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Priznavanje kompetenc in kvalifikacij v kontekstu globalnih migracij
Realnost današnjega sveta je, da se veliko ljudi iz različnih razlogov odloči za selitev v tujino in s
tem za iskanje zaposlitve zunaj držav, v katerih so pridobili izobrazbo in/ali delovne izkušnje. Pri
tem pa se posamezniki pogosto znajdejo pred mnogimi ovirami. Enotni svetovni standardi za
dosego določene izobrazbe ter priznanje izkušenj pravzaprav ne obstajajo. Posledično ima vsaka
država (ali skupek držav v primeru Evropske unije in poenotenega bolonjskega sistema)
postavljene svoje kriterije in zahteve. V nalogi tako preučujemo pomen vseživljenjskega učenja in
znotraj tega izobraževanja odraslih. Opisani bodo trendi globalnih migracij, v okviru katerih bomo
preučevali zaposljivost in socialno vključenost priseljencev. Slednja je zelo odvisna od časovnega
trajanja bivanja v tujini in zato bomo pozornost usmerili na začasne migracije. Uporabili bomo
veliko primerov, ki se nanašajo na priseljensko politiko v Kanadi ter znotraj tega na položaj
priseljencev v državi. Tako bo mogoče sklepe drugih avtorjev povezati s konkretnimi
ugotovnitvami iz izvedenih intervjujev s predstavniki organizacij za integracijo ter z rezultati
ankete, ki je bila izvedena med specifično skupino priseljencev v Kanadi.

Ključne besede: priseljenci, globalizacija, vseživljenjsko učenje, izobraževanje odraslih,
integracija, zaposlitev, feminizacija migracij, kvalifikacije, kompetence, Kanada.

Recognition of competences and qualifications in the context of global migrations
In reality of a world around us, a big number of people from different reasons decides to change
their life environment, and move outside of the borders of their countries, where they had obtained
their education and/or their work experiences. However, while moving, individuals often face
many obstacles on their way. The common worldwide framework for valuarisation of achieved
education and experiences do not exist. Consequentially every country (or a group of them, if we
take for example bolonian system that has been established in the countries of European Union)
has put in place its own system of specific demands and criteria, demanded from people in different
professions, while entering the local labour market. Through the following research, the meaning
of lifelong learning and adult education will be studied. The trends of global migrations will be
explored, and in this context, we will analyse employment trends and social integration of
immigrants. As the following two factors strongly depend on the period the time, the migration of
individuals is expected to last, we shall put our special attention to temporary migrants. Threw all
the research there will be many examples of immigration policies and experiences of individuals
in Canada. The purpose of this is to obtain the information, which can be connected with specific
findings of conducted interviews with representatives of selected organisations for integration, and
as well with the findings of an online survey, conducted with a specific population of new
immigrants in Quebec.

Key words: immigrants, lifelong learning, adult education, integration, employment, feminisation
of migrations, qualifications, competences, Canada.
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Seznam kratic
CSQ Certificat de selectione au Quebec
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1

UVOD

Migracije so v današnjem času del vsakodnevnih novic. Živimo v globaliziranem svetu, kjer se
razdalje krajšajo, posamezniki pa se pri iskanju potencialnih delovnih mest že dolgo ne omejujejo
več na meje držav, iz katerih prihajajo. Lahko bi rekli, da gre za ustvarjanje globalnega trga delovne
sile. Če so posamezniki še pred nedavnim za delovno mesto tekmovali z določenim številom
sodržavljanov, se danes to odvija na globalnem nivoju. To s sabo prinaša pomembne izzive za
državne politike. Selitev v novo državo namreč pomeni veliko več kot le spremembo stalnega
naslova. Pristop do obravnave in odnos do novih priseljencev se med državami zelo razlikuje.
Kanada kot država praznuje svojo politiko multikulturalizma, znotraj nje pa se Quebec predstavlja
kot specifično interkulturalistično usmerjena provinca. Čeprav gre za zgodovinsko in kulturno
specifično okolje, je namen naloge prikazati primer dobre prakse integracije priseljencev v
povezavi z uradnimi politikami, hkrati pa izpostaviti specifične pomanjkljivosti le-teh, ko
govorimo o priseljencih, ki v državi (še) niso pridobili dovoljenja za stalno prebivanje. V nalogi
bom raziskovala področje priznavanja kompetenc in kvalifikacij v kontekstu globalnih migracij, ki
smo jim danes priča na vsakem koraku. Zanimal me bo položaj priseljencev na trgu dela v
gostujočih državah ter vpliv in pomen, ki ga lahko imajo procesi vseživljenjskega učenja v tem
kontekstu.
Pred začetkom pisanja naloge sem veliko razmišljanja posvetila konceptualnemu vprašanju, kako
opisati ljudi, ki so vstopili na delovni trg druge države. V kontekstu sodobne javne debate v
Sloveniji ter drugod po Evropi lahko namreč včasih dobimo vtis, da se je besedna zveza ekonomski
migrant spremenila v žaljivko. Zaradi navedenega sem pri pisanju upoštevala dejstvo, da
uporabljeni izrazi močno vplivajo na dojemanje sveta okoli nas. Enotne definicije razlike med
pojmoma migrant in imigrant pravzaprav ni. V različnih slovarjih najdemo različne definicije.
Geografski terminološki slovar opiše migranta kot osebo, ki s preselitvijo iz rojstnega, domačega
kraja, kraja stalnega prebivališča, spremeni okolje in s krajem odselitve lahko pretrga osnovne
gospodarske, socialne in družbene vezi. V slovarju se enači pojma priseljenec in imigrant – oba
naj bi označevala posameznika, ki se od drugod za stalno naseli v določenem kraju oziroma državi.
(ZRC SAZU). Ciljna skupina raziskave bodo mladi, ki so v Kanado vstopili preko programa
Delovne počitnice. Če upoštevamo razlago iz Geografskega terminološkega slovarja, gre sprva za
9

migrante, ki lahko potencialno postanejo imigranti, torej v državo migrirajo za stalno. Komu bo to
uspelo in komu ne, pravzaprav ne moremo predvideti. V prvem delu bom predsatvila analizo
literature in raziskav s tega področja. V nalogi bo zaradi pogoste nejasnosti, ali gre za stalne ali
začasne migrante, uporabljan termin priseljenci, vsekakor pa bom od slednjih razlikovala tudi
prebežnike ter begunce.
V nalogi bom najprej pojasnila pomen izobraževanja v sodobni družbi. Podrobneje bom razdelala
procese vseživljenjskega izobraževanja, znotraj tega pa procese izobraževanja odraslih. Predstavila
bom tudi kritike pristopov vseživljenjskega učenja, ki le-tega predstavljajo kot neo-liberalno
ideologijo, ki odgovornost za uspeh prelaga na posameznike in ne tudi na sistem, v katerega so leti vpeti, pogosto pa jih tudi zavaja v neprimerne časovne ter finančne investicije. V naslednjem
poglavju se bom osredotočila na migracije. Poskusila bom dobro razjasniti pomembnejše pojme
ter jih tudi razdelati. Identificirala bom različne vrste migracij ter jih povezala s teorijo o vstopu
priseljencev na nov trg dela. V kontekstu globalnih migracij bom poskušala identificirati glavne
razlike glede na različno trajanje in namen selitev, predstavila pa bom tudi trende zaposlovanja
migrantov ter njihov položaj na trgu dela. Izhajam iz predpostavke, da lahko priseljenci pozitivno
vplivajo na ekonomski razvoj države. Pri tem sem kot največjo oviro identificirala težave pri
priznavanju kompetenc in kvalifikacij. Prav to je tisto, kar priseljencem pogosto onemogoča, da bi
v družbo prispevali največ, kar so sposobni. Vendar pa selitev v novo državo ne pomeni le
ekonomske spremembe za priseljence ter gostujočo družbo, postavlja se tudi vprašanje njihove
socialne vključenosti. Brez uspešne integracije migrantov ter brez priznavanja njihovih preteklih
izkušenj, izobrazbe ter sposobnosti le-ti namreč ne morejo maksimalno prispevati k razvoju
ekonomije in družbe. V nalogi bom posebno pozornost posvetila tudi položaju migrantk kot
posebej ranljivi skupini, ob tem pa še kanadski imigracijski politiki ter posebnim značilnostim
položaja začasnih delavcev znotraj tega. Še posebej se bom osredotočila na Quebec in posebnosti
imigracijske politike te province. Intervjuje bom namreč izvajala v Montrealu, kjer sem se v času
pisanja naloge tudi nahajala.
Predmet proučevanja je nastop priseljencev na trgu delovne sile v Kanadi. Cilj naloge je ugotoviti
in proučiti glavne ovire, s katerimi se pri procesu integracije v lokalno družbo ter pri iskanju
zaposlitve srečujejo priseljenci. Slednje je v veliki meri odvisno od priznavanja njihovih
kompetenc in kvalifikacij. Specifični cilj je prikazati edinstven položaj začasne delovne sile, še
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posebej mladih, ki so v Kanadi, natančneje v Quebecu, preko programa delovnih počitnic. Skozi
nalogo bom poskušala prikazati neizogibno povezanost med integracijo priseljencev ter njihovim
nastopom na trgu delovne sile, še posebej pa me bo zanimalo, kakšen vpliv imajo različne
aktivnosti vseživljenjskega učenja. Le ob polnem izkoristku potenciala priseljencev lahko
pričakujemo njihov optimalen prispevek k razvoju družbe ter ekonomije države.
V namen raziskovalnega dela naloge sem se odločila za kombinacijo kvantitativne in kvalitativne
raziskovalne metode. Intervjuje bom opravila s predstavniki štirih organizacij za integracijo, v
kvantitativni del pa bom poskušala vključiti predvsem mlade, ki so v državo prispeli preko
Programov kanadske mednarodne izkušnje (IEC Canada), še posebej preko programa Delovne
počitnice kot najbolj razširjene kategorije. Da o tej specifični vrsti migracij pravzaprav ni
napisanega veliko strokovnega gradiva, sem ugotovila že med 18-mesečnim bivanjem na Novi
Zelandiji, ko sem državo spoznavala prav preko tega delovnega dovoljenja. Že tam sem raziskovala
položaj mladih začasnih delavcev, saj moj študij sociologije pomembno vpliva na to, na kakšen
način pročujem svet okoli sebe. Istega programa sem se udeležila v Kanadi in od tod izvira moje
zanimanje za opazovanje posebnosti situacije in želja po globljem razumevanju problema. Pri
pisanju naloge sem se nenehno soočala s pomanjkanjem zapisov, ki bi govorili o položaju začasnih
delavcev in njihovemu vključevanju v družbo, kljub temu da je številka tistih, ki se nahajajo na
začasnem delu v tujini, izjemno visoka. To je eden glavnih razlogov, zakaj naloge nisem usmerila
na ožje področje. Z ugotovitvami raziskave sem želela predvsem osvetliti aktualne težave, ki nam
na prvi pogled pogosto ostanejo skrite, kajti selitev v tujino pomeni nepredstavljivo več kot le
spremembo hišne številke.
Z analizo obstoječih virov in lastnim empiričnim delom bom poskušala odgovoriti na vprašanja,
katere so glavne ovire na poti do uspešnega nastopa priseljencev na trgu delovne sile ter kaj lahko
sami storijo za premostitev teh ovir. V ta namen bom proučila različna, a med sabo neločljivo
povezana področja vseživljenjskega učenja, integracije priseljencev, imigracijske politike in trg
delovne sile. Prepričana sem, da nobenega od teh štirih faktorjev ne moremo obravnavati ločeno –
neodvisno od drugih. Za celostno razumevanje teme je namreč potrebno razumeti, da so področja
med sabo neločljivo prepletena.
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Skozi vso nalogo se bom naslonila na mnoge konkretne primere posameznikov, tako iz strokovnega
gradiva kot tudi iz izvedenih intervjujev, saj želim čim bolj nazorno prikazati dejansko stanje in
problematiko na tem področju. Zaposljivost ter socialna vključenost migrantov pomembno vplivata
na oblikovanje ekonomij prihodnosti, saj vplivata na način in kvaliteto življenja ljudi. V sodobni
družbi, kjer sta izraza migranti ter begunci del vsakodnevnih novic, se namreč izzivom, ki jih
prinaša sprememba v populaciji, ne moremo in ne smemo izogniti. Za bodoči razvoj je pomembno,
da debato usmerimo v konstruktivno smer.
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2

2.1

TEORETSKI DEL

IZOBRAŽEVANJE V KONTEKSTU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

2.1.1 IZOBRAŽEVANJE IN NJEGOVE POSLEDICE
»Če je izobrazba v sodobni družbi mit, potem ima izjemno moč.« (Meyer, 2010, str. 22)
Če je torej mit, ni pomembno, da vanj verjamejo posamezniki, temveč da vedo, da vanje verjamejo
vsi ostali, torej so iz praktičnih razlogov miti »resnični«. Izobrazba tako posamezniku poda
nekakšno legitimnost (prav tam).
Naloga se bo začela s predstavitvami koncepta izobrazbe in vlogo, ki jo ima v današnji družbi.
Namen je prikazati vpliv procesov izobraževanja na vse plati življenja.
Pomembnost izobrazbe lahko analiziramo v smislu čistega finančnega pritoka, ki naj bi ga
posamezniku prinesla v prihodnosti. Vendar obstaja še mnogo zunanjih učinkov le-te. Stopnja
izobrazbe je povezana z zdravjem, manjšo stopnjo kriminala, večjo politično participacijo in
družbeno povezanostjo. Dokazana je korelacija med večjo stopnjo izobrazbe in boljšim zdravjem,
saj omogoča dostop do informacij in dobrin (bolj zdrava prehrana, boljši dostop do zdravstvenih
storitev, manj zasvojenosti, bivanje v manj onesnaženih področjih idr.). Vse to pa se posledično
prenaša na naslednje generacije. Manj zdravstvenih težav predstavlja manj stroškov za zdravljenje
ter manj izpada dohodka zaradi bolezni. Izobrazba vpliva na učinkovitejši nastop na trgu dela
(iskanje službe ...), spremeni pa tudi način potrošnje. Večja uporaba tehnologije, literature,
znanosti, umetnosti idr. pripomore k razvoju trgov in industrije (Vila, 2000). Hkrati učinkovitost
potrošniških odločitev vpliva na dobro počutje, torej je vpliv podoben kot pri pritoku denarja.
Odrasli pa prav tako običajno sprejmejo vloge, ki so jim pripisane glede na njihovo izobrazbo
(Wolfe in Haveman, 2002, str. 99).
Poleg vseh teh učinkov kvalitetno izobraževanje posredno vpliva tudi na oblikovanje družbe, saj
se preko nje prenesejo družbene vrednote in norme. Tako se zmanjšuje verjetnost za konflikte,
nasilne izbruhe, poveča pa se stabilnost družbe, ki je tudi bolj vključujoča (Vila, 2000). Lochner in
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Moreti1 (Wolfe in Haveman, 2004, str. 99) pa sta v svoji analizi ugotovila, da se z večanjem splošne
izobrazbe znižuje raven kaznivih dejanj. Po analizi ekonomskih posledic, tako zasebnih kot javnih,
se postavlja vprašanje, kdo je odgovoren za financiranje takšnega šolstva in kolikšen del prihodkov
naj država usmeri v izobraževanje.
Iz vsega naštetega lahko sklepamo, da izobraževanje prebivalcev pozitivno prispeva tako k
ekonomskemu razvoju kot tudi k družbeni koheziji. Pojmovanje izobraževanja že dolgo ni več
omejeno le na učenje znotraj tipično šoloobveznega obdobja, temveč pojem danes zajema mnogo
širše področje.

2.1.2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Za proučevanje vseživljenjskega učenja in njegove vloge pri kreiranju sodobnih družb je najprej
nujno razumeti, kaj pojem sploh predstavlja, potrebno pa je tudi razlikovanje med formalnim,
neformalnim in informalnim učenjem.
Diskurz o vseživljenjskem izobraževanju se je začel konec šestdesetih let. (Boeren, 2011, str. 3)
Eurostatova definicija iz 2007 opredeli vseživljenjsko učenje kot »namenske in pomenske učne
aktivnosti, ki jih izvaja odrasla oseba z namenom razširitve in izboljšanja svojih kompetenc in
znanj, ki so uporabna v vsakdanjem življenju in tudi zunaj trga delovne sile« (Eurostat, 2007 v
Boeren, 2011, str. 5). Evropska unija si je leta 2010 za cilj postavila 12,5 % participacijo
prebivalstva v projektih vseživljenjskega učenja. Le nekaj članicam je uspelo to mejo doseči,
Nizozemska (na petem mestu) do te številke ni prišla niti do leta 2014. V samem vrhu po
participaciji so Danska, Švedska, Finska ter Francija (Lundberg, 2016).

Vseživljenjsko učenje zajema mnogo področij. Gre predvsem za učenje učenja, ki omogoča
posamezniku, da se prilagodi današnjemu globaliziranemu ter hitro spreminjajočemu trgu dela.
Vzgoja v družini in predšolska vzgoja, proces uradne izobrazbe, izobraževanje na delu, sodelovanje
v projektih, neformalno izobraževanje v vsakdanjem življenju in politična participacija so le
1

Lochner, L. in Moretti, E. (2001). The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and
Self-Reports. NBER Working Paper, 8605.
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nekateri načini, ki sodijo v kategorijo vseživljenjskega učenja. Vse našteto posledično prispeva k
razvoju človeškega kapitala. Poročilo OECD2 (1998 v OECD, 2001, str. 19) zavrača, da naj bi
takšen pristop spremenil pojmovanje ljudi v mehanizme, temveč trdi, da poudarja pomembnost
ljudi v ekonomijah znanja in kompetenc.
Slovenska terminologija uradno ne razlikuje med neformalnim in informalnim učenjam. To pa v
svojem diskuru povzema tudi Evropska unija. Tako le-ta priznava definicijo Coombsa in Ahmeda
iz leta 1974. Uradno izobraževanje je tako definirano kot institualizirano, hierarhično in časovno
usmerjeno (od osnovne šole do univerze). Neformalno izobraževanje je lahko vsaka organizirana
in sistematična učna aktivnost. Informalno izobraževanje pa je definirano kot tisto, ki vsakemu
posamezniku omogoča pridobitev znanj in spretnosti doma, skozi igro ter tudi na delovnem mestu.
Pogosto gre za neorganizirano in nestistematično aktivnost (Coombs in Ahmed, 19743 v Plavsić in
Diković, 2016, str. 2). Slednje se sicer lahko odvija zunaj uradnih institucij, vendar kljub temu
ostaja zavedni in namenski proces. Tako med slednje lahko prištevamo uporabo natisnjenih
materialov, uporabo računalnika, prav tako pa tudi učenje preko radia ter televizije. V isto
kategorijo spadajo tudi obiski knjižnic, muzejev, drugih učnih centrov ter različna izobraževanja v
učilnicah (OECD, 2001, str. 19). Med neformalno izobraževanje lahko prištevamo različna
izobraževalna po principu klasičnih učilnic, udeleževanje na seminarjih in delavnicah, učenje na
razdaljo ter tudi različna delovna usposabljanja. Informalno izobraževanje pa je bilo v
sedemdesetih letih videno kot dopolnitev uradnega sistema izobraževanja na področjih z večjimi
pomanjkljivostmi znotraj uradnega sistema. Tako se je slednje lahko ukvarjalo z vprašanji,
specifičnimi za določene skupine. Sem lahko prištevamo na primer informalno izobraževanje žensk
(prav tam, str. 4).
Zanimivo je opažanje, da se moški pogosteje poslužujejo učenja preko računalnika in drugih
medijev, ženske pa se za razširjanje svojega znanja pogosteje obrnejo na svoje socialne kroge
(Hayes, 20014 v Boeren, 2011, str. 8).

2

OECD. (1998). Human Capital Investment: An International Comparison. Paris.
Coombs, P. in Ahmed, M. (1974). Attacking Rural Poverty. How non-formal education can
help. Baltimore: John Hopkins Press.
4
Hayes, E.R. (2001). A new look at women’s learning. New Directions for Adult and Continuing Education. 89: 3542.
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Čeprav mnoge države danes priznavajo pomen vseživljenjskega učenja, lahko po številu
državljanov, vključenih vanj, sklepamo, da smo še daleč od zadanega cilja. Seveda pa gre pogosto
tudi za pomanjkanje statistik, sploh ko govorimo o informalnem učenju, ki ga večina posameznikov
niti ne definira kot učni proces.

2.1.2.1

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V SKLOPU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Od šestdesetih let dalje UNESCO-v institut za izobrazbo in njegova platforma »International
review of education« predstavljata glavni prostor za debato o vseživljenjskem učenju. (Tuijman in
Od šestdesetih let dalje UNESCO-v institut za izobrazbo in njegova platforma International review
of education predstavljata glavni prostor za debato o vseživljenjskem učenju (Tuijman in Bostrom,
2002, str. 2.) Še danes ti platformi predstavljata pomemben prostor za raziskovanje pismenosti,
vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih. Pod UNESCO-vim okriljem so bile organizirane
tudi prve mednarodne konference o izobraževanju odraslih (Love, 1975). V prispevku OECD iz
leta 1996 je vseživljenjsko učenje definirano kot eden glavnih ciljev. Definicija vseživljenjskega
učenja se je od dostopa izobraževalnih procesov za odrasle razširila na vse namenske učne procese,
ki potekajo od rojstva do smrti (formalno, neformalno in informalno učenje) (OECD, 2001b).
Izobraževanje odraslih lahko delimo na štiri glavne kategorije. Prva je formalno izobraževanje za
splošno priznano izobrazbo. V to kategorijo prištevamo osnovnošolsko in srednješolsko
izobraževanje odraslih (Jelenc, 1994, str. 46—49). V osnovnošolsko in srednješolsko
izobraževanje odraslih v državah, kjer je pismenih 95% populacije ali več, se danes vključujejo
predvsem posamezniki, ki so bili v šoli neuspešni, ter tisti, katerih dosežena izobrazba ob migraciji
v novo državo v tej ni priznana (Milana, 2017). Druga kategorija je formalno izobraževanje, s
katerim posamezniki pridejo do strokovne in poklicne izobrazbe (tudi specializacije in ostala
izobraževanja za poklice). Od tovrstnega izobraževanja se neformalno izobraževanje razlikuje po
tem, da je splošno usmerjeno. Znotraj tega se odvija izobraževanje za osebnostni razvoj, družbeno
blaginjo in družbene vloge posameznikov. Razlikujemo tudi specifično neformalno izobraževanje,
ki naj bi vodilo do specifičnega dela. V to kategorijo spada delovno usposabljanje ter razširitev,
poglobitev in posodobitev znanja, potrebnega za opravljanje določenega dela oziroma poklica
(Jelenc, 1994).
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Izobraževanje odraslih pa je (kljub dejstvu, da nikjer v samem terminu izobraževanje ni omejeno
na določeno časovno obdobje) še vedno videno kot nekakšen dodatek po zaključku bistvenega
šolanja in je kot takšno na nek način potisnjeno na obrobje (Janis, 2004). Cuban (2010, str. 7) ga
imenuje kar »pepelka oziroma posvojeni otrok izobraževalnega sistema«.

2.1.2.2

DISKURZ VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA KOT NEO-LIBERALNA IDEOLOGIJA
TER KRITIKE

Ng in Shan v svojem prispevku argumentirata razvoj vseživljenjskega učenja kot ideologije. Gre
za miselnost, ko so posamezniki sami odgovorni za prilagajanje spreminjajočemu se trgu dela v
post-fordistični ekonomiji sodobne družbe. Vseživljenjsko učenje je po njuni razlagi ideološki
okvir, ki oblikuje družbeno realnost posameznikov (Ng in Shan, 2010, str. 8). Mojab in Gorman
razvoj koncepta v devetdesetih letih razložita kot odgovor na reorganizacijo globalnega
kapitalističnega sistema, ki je s sabo prinesla nujnost reorganizacije izobraževanja odraslih za
sposobnost hitrega odziva na spreminjajoči se trg dela. Gre torej za način vladanja, ki je usmerjen
v ustvarjanje »popolnega učenca« v družbi znanja (Mojab in Gorman, 20015 v Ng in Shan, 2010,
str. 4).
Moč ideologije diskurza o vseživljenjskem učenju je pravzaprav dejstvo, da le-to umešča v družbo
kot nevtralen, naraven ter individualistični pojav. Na ta način učenje postane odgovornost
posameznikov. Ng in Shan torej zagovarjata, da gre pravzaprav za redefinicijo razmerja med
posameznikom in državo. Ko posamezniki sami sebe umeščajo v okvirje diskurza vseživljenjskega
učenja, tudi svoje odločitve sprejemajo v skladu s tem. Na ta način se pozornost odvrne od težav,
povezanih s fleksibilnostjo delovne sile. Avtorja tako opozarjata na potrebo po redefiniciji
koncepta vseživljenjskega učenja od usmerjenosti le k iskanju zaposlitve in profita k skupnemu
dobremu (Ng in Shan, 2010, str. 15).
Guo kot glavno kritiko politike vseživljenjskega učenja predstavi dejstvo, da je le-to, namesto da
bi bilo usmerjeno v vzajemno učenje ter integracijo, uporabljeno za asimilacijo priseljencev v
norme, vrednote in navade gostujoče družbe. Transnacionalno vseživljenjsko učenje naj bi bilo bolj
5
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vključujoče ter družbeno pravično, saj bi vodilo k integraciji in ne kolonializaciji migrantov v
večinske vrednote in norme držav, v katere so priseljeni (Guo, 2010b, str. 15). Tudi drugi avtorji
stremijo k redefiniciji koncepta vseživljenjsko učenje (Ng in Shan, 2010, str.15).
Obstaja tudi veliko drugih kritik modernih pristopov k vseživljenjskemu učenju. Pogosto so
usmerjene v podcenjevanje dominantnega diskurza o temi. Na posameznike se prelaga odgovornost
za njihovo učenje, vendar je področje padlo v domena marketinga in industrializacije in zahteva
velike vložke posameznika (Boshier6, 2001 v Ng in Shan, 2010, str. 2).
Za Olssena7 (2006 v Ng in Shan, 2010, str. 4) predstavlja ideologija diskurza o vseživljenjskem
učenju mehanizme neo-liberalne kontrole, Edwards in Fejes pa slednjo razložita kot enega od
taktičnih načinov vladanja. V Evropski uniji je vseživljenjsko učenje tisto, ki pogosto zapolni vrzeli
v sistemih izobrazbe posameznih držav članic. Sam diskurz je ustvaril subjektiviziranje
posameznika. Znotraj tega so posamezniki sami odgovorni za svojo iniciativo po nadaljnjem
učenju, hkrati pa na njih leži tudi odgovornost za prepoznavanje priložnosti za učenje ter
podjetništvo. Posamezniki so v kontekstu vseživljenjskega učenja dojemani kot ena skupna enota,
ki preko dodatnega izobraževanja zmanjšujejo stroške svojemu delodajalcu in državi (Edwards8,
2002, Fejes9, 2005 in AiIwood10, 2008 v Ng in Shan 201, str. 4).
Evropski model vseživljenjskega učenja je pogosto kritiziran zaradi svoje preozke ekonomske
usmeritve, čeprav naj bi bili glavni motivi tega izobraževanja državljanska pripadnost in družbena
kohezija (Boeren 2011, str.5).
Livingstone11 (1999 v Ng in Shan, 2010, str. 3) pa opozarja na vedno večje neskladje med številom
visoko izobraženih ljudi, ki nadaljujejo z investicijami v svoje kompetence, ter dejanskimi

6
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službami, za katere so te kompetence potrebne. Lowe 12 (2000 v Ng in Shan, 2010, str. 3) v svoji
raziskavi iz leta 2000 opozarja, da se kar 23 odstotkov delavcev, vključenih v anketo, počuti
prekvalificirane za njihovo delo. Kar eden od petih delavcev z več kot srednješolsko izobrazbo pa
je po njegovih podatkih zaposlen na položaju, ki bi pravzaprav zahteval le končano srednjo šolo.
Vseživljenjsko učenje je torej razdeljeno v mnogo različnih kategorij, hkrati pa kot ideologija
ustvarja naše dojemanje družbene realnosti ter sveta okoli nas.

2.2

GLOBALIZACIJA MIGRACIJ: Zaposljivost in socialna vključenost migrantov skozi
projekte vseživljenjskega učenja

2.2.1 VRSTE MIGRACIJ
Migracije predstavljajo izjemno aktualno temo, čeprav se je veliko število prebivalstva Slovenije
tega začelo zavedati šele v času begunske krize. Posledično je izraz ekonomski migrant pogosto
uporabljan kot nekaj slabega. Dejansko lahko migracije delimo na mnoge različne kategorije.
Razlikujejo se tako po vzrokih, trajanju ter poteku.
Po raziskavah v državah OECD lahko naštejemo nekaj skupnih lastnosti migracij. Bogastvo je po
svetu neenakomerno razporejeno, zato se večina premikov dogaja iz manj razvitih držav v razvite
industrijske države. V OECD število stalnih in začasnih migrantov neprekinjeno narašča. Vedno
več je migracij visoko kvalificirane delovne sile ter študentov. Največje število migrantov v države
OECD še vedno prihaja iz vzhodne Evrope in Azije. Tudi velik odstotek nezaposlenih v državah
OECD predstavljajo prav migranti (OECD13, 2007 v Guo, 2010b, str. 7).
Migrante lahko delimo na prisiljene (begunci, prosilci za azil, žrtve trgovine z belim blagim) in
prostovoljne migrante. Slednji so ekonomski migranti, potujoči stari starši, študentje, podjetniki in
drugi (Guo, 2010b, str. 10).
Migracije so raziskovane z mnogih različnih pristopov. V zgodnji ekonomski literaturi je naložba
v človeški kapital posameznika videna kot edini razlog, da se posamezniki odločijo za spremembo

12
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države. Z ekonomskega vidika je bil povod torej pričakovani prihodnji zaslužek v ciljni državi v
primerjavi z zaslužki v domači državi, od katerih je potrebno odšteti stroške selitev (Sjaastad14 v
Dustmann, 2000, str. 5). V osnovi lahko migracije delimo na začasne in stalne. Začasne migracije
so zelo pogost in razširjen pojav in tako razlikujemo več vrst le-teh. To so povratne migracije (ko
se posameznik prostovoljno odloči za povratek v domačo državo) in pogodbene migracije. Slednje
so tiste, ko je bivanje v drugi državi časovno omejeno z delovno pogodbo. O prehodnih migracijah
govorimo, ko se migranti premikajo med različnimi državami brez povratka domov. Krožne
migracije pa so predvsem sezonske (prav tam).
O migrantih na začasnem delu v Kanadi sta pisala Nakache in Kinoshita (2010) in sta si na primeru
začasnih delavcev v Kanadi zastavljala vprašanje, na kakšen način se država odloči spoprijemati z
migranti. Kot možnosti navajata, da vidi začasne migracije delavcev kot priložnost za njihovo
integracijo. Druga možnost je, da država ignorira njihovo prihodnjo pozicijo v družbi, lahko pa se
odzove tudi na način preprečevanja integracije. Ugotovila sta, da Kanada v primeru zaposlovanja
ter pravic tujih delavcev spada v drugo kategorijo, do položaja migranta je torej brezbrižna. Ko
govorimo o združevanju družin, je zelo odvisno, ali gre za višje ali nižje izobražene delavce.
Partnerji visoko izobraženih delavcev namreč veliko laže dostopajo do odprtih delovnih dovoljenj
za polni delovni čas, prav tako pa imajo veliko večje možnosti za pridobitev dovoljenja za stalno
prebivanje v Kanadi. Država torej spodbuja integracijo visoko izobraženih in ostaja brezbrižna do
nižje izobraženih delavcev.
Pojem globalizacija migracij lahko razumemo, kot da je vedno več držav neprestano pod vplivom
sprememb, ki so posledica migracij. V proučevanju migracij tega stoletja sta Catsels in Miller15
(2009 v Guo, 2010b, str. 8) prepoznala pet glavnih elementov, ki sodobne migracije razlikujejo od
tistih v preteklosti. To stoletje migracij naj bi definirala globalizacija, raznolikost migracij,
pospešitev migracijskih gibanj, politične migracije in feminizacija le-teh.
Migracije so danes pomembna tema. Nekatere države predstavljajo njihov vir, druge tranzit, tretje
pa so destinacijske države, čeprav lahko predstavljajo tudi vse tri opcije hkrati. V mnogih državah
migracije predstavljajo način soočanja s starajočo populacijo, hkrati pa so vir pritoka potrebne
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delovne sile. Z regulacijami migracij lahko države tudi tekmujejo na trgu delovne sile ne glede na
državo, iz katero delavci potencialno prihajajo. Castels in Miller (2009 v Guo, 2010b, str. 3) sta
leta 2009 ocenila, da kar 200 milijonov ljudi živi zunaj njihove domače države. Guo vzroke za
migracije razloži kot «push« in »pull« vzroke. Potiskajoči dejavniki so tisti, ki ljudi potisnejo iz
njihovih domov in držav. Sem lahko prištevamo revščino, naravne katastrofe, vojne, kršenje
človekovih pravic idr. Dejavniki, ki ljudi privabljajo v določeno državo, pa so predvsem večje
možnosti zaposlovanja, ekonomske ugodnosti, boljša kakovost življenja, primerni šolski sistemi
ter čistost okolja.
Kljub pomembnosti tematike je bilo na temo povezave med migracijami in vseživljenjskim
učenjem opravljenih presenetljivo malo raziskav (Guo, 2013a, str. 2).

