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“Beg možganov” med mladimi Slovenci
Mladi Slovenci se kljub relativno visoki stopnji izobraženosti ob osamosvajanju spopadajo s
številnimi težavami. V Sloveniji je stopnja brezposelnosti mladih dokaj visoka, veliko je tudi
mladih, ki živijo pri starših do poznih dvajsetih oziroma zgodnjih tridesetih let. Hkrati tudi
opažamo, da se vsako leto vse več visoko izobraženih mladih odloči za selitev v tujino, kjer
iščejo boljše priložnosti. Čeprav je ta problem iz statističnih podatkov razviden že leta in
obstaja veliko državnih programov za spodbujanje zaposlovanja mladih, se trend ne ustavlja.
V tem delu je problem raziskan kvalitativno, da bi lahko pojasnili motive, stališča, želje in
čustva mladih ljudi, ki vplivajo na njihove odločitve. Ugotovljeno je bilo, da mladi, ki so
sodelovali v raziskavi, menijo, da državni organi problema ne skušajo aktivno reševati in da
programov, s katerimi bi jih država privabljala nazaj, niso zasledili. Na osnovi pridobljenih
podatkov so podana priporočila, s katerimi bi lahko uspešno reševali problem bega možganov
med mladimi in spodbudili kroženje možganov.
Ključne besede: beg možganov, visoko izobraženi mladi, poglobljeni intervju, državni
programi, kroženje možganov.

“Brain drain” amongst young Slovenians
Even though young Slovenians have a relatively high level of education, they face a number
of problems when it comes to their independence. Slovenia shows high degree of unemployed
youth while many young people still live with their parents even in their late 20s and early
30s. At the same time we’re noticing that many highly educated young Slovenians decide to
move abroad in the search for better opportunities. Even though different statistics have been
highlighting this problem for years and that there is a number of governmental programs in
place that would accelerate youth employment, the problem doesn’t show any signs of
stopping. This paper explores the problem qualitatively, providing us with insight into their
motives, beliefs, wants, and feelings, all of which has an effect on their behaviour. Research
showed that the interviewees do not think that the governmental institutions are actively
addressing the problem and report not detecting any programs focused on inviting them back.
This paper will use this newly gained data to suggest certain measures which could address
the problem of brain drain and encourage brain circulation efficilently.
Keywords: brain drain, highly-educated youth, in-depth interview, governmental programs,
brain circulation.
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1

UVOD

V zadnjih dvajsetih letih je svet doživel mnogo sprememb. Večina svetovnega prebivalstva se
(razen v Afriki) stara, opažamo pa tudi velike spremembe na področju globalnega segrevanja,
ki ga je povzročil človek. Svet se sooča tudi z zdravstvenimi in družbenimi neenakostmi ter
močnimi migracijskimi tokovi (UNPFA, 2014). Po drugi strani pa smo priča tudi velikim
pozitivnim spremembam na področjih globalnega zdravja, pismenosti in zmanjševanja
revščine, medtem ko nam tehnološko-komunikacijska revolucija omogoča večjo povezanost
kot kadarkoli prej (French in Gordon, 2015). Opažamo tudi zmanjševanje rodnosti in
načrtovano starševstvo ter najvišjo stopnjo šolanja v zgodovini (UNPFA, 2014). Ti in številni
drugi dejavniki povečujejo državljansko ozaveščenost, ki spreminja odnos med vlado in
državljani, s poudarkom na dialogu, soustvarjanju in vzajemni odgovornosti v odnosu do
družbenih sprememb (Sandel, 2009). Družbeni problemi tako niso več le zadeva
strokovnjakov, ki se ukvarjajo z mednarodnim razvojem, pač pa vseh – vlad, nevladnih
organizacij in podjetij (French in Gordon, 2015).
Povečanje bogastva in pismenosti ter boljši dostop do informacij in družbenih omrežij močno
vplivajo na povečevanje moči državljanov. Priča smo oblikovanju tako imenovanega
potrošniškega državljana, ki se odraža v povečanem pritisku na tiste na upravnih in vodilnih
položajih (French in Gordon, 2015). Državljan ima danes možnost izbire, kar pomeni, da ni
več le pasivni prejemnik socialnih programov brez moči ali odgovornosti, temveč aktivni
soustvarjalec svojega osebnega in družbenega blagostanja (Clarke, Newman, Smith, Vidler in
Westmarland, 2007).
Državljansko opolnomočenje je skozi iskanje boljših ekonomskih priložnosti vplivalo tudi na
porast migracij (Huynh, 2013) in posledično bega možganov, na katerega se bo osredotočala
ta naloga. Beg možganov je izraz, s katerim opisujemo pojav selitev izobraženih državljanov v
druge, običajno razvitejše države v iskanju več oziroma boljših priložnosti (Hebblethwaite,
2013). Ta pojav je prisoten tudi v Sloveniji in bo podrobneje predstavljen v tej nalogi.
Položaj mladih državljanov Slovenije (od 18 do 29 let) je kompleksen. Študije Zavoda RS za
zaposlovanje (2015) (v nadaljevanju ZRSZ) opozarjajo na povečanje števila brezposelnih
mladih, pri čemer so podatki težko določljivi, saj se veliko mladih pred prijavo brezposelnosti
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“rešuje” s fiktivnimi vpisi in podaljševanjem šolanja (Rupar, 2015). Poleg tega se mladi v
Sloveniji spopadajo tudi s težavo odseljevanja od staršev in lastnega financiranja stanovanja.
Eurofound Slovenijo, skupaj z Malto, umešča na sam vrh EU v odstotku mladih (18–29 let),
ki še vedno živijo doma – takih jih je kar 85 % (Mladinski svet Slovenije, 2015). To je nekaj
dejavnikov, ki vodijo v beg možganov med mladimi, kar je velik problem za državo, ne le s
finančnega vidika (Slovenija svoje državljane izobrazi zastonj in jih nato izgubi kot delovno
silo), ampak tudi z vidika rodnosti (Jakoš, 2009; Godina, 2016).
Na ta problem opozarjajo podatki različnih slovenskih in evropskih statističnih uradov ter
nevladnih organizacij (Lavrič in drugi, 2010; Mladinski svet Slovenije, 2015; Statistični urad
Republike Slovenije, 2017c). V večini raziskav, ki jih je bilo mogoče zaslediti v okviru
razumevanja bega možganov, so problem raziskovali kvantitativno (Lavrič in drugi, 2010;
Lovšin, 2014) in/ali analizirali statistične podatke (Malančič in Bevc, 1997; Mladinski svet
Slovenije, 2015), medtem ko so bile kvalitativne ali kombinirane raziskave (Bevc, Zupančič
in Lukšič-Hacin, 2004; Ograjenšek, Domadenik, Redek, Sambt in Mihelič, 2011) redko
opravljene.
Namen te naloge je ne le pokazati, da je beg možganov iz Slovenije aktualen problem, ampak
ga poskusiti tudi poglobljeno predstaviti in predlagati ustrezne ukrepe za njegovo reševanje.
Predpostavljeno je bilo, da je na Slovenskem na voljo veliko strokovne literature in
statističnih podatkov o tem problemu, manj pa kvalitativno zbranih informacij, na podlagi
katerih bi problem lahko pojasnili in predlagali družbeno učinkovite ukrepe. V nalogi želim
pojav pojasniti s stališča visoko izobraženih mladih, ki so se odselili v tujino.
Bistveno raziskovalno vprašanje naloge je:
R1: Kaj so glavni motivi za selitev mladih državljanjov Republike Slovenije v tujino?
Kje torej mladi vidijo prepreke doma in kaj jih vodi v neznano? S pomočjo raziskave bom v
nalogi skušala odgovoriti tudi na naslednja podvprašanja:
R2: S katerimi težavami se mladi Slovenci spopadajo pri osamosvajanju?
R3: Kje mladi Slovenci vidijo prednosti življenja v tujini?
R4: Ali so visoko izobraženi mladi Slovenci seznanjeni z državnimi ukrepi za zajezitev
bega možganov in spodbujanje mladih k vrnitvi v Slovenijo?
7

