v Slovenijo in na Hrvaško, v tujino pa so najraje odhajali v
Nemčijo, Avstrijo in Švico. V Ljubljano se je do leta 1961 preselilo 2.620 prebivalcev iz
Bosne in Hercegovine, do leta 1971 pa 5.862. Na Gorenjskem, predvsem na Jesenicah in v
Kranju, je leta 1971 živelo 3.437 ljudi po poreklu iz Bosne in Hercegovine, za Slovenijo pa
statistični podatki kažejo število 20.129 oseb. Kolikšen je bil delež muslimanov, ki so se selili
v tujino, je težko ugotoviti, je pa res, da je bilo med priseljenci v Slovenijo izredno veliko
ljudi iz Bosanske Krajine in vzhodne Bosne, kjer so muslimani takrat predstavljali relativno
ali absolutno večino med tamkajšnjim prebivalstvom. V zvezi s tem je Ahmed Pašić našel
podatek, da je leta 1971 v Slovenijo prišlo 2.318 Muslimanov in 2.818 tistih, ki so se ob
popisu izrekli za neopredeljene. Ta podatek je zanimiv predvsem zato, ker so se ravno
muslimani v bivši Jugoslaviji, zaradi nejasnosti glede verske in etnične oznake, najbolj
pogosto odločali za takšno opredelitev. Muslimani so v 80-ih predstavljali 9,7 % priseljencev
v Sloveniji in od tega jih je bilo 78,8% iz Bosne in Hercegovine, drugače pa so prihajali še iz
Sandžaka, Črne Gore, Makedonije in s Kosova. Po popisu prebivalstva iz leta 1981 je v
Sloveniji živelo 13.425 Muslimanov iz Bosne in Hercegovine, 3.217 Črnogorcev, 1.985
Albancev, 3.288 Makedoncev in 87 Turkov (naštela sem le tiste etnične skupine, ki v celoti
ali delno pripadajo islamu). Popis prebivalstva iz leta 1991 nam pove, da je tega leta v
Sloveniji živelo 29.719 Muslimanov, kar je dvakrat več kot leta 1981. Od navedene številke
jih je v Ljubljani živelo 9.598, na Jesenicah 4.040 (kar je predstavljalo 13% prebivalstva v
občini in 21% v samem mestu Jesenice), v Kopru 2.472, Mariboru 2.460, Velenju 2.417,
Trbovljah 1.806, Celju 1.441, Kranju 1.238, Mengšu in Domžalah 1.112, Kočevju 1.042,
Postojni 888, Škofji Loki 684 in Tržiču 521. Pri tem moram opozoriti, da je bil navedeni
popis z rezultati izveden še v bivši Jugoslaviji, ko sta bila izraza Jugoslovan in neopredeljen
še v rabi ter sta posredno in neposredno vplivala na samoopredeljevanje muslimanov, ki so
bili še vedno »zmedeni« v zvezi z versko in etnično pripadnostjo muslimanov v tej državi. 16.
4. 2003 so bili objavljeni rezultati zadnjega popisa prebivalstva, ki je bil izveden aprila 2002.
Pokazali so, da se je v Sloveniji za muslimane opredelilo 47.488 ljudi, kar predstavlja 2,4 %
sedanjega prebivalstva in 18.127 ljudi islamske veroizpovedi več kot ob popisu leta 1991. Kot
zanimivost lahko povem, da se je 10.467 ljudi ob popisu opredelilo za Muslimane v smislu
etnične in ne verske pripadnosti in 8.062 ljudi za Bosance, za kategorijo, ki je bila ob tem
popisu razvrščena pod »rubriko« neopredeljeni, medtem ko je v popisi leta 1991 veljala za
regionalno opredelitev.
Popis ni obravnaval, katere etnične skupine so ljudje, ki so se izrekli za pripadnike islama,
lahko pa naštejem podatke za tiste etnične skupine, ki v celoti ali samo delno pripadajo
islamu: 3.246 Romov, 6.186 Albancev, 21.542 Bošnjakov, 2.667 Črnogorcev, 3.972
Makedoncev, 259 Turkov. V slovensko Islamsko skupnost, ki predstavlja edino obstoječo
skupnost muslimanov v Sloveniji in kot je dejal Osman Đogić tudi »edini kanal islama« v
Sloveniji, je trenutno včlanjenih 6500 družin, kar po besedah bivšega muftija predstavlja
26.000 oseb. Pripadajo različnim etničnim skupinam, okoli 90% izmed njih Bošnjakov,
preostalih 10% pa predstavljajo Albanci, Romi, Turki, Arabci idr. Zgodovina muslimanov v
Sloveniji je vsaj statistično gledano kar pestra, seveda pa ti statistični podatki ne povedo
veliko tudi o razlogih za etnično oz. religiozno mobilizacijo Bošnjakov (Albancev, Romov,
Turkov, Arabcev) oz. muslimanov (Kalčić, 2005).
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4.4.1. Prisotnost islama in muslimanov pred II. svetovno vojno
O prisotnosti islama in muslimanov v Sloveniji pred drugo svetovno vojno skoraj ne moremo
govoriti. Bi pa želela poudariti, da je na slovenskem ozemlju že v času prve svetovne vojne
stala mošeja. Bošnjaki so se namreč v prvi svetovni vojni borili na soški fronti. Njihov polk je
imel položaje na Rombonu, v vasici Log pod Mangartom pa so si zgradili belo mošejo.
Bošnjaki so ostali na bovškem vse do leta 1917, ko so zapustili položaje po kobariškem
preboju italijanske fronte. Bili so ena izmed najbolj odlikovanih enot v avstro – ogrski armadi,
vendar so plačali visok krvni davek. Od aprila 1916 do konca jih je umrlo približno 1000, od
tega jih je velika večina pokopana na vojaškem pokopališču v Logu pod Mangartom.
Bošnjaki na tem pokopališču ležijo pod križi, kar je v nasprotju z islamskimi predpisi.
Obstajajo originalne fotografije, kjer se vidijo islamski nagrobniki (nišani) na Logu pod
Mangartom, kasneje pa so te zamenjali s križi. Poleg pokopališča še danes stoji spomenik, ki
predstavlja gorskega strelca iz Salzburga in infanterista Bošnjaka, ki se ozirata proti
Rombonu. In kaj se je zgodilo z mošejo? Mošeja bi bila danes vsekakor neprecenljiv kulturni
spomenik in prvovrstna turistična atrakcija. Obstajata dve razlagi. Tomaž Ovčak v članku
Mošeja v Logu pod Mangartom trdi, da je bila mošeja trn v očesu italijanski upravi, saj so se
Italijani bali Bošnjakov. Obstaja verjetnost, da so jo zaradi maščevanja podrli prav oni, po
drugi strani pa Igor Černuta pravi, da so jo podrli domačini, ko so se vrnili iz begunstva. Pa ne
zato, ker bi jih motila, pač pa zato, ker so potrebovali les za kurjavo (Pašić, 2002).
Slika št. 2: Mošeja v Logu pod Mangartom
(simbolizira Bošnjaka in gorskega strelca)

Slika št. 3: Spomenik v Logu pod Mangartom

Vir: Pašič, 2005

Vir: Pašič, 2005
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4.4.2. Socialistično obdobje ter obdobje po osamosvojitvi Slovenije
Zgodovino islama v Sloveniji bi morda lahko razdelili na dve obdobji: na socialistično, v
okvirih bivše SFR Jugoslavije in na obdobje po razpadu Jugoslavije, ki ga je za muslimane
zaznamovala predvsem vojna v Bosni in Hercegovini in kasneje na Kosovu. Drugo obdobje
močno zaznamuje tudi prihod beguncev iz teh območij. Glede na omenjena dejstva, bi lahko
govorili tudi o dveh obdobjih integracije. Prva integracija je potekala od šestdesetih let dalje,
ko so v Slovenijo prišli ekonomski imigrantje iz drugih predelov Jugoslavije, predvsem iz
Bosne in Hercegovine. Takrat so se muslimani organizirali v Islamsko skupnost, katere
institucionalni začetki segajo že v šestdeseta leta in jo kot versko skupnost registrirali na
Uradu Vlade RS za verstva leta 1976. Do devetdesetih let je bila Islamska skupnost
registrirana le v Ljubljani in imela le en đemat (odbor), ki je spadal pod islamsko skupnost
Slovenije in Hrvaške. Lahko bi rekli, da je bilo to obdobje »nevidnega islama«.
Drugo obdobje bi lahko opredelili kot obdobje po razpadu SFR Jugoslavije in razpadu
Islamske skupnosti SFR Jugoslavije. V tem obdobju je islam v Sloveniji postal vidnejši in
bolj organiziran. Slovenska Islamska skupnost se je odcepila od hrvaške (18. 12. 1994) in
ustanovila svoje lastno Muftijstvo.
Na konstitutivnem saboru (parlamentu) je bil sprejet statut organizacije, ki je prvič dobila tudi
muftija, sicer člana Rijaseta v Sarajevu. S tem dejanjem je slovenska Islamska skupnost
obdržala spiritualno entiteto, ki je npr. makedonska Islamska skupnost, ki ne priznava Rijaseta
v Sarajevu, ni obdržala. Skupnost priznava »izventeritorialno komponento« skupnosti v Bosni
in Hercegovini, točneje, v Sarajevu. Člani skupnosti so večinoma slovenski državljani, mufti
sam pa naj bi predstavljal le muslimane v Sloveniji. Nedvomno je, da pri konstituciji »nove«
Islamske skupnosti igra sarajevski Rijaset pomembno vlogo in bi ga lahko označili za
nekakšno transnacionalno telo, ki skupnosti pomaga, dokler se ta ne bo znašla sama. V
obdobju po kolapsu SFR Jugoslavije, ki je bila antireligiozno naravnana, je delovanje
Islamske skupnosti dobilo nove razsežnosti. V Sloveniji je nastalo še 13 đematov (odborov).
Razlog za porast đematov je najverjetneje ta, da je v novi državi po obdobju socializma prišlo
do reislamizacije, ravno tako kot tudi rekatolizacije. Danes ima slovenska Islamska skupnost
štirinajst đematov, od tega trije nimajo mesdžida (molilnice), dva nimata imama, en đemat pa
je le prijavljen in ne deluje. Slovenska Islamska skupnost je multietničnega značaja. V njej je
resda največ Bošnjakov, vendar sodelujejo tudi Albanci, Romi, Turki in Arabci (Kalčič,
2005).
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4.5. PROBLEMI ISLAMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
4.5.1. Gradnja mošeje
Prvi problem, ki ga želim izpostaviti je gradnja mošeje. Gradnja mošeje je v zadnjih letih
postala ena najaktualnejših in političnih tem v Sloveniji. Slovenija je ena redkih evropskih
držav, ki nima mošeje. V Sloveniji živeči muslimani so že konec šestdesetih let, natančneje
leta 1969, preko takratnega Mešihata za BIH zaprosili za dovoljenje, da bi v Ljubljani po
vzoru nekaterih evropskih prestolnic zgradili mošejo. Tako so leta 1982 v pripravo idejnega
načrta pritegnili slovenske arhitekte. Za najprimernejšega so izbrali načrt Fedje Koširja.
Državni organi so za najbolj ustrezno lokacijo izbrali ljubljanske Žale. Po pridobitve vse
dokumentacije in potrebnih soglasij je Regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine presodil, da lokacija mošeje ni v skladu s širšim kulturnim prostorom Plečnikovih
Žal. Naslednje leto je bil spremenjen in dopolnjen prostorsko izvedbeni načrt za območje Žal
in iz načrta Ljubljana 2000 je izginila tudi džamija. Kasneje je islamska skupnost ponovno
zaprosila za lokacijo in šele lokalne volitve leta 2001 so položaj v Ljubljani bistveno
spremenile. Soglasnost za izgradnjo islamske centra je bila sprejeta šele na zasedanju
Mestnega sveta občine Ljubljana 22. maja 2001. Lokacija, ki jo je mestni oddelek za
urbanizem in okolje kasneje potrdil, se nahaja med južno ljubljansko obvoznico in cesto v
Mestni log, na skrajnem mestnem jugu. Z določenimi spremembami je bil tako sprejet
osnutek o izgradnji islamskega kulturnega centra. Kasneje so začeli zastopniki v imenu Liste
za čisto pitno vodo z zbiranjem podpisov o naknadnem referendumu. Medtem sta ljubljanska
županja Danica Simšič in IS vložili iniciativo na Ustavno sodišče v RS za presojo ustavnosti
takšnega referenduma, Ustavno sodišče v RS pa je kasneje zavrnilo referendum. Mestna
občina Ljubljana (MOL) bi morala do konca oktobra 2004 poslati uradno ponudbo za odkup
zemljišča ob Cesti dveh cesarjev, kjer naj bi stala prva slovenska džamija, vendar se to ni
zgodilo. Poleg tega se je izkazalo, da parcela ni velika približno dva hektarja, kot so zatrjevali,
ampak je MOL lastnica okrog 1,5 hektarja zemljišča. Iz postopka za prodajo parcele so
izključili del zemljišča, ki je v postopku denacionalizacije. Šlo je za 2890 kvadratnih metrov,
ki se nahaja ob robu parcele, zahtevek za denacionalizacijo pa je vložil red lazaristov. Po več
kot enem letu sta Mestna občina Ljubljana in katoliški red lazaristov v četrtek 19. januarja
2006 sklenila dogovor, s katerim je občina odkupila 2800 kvadratnih metrov veliko zemljišče
ob Cesti dveh cesarjev. S tem je omogočen postopek, s katerim bo mestna občina Ljubljana
lahko ponudila parcelo ob Cesti dveh cesarjev v odkup Islamski skupnosti v Sloveniji za
gradnjo prve džamije na slovenskih tleh (Delo,… 2006; Pašić, 2005).
Sedanji prostori, s katerimi razpolaga islamska skupnost v Sloveniji so zelo majhni in ne
zadovoljujejo niti osnovnih potreb muslimanov. V tem trenutku se srečujejo s problemi pri
opravljanju molitev. Zaradi neprimernih pogojev je islamska skupnost prisiljena opravljati
samo nujne aktivnosti. Center bi zadovoljil verske, družbene in kulturne potrebe muslimanov
v RS. Islamski kulturni center bi vključeval vse karakteristike modernega centra, kakršne
vidimo v glavnih mestih tudi drugod po svetu. IKC naj bi imel prostor za ženske (mahfil),
prostor za verske aktivnosti, sanitarije za moške in ženske, tri učilnice za verouk, skupni
prostor, čitalnico, knjižnico, dvorano za predavanja, čajnico in kavarno, prostore za mladino,
restavracijo, poslovne prostore, skladišče in sanitarije za lokale, kurilnico, garaže in
stanovanja. Cilj skupnosti pa je tudi, da bi tak center obiskovali tako muslimani kot
nemuslimani (Pašić, 2005).
Moramo se zavedati, da imajo muslimani do džamije ustavno pravico, vendar so tukaj
prisotne težave z javnim mnenjem. Slovenska islamofobija je izredno močna, čeprav večina
Slovencev ve o islamu in muslimanih zelo malo.

23

4.5.2. Halal prehrana
Muslimani, ki ravno tako kot judje poudarjajo, da mora žival umreti tako, da čim manj trpi,
imajo halal (to, kar je dovoljeno) in haram (prepovedano). Haram je svinjina, divjačina,
alkohol, prepovedano pa je uživati tudi kri in nekatere živalske organe (recimo žolčnik,
vranico itd.). Najbolj znana prepoved - prepoved uživanja svinjskega mesa - pa ne velja, če je
vernik v položaju, ko nima izbire; takrat sme svinjino uživati zaradi preživetja.
Najhujša zagata pri hrani halal (poleg snovi, pridobljenih iz svinjine, na katere v sedanji
živilski industriji naletimo na povsem nepričakovanih mestih, na primer v na videz povsem
"nedolžnih" piškotih) je način klanja živali. Večini pravil halal - ne mučiti živali pred ubojem
in med zakolom samim, ne ubijati živali z udarcem po glavi ali elektrošokom - je zadoščeno s
sodobnimi veterinarskimi predpisi ali pa so - ne pripravljati noža za ubijanje pred očmi živali
- samoumevna v industrijskih obratih. Težje je, ko gre za obračanje glave živali v smer proti
Meki in za pravila, ki izhajajo iz prepričanja, da mora biti vsako dejanje storjeno v Alahovem
imenu, kar mora biti, povedano po domače, potrjeno z ustreznimi besedami ob zakolu.
Halal je že dolgo, ne samo v arabskem svetu, uveljavljena blagovna znamka. Vsak
proizvajalec hrane halal lahko pridobi pravico do uporabe logotipa halal skupaj s certifikatom,
ki se navadno vsako leto podaljšuje pri številnih, za to pooblaščenih organizacijah, kot sta
recimo The Halal Food Authority s sedežem v Londonu ali IFANCA (Islam Food and
Nutritional Council of Amerika). Ne glede na razširjenost hrane halal v svetu (v ruski
prestolnici lahko izdelke halal, tako kot pico v Ljubljani, naročite na dom) smo v Sloveniji
glede tega pravi siromaki. Nobeden od trgovskih velecentrov ne ponuja živilskih izdelkov z
oznako halal. Ali pripadniki islamske skupnosti v Sloveniji ne potrebujejo izdelkov halal?
Verniki rešujejo težave s halalom sami in upoštevaje odsotnost izdelkov halal na slovenskem
trgu. Je pa kar nekaj slovenskih prehrambenih podjetij, ki so v zadnjih treh letih prejele
certifikat halal. Certifikat halal je zagotovilo, da je v proizvodnji zadoščeno najstrožjim
higienskim pogojem, islamskim standardom ter najvišjim zahtevam kakovosti. To so
Perutnina Ptuj, Pivka perutninarstvo, Droga - Kolinska, Droga Portorož, Podravka,
Agromerkur. Žal pa se ta podjetja v večini odločajo za izvoz halal izdelkov in ne za slovenski
trg (Mladina,… 2005; Intervju IS Jesenice).