2.2.2 VSTOP PRISELJENCEV NA TRG DELA
Z ekonomskega vidika je pričakovano, da bo bodoče makroekonomsko okolje enako za vse
posameznike (plače, možnosti zaposlitve, cena življenja, politična stabilnost). Dejansko je situacija
bolj kompleksna, saj se okoliščine posameznikov pogosto zelo razlikujejo. Dustmann (2000, str.
10) nižje začetne plače migrantov v novi državi pojasnjuje kot posledico manjše produktivnosti
migrantov. Vzrok za to je mogoče pripisati težavam pri prenosu znanja in kompetenc v novo
državo. Naslednja etapa naj bi bila migrantova investicija v jezikovne in druge veščine. Takšne
investicije avtor dojema kot drage, vendar nujno potrebne za bodočo rast produktivnosti migranta
ter njegove plače.
Izkušnje iskanja delovnega mesta v novi državi so močno pogojene z državo, v kateri se je migrant
izobraževal. Izobrazba, ki je bila pridobljena v državah, ki jih štejemo v zahodni svet, je v večini
primerov bolj cenjena. Tudi priseljenci iz teh držav se sicer znajdejo pred določenimi ovirami, ko
hočejo svoj poklic opravljati v tujini, vendar pri tem naletijo na mnogo manj težav kot tisti, ki so
izobrazbo pridobili v državah, ki so v diskurzu prištevane med “južne in vzhodne” države. Plačljiv
ponovni vstop v izobraževalni sistem je torej za priseljence iz teh držav edini način, preko katerega
lahko dostopajo do želenih zaposlitev, ki zahtevajo višje kvalifikacije. To še posebej velja, ko
govorimo o populaciji priseljenk, ki se pogosteje vključujejo v programe vseživljenjskega učenja
(Gibb in Hamdon, 2010, str. 2). Prav ženske pogosto padejo v kategorije »ambicioznih migrantov«.
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Gre za oznako za tiste, ki so sicer visoko izobraženi in imajo dobre kvalifikacije, vendar za začetek
z veseljem sprejmejo dela, za katera izkušnje niso pomembne. Takšno delo bodo opravljali z
optimizmom, v upanju, da jim bo morda odprlo nove priložnosti, s tem pa postanejo najbolj cenjena
in iskana delovna sila (Cuban 2010, str. 7).
V modernem diskurzu se zelo razlikuje obravnava visoko ter nizko kvalificirane delovne sile.
Visoko kvalificirana delovna sila je videna kot tista, ki se v družbi ekonomije znanja hitro in dobro
razvija ter svoje kompetence neprenehoma nadgrajuje skozi različne programe vseživljenjskega
učenja. Nizko kvalificirana delovna sila pa je pogosto dojemana kot ogrožena in kot tista, ki hkrati
sama predstavlja grožnjo, saj v nevarnost postavlja družbeno kohezijo. Na isti način so pogosto
obravnavani tudi priseljenci, saj so videni kot problematični učenci (Brine16, 2006 v Vesterberg,
2015, str. 1). Migranti so še posebej ranljiva skupina. Kljub pripravljenosti na delo so namreč zelo
izpostavljeni nevarnosti nezaposlenosti, še posebej v času krize. Kot primer lahko vzamemo
Finsko, kjer je delež nezaposlenih migrantov precej večji od nezaposlenosti domačega
prebivalstva. Najuspešneje pa se migranti zaposlijo v službah, ki zahtevajo nič ali malo
usposabljanja. To je pogosto posledica nepriznavanja uradne izobrazbe iz drugih držav, čeprav bi
uradno stopnja in smer izobrazbe morali biti priznani (Heikkila in Peltonen, 2002).
Glavne ovire pri doseganju delovne uspešnosti kitajskih migrantov v Kanadi so predvsem
jezikovne ovire, pomanjkanje kanadskih delovnih izkušenj, nepriznavanje kitajskih delovnih
izkušenj, pomanjkanje kanadskih kvalifikacij ter pomanjkljive socialne mreže (Guo, 2013, str. 10).
Dodatno izobraževanje priseljencev bi lahko zmanjšalo kar nekaj teh težav. Prav tako v vseh
državah OECD razen v Avstraliji priseljenci zaslužijo manj kot domačini (OECD17, 2008 v Guo,
2010b, str.8). Avtorji kot je Smith, Friedberg in Borjas (v Dustman, 2000, str. 12) pa ugotavljajo,
da se vložek v veščine niža s starostjo migrantov.
Zanemariti ne smemo niti povezanosti med ekonomsko situacijo v domači državi, od katere so
močno odvisni delovni vložek, poraba dobrin na tujem teritoriju, prihranki, človeški kapital in
investicije priseljencev. Vse to pa je povezano z individualnimi karakteristikami posameznika, na
katere vpliva tudi ekonomska situacija v gostujoči državi (Dustmann, 2000, str. 14).
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Brine, J. (2006). Lifelong Learning and the Knowledge Economy: Those That Know and Those That Do Not—The
Discourse of the European Union. British Educational Research Journal, 32, 649–665.
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OECD. (2008). International Migration Outlook. Organisation for Economic Co-Operation and Development. Paris.
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2.2.3 VPLIV TRAJANJA MIGRACIJ
V nalogi ne bodo podrobno razdelane vse vrste migracij. Izpostavljen bo časovni okvir migracij,
saj zajema glavno ciljno skupino empirične raziskave – priseljence na začasnem delu v Kanadi. Iz
tega vzroka bo vpliv trajanja migracij pojasnjen na konkretnem primeru kanadske družbe. Zaradi
velikega števila priseljencev na začasnem delu so avtorji namreč začeli usmerjati pozornost na to
področje, medtem ko je v mednarodnem kontekstu to še vedno zanemarjena tema.
Pri samemu računanju zaslužkov migrantov so v ekonomskem vidiku vključene spremenljivke kot
so izobrazba, delovne izkušnje in obdobje življenja v novi državi. Zadnja spremenljivka je
pojasnjena predvsem kot merilo asimilacije v gostujočo družbo. Vendar pa Dustmann (2000)
opozarja, da je takšen način izračunavanja primeren predvsem za trajne migrante in manj za tiste,
ki so migrirali začasno. Tukaj je namreč pomembni dejavnik optimalnega trajanja migracije.
Investicija v spretnosti ter trajanje migracije sta namreč med seboj neločljivo povezana dejavnika.
Ko govorimo o pogodbenih migracijah, pa vložek v spretnosti ne more vplivati na trajanje
migracije in posledično ne predstavlja logične investicije (Dustmann, 2000).
Ko govorimo o začasnih delavcih v Kanadi, lahko v teoriji razlikujemo tri različne pristope. Pri
prvem pristopu je začasnim migrantom lahko ponujena možnost, da v državi ostanejo in se v družbo
tudi integrirajo. Drugi pristop opisuje situacije, ko je država brezbrižna do delavčeve integracije v
lokalno družbeno okolje in ne ponuja podpore, ko gre za stalno prebivanje v državi. Po tretjem
pristopu pa država poskuša preprečiti proces pridobivanja dovoljenja za stalno prebivanje ter
delavčevo integracijo v družbo (Nakache in Kinoshita, 2010, str. 10).
Začasni delavci v Kanadi so pogosto v depriviligiranem položaju. Če je bila njihova migracija
pogodbena, so zelo omejeni pri menjavi dela, v določenih primerih se morajo v svojo državo vrniti
celo predčasno, četudi niso bili sami krivi za prenehanje njihove pogodbe (stečaj ipd.). Drugi
neugoden dejavnik je, da so zavezanci za plačilo prispevkov, enako kot državljani Kanade
(bolniško nadomestilo, materinski dopust, nadomestilo za nezaposlenost, ko posameznik ni kriv za
prenehanje njegove delovne pogodbe idr.), vendar do nadomestil za upravičeno odsotnost z dela
niso avtomatsko upravičeni. Glavno težavo predstavlja dejstvo, da je bila njihova migracija
pogojena z delom za specifičnega delodajalca, in tako niso na voljo za potencialno zaposlitev,
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zaradi česar posledično pristanejo v kategoriji nekvalificiranih za kakršno koli državno in
provincialno pomoč (Nakache in Kinoshita, 2010, str. 23). V splošnem lahko povzamemo, da so
tuji delavci na začasnem delu v Kanadi še posebej ranljiva skupina. Pogosto je njihovo
komuniciranje v jeziku države omejeno, prav tako ne poznajo dobro specifične lokalne kulture,
kaže pa se tudi pomanjkanje razumevanja zakonov in s tem pomanjkanje poznavanja njihovih
pravic. Polna participacija, integracija in zaščita začasnih delavcev je torej omejena z mnogimi
zakonskimi in praktičnimi omejitvami, ki spremljajo njihovo delovno dovoljenje (prav tam).
Hkrati začasni delavci v večini držav ne morejo dostopati do istih organizacij, kot tisti z
dovoljenjem za stalno bivanje. Države, kot je na primer Kanada, namreč ogromno vlagajo v
integracijo novih priseljencev, vendar je brez dovoljenja za stalno bivanje začasnim delavcem
dostop do teh služb onemogočen.

2.2.4 ZAPOSLJIVOST MIGRANTOV
Priseljenci se ob vstopu na trg delovne sile pogosto znajdejo v situacijah, ki jih niso predvideli.
Njihov položaj se kljub visoki izobrazbi ali mnogim izkušnjam nemalokrat zelo razlikuje od
položaja domačinov države, v kateri iščejo svojo zaposlitev, ter na trgu dela niso obravnavani
enakopravno.
V študiji zaposljivosti beguncev in prosilcev za azil v Veliki Britaniji se je pokazalo, da so mnogi
od njih visoko kvalificirani, z dobrimi kompetencami ter visoko motivirani. Kar 80 % jih je bilo
pred prihodom v državo zaposlenih. Kljub temu pa sta nezaposlenost in podzaposlenost v tej
skupini zelo visoki. Kar 80 % tistih, ki so bili pred prihodom v državo zaposleni v storitvenih
dejavnostih npr. v gostinstvu, niso mogli uporabiti svojih kompetenc in izkušenj, njihov človeški
kapital torej ni bil izkoriščen (Morrice, 2007, str. 3).
Nivoja izobrazbe prve in druge generacije migrantov sta med sabo strogo povezana. Dustmann in
Glitz (2011) ) iz rezultatov svojih raziskav skleneta, da je izobrazba glavni povezovalni faktor med
generacijami priseljencev ter da je medgeneracijska mobilnost v tem smislu med migranti veliko
manjša kot v splošnem merilu.
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Pri iskanju zaposlitve se priseljenci znajdejo pred veliko težavo priznavanja kvalifikacij,
pridobljenih v drugih državah (predvsem v tistih, ki jih ne prištevamo v zahodni svet). V preteklosti
je bila segregacija migrantov predvsem posledica njihove nizke izobrazbe, vendar je situacija danes
precej drugačna. Italijanski migranti so veliko bolj izpostavljeni nezaposlenosti od domačinov,
hkrati pa so v primerjavi z njimi v veliko slabšem položaju, ko primerjamo dela, ki jih opravljajo,
ter njihovo dejansko strokovno usposobljenost (Fullin in Reyneri, 2010). Prispevek Ngajeve in
Shanove (2010) jasno kliče k nujni sistematizaciji priznanja meddržavnih kvalifikacij ter delovnih
izkušenj. Za to pa je potrebno sodelovanje med državnimi telesi, delodajalci ter strokovnimi
oddelki.
Negativne izkušnje niso omejene le na manj izobražene migrante. Ovire, s katerimi se srečujejo
višje izobraženi, lahko opišemo s koncepti steklenega stropa (preprečuje napredovanje migrantov
na višje pozicije), steklenih vrat (preprečuje zaposlitev v podjetjih z višjimi plačami) in steklenega
vhoda (zanika vstop v zaprte strokovne skupnosti) (Guo, 2013a, str. 22).
Odhod izobraženih delavcev v tujino pa ne vpliva le na državo, ki delavce sprejme. Po Faistu18
(2007, v Pitkänen in Takala, 2012, str. 7) je izraz “kroženje možganov” primernejši od bolj pogosto
uporabljenega “beg možganov”. Tako avtor opisuje, kako pravzaprav od odhoda visoko
kvalificirane delovne sile pridobijo tako države, ki tuje delavce sprejmejo, kot tudi države, iz
katerih prihajajo. Odhod visoko kvalificirane delovne sile lahko motivira domače prebivalstvo, da
le-to investira v višjo izobrazbo in socialni kapital.
Priseljenci so torej ob iskanju zaposlitve soočeni z mnogimi težavami, kar potrjujejo tudi mnoge
mednarodne raziskave.
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Faist, T. (2007). Transstate social spaces and development: Exploring the changing balance between
communities, states and markets. International Institute for Labour Studies. Geneva.
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2.3

UGOTAVLJANJE, VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJ IN
KOMPETENC

Ko migranti prečkajo mejo, za sabo ne pustijo le svojega doma, temveč z njim izgubijo tudi svoj
družbeni status, pogosto zaradi pomanjkanja enotnih mednarodnih meril za vrednotenje izobrazbe,
izkušenj ter veščin/sposobnosti.
»Človeški kapital lahko definiramo kor znanje, kompetence in atribute, ki jih posedujejo
posamezniki in ki ustvarjanja dobrobit na osebni, družbeni in ekonomski ravni.« (OECD, 2001a)
Do neizkoriščenega potenciala le-tega pride zaradi popolnoma praktičnih ovir, kot so težave pri
priznavanju kvalifikacij priseljencev, pomanjkanje dostopa do informacij, pomanjkanje izkušenj
in lokalnih referenc, težave pri poznavanju jezika idr. Vse našteto vodi do vprašanja pomanjkanja
socialnega kapitala in prav tukaj bi lahko bili projekti vseživljenjskega učenja bistvenega pomena
(Morrice, 2002). Pomembno je prepoznavanje interesov odraslih, ne le poznavanje pomanjkanja
njihovih kompetenc (OECD, 2001a).
Skozi dokument Znanje šteje, Kompetence in učenje za Kanadčane (Kmowledge Matters; Skills
and learning for Canadians), je jasno izražena politika Kanade, ko govorimo o kompetencah.
Pozornost je usmerjena v konkurenčnost. Zaradi hitro spreminjajoče se tehnologije je nujno, da se
nenehno posodablja in obnavlja kompetence delovne sile (Human resources development Canada
v Ng in Shan 2010, str. 1). Del programa vseživljenjskega učenja tako vključuje tudi načrt vlaganja
v izobraževanje in praktični trening novih priseljencev. Tako je na nek način tudi prizna njihova
pomembna vloga pri rasti prebivalstva ter ekonomski rasti države. Za primer lahko navedemo
provinco Ontario, kjer obstaja mnogo programov, ki skrbijo za oceno izobrazbe, za razvijanje
kompetenc in pomagajo pri pridobivanju delovnih izkušenj. V okviru teh programov so
organizirani tudi jezikovni tečaji, službe, ki pomagajo pri priznavanju certifikatov, pomagajo pa
tudi pri sestavljanju učnih načrtov posameznikov.
Veliko težavo danes predstavlja dejstvo, da se večina obstoječih raziskav in literature osredotoča
na uradno izobraževanje odraslih, neuradno znanje in kompetence pa puščajo ob strani (OECD,
2001a, str. 25). Evropska komisija se zaveda pomena višje izobrazbe v diskurzu o migrantih in
beguncih. Jezikovne sposobnosti in priznavanje kvalifikacij sta predstavljena kot dva glavna
problematična faktorja. Skozi program Erasmus + je bilo vzpostavljeno veliko število projektov,
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ki skrbijo za pomoč institucijam (strateška partnerstva) in za podporo učencem (OLC). MERICnet je omrežje nacionalnih informacijskih centrov, ki bo skrbelo za priznavanje kvalifikacij in
raziskuje praktične izzive na obeh straneh Mediterana. Rezultati raziskave še niso znani, vendar bi
lahko imeli velik vpliv na to, kako vrednotimo izobrazbene in poklicne kvalifikacije. Evropska
unija je izdala vodnik za priznavanje kvalifikacij, poskrbeli naj bi za dostopnost podatkov o
priznavanju le-teh (Higher education for migrants and refugees, EC). Težavo lahko predstavlja
dejstvo, da so vsi ti projekti zastavljeni za pomoč beguncem, ne pa migrantom v širšem kontekstu.
Pomemben izziv, ki se pojavlja v povezavi z vseživljenjskim učenjem, je zagotovo, kako vrednotiti
doseženo izobrazbo priseljencev, ki so jo pridobili v tujini. Kot primer lahko navedemo Avstralijo.
Novi priseljenci se kljub izkušnjam in izobrazbi, ki ustrezajo zelo iskanim poklicem, pogosto
znajdejo pred težavnim dostopom do njim primernih zaposlitev. Kot primer Brandi19 (2001, v Guo
2010b, str. 13) navaja podatke, da kar 40 % visoko izobraženih migrantov v Rimu zaposlitev najde
v službah, ki zahtevajo zelo malo ali nič kvalifikacij. Gre torej za preobrat od fenomena pridobitve
možganov (brain gain) k zavračanju prav teh. Povedano z drugimi besedami: potencial visoko
izobraženih se ne izkoristi. V splošnem torej pomanjkanje dostopa do zaposlitev, povezanih s
prejšnjimi delovnimi izkušnjami in izobrazbo priseljencev, vodi do podzaposlenosti,
nezaposlenosti, slabšemu nastopu na ekonomskemu trgu, posamezniki pa tako nazadujejo na
družbeni lestvici (prav tam, str. 14).
Tudi Wagner in Child20 (2006, v Guo 2010b, str. 20) navajata primere socialnih delavcev, ki so
zaposleni kot čistilci bolnic, okoljskih inženirjev, ki denar služijo s polnjenjem polic supermarketov
in podobno.
Vse zgoraj napisano lahko prenesemo tudi na primer Kanade, vendar je potrebo poudariti specifike
te države, saj močno nadzoruje svoje meje ter potencialnim priseljencem postavlja veliko pogojev
pred selitvijo.
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Kanada je v šestdesetih letih naredila očiten preobrat v svoji imigracijski politiki. Od dajanja
prednosti Evropejcem moškega spola se je namreč bolj usmerila v potrebe trga. Slednje je dosegla
s sistemom točkovanja. Svoje priseljence ocenjuje na podlagi njihove izobrazbe ter kvalifikacij in
ne na podlagi rase, spola ali etničnega porekla (Ng in Shan 2010, str. 6). Kljub temu prav ti
priseljenci pogosto najdejo zaposlitve v sektorjih, ki so daleč od njihovih izkušenj. V večjem delu
države tako novi priseljenci potrebujejo približno deset let, da dosežejo isto plačo kot domači
prebivalci, v prestolnici pa do tega pogosto sploh ne pride (Ng in Shan 2010, str. 6).
Čeprav Kanada velja za dober primer imigracijske politike, tudi tu pogosto pride do podcenjevanja
in devaloriziranja izkušenj in izobrazbe priseljencev. Guo in DeVortez v svoji analizi azijskih
priseljencev ugotavljata, da kljub dejstvu, da je kar 72,5 % kitajskih priseljencev prišlo v državo z
več kot končano srednješolsko izobrazbo, se jih večina zaradi nepriznavanja njihovih kvalifikacij
in delovnih izkušenj ni mogla zaposliti znotraj svoje domene. Temu sledi padec družbenega statusa
ter pogosto revščina. Avtorji še posebej opozarjajo, da že sama oznaka »migranti« posameznike
pogosto potisne v podcenjeno kategorijo ter tako omogoča izkoriščanje podplačane delovne sile
(Guo in DeVortez21, 2006 v Guo,2010b , str.14).
Do istih ugotovitev so prišli tudi na Švedskem. V raziskavi ESN ugotavljajo, da znanja in spretnosti
mnogih novih priseljencev ostanejo neizkoriščena. Prav ti posamezniki bi namreč lahko, če bi bili
razporejeni na njim primerna delovna mesta, veliko prispevali k ekonomski rasti ter razvoju države
(ESF, 2007, str. 26).
Za namen naloge bom z nekaj stavki poskusila opisati tudi uradne procese priznavanja kvalifikacij
v Kanadi. Posamezniki morajo najprej ugotoviti, ali njihova izobrazba in delo, ki ga želijo
opravljati, padeta v kategorijo reguliranih poklicev. Kot primer lahko navedemo gradbenike,
inženirje, zdravnike, vzgojitelje v vrcih in šolah, kadrovske strokovnjake in še bi lahko naštevali.
V katero kategorijo bodo spadali specifični poklici, odločajo province.
Posamezniki morajo na začetku predstaviti oceno zaposljivosti za njihov poklic. Temu sledi
umeščanje poklica v primerne kategorije in nato primerjava dosežene izobrazbe. Gre za
administrativen proces, kjer za to zadolžene uradne službe ocenijo stopnjo sovpadanja v primerjavi
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s tistimi, ki se šolajo v Kanadi. Dokazati je potrebno vsa pretekla usposabljanja, izkušnje ter vse
ostale kompetence. Temu sledi zbiranje primernih dokumentov (vsa dokazila pretekle izobrazbe in
zaposlitev v preteklosti), njihovo prevajanje. Po vsem tem sodelujoči v procesu čakajo na odgovor
uradnih služb (le-te se razlikujejo v vsaki provinci), v katerem je posameznikom sporočeno, ali
morajo svojo izobrazbo in kompetence nadgraditi ali je priporočeno iskanje zaposlitve na istem
področju, a na drugačnem delovnem mesti, ali je bolj priporočano, da zaposlitev posamezniki iščejo
na drugem področju. V primeru uradnega priporočila za nadgraditev znanja in kompetenc je lahko
posameznik usmerjen nazaj v izobraževalni sistem, lahko je od njega zahtevano opravljanje
dodatnih praktičnih usposabljanja ali usposabljanja na popolnoma novem področju (Government
of Canada, 2017, 12.7 Credential assessment process).
Ng in Shan (2010) sta v svoji raziskavi, izvedeni med enaindvajsetimi kitajskimi priseljenkami,
ugotovili, da je le dvema uspelo pridobiti zaposlitvi, ki sta v skladu z njunimi preteklimi
izkušnjami. Pogosto je ob vstopu v državo od priseljencev namreč zahtevano, da se odrečejo pravici
do opravljanja svojega poklica (zdravniki, inženirji idr.), dokler ne pridobijo ustreznih dovoljenj.
Pot do teh je lahko dolgotrajna ter zahteva velik finančni vložek. Kljub obstoju velikega števila
jezikovnih tečajev za nove priseljence so anketiranke ugotovile, da so le-ti v veliki meri na
popolnoma osnovnem nivoju in jim ne omogočajo polne funkcionalnosti na trgu dela ter v
specifičnih zaposlitvah. V delu raziskave, v katerem je bilo zajetih devet kitajskih priseljenk, jih je
kar sedem spremenilo svojo karierno usmeritev, saj so bili procesi priznavanja kompetenc in
kvalifikacij predolgotrajni ter predragi. Tako se pogosto zgodi, da se posameznice z že doseženo
univerzitetno izobrazbo vrnejo v izobraževalni sistem, saj njihove diplome iz izvornih držav niso
priznane. To še posebej velja za priseljence, ki prihajajo iz držav, katerih ne prištevamo v zahodni
svet. Na ta način se odraža kolonialna preteklost države, ki je s sabo prinesla etnično in rasno
hierarhijo. V kontekstu etnično in rasno deljene družbe tako trg dela postane platforma, glede na
katero se posamezniki odločajo za svoje nadaljnje izobraževanje z namenom zagotovitve varne
zaposlitve. Tako priseljenke preusmerjajo svoje poklicne in osebne prioritete v sklopu realnosti
trga delovne sile.
Primer kanadskih priseljenk nam pokaže moč ideologije vseživljenjskega učenja. Kot dober primer
tega lahko navedemo tudi ugotovitve samih anketirank v raziskavi, ki opisujejo, kako pogosto
razmišljajo o nadaljevanju izobraževanja v sektorjih, ki so »tipično kitajski«, kot so računovodstvo,
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delo negovalk ipd. V katerih sektorjih bodo priseljenci iskali zaposlitve, je torej v veliki meri
odvisno od njihove rase, etnične pripadnosti, razredne pripadnosti ter vezi, ki jih imajo posamezniki
z lokalno kanadsko družbo (prav tam, str. 12).
Brinkmann22 (v Cuban 2010, str. 4) vse ovire, s katerimi se srečujejo migranti na poti do opravljanja
svojega poklica, opiše kot papirnate zidove. Zdravniki morajo npr. opraviti mnoga dodatna
izobraževanja, jezikovne tečaje, od njih je zahtevana prilagoditev njihovega znanja.
Postavlja se torej veliko vprašanje, kako vrednotiti ter primerjati znanja in izkušnje iz različnih
držav. Prav to je namreč ena glavnih težav, ki priseljence postavlja v zapostavljen položaj ter
omejuje, da bi lahko po svojih najboljših sposobnostih prispevali k ekonomskemu razvoju držav,
v katerih živijo.

2.4

SOCIALNA

VKLJUČENOST

PRISELJENCEV

SKOZI

PROJEKTE

VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Migracije so stresen proces, ki mu po sami menjavi države sledi še potencialno zelo dolgo obdobje
prilagajanja ter vključevanja v novo družbeno okolje.
Ob selitvi v drug državo v večini primerov pride do kulturnega šoka. Adler23 (1975 v Wilson,
Fisher in Moore, 2010, str. 9) je opisal pozitivne posledice, ki jih le ta lahko prinese. Soočenje z
drugo kulturo naj bi potekalo v več fazah. Le te opiše kot stik, dezintegracijo, reintegracijo in
neodvisnost. Le ta naj bi predstavljala zadnji stadij, ko se posameznik dobro zaveda sebe in svoje
kulture. Tako avtor ugotavlja, da za mnoge posameznike največjega kulturnega šoka ne predstavlja
stik s tujo, temveč začetek zavestnega dojemanja svoje lastne kulture. Sussman24 (2002 v Wilson
in drugi, 2010, str. 9) prepoznavanje svoje lastne kulture vidi kot prvo fazo procesa prilagoditve
tuji kulturi. Po njegovih ugotovitvah se posamezniki velikokrat ne zavedajo lastne kulture in šele
ob selitvi v drugo državo prepoznajo tiste tipične kulturne lastnosti, ki jih razlikujejo od drugih.
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Banting in Soroka ( 2012, str. 22) opozarjata na pogostost diskusij o integraciji migrantov, ki so
danes stalnica vsakodnevnih novic. Redno lahko spremljamo prispevke o strahu večinskega
prebivalstva, da bodo migranti ogrozili njihovo kulturo in tradicijo. Vprašanje družbene integracije
postavlja v ospredje strah pred ne-vključevanjem migrantov v gostujočo družbo, saj migranti sami
pogosto ne čutijo občutka pripadnosti le tej. V skrajnih primerih je opozarjano tudi na nastajanje
paralelnih družb znotraj države. Dustman (2000, str. 25—26) ) je ugotovil, da je potencialna vrnitev
migrantov v njihove izvorna države glavni dejavnik za razliko v uspešni asimilaciji, prav tako pa
razlog za samo vrnitev igra veliko vlogo. Na podlagi skandinavskih študij avtor pride do
ugotovitve, da ima negotovost o statusu v gostujoči državi (vedenje o tem, ali bo migrant lahko
ostal v državi) velik vpliv na odločitve, ali bodo migranti investirali v človeški in socialni kapital.
Ko se za to ne odločijo, se namreč zmanjšuje njihov polni potencial za maksimalno produktivnost
ter hitro asimilacijo.
Po Jensonu25 (v Hepburn, 2011, str. 3) »države ustvarijo meje svoje politične skupnosti s
priznavanjem svojih državljanov, to pa se zgodi z upanjem ustvarjanja občutka pripadnosti in
integracije«. Državljani so torej tista populacija, katerim država dolguje zaščito in tudi oni njej
dolgujejo zvestobo. Biti državljan pomeni imeti določene pravice, hkrati pa tudi dolžnosti, ki so
definirane s strani države. Baubock26 (v Hepburn 2011, str. 2) pa migracije vidi kot tiste, ki določajo
meje državljanstva. Državljanstvo odločilno loči med člani in zunanjimi člani skupnosti,
imigracijski procesi pa so tisti, ki odločajo o tem, kdo lahko postane državljan. Na regionalnem
nivoji se postavlja veliko vprašanje, ali vključiti ljudi brez statusa državljanov v njihovo edinstveno
in specifično regionalno skupnost (prav tam, str. 3).
Socialno vključenost priseljencev lahko opišemo tudi na primeru Kanade. Po državnih analizah je
imigracija bistvena za preživetje te države. Zgodovina njihove imigracijske politike zagotovo
odraža vrednote in norme družbe ter njeno vizijo za prihodnost. (Gosh 2003 str. 7) Opaziti je
občutno razliko, saj je leta 1867 kar 92% prebivalcev prihajalo iz Anglije ali Francije, danes pa
drugi priseljenci predstavljajo kar 46% priseljencev. (prav tam, str. 8) Razvoj kanadskega sistema
izobraževanja migrantov lahko skozi zgodovino razdelimo na več faz. Prvo bi lahko opisali kot
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asimilacijsko fazo, drugo kot adaptacijsko fazo, osnovano na ideji kulturnega pluralizma. Tej sledi
prilagoditvena faza (accomondation stage). Trenutni kanadski sistem izobraževanja pa bi lahko
opisali kot vključitveno fazo. V tej je glavni namen oblikovanje pravične družbe. Pomembna je
uporaba rasno slepih standardov, velik poudarek pa je namenjen zmanjševanju predsodkov in
sprejemanju drugih skupin v dominantno kulturo. Najbolj pa se od prejšnjih faz razlikuje
integracijska. Tukaj gre namreč za ustvarjanje popolnoma novega pogleda na svet. Izobrazba se v
tej fazi enači z opolnomočenjem. Privzema se globalni pogled na svet ter spoštovanje človekovih
pravic, v nasprotju s prejšnjimi fazami, ki izhajajo iz mnogo bolj evropocentričnega vidika. (Gosh
2003, str. 22)
Na položaj seveda pomembno vplivajo tudi selektivni procesi zaposlovanja. Delodajalci namreč
pogosti dajo prednost tistim z lokalnimi izkušnjami ter izobrazbo, ne gre pa zanemariti
diskriminacije, čeprav je le ta pogosto skrita. Vse našteto negativno vpliva na družbeno kohezijo
ter na možnost priseljencev za hitro integracijo. Avtorji (Webb, Holford, Jarvis, Milana in Waller,
2014) prav tako kličejo po večji pozornosti na razmerje med novimi praksami, ki jih s sabo
prinesejo globalne migracije ter bolj objektivnim priznavanjem delovnih izkušenj ter izobrazbe.
Namen uradne multikulturne politike je bil zgraditi skupno platformo za ljudi z različnim
nacionalnim poreklom, ki bi zajemala več kot le potomce Francozov in Angležev. Vodilo takšnih
politik je enotnost znotraj različnosti v pravični družbi.
Kanadski primer lahko prenesemo tudi širše. Cilj multikulturalizma je namreč pripomoči k rasti
vseh kulturnih skupin, da se razvijajo in tako prispevajo k razvoju države, v kateri se nahajajo.
Drugi veliki cilj multikulturne politike je pomagati manjšinam pri premagovanju kulturnih razlik
ter tako polni participaciji v lokalni družbi. Kot takšne, politike multikulturalizma od
posameznikov ne zahtevajo, da se odpovejo svoji kulturi ali jo prilagodijo, vendar kliče po
ustvarjanju nove »tretje« kulture, ki bi služila kot nekakšen skupen prostor za vse prebivalce. Tako
lahko rečemo, da je eden izmed ciljev multukulturalizma tudi zmanjševanje napetosti med
skupinami ter ustvarjanje možnosti in prostorov za poučevanje jezika gostujoče države. (Gosh,
prav tam, str. 9)
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Pravilno usmerjeni procesi integracije lahko torej poskrbijo za hitrejšo vključitev priseljencev v
lokalno družbo, s tem pa se gradi nova skupna identiteta, ki lahko ob primerni državni podpori
pozitivno vpliva na družbeno kohezijo ter zmanjšuje napetosti med različnimi skupinami.