Metodologija, uporabljena v tej nalogi, vključuje zgodovinsko in družbeno analizo razlogov,
ki so vodili v pojav bega možganov. Nato je skozi sintezo podatkov pojav predstavljen v
slovenskem kontekstu. V raziskovalnem delu naloge je uporabljena metodologija
poglobljenega intervjuja z visoko izobraženimi mladimi, ki so izkusili življenje v tujini. S
pomočjo analize intervjujev ter pojasnilom idej, o podprtih z relevantno literaturo, so
predstavljeni ukrepi, ki bi lahko spodbudili izobražene mlade k vrnitvi v matično državo
oziroma spodbudili njihovo kroženje med državami odselitev in priselitev.
Naloga je strukturirana tako, da so najprej predstvaljena migracijska gibanja na splošno in
njihov učinek na države odhoda in prihoda. Nato je predstavljen sociološki pregled problema
bega možganov, in sicer v svetovnem, evropskem in slovenskem kontekstu. Na tej točki so
predstavljeni tudi različni državni programi za spodbujanje zaposlovanja mladih, ki so tudi
kritično ocenjeni. V empiričnem delu naloge je najprej predstavljena metoda poglobljenega
intervjuja, uporabljena za razumevanje visoko izobraženih mladih Slovencev, ki imajo
izkušnje z delom v tujini. Naloga želi predstaviti njihove motive, čustva, stališča in želje ter
percepcijo pojava bega možganov v Sloveniji. Raziskovalnim ugotovitvam sledijo
priporočila, s katerimi bi lahko problem zmanjšali oziroma bi nanj pozitivno vplivala.
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2