4.5.3. Odnos medijev
Naslednji problem, ki ga želim osvetliti je negativno poročanje medijev in s tem negativen
vpliv na javno mnenje o islamu in muslimanih. Množični mediji prek javnega mnenja
vplivajo na javnost, javno mnenje pa je izrazitev mnenj, stališč in razpoloženj javnosti o
vprašanju občega interesa. V bistvu gre za nek začaran krog. Množični mediji propagirajo
individualističen način življenja, vplivajo na intračloveško in interčloveško komuniciranje. V
današnjih družbah imajo množični mediji skoraj ekskluzivno kontrolo nad viri simbolov, ki so
potrebni za oblikovanje ljudskega soglasja, zlasti na področju etničnih odnosov. Američanom
in zahodnjakom (kar vključuje tudi slovenske medije) islam predstavlja atavizem, ki
domnevno grozi z vrnitvijo v srednji vek in destrukcijo tistega, kar je na Zahodu že sprejeto
kot demokratični red, na drugi strani pa islam predstavlja za muslimane reaktivni nasprotni
odgovor prvi podobi, ki je grožnja. V Sloveniji muslimani predstavljajo 2,4 % prebivalstva in
so lojalni državljani, vendar so v medijih vseskozi prikazovani kot nekaj negativnega,
nevarnega in drugačnega (Pašić, 2005).
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Ameriški strokovnjak John L. Esposito pravi, da islam velikokrat izenačijo s sveto vojno in
sovraštvom, fanatizmom in nasiljem, z nestrpnostjo in zatiranjem žensk. Muslimani so postali
grožnja zahodnemu krščanstvu (in posredno Sloveniji), še preden so postali problem.
Negativne podobe o islamu prevladujejo! Negativen naboj ima svoj razlog. To je predvsem
strah (predsodek) pred vsem, kar je drugačno. V slovenskih medijih so najbolj pogosti
predsodki, ki se pojavljajo v zvezi z islamom naslednji: gradnja mošeje, strah pred sektami,
zatiranje žensk, konfuzija z izrazom musliman in mohamedanec, globalni strah pred islamom
in »islamskim fundamentalizmom«.
Ni malo strokovnjakov, ki pravijo, da bo vojna med islamom in zahodno civilizacijo
nadomestila hladno vojno (Pfaff, 1995).
4.5.4. Slovenski predsodki do islama in muslimanov
Definicija predsodka ali stereotipa se razlikuje glede na kulturo, družbo, okolje,
narodnost...Ne obstaja splošna definicija, saj si predsodek vsak razlaga po svoje. Biti
stereotipen pomeni imeti ustaljen, nespremenljiv negativen odnos do nekoga ali nečesa
(Leksikon CZ, 1987). Ljudje, ki imajo o določenem posamezniku, skupini, stvari ali zadevi
negativno mišljenje so stereotipni. Predsodek je negativen, odklonilen odnos do koga ali česa,
neodvisen od izkustva. To je odnos do nekoga ali nečesa brez izkušenj o tem. In ravno osebe,
ki nimajo izkušenj, imajo strah pred tem, kar je vsekakor nelagoden občutek ter izhodišče za
nadaljnje stresne situacije. Predsodki, ki so prisotni v slovenskem prostoru, so del splošnega
strahu pred islamom in muslimani.
Že zaradi v zadnjem času nenehne navzočnosti islama in muslimanov v medijih, ki nam
dajejo (in marsikdaj vsiljujejo) svoje mnenje, tudi Slovenci do te tematike nismo nevtralni.
Slovenci, zlasti tisti, ki vedo o islamu zelo malo ali praktično nič, imajo pogostokrat o islamu
in muslimanih neke svoje predstave. Te pa so velikokrat precej negativne in v glavnem
izvirajo iz nepoznavanja islama. Zakaj so med Slovenci prisotni predsodki in od kod izvirajo,
bom poskušala razložiti na tem mestu.
Pri spoznavanju katerekoli religije je izrednega pomena, kakšne so prve informacije, ki jih
posameznik dobi o tej religiji. Že v osnovni šoli so islam in muslimani večkrat prikazani
neprivlačno. Dodaten slovenski »strah« pred islamom ustvarja tudi spomin na turške vpade na
slovensko ozemlje v srednjem veku. Da nimajo današnji muslimani v Sloveniji s tem ničesar
skupnega, o tem marsikdo ne razmišlja. Tisti, ki so se tako bali in še se bojijo Turkov, tudi ne
pomislijo na drugo dejstvo: omenjeni vpadi so se dogajali vsaj 500 let nazaj, tako da današnja
populacija ne more imeti objektivne slike o takratnih dogodkih. Žal tudi pozabljamo, da je
bila miselnost srednjeveškega človeka popolnoma drugačna od današnjega mišljenja, kar je
veljalo za vso srednjeveško populacijo, ne le za muslimane oz. Turke. Spet druga vrsta
slovenskih predsodkov je povezana s terorizmom. Vsakršno vprašanje terorizma je stvar oseb
ali skupin, ki uporabljajo vero za dosego svojega cilja. Potrebno je povedati, da islam obsoja
vsakršen terorizem, saj samo ime islam izhaja iz arabske besede selam, ki pomeni mir. Potem
so tu predsodki do same islamske religije oz. do vsakdanjega, praktičnega življenja
muslimana – vernika. To pa je seveda za slovensko razumevanje nemogoče, ker same religije
ne poznajo dovolj dobro. Tako npr. ogromno Slovenk in Slovencev »pomiluje« pokrite
muslimanke, ki da so v pokrivanje prisiljene, da so napol sužnje, popolnoma odvisne od volje
moža, itd. Nihče pa ne pomisli na to, da so se muslimanke za pokrivanje odločile same. Kot
pravi A. Pašić v svoji knjigi; islam ne potrebuje nobenega feminističnega gibanja in poseganja
v ženski družbeni sistem, saj so pravice žensk, kot tudi liberalizacija, jasno izražene v Koranu
in Sunni. Islam prav tako poudarja pomembnost biološkega spola, tako ženskega kot
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moškega. Obstajajo različne odgovornosti kot tudi pravice, ki jih sprejemata moški in ženska..
V zadnjem času se je v Sloveniji pojavilo novo »zanimanje« za islam. Seveda ne samo od
sebe, ampak v zvezi z dogodki 11. septembra v ZDA. V slovenskih medijih so se pojavile tudi
razne »teorije«, ki so sicer zavračale vojaški napad, vendar pa zahtevale nujnost miselne
prevzgoje muslimanov po svetu, ki bi jo morali začeti že kar po rojstvu muslimanskih otrok.
Seveda v stilu ameriških in zahodnoevropskih vrednot. Tu pa lahko tako musliman kot
objektiven nemusliman pomisli, kje sta tu demokratičnost in svoboda mišljenja.
Negativni predsodki vodijo v dikriminacijo in negativne stereotipe, ti pa nadalje povzročajo
spremembe v samovrednotenju manjšin in njihove identitete. Na območju nekdanje
Jugoslavije je nacionalistično gibanje kulminiralo v odcepitvi Sloveniji in v pridobitvi
samostojne države, pri čemer je prišlo do sprememb v nacionalni identiteti. Prišlo je do
negativne faze identifikacije pri formaciji identitete. Za negativno fazo je značilen
kontrastiven odnos, ko se posameznik ali narod identificirata kot drugačna od drugega,
medtem ko gre pri pozitivni fazi zlasti za samozavedanje. Pri odcepitvi od Jugoslavije je bila
pri mnogih posameznikih značilna negativna stopnja identifikacije, pogoste pa so bile tudi
identifikacije, da smo Slovenci drugačni od drugih etničnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije,
kar je spet oživelo stereotipe o marljivih in pametnih Slovencih in drugačnim »jugom«.
Nekateri so bili mnenja, da z »jugom« nimamo nič skupnega in tako so zavračali kakršnokoli
povezanost Slovenije z Balkanom. Lahko bi rekli, da se je z osamosvojitvijo Slovenije okrepil
»kulturni rasizem« ki predpostavlja razlike v kulturi in poudarja nekompatibilnost življenjskih
slogov in tradicij (Miron, 1999). Zaradi takšnega kulturnega rasizma pa prihaja do prikrivanja
etnične identitete. Na poudarjanje in izkazovanje etnične identitete vpliva predvsem razmerje
moči med skupinami v stiku. Pripadnik nedominantne, stigmatizirane etnične skupnosti ne
izkazuje elementov svoje etnične identitete oz. se predstavlja kot nosilec večinske identitete,
lahko pa ravno zaradi diskriminacije in kulturnega rasizma razvije določeno stopnjo
pozitivnega vrednotenja etnične pripadnosti, ki vsebuje emocionalno dimenzijo (to so lahko
čustva, ki jih posameznik goji v odnosu do svoje etnične skupnosti z vsem njenim kulturnim
ozadjem in zgodovino) ali celo moralno dimenzijo pripadnosti (ta se nanaša na občutke
odgovornosti, ki vsebuje emocionalno dimenzijo do lastne skupnosti) (Musek, 1994).
Rezultati nekaterih empiričnih raziskav so pokazale, da gre ravno pri Bošnjakih in
Muslimanih za tesno povezavo z njihovo kulturo, tradicijo in s tem do pozitivnega
samovrednotenja.
4.5.5. Proces reislamizacije muslimanske skupnosti v Sloveniji
S terminom »manjšina« se v družbenih vedah najpogosteje označuje socialno skupino, ki je
zaradi svojstvenih (verskih, rasnih, etničnih in kulturnih) značilnosti različna od večinske
družbe, v katero je vključena, in/ali diskriminirana iz socio – ekonomskega in političnega
vidika. V bistvu so manjšine tudi tiste socialne skupine s samosvojimi biološko – kulturnimi
značilnostmi, ki so nekako »preživele« asimilacijske procese večinske družbe in v bolj ali
manj odločni obliki postavljajo tudi določene zahteve po priznanju lastnih etničnih pravic oz.
lastne »drugačnosti« v okviru držav, v katerih se nahajajo. Danes se vse bolj uveljavlja načelo
multikulturnosti, ki medetnične odnose usmerja na enakopravnejšo raven in s tem presega
običajne tendence oz. procese kulturne adaptacije ali akulturacije. V novejšem obdobju so
primeri akulturacije običajnejši od primerov preproste adaptacije, kar pomeni, da smo priče
tendenčnemu preoblikovanju človeka v »večjezično« in »multikulturno« osebnost. Z
razvojem družbeno ekonomskih faktorjev prihaja do novih situacij, ki vplivajo tako na
preoblikovanje same manjšinske specifike kot na spremembe v odnosu manjšina –
dominantnost. Iz manjšinske perspektive gre vsekakor poudariti, da procesi družbene
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modernizacije, ki vključujejo industrializacijo in terciarizacijo manjšinskega prebivalstva, še
posebno pa njegovo urbanizacijo, postavljajo manjšino pred dilemo, ali naj se vse bolj
integrira v sodobno družbo ali naj se mobilizira okrog lastnih kulturnih značilnosti. Večinoma
prihaja pri modernizaciji manjšinske družbe do svojstvene sinteze obeh možnih ekstremov,
saj je ta pripomogla k porastu izobrazbene ravni, povečevanju prostega časa in šerjenju
komunikacijskih sredstev, vsi ti dejavniki pa so sprožili intenzivno vertikalno in socialno
mobilnost, ki je bila spričo zamudniškega značaja perifernih in etnično mešanih območij v
mnogih primerih nagla, da ni povzročila popolne adaptacije manjšinskega prebivalstva.
Nasprotno, to prebivalstvo je z modernizacijo oz. iz nje izhajajočo večjo intelektualno
razgledanostjo in povečanim prostim časom pridobilo dodatne elemente za mobilizacijo v
korist svoje izvorne kulture, ki jo je v nekaterih primerih ponovno obudilo in revitaliziralo
(Bufon, 1999).
Glede na etnografske podatke s katerimi razpolagamo, si skorajda upam trditi, da gre za
etnično mobilizacijo, ki pa pri vzpostavljanju svoje identitete operira s simbolnimi znaki svoje
kulture za katero je najbolj značilna prav islamska vera. Za spremenjeno obnašanje
muslimanov v Sloveniji obstaja verjetno več razlogov. Nedvomno je eden izmed razlogov
povezan s tem, da je bila bivša SFR Jugoslavija nenaklonjena kakršnikoli religiozni obliki
udejstvovanja in je kot taka zatirala tudi oblačilni kod, ki bi kazal na religiozno simboliko. S
propadom Jugoslavije je sekularizacija družbe izgubila svojo moč in tako kot se je slovenska
družba postopoma rekatolicizirala, so Bošnjaki in ostali muslimani v iskanju svoje nove
identitete začeli z reislamizacijo. Simboli islama so tako postali vidni na oblekah muslimank,
prisotni pa tudi v zahtevi slovenskih muslimanov, da se jim odobri pravica do gradnje mošeje.
Po drugi strani predpostavljam, da se je kohezivnost Bošnjakov in drugih muslimanov
dviginila tudi zaradi eksodosa in genocida, ki so ga doživeli v zadnji vojni. V času vojne v
devetdesetih je v Slovenijo namreč prišlo ogromno beguncev, ki se ob koncu vojne niso mogli
vrniti v domovino, ker so bili njihovi domovi porušeni ali pa so bile razmere tam tako
neurejene, da vrnitev enostavno ni bila mogoča. Sredi leta 1992 je iz Bosne in Hercegovine
tako prišlo čez 70 000 beguncev, od katerih jih je po nekaterih podatkih v Sloveniji ostalo
3500. Med njimi naj bi bilo 80 % Bošnjakov, torej muslimanov po veri. Mobilizacija
muslimanov v Sloveniji je očitno povezana tudi s kalvarijo muslimanov v Bosni in
Hercegovini in migracijami v Slovenijo, kjer so se zatekli v zbirnih centrih ali pri tukaj
živečih sorodnikih. Muslimani so bili v zadnji vojni žrtve medetničnih bojev, v katerih se je
medsebojno sovraštvo konstituiralo tudi na religiozni razliki, česar pa seveda ne moremo
posplošiti na vojno med muslimani in pravoslavci ali katoliki, temveč lahko rečemo, da je
med vojno tudi religija služila kot ideologija v konstruiranju etnične razlike in posledično
sovraštva. Zaradi tega niti ni presenetljivo, da nekateri muslimani svojo identiteto sedaj
ponovno gradijo ravno na religiozni razliki. Reislamizacija tako izgleda kot reakcija na
diskriminacijo, ki so jo bosanski muslimani doživeli predvsem v vojni, etnografska evidenca
pa kaže tudi na to, da se je marsikdo, ki pred vojno ni opravljal svojih verskih dolžnosti, v
religijo zatekel ravno v stiski zaradi vojnih grozot. Prav v tem času so muslimani v javnosti
tudi ponovno izpostavili problem dodelitve lokacije za gradnjo mošeje, do katere imajo po 7.
členu slovenske ustave vso pravico. Povratno pa je želja po gradnji mošeje postala simbol
drugosti za večinsko prebivalstvo Slovenije. Iz študij migracij je znano, da vračanje manjšin k
tradicionalnim vrednotam, kot odgovor na diskriminacijo v novem okolju, pogosto izzove
ponovno diskriminacijo zaradi simbolne drugosti. Ravno znaki drugosti pogosto postanejo
simbolna tarča napadov s strani raznih progresivnih sekularistov in nacionalistov, kar se v
Sloveniji odraža predvsem na ravni medijev. Takšne reakcije so v »študijah reislamizacije«
preverjena praksa (Kalčić, 2004).
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5. PROSTORSKI IN DRUŽBENI UČINKI MUSLIMANSKIH
SKUPNOSTI V SLOVENIJI (Jesenice, Velenje, Trbovlje)
Ekonomske migracije v bivši Jugoslaviji so pripomogle k nastanku novih narodnostnih
manjšin, na področju, kjer so bila do tedaj ozemlja dokaj homogena, tako v verskem kot v
etničnem smislu. V začetku 60. let so v Slovenijo s trebuhom za kruhom prišli prebivalci
bivše Jugoslavije, naseljevali pa so se predvsem v rudarskih, železarskih krajih, krajih kjer so
potrebovali manj kvalificirano delavsko silo. Tako so naseljevali rudarske kraje kot so:
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Velenje, Šoštanj, Anhovo, Mežica, krajih z železarsko in
jeklarsko industrijo: Maribor, Celje, Jesenice, Ljubljana, Kranj, Novo Mesto, Zreče ter
obmorske kraje: Piran, Koper, Izolo in Portorož. V Slovenijo so prihajali z mislijo ostati leto
ali dve, vendar so ostajali dlje, se poročali in si ustvarjali družine. Po letu 1992 so prejeli tudi
državljanstvo in tako so postali državljani Republike Slovenije. Po osamosvojitvi so nastajala
številna muslimanska društva, med katerimi je najbolj organizirana islamska skupnost s
sedežem v Ljubljani, katere začetki segajo v leto 1967. Ostali odbori so nastajali šele po
osamosvojitvi leta 1992 in danes so muslimani organizirani v številna kulturna, športna,
verska društva.
Etnične skupnosti gojijo svojo kulturo v različnih društvih. V prid aktivnemu kulturnemu
delovanju govorijo številna društva širom Slovenije (Kulturno društvo Ljiljan, Primorski
Ljiljan, društvo Biser Jesenice, društvo Kotorana v Sloveniji (Doboj), BMKD (Bošnjaško
mladinsko kulturno društvo Velenje), kulturno umetniška društva širom Slovenije, Bošnjaška
kulturna zveza Slovenije "Preporod", društvo Sandžak, društvo študentov iz Bosne v Sloveniji
(BH4); humanitarna društva in organizacije; Svetloba iz Velenja, Merhamet iz Ljubljane in
Jesenic ter politično organizacija SDA-Stranka Demokratske Akcije).
Muslimanska skupnost v Sloveniji izdaja tudi svoja glasila in časopise. Prvo glasilo »Sabah«
je izdala islamska skupnost Velenje leta 1994, dve leti kasneje je na Jesenicah izšlo glasilo
muslimanske študentske mladine »MOJ«, leta 1998 pa je začelo z izdajanjem glasila tudi
društvo Sandžak iz Ljubljane. Leta 2000 so začeli z izdajanjem časopisa Bošnjak in je do
danes izšlo že 21 številk.
Poleg tega imajo tudi svoje spletne strani ter radijsko oddajo Podalpski selam, ki je na
sporedu vsako drugo soboto. Podalpski selam je oddaja v bosanskem jeziku, ki ima svoje
začetke v letu 2004, razpravljajo pa predvsem o temah, ki so v interesu bošnjaške skupnosti v
Sloveniji. Oddaje so po večini informativnega in izobraževalnega značaja.Od leta 2005 jim
finančno pomaga Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (Bošnjaški internet portal,…
2005).
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5.1. ISLAMSKA SKUPNOST JESENICE
Slika št. 4 : Objekt IS Jesenice
Islamska skupnost Jesenice je ena od 14 lokalnih
organizacij v Sloveniji, jeseniška je po velikosti druga
največja in je verjetno najbolj aktivna skupnost. Začetki
jeseniškega odbora segajo v leto 1969. Tistega leta je
bil organiziran prvi mevlud (slavospev o življenju
poslanca Mohameda) v šolski telovadnici in železniški
postaji. Skupnost ima svoje prostore od leta 1989, ko so
odkupili in preuredili hišo na Kejžarjevi cesti na
Jesenicah. Prej so se dobivali na železniški postaji, v
Vir: Pašić, 2005
kinodvorani, tudi pri kakšnem članu. Prostori obsegajo
mesdžid (molilnico), kjer opravljajo verske obrede, učilnico, kjer poteka pouk dvakrat
tedensko za 150 predšolskih in srednješolskih otrok, pisarniške prostore in stanovanje za
imama (duhovnika) ter knjižnico. V njej hranijo 2000 knjižnih del v bosanskem in angleškem
jeziku, poleg tega pa knjižnico uporabljajo še za druge dejavnosti. V skupnost je včlanjenih
1336 družin z območja od Radovljice do Kranjske Gore, kar predstavlja okoli 90 odstotkov
muslimanskih družin s tega območja (Intervju IS Jesenice).
Na podlagi popisa prebivalstva iz leta 2002 o narodni pripadnosti, se je narodno opredelilo
3496 od skupno 3885 prebivalcev islamske veroizpovedi. Največ se jih je opredelilo za
Bošnjake (2508), sledijo Muslimani (656), Slovenci (208), Albanci (78) ter drugi narodno
opredeljeni. Narodno neopredeljenih prebivalcev islamske veroizpovedi je bilo po zadnjem
popisu 389, od tega se jih je za Bosance opredelilo 289, nekaj pa je bilo tudi neopredeljenih
oz. na vprašanje niso želeli odgovorit. Muslimani na Jesenicah predstavljajo 18 % celotnega
prebivalstva
Kar se tiče starostne strukture muslimanov na Jesenicah je iz podatkov razvidno, da je
islamska skupnost mlajša kot pa celotno prebivalstvo občine Jesenice. In sicer je odstotek v
vseh razredih do 60 let večji, od razreda 60 let dalje pa je odstotek manjši pri prebivalcih
islamske veroizpovedi. Na to kažejo tudi grupirani podatki v spodnji tabeli!
Tabela št. 2: Primerjava starostne strukture muslimanov ter podatkov za celotno občino
muslimani
0 - 15
15 - 29
30 - 44
45 - 59
nad 60