2.4.1 POLOŽAJ MIGRANTK
Migrantke so dojemane še kot posebej ranljiva družbena skupina, ki ji je zaradi specifičnih lastnosti
in potreb nujno posvetiti posebno pozornost. Ženske so bile tradicionalno dojemane kot tiste, ki
ostanejo doma ali ob selitvi »spremljajo« svoje može.
Od leta 1980 je število priseljenk v Kanadi izjemno narastlo. Javna politika Kanade od leta 1990
je usmerjena k pritegnitvi visoko kvalificiranih delavcev, kar vključuje tudi žensko populacijo.
Kljub temu pa število tistih, ki prispejo v državo preko partnerske in ne samostojne vize, ostaja
visoko. Za ženske, rojene izven Kanade, predstavlja selitev velik izziv, saj večinoma zahteva
učenje novega jezika, potrebno je iskati vire za življenje, postavljene so v novo družbeno okolje,
kjer si morajo tudi svoj položaj na novo izpogajati. Kljub dejstvu, da je Kanada znana po močni
multikulturni politiki, pa ne smemo pozabiti, da perspektiva sama ostaja izrazito
evropocentristična. S tem je povezano dejstvo, da takšne politike pogosto niso dobro pripravljene
na sprejemanje in integracijo pripadnikov ne-evropskih narodov. (Razazadeh in Hover 2017)
Nove priseljenke so ob prihodu v državo soočene z družbeno neenakostjo. Ta se kaže skozi selitve
in segregacijo v soseske z nižjim družbenim statusom, pomanjkanjem dostopa do dosegljivih in
kulturno prilagojenih zdravstvenih služb, služb za duševno zdravje ter socialnih ustanov, hkrati pa
se soočajo tudi z podcenjanjem njihovega dela ter izkušenj. Vse to še posebej velja za begunke ter
pripadnice vidnih manjšin. Na tej točki naj omenim ugotovitev, da za opis posameznih
nacionalnosti Kanada kot država uporablja izraz vidne manjšine, medtem ko te skupine migrantov
Quebec imenuje kulturne skupnosti. (Gosh, 2003, str. 8) Vse to vpliva na neenakost med spoloma,
tako na nivoju etnične skupine priseljenk, kot tudi na nivoju države. (prav tam, str. 7)
Leta 2000 je Mednarodna organizacija za migracije (International Organisation for migration 2000
v Cuban 2010, str. 2) v Bejingu naredila pomemben premik v smeri priznavanja feminizacije
migracij s predstavljanjem uradnih točk programa za raziskovanje in analizo požaja migrantk. Kot
primer lahko podamo dostop do zdravstvenih storitev, ki bi bile bolj dojemljive do specifičnih
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kulturnih potreb posameznic. Pozornost so usmerili na samo priznavanje feminizacije migracij,
poudarili so pomembnost razumevanja specifik ženskih migracij, v ospredje so postavili
pomembnost programov, ki so osredotočeni prav na migrantke.
Za razliko od migrantov, pri ženskih priseljenkah igrajo psihološki in družbeni dejavniki veliko
večjo vlogo od samega finančnega donosa, kar pa pod vprašaj postavlja oznako ekonomski
migranti. (Boeren, 2011)
Ko govorimo o vseživljenjskem učenju, z lahkoto opazimo skupne globalne trende. Starejši nizko
kvalificirani delavci se v povprečju manj poslužujejo izobraževanj odraslih, mladi visoko
kvalificirani delavci pa se izobraževanj udeležujejo več od povprečja. Po poročilu UNESCA iz leta
2006 ni zaznati večjih razlik glede udeležbe med moško in žensko populacijo, Boeren (2011, str.1)
pa v svoji raziskavi ugotavlja pomembne razlike. Avtorica je namreč opazila potrebo po redefiniciji
vprašalnika v smislu razlikovanja med formalnim, neformalnim in informalnim izobraževanjem.
Prav tukaj naj bi se namreč opazile velike razlike med moškimi in ženskimi priseljenci glede
udeležbe pri različnih vrstah izobraževanja.

Ng zgotavlja, da etnična identiteta ni nekaj, česar se ljudje pogosto zavedajo pred selitvijo v drugo
državo. Po tem je identificiranje s »svojo« kulturo pogost način za integracijo v lokalno družbo, ki
poteka preko diferenciranja lastne kulture in navad ter promocije le-teh. (Tastsoglu in Miedema27,
2003 v Razazadeh in Hover 2017, str. 3). Vendar pa so sploh »vidne« priseljenke, kljub veliki
motivaciji za učenje jezika in vključevanje v družbo, preko aktivnosti, kot je prostovoljno delo, še
vedno pogosto stigmatizirane in marginalizirane. (Ng in Shan, 2010 v Razazadeh in Hover, 2017,
str. 3) Na podlagi vseh okoliščin se torej znotraj ideologije diskurza vseživljenjskega učenja
anketiranke pogosto odločijo za sodelovanje v raznovrstnih izobraževalnih programih, za katere
sklepajo, da jih trg zahteva in potrebuje. Seveda ta izobraževanja zahtevajo časovni in finančni
vložek, ki pa zelo pogosto ni poplačan. Ng in Shan (2010, str. 8) sta v raziskavah, ki sta jih izvedli
med kitajskimi migrantkami v Kanadi, ugotovili, da se le-te pogosto poslužujejo kanadskih
izobraževanj in usposabljanj za izboljšanje svojega položaja na trgu dela. Med enaindvajsetimi
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visoko kvalificiranimi intervjuvankami se jih je kar 16 udeležilo vsaj enega strokovnega
usposabljanja z namenom pridobitve v Kanadi priznanih kvalifikacij, znanj in kompetenc. Visoko
izobražene in strokovno usposobljene intervjuvanke so povedale, da so bile ob prihodu v novo
državo sicer pripravljene na obdobje adaptacije, ki pa se zaradi nepriznanja kvalifikacij ter
kompetenc nekako kar ni zaključilo.
Ženske se še posebej soočajo z težavami pri zaposlovanju, ko govorimo o specializiranih delovnih
mestih. To je predvsem posledica nepriznavanja njihovih kompetenc ter pomanjkanje lokalnih
izkušenj. (Razazadeh in Hover 2017) Priznavanje kompetenc je še posebej problematično za
priseljenke, saj se hitro znajdejo pred zahtevami po prispevku k družinskemu dohodku, potrebi po
napredovanju v karieri ter hkrati zahtevi po izpolnjevanju družinskih obveznosti. Ženske
nemalokrat prikrijejo svoje prave kompetence in kvalifikacije, ko zaradi finančnega prihodka nujno
potrebujejo zaposlitev (Shan, 2009).
Kljub večji želji po graditvi identitete in družbenega statusa skozi plačano zaposlitev se priseljenke
pogosto soočajo z višjo stopnjo brezposelnosti kot moški priseljenci, zaslužijo pa manj kot lokalni
prebivalci, tudi če imajo doseženo višjo stopnjo izobrazbe. Opaziti je, da so priseljenke potisnjene
v primarno bolj ženske zaposlitve, četudi so pred tem svojo kariero razvijale v pretežno moških
sektorjih (Ng in Shan, 2010). Zanimivo je, da učenje lokalnega jezika v okviru delovnega mesta
pozitivno vpliva na integracijo posameznic v lokalno družbo, poveča občutek avtonomije in
neodvisnosti, vendar pa hkrati ne izboljša delovnega položaja priseljenk (Harper, Pierce in
Burnaby28, 1996 v Razazadeh in Hover, 2017, str. 3).
Leathwood29 (2006 v Boeren, 2011, str. 5) opozarja, da je pristop k vseživljenjskemu učenju
pogosto maskuliniziran, da preferira moške vrednote in avtomatsko predpostavlja, da so le-te ne
delovnih mestih bolj cenjene od ženskih.
Kot že omenjeno, liberalne politike odgovornost za izobraževanje preložijo na posameznika, s tem
pa ženskam še otežijo proces. Te nase še vedno pogosto prevzemajo odgovornost za gospodinjstvo
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in skrb za otroke. Rubenson in Schuetze30 (2000 v Boeren, 2011, str. 5) opozarjata na pomen
podpore pri sprejemanju odločitev žensk. Le tako naj bi presegli njihov depriviligiran položaj ter
zgodovinsko neenakost. Velike razlike se pojavljajo tudi v razlogih za participacijo v programih
vseživljenjskega učenja. Večina moških se jih udeležuje za profesionalni razvoj, ženske pa
pogosteje iz osebnih razlogov (Boeren 2011, str. 9 ). Opaziti je tudi Matthew-ov efekt, ki kaže, da
so posamezniki z rednimi dohodki veliko bolj spodbujeni k participaciji v procesih
vseživljenjskega učenja kot tisti brez rednih dohodkov (prav tam, str. 11).
Tudi iz raziskave v flamskemu delu Belgije je razvidno, da ženske še vedno pogosteje kot moški
nase prevzemajo skrb za družino in dom in tako veliko teže usklajujejo družinsko življenje in svoje
druge obveznosti. Omenili smo že odgovornost posameznika za njegovo izobraževanji v neoliberalni družbi enaindvajsetega stoletja. Kljub temu avtorji, kot so Baert, Nicaise in Boeren (v
Boeren 2011, str. 11), opozarjajo, da je odločitev za sodelovanje v procesih vseživljenjskega učenja
rezultat ujemanja med vladnimi regulacijami, izobraževalnimi določbami ter posameznikom.
Razlike med spoloma v dostopnosti lahko opredelimo kot družbeno ekonomske. Znotraj tega
pogosto pride do efekta »steklenega stropa«, ko so višje pozicije posameznicam nedostopne in še
vedno vlada patriarhalna hierarhija. Če torej hočemo izboljšati zaposlitvene možnosti žensk, je
nujno izboljšati dostopnost učenja na delovnem mestu. Po Boerenovi raziskavi sodeč je odstotek
žensk, vključenih v procese učenja na delovnem mestu, bistveno nižji od odstotka moških (prav
tam).
Migrantke so torej še posebej ranljiva družbena skupina. Akademiki so pozornost na njih obrnili
dokaj pozno, zato bo potrebno še veliko korakov, preden se bo njihov položaj izboljšal. Ob vsem
povedanem pa naj poudarim tudi pomembnost države, iz katere izhajajo, ter njihovega preteklega
kulturnega konteksta.
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2.5

ZNAČILNOSTI IN POSEBNOSTI PRI ZAPOSLOVANJU PRISELJENCEV V
KANADI

2.5.1 KANADSKA PRISELJENSKA POLITIKA
Osrednja tema naloge je usmerjena na Kanado in njeno priseljensko politiko. Gre za državo, ki
velja za primer dobre prakse, saj se novih priseljencev ne otepa. Vsako leto sprejme veliko število
novih priseljencev, hkrati pa ima zelo stroge imigracijske pogoje in zahteve.
Leta 2006 je kanadski minister Harper javno razglasil namen države za stvaritev »najbolje
izobražene, kvalificirane in fleksibilne delovne sile na svetu« (Fletcher, 2015, str. 143) Kanada se
po oceni Združenih narodov uvršča med najbogatejše ter najproduktivnejše države sveta. Kot
takšna ima interes prebivalcem zagotoviti mnoge socialne ugodnosti, kot so dostopnost
zdravstvenega varstva, ugoden pokojninski sistem ter dostopnost in kvaliteta izobraževanja. Vse
to ima tudi svojo ceno. Presenetljivo v državi obstaja velika javna podpora davčnemu sistemu
oziroma večanju števila davkov za izboljšanje sistema izobraževanja, zdravstva in drugih
programov, namenjenih izboljšanju kvalitete življenja prebivalcev. Zanimivo je, da je prav
izobraževanje tisto področje, nad katerim imajo kontrolo vlade provinc in skupni državni program
pravzaprav ne obstaja (Gosh 2003, str. 3). Kanada ima enega najvišjih odstotkov višje izobraženih
posameznikov na svetu, kar 80 % Kanadčanov je namreč dokončalo srednjo šolo in veliko število
jih izobraževanje nato nadaljuje (prav tam).
Ng31 (1995, v Gosh, 2003, str. 1) v svojem delu iz leta 1995 analizira rabo pojma multikulturalizem
v Kanadi. Avtorica ugotavlja, da je bil izraz uporabljen za preobrat od družbe, ki je pričakovala
prilagoditev angleški kulturi. Tako naj bi Trudeau leta 1971 izraz uporabil kot nov način
oblikovanja družbe, ki se je že zgodovinsko soočala z napetostjo med Quebečani, angleškimi
Kanadčani, priseljenci in avtohtonimi prebivalci. Pod okriljem koncepta multikulturalizem se je
skozi javne politike oblikovala nova družbena realnost prebivalcev države. Govorimo torej o
ideologijah, ki se skozi aktivnosti oblikujejo in gradijo, vse to pa poteka pod vodilom zdravega
razuma. Ko je ideologija resnično v veljavi, ljudje njeno sporočilo dojemajo kot nekaj, kar pač tako
je, oziroma kakršne pač stvari morajo biti. Kljub temu še vedno obstaja potreba po preusmeritvi
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multikulturalizma od priznavanja raznolikosti, k polnemu participiranju Kanadčanov vseh porekel
v družbi. (Gosh 2003, str. 10)
Multikulturni programi so kanadske prebivalce izpostavili različnim kulturam, pomembno pa je
poudariti, da so različne evropske manjšine še vedno bolj sprejemljive kot vidne manjšine. (prav
tam, str. 20)
Nekateri ocenjujejo, da bo primanjkljaj delovne sile v Kanadi do leta 2020 kar milijon ljudi.
(Canadian chambre de commerce, 2008 v Nakache in Kinoshita, 2010, str. 4) Glavni cilj
migracijske politike je stremenje k maksimiziranju ekonomskih prednosti migracij in tako začasne
delavce dojemajo kot pomembne za ekonomski razvoj države. Država je tako v letih 2007 in 2008
sprejela mnogo več začasnih delavcev kot pa oseb z dovoljenjem za stalno bivanje. (Ng in Shan,
2013, str. 5)
Kanada se kot država torej močno zaveda svoje raznolikosti, ter spodbuja politiko
multikulturalizma ter s tem od novih priseljencev, ki jih za svoj gospodarski napredek nujno
potrebuje, ne pričakuje, da se bodo popolnoma odrekli svoji kulturi.

2.5.1.1

MIGRACIJE ZAČASNIH DELAVCEV

V državi poteka veliko različnih vrst migracij, osredotočili pa se bomo na začasne. Veliko število
ljudi vstopi v državo preko različnih začasnih delovnih dovoljenj in še posebej nas zanima, kako v
družbo vključujejo delavce, ki so tukaj le za krajše časovno obdobje.
V letih 2010 do 2013 se je javna politika Kanade močno preusmerila od trajnih ekonomskih
migracij k začasnim. Več moči je prešlo v roke delodajalcev, temu pa so sledile mnoge zlorabe.
(Flecker 2015) Pomembno se je zavedati, da tudi Kanada vodi svoje programe za manj izobražene
delavce v pričakovanju, da bodo le ti odšli, ko se njihovo delovno dovoljenje izteče, nadomestili
pa bi jih novi delavci. Pri tem ne gre pozabiti najodmevnejšega primera Nemčije, ko so začasni
delavci v nasprotju s pričakovanji, ostali v državi, le ta pa se je nato morala soočiti z mnogimi
posledicami njihove ne-integracije. (Cholewinski32, 2004 v Nakache in Kinoshita, 2010, str. 8).
Sodeč po vseh kazalnikih je odprtje vrat začasnim tujim delavcem odprlo tudi več možnosti za
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njihovo trajno imigracijo. Le te so odprte predvsem za kvalificirane migrante v specifičnih
sektorjih, za delavce z zaposlitvenimi pogodbami ter za tiste, ki so v Kanadi bivali vsaj leto dni kot
začasni delavci ali študentje. Ta pristop je bil pogosto kritiziran z argumentom, da naj bi Kanadi
kot državi prinašal le kratkotrajni razvoj, ne pa tudi dolgotrajnega. Pod novimi programi je
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje mnogo lažje dostopna strokovno usposobljenim
delavcem z v Kanadi pridobljeno izobrazbo, ali vsaj z dvema letoma izkušenj na specifičnem
področju. Vse to kaže na veliko potrebo in željo države, da pritegne čim več visoko kvalificiranih
delavcev.
S programom TFWP (Temporary foregin worker program) so omogočili dotok mednarodne
delovne sile za veliko količino zaposlitev. Vlada je zaradi pomanjkanja manj kvalificiranih
delavcev izjemno dvignila število izdanih delovnih dovoljenj. (Flecker, 2015, str. 132)
Danes je za izdajo delovnega dovoljenja, ki je vezano na specifičnega delodajalca, pomembno, da
le ta ni na črni listi delodajalcev. Na slednjo so uvrščeni tisti, ki so v preteklosti prekršili nacionalne
in regionalne zakone, ko govorimo o izplačevanju plač ter primernemu odnostu do delavcev
(primerna nastanitev, plačilo primerno delovnemu položaju, izplačevanje opravljenih dodatnih
delovnih ur...). Ta lista je bila ustanovljena šele leta 2012, prva imena so se na njej pojavila leta
2014, v letu 2015 pa je bilo na seznamu še vedno le pet imen. Če uradni organi, ki naj bi se ukvarjali
z izpostavljenim vprašanjem, pravzaprav sploh ne obstajajo, se upravičeno postavlja vprašanje
verodostojnosti takšnega seznama. (Flecker, 2015, str. 143)

2.5.1.2

PROGRAMI MEDNARODNE KANADSKE IZKUŠNJE (IEC Canada)

Eden od vrst začasnih migracij so tudi programi Mednarodne Kanadske izkušnje, ki se osredotočajo
na mlade ter so pogosto povezani z manj strogimi vstopnimi pogoji v državo. To področje nas še
posebej zanima, saj v teh programih sodeluje tudi veliko število mladih Slovencev.
Preko delovnih viz na podlagi vnaprejšnje pogodbe o zaposlitvi, v Kanado vstopi le okoli polovica
vseh tujih delavcev. Ostalo poteka na podlagi Kanadskih programov mobilnosti. (Kirkwood, 2015,
str. 162) V to kategorijo prištevamo program Mednarodne kanadske izkušnje, Mednarodni študijski
program (ISP) in Program regijskih nominacij (PNP). Programi so bili ustanovljeni z namenom
olajšanja vstopa začasnim delavcem in študentom, vendar je takšna prisotnost na območju časovno
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omejena in le v izjemnih primerih omogoča dostop do dovoljenja za bivanje. Takšna dovoljenja
niso vezana le na enega delodajalca in se v večini primerov omejujejo na mlade (od 18 do 35 let)
iz 33 različnih držav. (Kirkwood, 2015, str. 155) Vse pogodbe so recipročne in glavno načelo je,
da lahko tudi mladi Kanadčani najdejo zaposlitev v tistih državah, iz katerih prihajajo mladi
migranti, vendar je realnost drugačna. Veliko število migrantov namreč prihaja iz držav, kjer je
brezposelnost mladih zelo visoka (primer Irske in Španije), ključno težavo pa predstavlja tudi jezik.
(Kirkwood, 2015, str. 157)
Ena sodelujočih držav je tudi Slovenija. Program regionalnih nominacij je namenjen mladim
profesionalcem in je v veliki meri odvisen od posameznih zakonov regij. Pri tem je izjema Quebec.
Zakon o zaposlitvah tujih delavcev, kljub svojim pomanjkljivostim, zahteva vsaj oceno podjetja
glede na okoliščine v regiji (stopnja nezaposlenosti) in pri zaposlovanju ščiti prioriteto
Kanadčanov. Prav tako zahteva evaluacijo podjetja v smeri ugotavljanja pomanjkanja delavcev,
kompetentnih prav za specifično zaposlitev. V nasprotju z navedenim pa programi mobilnosti ne
zahtevajo ničesar od tega. (Kirkwood, 2015, str.156)
Zaradi odprtega tipa delovnih dovoljenj pravzaprav ni zaslediti podatkov o zaposlenosti tistih, ki
so v državo vstopili preko programov mobilnosti mladih. Vemo le, da je večina zaposlena na
delovnih mestih, ki zahtevajo nizko kvalificirane delavce, torej v maloprodaji, turizmu in
gostinskih dejavnostih. Pri tem ne smemo spregledati, da so prav navedeni sektorji tisti, v katerih
zaposlitev neuspešno išče tudi veliko število mladih Kanadčanov. Tako tudi Kirkwood opozarja na
pomanjkanje podatkov in analiz za to vrsto migracij. Programi mobilnosti mladih torej olajšajo
vstop migrantiskim delavcem, ne glede na njihov družbeni in ekonomski vpliv na stanje v državi.
Zaradi pomanjkanja podatkov pa pravzaprav ne moremo ugotoviti, kakšni točno so vplivi takšnega
pretoka delovne sile, med njimi tudi mladih Slovencev, ki lahko preko programa vstopajo v državo
od leta 2006. (Kirkwood, 2015)
Zanimivo je torej opazovanje pomanjkanja literature, še posebej ko govorimo o mladih, ki v državo
vstopajo preko programov Delovnih počitnic. Gre za mednarodno shemo, v kateri sodelujejo
mnoge države. Kljub razširjenosti uporabe tega programa (kvote večine držav so vsako leto
popolnoma zapolnjene) o takšnih migracijah pravzaprav obstaja zelo malo strokovne literature. Še
največ študij lahko o temi delovnih počitnic najdemo na področju Avstralije, kjer pogosto pride do
izkoriščanja delavcev, ki so preko tega dovoljenja vstopili v državo.
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2.5.2 MANJŠINSKE INTEGRACIJSKE POLITIKE; QUEBEC
Ker so bili vsi intervjuji, v okviru raziskave, izvedeni v Montrealu, je potrebno dodatno opisati
situacijo Quebeca znotraj Kanade. Za razliko od ostalih provinc ima znotraj države namreč poseben
status.
Ko govorimo o Quebecu, je pomembno vedeti, da hkrati ne govorimo o celotni državi. Provinca
ima namreč veliko stopnjo avtonomije in tako uradno zavrača kanadsko politiko multikulturalizma
ter dvojezičnosti. Do šestdesetih let je bila njihova uradna politika naravnana k zavračanju
priseljevanja, saj so se bali izginjanja edinstvene kulture, jezika in družbe. Zaradi padca rodnosti v
devetdesetih letih (najnižja stopnja v modernih državah) pa so si izborili več avtonomije in so tako
edina provinčna vlada s samostojnim oddelkom za migracije. Le ta v ospredje postavlja jezik kot
skupni imenovalec prebivalstvu in ga definira kot tisti dejavnik, skozi katerega se gradi novo
skupno identiteto. (Gosh, 2003, str. 18) Nekateri akademiki (Painter, 2009 v Hepburn, 2011, str. 4)
so skeptični ob potencialno izključujočem učinku regionalnih kulturnih identitet, vendar Keating
(1996 v Hepburn 2011, str. 4) temu nasprotuje. Opozarja na nevarnosti velike generalizacije, ter
pozornost obrne na situacije, ko so regijske politike veliko bolj vključujoče in napredne od državnih
nacionalizmov. Kanada je odličen primer analize integracije migrantov, ko govorimo o manjšinah
znotraj večine. Delitev med anglofonskim in frankofonskim delom države je namreč vsakdanja
resničnost že od leta 1763. V drugi polovici dvajsetega stoletja se je v francoski provinci Quebec
izoblikovalo močno nacionalistično gibanje in pogosto se je pojavljala debata o ustanovitvi
samostojne države. (Banting in Soroka, 2012, str. 23)
Uspeh države se kaže v kvaliteti življenja njenih prebivalcev. (Gosh, 2003, str.2) Kljub temu pa
zaradi njihovih političnih in geografskih delitev vseh držav ne moremo analizirati kot celovite
enote. To še posebej drži ko preučujemo občutke pripadnosti prebivalcev v državah, kjer je samo
prebivalstvo določene države zgodovinsko že razdeljeno med sabo.
Kot primere lahko vzamemo Španijo, Belgijo, Kanado idr.. Izraz »mi« namreč postane v takšnih
situacijah veliko bolj kompleksen in lahko izrazito oteži integracijo novih migrantov na teritoriju.
Tako se migranti pogosto znajdejo v situaciji, ko državna in regionalna vlada promovirajo različne
koncepte pripadnosti in državljanstva, saj pokušata poudarjati različne vrednote. Lokalno
prebivalstvo se zaradi občutka ogroženosti pogosto boji porušenja zgodovinskega ravnovesja med
večino in manjšinskim prebivalstvom. Pri tem se zastavljajo mnoga vprašanja, kot je npr., na
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kakšen način manjšinski nacionalizem vpliva na integracijo migrantov, ali je bolj kompleksna
situacija pravzaprav prednost ali slabost pri integraciji in ustvarjanju stičnih točk med priseljenci
in domačo manjšinsko populacijo? (Banting in Soroka, 2012, str. 23) Hepburn (2011, str. 2) v svoji
študiji raziskuje pojav, ko državljanstvo ni »nad« temveč »pod« državno ravnijo. Evropska
integracija in globalizacija namreč s sabo prinašata zahtevo po redefiniciji državljanstva.
Decentralizacija nekaterih držav povzroča prenos definicij in pravic državljanstva na nižje ravni.
Vedno bolj se izpostavlja vprašanje, kdo pripada ali ne pripada določeni regiji. Pojav tega vprašanja
je močno pogojen z migracijami, saj le te pod vprašaj postavljajo preživetje lokalnih kultur.
Regije so v obdobju po drugi svetovni vojni močno pridobile na svojen družbenem, političnem in
ekonomskem pomenu. Keating pojasnjuje krepitve regionalnih vplivov pojasnjuje kot poskus
zmanjšanja pritiska na centralizirana državna središča. Z decentralizacijo naj bi se povečala
učinkovitost javnih služb, hkrati pa se tako ugodi zahtevam regiji po večji pravici odločanja in
avtonomiji. Prav Keating vidi regije kot izjemno pomembne pri identificiranju in pripadnosti
posameznika. To še posebej drži, ko se prebivalci določene regije opredeljujejo kot posamezna
nacija. (Keiting, 1996 v Hepburn, 2011, str. 2)
Kanado bi zagotovo lahko označili kot multikulturno državo. Leta 2006 je prva generacija tujih
priseljencev predstavljala kar 20% prebivalstva države. Eden pomembnih faktorjev za analizo
situacije je razumevanje političnih programov centralne in lokalnih vlad. Centralna vlada ima
namreč omejene pristojnosti, veliko jih leži v rokah provinc. To še posebej velja v primeru
Quebeca, ki ima v primerjavi z ostalimi provincami veliko večjo moč odločanja, ko govorimo o
migracijah, naselitvah ter podeljevanju državljanstva novim priseljencem. Prav tako država
poudarja splošno integracijo v kanadsko družbo, quebeška vlada pa integracijo v quebeški narod,
s tem pa so posledično povezane tudi lokalne politike. Quebec je močno neodvisen, ko pride do
odločitev, ki zadevajo ekonomske migracije, država pa nadzoruje migracije beguncev ter
združevanje družin. Regijska vlada tako po svoje ocenjuje, ali so migranti primerni za naselitev v
provinci in pri tem pomembno vlogo igra njihovo poznavanje francoskega jezika. (Banting in
Soroka, 2012) Priseljenci v Quebecu in s tem v Montrealu, predstavljajo pribižno 20 odstotkov
prebivalstva, kar je manj kot v ostalih velikih kanadskih velemestih. Zaradi dejstva, da so
Quebečani večina na svojem ozemlju in manjšina v državnem kontekstu, se pogosto bojijo za
ohranitev svojega jezika in tradicij. Veliko težavo je v obdobju po drugi svetovni vojni
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predstavljalo tudi dejstvo, da je večina novih priseljencev hitreje prevzela angleški jezik in kulturo.
S prihodom velikega števila priseljencev je namreč propadla tudi ideja o odcepitvi Quebeca, saj so
novi priseljenci bolj naklonjeni ideji skupne države. Tako so leta 1995, ko so zagovorniki
samostojnosti regije izgubili referendum o odcepitvi Quebeca, za rezultat uradno okrivili denar in
etnične glasove. (Banting in Soroka, 2012, str. 5)
Kljub vsem nujnim popravkom izobraževalnega sistema ter težavam, s katerimi se soočajo, pa se
v Quebecu že kažejo očitni učinki interkulturnega izobraževanja, ki so ga določili za svoje vodilo.
Mladi so po raziskavah namreč veliko manj naklonjeni razlikovanju glede na etnično poreklo
posameznikov. Prav tako je med njimi opaziti izrazit upad nacionalističnih čustev, bolj se zavedajo
pomena globalne ekonomije, narašča pa število porok med pripadniki različnega etničnega porekla.
(Gosh 2003, str. 22)
Zgodovina Quebeca in njegove posebne značilnosti (jezik) torej pomembno vplivajo na njegove
uradne imigracijske politike ter pristop k integraciji novih priseljencev in kljub temu, da se kaže
potreba po mnogih spremembah se počasi že opažajo pozitivni vplivi zastavljenjih smernic.
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3