MEDNARODNE MIGRACIJE

Projekcije Združenih narodov predvidevajo, da bo svetovno prebivalstvo naraslo s 7,4
milijarde ljudi leta 2016 na 9,2 milijarde leta 2050. Povečalo naj bi se predvsem število
prebivalcev v manj razvitih državah, medtem ko bodo bolj razvite države glede na število
prebivalcev ostale približno enako velike, kar bo v veliki meri odvisno tudi od migracij. Bolj
razvite države (kot so Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Rusija, Velika Britanija itd.) se
bodo morale sčasoma odločiti, ali so pripravljene sprejeti mednarodne migracije kot odgovor
na nizko stopnjo rodnosti in starajoče se prebivalstvo (Arnold, 2012).
Dandanes so migracije relativno pogost pojav, večina svetovnih migracij pa poteka znotraj
države rojstva. Mednarodne migracije so nekoliko kompleksnejši pojav, saj zadevajo več
ekonomskih, političnih, socialnih, kulturnih in varnostnih aspektov. Migracije so prepletene z
geopolitiko, trgovino in kulturno izmenjavo in prinašajo priložnosti za države, podjetja in
družbene skupnosti. Migracije pa seveda niso vedno posledica pozitivnih okoliščin, skrb
vzbujajoče so predvsem neredne migracije. V zadnjih letih je bil opazen tudi porast migracij,
ki so bile posledica civilnih oziroma transnacionalnih vojn in konfliktov, pri čemer je
ocenjeno, da je bilo leta 2016 40,3 milijona ljudi razseljenih in 22,5 milijona beguncev
(International Organization for Migration, 2018).
Kljub temu pa večina mednarodnih migracij poteka legalno (International Organization for
Migration, 2018). Porast migracij je postal pomemben trend, glede na to da se je število
mednarodnih migrantov povišalo s 36 milijonov leta 1991 na 150 milijonov migrantov v letu
2000 in 244 milijonov leta 2015 (Arnold, 2012; Huynh, 2013; International Organization for
Migration, 2018). Danes je tako ocenjeno, da v tujini dela in živi kar 3,3 % svetovne
populacije (International Organization for Migration, 2018).
Veliko posledic migracij je pozitivnih, tako za migrante kot za njihove družine in velikokrat
tudi za države, iz katerih migranti prihajajo. Migranti običajno lahko pričakujejo, da bodo v
tujini prejeli mnogo višjo plačo, kot bi za enako delo dobili doma, kar ima pozitivne posledice
za migranta in njegovo družino. Poleg tega so raziskave tudi pokazale, da emigracije lahko
znižajo brezposelnost, zmanjšujejo stopnjo revščine in s primernimi politikami bogatijo širši
ekonomski in družbeni razvoj v državah rojstva. Pogosto je valuta v kateri migranti pošiljajo
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denar svojim družinam v državo rojstva, bolj zanesljiva kot variabilna valuta doma
(International Organization for Migration, 2018). Nakazila strmo rastejo iz leta v leto in so se
med letoma 2000 in 2010 povečala kar za tri in polkrat (Huynh, 2013) ter danes, gledano
globalno, presegajo uradno razvojno pomoč kar za trikrat. Migracije tudi omogočajo prenos
znanja, sposobnosti in tehnologije, kar vodi v ekonomsko rast. Pozitivni učinek pa je bil
zaznan tudi v revnejših državah in v državah, kjer vladajo konflikti, saj imajo migranti
pomembno vlogo v postkonfliktni rekonstrukciji (International Organization for Migration,
2018).
Migracije so pogosto pozitivne tudi za državo priselitve, kar pa je odvisno od tega, koliko se
sposobnosti migranta skladajo z zahtevami trga in značilnostmi ekonomije. Na splošno
migranti doprinesejo k ekonomiji in imajo pozitiven vpliv na BDP priselitvene države.
Migranti hkrati pomagajo zakrpati luknje na trgu dela, tako na strokovnih področjih kot v
nižjekvalificiranih poklicih (International Organization for Migration, 2018).
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3

BEG MOŽGANOV

Koncept bega možganov se nanaša na večinoma prostovoljno in legalno migracijo (visoko)
kvalificiranih ljudi in njihovih družin v druge države ali regije. Ta migracija človeškega
kapitala (ki se nanaša na znanje in sposobnosti) običajno poteka od držav v razvoju do
industrializiranih in bogatih držav, njihove učinke pa včasih občutijo tudi razvite države (Kelo
in Wächter, 2004; Hebblethwaite, 2013). Beg možganov je običajno posledica različnih
socialnih faktorjev, kot so nizka gospodarska razvitost države, revščina, nizke plače,
ekonomska kriza, etično ali religijsko preganjanje, konflikti, politična nestabilnost in
korupcija, kratenje človekovih pravic in omejevanje svobode, kriminal, upad izobrazbenega
standarda, nezadovoljiva infrastruktura, pomanjkljiva zdravstvena oskrba ali okoljska kriza
(Hebblethwaite, 2013; Roudgar, 2014).
Države prejemnice so privlačne za imigracijo zaradi družbene stabilnosti, močne
infrastrukture, višjih plač, družbene mobilnosti ipd. 60 % vseh svetovnih migrantov se seli v
bolj razvito državo, preostali delež mobilnosti pa poteka med razvitima državama. Selitev
ljudi iz bolj v manj razvito državo je izjemno redka, saj okoli 90 % visoko spretnostnih
migrantov živi v državah OECD (Hebblethwaite, 2013). S povečanjem razširjenosti interneta
so v zadnjih letih za imigracijo postale popularne zahodne države zaradi svojih socialnih in
kulturnih dimenzij (Roudgar, 2014).
Beg možganov se je začel že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, čemur je sledil priliv
možganov, ko se je veliko visoko kvalificiranih delavcev selilo zaradi prevelike produkcije
države selitve in posledično pomanjkanja priložnosti. V poznih osemdesetih letih je prišlo do
izmenjave možganov, pojava, ki se navezuje na izmenjavo visoko kvalificiranih delavcev med
dvema državama. V poznih devetdesetih letih se je v akademski sferi razvil tudi pojem
kroženja možganov, ki se nanaša pojav dinamičnega gibanja človeškega kapitala1. V času
globalizacije je krožni proces pridobivanja in izgube visoko kvalificiranih delavcev relativno
pogost pojav. V tem času je bila zaznana očitna rast začasnih mobilnosti, kamor uvrščamo
tudi mednarodno mobilnost, pri čemer ljudje živijo v dveh ali več prostorih, se selijo naprej in