19%
27 %
28 %
20 %
6%

Občina
Jesenice
14,7 %
22,5 %
22,2 %
17 %
7,8 %

Vir: Statistični urad RS,… 2002 (citirano 23. 1. 2006)
Izobrazbena struktura muslimanov na Jesenicah je v primerjavi s podatki za celotno občino
slabša. Če združim kategorije brez izobrazbe, nepopolna OŠ in OŠ, odpade pri muslimanih
kar 50,4 % , za celotno občino Jesenice pa 35,4 %. Pri podatkih za celotno občino je tudi višji
odstotek z dokončano srednjo poklicno oz. strokovno šolo (Jesenice – 56,1 %, muslimani –

29

39,2 %) ter višjo izobrazbo (Jesenice – 3,9 %, muslimani – 0,7 %). Zanimivo pa je, da je
odstotek z visoko izobrazbo pri muslimanih višji kot pri podatkih za celotno občino Jesenice.
Podatki o aktivnosti muslimanov glede na zadnji popis kažejo na to, da je zaposlenih 1693,
brezposelnih je 511, šoloobveznih otrok, dijakov in študentov je 412, upokojencev 387,
gospodinj je 71 ter samozaposlenih 31. Pri kategoriji o brezposelnosti je odstotek približno
enak tako pri muslimanih kot celi občini, je pa razlika pri kategoriji zaposleni. Pri muslimanij
je odstotek zaposlenih 54 %, pri podatkih za celotno občino pa znaša 79 % (Statistični urad,
… 2002).
Na Jesenicah je skupnost zelo močna, saj tam živi približno 5000 vernikov islamske
veroizpovedi. Aktivnih članov pa je nekaj manj kot 1500. Na vsake štiri leta člani islamske
verske skupnosti izvolijo novo vodstvo, ki je sestavljeno iz predsednika skupnosti,
podpredsednika, blagajnika ter nadzornega sveta. Na zadnjih volitvah v decembru 2001 so se
odločili in starejše zamenjali z mlajšimi in bolj izobraženimi. Na Jesenicah pred letom 1998
niso imeli primera prestopa v islam, od takrat do danes pa smo imeli 7 prestopov, od tega 6
deklet, ki so visoko izobražene. IS Jesenice v večini predstavljajo Bošnjaki, članov drugih
narodnosti je zelo malo.
Na Jesenicah ni registriranega društva, v katerega bi se vključevali neBošnjaki. Drugače je
izredno aktivno Kulturno – športno društvo Bošnjakov Biser, v katerega je včlanjenih več kot
300 članov. Kulturno društvo je leta 2003 začelo delovati v prenovljenih prostorih nekdanje
ledarne. Prostori merijo 240 kvadratnih metrov in so velika pridobitev predvsem za mlade, ki
bodo tako lahko razvijali različne kulturne, športne in družabne dejavnosti. Društvo ima okoli
150 aktivnih članov, od tega jih je 80 % mladih od 24 let dalje. Aktivne so tudi tri folklorne
skupine: otroška (5-8 let), starejša otroška (9-14 let) in mladinska (od 15 let dalje). Cilji in
nameni društva so prirejanje kulturnih prireditev in umetniških večerov s prikazovanjem
bošnjaške kulturne dediščine, ohranjanje bošnjaške kulture, etno glasbe in običajev,
prizadevanje za strokovno raven dela društva, delo z otroci in mladimi, spodbujanje članov za
strokovno izpopolnjevanje, povezovanje ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev na področju
dejavnosti društva, sodelovanje s sorodnimi društvi doma in po svetu, povezovanje s
slovenskimi kulturnimi društvi. Društvo je povezano z bošnjaškim društvom Biser ter z BKSS
- om iz Ljubljane… Takšna društva kot je Biser se financirajo zlasti iz članarin, prostovoljnih
prispevkov simpatizerjev društva, subvencij občine, nekaj malega sredstev pa jim namenja
tudi ministrstvo za kulturo.
In kako je z vsakodnevnim življenjem muslimanov na Jesenicah?
Tako kot drugje tudi na Jesenicah molijo 5 krat na dan. Po islamu je obvezna molitev v
skupini, ker pa je danes večina ljudi v službah, je to težko. K vsaki molitvi redno prihaja okoli
30 ljudi. Prva jutranja molitev mora biti končana pol ure pred sončnim vzhodom, temu sledijo
še štiri molitve (opoldne, ikindija, večerni molitvi – akšam in jacija). Duhovnikov je zaenkrat
dosti. Na zagrebški srednji šoli s poudarkom na islamu se trenutno izobražujejo trije
Jeseničani.
Islamska skupnost si zelo prizadeva, da se otroci čimbolj izobražujejo. V svoji učilnici imajo
štiri računalnike in internet. Študentje pomagajo otrokom s težavami v šoli, na fakultete pa
gre vsako leto vse več mladih. Stremijo tudi k temu, da se otroci v prostem času ukvarjajo čim
več s športnimi aktivnostmi oz. s kakšnimi drugimi aktivnostmi (vključevanje v kulturna
društva).
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Na Jesenicah je okoli trideset žensk, ki redno nosijo ruto, nekaj pa jih nosi občasno. Vsaka
polnoletna ženska je lahko odkrita, brez rute, le v družini in med ženskami. Ne sme se
razkazovati in izzivati s svojo zunanjostjo, zlasti če je poročena.
Na to, da veliko muslimank na Jesenicah ne nosi rut, vpliva okolje, je pa tudi zagotovo
posledica prejšnjega režima. Prve so se pojavile v letih 1992, 1993, ko se je pričela
demokratizacija. Tiste, ki so si spet nadele rute, so bolj ali manj visoko izobražene in
razumejo, kar jim nalaga koran (Intervju IS Jesenice).
Slika št. 5: Muslimansko pokopališče na Jesenicah
Kar se tiče odnosov muslimanov na Jesenicah z
večinskim prebivalstvom se večina jeseniških
muslimanov strinja, da so se razmere na Jesenicah
pretežno umirile, da se v mesto upanje ne vrača samo
na krilih čedalje ambicioznejše renovacije in gradnje
nekaterih objektov, temveč naj bi se bili uredili tudi
odnosi z drugimi.

Vir: Pašić, 2005
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5.2. ISLAMSKA SKUPNOST VELENJE
Slika št. 6: Objekt IS Velenje
Velenje, nekoč ponos socialističnega razvoja, je mesto,
ki je nastalo po načrtu. Mesto je dobilo ulice, bloke,
zelenice, nov urbanistični načrt, rudarji pa niso več
živeli v kasarniških stavbah s svinjakom in kurnikom,
pač pa v velikih in snažnih stanovanjih. Število
prebivalcev je naglo naraščalo; leta 1948 je imelo
Velenje dobrih 1000 prebivalcev, štirideset let
kasneje jih je štelo že skoraj 30.000. Vsa ta množica
gomazečih in pridnih delavskih rok se je morala v
Velenje priseliti, veliko jih je prišlo iz Slovenije, veliko
pa tudi iz republik nekdanje Jugoslavije. Narodno
Vir: Meserko, 2006
pestra sestava nekdaj le rudarskega mesta je seveda
bistvena za razumevanje tukaj delujoče islamske skupnosti. Večina "velenjskih" muslimanov
je v mesto prišla skupaj z drugimi prebivalci, v mestu so že nekaj desetletij, tukaj ustvarjajo in
živijo. Muslimani so se v Šaleško dolino začeli priseljevati v šestdesetih letih, najprej so delali
predvsem v rudniku, kasneje, ko so v mesto prišle njihove družine, pa tudi v Gorenju in še
kje. Velika večina jih je ostala tukaj, sedaj v Velenju raste že tretja generacija.
Zaradi vojne v bivši Jugoslaviji so v slovenska mesta začeli množično prihajati begunci. Ti so
bili doma vajeni opravljanja verskih obredov in ta želja je ostala tudi po tem, ko so prišli v
Slovenijo. Begunci so pripomogli k temu, da se je tudi pri muslimanih živečih v Sloveniji
prebudila želja po opravljanju verskih obredov. V Sloveniji so tako v času po osamosvojitvi
začeli nastajati odbori islamske skupnosti, leta 1994 pa je bil registriran tudi velenjski odbor.
Na začetku (leta 1993) so opravljali molitve v Vegradovem samskem domu in takrat so imeli
že prvega imama (duhovnika), ki je opravljal tudi verouk. Kasneje so najeli prostore v stavbi
Ljudske univerze, pred dobrimi petimi leti pa so se preselil na Partizansko ulico, v hišo,
zraven katere je zrasel manjši verski objekt, mesdžid, kakor verskemu objektu brez minareta
pravijo muslimani. Po vrnitvi beguncev v Bosno je odšel tudi prvi imam in takrat je prišel
sedanji duhovnik g. Nijaz Salkić. Z letom 1994 se je začelo tudi bolj množično obiskovanje
verouka in v tem letu je prišlo do registracije islamske skupnosti v Velenju, kot je bilo že
zgoraj navedeno. Z vse večjim številom vernikov pa se je začela pojavljati prostorska stiska.
Ponudila se jim je možnost odkupa hiše na Partizanski ulici, ki so jo v dveh letih renovirali in
povečali. Vse do danes je ostala hiša na Partizanski ulici sedež njihove skupnosti, kraj kjer
prihajajo verniki petkrat dnevno na molitev in mesto, kjer gojijo svoj jezik, kulturo in običaje.
Islamska skupnost v Velenju ima tudi aktivno mladinsko društvo Bošnjakov. Društvo je bilo
ustanovljeno lanskega leta (2005) in je nevladno, prostovoljno ter nepridobitno združenje
mladine s področja občine Velenje ter sosednjih občin in pri tem deluje na različnih področjih
kulture, izobraževanja, športa ter dobrodelnosti.
Društvo je razdeljeno na različna področja oziroma ima različne sekcije, ki tvorijo enotno
težnjo k spoznavanju, učenju ter delovanju na različnih področjih kulture, izobraževanja,
športa ter dobrodelnosti. Posebnost društva je, da predstavljajo Bošnjaško mladinsko kulturno
združenje tj. druženje mladine Velenja, ki imajo korenine v Republiki Bosni in Hercegovini.
Pri tem so oblikovane folklorna, športna, literarna, dramska, dobrodelna sekcija, računalniška,
debatna ter SOS sekcija. Skupen cilj vsem sekcijam je samo učenje in spoznavanje do sedaj
nepoznanega in ohranjanje znanega. V Velenju raste in živi že 3. generacija ljudi, ki imajo
korenine v Republiki Bosni in Hercegovini. Na tem mestu bi želela povedati, da nobeno
drugo muslimansko društvo (razen bošnjaških) ni registrirano na Upravnih enotah Velenje,
Jesenice in Trbovlje.
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Muslimanska skupnost v Velenju šteje 500 – 600 članov letno. Člani so pripadniki različnih
narodnosti: Makedonci, Albanci, Črnogorci, Muslimani iz Sandžaka, največ pa je seveda
Bošnjakov. Na to kažejo tudi podatki zadnjega popisa v Velenju, kjer se jih je od skupno
2895, narodno opredelilo 2486 muslimanov, narodno neopredeljenih pa je 409. Največkrat so
se opredelili za Bošnjake (41 %) ter za Muslimane (35%), temu pa sledi opredelitev za
Slovence in Albance (4 %). Za kategorijo Bosanec, kot narodno neopredeljeni se je opredelilo
11 % muslimanov v Velenju, ostali na to vprašanje niso želeli odgovoriti.
Če se dotaknemo starostne strukture muslimanov v Velenju, nam spodnja tabela kaže
podatke, da je muslimansko prebivalstvo mlajše kot pa ostali prebivalci. Na to kažejo podatki
v spodnji tabeli, kjer je odstotek muslimanov do razreda 45 let povsod višji, nad 45 let pa
nižji. Se pravi, da je pri muslimanih več mlajšega prebivalstva in manj starega, kljub temu, da
je v Velenju na sploh mlajše prebivalstvo kot pa v ostalih dveh občinah (Velenje in Jesenice).
Zlasti opazno je odstopanje pri starosti nad 65 let.
Tabela št. 3: Primerjava starostne strukture muslimanov ter podatkov za celotno občino
STAROST muslimani
v Velenju
0 – 14
17 %
15 – 29
29 %
30 – 44
33 %
45 – 59
20 %
nad 60
1%