3.1

REZULTATI EMPIRIČNE RAZISKAVE V QUEBECU leta 2018

METODOLOŠKI OKVIR

3.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V namen raziskovanja sem si zastavila vprašanja, ki so me usmerjala pri izdelavi moje raziskave.
Najprej sem proučila literaturo, ki mi lahko pomaga pri iskanju odgovorov na vprašanja, empirčni
del pa bo zastavljen kot nadgradnja le-tega. Tako je moj cilj pridobiti bolj podroben vpogled v
izbrano področje, ki bi mi omogočal globlje razumevanje zastavljene tematike.
Zastavila si bom torej štiri glavna vprašanja, ki mi bodo skozi pisanje naloge služila kot vodilo.
Končni odgovor na zastavjena vprašanja, po podrobni proučitvi dostopne literature in v povezavi
z izvedenim raziskovalnim delom (kombinacija kvantitativne in kvalitativne raziskave), bo
predstavljal tudi splošni povzetek naloge in njenih ugotovitev. V ta namen sem pripravila
vprašalnik, naslovljen na priseljence, katerih odgovore bom povezala z ugotovitvami iz intervjujev,
ki sem jih izvedla s predstavniki organizacij za integracijo in pomoč priseljencem v Montrealu.
Raziskovalno vprašanje 1: Ali vključenost v programe vseživljenjskega učenja igra bistveno
vlogi pri integraciji v lokalno družbo?
Raziskovalno vprašanje 2: Ali mednarodno priznavanje kvalifikacij predstavlja veliko oviro pri
iskanju izobrazbi primerne zaposlitve v tujini?
Raziskovalno vprašanje 3: Ali lahko kot glavno oviro pri zaposlovanju novih priseljencev
opredelimo pomanjkanje socialnih mrež ter lokalnih referenc?
Raziskovalno vprašanje 4: Ali pri zaposlovanju novih priseljencev iz drugih držav tako
imenovanega zahoda obstajajo opazne razlike moškimi in ženskami?
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3.1.2 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA
Za namen raziskave sem se najprej odločila izvesti spletno anketo. Preko portala 1ka (www.1ka.si)
sem sestavila anketni vprašalnik, ki sem ga nato prevedla v angleški in francoski jezik. Po
oblikovanju ter testiranju vprašalnika sem nadaljevala z njegovo objavo na različnih facebook
skupinah, namenjenih posameznikom, ki so migrirali v Kanado. Za cilj sem si zastavila zbrati
odgovore stodvajsetih posameznikov, ker mi je tudi uspelo. V drugem delu raziskave sem izvedla
poglobljene intervjuje s predstavnicami organizacij za integracijo v Montrealu.
V Montrealu je takšnih organizacij šestintrideset (Accueil et recherche d'emploi à Montréal). Gre
predvsem za manjše organizacije, ki se nahajajo v središčih lokalnih skupnosti, financirane pa so
s strani več oddelkov quebeške vlade. Kljub skupnim glavnim smernicam ima vsaka od slednjih
specifičen program.
Skozi raziskovalni del bom poskusila povezati rezultate kvalitativne in kvantitativne raziskave ter
poskušala priti do skupnih zaključkov. Predstavila bom glavne omejitve raziskave tako pri
vprašalniku kot pri intervjujih. V naslednjem koraku bom predstavila glavne podatke, ki so mi bili
zaupani s strani posameznikov, s katerimi sem izvedla intervjuje v organizacijah, ki se ukvarjajo z
integracijo priseljencev. Vsem organizacijam je skupen način večinskega financiranja ter njihova
ciljna publika. Kljub temu pa med njimi obstaja veliko pomembnih razlik.
V naslednjem delu bom predstavila rezultate ankete, ki jih bom takoj povezala z določenimi
točkami iz intervjujev. Po primerjavi obeh analiz sem namreč ugotovila, da lahko veliko
pridobljenih rezultatov kvantitativne raziskave pojasnim ali podkrepim z rezultati kvalitativne
analize. Tako želim doseči čim boljši vpogled v položaj novih priseljencev v Kanadi in
razumevanje le-tega, tako na trgu delovne sile kot tudi na področju integracije. Položaj priseljencev
na začasnih delovnih vizah (v analizi sem se osredotočila na mlade, ki so v državi preko programa
delovnih počitnic) je precej nejasen (upoštevaje uradno literaturo), prav tako pa obstaja veliko
pomanjkanje raziskav na to temo.
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3.1.3 OMEJITVE RAZISKAVE
Pri raziskovanju sem naletela na določene ovire tako pri anketi kot pri intervjujih.
Ob analizi raziskave je pomembno omeniti, da se dobro zavedam njenih omejitev. Moja raziskava
je bila izvedena v določeni omejeni ciljni skupini. Dejstvo, da se je večina anketiranih uvrstila v
kategorijo IEC, zagotovo ni naključno, saj je bila anketa objavljena v skupinah, katerih člani so
predvsem tisti mladi, ki v Kanado prispejo preko Programov kanadske izkušnje, v državi pa jih
velik del ostane le omejeno časovno obdobje. Na dejstvo, da vsi respondenti prihajajo iz evropskih
držav, lahko gledamo s pozitivnega vidika, saj so rezultati tako lažje posplošljivi na evropsko
populacijo, hkrati pa je prav to slabost te raziskave. Bila je namreč izvedena v kulturno zelo
specifičnem kontekstu respondentov in je nikakor ne moremo posplošiti na celotno populacijo.
Na težavo sem naletela pri poskusu prevoda izraza vseživljenjsko učenje v francoščino. Pravilen
prevod se sicer glasi »L'apprentisage tout au long de la vie« ali »formation tout au long de la vie«,'
vendar velika večina francosko govorečih posameznikov, s katerimi sem preverjala primernost
prevoda, ni poznala samega izraza. Zato sem vprašanja, ki so v slovenskem in angleškem jeziku
vsebovala ta izraz, poskusila v francoski verziji posebej pojasniti ter formulirati na drugačen način,
vendar še vedno ostaja očitna jezikovna prepreka.
Izvedeno anketo sem za lažje razumevanje anketirancev prav tako poimenovala Izkušnje pri
iskanju zaposlitve na kanadskem trgu dela, namesto priznavanje kompetenc in kvalifikacij, kot je
naslov mojega magistrskega dela. Občasno sem izraza kompetence zamenjala z izobrazbo ter
izkušnjami, izraz kompetence pa s spretnostmi. Vseh teh lingvističnih sprememb sem se poslužila
z namenom dosega večjega števila respondentov, ki bi se pri reševanju ankete počutili bolj
prepričani v svoje odgovore, saj bi bilo v raziskavi manj tehničnih in strokovnih izrazov, katerih
pomen bi lahko bil posameznikom vprašljiv.
Pri sestavi vprašalnika sem kot spol navedla tri možnosti, moški, ženski in drugo. Ker pa se je v
kategorijo drugo uvrstil le en anketiranec, bom ta rezultat v izogib napačnega sklepanja na
populacijo po posamezniku pri primerjavi odgovorov po spolih zanemarila.
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V ospredje želim postaviti tudi vprašanja svoje osebne vpletenosti – sem namreč ena od tistih, ki
so v Kanadi v tem trenutku preko začasnega dovoljenja delovnih počitnic. Kljub trudu, da to ne bi
vplivalo na raziskavo, se popolnoma zavedam, da prav to dejstvo pogosto pomembno vpliva na
vrsto vprašanj, ki jih zastavljam ter na katera poskušam tekom te naloge odgovoriti. Gre torej za
maksimalno mogoč objektivni pristop, vendar bi bilo zelo nestrokovno, če bi poskusila popolnoma
zanemariti vpliva kulturne realnosti in situacij, s katerimi se srečujem v vsakodnevnem življenju.

Tudi pri izvedbi in analizi intervjujev sem naletela na določene omejitve. Čeprav v Montrealu
obstaja veliko organizacij, ki se ukvarjajo z izbrano tematiko, je bila raziskava izvedena v času, ko
je bilo kar nekaj predstavnikov le-teh iz mesta odsotnih ali na sodelovanje niso bili pripravljeni.
Kljub temu sem uspela dostopiti do štirih zelo razičnih organizacij, ki sem jih skrbno izbrala na
podlagi prebiranja njihovih programov preko spletnih strani. Vsaka od njih namreč deluje v drugem
delu mesta in je soočena z njej specifično populacijo ter vprašanji. Predstavniki treh od štirih
organizacij so poudarili, da nikogar ne zavrnejo ter poskušajo s prostovoljnim delom (nekateri v
večjem, drugi v manjšem obsegu) pomagati čim večji populaciji, ki se obrne nanje. V ta namen
preverjanja, ali je ta trditev resnična, sem se v sprejemnih sobah organizacij med čakanjem na
izvedbo intrvjujev poskusila zaplesti v pogovor s posamezniki. V prvi organizaciji sem naletela na
dva posameznika, ki sta v državi preko začasnega delovnega dovoljenja, v drugi v času mojega
intervjuja ni bilo nikogar, po izvedbi tretjega intervjuja sem se v pogovor zapletla s študentom ter
z osebo s statusom vize delovnih počitnic. V dveh od teh organizacij sem lahko pozitivno ocenila
trditev predstavnikov, da svojega dela ne omejujejo na tiste z dovoljenjem za stalno bivanje in
državljane.
Prav tako sem upoštevala dejstvo, da bi lahko predstavniki organizacij poskušali svoje delo
predstaviti le v pozitivni luči ali da bi mi poskušali prikriti določene podatke. Po izvedbi intervjujev
resnično verjamem, da so bili odgovori iskreni, pogosto mi je bilo ponujeno tudi dodatno gradivo
o organizaciji in njihove statistike.
Vredno pa je omeniti, da se trije od štirih posameznikov, s katerimi sem izvaljala svoje intervjuje,
sami odprto opredeljujejo kot bivši priseljenci ter svoje odgovore pojasnjujejo tudi preko lastne
izkušnje. Opazila sem torej vpliv osebnih zgodb na njihov pristop do dela.
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3.2

PREDSTAVITEV KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE

Za namen lažjega razumevanja naloge bom na kratko predstavila vse štiri organizacije ter pojasnila,
po čem se razlikujejo od ostalih. Čeprav sem med intervjuji prišla do veliko zanimivih informacij,
bom za namen jasnosti naloge poskusila analizo omejiti na le za nalogo relevantne podatke.
Intervjujanci bodo v nadaljevanju besedila imenovani z njihovimi polnimi imeni in priimki, za kar
sem tudi pridobila njihova dovoljenja.

3.2.1 POVZETEK INTERVJUJA 1: LA MAISONNEE
Svoj prvi intervju sem izvedla z Nisrin Alyahya33. Je predstavnica organizacije za pomoč in
povezovanje imigrantov, ki obstaja skoraj štirideset let. Gre za organizacijo, ki deluje v javnem
sektorju in je tako financirana s strani Ministrstva za imigracijo Quebec, Ministrstva za integracijo,
Ministrstva za šolstvo, Zavoda za zaposlovanje Quebec, del finančnega pritoka pa predstavljajo
tudi različne državne službe. Po državnih določilih so takšne organizacije namenjene
posameznikom, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje in so v državo prispeli pred manj kot petimi
leti, ter beguncem.
Sogovornica je na tej točki močno poudarila dejstvo, da v sklopu prostovoljnih ur dela poskušajo
pomagati čim večjemu številu ljudi, čeprav to ni v njihovem programu. To je seveda mogoče le po
tem, ko najprej izpolnijo predpisane kvote in pogoje. Znotraj organizacije tako pripravljajo
strategije, ki bi jih želeli predstaviti quebeški vladi, saj vidijo potrebo po razširitvi njihove ciljne
publike. Alyahya je namreč mnenja, da odlaganje integracije v mnogih primerih (kot na primer pri
prosilcih za azil z naprednim dosjejem) ni smiselno, saj se tako priseljence postavi v depriviligiran
položaj. Med najinim intervjujem je kot razlog za takšno prostovoljno dejavnost navedla predvsem
svojo vest ter poslanstvo, da ljuidem pomagajo in jih ne zavračajo. Tako med priseljenci, ki jim
pomagajo v dodatnem času, omeni tudi mlade na delovnih počitnicah. Nanje se večinoma obrnejo
posamezniki francoskega porekla, saj jim njihova dvoletna viza omogoči pogoje za kandidaturo za
dovoljenje za stalno bivanje.
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Njihove glavne aktivnosti vključujejo zlasti delavnice za pripravo življenjepisov, organizacijo
jezikovnih tečajev, pomoč pri iskanju trajnih zaposlitev, skrbijo pa tudi za nastanitve novih
imigrantov pri lokalnih družinah. Njihovo glavno poslanstvo je priseljence spremljati na njihovi
poti do polnomočnega državljanstva, to pa ne pomeni le urejenega zakonskega statusa, temveč
vpetost v lokalno skupnost. Prav tako pa se v svojem lokalnem okolju preko različnih dogodkov
trudijo vzpostavljati stike med lokalnimi prebivalci in novimi priseljenci ter tako slediti principu
interkulturalizma, ko lahko vsak priseljenec v družbo prispeva nekaj novega in ne gre za
prilagajanje lokalni skupnosti ali za ustvarjanje nove uniforme kulture.
Kot posebnost bom omenila, da velik pomen pripisujejo prevajanju kompetenc, saj razumejo, da
zaradi različnega kulturnega konteksta posamezniki znanja, ki ga imajo, pogosto ne znajo primerno
definirati. Sodelujejo v šestmesečnem programu, kjer priseljence spremljajo skozi celoten proces,
od oblikovanja življenjepisa dalje. Pomagajo pri uradnih procesih priznavanja kvalifikacij, vse do
intervjujev za zaposlitev. Na ta način s priseljenci izvajajo določen program in delavnice, ki bi
lahko pripomogle k večji vključenosti v družbo in zmanjšale težave pri nastopu na trgu delovne
sile. Kot posebnost bi omenila tudi, da so od štirih organizacij, ki sem jih analizirala, edini, ki
organizirajo delavnice in aktivnosti za boj proti diskriminaciji. Po izkušnjah sogovornice je
načeloma res, da delodajalci dajejo prednost kandidatom z lokalnimi izkušnjami, vendar poudarja,
da je veliko odvisno od stopnje integracije posameznika. Glavna težava priseljencev je po njenem
mnenju dejstvo, da pogosto ne razumejo lokalnega trga dela ter od njih zahtevanih nalog.
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3.2.2 POVZETEK INTERVJUJA 2: CITIM
V organizaciji CITIM je bila moja sogovornica kadrovska strokovnjakinja z izkušnjami pri
zaposlovanju Khadidja Guerboukha34. CITIM je bil ustanovljen pred 32 leti. Vse aktivnosti
organizacije potekajo v francoskem jeziku, kar je bila zahteva s strani quebeške vlade. Le-ta jim
namreč v veliki meri namenja sredstva, potrebna za delovanje. Organizacija se osredotoča na tri
glavna področja. Prvo področje so štiridnevne delavnice. K sodelovanju pri slednjih se spodbujajo
vsi francosko govoreči novi priseljenci v Quebecu (»Objective Integration«). V tem času v
organizaciji priseljencem poskusijo predstaviti glavne vrednote quebeške družbe ter kako le-te
oblikujejo vsakdanje življenje posameznikov. Sestaviti poskušajo integracijski načrt za
posameznike, preko katerega lahko le-ti oblikujejo korake, ki jih morajo storiti. Sodelujočim
poskusijo predstaviti tudi posebne značilnosti quebeškega trga dela, ki izhajajo iz njegovih
zgodovinskih in kulturnih posebnostih. Za konec priseljence poskusijo seznaniti s procesi iskanja
zaposlitve, pomagati jim poskušajo z napotki, prav tako pa sodelujoče poskusijo seznaniti z
zakonskimi okvirji kanadskega trga dela ter njihovimi pravicami. Tako se priseljenci laže izognejo
izkoriščanju. Cilj teh štiridnevnih delavnic je torej posameznikom pomagati pri začetnem vstopu v
quebeško družbo in na trg dela. Druga glavna aktivnost zajema pripravo posameznikov na vstop
na lokalni trg delovne sile oziroma jim pomaga pri ponovnem vstopu v šolski sistem. Ta program
lahko traja do šest mesecev, veliko posameznikov pa že predčasno izstopi, če jim uspe najti
primerno zaposlitev. Tretja oblika delovanja je ukvarjanje z mladimi. To so programi za mlade, ki
v Quebecu potekajo preko programa delovnih počitnic. Quebeška vlada namreč počasi ugotavlja,
da so ti posamezniki dobri kandidati za trajno bivanje v provinci, saj so delno že integrirani. Med
programom delovne počitnice pa so lahko že pridobili svoje prve lokalne izkušnje. V okviru tega
programa nudijo pomoč posebej takrat, ko pride do spreminjanja in podaljševanja delovnih
dovoljenj. Program, ki ga izvajajo z osebami na delovnih počitnicah, je trenutno edini poskusni
projekt te vrste.
Tudi Guerboukhova je izrazila trud zaposlenih, da zavrnejo čim manj tistih, ki se nanje obrnejo po
pomoč. Resnično ne morejo pomagati le tistim, ki so v Kanadi brez ustreznih dokumentov. Prav
tako kot Alyahla tudi ona poudarja, da »priseljenci so priseljenci« in pomagati bi bilo potrebno
34

Besedilo dostopno v prilogi C.2. Zvočni posnetek intervjuja in zapis v izvornem jeziku izvedenega intervjuja je na
voljo pri avtorici.
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vsem ne glede na njihov status. Vendar mora organizacija čim bolj spoštovati uradne smernice, ki
jim jih zastavlja Ministrstvo za imigracijo.

Intervjuvanka mi je podrobno razložila korake na poti do doseganja želene zaposlitve
posameznikov. Na prvem sestanku poskušajo definirati cilje priseljenca. V ta namen imajo
pripravljeno brošuro, v katero skupaj zapišejo zaposlitveni plan A, B in C. Plan A je pravzaprav
sanjska služba oziroma v večini primerov delovno mesto, enakovredno tistemu, ki ga je
posameznik zasedal pred prihodom v Kanado. Pogosto doseganje takšne zaposlitve terja veliko
časa in velik finančni vložek, saj je od posameznikov pogosto zahtevana vrnitev v izobraževalni
sistem. V primeru, da bo takšen postopek predvidoma trajal nekaj let, ekipa CITIM skupaj s
priseljenci oblikuje plan B. To je laže dosegljiva zaposlitev, ki zahteva nič ali malo prekvalifikacij
ter še vedno ostaja v povezavi s priseljenčevo preteklo kariero ter lahko v prihodnosti potencialno
izboljša posameznikove možnosti za zaposlitev znotraj njegovega sektorja. Kot je bil podan primer
inženirja. Časovno obdobje za zadostitev vsem pogojem v večini primerov traja dve do tri leta.
Tako bi bil plan B za tega posameznika položaj asistenta inženirja. Plan C pa je tisti, h kateremu
se ljudje obrnejo, ko nujno potrebujejo finančni priliv. Gre za dela, ki zahtevajo malo ali nobenih
kvalifikacij. Vendar tudi pri teh zaposlitvah Guerbouhka poudarja pomembnost povezanosti.
Inženirju bi torej svetovala, da namesto dela v kuhinji ali kot voznik taksija išče zaposlitev v
renovaciji. Tako bi se namreč lahko spoznal z lokalnimi gradbenimi materiali ter se naučil posebnih
izrazov stroke. Vendar pa je poudarjen pomen časovne omejitve takšnih zaposlitev.
Kot največje ovire na trgu delovne sile za migrante sogovornica označi jezikovne prepreke ter
nepriznavanje pretekle izobrazbe in izkušenj. Priseljencem pogosto poskusi pojasniti, da je edina
ovira, na katero dejansko ne morejo vplivati, pravzaprav diskriminacija, ki je včasih še vedno del
družbene realnosti. Vendar pa me je opozorila tudi, da vsaj v Montrealu na diskriminacije zaradi
vrednot kanadske družbe ter metropolitanskega mišljenja posameznikov verjetno ne bom naletela
na nivoju kadrovskih služb. Če do nje prihaja, se to dogaja na bolj prikrit način in v odnosu med
sodelavci.
Guerboukhajeva mi je pojasnila napako velike večine priseljencev, ko se pri iskanju zaposlitve
osredotočijo le na središče quebeške province: Montreal. Zunaj mesta namreč obstaja veliko regij,
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ki nujno iščejo delavce. V ta namen pa je bilo ustanovljenih tudi veliko centrov za integracijo, ki
se osredotočajo predvsem na regionalizacijo province in priseljencem pomagajo pri iskanju
oddaljenih zaposlitev ter pri njihovi nastanitvi in integraciji v njihovo novo lokalno okolje.
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3.2.3 POVZETEKA INTERVJUJA 3: SIARI
V organizaciji SIARI sem govorila z Zimanom Monawerjem35, ki je predstavnik za komunikacijo
organizacije. Le-ta je bila ustanovljena v začetku osemdesetih let. Njen prvotni namen je bil
priskrbeti prevajalce za tako imenovane »boat people«, torej predvsem posameznike iz
jugozahodne Azije. Ko se je ta val imigracije upočasnil, so se pojavile druge potrebe, v katero se
je organizacija preusmerila. Danes je njeno glavno poslanstvo sprejemanje imigrantov. V ta namen
imajo v organizaciji zaposlene ljudi, ki govorijo kar 15 različnih jezikov. Na tej točki je vredno
omeniti, da je Cote des Nieges, kjer ima SIARI svoj sedež, del Montreala, kjer se na začetku nastani
veliko število novih priseljencev. Tudi SIARI je financiran s strani različnih oddelkov državne in
quebeške vlade, poleg tega pa poudarjajo še pomembnost donacij, ki jim širijo manevrski prostor.
Monawer organizacijo opiše kot »ladjo, ki priseljence prenese z ene na drugo stran reke«.
Za svojo klientelo ponujajo jezikovne tečaje francoščine in angleščine, tečaje informatike,
organizirajo pa tudi varstvo za otroke, poletne kampe za najstnike. Vsem novim priseljencem
brezplačno pomagajo pri izpolnjevanju njihovih davčnih napovedi. Poleg tega novim priseljencem
pomagajo pri urejanju vseh vrst dokumentacije, med drugim tudi za ureditev zdravstvenega
zavarovanja. Ob tem skrbijo še za razdeljevanje hrane. Znotraj tega projekta vsak teden pomagajo
okoli tridesetim družinam. Njihovi zaposleni tudi spremljajo nove priseljence pri obiskih uradnih
institucij, pri urejanju dokumentacije, pri obiskih zdravstvenih ustanov, če le-ti pri svojih
dejavnostih potrebujejo prevajalca. Organizirajo tudi učno pomoč za otroke, ki so v državo prispeli
pred kratkim ter potrebujejo posebno pomoč pri domačih nalogah. Kot posebnost organizacije sem
opazila, da so v izbranem vzorcu edini, ki imajo poseben program za najstnike. Njihov glavni
namen naj bi bil mlade spodbujati k druženju, učenju jezika in ustvarjanju socialnega kroga.
Monawer tukaj prav najstnike vidi kot posebej ranljivo skupino, ki se ob prihodu v državo pogosto
zaprejo v stanovanja in sami vase, vse to pa lahko izjemno upočasni in oteži proces integracije.
Tudi SIARI je zakonsko omejen na pomoč posameznikom z dovoljenjem za redno bivanje ter
beguncem, vendar sogovornik poudarja, da ne zavrnejo nikogar. Med ljudmi, ki se obračajo nanje,
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našteje osebe brez dovoljenja za bivanje, tiste, ki v državi bivajo že več kot pet let, tiste z začasnimi
delovnimi dovoljenji in tudi posameznike, ki so v državo vstopili preko turističnih viz.

Prav zaradi pomanjkanja organizacij, ki bi pomagale vsem zgoraj naštetim, so se pri SIARI
odločili, da teh posameznikov ne bodo zavračali. Monawer kot razlog za to pripiše tudi dejstvu, da
so on in večina njegovih sodelavcev bivši priseljenci v Kanado. Seveda pa je njihova pomoč zelo
omejena in se pogosto znajdejo v situacijah, na katere nimajo vpliva. Sogovornik poudarja, da za
vse vrste priseljencev poskušajo narediti vse, kar je v njihovi moči, pa četudi je to le dati ljudem
priložnost, da se učijo. V ta namen vsako poletje organizirajo jezikovne tečaje z najmanjšimi
možnimi stroški za posameznike. Tečajev se lahko udeležijo vsi neglede na njihov status v Kanadi.
Z zavodom za zaposlovanje v Quebecu imajo sklenjeno tudi posebno pogodbo, v okviru katere
organizirajo tečaje francoske konverzacije. Le-ti so namenjeni posameznikom, ki si po daljšem
premoru želijo vstopiti na trg dela, ali tistim, ki morajo svoje poznavanje jezika izboljšati za boljši
nastop na trgu delovne sile.
Priznavanje kvalifikacij vidi Monawer kot posebej težko in problematično in pravi, da veliko
posameznikov popolnoma spremeni svojo karierno usmeritev, saj obupajo nad procesom, ki bi jim
omogočal opravljanje njihovega poklica. Kako so priseljenci pripravljeni na težavnost, je v veliki
meri odvisno od tega, iz katere države prihajajo. V organizaciji jim sicer pri procesu poskušajo
pomagati ter jih spremljajo na poti, vendar to žal ni področje intervjuvanca, zato mi podrobnosti ni
mogel natančno razložiti.
Organizacija se ne ukvarja posebej s težavo diskriminacije. Tako Monawer pravi, da sicer verjame,
da se priseljenci z diskriminacijo srečujejo, vendar jim v SIARI pomagajo predvsem pri
administrativnih preprekah. Kot največjo težavo za priseljence vidi pridobitev dostojne zaposlitve,
ki ne bi izničila pomena njihovih preteklih kvalifikacij.
Za konec intervjuja mi je bila zaupana osebna zgodba sogovornika, iz katere je jasno razvidno,
kako zelo težka je bila selitev ter prilagoditev lokalnemu okolju zanj in za njegovo družino. V
intervjuju navede, da so potrebovali kar šest let, preden so uspeli pridobiti stalno zaposlitev ter
zadostiti zahtevam za prekvalifikacije poklicev.
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3.2.4 POVZETEK INTERVJUJA 4: L'HIRONDELLE
Za zadnji intervju sem izbrala L'Hirondelle, organizacijo, ki se še posebej posveča priseljencem na
trgu delovne sile. V organizaciji sem govorila s Sandro Bohbot 36, direktorico zavoda, ki obstaja
že skoraj štirideset let. Tako kot SIARI je bila njena ustanovitev povezana s prihodom velikega
števila ljudi iz jugozahodne Azije. Sprva je šlo za majhno skupino prostovoljcev, z ustanovitvijo
Ministrstva za imigracijo Quebec pa se je delovanje skupine preoblikovalo v uradno ustanovo. Na
začetku je bila organizacija usmerjena predvsem k pomoči pri pridobivanju uradnih dokumentov
ter v socialno pomoč priseljencem, sčasoma pa so se vedno bolj usmerjali na področje zaposlitev
ter trga dela. V štiridesetih letih je L'Hirondelle organizirala mnogo različnih projektov. Kot enega
pomembnejših je bil izpostavljen program povezovanja posameznikov ali priseljenskih družin z
lokalnimi družinami.
Bohbotova posebej izpostavlja nujno potrebo Quebeca po novi delovni sili. Stopnja nezaposlenosti
v regiji je padla na le med štiri in pet odstotkov, kar sogovornica opiše kot zanemarljivo. Tako
vlada kot država skrbno izbirata posameznike, ki so primerni za delo v Kanadi in Quebecu. Kljub
dejstvu, da ima velika večina priseljencev doseženo visoko stopnjo izobrazbe, pa njihove
kvalifikacije ob prihodu v državo niso priznane. Novi priseljenci se tako pogosto znajdejo v
situaciji, ko potrebujejo veliko časa, preden uspejo najti prvo zaposlitev. Delodajalci namreč ne
znajo primerno »brati« njihovih življenjepisov. Ne smemo pa pozabiti tudi na dejstvo, da Quebec
ostaja del Severne Amerike in je prodaja in promocija samega sebe zelo pomembna. Prav to je
področje, ki ga veliko priseljencev ne obvlada dobro. Bohbotova torej navaja, da je glavno
poslanstvo L'Hirondelle povezava med novimi priseljenci, ki iščejo zaposlitve, ter potencialnimi
delodajalci, ki delavce nujno potrebujejo.
Kot posebnost organizacije navajam program, ki bo priseljenke spremljal na njihovi karierni poti.
Večina posameznic ima ob prihodu v Kanado namreč doseženo visoko stopnjo izobrazbe, vendar
jih L'Hirondelle želi predvsem spodbuditi pri njihovem nadaljnjem razvoju kariere, jih naučiti,
kako se primarno pogajati za višje plače, ustvariti nameravajo spletno platformo, kjer bi
posameznice lahko komunicirale med sabo. Gre za pilotski program, za katerega so v tem trenutku
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Besedilo dostopno v prilogi C.4. Zvočni posnetek intervjuja in zapis v izvornem jeziku izvedenega intervjuja je
na voljo pri avtorici.
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v procesu ustvarjanja fokusnih skupin za boljše razumevanje potreb ciljne populacije. Ob prihodih
novih priseljencev v L'Hirondelle jim zaposleni najprej pomagajo pri priznavanju dosežene
izobrazbe. Kot organizacija so do dosežene izobrazbe zelo zaščitniški, kar pomeni, da naredijo vse,
kar je v njihovi moči, da bi posamezniki lahko nadaljevali svoj karierni razvoj. Kot v organizaciji
CITIM tudi tukaj poudarjajo pomen članstva v sindikatih za možnost opravljanja dela v določenih
strokah (inženirji, obrtniki, delavci v zdravstvu, odvetniki, gradbeniki ...). Sogovornica ocenjuje,
da je sicer proces priznavanja kvalifikacij v času od začetka delovanja L'Hirondelle bistveno bolj
učinkovit, vendar je potrebnih še veliko izboljšav. Mnogo posameznikov zaradi potrebe po kritju
osnovnih življenjskih stroškov med procesom še vedno odneha. V ospredje postavlja tudi pomen
tega, iz katere države posamezniki prihajajo. Tisti iz držav Evropske unije se v primerjavi z ostalimi
še vedno srečujejo z veliko manj ovirami pri priznavanju kvalifikacij in kompetenc ter iskanju
zaposlitev na njihovem področju.
V primerih, ko je pričakovan dolgotrajen proces za priznavanje kvalifikacij, v L'Hirondelle
poudarjajo pomen povezovalnih zaposlitev. To so še vedno bolje plačana delovna mesta, ki so
idealna v povezavi s kvalifikacijami posameznika ter potencialno omogočajo razvoj na delovnem
mestu.
Kot veliko oviro pri iskanju za zaposlitve sogovornica navaja kulturne razlike. Kot primer je z
mano delila primerjavo z Evropo. Ima namreč dober vpogled v stanje v Evropi , saj je odraščala v
Franciji. V Kanadi je hierarhična struktura horizontalna, gre za sploščeno piramido, medtem ko bi
lahko v evropski družbi govorili o tradicionalno bolj vertikalni strukturi, kjer hierarhija igra veliko
večjo vlogo. To odlično ponazori dejstvo, da v quebeški verziji francoskega jezika ne uporabljajo
vikanja. Tudi Bohbotova poudarja pomen osebnih lastnosti posameznika na trgu delovne sile
(»savoire d'etre«) ter načina komuniciranja na osebnem in profesionalnem nivoju.
Sogovornica mi je podarila tudi nasvet, da če se v moji državi kdaj odločimo za ustanovitev
podobnih centrov, moramo veliko truda vložiti v promocijo le-teh. Veliko priseljencev namreč za
to in njej podobne organizacije ni nikoli slišalo oziroma sploh niso seznanjeni z njihovimi področji
delovanja. Le-to pa namesto da bi ga pospešilo, upočasni razvoj posameznikov na trgu dela.
V nasprotju z ostalimi analiziranimi organizacijami Bohbotova poudari, da lahko svoje aktivnosti
izvajajo le s posamezniki, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Kanadi, občasno pa naredijo
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izjemo za manjše število beguncev. Posebej izraža željo po delu z mladimi, ki so v regiji preko
dovoljenja delovne počitnice. Takšnih oseb je v Quebecu zelo veliko in če nič drugega, bi gotovo
potrebovali pomoč vsaj pri urejanju njihovih dokumentov, ki bi jim omogočili ostati v državi.
Vendar vlada ne odobrava vlaganja v ljudi, za katere niso prepričani, da bodo v državi živeli
stalno. Sogovornica kot razlog za nedelovanje na tem področju navede pomanjkanje finančnega
priliva, ki bi bil namenjen projektu.
Kot najpomembnejši dejavnik pri integraciji v quebeško družbo Bohbotova navede primerno
zaposlitev. Skozi svojo izkušnjo po težavnem prvem vstopu na kanadski trg delovne sile namreč
pravi, da zaposlitev prinese hrano ter primerno nastavitev in šele takrat se lahko začnemo
osredotočati na druga področja. Prav zato Bohbotoa poudarja pomembnost organizacij, kot je
L'Hirondelle, saj lahko znatno pospešijo proces.
V nadaljevanju me je zanimala tudi diskriminacija, s katero se lahko posamezniki srečujejo. Tukaj
je poudarjeno, da gre pri večini diskriminacijskih dejanj pravzaprav za strah pred nepoznanim.
Tako odgovorni za zaposlovanje v podjetjih pogosto preferirajo tiste z lokalnimi izkušnjami, saj se
ne zavedajo, kaj vse so priseljenci sposobni prispevati k razvoju podjetij in s tem države. V ta
namen so ustanovili posebno platformo, preko katere povezujejo priseljence, ki zaposlitev iščejo,
in potencialne delodajalce. Tem namreč predstavijo profile iskalcev zaposlitve, ki jih sami ne bi
bili sposobni najti. Gre za preobrat perspektive od »prosim, zaposlite našega imigranta« k
perspektivi, da so migranti tisti, ki lahko pomagajo podjetju, in ne obratno. Tako preko tega
projekta dosegajo zelo dobre rezultate, nanje se je s prošnjo, da poiščejo primerne kandidate,
obrnila celo občina Montreal.
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3.3

PREDSTAVITEV KVANTITATIVNE ANALIZE

Za jasnost raziskave naj poudarim, da bom posameznike, ki so na izvedeno anketo odgovorili,
imenovala anketiranci, respondenti, uporabila pa bom tudi poimenovanje posamezniki in
priseljenci. Z rezultati bom povezala tudi ugotovitve iz intervjujev ter jih tako poskušala bolje
pojasniti.
Facebook skupine, v katerih sem svojo raziskavo objavila, so sledeče: Slovenci v Kanadi, Slovenci
v Vancouvru, Slovenci v Torrontu, Slovenci za delo v Kanadi – mreženje.
Žal nisem prejela nobenega odgovora od administratorja strani Slovenci v Montrealu, ki je eno
večjih mest, vendar sem na koncu dobila kar nekaj odgovorov posameznikov iz Slovenije, ki
prebivajo v quebeški regiji. Anketo sem nato delila tudi v skupine, katerih člani so pogosto tudi
drugi, predvsem mlajši priseljenci v Kanado, ki so v državo vstopili preko različnih programov
Mednarodne kanadske izkušnje (IEC Canada, v nadaljevanju IEC). Te kupine so: CANADA
Backpacker/ Traveler/ Work and Travel, O Canada: IEC Discussion and support ter skupine za
francosko govoreče priseljence: Francais et Belges au Canada- guestions d'immigration, PVTistes
a Toronto, PVTistes a Montreal, Pvtistes a Vancouver in Pvtistes a Calgary. Vključila sem torej
veliko skupin, v katerih sodelujejo francosko govoreči posamezniki. Za to sem se odločila, ker sem
svoje intervjuje izvedla v Montrealu, kjer je velika večina priseljencev z začasnimi delovnimi
vizami zaradi uradnega jezika province prav iz francosko govorečih držav.
V svojo analizo sem vključila 120 anketirancev, od katerih sta anketo v popolnosti izpolnila 102
anketiranca, delno pa 18. Na tej točki naj omenim, da sem vprašanja najprej oblikovala brez
opozorila v primeru, da posamezniki nanje ne odgovorijo. Vendar sem po prvem dnevu objave
ankete ugotovila, da bo mehko opozorilo veliko bolj primerno, saj posameznike dodatno opozori
na izpolnjevanje vseh vprašanj, hkrati pa jim še vedno omogoča, da vprašanje preskočijo, če bi se
jim le-to zdelo neprimerno. Kadar je na vprašanje odgovorilo polno število respondentov, bom
včasih uporabila konkretno število, v večini primerov pa se bom poslužila odstotkov po definiciji,
da je 100 odstotkov število anketirancev, ki so na vprašanje odgovorili. Zaradi dolžine vprašalnika
sem se odločila za opustitev razlage o točnem številu nerešenih vprašanj, razen v primerih, ko gre
za velika odstopanja.
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V analizi raziskave bom torej najprej predstavila zbrane rezultate, ki jih lahko razberem iz
posameznih vprašanj. Za namen pridobitve odgovorov na raziskovalna vprašanja pa bom nato
statistike različnih podatkov primerjala med sabo. Za primer lahko navedem vpliv spola na
percepcijo težavnosti pri iskanju zaposlitve. Hkrati pa bom povezala vzporednice med odgovori ter
ugotovitvami iz intervjujev.