1

Človeški kapital je izraz, ki se je razvil v ekonomiji in se nanaša na spremembe v ljudeh, kot so razvoj znanja,
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nazaj ali pa imajo celo svoje podjetje odprto v različnih delih sveta oziroma ponujajo svoje
storitve na globalni ravni (Breinbauer, 2007; Ograjenšek in drugi, 2011; Plume, 2012).
Pozitivni učinki migracij se običajno odražajo v na splošno boljši oskrbi otroka migranta in v
denarju, ki ga migranti pošiljajo družini v svojo primarno državo. Čeprav se to morda zdi
pozitivno za državo prejemnico, pa se negativna plat teh transferjev kaže v tem, da je ta denar
običajno porabljen za potrošniške dobrine, namesto da bi bil produktivno investiran v nekaj,
kar bi lahko denar pomnožilo. Migranti državam priselitev tudi olajšajo pritisk na pokojninski
sklad, kar je za visoko razvite države z vedno večjim deležem starega prebivalstva nekaj zelo
pozitivnega (International Organization for Migration, 2018). Te se vedno pogosteje na
migracije, predvsem na visoko kvalificirane, tudi zanašajo, saj so odgovor na njihove in
globalne družbene in ekonomske potrebe (Kotkin in Ozuna v Roudgar, 20142).
Imigranti v razvitih državah imajo običajno na začetku integracijske težave, kot so neznanje
jezika ter nepoznavanje politike in kulture, pogosto pa so tudi zaposleni v službah, za katere
so prekvalificirani (Plume, 2012; Hebblethwaite, 2013; Roudgar, 2014). Medtem ko visoko
razvite države povečujejo nivo človeškega kapitala in razvojni potencial s prilivom
možganov, se v državah z močnim begom možganov potencial zmanjšuje (Straubhaar, 2000 v
Roudgar, 2014).
Visokokvalificirani migranti se običajno zaposlijo v zdravstveni in medicinski industriji,
poslovnem, bančnem in finančnem sektorju ter računalniški, informacijski in visoki industriji.
To pa tudi pomeni, da primarne države čutijo pomanjkanje osebja ravno v teh industrijah
(Hebblethwaite, 2013).
Tudi primarne države lahko od migracij profitirajo, in sicer v primeru da se migrant v svojo
domovino vrne z novim znanjem ter ga tam tudi uporabi in deli. Kljub temu pa so negativni
učinki bega možganov pogosto močnejši od pozitivnih učinkov vrnitve možganov
(Hebblethwaite, 2013; International Organization for Migration, 2018).
Pri pojavu bega možganov je pogosto primarna država tista, ki izobrazi svoje državljane z
davkoplačevalskim denarjem in jih nato izgubi v tujini ter posledično čuti primanjkljaj
terciarno izobraženih državljanov. Beg možganov se v primarnih državah odraža predvsem v

2

Roudgar, I. (2014, september). The Global Brain drain: Theory and Evidence. LAP Lambert
Academic Publishing.
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izgubi sedanjih in prihodnjih prihrankov, pobranih davkov, davkoplačevalnih investicij,
izobrazbi in izgubi vodstva (Hebblethwaite, 2013).
Države, ki so tako rekoč žrtve bega možganov, pa lahko sprejmejo tudi razne ukrepe za
zajezitev problema. Hebblethwaite (2013) opozarja, da je za države odseljevanja pomembno
predvsem, da povečajo dohodke visoko izobraženim in kvalificiranim delavcem ter ponovno
presodijo distribucijo davkov. Države bi morale zmanjšati davek na dohodek ali pa dobro
utemeljiti redistribucijo davkoplačevalskega denarja v izobraževalne in zdravstvene institucije
za splošno dobro. Vrnitev možganov lahko omogočijo tudi proaktivni ukrepi za zaposlovanje
tujcev, vendar pa lahko po drugi strani ukrepi za odprto imigracijo vodijo v nacionalistična in
antiimigracijska nagnjenja državljanov.
Drugi ukrepi, ki bi jih države odseljevanja lahko sprejele, se nanašajo na spodbujanje
zaposlovanja ljudi z nižjih socialnim kapitalom3 ter uporabo domačega jezika in lojalnost
skozi kultivacijo skupnostnih vezi. Ključnega pomena je tudi povečanje zaupanja državljanov
v njihovo državo, kar se lahko izboljša z močnejšim posredovanjem v primerih korupcije,
nepotizma in neodgovarjanja posameznikov na pomembnih položajih za lastna dejanja.
Nazadnje pa bi bili potrebni tudi regulacija in pogajanje z delavci, ki iščejo mednarodne
priložnosti, da se v določenem času vrnejo domov in svoje novo pridobljeno znanje delijo s
svojimi sodržavljani (Hebblethwaite, 2013).

3.1 Beg možganov iz držav članic Evropske unije
Zametki današnjih evropskih migracijskih politik so se pojavili že v štiridesetih letih
prejšnjega stoletja, ko so zahodnoevropske države uvajale politike sistematičnih priselitev, da
bi zagotovile rotacijo delavcev. Leta 1974 so te politike ustavili in kot razloga navedli naftno
krizo in ekonomsko stagnacijo. Danes avtorji opozarjajo, da je bila to bolj posledica
povečanja stalnih selitev migrantskih delavcev, ki so zahtevali vse več socialnih pravic zase in
svoje družine. Takratni sistem je ločeval tujce od domačinov in jih posledično puščal
ekonomsko šibke in diskriminirane, kar je vodilo v razvoj specifično migrantskih sosesk,