občina
Velenje
15 %
24 %
24 %
22 %
15 %

Vir: Statistični urad RS,… 2002 (citirano 23. 1. 2006)
Izobrazbena struktura muslimanov v Velenjski občini kaže slabšo podobo kot izobrazbena
struktura prebivalcev v celotni občini. Če združim kategorije brez izobrazbe, nepopolna
osnovna šola in dokončana osnovna šola odpade kar 48 % muslimanov v te tri kategorije,
medtem ko sodi le 5 % ostale populacije v občini v to skupino. Dokončano srednjo šolo ima
49 % muslimanov, medtem ko je odstotek za celotno občino 58 %. Velika razlika pa se pojavi
zlasti v končani višji oz. visokošolski izobrazbi. Pri muslimanih je le 1 % ljudi z dokončano
fakultetno izobrazbo pri podatkih za celotno občino pa znaša 11 %. Vendar pa menim, da se
izobrazbena struktura izboljšuje in takšen trend lahko pričakujemo tudi v prihodnje.
Nadalje nam podatki o aktivnosti kažejo na to, da je odstotek brezposelnosti zelo podoben
tako pri muslimanih (10 %), kot pri podatkih za celotno občino (12 %). Večja razlika pa se
pojavlja pri podatkih o zaposlenosti, kjer znaša pri muslimanih ta podatek 61 %, pri občini
Velenje pa 83 %.
Na splošno lahko rečem, da v Velenjski občini med muslimanskim prebivalstvom
prevladujejo Bošnjaki, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe, so v primerjavi z ostalimi prebivalci
v občini mlajši, zasedajo slabša delovna mesta in se med njimi pojavlja večja brezposelnost
(Statistični urad,… 2002).
Po pogovoru z njihovim predstavnikom imajo muslimani dobre odnose z lokalnimi oblastmi
in ostalim prebivalstvom, je pa seveda možno občasno zaznati tudi nekaj diskriminacije.
Glavni problem, s katerim se srečujejo je prostorska stiska, vendar kot je dejal njihov
duhovni vodja, morajo biti strpni in se sprijazniti s trenutnim strahom, ki ga imajo Slovenci, a
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čez čas se bo tudi to uredilo. V prihodnosti pa seveda vsi upajo, da bodo enkrat dočakali tudi
džamijo na slovenskih tleh. Na tem mestu se mi zdi smiselno izpostaviti tudi problem pokopa
muslimanov. Trenutno še nimajo svojega dela pokopališča, kjer bi lahko skladno s svojimi
običaji izvedli pokop, so pa v fazi dogovarjanja z mestnimi oblastmi, da jim dodeli del
pokopališča. Velenjska muslimanska skupnost se trudi biti čim bolj odprta in fleksibilna,
sprejmejo vsakogar in so odprti za dialog. Njihova glavna naloga je ohranjati vero, predvsem
pa se trudijo zaščititi svoje otroke in mladino pred slabimi stranmi življenja (Intervju IS
Velenje).
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5.3. ISLAMSKA SKUPNOST TRBOVLJE
Slika št. 7: Objekt IS Trbovlje
Islamska skupnost v Trbovljah je bila ustanovljena
leta 1993. Med vojno v Bosni in Hercegovini je
prišlo v Zasavje veliko število beguncev. Z njimi je
prišla tudi njihova vera, kultura, način življenja in
tako se je kot drugje v Sloveniji pojavila želja po
ustanovitvi lastne islamske skupnosti. Skupnost v
Trbovljah je srednje velika skupnost, šteje 450
aktivnih članov in ker je član skupnosti le ena oseba
iz družine, je skupno število aktivnih muslimanov tri
do štirikrat večje od omenjene številke. Člani
prihajajo iz petih občin in sicer Radeč, Zidanega
Vir: Meserko, 2006
Mosta ter treh revirskih krajev tj. Zagorja, Trbovelj in
Hrastnika. Prvotno izhajajo iz severne in
severnozahodne Bosne (Krajine, Bihača, Kladuše, Tuzle). Največ članov je Bošnjakov,
majhen odstotek pa predstavljajo tudi Albanci ter Makedonci.
Po podatkih zadnjega popisa iz leta 2002 je bilo v Trbovljah 968 narodno opredeljenih in 224
narodno neopredeljenih muslimanov. Med narodno opredeljenimi se jih je največ opredelilo
za Bošnjake (495) in Muslimane (327), temu sledijo Slovenci (97) ter drugi (12). Med
narodno neopredeljenimi pa se jih je največ opredelilo za Bosance (177) od skupno 224
neopredeljenih.
Starostna slika muslimanov v občini Trbovlje je podobna tisti iz Jesenic. Procentualno
gledano je do starosti 45 let višji odstotek pri muslimanih kot pa pri podatkih za celotno
občino. Nad 45 let pa je odstotek nižji, kar kaže na to, da je muslimanska populacija mlajša v
primerjavi s celotnim prebivalstvom znotraj občine. Več je mladega in manj je starega
prebivalstva. Na to kažejo tudi podatki zbrani v spodnji tabeli.
Tabela št. 4: Primerjava podatkov o starosti muslimanov s podatki za celotno občino
STAROST muslimani
v Trbovljah
0 – 14
26 %
15 – 29
23 %
30 – 44
36 %
45 – 59
14 %

Občina
Trbovlje
13 %
21 %
23 %
22 %

Vir: Statistični urad,… 2002 (citirano 23. 1. 2006)
Primerjava izobrazbene strukture kaže na trend slabše izobrazbe pri muslimanih. Odstotek
muslimanskega prebivalstva, ki ima dokončano zgolj osnovno šolo ali manj znaša kar 51 %,
medtem ko je procent za celotno populacijo nižji in sicer 32 %. Manjši je tudi odstotek pri
muslimanih z dokončano srednjo šolo, še nižji pa z višjo in visoko izobrazbo. Srednjo šolo
ima tako dokončano 49 %, fakultetno izobrazbo pa zgolj 0,6 % muslimanov. Odstotek za
celotno prebivalstvo v občini z dokončano srednjo šolo znaša 57 %, z dokončano fakultetno
izobrazbo pa 11% (Statistični urad,… 2002).
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Za delovanje islamske skupnosti v Trbovljah skrbi odbor sestavljen iz šestih članov. Njegova
naloga je urejanje formalnih zadev, organiziranje dela, vključevanje novih članov,
administracija ter zastopanje lokalne skupnosti. V Trbovljah so izmed vseh treh skupnosti
najmanj organizirani, tako da obstaja le mladinsko društvo, žal pa dobro organiziranega
društva, kot ga imajo na Jesenicah in Velenju, tukaj ni. Razlog za slabo organiziranost in
nedelovanje društev sega v sam začetek delovanja lokalnega odbora. Muslimani živeči v
Zasavju ter begunci so s skupnimi močmi leta 1993 dosegli registracijo odbora in odkupili
staro hišo, nato pa so osem let čakali na pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev
novega poslovno – stanovanjskega objekta. V tem času se je odvijala tako papirna vojna kot
vojna s sosedi ter trboveljskim županom. Lokacijskega dovoljenja ni bilo več mogoče
izpodbijati, na gradbeno pa se je pritožil sosed. Leta 2001 so muslimani v Zasavju začeli
graditi novo džematsko hišo, a tudi sedaj kaže, da tega objekta ne bodo uspeli dokončati. Pred
dvema mesecema jim je inšpekcija prepovedala uporabo objekta in tako sedaj za svoje
molitve, druženja ter urejanja pravno – formalnih zadev uporabljajo »barako«. Po besedah
njihovega duhovnika (imama), trboveljski odbor stagnira in dejansko jim lokalna oblast
onemogoča razvoj ter normalno delovanje. Skupnost je izredno slabo razvita. Mladina ne
more opravljati verouka, k molitvi v barako hodijo le redki, nimajo knjižnice, društev…
A kljub vsemu je vsako leto več vernih muslimanov, ki se vključujejo v lokalni odbor, z željo
po druženju, negovanju svoje drugačnosti (kulture, jezika, vere). V prihodnosti si želi
skupnost več razumevanja s strani občine, več dialoga, več druženja z ostalimi verskimi
skupnostmi v Zasavju ter nazadnje manj nestrpnosti in večje sožitje med muslimani in
ostalimi prebivalci (Intervju IS Trbovlje).
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6. PREDSTAVITEV IZBRANIH TESTNIH OBMOČIJ s
pomočjo podatkov pridobljenih z anketami
V poglavju bom predstavila rezultate, ki jih je dalo raziskovalno delo na »terenu«. Naslednje
pisane vrstice so zaključki in spoznanja izključno iz osebnih pogovorov in anketiranja. V
poglavju bom predstavila nekatere demografske, socialne, ekonomske značilnosti
muslimanske skupnosti v Sloveniji na primeru treh izbranih lokalnih skupnosti; Jesenic,
Velenja in Trbovelj. Dognanja so združena v različne tematske sklope, analiza odgovorov pa
je predstavljena grafično in opisno. V anketi je skupno sodelovalo 118 anketirancev, s tem da
je bilo na Jesenicah in v Trbovljah izpolnjenih po 39 anket, v Velenju pa 40.

6.1. DEMOGRAFSKA STRUKTURA ANKETIRANCEV
6.1.1. Spolna sestava
Med prebivalstvom se vedno rodi več dečkov kot deklic, vendar moški umirajo pogosteje,
zato spolna struktura običajno kaže večje število žensk. Izjema so priseljenske skupnosti, v
katerih navadno prevladujejo moški. V Sloveniji je v začetnem obdobju priseljevanja
prevladal delež moških, še posebej je to veljalo za posamezne etnične skupnosti, na primer
Albance. Na številčno prevlado moških nad ženskami med priseljenim prebivalstvom pa
vpliva tudi bližina območij, s katerih se naseljujejo. Marsikateri priseljenec (moški), ki živi in
dela v Sloveniji, ima svojo družino v državah, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije in se
zato vanjo pogosto vrača. Postopno so se v Sloveniji razlike med spoloma manjšale, selitve
postajajo spolno manj selektivne, prihaja do združevanja družin, pa tudi umrljivost moških je
višja. Še vedno pa popisni podatki iz leta 2002 kažejo nekoliko večji delež moških pri
priseljencih (Šircelj, 2003).
Graf št. 1: Spolna sestava testnih območij
Velenje

Jesenice

Trbovlje

moški
ženske

Vir: Meserko, 2006
Zgornji grafikoni kažejo na spolno strukturo testnih območij. V anketah je sodelovalo 53 %
moških in 47 % žensk. Od tega je na Jesenicah sodelovalo 62 % moških in 38 % žensk, v
Velenju so bile ankete enakomerno razdeljene med moško in žensko populacijo, v Trbovljah
pa je sodelovalo 46 % moških in 54 % žensk. Podatki potrjujejo zgornjo trditev, da pri
imigrantih prevladujejo moški nad ženskami.
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6.1.2. Starostna sestava
Analize statistik in popisov prebivalstva so pokazale, da se priseljenci dokaj hitro prilagodijo
novemu okolju in da se njihova rodnost praktično ne razlikuje. Drugače pa je pri ženskah, ki
so se opredelile kot pripadnice albanske, muslimanske, bošnjaške skupnosti, saj podatki iz
popisa 1991 in 2002 kažejo, da imajo višjo rodnost od Slovenk. Na splošno kažejo podatki, da
je muslimanska skupnost mlajša kot pa je večinsko prebivalstvo.
Graf št. 2: Starostna struktura
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Vir: Meserko, 2006
To trditev potrjujejo tudi podatki za izbrana testna območja. Kot je razvidno iz grafa je največ
anketirancev v starostni skupini od 15 – 29 let. Najmanj anketirancev sodi v starostno
skupino od 0 – 14 ter v skupino nad 60 let. Dne 31. 12. 2003 je bila povprečna starost v
Sloveniji 40 let, povprečna starost anketirancev pa znaša 35 let. Najmlajši so v Trbovljah s
povprečno starostjo 31 let, sledijo Jesenice, kjer je starost anketirancev 35 let, v Velenju pa je
povprečna starost 40 let. Tudi podatki zadnjega popisa kažejo, da je v izbranih občinah
muslimansko prebivalstvo mlajše od večinskega
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6.1.3. Narodnost
V vseh povojnih popisih se je najbolj spreminjala narodnostna opredelitev oziroma
poimenovanje muslimanskega prebivalstva. Leta 1948 so bili popisani kot neopredeljeni
muslimani (z malo začetnico), v popisu 1953 kot Jugoslovan – neopredeljeni, leta 1961 kot
Muslimani v smislu etnične pripadnosti in šele leta 1971 kot narodnost (Petrović, 1987).
Muslimani so bili med narodnostno opredeljeno prebivalstvo uvrščeni tudi v popisih 1981 in
1991.
V popisu 2002 se je muslimansko prebivalstvo narodnostno opredeljevalo na dva načina:
 Kot Muslimani v smislu etnične pripadnosti;
 Kot Bošnjaki v skladu z ustavo Federacije BIH.
Bosanski Muslimani so se dokončno javno in uradno samoopredelili za Bošnjake na prvem
bošnjaškem saboru septembra 1993. To poimenovanje je bilo leta 1994 vpeljano tudi v
Ustavo Federacije BIH (Dolenc, 2005).
Graf št. 3 : Narodnostna struktura
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Vir: Meserko, 2006
Narodnostna struktura anketirancev kaže naslednjo sliko. Največ oseb se je izreklo za
Bošnjake in sicer 42 %, za Muslimane 38 %, za Bosance 8 %, za Slovence 5 %, za Albance 4
% anketirancev, manj kot odstotek se jih je opredelilo za Črnogorce in Jugoslovane. En
anketiranec na vprašanje o narodnosti ni želel odgovoriti, nihče pa se ni opredelil za
Makedonca, Srba, Hrvata ter drugo. Primerjava testnih območij kaže, da prevladujejo
Bošnjaki in Muslimani. Slednjih je več v Velenju in Trbovljah, medtem ko je več Bošnjakov
na Jesenicah.
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6.1.4. Izobrazba
Graf št. 4: Izobrazbena struktura
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Vir: Meserko, 2006
Primerjava podatkov glede izobrazbene strukture kaže naslednjo sliko: 24 % ima dokončano
osnovno šolo ali manj ( pri tem je potrebno povedati, da je med temi 71 % starejših, ostali pa
so premladi, tako da imajo zaradi tega končano le osnovno šolo), 38 % poklicno 2 – 3 letno,
26 % srednjo šolo oz. gimnazijo, 4 % višjo šolo ter 8 % fakulteto ali več. Glede na podatke
ima 88 % anketirancev srednjo šolo ali manj ter 12 % višjo oz. visoko šolo. Pri tej primerjavi
se pokaže velika statistična povezanost med starostjo in izobrazbo. Le ena starejša oseba ima
dokončano fakultetno izobrazbo, ostali pa so mlajši, kar kaže na trend izboljševanja
izobrazbene strukture pri mladih v muslimanski skupnosti. Lahko tudi trdimo, da je
izobrazbena struktura pri osebah rojenih v Sloveniji boljša kot pri priseljencih. Če primerjamo
izobrazbo glede na spol, je opazna razlika pri tistih, ki imajo dokončano samo osnovno šolo.
V tej skupini so ženske tiste, ki prevladujejo, v vseh ostalih skupinah pa ni večjih razlik med
moškimi in ženskami.
V javnih šolah v Republiki Sloveniji ni verskega pouka, pač pa se v skladu z reformo sistema
javnih šol v predmetnik osnovne šole že uvaja nekonfesionalni predmet Verstva in etika,
namenjen seznanjanju dijakov s pomembnejšimi svetovnimi verstvi. Verske skupnosti pa
lahko ustanavljajo vzgojnovarstvene ustanove in šole vseh stopenj.
Graf št. 5: Mnenje o (ne) ločenih izobraževalnih ustanovah za muslimane
morali bi obstajati ločeni
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Vir: Meserko, 2006
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Skoraj polovica vseh vprašanih, natančno 48 % oseb je odgovorilo, da so zadovoljni, ker se
izobražujejo v svojih prostorih in ne potrebujejo ločenih sistemov izobraževanja, 25 % oseb je
mnenja, da bi morali imeti ločeno izobraževanje oz. vsaj dodatne ali izbirne ure, kjer bi se
učili svoje književnosti, zgodovine, vere, ..., ostalih 26 % oseb pa je odgovorilo, da jih to ne
zanima. Glede na prejšnje odgovore je tudi tukaj najmanj zanimanja pri anketirancih iz
velenjske in trboveljske občine, najbolj pa so za ločeno oz. dodatno izobraževanje zavzeti
muslimani v jeseniški občini.