3.3.1 OCENA INTEGRACIJE IN NASTOP NA DRGU DELOVNE SILE
Za začetek bom predstavila rezultate najobsežnejšega vprašanja, kjer sem anketirance vprašala o
njihovi stopnji strinjanja s spodaj naštetimi izjavami. Cilj le-tega je prikazati, kako sodelujoči
ocenjujejo svojo vpetost v družbo ter kako se vrednotijo na trgu delovne sile.
V nadaljevanju navajam izbrane izjave in jih poskušam okvirno pojasniti. Namen ni podrobno
opisati vsako stopnjo strinjanja, temveč ustvariti neko splošno sliko situacije.

Slika 3.1: Stopnja strinjanja z vprašanji, povezanimi z integracijo (n=102)
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a) Integriranost (V lokalno družbo sem dobro integriran.)
Skupno se skoraj tri četrtine respondentov počuti dobro integrirane v lokalno družbo. Le
eden od 101 posameznika, ki so na to vprašanje odgovorili, se s trditvijo sploh en strinja.
Podatke sem primerjala tudi po spolih, kjer sicer obstaja manjše odstopanje, a nikoli ne
preseže 3 %.
Slika 3.2: Primerjava lastne ocene integracije po spolih

b) Obvladovanje jezika (Lokalni jezik mi ne predstavlja ovire.)
Na to vprašanje je od 120 sodelujočih v anketi odgovorilo 96 posameznikov. Več kot polovica (57
%) se z izjavo strinja v popolnosti, 6 posameznikov se z izjavo precej ne strinja, le trije so izkazali
svoje popolno nestrinjanje. Iz tega bi lahko sklepali, da se večina sodelujočih v državi počuti dokaj
samozavestne, ko pride do obvladanja lokalnega jezika. Ker je le-ta predpogoj za uspešen vstop na
trg delovne sile, v treh od štirih analiziranih organizacij ponujajo svojim uporabnikom tudi
jezikovne tečaje. V večini gre za osnovno učenje jezika, v SIARI pa poudarjajo tudi pomen
konverzacije, ki je nujno potrebna, ko so ljudje dlje časa odsotni s trga dela ali nanj še niso vstopili.
Poznavanje jezika in poznavanje poslovnega jezika se namreč lahko med seboj zelo razlikujeta
(Monawer, osebni intervju, 2018, 11. junij)37.

37

Prepis intervjuja dostopen v prilogah. Opomba velja v nadaljevanju naloge za vse citate istega avtorja.
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c) Sprejetost v družbo (V lokalni družbi se počutim zelo sprejetega.)
Sledeče lahko močno povežemo s stopnjo ocene lastne integracije. Spremenljivki sta med seboj
močno povezani, vendar je povezava zelo zanimiva. Kar 13 sodelujočih, ki so svojo integracijo
označili kot nevtralno (se niti ne strinjam, niti se strinjam), se v kanadski družbi kljub vsemu počuti
precej sprejete.
Z namenom bolj uspešnih medkulturnih stikov tako v La Maisonee kot L'Hirondelle izvajajo
programe, ki med sabo povezujejo nove priseljence in domačine. Gre za različne kulturne
aktivnosti, včasih celo za nastanitev pri domačinih (Alyahya, osebni intervju, 2018, 16. maj38 in
Bohbot, osebni intervju, 2018, 25. junij39). Monawer (2018, osebni intervju, 11.julij) pa tukaj
opozarja na pomanjkanje ponudbe za najstnike, ki jih vidi kot posebej ranljivo skupino ob
nastanitvi v novem okolju.

d) ) Seznanjenost z dogajanjem (Dobro sem seznanjen z aktualnimi dogodki v mestu ter lokalni
skupnosti, kjer živim.)
Več kot dve tretjini sodelujočih ocenjuje, da so z dogodki v njihovem mestu in lokalni skupnosti
dobro seznanjeni. Odstotek tistih, ki se z izjavo popolnoma strinjajo, se ujema z odstotkom tistih,
ki se počutijo popolnoma integrirane v lokalno družbo. Vprašanje se torej potrdi kot eno od
primernih načinov ocene lastne integracije.

e) Socialni krogi (Med svoje prijatelje prištevam predvsem druge priseljence.)
Pri sledeči izjavi so odgovori veliko bolj enakomerno porazdeljeni kot pri prejšnjih izjavah, ko je
večina respondentov izbrala eno od prvih dveh možnosti (popolnoma se strinjam, precej se
strinjam).

38
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Prepis intervjuja dostopen v prilogah. Opomba velja v nadaljevanju naloge za vse citate istega avtorja.
Prepis intervjuja dostopen v prilogah. Opomba velja v nadaljevanju naloge za vse citate istega avtorja.
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Alyahya (2018, osebni intervju, 16. maj) tukaj poudarja pomen medkulturnega »mešanja«. Preko
tega naj bi se spodbudili procesi integracije in vključenosti v družbo. V ta namen mnogo organizacij
v Montrealu organizira nastanitve novih priseljencev v domovih domačinov. Tako so hitreje in bolj
intenzivno izpostavljeni lokalni kulturi ter jeziku. Predstavnica L'Hirondelle razlaga, da je
popolnoma pričakovano, da se bodo priseljenci najprej obrnili na ljudi svoje narodnosti, saj se vsi
laže povežemo s poznanim, vendar bo število posameznikov, ki ostanejo izključno v teh krogih,
kar nizka (Bohbot, osebni intervju, 2018, 25. junij).

f) Poznavanje pravic (Kot priseljenec sem dobro seznanjen s vsemi svojimi pravicami.)
Ko govorimo o zakonodaji, naletimo na drugačne rezultate. Le trije odstotki anketirancev so
mnenja, da svojih pravic in zakonov absolutno ne poznajo. 16 % tistih, ki so na vprašanje
odgovorili, je mnenja, da zakonodajo in svoje pravice dobro poznajo. 23% se jih z izjavo precej ne
strinja. Temu s 27 % sledijo tisti, ki ocenjujejo, da precej dobro poznajo svoje pravice, največ (30
%) anketiranih pa je izbralo srednjo kategorijo – do navedene trditve so nevtralni.
Ugotovitev, da priseljenci pogosto ne poznajo dobro zakonodaje in pravic, potrjujejo moji
sogovorniki iz organizacij CITIM in La Maisonee. Vse tri organizacije imajo namreč zaposlene, ki
priseljencem pomagajo pri urejanju potrebne dokumentacije, legalnih statusov, različnih prošenj.
Pri organizaciji Citim za mlade, sodelujoče v programih IEC, organizirajo tudi nekajdnevne
delavnice, ki so namenjene oblikovanju strategije posameznikov pri prošnjah za podaljšanje
delovnih dovoljenj ali pri vlaganju prošenj za dovoljenje za stalno bivanje (Guerdoukha, osebni
intervju, 2018, 22. maj40 in Alyahya, osebni intervju, 2018).

g: Želja po dolgotrajnem bivanju (V Kanadi bi se želel ustaliti za daljše časovno obdobje.)
Obstaja pozitivna povezava med tistimi, ki se počutijo dobro sprejete v družbo, in tistimi, ki si v
Kanadi močno želijo ostati daljše obdobje, prav tako pa obstaja pozitivna povezava med tistimi, ki
so na sledeči fazi izbrali odgovor »precej se strinjam«.
40

Prepis intervjuja dostopen v prilogah. Opomba velja v nadaljevanju naloge za vse citate istega avtorja.
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h) Prednosti domače države (Ob selitvi sem se zelo zavedel prednosti, ki mi jih ponuja moja domača
država.)
Večina sodelujočih je ob zgornjem vprašanju ostala nevtralnih (38 %), sledijo pa tisti, ki se z izjavo
precej ne strinjajo. Ker gre za anketo med mlado populacijo, ki je v državi pogosto za krajše
obdobje, je mogoče, da bi bilo vprašanje potrebno dodatno razjasniti.

i) Zapostavljenost na trgu delovne sile (V primerjavi z domačini se na trgu dela sploh ne počutim
zapostavljenega.)
Sledečo trditev sem se odločila primerjati po spolih. Tukaj so rezultati precej razporejeni. Opazila
sem, da se kar tri pripadnice ženskega spola z izjavo v popolnosti ne strinjajo, iz česar lahko
sklepam, da se nekatere posameznice na trgu delovne sile počutijo zelo zapostavljene, medtem ko
se moški sploh niso odločili za ta odgovor. Prav tako se je veliko večji odstotek priseljenk na trgu
delovne sile sploh ne počuti zapostavljene, medtem ko je podobno odgovorila tretjina manj moških.
Slika 3.3: Občutek zapostavljenosti na trgu delovne sile glede na spol

Zanimivo je, da so moji sogovorniki, ki se na svojih delovnih mestih s situacijo srečujejo vsak dan,
malo manj optimistični, ko govorimo o zapostavljenosti tujih delavcev. Glavne razloge za
zapostavljenost vidijo v pomanjkanju lokalnih referenc (Monawer, osebni intervju, 2018, 11. julij),
nerazumevanju trga delovne sile (Alyahya, osebni intervju, 2018, 16. maj), pomanjkljivem
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poznavanju jezika ter nepriznavanju kvalifikacij in kompetenc (Gverdoukha, osebni intervju, 2018,
22. maj).

j) Možnost kariernega napredovanja (Karierno lahko v Kanadi napredujem veliko bolje in hitreje
kot v svoji domači državi.)
Malo več kot polovica anketiranih se z izjavo popolnoma strinja, temu sledi 23 % tistih, ki se z
navedbo precej strinjajo, 20 % ni opredeljenih, pet posameznikov tako ne misli, le v enem primeru
je anketiranec prepričan, da bi lahko v svoji državi bolje in hitreje napredoval. To bi verjetno lahko
povezali s stabilno kanadsko ekonomijo.
Seveda pa bi to lahko razlagali tudi z vidika pričakovanj posameznikov, da bo obdobje prilagajanja
hitro mimo in kmalu ne bodo več tretirani kot tujci na teritoriju. Tudi če slednje odgovore
primerjamo po spolih, se med seboj bistveno ne razlikujejo.
Slika 3.4: : Primerjava ocene možnosti kariernega napredovanja po spolih

V organizaciji SIARI bistvenih razlik med moškimi in ženskami ne opažajo (Monawer, osebni
intervju, 2018, 11. julij). Sogovornica iz organizacija La Maisonne pa pravi, da »na selitev v novo
državo pogosto gleda kot na nov začetek, ko se občutno spremeni dinamika znotraj družin«
(Alyahya, osebni intervju, 2018, 16. maj). Na tem mestu je vredno omeniti pilotski projekt centra
L'Hirondelle. Projekt bo usmerjen na ženske priseljenke, ni še točno zastavljen, vendar bo glavni
cilj udeleženske obveščati o njihovih zakonskih pravicah. Poudarek bo na delovni dinamiki,
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predstavitvi, kako primerno vprašati za napredovanje ali povišico na delovnem mestu. Ne gre torej
za osnovni projekt. Po izkušnjah Bohotove so namreč ženske, ki se obrnejo na organizacijo, visoko
izobražene in ne izpostavljajo potrebe po osnovnih prevodih kompetenc in podobnega. Cilj
projekta je opolnomočenje žensk na trgu delovne sile, s čimer bi lahko pripomogli k njihovi večji
avtonomiji, samozavesti in samozadostnosti (Bohbot, osebni intervju, 2018, 25. junij).
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3.3.2 STATISTIČNE LASTNOSTI VZORCA
Na začetku analize odgovorov bom predstavila splošne statistične značilnosti populacije, ki je bila
zajeta v raziskavo.
V slovenskem jeziku je na anketo odgovarjalo 27 posameznikov, 25 v angleškem in 68 v
francoskem jeziku. V raziskavo je bilo vključenih 43 moških, 73 žensk, eden od anketirancev je
kot možnost izbral drugo, trije pa na vprašanje niso odgovorili.
Le štirje sodelujoči v raziskavi so bili mlajši od 23 let, trinajst jih spada v starostno obdobje od 36
do 60 let, starejši od 60 let v raziskavi niso sodelovali. Razlog za to je zagotovo dejstvo, da je bila
raziskava izvedena preko socialnih omrežij. Največ anketirancev, kar 54, jih spada v starostno
supino od 23 do 27 let, 49 anketirancev spada v starostno skupino od 28 do 35 let, 14 pa v skupino
od 36 to 60 let. Najmanj je tistih, ki so mlajši od 23 let, v to skupino se se namreč uvrstili le štirje.
V raziskavi je sodelovalo največ rojenih v Franciji (67), temu sledi 31 Slovencev, šest anketirancev
prihaja iz Velike Britanije, štirje anketiranci so bili rojeni v Italiji, prav tako so sodelovali štirje,
rojeni v Belgiji, ter trije, ki prihajajo iz Nemčije. Dva anketiranca prihajata s Češke. Prav tako pa
so bili v skupino zajeti po en predstavnik Romunije, Švice in Norveške.
58 % anketirancev se je opredelilo kot samski, 23 % kot v razmerju, poročenih pa je le 18 %
anketirancev. Le eden od sodelujočih je razvezan.
Večina posameznikov, ki so sodelovali v raziskavi, prebiva oziroma je prebivala v Quebecu. To je
logična posledica izvedbe raziskave, saj je bila le-ta objavljena na socialnih omrežjih, namenjenih
prav priseljencem te regije. Ostali so ali so bili prebivalci Alberte, Ontaria ali Britanske Columbije.
Kar 43 % vprašanih je že končalo magistrski študij, 32 % odstotkov jih je končalo univerzitetno
izobrazbo prve bolonjske stopnje. Potrdi se torej trditev intervjuvancev, da je večina imigrantov ob
vstopu v državo visoko izobraženih (Alyahya, Bohbot, Guerboukh, Monawar).
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Slika 3.5: Najvišja dosežena formalna izobrazba anketirancev (n = 118)

Anketirance sem povprašala tudi po njihovih razlogih za selitev v Kanado. Le 12 % jih je kot razlog
navedlo večjo možnost kariernega napredovanja. Postavlja se torej zanimivo vprašanje, ali se
posamezniki že pred selitvijo zavedajo, kako zelo bo dejstvo, da bodo v državi »priseljenci«,
vplivalo na njihov karierni razvoj. Manjši odstotek anketirancev, natančneje 11 %, je kot razlog
za selitev navedlo pomanjkanje priložnosti doma. Največje število pa je kot razlog navedlo željo
po spremembi bivalnega okolja, polovica manj jih je kot razlog navedla radovednost in željo po
odkrivanju novega. Tukaj so imeli anketiranci možnost, da pod drugo navedejo svoje osebne
razloge. Med temi so bili: možnost za razvoj v dvojezičnem okolju (anketiranec je prišel iz Francije,
kar pomeni, da ni bilo veliko priložnosti za uporabo angleščine), drugi odgovori pa so vključevali
šolanje ter boljše pogoje za življenje. V reprezentativnem vzorcu torej ne govorimo o prisilnih
migrantih.
V raziskavi me je zanimal tudi status anketirancev pred odhodom v Kanado. Tukaj se potrjujejo
teze avtorjev, navedenih v teoretičnem delu naloge, ki ugotavljajo, da je bila velika večina
priseljencev pred selitvijo zaposlenih (aktivnih na trgu delovne sile).
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Slika 3.6: Zaposlitveni status pred odhodom v Kanado

Posamezniki so bili pred selitvijo zaposleni v zelo raznolikih sektorjih. V raziskavo so bili zajeti
grafični oblikovalci, učitelji, negovalci, zdravniki, inženirji, zaposleni v vojski, gradbeništvu,
turizmu in še bi lahko naštevali. Gre torej za posameznike z zelo različno delovno preteklostjo. Kot
že omenjeno, je kar 77 % anketiranih v državo prispelo preko začasnih dovoljenj programov IEC,
štirje so v državo vstopili z dovoljenjem za stalno bivanje, šest z začasnim delovnim dovoljenjem,
preostanek pa preko partnerskih viz ali študentskih dovoljenj. Omeniti velja še, da so trije
posamezniki najprej v državo vstopili preko turistične vize in nato poiskali način le-to spremeniti
v delovno dovoljenje. S takšnimi primeri se srečujejo tudi v organizaciji SIARI, kjer včasih tudi
»širijo meje in pomagajo ljudem, ki so v državo vstopili preko turistične vize, to spremeniti v
študentsko vizo ali delovno dovoljenje« (Monawar, osebni intervju, 2018, 11. julij).
Večina anketirancev v Kanadi prebiva manj kot tri leta (37 % manj kot tri leta ter 24 % manj kot
leto dni). Veliko število anketirancev prihaja iz Francije in njihova IEC dovoljenja trajajo dve leti,
tako se rezultati skladajo z ugotovitvami delovnih dovoljenje. 17 % jih v državi prebiva manj kot
pet let, kar petina pa pet let ali več.
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Slika 3.7: Čas bivanja v Kanadi (n= 119)

3.3.3 ISKANJE ZAPOSLITVE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
V drugem delu ankete so me zanimale predvsem izkušnje posameznikov v povezavi z iskanjem
zaposlitve na kanadskem trgu dela. Zanimalo me bo njihovo mnenje ter sodelovanje v procesih
vseživljenjskega učenja.
Večina anketirancev se je za iskanje svoje zaposlitve poslužila internetnih oglasov (61 %), temu
sledijo poznanstva (od ust do ust). Respondenti so se poslužili tudi dogodkov mreženja ter
prostovoljnih aktivnosti, najmanj pa jih je zaposlitev našlo preko časopisnih oglasov. Alyahya
(osebni intervju, 2018, 16. maj) iz La Maisonee tukaj poudarja pomen dogodkov mreženja, kamor
tudi pogosto pošiljajo priseljence. Po njihovih izkušnjah je namreč osebni kontakt pogosto bolj
učinkovit od samega prostega pošiljanja prošenj. Priseljence poskušajo spodbujati tudi pri
identificiranju podjetij, kjer se želijo zaposliti, oblikovanju primernega življenjepisa ter nato k
spontanim kandidaturam. Tako Alyahya (osebni intervju , 2018, 16. maj) kot Guerboukha (osebni
intervju, 2018, 22. maj) poudarjata pomen širokega iskanja zaposlitev. Mnogi posamezniki namreč
omejijo svoje iskanje le na mesto Montreal, pogosto pa se zgodi, da tako spregledajo možnosti, ki
jih ponujajo druga mesta v regiji.
Za analizo sem se odločila povprašati anketirance, kako pomembne se jim pri iskanju zaposlitve
zdijo različni dejavniki. Prosila sem, da našteto ocenijo kot brez pomena, dokaj pomembno,

69

pomembno in zelo pomembno. Kot najpomembnejše pri iskanju zaposlitve vrednotijo poznavanje
jezika ter delovne izkušnje. Doseženo izobrazbo 40 % anketirancev vrednoti kot pomembno, prav
tako večina vrednoti kot pomembna socialna omrežja. Poznavanje lokalne kulture največ
anketirancev vrednoti kot dokaj pomembno, najmanj pomembno pa se posameznikom pri iskanju
zaposlitve zdita prostovoljsko delo ter čas bivanja v Kanadi.
Slika 3.8: Ocena pomembnosti kategorij pri iskanju zaposlitve (n= 119)

Monawar (osebni intervju, 2018, 11. julij) brez dodatnega razmišljanja v ospredje postavi
poznavanje lokalnega jezika, z njim pa se strinjajo tudi moji ostali sogovorniki. Bohbot (osebni
intervju, 2018, 25. maj) navaja, da »brez dobrega poznavanja jezika pač ne moreš priti daleč«.
Samo poznavanje lokalne kulture anketiranci niso uvrstili v sam vrh najpomembnejših dejavnikov.
Vendar me je predstavnica CITIM opozorila, da kljub dejstvu, da mnogo priseljencev prihaja iz
držav, kjer je njihov materni jezik enak jeziku quebeške province, to pomeni le, da govorijo v istem
jeziku, vendar trg delovne sile pravzaprav govori drugačen jezik (Guerboukha, osebni intervju,
2018, 22. maj). To lahko povežem z opažanjem Monawarja, ki je v intervjuju izpostavil dejstvo,
da so migranti, ki prihajajo iz držav z zelo drugačnim sistemom in kulturo (na primer iz
južnoazijskih držav), pogosto bolje pripravljeni na prepreke, na katere bodo naleteli, v primerjavi
s priseljenci iz držav, kot so Francija, Alžirija, Maroko. Ti zaradi poznavanja jezika pogosto ne
pričakujejo velikih preprek in nanje niso pripravljeni. Kot primer navede alžirsko zdravnico, ki
kljub vsemu vloženemu trudu v treh letih ni uspela zadostiti vsem zahtevam za opravljanje svojega
poklica in sedaj v jezikovni šoli uči francoščino (Monawar, osebni intervju, 2018, 11. julij).
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Guerboukha pa navede primer francoske priseljenke, ki je po dolgem času uspela pridobiti
primerno zaposlitev za svoj karierni napredek, vendar so bile kulturne razlike med njo in uradno
politiko podjetja prevelike, zato delovnega mesta ni uspela obdržati. Bohbot (osebni intervju, 2018,
25. junij) opozarja tudi na kulturne razlike na trgu delovne sile ter dejstvo, da Quebec spada v
Severno Ameriko, kjer je primerna promocija in prodaja samega sebe izjemno pomembna, medtem
ko bi prevelika samozavest v drugačni kulturi lahko delovala kot slabost. Navede tudi primer
drugačne hierarhije (v Kanadi gre veliko bolj za horizontalno kot vertikalno porazdelitev), s tem
pa je povezan način izražanja in naslavljanja ljudi (ti ali Vi).
Tako Alyahya kot Bohbot poudarjata pomen socialne mreže posameznika. Tako v organizaciji La
Maisonne poskušajo nove priseljence čim bolj zainteresirati za udeležbo na mnogih dogodkih
mreženj, v organizacijah CITIM in L'Hirondelle pa takšne dogodke organizirajo kar sami. Na ta
način se lahko priseljenci, ki sodelujejo v projektih organizacij, sami spoznajo s potencialnimi
bodočimi delodajalci. Čeprav sodelujoči v anketi časa bivanja v Kanadi ne ocenjujejo kot zelo
pomembnega, me je prav Alyhaya opozorila na pomen iskanja stalnih zaposlitev. Novi priseljenci
so pogosto izpostavljeni fleksibilnemu trgu delovne sile in četudi jim uspe zaposlitev najti, bo
obstajala večja verjetnost, da njihova pozicija ne bo stalna, ter tako ne bodo našli stabilne zaposlitve
(Alyahya, osebni intervju, 2018, 16. maj; Bohbot, osebni intervju, 2018, 25. junij; Guerboukha,
osebni intervju, 2018, 22. maj).
Skoraj 40 % anketiranih je pri iskanju zaposlitve kontaktiralo ljudi, ki prihajajo iz iste države kot
oni, večina pa se za to ni odločila. Na tej točki želim le omeniti opažanje, da so tukaj anketiranci,
ki so na vprašanje odgovarjali v slovenskem jeziku, celo pod povprečjem. Tako lahko zavržem
tipično vprašanje, s katerim se tudi sama soočam ob vsaki vrnitvi v Slovenijo, ko me vsi domači
povprašajo, zakaj v tujini nisem kontaktirala s Slovenci, saj bi mi zagotovo pomagali do odličnega
delovnega mesta.
Pri raziskavi me je zanimala tako splošna izkušnja kot težavnost in uspešnost priseljencev pri
iskanju zaposlitve. To sem formulirala v dveh vprašanjih. Najprej sem respondente prosila, da
ocenijo svojo uspešnost od neuspešno do zelo uspešno. Zanimalo me je tudi, koliko truda je bilo
potrebno vložiti v proces oziroma kako težaven so dojemali sam proces iskanja zaposlitve. Prosila
sem, da ocenjujejo iskanje zaposlitev, ki so v skladu z njihovimi kompetencami in kvalifikacijami.
37 od 119-ih, ki so odgovorili na to vprašanje, je svoje iskanje zaposlitve na podlagi njihove
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izobrazbe in prejšnjih zaposlitev ocenilo kot delno uspešno, le trije manj pa kot uspešno. 28
posameznikov je bilo s svojimi rezultati zelo zadovoljnih, najmanjši del pa je to iskanje ocenil kot
neuspešno (20 posameznikov).
Slika 3.9: Uspešnost pri iskanju zaposlitve v povezavi preteklimi izkušnjami ter izobrazbo? (n=
119)

Ocene mojih intervjuvancev, ko pride do uspeha pri iskanju zaposlitev priseljencev, so zelo
različne. Alyahya (osebni intervju, 2018, 16. maj) pravi, da je veliko odvisno od volje in
pripravljenosti posameznikov. Kot primer postavlja sebe in dejstvo, da če bi ob prihodu v državo
poslušala mnenja drugih priseljencev, ne bi nikoli uspela priti do položaja, kot ga zaseda danes. Za
primer navede priseljenca, ki je bil v domači državi zaposlen kot laboratorijski tehnik. Vsi so mu
svetovali, naj sprva išče delo na področjih, kot so renovacije ali voznik taksija, vendar je v zelo
kratkem času uspel priti do podobne zaposlitve v enem največjih kanadskih podjetij. Monawar
(osebni intervju, 2018, 11. julij) je pri tem bolj skeptičen, saj v intervjuju navede, da veliko število
priseljencev na situacijo, na katero bodo naleteli na kanadskem trgu dela, ni pripravljenih, ter da v
veliki večini ne morejo pričakovati, da bo že njihovo prvo delovno mesto v skladu z njihovim
kariernim razvojem. Kot primer navede direktorja banke, ki sicer lahko upa na zaposlitev v
bančnem sektorju, vendar bo zanj najprej mogoč dostop do precej niže rangiranega delovnega
mesta.
Guerboukha (osebni intervju, 2018, 22. maj) je pri oceni uspešnosti priseljencev, ki se poslužijo
njihovih storitev, optimistična. Kot primer je navedla mlajšo priseljenko, ki se v petih letih po
končanem šolanju pravzaprav ni nikoli zaposlila. V času iskanja zaposlitve je bila tudi noseča. Iz
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tega vzroka so se skupaj odločili za Plan C – zaposlila se je v klicnem centru, kjer je lahko
uporabljala in utrjevala svoje veščine. V tem primeru ne gre za zaposlitev, ki bi se ujemala z
izobrazbo, pa vendar je kljub neujemanju izobrazbe in zaposlitve sogovornica primer ocenila kot
pozitiven. Na uspeh iskanja zaposlitve v določenem sektorju po besedah Bohbotove (osebni
intervju, 2018, 25. junij) močno vpliva dejstvo, iz katere države priseljenci prihajajo oziroma, kje
so se izobraževali in delali pred prihodom v Kanado. Četudi se vrednote dela med Kanado in
Evropo zelo razlikujejo, imajo evropski priseljenci še vedno nekakšno prednost pred ostalimi in
njihova izobrazba ter pretekle izkušnje so laže priznane.
Za namen analize sem se odločila primerjati tudi oceno uspeha pri iskanju primerne zaposlitve v
primerjavi s časom bivanja v Kanadi. Pokaže se pozitivna povezanost med številom let bivanja ter
uspešnostjo pri iskanju primerne zaposlitve. Kar 45 % tistih, ki so v državo vstopili pred manj kot
letom dni, svoje iskanje oceni kot neuspešno, medtem ko največji del posameznikov, ki v državi
prebivajo pet let ali več, oceni, da so bili pri iskanju primerne zaposlitve zelo uspešni. Na tej točki
se navezujem na pomembnost lokalnih referenc iz intervjujev. Bohbotova (osebni intervju, 25. junij
2018) še posebej poudarja pomembnost lokalnih izkušenj ter referenc, ki naj bi izjemno povečale
možnosti za zaposlitev.
Slika 3.10: Uspešnost pri iskanju zaposlitve v povezavi z časom bivanja v Kanadi
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Anketirancem sem zastavila tudi vprašanje, kako težavno se jim je zdelo iskanje primerne
zaposlitve. Kar 27 % jih je ocenilo, da pri iskanju zaposlitve niso naleteli na večje težave. Največji
del (36 %) je naletel na manjše težave, 29 % anketirancev pa je postopek ocenilo kot težaven. Na
tej točki bi opozorila na zanimivo neskladje odgovorov. 17 % anketirancev je namreč svoje iskanje
zaposlitve ocenilo kot neuspešno, vendar jih je hkrati le 7 % ocenilo težavnost pri iskanje primerne
zaposlitve kot zelo težavno. Odgovor se morda ponuja v dejstvu, da je veliko število anketirancev
zaradi vrste svojega delovnega dovoljenja v državi časovno omejenih ter se tako morda odločijo
za zaposlitve, ki so jim laže in hitreje dostopne ter ne zahtevajo prekvalifikacij.