3

Socialni kapital se nanaša na posameznikov dostop do resursov, ki po Bourdeuju ustvarjajo neenakosti v
družbi, interes zanje in njihovo kontrolo. Coleman socialni kapital pojmuje nekoliko drugače in pravi, da so ti
resursi producirani in dostopni znotraj družbe in facilitirajo določena dejanja (Coleman, 1988).
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socialno izključenost in visoko brezposelnost migrantov. V zgodnjih devetdesetih letih je
zaradi razpada večnacionalnih držav vprašanje migracije spet postalo aktualno, pri čemer so
se migracijske poitike ponovno zaostrile. Zadeve pa so se začele spreminjati na prelomu
stoletja, ko je bilo dokazano, da imajo države priseljevanja (v ospredju je bila Nemčija)
bistveno višji BDP od držav, ki sprejemajo le malo imigrantov. Visoko razvite države so tako
začele privabljati izobraženo delovno silo iz manj razvitih držav, zaradi česar je v državah
odselitev začelo primanjkovati osebja na področjih ekonomije, zdravstva in izobraževanja,
upočasnil pa se je tudi njihov razvoj (Medica, 2011).
Temelji skupne migracijske politike EU temeljijo na Amsterdamski pogodbi in sklepih
zasedanja Evropskega sveta v Tampereju leta 1999, ko so strokovnjaki migracijsko
problematiko prenesli z državnega nivoja na mednarodni nivo Evropske unije. Osrednje
politike so se nanašale na sodelovanje med članicami, skupno azilsko politiko, pravično
ravnanje z državljani držav tretjega sveta in skupno kontrolo migracijskih tokov. Ta nova
evropska migracijska politika je tudi poudarila pomembnost prilagajanja potrebam trga dela
in ohranjanja konkurenčnosti (Medica, 2011).
Beg možganov se je v Evropi okrepil v letih 2007 in 2008, ko je ekonomska kriza močno
prizadela predvsem južne in vzhodne članice Evropske unije. V Romuniji je zaradi odhoda
mladih zdravstvenih delavcev v tujino ostalo skrb vzbujajoče nizko število zdravstvenih
delavcev. Na Portugalskem se je, 20 % mladih profesionalcev odselilo v druge evropske
države v iskanju priložnosti in zaposlitve. V Grčiji je bila leta 2014 stopnja brezposelnosti
mladih kar 56,8 %. Selitev mladih iz južnih in vzhodnih držav Evropske unije pa vpliva tudi
na severne in zahodne države članice, kjer visoko kvalificirani migranti ogrožajo zaposlitev
številnih mladih visoko izobraženih državljanov (Anastasiu, 2014).
Dandanes si EU prizadeva spodbuditi kroženje možganov, kar bi (vsaj teoretično) pozitivno
vplivalo na vse akterje (države imigracije, emigracije in migrante). Čeprav EU spodbuja prost
pretok ljudi v Uniji, pa pogosto “rastoče ekonomske potrebe po tuji delovni sili spremlja
močno družbeno nasprotovanje” (Medica, 2011, 16). To je predvsem rezultat povečanih
nedokumentiranih migracij in večjega števila prosilcev za azil ter politike in medijskega
poročanja, ki tujce pogosto prikazujejo kot grožnjo domačinom v smislu odvzema delovnih
mest, grožnjo kulturi in razlog za povečano stopnjo kriminala (Medica, 2011).
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Leta 2016 je v Evropo imigriralo 4,3 milijona ljudi, od tega jih je bilo 1,3 milijona
državljanov EU, medtem ko je 3 milijone emigratov odšlo iz ene od držav članic EU
(Eurostate, 2018). Med članicami EU, ki imajo podatke na razpolago, so Španija, Avstrija in
Nemčija države z najvišjo stopnjo mladih tujcev (15–29 let), in sicer ti predstavljajo 15 %, 14
% in 12 % mladega prebivalstva. Medtem ko je približno polovica migrantov v EU
državljanov EU, imata Latvija in Slovenija kar 97 % in 92 % migrantov, ki prihajajo iz
Evrope, vendar ne iz Evropske unije. Te imigracije so v večini držav članic omilile problem
padajočih stopenj rojstva in nekoliko uravnovesile starostno strukturo v državah priselitve
(Eurostat, 2009).
Medtem ko se ženske v nekaterih državah, kot je npr. Finska, od doma odselijo nekje pri
dvaindvajsetih letih, se v drugih državah, kot so Slovenija, Italija in Malta, odselijo šele okoli
devetindvajsetega leta (moški se v povprečju odselijo leto ali dve pozneje). V Evropski uniji
se vse več ljudi odloči za visokošolsko izobraževanje, za današnjo generacijo mladih pa bo
ključnega pomena vseživljensko učenje (Eurostat, 2009).
Glede na vedno višjo stopnjo migracij Evropska unija predlaga predvsem skrb za dobre
integracijske politike migrantov in dialog glede migracij in strpnosti. Medtem ko nekatere
države ne vidijo bistvenih razlik med migranti druge generacije in domačini v smislu
zaposlitve, politične participacije, stopnje izobrazbe itd. (tj. Velika Britanija in Švedska), spet
druge države (tj. Belgija in Italija) na tem področju vidijo velik razkorak. Pomembno je, da se
države učijo iz izkušenj drugih in ustrezno izboljšujejo svoje integracijske politike
(Batsaikhan, Darvas in Raposo, 2018). Pojavljata pa se tudi vprašanji potrebe po nizko
kvalificiranih delavcih, katerih dela so običajno slabše plačana, in kako izboljšati njihov
položaj v družbi. Kot trdi Medica (2011), bi migracija morala postati katalist za ekonomski
ravoj in gospodarsko rast.
Videti je, da so migracije iz leta v leto vse pogostejše, mnoge države pa jih poskušajo
upočasniti na svoj način. Po svetu so bile organizirane že različne kampanje; nekatere so
spodbujale občutek pripadnosti in kulturne identitete v povezavi z domačo državo, druge pa
so videle prednost v višjem financiranju akademskih in raziskovalnih strok.
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3.2 Primeri ukrepov po svetu za zamejitev bega možganov
Ena izmed najaktivnejših držav na področju bega možganov je Kitajska, ki je mobilizirala
številne institucije v zamejstvu (tj. ambasade, konzultate, organizacije in omrežja). S tem je
usposobila veliko ljudi, ki sledijo visoko izobraženim ljudem v zamejstvu in jih spodbujajo,
da pomagajo tudi na domačem ozemlju. Poleg tega je Kitajska vlada z investiranjem v razvoj
raziskovalnih institucij ustanovila privlačno domače okolje za strokovnjake in uveljavila
mehanizme

za

poenostavitev

vrnitve

možganov.