6.1.5. Zaposlitev
Zaposlitev je temelj ekonomske varnosti in neodvisnosti ter omogoča vzpostavljanje stikov
med imigranti in večinskim prebivalstvom, kar je pomembno za socialno integracijo. Prav
dostop do zaposlitve je bistvenega pomena na začetku integracijskega procesa, se pravi po
prihodu imigranta v novo okolje. Drugi dejavniki, kot na primer napredovanje v službi, boljše
plače, običajno postanejo pomembnejši nekoliko pozneje, ko se imigranti že ustalijo v novem
okolju. (Coussey, 2000) Številni imigranti v začetku sprejmejo zaposlitev v manj atraktivnih
sektorjih trga dela, kjer je manj konkurence. Za boljša delovna mesta pogosto nimajo
zadostnih kvalifikacij ali pa jim teh kvalifikacij novo okolje ne prizna. Ena glavnih ovir pri
konkuriranju za boljša delovna mesta je tudi nezadostno poznavanje jezika. Zaradi različnih
strukturnih ovir in odkritih ali prikritih oblik diskriminacije so imigranti pogosto
nadpovprečen delež med brezposelnimi ali pa se znajdejo in ostanejo ujeti v položaju, ko
njihova zaposlitev ni primerna njihovi izobrazbi in sposobnostim, za napredovanje pa nimajo
možnosti. Različne raziskave kažejo, da je med imigranti in njihovimi potomci pogosto večji
delež brezposelnih kot med večinskim prebivalstvom.
Graf št. 6: Poklicna struktura anketirancev po posameznih testnih območjih
kmetijske dejavnosti
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Zgornji graf nazorno prikazuje poklicno strukturo anketiranih oseb. Kot je že zgoraj
povedano, zasedajo imigranti slabša delovna mesta oz. glede na anketo jih je 48 % zaposlenih
v industriji, 10 % v terciarnih dejavnostih (trgovina, gostinstvo, promet), 8 % jih je zaposlenih
v kvartarnih dejavnostih, 26 % med njimi so študentje oz. upokojenci, 8 % anketiranih oseb je
brezposelnih. Zanimiva je primerjava brezposelnih po spolu, kjer so velika večina
brezposelnih oseb ženske (77 %). Primerjava podatkov ni pokazala večjih odstopanj med
posameznimi območji, pokazala pa se je povezava med starostjo in zaposlitvijo. Mlajše osebe
zasedajo delovna mesta v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, med tem ko je starejša
populacija ali upokojena ali pa so zaposleni v industriji. Ti podatki so vzpodbudni, saj se
zaposlitvena struktura muslimanske skupnosti izboljšuje in bo verjetno počasi prešla iz
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sekundarnega v terciarni ter kvartarni sektor in se skušala približati slovenskemu povprečju.
Primerjava testnih območij pokaže skoraj identično sliko v vseh treh občinah.

6.2. VLOGA JEZIKA – jezik kot ključ (samo)opredeljevanja
Pomen družbenih skupin, ki jim pripadamo
Jezik igra pomembno, pogosto pa tudi ključno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju etničnih
skupnosti. Jezik je pomemben dejavnik dokazovanja narodne samobitnosti, hkrati pa pomaga
ohranjati koherentnost in posebnost naroda. Slovenska jezikovna politika se je razvijala v
kontekstu razlikovanja Slovencev in njihovega jezika od drugih narodov/jezikov. Jezik in
jezikovna politika lahko postaneta tudi izvor etničnega konflikta. Kot opozarja Bostock je
lahko neprostovoljno opuščanje materinega jezika razlog za propad prilaganja med različnimi
etničnimi skupnostmi, ki sobivajo v državi. Tu se postavlja vprašanje, kje je meja med
zasebno in javno sfero? Kje je meja med njima in kateri verski simboli in prakse (ne) sodijo v
javno sfero? Tovrstno ločevanje je še posebej nemogoče glede rabe jezika. Povedano drugače:
jezik in raba jezika sta tesno povezana z zasebno in javno sfero (Roter, 2003).
Graf št. 7: Pogovorni jezik doma
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Iz popisa prebivalstva leta 2002 je razvidno, da slovenski jezik v družini govori več ljudi kot
je oseb s slovenskim maternim jezikom. Pri popisu prebivalstva 2002 so tako na 100 oseb s
slovenskim maternim jezikom našteli 104 osebe, ki so uporabljale slovenščino kot pogovorni
jezik v družini, oz. 109 oseb, ki so uporabljale slovenščino v kombinaciji z drugimi jeziki.
V svoji anketi sem preverjala, kako se neslovenski jezik ohranja v zasebnem življenju
anketirancev. Od skupno 118 anketiranih jih doma govori neslovenski jezik 89 oseb (75 %),
oba jezika uporablja 17 oseb (14 %), samo slovensko pa govori 12 oseb (11 %). Če primerjam
testna območja med sabo jih največ materni jezik govori na Jesenicah in sicer 36 oseb ( 92
%), najmanj pa v Trbovljah 24 oseb (61 %). V Trbovljah 11 oseb (28 %) uporablja oba jezika,
samo slovensko pa govorijo 4 osebe (10 %). V Velenju 29 oseb (72 %) govori v materinem
jeziku, 6 oseb (15 %) jih govori oba jezika, 5 oseb (12,5 %) pa uporablja samo slovenski
jezik. Če povzamem; anketa je pokazala, da jih velika večina doma še vedno uporablja samo
materni jezik. Domače okolje je ključ ohranjanja maternega jezika, saj je možnost učenja
neslovenskega jezika v šoli omejena. Tisti, ki so odgovorili, da uporabljajo oba jezika oz.
samo slovenskega, so v večini mlajši. Razlog gre iskati v večji stopnji integracije v slovensko
družbo od malih nog (šole vrtci), druženje z vrstniki, prepričanju, da slovenski jezik njihovim
otrokom zagotavlja boljši družbeni položaj...
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Pravni okvir in praksa rabe jezikov v Sloveniji.
61. člen Ustave Republike Slovenije iz leta 1991 določa, da ima vsakdo pravico, da svobodno
izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in
uporablja svoj jezik in pisavo. Hkrati pa 11. člen opredeljuje vprašanje uradnega jezika v
Sloveniji in sicer tako:«uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih, v katerih živita
italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi madžarščina in
italijanščina.« Jezik anketirancev, torej ni uradni jezik v Sloveniji. Raba tujega jezika je
omejena le na uradno delovanje, ki vključuje tujce. Enostavnejše se zdi uresničevanje
jezikovne pravice v izobraževanju. Vsaj na ravni osnovnega šolstva že obstaja praksa učenja
jezikov kot so hrvaški, srbski, makedonski, bošnjaški oz. bosanski in albanski (Uradni list,…
2006).