Slika 3.11: Ocena težavnost pri iskanju zaposlitve v skladu z preteklo izobrazbo in izkušnjami (n=
118)

Vredno bi bilo omeniti tudi opažanje Guerboukhajeve (osebni intervju, 2018, 22. maj), da se večina
mladih, ki so v državi preko programov IEC, pri iskanju zaposlitve zaradi časovno omejenega
delovnega dovoljenja odloči za zaposlitve, ki bi jih lahko uvrstili v plan B.
Novi priseljenci so v depriviligiranem položaju na trgu delovne sile. Tudi če jezikovna ovira ne
obstaja, bodo delodajalci pogosto še vedno raje zaposlili kandidate z lokalnimi referencami, saj
bodo vanje bolj zaupali. Kot največjo težavo Guerboukhajeva vidi prvo zaposlitev v Quebecu, po
le-tej naj bi šlo že laže. Seveda pa priseljence ovirajo tudi vse zahteve po prekvalifikacijah ter
priznavanju njihovih diplom. Kot primer je navedla medicinsko sestro iz države na jugu Afrike.
Čeprav je le-ta imela na svojem področju mnogo izkušenj in dobro izobrazbo, sta minili kar dve
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leti, preden je lahko v Kanadi opravljala svoj poklic. Ponovno je morala vstopiti v izobraževalni
proces, od nje pa je bilo kljub vsem njenim preteklim izkušnjam zahtevano tudi ponovno
pripravništvo. Zaradi velikih zahtev, ki jih kanadski trg pričakuje za opravljanje določenih
poklicev, se nemalokrat zgodi, da priseljenci na poti obupajo ter se ustalijo v poklicih, ki niso v
skladu z njihovo preteklo karierno potjo. To še posebej drži v primeru, ko je od posameznikov
odvisna vsa družina, za katero mora le-ta skrbeti (Bohbot, osebni intervju, 2018, 25. junij).

Preko ankete sem želela pridobiti tudi podatke o udeležbi priseljencev v procesih vseživljenjskega
učenja.
Le 22 od 120 respondentov je na to vprašanje odgovorilo pozitivno, eden od anketirancev pa na
vprašanje ni odgovoril. Vendar pa iz sledečega vprašanja lahko vidimo nerazumevanje
posameznikov, kaj pojem vseživljenjsko učenje sploh pomeni. Gre torej za napako pri sestavi
vprašalnika (nezadostno formuliranje in oblikovanje primernega vprašanja v različnih jezikih),
torej za lingvistično prepreko. Hkrati je pri naslednjem vprašanju 29 posameznikov potrdilo, da so
se udeležili dogodkov za širjenje socialnih mrež. Temu sledi udeležba na jezikovnih tečajih ter
udeležba na delavnicah za pripravo življenjepisa. Najmanj jih je potrdilo udeležbo na dodatnih
uradnih izobraževanjih ter dogodkih okroglih miz.

3.3.4 PRIZNAVANJE KOMPETENC IN KVALIFIKACIJ
Svoje raziskovanje sem nadaljevala na področju kompetenc in kvalifikacij.
Od 120 anketirancev se jih je le 10 udeležilo dodatnih izobraževanja ali postopkov prekvalifikacij
kot pogoja za opravljanje njihovega poklica, pet pa jih navedlo drugačne okoliščine kot udeležbo
z namenom popolnega kariernega obrata, nekateri pa so se v Kanadi šolali, torej do te potrebe ni
prišlo. Vprašala sem, kakšni postopki so bili od posameznikov zahtevani, in večina je navedla
prekvalifikacije in opravljanje dodatnih izpitov ter jezikovne tečaje. Eden od odgovorov bi lahko
bil način pojasnitve, zakaj se tako majhno število mladih priseljencev odloča za prekvalifikacije.
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Anketiranec je namreč odgovoril, da bi za delo na svojem področju sicer moral opraviti
prekvalifikacijo, vendar zaradi časovne omejitve delovne vize to ne bi bila logična investicija, saj
bi se delovno dovoljenje izteklo med postopkom ocenjevanja ekvivalenc.
Slika 3.12: Udeležba izobraževalnih aktivnosti v sklopu vseživljenjskega učenja (n=120)

ž
Postopek prevajanja kvalifikacij naj bi se v primerjavi s preteklimi leti občutno izboljšal, vendar
še vedno ni dovolj učinkovit (Bohbot, osebni intervju, 2018, 25. junij). Za priznavanje kvalifikacij
v Quebecu obstajata dva različna načina. Prvi je »Évaluation Comparatif » torej primerjalno
ocenjevanje, drug način pa se imenuje « Reconnaissance des acquis », torej priznavanje izkušenj.
Slednjega se poslužujejo predvsem posamezniki, katerih uradna izobrazba je drugačna od njihovih
delovnih izkušenj.
Večina anketirancev prihaja iz držav tako imenovanega zahoda, tako so njihove kvalifikacije bolje
priznane v primerjavi s tistimi, ki prihajajo iz južnih in vzhodnih držav (Gibb in Hamdon, 2010,
str. 2). V intervjuju s predstavnikom organizacije SIARI je bilo poudarjeno tudi, da medtem ko
težave pri priznavanju kvalifikacij priseljenci iz na primer jugovzhodne Azije pričakujejo, v
nasprotju z njimi priseljence iz držav, kot so Maroko, Alžirija in celo Francija, te težave pogosto
presenetijo, saj so bili zaradi skupnega jezika (francoščina) prepričani, da jim bodo te težave
prihranjene (Monawer, osebni intervju, 2018, 11. julij).
Že pri analizi preteklih vprašanj sem omenjala dejavnost prostovoljstva. Ob vprašanju o pomenu
takšnih dejavnosti pri iskanju službe, je kar 68 % anketirancev mnenja, da bi lahko prostovoljstvo
pozitivno pripomoglo k uspehu pri iskanju zaposlitve, vendar dosti manj kot zgoraj našteto
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poznavanje jezika, lokalne reference, izobrazba ter socialni krogi. Rezultat razlagam kot dejstvo,
da medtem ko posamezniki sicer vidijo potencial prostovoljnega dela pri iskanju zaposlitve, še
vedno igra manj pomembno vlogo, ko-le to obravnavamo v primerjavi z ostalimi dejavniki. Kar
nekaj anketirancev meni, da je lahko ta način iskanja zaposlitve zelo primeren, vendar je to močno
odvisno tega, na katerem področju posameznik išče zaposlitev. Eden od odgovorov se npr. glasi:
»Predvidevam, da pomaga, a do sedaj se tega nisem poslužil, mogoče bi moral začeti«.
Vprašanje o prostovoljstvu se mi je porodilo med intervjuvanjem predstavnice organizacije La
Maisonee. Ko sva govorili o kulturnih razlikah, je namreč omenila, da je prostovoljsko delo dober
način za pridobivanje lokalnih referenc in je v quebeški kulturi cenjeno skoraj toliko kot uradno
pripravništvo v organizaciji (Alyahya, osebni intervju, 2018, 16. maj). Po mnenju Bohbotove
(osebni intervju, 2018, 25. junij) lahko aktivnost prostovoljnega dela zelo pozitivno vplivajo na
iskanje zaposlitve. Takšno delo naj bi namreč delodajalcem prikazalo proaktiven pristop
posameznika, njegovo vpetost v družbo, hkrati pa širi socialno mrežo priseljencev, le-ta pa lahko
občutno izboljša njihove možnosti za zaposlitev. Z aktivnostmi prostovoljnega dela lahko torej
priseljenci pokažejo, da so v družbo dobro integrirani.
Ker gre v raziskavi za osebe, ki lahko primerjajo dva različna trga delovne sile, me je zanimalo,
kako močno se po njihovem mnenju razlikujejo vrednote trga dela v domači državi v primerjavi s
Kanado. Le štirje (od skupno 199 veljavnih odgovorov) mislijo, da se vrednote ne razlikujejo.
Manjše razlike je opazilo 18 posameznikov, 61 % vseh, ki so odgovarjali, pa ocenjuje, da se
vrednote precej razlikujejo, velike razlike pa vidi še dodatnih 20 %. Po mnenju velike večine se
torej vrednote na trgu delovne sile precej ali zelo razlikujejo. Tako sem posameznike, ki so izbrali
najvišjo stopnjo razlikovanja, s podvprašanjem prosila, da poskusijo glavne razlike tudi
identificirati. Zanimivo je, da respondenti, ki so odgovarjali v slovenskem jeziku, večkrat
izpostavljajo, da si kot delavec v Kanadi bolj cenjen, poudarjajo pa tudi bolj neformalne odnose in
pomen zvestobe. Francosko govoreči posamezniki so v ospredje postavili manj diskriminacije, ki
se začne, ko že kot kandidat v življenjepis naj ne bi vključil podatka o svoji narodnosti in
fotografije. V ospredje pa postavljajo delodajalčevo večjo pozornost na pomen izkušenj ter
pripravljenosti na delo kot na ovrednotenje uradnih dokumentov o dosežkih.
Na tej točki je relevantna tudi razlaga o različnih vrednotah trga delovne sile. Tako naj bi po mnenju
in izkušnjah Bohbotove šlo za »severnoameriški trg delovne sile«, kjer se pri iskanju zaposlitve
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veliko priseljencev znajde pred težavo, ko se ne znajo primerno »prodajati« oziroma predstaviti.
Hkrati je po njenem mnenju veliko manj pomembno samo vedenje (»savoire«). Za kanadske
delodajalce naj bi bile najpomembnejše osebne karakteristike posameznika («savoire d'etre«), torej
ali smo zvesti ali dobro delujemo v ekipi ali smo nasmejani in pozitivni. Temu naj bi po
pomembnosti sledilo to, kar znamo narediti (»savoire de faire«), šele na tretjem mestu so uradne
diplome in izobrazba, ki pokrivata znanja (»savoire«) (Bohbot, osebni intervju, 2018, 25. junij). Z
istim izrazom »savoire d'etre« je vrednote kanadskega trga delovne sile opisala tudi predstavnica
La Maisonee. Kanadski trg delovne sile naj bi namreč velik pomen pripisoval mehkim veščinam,
kar pa je priseljencem zaradi njihovega domačega okolja včasih težko razumljivo (Alyahya, osebni
intervju, 2018, 16. maj).
Naslednje vprašanje, ki sem ga zastavila, se glasi: »Ali po vašem mnenju sodelovanje v projektih
vseživljenjskega učenja (delavnice, tečaji, jezikovni tečaji, uradna ter neuradna izobraževanja)
pripomore k večji vključenosti v lokalno družbo?« Več kot polovica vprašanih je mnenja, da
projekti vseživljenjskega učenja dobro pripomorejo k integraciji v družbo, preostali pa menijo, da
na samo integracijo takšno udejstvovanje nima vpliva.
Slika 3.13: Ocena vpliva sodelovanja pri projektih vseživljenjskega učenja na integracijo (n=102)

To se v veliki meri razlikuje od mnenja strokovnjakinj, ki prav te procese (še posebej jezikovne
tečaje) vidijo kot odpiranje vrat na poti k hitrejši integraciji. Monawer (osebni intervju, 2018, 11.
julij) tako prav poznavanje jezika postavi kot prvi cilj priseljencem, ki se želijo čimbolj učinkovito
integrirati v quebeško družbo.
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Presenetljivo je kar 40 % anketiranih na vprašanje o ujemanju njihovega delovnega mesta s
preteklimi izkušnjami in izobrazbo trditev potrdilo. 11 % anketiranih ocenjuje, da so za svoje delo
ustrezno izobraženi, 13 % pa, da imajo za svoje delovno mesto preveč izkušenj. Skupno je 25 %
posameznikov odgovorilo, da se njihovo delovne izkušnje in izobrazba nikakor ne ujemajo z
njihovo zaposlitvijo, to pomeni, da imajo za delovno mesto premalo ali preveč kvalifkacij. Od tega
je 15 % izbralo možnost, da se njihove izkušnje in izobrazba ne ujemajo z delovnim mestom, 10
% pa jih je izjavilo, da so za svoje delovno mesto absolutno preveč kvalificirani ter imajo zanj
previsoko izobrazbo.
Slika 3.14: Ocena skladanja trenutnega dela z izobrazbo in izkušnjami (n=101)

Med odgovori 99 posameznikov o tem, kaj ocenjujejo kot bistveno pri iskanju zaposlitve v tujini,
je bilo največkrat omenjeno naslednje: življenjepis, ki je prilagojen glede na zahteve države
oziroma regije, ter razumevanje lokalnega trga delovne sile in njegovih vrednot. Kar pet
anketirancev omeni pomen pripravljenosti, da delavec začne na nižjem položaju, kot je bila njegova
zadnja zaposlitev doma, ter potrpljenje za počasno prebijanje proti vrhu. Respondenti izpostavljajo
predvsem zahtevo delodajalcev po lokalnih izkušnjah, četudi na področjih, nepovezanih s
položajem, ki ga želimo, ter pomen socialnega mreženja. Veliko število anketiranih poudarja
pomen odprtega pogleda na svet, optimizma ter pripravljenosti na delo. Tukaj sogovornica iz
organizacija La Maisonee poudarja najprej pomen identificiranja svojih lastnih kompetenc ter
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prevod le-teh v kulturni kontekst lokalnega trga delovne sile (Alyahya, osebni intervju, 2018, 16.
maj).
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ZAKLJUČEK

V raziskavo so bila zajeta področja integracije priseljencev, vseživljenjskega učenja, imigracijske
politike ter trg delovne sile v specifičnem okolju. Teme se morda na prvi pogled zdijo ločene med
seboj, vendar gre nedvomno za njihovo prepletenost in soodvisnost. Za razumevanje težav pri
priznavanju kompetenc in kvalifikacij v mednarodnem kontekstu moramo najprej poznati in
razumeti uradne politike držav. Le-te usmerjajo procese integracije, saj določajo, na kakšen način
se bo odvijalo (ne)vključevanje priseljencev v lokalno družbo ter kateri so bistveni dejavniki tega
procesa. Na te politike močno vpliva stanje na domačem trgu delovne sile ter splošni trendi
globalnega kroženja delovne sile. Feminizacija migracij je ena teh trendov. Znotraj proučevanja
priseljencev se razlikuje tudi poseben status začasnih migrantov, ki je povezan z drugačnimi
integracijskimi postopki. Tukaj gre namreč za drugo perspektivo, sploh ko raziskujemo vlaganje v
procese vseživljenjskega učenja. Usoda teh posameznikov je namreč negotova, saj tudi ob želji, da
bi v državi ostali še po izteku delovne vize, to vedno ni mogoče. Vložki v sodelovanje pri
izobraževanjih ter v integracijo pa so seveda povezani s pričakovanimi rezultati. Ko so ti rezultati
torej negotovi, se takšni vložki zmanjšajo.
V nalogi sem poskušala odgovoriti na štiri glavna vprašanja vprašanja. V sklopu prvega vprašanja
sem proučevala vlogo, ki jo vključenost v programe vseživljenjskega učenja igra pri integraciji
priseljencev v lokalno družbo. Kvalitativna raziskava je potrdila, da organizacije izjemno
spodbujajo nove priseljence k udeležbi na različnih tečajih, delavnicah in izobraževanjih z
namenom hitrejše integracije posameznikov v lokalno družbo. Tukaj želim omeniti, da so me
rezultati nekako presenetili. Pričakovala sem namreč, da bo veliko več priseljencev, kot se je
dejansko izkazalo, prepoznavalo pomembnost vključevanja v programe vseživljenjskega učenja.
Intervjuvanci so takšno udejstvovanje vrednotili kot pomembno predvsem, ko so govorili o iskanju
zaposlitev priseljencev. Šele ko priseljenci uspejo priti do primernega delovnega mesta in so
zadovoljene njihove osnovne potrebe (hrana, stanovanje), se odpre okno za izboljšanje vključenosti
v družbo.
Na podlagi izvedenih intervjujev lahko sklepam, da mednarodno priznavanje kvalifikacij resnično
predstavlja veliko oviro pri iskanju izobrazbi primerne zaposlitve v tujini. To še posebej velja v
81

primeru Kanade, saj je uveden poseben sistem uradnega priznavanja kvalifikacij in v večini
primerov tuje diplome niso takoj priznane. Ugotavljam, da pri večini anketiranih opravljanje
prekvalifikacij sicer ni bilo potrebno, ob tem pa velja izpostaviti dejstvo, da so bili posamezniki,
vključeni v raziskavo, evropskega porekla. To jih avtomatsko postavlja v privilegiran položaj v
primerjavi z ostalimi priseljenci, veliko pa jih je bilo v državi tudi začasno, kar pod vprašaj
postavlja smiselnost vložka v priznavanje njihove izobrazbe.
Pod tretjo točko sem si zastavila vprašanje o vplivu pomanjkanja socialnih mrež ter lokalnih
referenc pri zaposlovanju novih priseljencev. Na tem mestu je potrebno poudariti ugotovitev, da je
prvi glavni predpogoj pravzaprav obvladovanje lokalnega jezika. Po pomembnosti so respondenti
ankete lokalne reference navedli šele na tretjem mestu. Na prvo mesto so postavili obvladovanje
jezika, kar so kot bistveno izpostavili tudi vsi štirje sogovorniki v mojih intervjujih, temu pa so po
vrednotenju posameznikov sledile delovne izkušnje.
Socialna omrežja priseljenci v moji anketi postavljajo šele na peto mesto. Prišla sem do sklepa, da
so lokalne izkušnje zelo pomembne, saj so zaradi pomanjkanja le-teh priseljenci v zapostavljenem
položaju, socialna omrežja pa so pomembna, vendar niso najpomembnejši faktor pri iskanju dela.
To pa seveda ne pomeni, da dejavnika pri iskanju zaposlitve priseljencev nista pomembna, saj
lahko bistveno izboljšata nastope posameznikov na trgu delovne sile. Posebej bi omenila tudi
pomembnost ideologij. Iz intervjujev sem namreč izvedela, da posamezniki velikokrat sami
usmerjajo svoje zaposlitve v sektorje tipičnih »priseljenskih« zaposlitev. Prav zato igrajo
organizacije za integracijo tako pomembno vlogo, saj priseljence spodbujajo na poti do njihove
željene kariere in razbijajo mite, da pridobitev primerne zaposlitve v tujini pravzaprav ni mogoča.
Moje zadnje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na potencialne razlike med spoloma pri
zaposlovanju mladih novih priseljencev iz drugih držav tako imenovanega zahoda. Sogovorniki, s
katerimi so bili intervjuji izvedeni, izpostavljajo dejstvo, da je večina priseljencev in priseljenk v
državi dobro izobraženih, to pa naj bi bil faktor, ki pomembno vpliva na potencialne razlike med
spoloma. Prav tako pri večini odgovorov anketirancev ni bilo mogoče najti opaznih razlik med
moškimi in ženskami, kar sovpada z ugotovitvami iz poročil OECD, ki so bili v nalogi
predstavljeni. Veliko vlogo pri tem zagotovo igra demografija populacije, vključene v raziskavo.
Gre namreč za mlado populacijo, ki glede na njihova leta v večini primerov še nima otrok, za katere
bi bilo potrebno skrbeti. Med moškimi in ženskami prav tako ni opaziti velikih razlik pri
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ocenjevanju stopnje integracije v družbo. Kljub vsemu je potrebno ponovno omeniti križne
rezultate odgovorov ankete. Priseljenke se namreč pogosteje od moških na trgu delovne sile
počutijo bolj zapostavljene v primerjavi z domačini. Prav zaradi slednjega odgovor na to vprašanje
ni jasen. Mogoče je, da tudi sami priseljenci zavestno ne opazijo razlik, povezanih z njihovim
spolom, na katere naletijo pri nastopu na trgu delovne sile.
S povezavanjem teorije, kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov ankete sem prišla do mnogih
pomembnih sklepov. Zagotovo lahko potrdimo, da razumevanje vrednot lokalnega trga delovne
sile igra zelo pomembno vlogo pri iskanju zaposlitve ter pri uspešnem opravljanju nalog na
delovnem mestu. Iz obeh raziskav lahko razberemo, da je poznavanje lokalnega jezika
najpomembnejši dejavnik pri integraciji v lokalno družbo in nastopu na trgu delovne sile. To v
ospredje postavljajo tako intervjuvanci kot anketiranci v izvedeni raziskavi. S teoretičnim delom
naloge se skladajo tudi ugotovitve, da so priseljenci še posebej ranljiva skupina zaradi svojega
pogostega nepoznavanja lokalnih zakonov ter s tem povezanih pravic, ki jih kot zaposleni imajo.
V prvem delu naloge so bili predstavljeni sklepi mnogih avtorjev, ki so pri svojih raziskavah
ugotavljali, da so priseljenci pogosto visoko izobraženi ter so bili pred selitvijo v drugo državo
pogosto aktivni na trgu delovne sile. To je potrdila tudi raziskava te naloge. Potrebno je poudariti
tudi pomen dejstva, iz katere države priseljenci prihajajo. Ugotovitve izvedene raziskave, sploh ko
govorimo o uspešnosti pri iskanju zaposlitve, se skladajo s sklepi člankov, vključenih v teoretski
del naloge, ki poudarjajo prednost položaja tistih, ki prihajajo iz tako imenovanega zahodnega
sveta, v našem primeru iz evropskih držav.
Kritiki procesov vseživljenjskega učenja opozarjajo na drage in dolgotrajne procese, v katerih
priseljenci pogosto sodelujejo. Sem bi lahko prišteli tudi dodatna izobraževanja, ki so od
posameznikov zahtevana za dosego uradnega priznanja njihovih kvalifikacij. Vse to lahko
potrdimo tudi skozi rezultate analize. Zanemariti pa ne gre dejstva, da se zaradi zahtevnosti in cene
takšnih izobraževanj posamezniki za njih pogosto sploh ne odločijo, ali na poti, zaradi realnosti
vsakdanjega življenja in potrebe po finančnem pritoku, procese opustijo. Omeniti želim tudi
pomanjkanje analiz stanja ter primernih organizacij, ki bi lahko bolj učinkotivo pomagale
posameznikom, ki so v državah preko začasnih delovnih dovoljenj. Pomanjkanje dostopa do
primerne pomoči namreč izjemno poslabša položaj začasnih delavcev, ki že v osnovi ne uživajo
istih pravic v primerjavi z državljani in tistimi z dovoljenji za stalno bivanje.
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Naloga vključuje veliko različnih tem in na mnogih točkah odpira več vprašanj, kot daje
odgovorov. Iskreno upam, da bodo prav vprašanja, ki se porajajo, dovolj zanimala koga, ki bo v
prihodnosti želel nanja odgovoriti z nadaljevanjem raziskave na tem področju, morda z druge
perspektive.
Tema naloge me je pritegnila, saj po mojem mnenju obstaja veliko točk, kjer lahko potegnemo
vzporednice med Quebecom znotraj Kanade ter Slovenijo znotraj Evropske unije. V obeh primerih
gre za dve nacionalni skupini znotraj večje enote. Kot država smo dejansko bolj samostojni ter
imamo bolj proste roke pri sprejemanju svojih pravil. Skupna nam je tudi nizka stopnja rodnosti,
staranje prebivalstva, težava z oživljanjem periferije in posledično vprašanje delovne sile na teh
področjih, saj se veliko število prebivalcev izseljuje (primer Prekmurja).
Upam, da mi je v teoretičnem delu naloge uspelo pokazati, da se politika multikulturalizma in s
tem vključujoča družba v Kanadi ni kar zgodila, temveč je bila najprej oblikovana s strani uradnih
politik. Kanadska in quebeška vlada sta namreč prepoznali prednosti, ki jih novi priseljenci lahko
prinesejo. Slovenija je mlada država, ki je svojo samostojnost pridobila šele leta 1991. Zaradi
zgodovine države javni diskurz pogosto spodbuja politiko strahu pred tujim. Ogrožena naj bi bila
naš jezik, navade in kultura. Tako so priseljenci pogosto videni kot krivci za grozečo izgubo
»našega«, ker naj se ne bi bili pripravljeni prilagoditi slovenskemu okolju. Če obstaja nekaj takšnih
primerov, lahko krivdo valimo na posameznike, ko pa gre za večje število ljudi, bi bilo po mojem
mnenju vzroke potrebno iskati v uradnih politikah javnih institucij ali v pomanjkanju le-teh. Časa
ne moremo prevrteti nazaj, lahko pa se odločimo postati primer dobre prakse. Interkulturne politike
ter ustanavljanje regionalnih centrov, kamor bi priseljenci lahko prišli po pomoč pri navigaciji
skozi slovenski birokratski sistem, identificiranju z narodom ob učenju in poznavanju slovenskega
jezika ter po pomoč na vseh nivojih pri ustvarjanju novega življenja proč od domovine, je zagotovo
ena od rešitev, v katero bi se slovenska država v prihodnosti lahko usmerila.
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Vljudno vas naprošamo, da si vzamete nekaj minut za anketo, ki je pred vami. Ze sodelovanje se
vam najlepše zahvaljujemo.
XSPOL - Spol:
Moški
Ženski

XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?
do 23 let
23 - 27 let
28 - 35 let
36 - 60 let
61 let ali več

XZST1surs4 - Kakšen je vaš zakonski stan?
Samski (nikoli poročen)
Poročeni
Vdoveli
Razvezani
Drugo:

Q2 - V kateri Kanadski provinci prebivate ali ste prebivali?
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XIZ1a2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
Manj kot srednja šola
Srednja šola
Visoka ali višja izobrazba
Univerzitetna izobrazba prve bolonjske stopnje
Univerzitetna izobrazba druge bolonjske stopnje
Univerzitetna izobrazba tretje bolonjske stopnje ali več

Q3 - Država rojstva

Q4 - Država stalnega prebivališča
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Q5 - Kaj je bil vaš glavni razlog za selitev in delo v Kanadi?
Možnost kariernega napredovanja
Pomanjkanje priložnosti doma
Želja po spremembi bivalnega okolja
Radovednost in želja po odkrivanju
Selitev z družino
Drugo:

XDS2a4 - Kakšen je bil vaš status pred odhodom v Kanado?
Šolajoči
Aktivni
Neaktivni
Brezposelni
Drugo:

Q6 - Kaj je bila vaša zadnja zaposlitev pred selitvijo v Kanado?

Q7 - S katerim dovoljenjem ste v začetku prispeli v Kanado?
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Dovoljenje za stalno prebivališče (permanent residency)
Začasno delovno dovoljenje
IEC ("working holiday", mladi profesionalci, študentska viza)
Partnerska viza
Drugo:

Q8 - Koliko časa že živite v Kanadi?
Manj kot leto dni
Manj kot tri leta
Manj kot pet let
Pet let ali več

Q9 - Kako ste v Kanadi iskali svojo zaposlitev?
Mali oglasi v časopisih
Preko prostovoljskih aktivnosti
Preko networking dogodkov
Preko poznanstev (od ust do ust)
Internetni oglasi

Q10 - Kakšno pomembnost pri iskanju zaposlitve pripisujete naslednjim kategorijam?

Brez

Dokaj

pomena

pomembn o

pomembn besedilo

o

o

dosežena izobrazba
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Pomembn Zelo

Vpišite

Brez

Dokaj

Pomembn Zelo

Vpišite

pomena

pomembn o

pomembn besedilo

o

o

delovne izkušnje
Jezik
socialna omrežja
poznavanje lokalne kulture
prostovoljno delo
čas bIvanja v Kanadi
lokalne reference

Q11 - Ali ste se pri iskanju zaposlitve obrnili na ljudi ki prihajajo iz iste države kot vi?
Da
Ne
Drugo:

Q12 - Kako bi ocenili svojo uspešnost pri iskanju zaposlitve v povezavi z vašimi izkušnjami
ter izobrazbo?
Neuspešno
Delno uspešno
Uspešno
Zelo uspešno
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Q13 - Kako bi ocenili težavnost pri iskanju zaposlitve v skladu z vašo preteklo izobrazbo in
izkušnjami?
Brez težav
Nekaj manjših težav
Težavno
Zelo težavno

Q14 - Ali ste se v postopku iskanja zaposlitve udeležili izobraževalnih aktivnosti v sklopu
vseživljenjskega učenja?
Da
Ne

Q15 - Katerih aktivnosti ste se udeležili?
Možnih je več odgovorov
Jezikovni tečaji
Delavnice za pripravo življenjepisa
Dogodki namenjeni za širjenje socialnih mrež
Dodatna uradna izobraževanja
Okrogla miza
Drugo:

Q16 - Ali po vašem mnenju prostovoljsko delo lahko uspešno pripomore k iskanju
zaposlitve?
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Da
Ne
Drugo:

Q17 - Ali se po vašem mnenju vrednote kanadskega trga dela razlikujejo od tistih v vaši
domači državi?
Se ne razlikujejo
Se malo razlikujejo
Se precej razlikujejo
Se zelo razlikujejo

IF (1) Q17 = [4] ( Se zelo razlikujejo )
Q19 - Poskusite identificirati glavne razlike.

Q19 - Ali je bilo za opravljanje vašega poklica v Kanadi potrebno opraviti prekvalifikacije
ali se udeležiti dodatnega izobraževanja?
Da
Ne
Drugo:

IF (2) Q19 = [1] ( Da )
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Q20 - Kaj je bilo od vas zahtevano?

Q21 - Kako bi opisali postopek priznavanja kompetenc in kvalifikacij (izobrazbe)?
Jasen, hiter ter enostaven
Brez posebnosti
Dolgotrajen, drag ter težaven
Drugo:

Q22 - Ali po vašem mnenju sodelovanje v projektih vseživljenjskega učenja (delavnice,
tečaji, jezikovni tečaji, uradna ter neuradna izobraževanja) pripomore k večji vključenosti
v lokalno družbo?
Sodelovanje zelo pripomore
Sodelovanje vključenosti v družbo ne poveča in ne zmanjša
Sodelovanje ne pripomore pri vključevanju v lokalno družbo

Q23 - Kako glede na vašo preteklo izobrazbo in izkušnje ocenjujete delo, ki ga trenutno
opravljate?
Moje izkušnje ter izobrazba ne ustrezajo delu, ki ga opravljam
Za opravljanje mojega dela nimam ustreznih izkušenj, vendar imam potrebno izobrazbo
Za opravljanje mojega dela nimam ustrezne izobrazbe, vendar imam potrebne izkušnje
Moje delovno mesto je v skladu z mojo izobrazbo ter s kompetencami
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Za opravljanje svojega dela sem preveč izobražen
Za opravljanje svojega dela imam preveč izkušenj
Za svoje delovno mesto sem absolutno prekvalificiran, tako pri delovnih izkušnjah kot glede
na izobrazbo

Q24 - Napišite, kaj je po vaših izkušnjah najbolj pomembno za uspešno iskanje zaposlitve v
tujini.

Q25 - Označite stopnjo svojega strinjanja z naslednjimi izjavami.