Država

tudi

uspešno

izkorišča

komunikacijske tehnologije, ki omogočajo lažje povezovanje posameznikov (Zweig, 2006).
Pri Kitajskih izseljencih na Japonskem pa se je pokazalo, da so na vrnitev možganov vplivali
predvsem močni socialni in kulturni dejavniki, ki dajejo ljudem psihološko zadoščenje (Xue,
2012 v Roudgar, 20144).
Čeprav je Singapur znan po svoji večkulturnosti, je država od osamosvojitve 1965 doživela
veliko rasnih sporov, ki so bili posledica mešanja kitajske, malavijske, indijske in drugih
kultur. To je tudi otežilo razvoj homogene identitete prebivalstva, ki bi spodbudila občutek
pripadnosti in povezovanja. Singapurska vlada je v zadnjih letih (z medijskim nadzorom)
začela uporabljati hrano in kulinariko kot orodje za gradnjo nacionalne identitete. Tudi v
zamejstvu je začela kampanjo, ki je izseljence spomnila na domačo kuhinjo (Duffy in Ashley,
2012).
Nikolić, Mraović in Ćosić (2010) so v kvalitativni raziskavi o begu možganov iz Bosne in
Hercegovine ugotovili, da javne institucije v državi nimajo strategije za ukvarjanje z begom
oz. vrnitvijo možganov. Čeprav so za to od mednarodnih organizacij dobili finančno pomoč
in so visoko izobraženi Bosanci v zamejstvu pokazali interes za razvoj BiH, država za razvoj
programov ni pokazala veliko zanimanja. Raziskava je pokazala, da bi se visoko izobraženi
posamezniki v zamejstvu vrnili, če bi lahko dobili službo na svojem področju in če bi čutili
finančno in politično stabilnost države. To pa ne velja samo za BiH, saj imajo tudi srednje- in
vzhodnoevropske države zelo šibke mehanizme in nimajo sistematičnega pristopa k
ukvarjanju z ljudmi v zamejstvu. Različne raziskave nakazujejo na to, da so ljudje, ki živijo v
tujini, zainteresirani za sodelovanje z domačo državo, a veliko držav, ki izgubljajo svoje
izurjene državljane, te priložnosti na izkoristi. Avtorji zato poudarjajo, da je vzpostavitev
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mostu med vlado in znanstveniki ključnega pomena za vrnitev možganov. Po drugi strani pa
Ciumasu (2010 v Roudgar, 2014) poudarja, da se ob gibanju možganov ustvarjajo tudi
intelektualne diaspore; te ustvarjajo silnice, ki možgane povezujejo ter spodbujajo raziskave
in razvoj v domačih državah. To pomeni, da aktivnosti in interesi ljudi in podjetij (doma in po
svetu) tako posredno podpirajo prizadevanje vlade za zaustavitev bega možganov.
Vlaganje v raziskovalne institucije je izredno pomembno pri ustavljanju bega možganov. V
Tajvanu je vlada vzpostavila najbolj razvit tehnološki park v Vzhodni Aziji pa tudi davčne in
finančne spodbude za mlade v zamejstvu. (Marcus Noland in drugi, 2008 v Roudgar, 20145).
V Južni Koreji in na Japonskem se je nenehen tehnološki in industrijski napredek pokazal kot
pomeben dejavnik in učinkovit mikropristop (Pourezzat in drugi, 2011 v Roudgar, 20146). V
Indiji je vlada začela posodabljati zakonodajo, ki bi omogočila farmacevtskim podjetjem, ki
so primarno v družinski lasti, okolje, kjer lahko naprej razvijajo svoje raziskovalne zmožnosti
(Kale in drugi, 2008 v Nikolić in drugi, 20107). Na Hrvaškem pa je vlada vložila 2 milijona
dolarjev v razvoj Mediteranskega inštituta za raziskovanje življenja v nekdanji Titovi
rezidenci na obali, ki ponuja privlačno delovno okolje za raziskovalce (Tung, 2006).
Zanimiv pa je tudi primer Irana, ki je v 80-ih letih prejšnjega stoletja doživel kulturno
revolucijo. Takrat je vlada zaprla vse univerze in visokošolske institucije, zaradi česar se je iz
države izselilo veliko izobraženih ljudi. V zadnjih letih so v Iranu razvili raziskovalno
univerzo in okolje, ki povezuje raziskovalne profesorje in voditelje na določenih področjih,
kar koristi študentom in stroki, hkrati pa pripomore k zaustavljanju bega možganov (Khajavi
and Abbasian, 2011 v Roudgar, 20148).
Pri intervencijah, ko zakonodajalci oblikujejo kampanje usmerjene na posameznike, pogosto
pride do razkoraka med samim ukrepom in njegovo izvedbo. To je najpogosteje posledica
neučinkovite koordinacije in razpolaganja z denarjem. Poleg tega se politična korupcija,
upoštevanje zakonov in demokratičnih principov kažejo za ključne dejavnike pri begu
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možganov in preprečevanju njihove vrnitve. Tako lahko razvite države obnovijo zaupanje
državljanov v javni sektor ter hkrati promovirajo inovacijo in pošteno konkurenco v zasebnem
sektorju (Roudgar, 2014).
Pri ukrepih, usmerjenih v politiko in družbeno stukturo, je pogosto kultura osrednjega pomena
(kot prej omenjeni primer promocije domače kuhinje med Kitajci, živečimi v Singapurju).
Povezovanje znanstvenikov doma in v zamejstvu ima lahko zelo pozitivne učinke na
preprečevanje bega možganov (Roudgar, 2014).
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4

BEG MOŽGANOV IZ SLOVENIJE

Za razumevanje okoliščin, v katerih prihaja do bega možganov med mladimi Slovenci, je
treba upoštevati slovenska demografska gibanja, ki so predvsem posledica gospodarskih
gibanj, hkrati pa so odvisna tudi od starostne strukture.