6.3. VLOGA RELIGIJE
Človekovo pravico do svobode veroizpovedi so v Ustavi RS razumljene v okviru kategorije
vesti, kolektivno pravico pa uresničujejo verske skupnosti (41. člen Ustave RS). Te so v
svojem delovanju svobodne, ločene od države in enakopravne. (7. člen Ustave RS). Poleg tega
Ustava prepoveduje diskriminacijo na podlagi vere ali drugega prepričanja (14. člen Ustave
RS), prepoveduje k verski neenakopravnosti ter razpihovanju verskega sovraštva in
nestrpnosti (63. člen Ustave RS). Verske skupnosti so pravne osebe zasebnega prava, če svoje
delovanje v skladu z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti iz leta 1976 prijavijo na
Uradu Vlade RS za verske skupnosti (Uradni list,… 2006).
Republika Slovenija neposredno ne financira delovanja verskih skupnosti. Država z
vsakoletnimi razpisi prispeva sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov v lasti verskih
skupnosti. Urad Vlade RS za verske skupnosti razpolaga s simboličnimi sredstvi za pomoč
verskim skupnostim, ki jih razdeli po načelu odprtosti in pomena projekta verske skupnosti za
širšo družbo. V javnih šolah Republike Slovenije ni verskega pouka. Verskim skupnostim pa
je dovoljeno ustanavljati vzgojnovarstvene ustanove in šole vseh stopenj. Verske skupnosti so
lahko izdajatelji javnih glasil. Kot pravne osebe lahko ustanavljajo druge pravne osebe, ki se
ukvarjajo tudi z založništvom. Na nacionalni televiziji deluje uredništvo verskega programa.
Verske skupnosti imajo zagotovljeno eno mesto za svojega predstavnika v Svetu nacionalne
radiotelevizije. V Sloveniji je štirideset verskih skupnosti prijavilo svoje delovanje in med
njimi je tudi islamska skupnost (Medvešek, 2004).
Graf št. 8: Pomembnost vere v vsakdanjem življenju
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Kot je razvidno iz grafa je 75 % anketirancev odgovorilo, da je za njih vera zelo pomembna
oz. pomembna v njihovem življenju. 17 % je odgovorilo, da za njih vera ni pomembna, 8 %
pa jih ni moglo reči, koliko jim je pomembna vera. Od vseh območij je anketirancem na
Jesenicah vera zelo pomembna. Za ta odgovor se je odločilo kar je 82 % vseh vprašanih, 13 %
je označilo, da jim je vera pomembna in niti eden se ni odločil, da mu vera ni pomembna.
V Velenju se je 30 % anketirancev odločilo, da jim je vera zelo pomembna, 40 % jih pravi, da
jim je vera pomembna, 27 % pa jih je reklo, da jim vera ni pomembna. Kar se tiče vpliva
starosti na odgovore, nisem zasledila nobene razlike med starimi in mladimi, sem pa zasledila
razliko med spoloma. Ženske so bile tiste, ki so večkrat odgovorile, da jim vera ni pomembna.
V Trbovljah je 10 % tistih, ki jim je vera zelo pomembna, 49 % je vera pomembna, 23 %
anketirancem vera ni pomembna ostalih 18 % pa ni moglo odgovoriti, koliko je za njih vera
pomembna. Tudi tukaj so bile ženske tiste, ki so se večkrat odločile, da jim vera ni
pomembna, starost pa nima pomembnega vpliva na odgovore.
Naslednje vprašanje se je nanašalo na pogostost opravljanja molitev. Glede na zgornje
odgovore, so bili pri tem vprašanju odgovori anketirancev pričakovani.
Graf št. 9: Pogostost opravljanja molitev
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Na Jesenicah je največ vernikov, ki opravljajo molitev vsak dan in sicer je takih kar 85 %
vprašanih, 10 % jih moli ob večjih praznikih, 5 % enkrat na teden, in niti enega ni, ki ne bi
molil. V Velenju in Trbovljah je manj takih, ki molijo vsak dan in več tistih, ki molijo
občasno oz. ob večjih praznikih. 23 % anketirancev iz Trbovelj in 17 % vprašanih iz Velenja
pa sploh ne moli. Večkrat dnevno opravljanje molitev v prostorih IS v Trbovljah dejansko ni
možno, saj takšnega prostora nimajo. Pri tem vprašanju se je pokazala pomembna povezanost
med starostjo in odgovorom »ne molim«, saj so v večini mladi tisti, ki so se odločili za ta
odgovor. Spol anketirancev pri tem vprašanju nima posebnega vpliva na odgovore
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Graf št. 10: Pomen gradnje mošeje
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Nadalje sem anketirance v svoji anketi prosila, da naj ocenijo pomen gradnje mošeje v
Ljubljani. Več kot polovica in sicer 58 % vprašanih meni, da je gradnja islamskega verskega
središča v Ljubljani nujno potrebna, 16 % vprašanih meni, da bi bilo potrebno zgraditi
molilnice v nekaj mestih Slovenije, kjer bivajo muslimani, 18 % pa jih meni, da bi bilo
potrebno zgraditi mošeje / molilnice povsod tam, kjer živijo muslimani. Le 8 % vprašanih je
mnenja, da gradnja novih muslimanskih verskih objektov ni potrebna. Najbolj goreči
zagovorniki so ponovno na Jesenicah, nekoliko manj pa v ostalih dveh krajih. Nihče iz
Jesenic ni mnenja, da gradnja novih muslimanskih objektov ni potrebna, medtem ko je 13 %
takih v Velenju in Trbovljah.
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6.4. VLOGA KULTURE
Posamezniki označujejo sebe oz. druge simbole kot nosilce neke kulturne identitete. Simboli,
ki jih uporabi v ta namen, so običajno vzeti iz vsakodnevnega življenja in ne samo iz
izdelanih ritualov in ceremonij. Posledica tega je, da si posameznik pri oblikovanju etnične
identitete lasti neko kulturo oz. njene elemente. To pomeni, da se običajno identificira z
določenim nizom kulturnih elementov in hkrati distancira od drugih nizov kulturnih
elementov. Kulturni kontekst je še okrepljen, če skupnost s pomočjo izvajanja različnih
aktivnosti pomembnih za posameznikovo življenje ustvari »subkulturo« oz. če ima skupnost
izoblikovano institucionalno infrastrukturo (Breton, 1964).
Za ohranjanje, potrjevanje in obnavljanje identitete so potrebni simboli, obredi itd. Pri tem
igrajo pomembno vlogo razna verska, kulturna, športna društva, združenja in organizacije, v
katerih se združujejo pripadniki določene skupnosti. Kolektivno druženje, slovesnosti,
prireditve, pogosto v ustaljeni obliki, posvečeni s tradicijo, utrjujejo kulturna sidrišča,
obnavljajo in krepijo zveze pripadnosti ter solidarnosti. Članstvo in sodelovanje v društvih in
organizacija etnične skupnosti posamezniku posreduje bistvene elemente skupinske identitete
in identifikacije. Članstvo v takih organiziranih združbah posreduje tudi mite, še posebej tiste,
ki utrjujejo predstave o kar se da dolgem in nepretrganem obstoju neke skupnosti (Južnič,
1993). V Sloveniji je kar nekaj društev, ki so jih ustanovili Bošnjaki (Bošnjaška kulturna
zveza Slovenije, društvo Ljiljani, Biser, Sandžak, Izvor, BMKD Velenje..., Albanci
(Migjeni,Bashkimi), Makedonci (Vardarka, Biljani, Ilinden), Črnogorci (društvo Morača),
Srbi, Hrvati...
Graf št. 11: Obiskovanje kulturnih in družabnih prireditev, ki jih prireja njihovo lokalno
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Kar 50 % vprašanih se občasno udeležuje prireditev, 25 % anketiranih redno spremlja
dogajanje, ravno tako pa je 25 % takih, ki se nikoli ne udeležujejo kulturnih in družabnih
prireditev, ki jih organizira njihovo društvo. Najbolj aktivni so anketiranci na Jesenicah,
najmanj pa v Trbovljah. Pri tem lahko povem, da je društvo Biser na Jesenicah izredno
aktivno društvo in je verjetno tisti pomemben razlog za takšne rezultate. Če primerjam
podatke glede na starost je razvidno, da na Jesenicah ni pomembnih odstopanj pri različnih
starostnih skupinah, v Velenju je aktivnejša mlajša generacija, v Trbovljah pa je stanje ravno
obratno. Aktivnost mladih v društvih je vedno dobrodošla, saj se običajno kulturna društva
manjšinskih skupnosti ubadajo s perečo problematiko pomanjkanja interesa za tovrstne
dejavnosti med mladimi. Če primerjam podatke glede narodnostne sestave je razvidno, da se
nihče, ki se je opredelil drugače kot Bošnjak ali Musliman, se pravi Albanci, Črnogorci,
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Slovenci ne udeležuje redno kulturnih prireditev svojega društva. Le dva sta obkrožila
občasno, drugače pa se ne udeležujejo prireditev.
Graf št. 12: Pogostost branja časopisov, poslušanja radijskih oddaj oz. spremljanja internetne
strani, ki jih urejajo islamska društva v Sloveniji
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Pri vprašanju »Ali berete časopise, poslušate radijske oddaje oz. spremljate internetne strani,
ki jih urejajo islamska društva v Sloveniji?« se je nekoliko povečal odstotek tistih, ki redno
spremljajo, na račun tistih, ki občasno spremljajo. Odstotek ljudi, ki nikoli ne spremlja
dogajanje pa je skoraj enak.
Občasno jih spremlja 46 %, redno 30 %, 24 % pa je takih, ki ne spremljajo internetnih stani,
berejo, oz. poslušajo radijske oddaje. Zopet so najbolj aktivni na Jesenicah, podatki za
Trbovlje in Velenje pa so zelo podobni. Večina jih spremlja občasno, potem sledi odgovor
nikoli, najmanj pa je tistih, ki redno spremljajo dogajanje.
Graf št. 13: Razlogi za neudeleževanje dejavnosti in prireditev, ki jih organizirajo lokalna
muslimanska društva
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V zadnjem vprašanju iz sklopa o kulturnih društvih pa sem anketirance povprašala po
vzrokih, zaradi katerih se ne udeležujejo dejavnosti in prireditev. Njihove odgovore sem
združila v štiri kategorije in sicer, nimam časa, me ne zanima, ni društva ter drugo. 51 %
vprašanih je odgovorilo, da nimajo časa, za odgovor drugo se jih je odločilo 30 %, 15 % jih
pravi, da je društvo predaleč od kraja kjer bivajo, 4 % pa so odgovorili, da društva sploh ni.
Za ta odgovor so se odločili predvsem mladi iz Trbovelj. Prav tako se jih je največ iz Trbovelj
odločilo, da je društvo predaleč od kraja kjer živijo. Podatki iz Trbovelj so pričakovani, saj v
Trbovljah muslimani nimajo nobenega svojega društva.
V zadnjem letu je islamsko skupnost v Sloveniji pretresalo nekaj notranjih problemov. V
anketi sem skušala ugotoviti, koliko so dejansko zadovoljni z razmerami znotraj skupnosti, na
ta način pa sem dobila tudi informacije, če anketiranci dejansko sploh spremljajo in poznajo
razmere v njihovi verski skupnosti. Glede na zgornja vprašanja o delovanju in spremljanju
društev, lahko sklepam, da je islamska skupnost na Jesenicah najbolj informirana o dogajanju,
saj so njihovi člani najbolj aktivni.
Graf št. 14: Zadovoljstvo z razmerami znotraj islamske skupnosti
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Ta trditev se je pokazala za pravilno. Anketiranci iz Jesenic so najbolj zadovoljni z
delovanjem skupnosti in samo 10 % vprašanih ne pozna in ne spremlja razmer. Za ostali dve
območji so podatki dokaj podobni. 36 % oseb iz Velenja in Trbovelj ne spremlja dogajanj v
skupnosti, manj pa je tudi tistih, ki so zadovoljni z razmerami. Na splošno je analiza
odgovorov pokazala, da skoraj tretjina od vseh vprašanih ne pozna razmer, druga tretjina je
zadovoljna z razmerami, ostali pa so popolnoma nezadovoljni oz. le delno zadovoljni z
razmerami znotraj skupnosti.
Izražanje kulturne pripadnosti je ustavno zajamčena pravica, zato ji večjo pozornost posveča
tudi predlog slovenskega nacionalnega kulturnega programa (2000). V načelih omenjenega
programa je zapisano: »Pravica do kulture sodi v sklop človekovih pravic in zajema tudi
pravico do lastne identitete, do lastnega jezika in izobraževanja. Zlasti mora biti priznana
tudi manjšinam, priseljencem in marginalnim skupinam, ki jim je država dolžna omogočiti
kulturno udejstvovanje in povezovanje, po potrebi tudi v njihovem jeziku. Ministrstvo za
kulturo od leta 1992 ustvarja pogoje za kulturno dejavnost drugih manjšinskih skupnosti in
priseljencev, ki jih v glavnem izvaja v društvih pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije, ki
živijo v Sloveniji.
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Graf št. 15: Odnos do verskega življenja
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Zgornji graf nazorno prikazuje odgovore na vprašanje o odnosu anketirancev do njihovega
verskega življenja. Ponovno se pojavlja podoben vzorec, kot pri prejšnjih dveh vprašanjih in
sicer zelo izstopa skupnost na Jesenicah, kjer se dve tretjine vprašanih strogo drži pravil, ki jih
narekuje islam in praktično ni nikogar, ki ne živi s pravili. Obratno pa je stanje pri ostalih
dveh skupnostih. Anketiranci, ki se strogo držijo pravil, so v manjšini, polovica in več pa je
takih, ki ne upoštevajo pravil, oz. upoštevajo samo najpomembnejša pravila. Tudi tukaj je
mlajša generacija tista, ki ne upošteva pravil, spol anketirancev pa nima pomembnega vpliva
na odgovore.
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6.5. PRIJATELJSKI STIKI
Posameznik lahko nekatere svoje potrebe (socialna opora, druženje itd.) zadovolji samo v
socialnih odnosih. Za vsakogar so pomembne prijateljske in družinske vezi, ki pomenijo
čustveno, materialno in tudi informacijsko oporo. Idealno tipsko lahko govorimo o dveh
nasprotnih predpostavkah. Na eni strani je priseljenec, ki ima slabše razvito socialno omrežje
in je zaradi tega odvisen od socialnih ustanov. V tem primeru je priseljenec odtujen in
dezorientiran posameznik. Na drugi strani so priseljenske skupnosti, v katerih je razvita
močna solidarnost in so alternativa sodobni birokratski družbi (Reinsch, 2002).
S pomočjo zbranih podatkov bom skušala ugotoviti, ali anketiranci svoja socialna omrežja
gradijo predvsem znotraj svoje oz. druge priseljenske skupnosti, ali jih razvijajo v večinski
skupnosti, ali pa so ta omrežja stkana med pripadniki različnih skupnosti.
Graf št. 16: Narodnostna struktura prijateljev
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Anketirance sem prosila, če lahko odgovorijo katere narodnosti so njihovi prijatelji. V večini
so odgovorili, da ne gledajo na narodno pripadnost, saj zanje to ni pomembno. Tisti, ki so
odgovorili, da so njihovi prijatelji samo Bošnjaki, Muslimani..., so izredno redki. Največkrat
so odgovorili, da imajo poleg Bošnjakov in Muslimanov tudi prijatelje, ki so Hrvatje, Srbi,
Slovenci, Albanci. 5 % anketirancev je odgovorilo, da imajo za prijatelje samo Bošnjake in
Slovence, 10 % pa se jih druži zgolj s pripadniki islamske vere (Bošnjaki, Muslimani). Iz
podatkov je razvidna statistično značilna povezava med starostjo anketirancev in prijatelji, ki
so iste etnične pripadnosti. Pokazalo se je, da se starejši anketiranci družijo s prijatelji iste
narodnosti. Če primerjam testna območja med sabo, so anketiranci na Jesenicah največkrat
odgovorili, da so njihovi prijatelji samo Bošnjaki, Muslimani. Takšnih je 18 % anketiranih,
nadaljnjih 8 % se jih druži razen z Bošnjaki tudi s Slovenci, vsem ostalim pa narodnost pri
izbiri prijateljev ni pomembna. V Trbovljah je le 2 % takih, ki se družijo le z Bošnjaki,
Muslimani, medtem ko je v Velenju 10 % takih, ki se držijo s sebi enakimi. Kot sem že zgoraj
omenila, so starejši tisti, ki so se odločali za en odgovor (njihovi prijatelji zgolj muslimani,
Bošnjaki). Razlog gre iskati v tem, da se mlajši tako v vrtcih kot v šolah srečujejo s prijatelji
različnih narodnosti in tako so že od malega v krogu ljudi različnih ljudi. Na podlagi zbranih
podatkov lahko izpeljemo ugotovitve, ki temeljijo samo na številčnih opredelitvah in etnični
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strukturi prijateljev. Nič pa ne izvemo o kvalitativnih vidikih povezav o intimnosti povezav
oz. o poziciji, ki jo imajo te zveze v anketirančevi socialni mreži. Tovrstne posplošitve
moramo obravnavati previdno, ni pomembno samo s kom ima anketiranec stike, pomembno
je tudi, ali so ti stiki intimni ali se vzdržujejo na bolj formalni ravni, frekvence itd.
Pri naslednjem vprašanju, kjer sem anketirance spraševala, kakšni so njihovi stiki z drugimi
pripadniki islamske verske skupnosti, me je zanimala predvsem interakcija in medetnični
odnosi med različnimi etničnimi skupinami znotraj islamske verske skupnosti. Dejanskih
interakcij med posameznimi etničnimi skupinami, zaradi kompleksnosti pojava ne moremo
izmeriti izključno z anketiranjem, lahko pa podamo neko oceno o medskupinskih stikih.
Graf št. 17: Stiki z drugimi pripadniki islamske skupnosti
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Rezultati ankete kažejo na to, da ima 44 % oseb občasne stike z ostalimi pripadniki, 23 % ima
redne stike, 19 % vprašanih o ostalih izve zgolj iz medijev, 14 % oseb pa nima nikakršnega
stika z drugimi pripadniki islamske skupnosti. Najbolj navezujejo stike anketiranci iz Jesenic,
saj jih ima kar 90 % redne ali pa občasne stike ter le 2 % vprašanih nima nikakršnega stika. V
Velenju in Trbovljah je situacija dokaj podobna. 55 % oz. 56 % oseb ima redne in občasne
stike, 27 % o ostalih sliši zgolj iz medijev, 17 % v Velenju oz. 20 % v Trbovljah pa nima
nikakršnega stika z ostalimi pripadniki islamske skupnosti. Pri pregledovanju odgovorov se je
izkazalo, da imajo Bošnjaki največ stikov z ostalimi, nikakršnih stikov, oz. o ostalih slišijo in
izvejo zgolj iz medijev pa so zlasti tisti, ki so se opredelili za Albance, Muslimane ali pa
anketiranci, ki so rojeni v Sloveniji.
Kadar priseljenci navezujejo stike z večinsko populacijo in hkrati ohranjajo vezi v lastni
skupnosti, lahko govorimo o procesu integracije in s tem procesom lahko enačimo islamsko
skupnost na Jesenicah. Kadar pa priseljenci navezujejo stike z večinsko populacijo, ne
vzdržujejo pa stikov s skupino, ki ji pripadajo, takrat lahko proces imenujemo asimilacija.

6.6. DRUŽINA
Na ravni družine se bom pri proučevanju vzpostavljanja stikov anketirancev osredotočila
predvsem na analizo etnične strukture zakonov. Na podlagi etnične pripadnosti
anketirančevega zakonca (če ga ima) lahko sklepamo, s katero etnično skupnostjo ima
anketiranec vzpostavljene stike oz. s katero vzdržuje stike. Etnično mešan zakon
obravnavamo kot zvezo dveh posameznikov, ki glede na njuni samoopredelitvi pripadata
dvema različnima etničnima skupnostma. Etnična endogamija kaže običajne tendence med
prebivalstvom, saj se zakoni navadno sklepajo med posamezniki, ki imajo skupne
karakteristike kot so etnična pripadnost, izobrazba, družbeni položaj itd. V etnično mešanem
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zakonu se soočita dve distinktivni skupini kulturnih elementov (jezik, običaji, prehranjevalne
navade,...) izoblikovanih v posamičnih kulturnih sistemih etničnih skupin. Med zakoncema
prihaja do procesa akulturacije, torej medsebojnega spreminjanja mišljenja vrednost in
kulture. Naraščanje števila etnično mešanih zakonov je znak, da različna etnična pripadnost ni
več percipirana kot družbena in kulturna razlika, ki bi ustvarjala oviro za obstoj zakonske
zveze (Hagendoorn, 1993).
Graf št. 18: Narodnostna struktura zakonske zveze
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Pregled statističnih podatkov popisa iz leta 2002 pokaže visoko endogamnost Bošnjakov
(76,8 %) ter Muslimanov (74,2 %). Podobne rezultate kažejo tudi moje ankete. Kar 95 %
Bošnjakov je poročenih z Bošnjakom, le pri treh so mešani zakoni (Bošnjak – Musliman,
Bošnjak – Makedonec, Bošnjak – Bosanec), 96 % Muslimanov ima endogamne zakone, le
dva para sta mešana (Musliman – Slovenec, Musliman – Hrvat). Zanimivo je, da so kar štirje
zakoni od petih pri Albancih mešani (2 krat Albanec – Slovenec, 2 krat Albanec – Bosanec).
Pri slednjih gre razlog verjetno iskati v tem, da je albanska skupnost maloštevilčnejša in tako
ni veliko razpoložljivih oz. potencialnih partnerjev v skupnosti. Kot je že zgoraj povedano, je
manjše število etnično mešanih zakonov opaziti pri skupnostih, ki imajo drugačno
veroizpoved (Muslimani, Bošnjaki) kot večinsko prebivalstvo. V Velenju je več mešanih
zakonov, a to zgolj zaradi Albancev, medtem ko pri Bošnjakih in Muslimanih ni razlik med
območji.

6.7. STIKI IN VEZI med priseljenci muslimanske verske skupnosti in
njihovimi potomci v Sloveniji z izvornim okoljem
V obdobju nekdanje Jugoslavije so bila za migracijska gibanja pomembna predvsem pozna
šestdeseta in druga polovica sedemdesetih let, ko so bili migracijski tokovi iz republik
nekdanje Jugoslavije v Slovenijo najintenzivnejši. To so bile tedaj notranje migracije,
migranti pa so večinoma prihajali z območij osrednje Jugoslavije, predvsem iz zahodne in
severne Bosne, občin na meji med Slovenijo in Hrvaško ter pozneje iz južnoslovanskega
območja (Kodelja, 1992). Osamosvojitev Slovenije ter razpad Jugoslavije in s tem povezana
vojna na Hrvaškem in BIH, pozneje pa tudi na Kosovu, je popolnoma spremenila migracijske
tokove. Slovenija se je v tem obdobju prvič srečala s prisilnimi migracijami in sprejela okoli
70 000 beguncev, predvsem Bošnjakov iz BIH. Čeprav so se mnogi vrnili, pa so z leti mnogi
svoje prvotno zatočišče spremenili v stalno bivališče. Ravno ta »potopitev« v novo življenje
pa je povezana z vse večjimi vezmi s krajem izvora. Vezi na individualni ravni potekajo s
stalnimi stiki in obiski, izmenjavo idej in znanja, remitence, pomembno pa je tudi
vključevanje v društva, ki promovirajo in vzdržujejo družbene vezi in kulturne prakse. Po
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vojni v republikah nekdanje Jugoslavije so se politične in gospodarske razmere začele počasi
stabilizirati. Nove razmere v kraju/državi izvora so spodbudile gospodarstvo, predvsem z
obnavljanjem nepremičnin in gospodarskih vlaganj. Poleg zgodovinsko političnih in
ekonomskih dejavnikov je za stike migrantov iz nekdanje Jugoslavije velikega pomena
geografska bližina med Slovenijo in izvornim okoljem. To velja predvsem za migrante z
območja severozahodne Bosne (Dolenc, 2003). Na pogostost vezi in stikov je močno vplival
razvoj komunikacijskih in transportnih sredstev. Med vsemi naštetimi dejavniki pa so osebni
dejavniki verjetno eden najpomembnejših vzrokov za vzdrževanje stikov s krajem izvora.
Med osebne dejavnike lahko štejemo družinske razmere migranta, navezanost na kraj / državo
rojstva ali rojstva njegovih staršev, vrednotenje same etnične pripadnosti ter željo po vrnitvi
domov.
Graf št. 19: Pogostost vračanja v rojstni kraj / državo oz. rojstni kraj / državo staršev
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Zgornji graf kaže na močno vez med migranti in njihovimi izvornim okoljem. V anketi je 49
% anketirancev označilo, da se pogosto vračajo v rojstni kraj oz. rojstni kraj njihovih staršev.
24 % oseb se vrača ob praznikih, 25 % občasno in samo 2 % se jih nikoli ne vrača v izvorni
kraj. Močna vez med migranti in njihovimi potomci poteka z osebnimi stiki, predvsem v času
dopustov. To kažeta predvsem odgovora občasno in vračanje ob praznikih. Manj stikov z
izvornim okoljem imajo tisti, ki so v anketi navedli kraj rojstva Kosovo in Črna gora. Razlog
je zagotovo geografska oddaljenost in večji stroški potovanja. Manj stikov pa imajo tudi tisti
anketiranci, ki so se rodili v Sloveniji in čutijo verjetno manjšo navezanost na rojstni kraj
njihovih staršev.
Graf št. 20: Želja po stalni vrnitvi v rojstni kraj / državo oz rojstni kraj / državo staršev
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Anketirancem je bilo zastavljeno tudi vprašanje glede želje po stalni vrnitvi v kraj / državo
rojstva oz. kraj / državo rojstva njihovih staršev. Pri obravnavanju tega vprašanja, je večina
odgovorila, da ima željo po stalni vrnitvi enkrat v prihodnosti. Za to možnost se je odločilo 48
% anketirancev, 33 % jih je odgovorilo, da o tem sploh ne razmišlja, 21 % pa jih je
odgovorilo, da se ne želijo vrniti. Tisti, ki se ne želijo vrniti so predvsem mladi in zlasti tisti,
ki so rojeni v Sloveniji, na drugi strani pa je nekaj takšnih, ki v Sloveniji bivajo že dlje časa in
njihova želja po vrnitvi slabi. Tu je moč reči, da gre za asimilacijo ali pa za nekdaj tesne stike
v državi izvora, ki pa so se zaradi ločenosti ohladili, oziroma najstarejši posamezniki v
državah izvora nimajo več sorodnikov in prijateljev.