Popolnom Precej se Se niti ne Se precej Se sploh
a se
strinjam

strinjam

strinjam

ne

ne

niti ne

strinjam

strinjam

strinjam
V lokalno družbo sem dobro integriran
Lokalni jezik mi ne predstavlja ovire
V lokalni družbi se počutim zelo sprejetega
Dobro sem seznanjen z aktualnimi dogodki
v mestu ter lokalni skupnosti kjer živim
Med svoje prijatelje prištevam predvsem
druge priseljence
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Popolnom Precej se Se niti ne Se precej Se sploh
a se
strinjam

strinjam

strinjam

ne

ne

niti ne

strinjam

strinjam

strinjam
Kot priseljenec sem dobro seznanjem s
vsemi svojimi pravicami
V Kanadi bi se želel ustaliti za daljše
časovno obdobje
Ob selitvi sem se zelo zavedel prednosti, ki
mi jih ponuja moja domača država
V primerjavi z domačini se na trgu dela sploh
ne počutim zapostavljenega
Karierno lahko v Kanadi napredujem veliko
bolje in hitreje kot v svoji domači državi
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PRILOGA B: PRIMER VODILNIH VPRAŠANJ PRI IZVEDBI INTERVJUJA

1. Prosim, da na kratko opišete organizacijo v kateri ste zaposleni. Katera so glavna področja
njenega delovanja ter njego poslanstvo?
2. Ali organizacija spada v zasebni ali javni sektor in kdo točno jo financira?
3. Prosim, da naštejete najbolj pomembne programe, ki jih v organizaciji izvajate.
4. Kakšen zakonski, imigracijski status imajo posamezniki, ki se na vas lahko obrnejo? Ali
gre le za posameznike z dovoljenjem z stalnim bivanjem?
5. Ali so po vaših izkušnjah novi prisejenci močno zapostavljeni na trgu delovne sile? Zakaj?
6. Ali se posamezniki, ki se na vas obrnejo po pomoč pri iskanju zaposlitve, pogosto znajdejo
pred težavami pri poskusu priznavanja njihovih kompetenc in kvalifikacij? Kako jim pri
tem pomagate?
7. Ali novi priseljenci po vaših izkušnjah pogosto končajo v zaposlitvah za katere so močno
prekvalificirani?
8. Katera populacija novih priseljencev po vašem mnenju ne dobi potrebne pomoči, oziroma
kaj je po vaše mnenju tisto področje, kateremu bi bilo potrebno nameniti več pozornosti?
9. Ali so po vašem mnenju novi priseljenci v Montrealu dobro pripravljeni na vse ovire, s
katerimi se bodo soočali pri iskanju primerne zaposlitve ter pri poskusih vključevanja v
lokalno družbo?
10. Kaj lahko po vaših izušnjah priseljenci naredijo za hitrejšo in bolj uspešno integracijo v
lokalno družbo?
11. Ali se posamezniki, ki se na vašo organizacijo obrnejo po pomoč, pogosto soočajo z
diskriminacijo pri nastopu na tegu delovne sile?
12. Ali pri svojem delu opazite občutne razlike med moškimi in ženskimi priseljenci, še posebej

ko

govorimo

o

njihovem

nastopu
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na

trgu

delovne

sile?

PRILOGA C: TRANSKRIPCIJE INTERVJUJEV

PRILOGA C.1: INTERVJU 1: LA MAISONNEE
Intervju izveden z predstavnico organizacije Nisrin Alyahya v sredo 16. maja, 2018 v Montrealu.

S: Ali vaša organizacija deluje kot del javnega ali zasebnega sektorja?
I1: La Maisonee je financirana iz javnih sredstev.
S: Ali nam lahko na kratko predstavite svojo organizacijo?
I1: Naša organizacija zagotavlja storitve novo prispelim posameznikom, ki so v državo prispeli
pred manj kot petimi leti. Zagotavljamo jim različne vrste storitev; od jezikovnih tečajev, »CV
ateljejev«, pomagamo jim pri iskanju zaposlitve in včasih celo sodelujemo pri urejanju nastanitve
pri lokalnih družinah. Govorimo torej o nastanitvenih, integracijskih in zaposlitvenih storitvah.
Organizacija obstaja vse od 1979 in od takrat dalje pomagamo posameznikom postati polnopravni
državljani, s čimer pa ne mislim zgolj pridobivanja dovoljenja za stalno prebivališče. Prav tako
pomembno je, da postanejo člani družbe, v kateri prebivajo. Nemogoče je govoriti o popolni
integraciji, dokler ne dosežemo točke, ko se ti posamezniki čutijo kakor da je čas, da nekaj vrnejo
skupnosti. Po mojem mnenju je to najboljša definicija naše družbe.
S: Za nekoga z mojim ozadjem se to sliši zelo zanimivo.
I1: Zagotovo so kanadske vrednote predvsem drugačne od tistih po svetu. Govoriva o zelo
vključujoči družbi. Možno je sicer težiti k multikulturnosti, toda interkulturnost te lahko pripelje
veliko dlje. To pomeni, da bodo ljudje živeli pod istimi pogoji in na istih območjih in nihče ne bo
zapostavljen.
S: Ali so to vodila Quebeca ali celotne Kanade?
I1: Če vam povem po pravici, ne morem govoriti o celotni Kanadi, toda quebeški program dobro
poznam. To je misija, za katero se počutim poklicano.
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S: To je občudovanja vredno. Mi lahko poveste več še o vaših glavnih programih, ki jih izvajate v
okrilju La Maisonee?
I1: Nadrobno so predstavljeni v brošuri, sicer pa bom predstavila enega ali dva. Najpomembnejše
je zagotavljanje prvotne nastanitve. Prav tako težimo k zagotavljanju trajnostne zaposlitve za
priseljence.
S: Zelo zanimiva opazka. V strokovni literaturi je namreč pogosto omenjeno, da so priseljenci
pogosto deležni trajne in redne zaposlitve veliko bolj poredko, kakor lokalno prebivalstvo.
I1: Da. Pri razumevanju tega fenomena je zelo pomembno dejstvo, da priseljenci pogosto
sprejemajo zaposlitve, za katere so prekvalificirani. To nas vodi v poskus pridobivanja zaposlitev,
za katere so kvalificirani, ne pa drugje. Pri tem pa je glavni pogoj poznavanje lastnih kompetenc in
zmožnost, da jih predstaviš drugim. Hkrati moraš znati prepričati sebe in druge, da je pridobitev
ustrezne zaposlitve sploh mogoča. Nedavno sem delala s posameznikom, ki je imel za sabo štiri
leta laboratorijskih izkušenj. Vsi so mu svetovali, da naj išče prvo zaposlitev kot delavec, vendar
je na koncu svojo prvo zaposlitev našel kot laboratorijski tehnik v eni največjih podjetij v državi.
Javni diskurz nas pogosto prepriča, da so nekatere stvari nemogoče, medtem ko je resnica
drugačna.
S: La Maisonnee prav tako pomaga priseljencem pri procesu prepoznavanja njihovih kompetenc
in kvalifikacij?
I1: Seveda, absolutno! Pri prepoznavanju kvalifikacij je potrebno slediti določeni uradni proceduri,
kar se lahko izkaže za zelo dolgotrajno in finančno zahtevno, kar odvrne veliko ljudi.
S: Kaj pa prepoznavanje in prevajanje kompetenc?
I1: Tudi s tem se ukvarjamo. Najprej poskušamo razumeti, kaj so ti ljudje počeli v preteklosti, nato
pa poskušamo identificirati zahteve potencialnih delodajalcev. Svojim strankam vedno naročim,
naj najdejo 10 ponudb za delo, ki jih zanimajo, šele nato pa začnejo pisati svoj življenjepis. Na
takšen način lažje usklajujejo svoje pretekle izkušnje z zahtevami trga. Hkrati pa jim to pogosto
pomaga ozavestiti znanja, ki jih že imajo, vendar se jih niso zavedali, dokler jih ni bilo potrebno
ubesediti. Mnogo ljudi, tudi sama, delam na področju, ki z mojo izobrazbo ne korespondira v
popolnosti.
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S: Jaz sem doštudirala sociologijo.
I1: Ah, potem veš (smeh). Vprašanje je torej, koliko lahko pridobiš iz drugih izkušenj, ki jih lahko
preneseš tako, da bodo doprinesle tebi in tvojemu bodočemu zaposlovalcu. Dokler je torej oseba
zmožna poznavanja same sebe, bo že vedela, kaj odgovoriti na razgovoru za službo, preden pride
do tja. Kljub temu ta proces traja nekaj časa. S tem razlogom smo implementirali šestmesečni
program, v katerem lahko priseljenci participirajo. Tam jih poskušamo naučiti vsega, česar še ne
znajo. Naš prvi moto je: pomagaj mi, da ti bom lahko pomagal. Če ne poznajo svoje vizije, jim
lahko pomagam zgolj po svoji lastni in to včasih ne pomaga zares. Na takšen način pa lahko
pridemo do mnogih odličnih rezultatov. Prav tako imamo mnogo drugih storitev, kakršne so na
primer pomoč pri administrativnih postopkih, delavnice za državljanstvo, francoski in angleški
tečaji, mnogo delavnic in aktivnosti, ki so usmerjene proti diskriminaciji in rasizmu, pomoč z hrano
in nastanitvijo ter celo dnevne kampe.
S: Moje naslednje vprašanje se nanaša na dostopnost teh programov. Vsi programi, o katerih
govoriva, so dostopni osebam z dovoljenjem za stalno prebivanje, beguncem, državljanom in
drugim. Ali so kateri izmed njih dostopni tudi posameznikom z začasnimi delovnimi ali študijskimi
dovoljenji?
I1: Ja, kadar gre na primer za iskanje nastanitve, so programi dostopni prosilcem za azil in
beguncem. Isto velja za pomoč s stroški hrane, nekaj jih je namenjenih družinski podpori. Da
ponovim, ideja ni, da jim omogočimo dostop do zaposlitvenih storitev. Kljub temu jih nudimo, saj
so znotraj naše misije. Po mojem mnenju ni smiselno trditi, da pomagaš ljudem, hkrati pa jih zaradi
njihovega statusa diskriminiraš.
S: Isto vprašanje sem si postavljala tudi sama. V Montrealu sem našla veliko število organizacij,
ki pomagajo novo priselim priseljencem dostopati do brezplačnih jezikovnih tečajev in podobno,
vendar so vedno brezplačni zgolj za posameznike, ki so že pridobili dovoljenje za bivanje. Kaj pa
vsi posamezniki, ki so še vedno ali v procesu za pridobitev tega dovoljenja, ali so zgolj nosilci
začasnega delovnega dovoljenja, po izteku katerega nameravajo zaprositi za dovoljenje za stalno
prebivališče? Spraševala sem se torej, kakšna je vaša pozicija do dejstva, da vse te storitve niso
dostopne posameznikom, ki nameravajo ostati v državi na dolgi rok in bi tako lahko pospešili
proces integracije že od samega začetka?
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I1: Povedati moram, da to ni odvisno od nas. Gre za primarno politično rešitev naše vlade. Kot
veste, nas financirajo oni, natančneje Zavod za zaposlovanje Quebec. Za naše nastanitvene in
integracijske storitve pa nam vodila postavlja predvsem Ministrstvo za imigracijo. Ko si upravičen
do javnih sredstev, se od tebe pričakuje, da boš odgovarjal na zahteve vlade. S tem se spopadamo
tako, da opravljamo čim več prostovoljnega dela, kolikor je mogoče. Moja ekipa je tako na primer
spoznala že več kot 300 posameznikov, ki niso upravičeni do naših storitev. Če bi bili plačani za
pomoč vsem tem ljudem, bi bila to zanimiva računica. Kljub temu je pomembno razumeti, da vseh
teh ljudi ne moremo kar ignorirati.
S: To zveni razumljivo, saj bi njihovo integracijo pravzaprav odlagalo.
I1: Da. Na teh strategijah delamo, saj želimo, da bi vlada spoznala, da moramo tudi tem ljudem
nuditi vsaj minimalne storitve. Ker je vse odvisno od tega, o katerem statusu govorimo. Če je
govora o študentih, ki imajo na primer kanadsko diplomo, nimajo pa tega, kar imenujemo
»Certifikat izbranosti v Quebec« (CSQ), je samo vprašanje časa, preden bodo postali trajni
prebivalci. Ne bi jih smeli izključiti, vendar prelagamo njihovo integracijo. Za nas je jasno, da
moramo pomagati tem ljudem. Prav tako poskušamo pomagati PVT-jevcem. Tukaj delamo
predvsem s francozi, saj jim njihova dvoletna viza omogoča, da se prijavijo za dovoljenje za stalno
prebivališče. Ne moremo jim nuditi zaposlitvenih storitev, vendar jim poskušamo pomagati z
birokratskimi procedurami. Drug primer so prosilci za azil, saj ni smiselno, da jim ne bi pomagali,
ker se zavedamo, da gre za precej zahteven proces pridobitve tega statusa. Zaposlitev je namreč
pomemben faktor pri izgradnji njihovega dosjeja. Če takemu človeku torej ne pomagamo, kaj lahko
stori? Če ne ve, kam se obrniti, kako napisati življenjepis. Nekateri izmed njih ne znajo uporabljati
računalnika. Prva stvar ki jo tukaj napravimo je, da jim naročimo, naj prinesejo svoj CV ali svoj
življenjepis. Kaj jim torej ostane? Gre za vprašanje logike, ponavljam. Ko hočeš biti pomirjen sam
s sabo in z drugimi, moraš zagotavljati dobro storitev, ne glede na njihov uradni status. Ponovno
se vračam na problem tega, da moraš imeti, preden lahko nudiš storitve ljudem, ki se ne
kvalificirajo, pokrite lastne kvote. Ideja z organizmom kakršen je naš je, da imamo dobro in
predano ekipo, s katero trdo delamo, da lahko sledimo svoji misiji in da imamo hkrati čas posvetiti
prostovoljstvu. Na drugačnih nivojih in v drugačnih organizmih stvari potekajo drugače, zato ne
morem kriviti nikogar, ki take pomoči ne nudi. Vsak od nas se trudi po najboljših močeh.
Predvidevam, da se v tem pozna glavna razlika.
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S: Po katerih izmed vaših storitev je največ povpraševanja? Gre za jezikovne tečaje ali kaj drugega?
I1: Brez dvoma so to zaposlitvene storitve. Te so najpogosteje uporabljene, celo pogosteje od
tečajev francoščine. Prav tako je precej povpraševanja po tečajih angleščine, saj se veliko francosko
govorečih posameznikov želi priučiti jezika, saj želijo delati v računovodstvu, bančništvu,
zdravstvu in podobno. Te profesije zahtevajo znanje angleškega jezika. Na koncu je težko
posploševati, saj se situacije razlikujejo od primera do primera.
S: Bi lahko rekli, da obstaja specifična država iz katere prihaja največ priseljencev, ali se k vam
zatekajo ljudje s celega sveta?
I1. Gre za ljudi s celega sveta. Spoznala sem ljudi iz toliko različnih držav, da jih ne morem niti
prešteti.
S: Ali se veliko ljudi, s katerimi delate, spopadajo z diskriminacijo pri iskanju zaposlitve?
I1: Mogoče se, mogoče se ne. Res je, da imajo delodajalci raje delavce z lokalnimi referencami,
vendar obstaja več načinov za pridobitev slednjih, na primer skozi prostovoljno delo ali skozi
različna družbeno koristna dela. To lahko resnično poveča zaposlitvene možnosti posameznikov.
Živimo v Kanadi, kjer je diskriminacija absolutno nesprejemljiva. Kadar se torej pojavi, je skrito
v vsakdanje odnose na delovnem mestu. Vendar je na koncu vse odvisno od stopnje integracije
vsakega posameznika.
S: Kaj je prva stvar, ki jo vprašate posameznike, ko se obrnejo na vas?
I1: Če jih povprašam po njihovem življenjepisu, bom zaustavila pogovor. Kar naj bi storili, vsak
izmed nas vsak dan, vse od recepcije do pisarn je, vprašati obiskovalca po njegovem ali njenem
imenu. Oseba, ki pride k nam, pogosto sama ne ve natančno, kaj hoče. Zagotovo se dosti hitro
pozanimamo tudi po njihovem statusu. In šele potem, kako jim lahko pomagamo. Nato
povprašamo, če že imajo urejeno nastanitev, če so že našli šolo za svojo otroke. Ali so v državo
prispeli sami, ali imajo dovolj denarja, dostop do dovolj hrane ipd. Začnemo torej z osnovnimi
pogoji. Najprej te zanima najnujnejše. Osnovne potrebe so prva točka, kjer lahko pridobiš zaupanje
drugega. Ker ti je mar zanj. Mnogo ljudi nam reče: »Tukaj nimamo nikogar, vi ste naša družina.«
In kot družinski član ne moremo reči enostavno: »Ja, poiščimo ti službo.« Lahko zahtevamo
seznam zaposlitev, ki bi posamezniku ustrezali, vendar le-ta tega seznama ne bo pripravljal, če
strada. Pomagali jim bomo poiskati zaposlitev, za katero so kvalificirani, vendar bo vsakdo, ki je
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lačen, pristal na vsakršno službo, ker hoče jesti. In tega ne bo ubesedil na tovrsten način; rekel bo,
da hoče samo najti službo, da mu je vseeno, kakšno vrsto službe ima, ker enostavno hoče jesti. To
se pogosto zgodi, ker ne poznajo naših pravil in naših zakonov. Včasih ne vedo niti, kaj je
svetovalec za zaposlovanje, kaj je socialni delavec ipd. Zato jim moramo razložiti pravila in skupaj
poskušamo identificirani tip storitve, ki jo potrebujejo. Na to gledam predvsem kot na družinsko
storitev, in to je po mojem mnenju razločevalni faktor med kvalitetnimi in nekvalitetnimi
storitvami, ki jih lahko nudimo. Verjamem, da je moja vloga v odpiranju, ne v zapiranju vrat.
S: Omenili sva že preveč kvalificirane delavce, saj gre za svetovni fenomen.
I1: Na tej točki bi vam rada zastavila vprašanje, kaj smatrate kot preveč kvalificirano?
S: To bi opisala kot situacijo, v kateri na primer posameznik z univerzitetno izobrazbo najde
zaposlitev le kot splošni delavec.
I1: Govoriva torej o službah, ki ne zahtevajo skoraj nobenih kvalifikacij in o posameznikih, ki so
visoko kvalificirani. Vprašanje, ki se pojavlja je sledeče: Ali delajo v teh službah po lastni izbiri
ali zaradi nujnosti? Če je bil posameznik zdravnik v svoji domači državi in so mu pred prihodom
vsi govorili, da ne bo zmožen enostavno nadaljevati z opravljanjem svoje profesije, preden ne
opravi vseh izpitov in izpolni vseh zahtev v tej državi. Toda pogosto ljudje želijo zgolj podpisati
papirje in oditi v iskanju boljše prihodnosti. Od samega začetka dalje bi bilo treba vzeti v ozir, da
bo moral posameznik, če bo hotel ponovno prakticirati, na primer zdravniško prakso, v to vložiti
veliko časa in denarja. In na koncu se mu bo to obrestovalo. Torej obstaja enostavna rešitev, ljudje
bi morali regulacije in pravila brati bolje pred prihodom in se tako pripraviti na časovno in finančno
investicijo, ki jih čaka. To je ena izmed stvari, ki jo vedno poudarjam ljudem, ki se k meni obrnejo
za pomoč. To ne pomeni, da nanje prelagam polno odgovornost. Še zmeraj

obstaja

velik

problem prepričanja ki ga imamo sami o sebi. Mnogo zdravnikov, ki sem jih srečala, se je
spraševalo, če obstoječa družba sploh hoče integrirati te priseljence kot svoje zdravnike.
Kljub temu veliko zavisi na priseljencih samih. Nič ni narobe s tem, da izbereš zaposlitev kot taksist
za nekaj let, a hkrati bi ta čas lahko preživel zaposlen v administraciji. Vprašanje, ki se poraja je,
zakaj priseljenci iz različnih držav iščejo zaposlitve v nekaterih specifičnih profesijah? Ponovno,
to je moje osebno mnenje. Če bi delala tisto, kar so mi ljudje rekli, naj počnem, ko sem prvič
prispela v Kanado, ne bi bila nikoli tukaj, kjer sem. Prepričan moraš biti, da imaš tisto, kar je
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potrebovano. Prav tako nikoli ne reči, da si prišel samo zaradi svojih otrok. Nihče ne pride samo
zaradi svojih otrok – oni nimajo izbire, ti si izbral namesto njih.
S: Kaj so po vašem prepričanju glavne težave, s katerimi se spopadajo priseljenci pri iskanju
zaposlitve v Kanadi?
I1: Zagotovo dejstvo, da mnogo posameznikov ne razume kaj je od njih pričakovano na lokalne
trgu dela in ne razumejo pozicij, za katere se prijavljajo. Obstajajo mehke in trde veščine in mehke
so pogosto problematične. V Kanadi na primer še posebej cenimo nasmejane, lojalne judi, ki so
zgledni člani skupnosti. V splošnem vse tisto, kar v francoščini imenujemo »savoir d’etre« tj. vsi
osebnostni atributi in odnosi. Ljudje se pogosto osredotočajo na svoje trde veščine, na to, kaj rabijo
znati in na svoje uradne nazive, namesto da bi se osredotočali na svoje reakcije in zmožnosti, da se
spopadajo z, na primer, konflikti. Tukaj imamo največ težav; pri integraciji mentalitete novo
prispelih prišlekov. Drug problem nastane, kadar posamezniki nimajo nobenih predstav o lokalnem
trgu dela. Poskušamo jih naučiti identificirati njihove cilje. Še en problem je situacija, kjer njihov
domač delovni naziv ne obstaja na kanadskem trgu dela. Pomočnik menedžerja je deležen precej
drugačnega razumevanja v Alžiriji ali Maroku, kakor tukaj. Splošni direktor nima istih sposobnosti
in istega načina dela z ljudmi. Še en velik problem je definitivno mreženje.
S: Mi lahko poveste več o tem?
I1: Veliko dogodkov na to temo organiziramo, vendar pogosto ljudje niti ne razumejo, kaj je
mreženje. Na te dogodke jih poskušamo usmeriti čim pogosteje zato, da spoznajo ljudi in si
povečajo svoje možnosti za zaposlitev na trgu dela. Osebni kontakti so pogosto veliko bolj
učinkoviti, kot zgolj razpošiljanje CV-ja naokoli.
S: Ali imate kakšen nasvet za posameznike na začasnih delovnih dovoljenjih, kako lahko povečajo
svojo integracijo v lokalno družbo?
I1: Predlagam jim, naj bodo čim bolj odprtega uma in naj govorijo o svoji kulturi čim več, kolikor
je to mogoče. Začne se lahko z detajli, kakršni so priprava lokalne hrane.
S: Na vaši strani sem zasledila, da organizirate veliko aktivnosti znotraj svojih lokalnih skupnosti.
Ali najdete dosti lokalnih prebivalcev, ki so pripravljeni sodelovati pri vaših dogodkih kulturnih
izmenjav?
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I1: Imamo veliko takih, ki sodelujejo; ne rabimo preveč iskati. Poskušamo najti najboljše
ujemajoče se posameznike. Ena izmed naših aktivnosti je na primer pogovor o tradicionalnih
pravljicah in pripovedkah. Najprej bo oseba iz Quebeca povedala svoje, nato bo nadaljeval
posameznik s Haitija. Pogosto so naše pripovedi iste, zgolj prilagojene na različna lokalna okolja.
To je eden izmed načinov, na katere si lahko nadenemo očala drugih.
S: Prispeli sva na konec intervjuja. Bili ste v resnično veliko pomoč in od vas sem se naučila
mnogih novih stvari. Hvala, ker ste se odločiti deliti vaš pogled z menoj.
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PRILOGA C.2: INTERVJU CITIM
Intervju izveden z predstavnico Guerboukha, v torek, 22. maja 2018 v Montrealu.

CITIM INTERVIEW
S: Začniva torej na začetku: lahko na kratko predstavite CITIM in vaše glavne aktivnosti in cilje?
I2: CITIM je, kar bi imenovali komunitarna organizacija, ki deluje že 32 let. Začeli smo z eno
majhno pisarno, vendar močno rastemo.
Danes so naša glavna klientela osebe z dovoljenjem za stalno prebivališče. Z Ministrstvom za
imigracijo Quebec smo sklenili dogovor, po katerem prejmemo vse nove osebe z dovoljenjem za
stalno prebivališče in jih vključimo v 4-dnevno delavnico naslovljeno »Objektivna integracija.«
Edini pogoj je znanje francoščine, saj delavnice potekajo v tem jeziku. Z Ministrstvom za
zaposlovanjem Quebec imamo še en dogovor, po katerem organiziramo 6-mesečne programe za
pripravo novo prispelih migrantov na trg dela ali za pomoč pri procesih re-edukacije. Tretja vrsta
programov je usmerjena k ljudem, ki so državo vstopili z dovoljenjem PVT. Večina njih je
francozev in tako so tudi prevladujoči sodelujoči, saj je večina programov v francoščini. Drugi
dogovori so bili implementirani že nekaj časa, toda PVT je čisto nov. Kot omenjeno, v glavnem
gre za skupinske dogodke, zato je znanje francoščine obvezno.
S:

Ali

je

odločitev

o

izbiri

jezika

odločitev

vaše

organizacije?

I2: Ne, absolutno ne. Gre za odločitev quebeške vlade.
S: Omenjali ste delavnice. Mi lahko o njih poveste kaj več?
I2: Lahko podam primer; veliko dela opravimo na področju življenjepisov. Pomagamo z
profesionalno posnetimi fotografijami; poskušamo prilagajati življenjepise na trg dela in na
specifične ponudbe. Prav tako vadimo razgovore. Ker se moje predhodne delovne izkušnje
povezujejo s tem področjem, mi to gre dobro od rok. Prav tako jim pomagamo pri ustvarjanju
LinkedIn profilom. Po mojih izkušnjah potrebujejo praktični trening, ne le predavanj, pri katerih
bi sedeli v tišini in poslušali. Kot priseljenci so v to tako ali tako prepogosto prisiljeni.
S: Ali prav tako pomagate s procesi priznavanja kvalifikacij in kompetenc?
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I2: Absolutno. Naj podam primer. Na prvem sestanku, ki ga imamo s posameznikom, poskušamo
določiti cilje te osebe. Vzamimo na primer inženirja. Ne vem, če je to znano dejstvo, toda za
opravljanje tega poklica v Kanadi moraš biti član posebne asosiacije in pridobiti posebno
dovoljenje. V takšnem primeru najprej identificiramo korake, ki jih mora opraviti, če hoče
opravljati svoj poklic. Recimo, da proces traja 2-3 leta. V tem času ljudje pogosto obupajo. Tako
da poskušamo implementirati planiranje (poda dokumente). Plan A je pogosto sanjska služba,
pogosto gre za službo, ki so jo imeli v domači državi, včasih pa se tudi odločijo za nekaj čisto
novega. Plan B je pozicija, ki je dosegljiva v kratkem času ali dosegljiva direktno glede na njihove
kompetence. Doseganje tega cilja ponavadi traja okoli 6 mesecev, včasih malo, vendar ne veliko
več. Plan C je kratkotrajni plan, na katerem lahko delamo že jutri zjutraj. Za inženirja je delo kot
projektni menedžer – gre za isto pozicijo, plan 1. Tako poskušamo identificirati ovire in se odločiti
za potrebne korake. Plan B je dosegljiv hitro ali z zelo malo preusposabljanja. Na takšen način
lahko napravimo zelo fiksen plan. Na primer inženir lahko postane asistent. Ljudje se obrnejo na
plan C, kadar nujno rabijo zaposlitev, predvsem v storitvenem sektorju. Inženirju bi predlagala
zaposlitev v renovacijah, saj bi se lahko naučil veliko o rabi materialov in o posebnih izrazih, ki bi
mu lahko pomagali v prihodnosti. Resnično se potrudimo prilagoditi naše delovne načrte vsakemu
posamezniku.
S: Ali veliko ljudi obtiči na planu C?
I2: Pravzaprav poskušamo postaviti časovno omejitev, kadar ustvarjamo načrt. Na primer: »to
službo bom opravljal največ 6 mesecev.« Eden izmed treningov, ki jih nudimo pri CITIM je
poznavanje vrednot trga dela, tako da se resnično potrudimo dati najboljšo možno predstavo
posameznikom o tem, kako se predstaviti na trgu dela. Nudimo veliko število delavnic. Za različne
delavnice se odločamo skupaj z osebo, ko se prvič spoznamo osebno.
S: Ali zapažate kakšno razliko v participaciji med moškimi in ženskami?
I2: Ne zares, ne morem reči da opažam razliko. Zame selitev v novo državo predstavlja nov začetek
in tako spoznavam veliko žensk, ki še niso bile zaposlene v domači državi. Veliko izkušenj imam
s situacijami, kjer bi s skozi delo z možmi ženske postale odločene, da bodo sodelovale v različnih
treningih in si nato poiskale zaposlitev. Pred nedavnim sem delala z dekletom, ki je pred petimi leti
zaključila šolanje in ni bila nikoli zaposlena. Vedeli sva, da bo težko zanjo, poleg vsega je bila še
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noseča. Iz tega razloga sva se osredotočili na njen plan C in postala je tehnik v klicnem centru. To
ji je dalo veliko samozavesti in možnost, da vadi jezik na dnevni bazi.
S: Če torej povzameva, pravite, da plan A pravzaprav korespondira s predhodnjimi izkušnjami
posamezniki? Ali veliko ljudi, s katerimi delate ostane na svojem planu B?
I2: Ljudje, s katerimi delam pogosto nimajo plana B ali C in zasledujejo striktno plan A. Sledim
jim na LinkedIn-u in pri večini opažam zelo pozitivne rezultate. To ne pomeni da njihova situacija
na začetku ni zelo težka in da pogosto ne vedo, kje začeti. Iz tega razloga organiziramo delavnico
o ovirah pri zaposlovanju, kjer jim predstavimo pogoste težave, in kako jih preseči. Pogosto gre za
za jezikovne ovire, neprepoznavanje njihovih predhodnih izkušenj in izobrazbe. Tako za vsako
oviro poskušamo najti rešitev. Diskriminacija je edina ovira, na katero nimajo vpliva. Situacijo
poskušamo jemati korak za korakom in iz tega razloga je polletni časovni okvir, ki nam je dodeljen
zelo koristen in mnogo od sodelujočih posameznikov iz programa izstopi po dveh ali treh mesecih,
saj so dosegli svoj cilj.
S: Kaj so posebnosti, ki pritičeju delu z nosilci PVT?
I2: Po planu, ki ga je podalo ministrstvo, se ti posamezniki pogosto ne osredotočajo na iskanje
zaposlitve temveč na pridobitev stalnega prebivališča v Quebecu. Pravzaprav govorimo o pilotnem
projektu, ki bi se lahko začel znotraj naslednjih treh let in resnično še ne vemo, kaj se bo zgodilo
potem. Čim več ljudi poskušamo usmeriti v program CSQ, toda to je pravzaprav relevantno je za
francosko populacijo, saj njihovo dovoljenje traja dve leti. Če govorimo o njihovem iskajnu
zaposlitve, kadar pripravljamo plan, se ponavadi osredotočimo na njihov plan B zaradi omejitev,
ki jih postavlja njihovo dovoljenje za delo.
S: Bi torej rekli da so nosilci francoskih PVT dovoljenj v privilegiranem položaju?
I2: Ja, zagotovo imajo veliko sreče zaradi mednarodnih pogodb med Quebecom in Francijo. Tesno
sodelujemo s kar nekaj organizacijami, kjer je mnogo ljudi s tem dovoljenjem obiskovalo jezikovne
tečaje in verjamem, da je resnična škoda, da so tako časovno omejeni, saj jih je zelo veliko visoko
izobraženih in zelo sposobnih. Kljub temu naj omenim, da so tudi francoski prebivalci včasih
potrebovali pomoč s prevajanjem njihovih kompetenc. Četudi govorijo jezik te regije, jezik trga
zaposlovanja govori drugačen jezik.
S: Ali prav tako pomagate posameznikom z uradnimi priznavanji izobrazbe, certifikatov in drugo?
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I2: Pokažemo jim, kako to storiti. Obstaja veliko različnih procesov. Primerjalna evaluacija je eden
izmed načinov. Posamezniki so primorani zagotoviti kopije svojih potrdil o izobrazbi organizaciji,
ki komparativno oceni vrednost teh izobrazb. Predvsem v javnih sferah je to pogosto zahtevano od
iskalcev zaposlitve. Podati morajo število let in imena programov, s čimer je moč najti program v
Quebecu, s katerim njihova predhodna izobrazba korespondira. Ta proces praviloma traja 6 tednov
in stane približno 126 dolarjev.
S: Ali je to edini kanal, po katerem to lahko storijo?
I2: Ne, druga možnost je prepoznavanje profesionalnih izkušenj. To priporočamo, kadar so bili
ljudje predhodno zaposleni na področjih, ki se močno razlikujejo od smeri njihove izobrazbe.
Delala sem, na primer, s posameznikom z izobrazbo s področja kemije, ki pa je bil vrsto let
zaposlen na področju logistike. Edini problem s prepoznavanjem kompetenc je, da časovni okvir
ni trdno določen in je resnično odvisen od posameznikovih izkušenj.
S: Ta razlaga je resnično koristna. Kaj po vašem mnenju je področje, ki je zagotovo potrebno
razširitve?
I2: Tisto, kar sem predhodno pozabila omeniti je, da zaposlujemo veliko ljudi, ki skrbijo za naš
kontakt z industrijo. Enkrat ali dvakrat mesečno povabimo podjetja da pridejo in spoznajo
potencialne podoče kandidate. Po mojem mnenju je torej tisto, česar res ni dovolj, več mreženja.
Druga stvar, ki bi jo omenila je dejstvo, da novi priseljenci v Quebecu pogosto izberejo Montreal
in veliko časa preživijo v iskanju zaposlitve v njihovem polju brez uspeha, medtem ko v drugih
mestih regije obstaja veliko ponudb za delo. To je sicer razumljivo, saj je Montreal veliko
multikulturno mesto, vendar resnično poskušamo sodelovati tudi s podjetji z drugih delov Quebeca.
Drugi vidik, ki ga lahko ponudim je politični aspekt. Javna politika ZDA je močno vplivala na
mnoge ljudi, ki so se preselili v Kanado, vendar žal ne moremo pomagati ljudem brez dokumentov.
Prav tako ne moremo pomagati mednarodnim študentom, kar je prav tako velika škoda, saj jih bo
velik del ostal v državi. Zame osebno status ne predstavlja razlike: priseljenec je priseljenec in si
zasluži pomoč ne glede na uradni status, vendar Ministrstvo žal ne deli mojega vidika. Isto velja
za prosilce za azil.
Trudimo se nekatere storitve nuditi brezplačno. To je nemogoče napraviti za obdobje polnih šestih
mesecev, vendar delamo največ, kolikor lahko.
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S: Ali pri svojem sodelovanju z različnimi delodajalci kdaj naletite takšne, ki resnično nočejo
zaposlovati tuje delovne sile? To vprašanje postavljam zaradi javne debate, ki obkroža vprašanje
quebeškega nacionalizma.
I2: Tisti, ki na to niso pripravljeni, nočejo sodelovati z nami. V vsakem primeru morajo biti s tem
precej indirektni, saj je politična korektnost kanadska obveza, če se hočeš izogniti obsojanja širše
javnosti. Vendar seveda slišim zgodbe, ki se večinoma dogajajo v mestih zunaj Montreala. Kakor
povem svojim strankam, problemi ponavadi nastanejo v vsakodnevnih interakcijah s sodelavci, ne
toliko na nivoju kadrovskih služb. V ozir moramo vzeti dejstvo, da je kultura na delovnem mestu
pogosto različna. Poskušamo jim zagotoviti teoretsko znanje, vendar jim ne moremo slediti na
terenu.
Kar pogosto povem svojemu razredu je, da so v »operaciji zapeljevanja.« Najprej moramo
pripraviti njihov CV, morajo biti očarljivi in prijateljski na razgovoru za službo, kakor da so na
zmenku. Nato morajo biti prijazni prve tri mesece poskusne dobe (smeh). Kljub temu se včasih
zgodi, da so tudi po pridobitvi zaposlitve kulturne razlike prevelike, da bi posameznik ostal na
delovnem mestu. Poznam celo primere, kjer je razlika med Francijo in Kanada predstavljala
nepremostljivo razliko.
S: Verjamem, da sva prišli do konca. Hvala Khadidja za vaš čas in pomoč. Čestitam vam za vaše
delo in vam želim veliko sreče v prihodnje!
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PRILOGA C.3: INTERVJU SIARI
Intervju izveden z predstavnikom organizacije Ziemanom Monawarjem, v ponedeljek, 11. junija
2018 v Montrealu.