4.1 Demografska gibanja mladih Slovencev
Mladi v Sloveniji se vedno pogosteje odločajo za študij. Delež prebivalstva, ki ima
dokončano ali nedokončano osnovno šolo, se konstanto niža – iz 28,2 % v 2002 na 21,9 %
leta 2014. Znižal se je tudi delež tistih s srednjo poklicno, tehniško, strokovno ali splošno
izobrazbo, in sicer s 57,9 % leta 2002 na 55,2 % leta 2014. Po drugi strani pa je narasel delež
visoko izobraženega prebivalstva s 13,9 % leta 2002 na 22,9 % leta 2014. Delež terciarno
izobraženega prebivalstva iz leta v leto narašča, ne le med mladimi, pač pa v vseh starostnih
skupinah, glede na spol pa predvsem med ženskami (Zavod RS za zaposlovanje, 2015).
Slovenija je v evropskem vrhu po številu mladih, ki se terciarno izobražujejo, kar je veljalo
tudi v obdobju gospodarske krize (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Republike Slovenije, 2016a). V naši državi je v primerjavi z Nemčijo ali Avstrijo
dvakrat več mladih med 20 in 24 letom, ki so vključeni v terciarno izobraževanje. Ne samo,
da se vse več mladih odloča za visokošolsko izobraževanje, veliko mladih tudi podaljšuje čas
študija, kar vzbuja pomisleke o njegovi sistemski urejenosti (Lavrič in drugi, 2010).
Brezplačno študiranje, socialne ugodnosti študentskega dela, državno štipendiranje in
zmanjšanje pritiska na mlade, da se vključijo na trg dela, so ključni dejavniki, ki vodijo v
podaljševanje študentskega statusa (Lavrič in drugi, 2010).
Po podatkih iz leta 2014 mladi (od 15 do 29 let), če odmislimo razširjeno študentsko delo (ki
se do nedavnega ni štelo v delovno dobo), večinoma vstopajo na trg dela po končanem
šolanju, skoraj nobeden pred dvajsetim letom starosti, 22,8 % po dvajsetem letu, 75,7 % pa po
petindvajsetem letu starosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Republike Slovenije, 2016a). Čeprav je za gospodarstvo izjemno pomembno, da mladi
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vstopajo na trg dela, pa so bile zaposlitvene možnosti v zadnjih letih (predvsem zaradi krize)
zanje omejene (Zavod RS za zaposlovanje, 2015).
Od finančne krize leta 2008 je bil opažen tudi trend, da mladi sprejemajo zaposlitev pod svojo
izobrazbeno ravnijo. Pripravljeni so opravljati fleksibilnejše oblike dela, medtem ko
vzporedno iščejo primernejšo zaposlitev. Posledično mladi zaposlitev dobijo v povprečju kar
enkrat hitreje kot odrasli, in sicer v 12,9 meseca, medtem ko so odrasli brezposelni v
povprečju 31,6 meseca (Zavod RS za zaposlovanje, 2015). Po drugi strani pa se povečuje
delež mladih, ki so izrazito dolgotrajno brezposelni; leta 2015 je bilo kar 15,1 % mladih
brezposelnih dve leti ali več, v tem deležu pa je tudi vedno več diplomantov (Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, 2017).
Pripravljenost mladih za opravljanje dela za določen čas je tudi razlog, da so ravno oni med
prvimi ostali brez dela, ko je ob krizi prišlo do odpuščanja. Delež zaposlenih se je med letoma
2008 in 2013 zmanjšal za 9,0 %, medtem ko se je delež zaposlenosti mladih zmanjšal kar za
34,9 % (Zavod RS za zaposlovanje, 2015; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti Republike Slovenije, 2016a).
V zadnjih letih, po krizi, so se nihanja brezposelnosti med mladimi nekoliko umirila, pri
čemer je bila leta 2014 opazna rast števila zaposlenih mladih. Te spremembe so posledica
pozitivnih gospodarskih razmer pa tudi uresničevanja različnih ukrepov na področju
zaposlovanja mladih, kot je Jamstvo za mlade, ki bo predstavljeno v nadaljevanju (Zavod RS
za zaposlovanje, 2015; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Republike Slovenije, 2017). ZRSZ v skladu z Zakonom o urejanju trga dela izvaja tudi
ukrepe, kot sta vseživljenjska karierna orientacija in aktivna politika zaposlovanja, v okviru
katerih pripravljajo aktivnosti, kot so informiranje o trgu dela, (učenje veščin za) samostojno
vodenje kariere in karierno svetovanje. Karierni centri so danes dejavni na vseh slovenskih
univerzah. Za mlade, ki niso dokončali srednje šole, pa ima ZRSZ urejen sistem spremljanja
in vodenja skozi dodatno svetovanje in pomoč glede šolanja, usposabljanja ali vključitev v
PUM-O oziroma Projektno učenje mlajših odraslih. ZRSZ predlaga tudi večji in zgodnejši
poudarek na zaposlitvenih možnostih mladih med srednješolskim izobraževnjem, in ne le v
zadnjem letniku, ko se mladi odločajo za vpis v višješolske ustanove (Zavod RS za
zaposlovanje, 2015).
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Kljub vsemu, tudi nedavni krizi, mladi ostajajo precej optimistični. Delež mladih, ki so s
svojim življenjem v Sloveniji na splošno zadovoljni, je kar 80 %. Vseeno pa se povečuje
zaskrbljenost zaradi negotovosti glede zaposlitve, stanovanjske problematike in pomanjkanja
denarja (Urad Republike Slovenije za mladino, 2016).