6.8. SELITVE IN NJIHOVI VZROKI
Za razumevanje migracijskih procesov je poznavanje vzrokov za selitve bistvenega pomena.
Ugotavlja se jih lahko le z neposrednim poglobljenim anketiranjem selivcev. Poleg tega jih je
težko uvrstiti v posamezno kategorijo, še zlasti, ker so vzroki za selitve lahko posledica več
različnih dejavnikov. Težko je potegniti črto med ekonomskimi in neekonomskimi razlogi,
ker je delo (zaposlitev) temeljna človeška dejavnost. Splošno sprejeto je dejstvo, da je
osnovno gibalo velikih meddržavnih premikanj prebivalstva nesorazmerje v ekonomski
razvitosti. Teoretična razglabljanja o vzrokih za migracije najpogosteje izhajajo iz teorije o
dejavnikih odbijanja in privlačevanja (pull – push teorija). Vendar ti dejavniki ne morejo
pojasniti, zakaj se iz nekega okolja določeni posamezniki odselijo, drugi pa ne. Različne
subjektivne dejavnike lahko razdelimo na racionalne in emocionalne, upoštevati pa je
potrebno tudi socialno – psihološke osebnostne lastnosti (Klinar, 1976).
Graf št. 21: Glavni razlog priselitve v Slovenijo
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V anketi sem predvidela štiri razloge za priselitev v Slovenijo ter dopustila možnost, da poleg
njih obstaja še možnost »drugo« za tiste razloge, ki jih ni mogoče enostavno opredeliti.
Na podlagi teoretičnih spoznanj in rezultatov ankete sem določila klasifikacijo razlogov za
priselitev v Slovenijo (ekonomski, osebni in družinski, prisilne selitve, drugo).
V anketi je sodelovalo skupno 118 anketirancev, od tega je 81 priseljencev. Razdeljeni so v
spodnje skupine, glede na poglavitne razloge priselitve.
Največ je ekonomskih priseljencev in sicer sodi v to skupino 52 % anketirancev, ki so prišli v
Slovenijo zaradi zaposlitve in 15 % oseb, ki so prišli zaradi boljšega življenja (višjega
življenjskega standarda, priložnosti za socialni napredek cele družine).
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V drugo skupino, kjer so priseljenci iz osebnih in družinskih razlogov sodi 24 % anketirancev.
Najpomembnejši razlogi so bili:
- poroka z osebo, ki je že bivala v Sloveniji, nakar ji je sledila selitev zakonca oz.
zunajzakonskega partnerja,
- združitev družine, ko so se po krajšem ali daljšem času prebivanja enega od članov za njim
preselili še drugi,
- skupna selitev družine
Vzroki, ki jih opredelimo kot osebni, so različni in izhajajo iz posameznikove življenjske
zgodbe, bistvo je, da je bil sprožilni motiv za odselitev neekonomski.
Tretja skupina so prisilni priseljenci, katerih posledice priselitve so bile posledica vojnih ali
političnih razmer v nekdanji Jugoslaviji v devetdesetih letih. Takšnih oseb je bilo le 2 % od
vseh, ki so se priselili v Slovenijo.
V zadnjo skupino pa sem uvrstila tiste, ki so prišli iz drugih razlogov. To so razlogi, ki jih
dejansko niso mogli oz. niso znali določiti. Takšnih anketirancev je bilo 7 %. Primerjava
testnih območij ne kaže večjih odstopanj.
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Karta št. 3: Prikazuje rojstne kraje anketirancev priseljenih v Slovenijo
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6.9. NESTRPNOST
Empirični podatki (SJM) nazorno kažejo razraščanje mednacionalnih napetosti v
jugoslovanski družbi. Te napetosti se kažejo tudi v slovenskem okolju. Bolj kot se je
jugoslovanska kriza približevala vrhuncu (po letu 1986), večje je bilo prepričanje
anketirancev, da so ogroženi. Podatki kažejo, da začenjajo mednacionalni in medrepubliški
konflikti vplivati na medosebne odnose, da vzbujajo ksenofobijo, negativne predsodke in
stereotipe. V raziskavah SJM, ki so bile opravljene pred izbruhom jugoslovanske krize, se je
ugotavljajo da »so bili temeljni razlogi za ne široko razširjeno etnično distanco med
jugoslovanskimi narodi medsebojne globlje kulturne razlike, sedaj pa se etnična distanca širi
predvsem na temelju medsebojnih političnih razlik. Politični odnosi kvarijo osebne
medetnične odnose in širijo medsebojne disjunktivne odnose (Klinar, 1992). V postmoderni
družbi, je vse manj neposrednih predsodkov, kar je verjetno posledica sprememb v družbenih
normah in zakonih proti diskriminacij. Tradicionalne predsodke danes nadomeščajo »moderni
predsodki«, za katere je značilno, da se antipatija do posameznih skupin izraža prikrito,
simbolno. Porast ksenofobije in nestrpnosti v devetdesetih letih je dejstvo sodobnih družb
(prim. Baumgartl, Favell 1995).
V povezavi s to trditvijo me je zanimalo v kolikšni meri se anketiranci srečujejo z
nestrpnostjo do njih in ob kakšnih priložnostih. Na temo nestrpnosti in diskriminacije so bila
v anketi zastavljena štiri vprašanja.
Graf št. 22: Sprejetost v slovenskem okolju
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Kot je razvidno iz grafa se večina anketiranih v slovenskem okolju počuti dobro, oziroma
srednje sprejete. Zanimiva je primerjava testnih območij, saj bi pričakovala, da bo najmanj
sprejeta trboveljska skupnost, najbolj pa jeseniška, a je stanje obratno. V Trbovljah ni nikogar,
ki bi se čutil slabo sprejetega, kljub temu, da skupnosti ni dana možnost razvoja in se soočajo
z največjimi problemi izmed vseh treh območij. Drugače se čuti slabo sprejetih samo 9 oseb
(8 %), od tega 6 oseb na Jesenicah in 3 v Velenju.
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Graf št. 23: Primerjava nestrpnosti v Sloveniji; danes – pred osamosvojitvijo
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V anketi je kar 71 % vprašanih odgovorilo, da nestrpnost med ljudmi obstaja. 41 %
anketiranih je menilo, da je danes med prebivalstvom več nestrpnosti kot pred
osamosvojitvijo, 20 % je menilo da je manj nestrpnosti, 29 % pa da je nestrpnosti enako.
Ostalih 10 % na to vprašanje ni odgovorilo. Če primerjam posamezna območja so odgovori za
Trbovlje in Velenje podobni, izstopajo pa Jesenice. Na Jesenicah je občutno več oseb
odgovorilo, da je danes več nestrpnosti ter zelo malo (4 osebe), da je manj nestrpnosti. Za
kategorijo »enako nestrpnosti« pa ni večjih odstopanj. Razlog za porast nestrpnosti gre iskati
v dejstvu, da je pozitivnemu nacionalizmu ob osamosvajanju sledil negativni nacionalizem.
Nacionalizem pogosto stori napako, ko zavzame izključujoč odnos do drugih etničnih skupin.
Pogosto pride pri nacionalističnih gibanjih do delitve na nas in druge, pri čemer se pojavlja
vključujoč odnos do avtohtonega prebivalstva in izključujoč do neavtohtonega (Favell, 1995).
Graf št. 24: Vpliv medetničnih odnosov na življenje anketirancev
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Na vprašanje ali medetnični odnosi vplivajo na življenje anketirancev, jih je večina
odgovorila, da ne vplivajo. Ta odgovor je izbralo 38 % anketirancev, 35 % oseb se raje
prilagodi okolju, kljub temu da jih nihče ne ovira, 30 % pa je takih, ki se ne ozirajo na okolje.
Primerjava območij pokaže podobno sliko v Velenju in Trbovljah, nekaj več pa je na
Jesenicah takih, ki so odgovorili, da medetnični odnosi nanje ne vplivajo.
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Graf št. 25: Možnosti enake zaposlitve v primerjavi s Slovenci
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Vir: Meserko, 2006
Anketirance sem še nekoliko bolj podrobno vprašala o možnostih zaposlovanja. Želela sem,
da se opredelijo glede na svoje strinjanje oz. nestrinjanje o možnosti zaposlitve in
napredovanja v primerjavi s Slovenci. Največ, 37 % vprašanih je odgovorilo, da se niti
strinjajo niti ne strinjajo o enakih možnostih zaposlovanja, 31 % se jih ne strinja, 20 % jih
pravi, da imajo enake možnosti, 12 % pa jih je odgovorilo z ne vem. Primerjava območij
kaže, da je na Jesenicah največ tistih, ki se ne strinjajo s tem, da imajo enake možnosti
zaposlovanja, v Trbovljah pa je situacija ravno obratna. Zanimivo je, da je več mladih
odgovorilo, da so neenako obravnavani pri iskanju zaposlitve, kot pa starejša generacija
vprašanih.