S: Lep pozdrav! Za začetek bi vas prosila, da mi na hitro predstavite vašo organizacijo in vaše
poslanstvo znotraj lokalne skupnosti, v kateri se nahajate?
I3: Naj se za začetek predstavim. Ime mi je Ziman Monaar in odgovoren sem za stike z javnostjo
podjetja, hkrati pa vodim tudi program za najstnike med dvanajstim in sedemnajstim letom v
SIARI-ju, torej društvu za Interpretacijo in pomoč imigrantom (Service d’interprète d’aide et de
référence aux immigrants). Organizacija je bila ustanovljena v osemdesetih letih. Sprva je bila
ustanovljena z namenom priskrbeti prevajalce za tako imenovane «boat people«, torej tiste, ki so
v Kanado prispeli v tem obdobju iz južne in jugozahodne Azije. Po prenehanju tega toka
priseljencev so se potrebe spremenile, s tem pa se je spremenila tudi organizacija. Danes je naša
glavna misija sprejemanje priseljencev, to pa počnemo v petnajstih različnih jezikih. Organiziramo
jezikovne tečaje francoščine in angleščine ter osnovni tečaj informatike. Organiziramo tudi dnevno
varstvo za otroke tistih, ki se pri nas udeležujejo aktivnosti ter tudi tistih, ki živijo v soseski in
potrebujejo pomoč. Prav tako organiziramo poletne kampe za najstnike, pri izpolnjevanju njihovih
davčnih napovedi pa brezplačno pomagamo vsem tistim, ki se na nas obrnejo. Prav tako pa
posameznike, kadar je to potrebno, spremljamo tudi pri njihovih obiskih v bolnišnicah, pri vpisu v
šole in podobno.
Priseljencem pomagamo skozi vse vrste administrativnih procedur, kakršna je pridobivanje
zdravstvenega zavarovanja. Pogosto se novi priseljenci namreč znajdejo pred uradnimi obrazci. V
primeru, ko jih sami niso sposobni primerno izpolniti jim mi pri tem pomagamo. Prav tako imamo
službo, ki tedensko okoli tridesetim družinam pomaga priskrbeti potrebno hrano. Omenil sem tudi
že projekte za najstnike. Pri jezikovnih tečajih pa ne gre le za klasično obliko, vendar organiziramo
tudi tečaje konverzacije, ki so namenjeni posebej tistim posameznikom, ki so bili iz različnih
vzrokov dlje časa odsotni iz trga delovne sile ali so od le-tega zelo oddaljeni. Tukaj sodelujemo s
službo »Emploi Quebec«, ki k nam pošlje posameznike, s katerimi nato vadimo njihovo
francoščino na področjih, ki se dotikajo delovnega trga. Organiziramo tudi učno pomoč za otroke.
Le-ti imajo namreč v šoli velike težave, še posebej zaradi nepoznavanja lokalnega jezika. Enkrat
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tedensko nas obiščejo profesorji prostovoljci, ki nato otrokom pomagajo pri izpolnjevanju domačih
nalog. SIARI njeni zaposleni radi predstavljamo kot oporno točko. Novim priseljencem vedno
povemo, če ne vedo kam se v težki situaciji naj obrnejo, pomislite na SIARI. Četudi vedno nimamo
primernih služb, jih lahko napotimo na prave naslove, kjer jim bodo lahko pomagali.
Za naj SIARI predstavlja nekakšen čoln, ki priseljence prenaša iz enega brega na drugega. Skratka,
da povzamem, organiziramo mnogo aktivnosti in dejavnosti, tudi sam vam ne morem našteti vseh.
S: Torej če pravilno razumem imajo vsi posamezniki, ki se na vas obrnejo že dovoljenje za stalno
prebivališče v državi ali delate tudi s tistimi, ki tega statusa še niso pridobili?
I3: Odgovor je istočasno ja in ne. Praviloma naj bi društvo obstajalo za to, da poskrbi za vse tiste
posameznike z dovoljenjem za stalno prebivališče, ki so v državi manj kot pet let. Vendar je v
SIARI-ju ne zavrnemo nikogar. Pomagamo vsem, ki se na nas obrnejo, pa naj gre za državljane
Kanade, ki so državi že dolgo časa ali pa za prosilce za azil. Pomagamo celo tistim brez uradnih
dokumentov in občasno premikamo meje in pomagamo ostati v državi ostati tistim, ki so preko
meje prišli z turistični dovoljenji. Zanje smo na primer lansko poletje organizirali tečaj angleškega
jezika z minimalnimi stroški, ki je bil dostopen vsem, ne glede na njihov formalnopravni status.
S: Ali je vaša organizacija financirana predvsem s strani quebeške vlade?
I3: Financirani smo predvsem s strani Ministrstva za imigracijo, Zavoda za delo Quebec,
Ministrstva za družine. Vendar se veliko financiramo tudi sami, prejmemo pa tudi veliko
prostovoljskih prispevkov, tako da je naše financiranje pravzaprav zelo raznoliko.
S: Želela bi vas povprašati ali se v SIARI-ju pogosto srečujete s posamezniki, ki se znajdejo pred
problemom priznavanja njihovih kompetenc in kvalifikacij?
I3: Seveda, gre za zelo aktualen problem. Tudi jaz in moji sodelavci smo bivši priseljenci in tudi
sami smo se znašli pred velikimi ovirami, ki so žal del realnosti. Kvalifikacije posameznikov
zagotovo ne bodo priznane iz danes na jutri. Posamezniki bodo v večini primerov primorani
ponovno vstopiti v sistem izobraževanja, pogosto pa se zgodi, da priseljenci popolnoma spremenijo
svojo karierno pot in zamenjajo poklic.
S: Ali so po vašem mnenju novi priseljenci dobro pripravljeni na ovire, ki jih čakajo, ali so v večini
pričakovali, da bodo naleteli na manj težav?
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I3: Po mojem mnenju je to zelo odvisno od države, iz katere prihajajo. Prej sem pozabil omeniti,
da priseljencem pomagamo tudi pri pridobivanju ekvivalenc njihove dosežene izobrazbe. Če se
vrnem na vaše vprašanje, je torej njihova pripravljenost zelo odvisna od tega, iz katere države
prihajajo. V nekaterih primerih posamezniki mislijo, da bodo enostavno zamenjali certifikate
njihove dosežene izobrazbe za kanadske in bo vse dobro. V drugih primerih se posamezniki bolje
zavedajo izzivov, ki jih čakajo. Po mojem mnenju vam lahko povem, da so ljudje iz južne Azije v
večini bolje pripravljeni na izzive, pred katere bodo postavljeni, kot ostali. Manj so presenečeni,
saj se v večini primerov zavedajo, da gre za državo z zelo drugačnim sistemom od njihovega.
Drugačno sliko lahko vidimo pri priseljencih, ki prihajajo iz francosko govorečih držav. Pogosto
so namreč bolj prepričani, da se bosta njihova nastanitev in integracija odvijali brez večjih težav.
Tako ne pričakujejo situacije, ko se lahko več let znajdejo brez stalne zaposlitve. Kot primer lahko
naveden primer. Zadnjih nekaj let je v organizaciji zaposlena alžirska zdravnica, ki poučuje
francoski jezik. Kljub vsem njenim poskusom pridobitve dovoljenja za opravljanje svojega poklica
pri tem žal ni bila uspešna. Tako da danes v različnih šolah otrokom pomaga pri učenju francoščine.
S: Kako točno posameznikom pomagate pri prevajanju njihovih kvalifikacij in kompetenc?
I3: Pomagamo jim pri vseh administrativnih procesih. Vendar to ni področje na katerem delujem
tudi sam, tako da vam podrobnosti težje razložim.
S: Ko govorite z novi priseljenci, kaj je vaš nasvet, kaj lahko naredijo za hitro in uspešnejšo
integracijo?
I3: V popolnost študirajte francoščino. Brez jezika namreč ne moreš daleč. Pomembno se je
zavedati, da približno devetdeset odstotkov priseljencev, ki se na nas obrnejo, ne obvlada
francoščine.
S: Ali opažate, da imajo posamezniki, ki pripadajo vidnim manjšinam večje težave pri integraciji
v lokalno družbo?
I3: Iskreno, na to težavo pravzaprav ne naletimo pogosto. Po mojem mnenju posamezniki na takšne
težave naletijo, vendar jih ne delijo z nami. Pred vse nove priseljence se postavljajo mnoge ovire.
Vendar v SIARI-ju skrbimo predvsem za administrativno pomoč, obstajajo pa druge organizacije,
kamor se posamezniki lahko obrnejo, če naletijo na težave zaradi diskriminacije.
S: Ali opažate razlike med številom žensk in moških, ki se na vas obrnejo po pomoč?
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I3: Ne moremo reči, da gre za popolno enakost, kot se številke rahlo razlikujejo med različnimi
časovnimi obdobji. Ostajamo organizacija, ki pogosto pomaga družinam. V tem smislu številke
ostajajo zelo podobne. Kot lahko vidite sami so v čakalnem prostoru prav v tem trenutku tri ženske
in trije moški (smeh).
S: Želela bi vas tudi povprašati, če po vaših izkušnjah priseljenci pogosto končajo na delovnih
mestih, za katere so absolutno prekvalificirani?
I3: Naj poudarim, da bo povedano zopet moje osebno mnenje. Tisti priseljenci, ki ob prihodu takoj
najdejo delo znotraj njihove profesije so redki. Naj še enkrat poudarim, da gre za moje osebno
mnenje in izkušnje. Če si bil v svoji državi direktor banke, ob prihodu ne moreš pričakovati istega
položaja. Mogoče lahko najdeš zaposlitev v banki, vendar bo to mnogo slabši položaj. Mogoče ti
bo nekega dne spet uspelo do direktorskega položaja, vendar bo pot do tja dolga.
S: Ali lahko prosim poskusite identificirati največjo oviro poleg jezika, pred katero se znajdejo
novi priseljenci?
I3: Zagotovo pridobitev dostojne zaposlitve, ki bi bila vredna njihovih izkušenj in izobrazbe.
S: Ali bi mogoče želeli z mano deliti vašo osebno zgodbo? Omenili ste, da ste v Kanadi tudi sami
priseljenec.
I3: Seveda, brez težav. V državo sem prispel kot najstnik. Začetek je bil izjemno težaven. Prihajam
iz južne Azije, kjer francoščina ni ravno razširjena in torej nihče v naši veliki družini ni obvladal
jezika. Prvi dve leti sta bili nadvse težavni. Samo življenje je bilo nadvse težko, že samo obisk
trgovine predstavlja oviro, ko se zaradi nepoznavanja jezika ne znaš izraziti. Končanje študija in
iskanje zaposlitve sta se izkazala za zelo dolgotrajna procesa, lahko bi rekel, da je celoten proces
nastanitve in prilagoditve trajal okoli pet do šest let.
S: Najlepše se vam zahvaljujem, da ste to izkušnjo delili z mano. Postaviti vam želim le še zadnje
vprašanje. Med vsemi predstavniki organizacij, s katerimi sem govorila ste prvi, ki ste omenili
programe za najstnike. Ali mi lahko o tem poveste več?
I3: SIARI pravzaprav do pred kratkim ni imel posebnega programa za njih. Vendar smo po tem
opazili potrebo, ko smo se začeli zavedati, da pravzaprav ponujamo dejavnosti vsem starostnim
skupinam razen njih. Znotraj četrti kjer smo situirani smo podrobneje pogledali, kakšni programi
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se že izvajajo ter po čem se kaže potreba, saj smo želeli organizirati nekaj novega. Kot primer lahko
navedem, da smo letos organizirani fotografski natečaj. Poiskal sem štiri priznane montrealske
fotografe, ki so mladostnike učili. Tako smo na koncu organizirali veliko razstavo njihovih del, za
katerega smo prejeli odličen »feedback«. Takšne aktivnosti najstnikom onemogočijo, da se preveč
zaprejo med štiri zidove stanovanja, ter jim hkrati da priložnost ustvarjanja novih vezi, preko
katerega lahko vadijo tudi svoje poznavanje francoščine.
S: Odlično. Prispeli smo na konec intervjuja. Za vaš čas se vam najlepše zahvaljujem, brez dvoma
sem uspela pridobiti veliko koristnih informacij.

119

PRILOGA C.4: INTERVJU L'HIRONDELLE

Intervju izveden z predstavnico organizacije Sandro Bohbot, v ponedeljek, 25. junija 2018 v
Montrealu.

S: Za začetek najinega pogovora bi vas prosila, da mi na hitro predstavite vašo organizacijo, vaše
glavno poslanstvo in kakšne aktivnosti izvajate.
I4: Torej, L'Hirondelle je organizacija, ki se ukvarja z sprejemom priseljencev in z njihovo
integracijo. Obstajamo že 39 let in bomo torej kmalu slavili štirideseto obletnico. Ne vem ali
poznate različne valove kanadske imigracije, vendar ustanovitev društva sovpada s prihodom t.i.
»boat people«, torej s prihodom posameznikov iz Jugovzhodne Azije. Pravzaprav smo začeli kot
majhno prostovoljsko društvo, z ustanovitvijo Ministrstva za imigracijo pa smo se prestrukturirali
v uradno organizacijo. Gre namreč za obdobje, ko je vprašanje imigracije prešlo iz rok federalne
vlade na province same. Tako je Quebec vzpostavil strukturiran program za sprejemanje novih
priseljencev. Na začetku je šlo bolj za pomoč novo prispelim posameznikom pri administrativnih
migracijskih procesih, kasneje pa se je naše delovanje razširilo predvsem na področje iskanja
zaposlitev. V preteklih štiridesetih letih smo izvajali zelo različne programe. Kot primer lahko
navedem program kulturnega približevanja. Znotraj tega povežemo nove priseljence s Quebečani.
Namen tega je predvsem vzpostavitev prijateljskega kontakta med njimi. Poleg tega tesno
sodelujemo tudi s podjetji, ki jim pomagamo pri zaposlovanju ustreznih tujih kandidatov. Danes
imamo v Quebecu namreč izjemno nizko stopnjo nezaposlenosti. Le-ta se giba med štirimi in
petimi odstotki. Delodajalci se tako vedno bolj zavedajo, da so novi priseljenci tisti, ki so že bili
izbrani v provinco zaradi njihove dosežene izobrazbe in delovnih izkušenj in lahko torej pozitivno
pripomorejo k razvoju podjetja. Edini problem je, da novo prispeli posamezniki pogosto dolgo časa
ne najdejo primerne zaposlitve, saj jih delodajalci ne poznajo. To pomeni, da ne znajo primerno
brati njihovega življenjepisa, ne poznajo njihovih diplom, novi priseljenci pa se pogosto ne znajo
primerno prodati. Naša naloga je torej, da iskalce zaposlitve in delodajalce povežemo med seboj.
S: Kot ste omenili, delodajalci pogosto ne znajo primerno brati življenjepisov novih priseljencev.
Ali le-tem pomagate tudi pri procesih priznavanja njihovih kvalifikacije in kompetenc?
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I4: Tako je. Naj poudarim, da predvsem pomagamo posameznikom in ne delodajalcem. Sami
procesi so v preteklosti trajali veliko dlje, danes sama ocena traja le nekaj tednov. Toda kljub tej
oceni najpomembnejša odločitev ostaja v rokah kadrovskih služb. Postavlja se vprašanje, ali te
službe znajo prepoznati vse prednosti, ki jih s seboj prinesejo novi priseljenci. Sama situacija se
seveda razlikuje na področjih informatike, kjer gre za globalen jezik računalniških kod.
S: Ali pri svojem delu pogosto naletite na situacije, ko priseljencem kulturne razlike predstavljajo
veliko oviro pri iskanju zaposlitve?
I4: Seveda! Vse je odvisno od kje priseljenci pravzaprav prihajajo. Tudi če priseljenci prihajajo iz
Evrope, se v Kanadi trg dela občutno razlikuje. Hierarhija v Kanadi je veliko bolj horizontalno
razporejena v primerjavi z Evropo. Nihče se med sabo ne vika. Prednost je dana tistim, z dobro
prezenco in s dobrim občutkom sebstva (»savoire d'etre«), ki dobro delujejo v ekipi, ki znajo
aktivirati ljudi, ki v dejavnostih aktivno participirajo. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da smo v
Severni Ameriki, torej igra prodaja in promocija samega sebe zelo veliko vlogo. Obstajajo tri
glavne pomembne značilnosti: »savoir d’être«, »savoir de faire« in »aussi savoir«. Mislim da je
zadnje, torej samo znanje, ki ga posamezniki posedujejo, najmanj pomembno. Seveda je vse
odvisno od položaja, za katerega posameznik kandidira, v splošnem pa gre za veliko kulturno
razliko.
S : Zelo zanimivo, tudi rezultati moje izvedene ankete to potrjujejo. Ali se po vaših izkušnjah
priseljenci pogosto znajdejo v situacijah, ko njihova pretekla izobrazba v Kanadi ni priznana in ji
ni mogoče najti ustreznega poklica?
I4 : Da, zelo pogosto. Želela bi omeniti, da je naša organizacija zelo zaščitniška do dosežene
izobrazbe posameznikov in da naredimo vse, kar je v naši moči, da posamezniki lahko nadaljujejo
z opravljanjem svojih poklicev. Pogosto glavno težavo predstavlja dejstvo, da je v Kanadi za
opravljanje mnogih poklicev potrebo pripadati določenemu redu. Sem lahko prištejemo vse poklice
v povezavi z zdravstvom, gradbeništvom. Sem spadajo tudi odvetniki in obrtniki. V teh poklicih
morajo posamezniki namreč pridobit posebna dovoljenja.
S : Ali je po vašem mnenju sistem priznavanja kompetenc in kvalifikacij v praksi dobro
implementiran?
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I4 : Če situacijo primerjamo s tisto pred dvajsetimi, petindvajsetimi leti, je opaziti zelo očitne
spremembe. Vsi birokratski postopki zahtevajo veliko časovnega vložka, konkretno trajanje pa je
odvisno od tega, iz katere države posamezniki prihajajo. Evropejci se zagotovo znajdejo prej
manjšimi težavami kot tisti, ki prihajajo iz na primer Haitija, ali iz držav na jugu Afrike. Pred
kratkim smo imeli primer medicinskih sester iz držav južne Afrike in njihovo iskanje zaposlitev je
bilo bolj podobno bojnemu polju med vojno, saj so naletela na izjemno število ovir. Poznam primer
ene od teh posameznic, ki je potrebovala več kot dve leti, da je uspela zopet opravljati delo znotraj
svoje domene. Od nje je bilo zahtevano dodatno izobraževanje, opravljanje strokovnih izpitov,
obvezno je morala opraviti celo pripravništvo, kljub dejstvu da je imela veliko delovnih izkušenj.
S : Ali po vaših izkušnjah posamezniki pogosto odnehajo med procesi prekvalifikacij oziroma
preusposabljanja?
I4 : Da, to se zgodi v veliko primerih. Situacija je zelo enostavna, veliko posameznikov ima družine
z otroci. V življenju je potrebna hrana, potrebno je plačati najemnino. Posamezniki se tako pogosto
zaposlijo na osnovnih položajih, ki jim omogočajo preživetje. Naše poslanstvo je, da posameznike
spremljamo na njihovi poti. To pomeni tudi, da jih postavimo pred realno situacijo, če vidimo, da
bo proces pridobivanja ekvivalenc dolgotrajen. V tem primeru skupaj poskusimo poiskati
povezovalne zaposlitve. To so tiste, ki niso slabo plačane in imajo tudi najmanjšo povezavo s
področjem, v katerem si v prihodnosti želijo delati…
Pogosto se pri pogovorih z vozniki taksijev znajdem pred posamezniki z zelo dobrimi
kvalifikacijami, ki pa za obstoj organizacij kot je L’Hirondelle niso nikoli slišali. Kljub temu, da
Kanada slovi kot država imigracije, pogosto informacija o našem obstoju pred priseljenci nekako
uide.
V L’Hirondelle imamo zaposlene posameznike, ki govorijo mnogo jezikov. Večina naše klientele
je za nas slišala od ust do ust. Tako je zaradi dveh zaposlenih, ki govorita rusko kar 60 odstotkov
naše populacije te narodnosti. Z vami bi želela deliti pomemben nasvet. Če se boste v prihodnosti
odločili za ustanovitev podobnih organizacij v vaši državi, je izjemno poskrbeti za njihovo
prepoznavnost. Veliko ljudi zaradi svojega nepoznavanja organizacij kot je naša izgublja čas,
medtem ko smo tam ravno zato, da bi jim pomagali čas pridobiti.
S : Iz kakšnih virov je L’Hirondelle v večini financirana?
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I4 : Obstaja veliko različnih virov. Gre za pomoč z različnih ministrstev tako Quebeške, kot tudi
federalne vlade. Veliko sredstev dobimo tudi iz organizacije »Centre aide«, ki pravzaprav ni
vladna organizacija. Iz različnih virov namreč zbira denar, ki ga nato porazdeli med različne
lokalne organizacije, glede na njihove potrebe. Prav tako pa nam pri našemu delovanju pomaga
tudi Občina Montreal. Prav v tem trenutku začenjamo z organizacijo novega projekta »Condition
féminine«. Gre za projekt, ki se bo osredotočal na ekonomsko neodvisnost migrantk.
S : Ker že govoriva o položaju migrantk vas želim vprašati tudi, ali so po vašem mnenju priseljenke
na trgu dela v še posebej zapostavljenem položaju ?
I4 : Zagotovo je situacija za ženske včasih bolj težavna. Pogosto prihajajo iz držav, kjer je moški
tradicionalno glava družine in usmerja njihovo osebno življenje. Priseljenke so ob prihodu v
Kanado pogosto zelo visoko kvalificirane. Pri našem načrtu gre resnično za pilotski projekt, za
katerega bomo ustanovili fokusne skupine in na podlagi njihovih odgovorov bomo projekt usmerili
ožje, glede na specifične potrebe. Naš glavni cilj bo ženske informirati o njihovih pravicah na trgu
dela, postavili bomo tudi internetno platformo, kjer se bodo ženske lahko informirale, in kjer jim
bodo posamezniki lahko pomagali z pravnimi nasveti.
S : Povejte mi, ali je participacija pri projektih L’Hirondelle omejena na posameznike z
dovoljenjem za stalno prebivanje v Kanadi?
I4 : Res je, kot gre za zahteve ministerstev, kot naših glavnih financerjev. Kljub temu puščamo
vrata priprta za določeno število beguncev, ki v osnovi ne spadajo v našo ciljno populacijo.
S : Torej pravzaprav nikoli ne sodelujete s posamezniki, k niso v državi preko začasnih delovnih
dovoljenj?
I4 : Ne. Želimo si delati predvsem z populacijo PVT-istov, potreba je zagotovo tam. Vendar vlada
ne želi delovati preventivno med populacijo, za katero ni prepričana, da bo v državi ostala.
S : Torej ocenjujete da se na tem področju kaže očitno pomanjkanje dostopnih storitev?
I4 : Absolutno ja! Če bi imeli večji dostop do sredstev, bi si zagotovo želeli delovati na tem
področju, če nič drugega posamezniki zagotovo potrebujejo pomoč pri urejanju njihovih dovoljenj.
S : Kaj je po vašem mnenju najbolj pomemben faktor za uspešno integracijo v quebeško družbo?
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I4 : Najpomembnejša je zagotovo zaposlitev. To lahko potrdim na lastnem primeru. Četudi sem
bila sama rojena v Kanadi smo z družino večino mojega življenja preživeli v Franciji. Ko sem se
vrnila v Kanado, sem na letela na velike težave pri iskanju svoje prve zaposlitve. Zaradi
nepoznavanja organizacij, kakršna je L’Hirondelle, je proces iskanja moje prve zaposlitve trajal
kar dve leti. V trenutku, ko mi je uspelo pridobiti svojo prvo zaposlitev je vse postalo bolj jasno.
Šele ko imaš denar za plačilo najemnine in hrano, šele v tem trenutku se lahko osredotočiš na druge
stvari, kakršna je integracija.
S : Ali se po vašem mnenju priseljenci pogosto znajdejo v situacijah v katerih so diskriminiranih,
še posebej ko govorimo o vidnih manjšinah?
I4 : Diskriminacija je nekaj, kar bo v družbi vedno obstajalo, vendar pravzaprav ne gre za nič
drugega kot strah pred nepoznanim. Ko imajo kadrovniki pred sabo dva življenjepisa, enega z
lokalnimi izkušnjami in drugega brez smo lahko prepričani, da bodo izbrali tistega, ki je že bil
aktiven na lokalnem trgu delovne sile. Pomembna je občutna senzibilizacija vlade. Osebno sem
predlagala, da bi na veliko izobesili obraze novih prišlekov skupaj z napisanimi kompetencami.
Tako bi svetu pokazali vse, česar so priseljenci sposobni, saj so v državo prišli, da bi obogatili
državo ter sodelovali pri njenem napredku. Letos organiziramo projekt, ki se imenuje Človeški
kapital Montreala. Gre za manjši del našega oddelka za zaposlovanje. V tem projektu sodelujejo
tisti priseljenci, s katerimi smo že dobro dodelali njihov življenjepis. Gre za koncept, ko do
delodajalcev ne pristopamo iz pozicije, kjer jih prosimo, naj našim klientom omogočijo delo,
temveč jim ponudimo, da mi njim naredimo uslugo, ko jim predstavimo kandidate, katerih profilov
sami ne bi bili sposobni najti. To je naša prodajna točka. Tako je takšen pristop veliko bolj
učinkovit, kot če do njih pristopimo s prošnjo, oh prosimo zaposlite našega priseljenca. Najprej je
potrebno poudariti kompetence posameznikov. V ta namen smo ustvarili posebno bazo podatkov,
kjer lahko najdemo ujemajoče se profile delodajalcev in iskalcev zaposlitve.
S : So delodajalci zadovoljni s takšnim sistemom?
I4 : Zelo! Vedno več imamo delodajalcev, ki sami pristopijo do nas, kadar se pokaže potreba po
novih zaposlitvah, tudi Občina Montreal se je na nas pred kratkim obrnila z dolgim seznamom
potrebnih kandidatov. V ta namen smo začeli organizirati mnoga srečanja mreženja, ki jih
imenujmo Od petih do sedmih in kjer lahko kandidate spoznajo.
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S : Ali so po vaših izkušnjah rezultati vaših aktivnosti pogosto pozitivni?
I4 : Ni zagotovila, da bodo vsi posamezniki našli delo znotraj njihovega področja. Letno lahko
sprejmemo 725 oseb. Do sedaj smo bili uspešni v 65-ih odstotkih primerov. To vključuje tudi
posameznike, ki so se vrnili v same izobraževalne procese. Tudi če bi bila ta številka 85
posameznikov, bi to za nas pomenilo le, da bo naš cilj naslednje leto 95. Morda to ne zveni veliko,
vendar je to naš način dela.
S : Ali po vašem mnenju pomanjkanje socialnih mrež predstavlja veliko oviro za nove priseljence
I4 : Zagotovo, iz tega razloga se trudimo organizirati maksimalno število aktivnosti za nove
priseljence.
S : Ali po vaših izkušnjah priseljenci pogosto ostanejo zaprti v socialne kroge z drugimi osebami,
ki prihajajo iz iste države kot oni?
I4 : To je v veliki meri odvisno od kje pravzaprav prihajajo. Edino normalno je, da se obrnemo
proti tistemu, kar poznamo. Po mojem mnenju je Montreal mesto, kjer se ljudje dosti hitro
premešajo med sabo.
S : No, pa sva že skoraj na koncu. Kako bi ocenili zapostavljenost priseljencev na trgu delovne
sile?
I4 : Zagotovo so zapostavljeni. Kot glavni razlog za to osebno vidim težavo, da se novi priseljenci
ne znajo primerno prodati delodajalcem. O jeziku kot dejavniku ne morem govoriti, saj osebe, ki
se na nas obrnejo po pomoč v večini primerov že govorijo francosko. Po mojem mnenju je torej
največja ovira pridobitev prve kanadske zaposlitve in z njo lokalne reference. Za tem bi postavila
nepriznavanje kvalifikacij in kulturne razlike. Sama sem Francozinja in tudi jaz opažam velike
razlike med trgom delovne sile v Evropi in Kanadi.
S : Ravno ste omenili prve delovne izkušnje v Kanadi. Kako ocenjujete vlogo prostovoljskega dela
pri iskanju zaposlitve?
J4 : Po moje oceni je lahko prostovoljstvo izjemno koristno. Sicer to ne drži, ko govorimo o
delovnih izkušnjah, vendar zelo pokaže našo vpetost v lokalno družbo, jasno pokaže da posameznik
ne ostaja v izolaciji, temveč je aktiven član svoje skupnosti. Posamezniki tako tudi širijo svoj krog
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poznanstev, kar jim zelo pomaga pri iskanju zaposlitve. Prav v ta namen smo ravno vzpostavili
projekt kjer mlade profesionalce povezujemo z lokalci, ki imajo veliko poznanstev in izkušenj.
S : Odlično, prišli sva do konca. Za Vaš čas se vam najlepše zahvaljujem!
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