6.10. PROBLEMI ISLAMSKE SKUPNOSTI
Graf št. 26: Glavni problemi s katerimi se srečuje IS v Sloveniji
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Vir: Meserko, 2006
Muslimani v Sloveniji si že od leta 1969 prizadevajo pridobiti vsa potrebna dovoljenja za
gradnjo džamije, saj današnji objekti ne ustrezajo potrebam opravljanja verskih obredov in
molitev. Kar 73 % anketirancev je odgovorilo, da je gradnja džamije glavni problem s katerim
se srečuje islamska skupnost v Sloveniji. Poleg gradnje džamije se slovenski muslimani
soočajo tudi z versko nestrpnostjo. Porast ksenofobije in nestrpnosti v devetdesetih letih je
dejstvo sodobnih družb in na to kažejo tudi rezultati ankete, saj jih je skoraj polovica
vprašanih odgovorila, da je verska nestrpnost eden glavnih problemov v Sloveniji. Kot glavni
problem so navajali tudi neustrezno prehrano. Zlasti anketiranci na Jesenicah so poudarjali
problem neustrezne prehrane v osnovnih šolah, kjer njihovi otroci dejansko nimajo izbire in
možnosti uživanja halal hrane. (bolj podrobno o problemih v poglavju 3.5.)
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7. ZAKLJUČEK
Verska skupnost je najširša enota družbene organiziranosti pripadnikov kake religije oz.
verstva. V religiologiji in sociologiji religije se je oznaka verske skupnosti začela uporabljati
v zvezi s pojavom t. i. univerzalnih religij (budizem, krščanstvo, islam), ki drugače kot
ljudske religije niso več vezane na že sicer obstoječe etnične, narodne ali državne skupnosti
ter njihovo organiziranost. Verske skupnosti združujejo vse pripadnike kake religije; njihovo
članstvo pa se ne ujema s pripadnostjo drugim družbenim skupnostim. (Enciklopedija
Slovenije, 2000). Islam je monoteistično verstvo z več kot milijardo vernikov. Zrasel je iz
skupne korenine s krščanstvom in judovstvom. Arabska beseda islam izhaja iz korena, ki
pomeni podreditev ali predanost. Islam je religija vdanosti. Njegovi pripadniki muslimani so
tisti, ki se v predanosti prepustijo božji, Alahovi volji. Muslimani ne razlikujejo med osebnim
in skupnim, verskim in svetnim, svetim in posvetnim, duhovnim in materialnim. Zato je
»zahodnjaku« večkrat težko razumeti in ceniti islamski in arabski svet in obratno. Muslimani
so prežeti z vero v stvarnika, čigar načrt za svet je vseobsegajoč. Ljudje sodelujejo v njegovi
ustvarjalni dejavnosti kot njegovi predstavniki na zemlji. Islam se deli v dve skupini, na
sunite, ki predstavljajo veliko večino (90 %) in šiite (10 %). Islam je vera, ki se najhitreje širi
zlasti na zahodu. Je druga največja vera na svetu, takoj za krščanstvom. Manj kot petina je
Arabcev in skoraj polovica vseh muslimanov na svetu živi v južni in jugovzhodni Aziji. V
Evropi predstavlja islamska skupnost drugo največjo skupnost, takoj za kristjani. Največ
evropskih muslimanov živi v Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji.
Za državo kot je Republika Slovenija je urejeno vprašanje med-etničnih, med-kulturnih, medjezikovnih, verskih in rasnih razmerij izrednega pomena. Slovenija ima pecifičen geopolitični
položaj, saj se nahaja na stičišču najpomembnejših kulturnih, verskih in etničnih tokov v
Evropi. Slovenski muslimani so v glavnem suniti in jih je po zadnjem popisu 47 488. V
Sloveniji so muslimani po večini iz bivših jugoslovanskih republik (zlasti BIH), drugače pa tu
živijo tudi muslimani, ki so prišli iz arabskih in drugih muslimanskih držav, prišli pa so v
veliki večini kot študenti v času bivše Jugoslavije ali kot iskalci političnega azila v zadnjem
obdobju. Večje število muslimanov je prišlo v Slovenijo šele v začetku 60. let predvsem
zaradi ekonomskih razlogov. Šlo je za beg z zemlje in od razširjene družine ter zatekanje k
množičnim industrijskim dormitorjem imigrantske družbe. Po II. svetovni vojni so dobile
migracije v Jugoslaviji izredne razsežnosti, predvsem zaradi industrializacije. Do leta 1961 se
je iz BIH izselilo 320.015 prebivalcev, do 1971 pa še 460.052. Migracije znotraj Jugoslavije
so bile največkrat usmerjene proti Sloveniji in Hrvaški, izven Jugoslavije pa v Nemčijo,
Avstrijo in Švico. Med priseljenci v Slovenijo je bilo izredno veliko ljudi iz Bosanske Krajine
in vzhodne Bosne, kjer so muslimani takrat predstavljali relativno ali absolutno večino.
Muslimani so v 80. letih predstavljali 9,7 % priseljencev v Sloveniji, od tega jih je bilo 78,8 %
iz BIH, drugače pa so prihajali še iz Sandžaka, Črne Gore, Makedonije in s Kosova.
Popis iz leta 1991 pove, da je v Sloveniji živelo 29719 muslimanov, kar je v primerjavi s
popisom 2002 skoraj 18000 manj. Podatki kažejo na povečanje števila muslimanov, a to ne
gre za dejansko rast, temveč gre bolj za približevanje dejanskemu stanju, saj naj bi bilo po
nekaterih podatkih v Sloveniji okoli 60 000 muslimanov. Institucionalni začetki slovenske
islamske skupnosti segajo v šestdeseta leta, drugače pa je bila leta 1976 registrirana na Uradu
za verske skupnosti. Leta 1994 se je skupnost odcepila od hrvaške skupnosti in ustanovila
lastni izvršni odbor (mešihat). Danes ima skupnost 14 lokalnih odborov v večjih slovenskih
krajih.
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Da bi potrdila teze iz uvoda, je bilo moje delo sestavljeno tako iz pregleda obstoječe literature,
statističnih podatkov, kot tudi iz terenskega dela. Terensko delo je pri geografih eden
najpomembnejših načinov proučevanja. S pomočjo proučevanja treh izbranih lokalnih
muslimanskih skupnosti in intervjujev s predstavniki le teh, sem želela priti do določenih
spoznanj in ugotovitev o delovanju, organizaciji, razvitosti posameznih skupnosti, predvsem
pa sem želela ugotoviti značilnosti muslimanskega prebivalstva. Primerjava testnih območij je
pokazala, da je islamska skupnost na Jesenicah daleč najbolj razvita skupnost, z največjim
deležem članov. Začetki njenega delovanja segajo v pozna šestdeseta leta, tako da je bila ena
prvih ustanovljenih skupnosti v Sloveniji. Jeseniška skupnost je zelo močna, saj tam živi
približno 5000 vernikov islamske veroizpovedi. Aktivnih članov je nekaj manj kot 1500.
Velenjska in Trboveljska skupnost sta bili ustanovljeni po osamosvojitvi Slovenije, ko je v
državo prišlo veliko bošnjaških beguncev. Med njimi in tudi ostalimi muslimani, živečimi v
Sloveniji, se je pojavila želja po organiziranju lastnih skupnosti. V Velenju je bilo lansko leto
(2005) ustanovljeno Bošnjaško mladinsko kulturno društvo, dobre možnosti za razvoj pa ima
tudi celotna lokalna islamska skupnost. V Trbovljah žal temu ni tako. Islamska skupnost ima
že od samega začetka težave z lokalno oblastjo, tako da dejansko še ni dobila možnosti za
razvoj. V Trbovljah ne deluje nobeno muslimansko društvo, nimajo zgrajene džematske hiše
(poslovno – stanovanjskega objekta), ne izvaja se verouk, a med muslimani obstaja želja in
upanje na boljšo prihodnost. V uvodu sem zapisala teze, da so muslimani manj izobraženi
ljudje, ki opravljajo slabša delovna mesta ter slabo poznajo slovenščino. Negativno nastrojena
proti njim pa je tudi večinska populacija, tako da je zaznati veliko nestrpnosti. Analiza anket
in statistični podatki so pokazali, da določene trditve držijo, a ne v celoti.
Muslimanska skupnost je mlajša kot je večinsko prebivalstvo, a delež mladega prebivalstva
tudi med njimi počasi upada ter prevladuje delež srednjih. Povprečna starost v Sloveniji je 40
let, povprečna starost anketirancev pa 35 let.
Presenetljivi so podatki glede izobrazbe. Anketiranci kažejo na boljšo izobrazbo glede na
popisne podatke. Več oseb ima dokončano srednjo šolo, le en odstotek manj jih ima višjo ali
visoko izobrazbo, manjši odstotek pa je takih, ki ima zgolj osnovno šolo ali manj.
Zaposlitvena struktura anketirancev je slabša. Skoraj polovica je še vedno zaposlena v
industriji in gradbeništvu, le 18 % pa je zaposlenih v terciarnih in kvartarnih dejavnostih.
Boljša delovna mesta zasedajo predvsem mladi.
V domačem okolju jih velika večina še vedno uporablja zgolj materni jezik, pogovor s
posameznimi predstavniki pa potrjuje mojo tezo o slabšem poznavanju slovenskega jezika. Ta
trditev se nanaša predvsem na starejše, tiste ki so se v Slovenijo priselili.
Pri analizi odgovorov sem ugotovila, da je v slovenskem prostoru zaznati veliko nestrpnosti in
negativizma do muslimanov. 71 % anketirancev je mnenja, da je prisotna nestrpnost in kar 41
% je mnenja, da je danes več nestrpnosti kot v času pred osamosvojitvijo.
Islam in muslimani so v zadnjem obdobju ena najbolj zanimivih in aktualnih tem tako v svetu
kot tudi v Sloveniji. To me je spodbudilo k pisanju diplomske naloge, saj je to področje še
malo raziskano. Želela bi, da bi bila moja diplomska naloga en korak bliže k poznavanju
islamske prisotnosti in muslimanov pri nas. Zdi se mi, da bo to delo v času, ko se vse več
govori o spopadu civilizacij, vsaj malo pripomoglo k ureditvi skupne, univerzalne vrednosti
za vse ljudi. Upam, da bo naloga prav tako dober izvor tistim, ki imajo predsodke in bi se
lahko tako s pogledom muslimana srečali z določenimi temami, ki se žal večkrat napačno
interpretirajo in uporabljajo.
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8. SUMMARY
Religious community is the widest unit of socise organisation of members of a certain
religion. In religious sciences the term religious community started to be used in connection to
what are called universal religions (budism, christianity, islam) – they – contrary to more
people's religions – are not linked to already existing ethnic, national or state communities or
their organisation. Religious communities unite all members of a specific religion, their
memberships does not match with membership in other socicise communities. (Enciclopedy
of Slowenia)
Islam is a monotheistic religion with more than a billion of believers. It developed from a
common core with Christianity and Jewish religion. The arabic word islam comes from a root,
meaning submission or devotion. Islam itself is a religion of devotion. Its members, Muslims,
are the ones serving and submitting to god's (Alah's) will. Muslims do not differentiate
between personal and commune, religios and sacred, sacred and popular, spiritual and
materialistic. That is why is so difficult for a »western« person to understandand appreciate
islamic and Arab world - and vice a versa. Muslims are overthrown with their faith in god
allmighty, whose plan for the world is shown everywhere. People cooperate in his creative
activity as representatives on Earth. Islam is divided into 2 groups – the Sunnits (vast
majority; 90 percent) and the Shiits (10 percent). Islam is a religion that is rapidly expanding
in the west. It is world's second biggest religion, right after Christianity. Less than a fifth of
Muslims are Arabs and almost half of all Muslims in the world live in south and southeastern
Asia. In Europe – Islam is the second biggest religious community (first – again – Christians).
Most european muslims live in France, Germany and in the UK.
For a country such as Slovenia formally settled question of inter (ethnic, cultural, linguistical,
religious and racial) relations is of vital importance. Slovenia has a very specific geopolitical
position, since it is situated on a crossroad of the most important culture, ethnic and religious
streams in Europe. Muslims in Slovenia are mostly Sunits and recent register shows their
number is 47488. Their origin is mainly in ex – yugoslavic republics (especially BIH), also
Muslims live here who arrived from arabic and other muslim countries – a great majority
came as a students in the era of the ex - Yugoslavia or as a pleaders for political asylum in the
last timer. Bigger number of Muslims arrived to Slovenia only in the beginning in the 60ies
mostly due to economical reasons. Main reason was running from earth and expanded family
followed by hidding under mass industrial dormitors of an immigrant society. After the world
war II migrations in Yugoslavia expanded hugely, mostly because of industrialisation. Up to
1961, 320.015 people moved from BIH, and up to 1971 460.052 people. Migrations in
Yugoslavia were aiming towards Slovenia, Croatia and Germany, Austria and Switzerland
outside Yugoslavia. Immigrants who came to Slovenia consisted mostly of people from
Bosanska Krajina and eastern Bosnia – where Muslims at that time presented relative or
absolute majority. Muslims in the 80ies presented 9,7 percent at immigrants in Slovenia –
78,8 % of them from BIH, othervise they arrived from Sandžak, Monte Negro, Macedonia
and Kosovo. Registration in 1991 shows that 29.179 Muslims lived in Slovenia at first time –
compared to register in 2002 almost 18.000 less. Data show increase in the number of
Muslims – not a real growth – it's more like an approximation of a real picture. According to
some data there are cca. 60.000 Muslims in Slovenia. Institutional begining of the Slovenian
islamic community reach in the 60ies, in 1976 it was registered officially at the office for
religious community. In the 1994 this community gained its independence from the croation
section and established its own executive board. Nowday it consists of 14 local boards in
bigger slovenian cities.
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In order to confirm theses from the introduction, my work is made of overview of existing
literature, statistical data and field work. Field work is one of the most important way of
exploring in geography. With exploring 3 chosen local muslim communities and interviewing
its representatives, tried to gather conclusions on functioning, organisation, development of
communities; most of all my aim was to determine chracteristics of Muslim population.
Comparison of these test areas has shown that the islamic community in Jesenice is
doubtlessly the most developed one, with the biggest number of its members. Iniciatives for
its functioning reach in the late 60ies – it was one of the first established (islamic) comuunity
in Slovenia. Community in Jesenice is very powerful – due to the fact that approximately
5000 islamic believers live there. The number of active members is a bit less than 1500.
Communities in Velenje and Trbovlje were established after Slovenia declared its
independence, when lots of Bosnian refugees arrived to the country. Among them and the rest
of Muslims living in Slovenia a wish for establishment their own community arose. Last year
(2005) in Velenje Bosnian youth cultural society was founded, good chances for further
development lie in the hands of this whole local islamic community. In Trbovlje,
unfortunately that is not the case. This islamic community has had problems with local
government ever since the beginning and therefore has not gained a fair chance for its
development. In Trbovlje, none islamic association exists, no local committee house has been
conducted – but among Muslims a wish and hope for a better future exists.
In my introduction I formulated some theses that Muslims are less educated people, working
in worse places and are not very much acquainted with the Slovenian language. A lot of
intolerance can be sensed – due to negative conotation towards them from majority of
population. Survey analysis and statistical data have proven some of the statements right, but
not as a whole. The Muslim community is younger than most population but the percentage of
youth has decreased slowly and number of middle aged prevail. The average age in Slovenia
is 40 years, the average age of people questioned is 35 years. Data on education is surprising.
In comparison to the official register education seems higher – more people finished high
school; only 1 % have college or university degree and there issmaller percentage of those
with only primary school or less. Employment structure is worse – almost half is still
employed in industries or construction, only 18 % in terciar and quartarian activities. Young
people have better work position. In home environment vast majority still uses only their
mother tongue; talking to a few local representatives confirms my theses about poor
knowledge of the Slovenian language – this is true mostly for elders (who moved to
Slovenia). With Slovenian independence not only positive but also negative nationalism – so
called cultural rasism – strenghten. Surveys confirm this, since the analysis of answer shows
that lots of intolerance and negativism towards Muslims exists. 71 % of people questioned
believe that intolerance exists and 41 % think that intolerance is stronger nowdays than before
Slovenian's independence. Islam and Muslims have been one of the most interesting and
current issues recently in the world as well as in Slovenia. This has encouranged me with
writing my diploma since this area has not been explored thoroughly. I wish my diploma was
one step closer to understanding Muslims and islam. Hopefully this work will contribute at
least in a small way towards a settlement of common, universal value for all people – in time
when so much is beeing said about a conflict of civilisations. I hope my diploma serves as a
good source for thos with certain topics through the eyey of a Muslim; topics that have been
so often misused and misinterpreted.
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10. 4. ANKETA
1. Spol

1. M

2. Letnica rojstva:

2. Ž

_________

3. Kraj rojstva: ____________

in država rojstva _____________

Četrto in peto vprašanje se nanašata na tiste, ki niste rojeni v Sloveniji
4. Kdaj ste prišli v Slovenijo? (če lahko navedete vsaj približno letnico) ____________
5. Kateri je bil glavni razlog priselitve v Slovenijo?
1. zaradi službe
2. zaradi poroke
3. zaradi sorodnikov
4. boljšega življenja (višjega življenjskega standarda; okolje tukaj mi je bolj všeč.
5. drugo; težko se odločim, ne vem
6. Po narodni pripadnosti sem:
1. Slovenec

4. Jugoslovan

7. Albanec

10. Hrvat

2. Črnogorec

5.Bošnjak

8. Bosanec

11. drugo

3. Makedonec

6. Musliman

9. Srb

12. ne želim odgovoriti

7. Katere narodnosti je vaš zakonski partner?
1. Slovenec

4. Jugoslovan

7. Albanec

10. Hrvat

2. Črnogorec

5.Bošnjak

8. Bosanec

11. drugo

3. Makedonec

6. Musliman

9. Srb

12. ne želim odgovoriti
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8. Izobrazbena struktura (obkrožite tisto izobrazbo, ki imate dokončano!)
1. osnovna šola ali manj
2. poklicna 2 ali 3 letna
3. srednja šola, gimnazija
4. višja šola
5. fakulteta ali več
9. Poklicna struktura (obkrožite tisti poklic, ki ga opravljate!)
1. kmetijske dejavnosti
2. industrijski delavec
3. trgovina, gostinstvo, promet
4. finance, izobraževanje, javna uprava, zdravstvo, sociala, obramba
5. brezposelni
6. drugo (študenti, upokojenci)
10. Koliko je za vas pomembna vera v vsakdanjem življenju?
1. zelo pomembna
2. pomembna
3. ni pomembna
4. ne morem reči
11. Ali nam lahko zaupate, kako pogosto opravljate molitev? Ali: molite
1. vsak dan
2. enkrat na teden
3. enkrat na mesec
4. ob večjih praznikih
12. Ali lahko zaupate vaš odnos do verskega življenja, Ali živite v skladu s pravili, ki jih
narekuje islamska vera (molite 5-krat dnevno, se postite v času ramadana, ne jeste svinjskega
mesa…)
1. strogo se držim pravil, ki jih narekuje
2. upoštevam večino pravil
3. navadno upoštevam samo nekatera najpomembnejša pravila
4. ne živim s pravili, ki jih narekuje
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13. V kakšnem jeziku govorite doma
1. v slovenskem

2. v maternem jeziku (__________________) pripišite kateri jezik je to

14. Ali se udeležujete kulturnih in družabnih prireditev, ki jih organizirajo društva Bošnjakov,
Muslimanov …?
1. redno

2. občasno

3. nikoli

15. Ali berete časopise, poslušate kakšne radijske oddaje oz. spremljate internetne strani, ki
jih urejajo islamska društva v Sloveniji?
1. redno

2. občasno

3. nikoli

16. Če se ne udeležujete dejavnosti in prireditev, ki jih organizira vaše društvo, ali lahko
navedete poglavitne ovire, ki vas ovirajo pri obiskovanju družabnih in kulturnih prireditev …
(lahko več odgovorov)
1. nimam časa
2. društvo je predaleč od kraja kjer bivam
3. ni društva
4. drugo
17. Prosimo ocenite pomen gradnje mošeje v Ljubljani, o kateri se v zadnjih letih v javnosti
veliko govori. Obkrožite odgovor, s katerim se najbolj strinjate:
1. gradnja islamskega verskega središča v Ljubljani je nujno potrebna
2. zgraditi bi bilo treba mošeje v nekaj mestih v Sloveniji, kjer biva veliko muslimanov
3. zgraditi bi bilo potrebno mošeje ali / in molilnice povsod tam, kjer živijo muslimani
4. gradnja novih muslimanskih verskih objektov ni pomembna
18. Prosimo navedite, katere narodne pripadnosti so vaši prijatelji:
1. Bošnjaki, Muslimani ..

5 Makedonci

2. Hrvatje

6. Albanci

3. Srbi

7. Drugi

4. Črnogorci

8. Slovenci
9. ne gledam na pripadnost, zame to ni pomembno
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19. Kako se počutite v slovenskem okolju (v slovenski državi) ?
1. dobro sprejete

2. srednje sprejete

3. slabo sprejete

20. Ocenite, kako so se odnosi v vašem okolju spreminjali v zadnjih dvajsetih letih (če gre,
sicer manj)
Opažam,da je :
1. več nestrpnosti
2. manj nestrpnosti
3. približno enako
21. Ali medetnični odnosi v vašem okolju vplivajo na vaše življenje:
1. ne vplivajo, skušam se prilagoditi okolju, v katerem živim
2. nihče me ne ovira, vendar se raje prilagodim okolju
3. to name ne vpliva, ne oziram se na okolje
22. Imam enake možnosti za zaposlitev in napredovanje kot preostali Slovenci!
1. se strinjam
2. niti se strinjam, niti se ne strinjam
3. se ne strinjam
4. ne vem
23. Kako ste zadovoljni z razmerami znotraj islamske skupnosti in ali menite,da islamska
skupnost naredi dovolj za svoje člane?
1. menim da so razmere znotraj skupnosti kaotične, neurejene ter da skupnost naredi
premalo za svoje člane
2. niti sem, niti nisem zadovoljen z razmerami znotraj skupnosti ter odnosa do svojih
članov
3. menim,da je skupnost dobro organizirana in naredi dovolj za svoje člane
4. ne poznam in ne spremljam razmer in odnosov znotraj skupnosti
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24. Islamsko skupnost v Sloveniji sestavljajo poleg Bošnjakov tudi drugi pripadniki islama:
Albanci, Makedonci, Turki, Arabci, muslimani iz Sandžaka… Zanima me kakšni so vaši stiki
z drugimi pripadniki islamske skupnosti?
1. imam redne stike z ostalimi pripadniki

3. o njih izvem zgolj iz medijev (časopis, TV)

2. imam občasne stike z ostalimi pripadniki

4. z drugimi nimam nikakršnega stika

25. Kaj menite o tem, da v Sloveniji ni ločenih izobraževalnih ustanov za pripadnike islamske
skupnosti?
1. menim, da bi morali obstajati ločeni sistemi izobraževanja
2. ločeni sistemi niso potrebni, saj se izobražujemo v naših prostorih
3. me ne zanima
26. Kateri so po vašem mnenju glavni problemi s katerimi se sooča islamska skupnost v Slo.?
(lahko več odgovorov)
1.

prehrana

2. verska nestrpnost

4. drugo ____________
5. nič od tega

3. gradnja mošeje
27. Kako pogosto se vračate v rojstni kraj/državo oz rojstni kraj/državo vaših staršev?
1. pogosto
2. ob praznikih
3. redko
4. nikoli
28. Ali imate željo po stalni vrnitvi v kraj/državo rojstva oz. kraj/državo rojstva vaših staršev?
1. da, mogoče v prihodnosti
2. ne želim se vrniti
3. o tem ne razmišljam
4. nikoli
HVALA ZA SODELOVANJE
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