4.2 Mladi Slovenci in mobilnost
Leta 2004 je bila izvedena slovenska kvantitativna raziskava, ki je preučevala meddržavno
mobilnost in potencialno odseljevanje mladih visoko izobraženih posameznikov v tujino.
Vprašalnike so poslali mladim, ki so se udeležili študentske izmenjave v okviru programa
Erasmus (med letoma 1999 in 2004) in tistim, ki so študirali v okviru programov, pri katerih
je mobilnost pogostejša. Zanimalo jih je, ali obstaja povezava med udeležbo v programu
Erasmus in iskanjem službe v tujini po končanem študiju. Raziskava je pokazala, da je eden
izmed glavnih razlogov za migracijo (poleg ekonomskih in političnih dejavnikov) vtis, da
tujina ponuja boljše priložnosti. Izpraševanci so si želeli razširiti znanje, pridobiti mednarodne
izkušnje,nadgraditi znanje jezika in veščin ter si povečati splošno razgledanost. Polovica
vprašanih je omenila tudi umik iz domačega okolja, kar so avtorji povezali z željo po
osamosvojitvi. Študentje ekonomskih in pravnih smeri so svojo študijsko izmenjavo
povezovali z iskanjem zaposlitvenih možnosti, kar pa ni bilo osrednjega pomena za študente
humanističnih ved. Udeleženci izmenjav so poročali tudi, da z bivanjem v tujini niso imeli
pretiranih težav. Med študenti, ki se izmenjave (še) niso udeležili, je tretjina vprašanih
zainteresirana za zaposlitev v tujini za obdobje do treh let. Raziskava je tudi pokazala, da so
tisti z mednarodnimi izkušnjami zainteresirani za ponovni odhod v tujino (le odstotek jih je to
možnost zavrnilo). Sklep avtorjev raziskave je, da je možnost odselitve mladih izobraženih
Slovencev s predhodnimi izkušnjami v tujini precejšnja (Bevc in drugi, 2004).
V raziskavi Mladina 2010 je bil opravljen širok pregled današnjega položaja mladih v
Sloveniji. Rezultati so pokazali, da večina mladih Slovencev izkusi tujino, vendar pa je ta
izkušnja kratkotrajna. Leta 2008 je 3,6 % mladih (od 15 do 29 let) v tujini preživelo več kot
dva meseca, medtem ko je bilo mladih, ki so v tujino odšli za obdobje, daljše od 12 mesecev,
le 0,25 %. Čeprav se ta odstotek morda ne zdi velik, pa je del naraščajočega trenda že od 1998
(Lavrič in drugi, 2010). Narašča pa tudi udeležba na izmenjavah programa Erasmus, ki se je
je leta 2008 udeležil manj kot 1 % študentov (od leta 1999 do 2017 se je zanjo odločilo že več
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kot 40.000 mladih), medtem ko se delež vseh mobilnih slovenskih študentov od leta 1998 ni
bistveno spremenil in se giblje okoli 2 % (Lavrič in drugi, 2010; Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport Republike Slovenije, 2017).
Razlika v deležu tistih, ki si želijo izkusiti življenje zunaj Slovenije, in tistih, ki dejansko
migrirajo, bi lahko bila tudi posledica tega, da le 3 % mladih meni, da so štipendije za študij v
tujini dovolj visoke. To je potrdila tudi raziskava Evroštudenta, ki je pokazala, da udeleženec
izmenjave in njegova družina v povprečju krijeta kar 56 % stroškov. Mladi, ki se odločijo za
študij ali izmenjavo v tujini, so tako večinoma iz premožnejših družin, med njimi pa je več
žensk kot moških (Lavrič in drugi, 2010).
Pripravljenost mladih za selitev v tujino je relativno visoka; 56 % jih je odgovorilo, da so se
pripravljeni preseliti v drugo evropsko državo, nekoliko manj (35 %) pa bi se jih preselilo na
drugo celino. Ta delež je še večji med študenti: 63,8 %, od tega bi se jih bilo 41 %
pripravljenih preseliti za daljši čas in 22,8 za vedno (Flere in drugi, 2005 v Lavrič in drugi,
2010). Mladi so večinoma mnenja, da se je v tujini lažje zaposliti ter da so plače in delovne
razmere boljše (Lavrič in drugi, 2010). Čeprav si mnogi mladi želijo v tujino, se jih veliko za
to ne odloči, kar je po mnenju Mladinskega sveta Slovenije (2011) predvsem posledica
visokih stroškov, povezanih s selitvijo. Neučinkovita finančna podpora za mlade (večina
štipendij v Sloveniji na primer ne sme biti kombinirana z drugimi štipendijami) onemogoča
mladim s slabšim ekonomskim statusom, da se odločijo za mednarodno mobilnost.
To velja tudi v obratni smeti. Mladih, ki se priselijo v Slovenijo, da bi pridobili mednarodne
izkušnje, je relativno malo, Mladinski svet Slovenije (2011) pa pri tem poudarja, da zna biti
slovensko okolje nekoliko neprijazno do tujcev, še posebej tistih, ki pri nas iščejo stalno
prebivališče. Slovenske organizacije in podjetja se premalo zanimajo za različne podporne
instrumente, ki bi spodbujali mednarodne izmenjave.

4.3 Beg možganov v okviru priseljevanja, odseljevanja in stopnje rodnosti
Jankoš (2009) poudarja, da Slovenija ni nikoli ustrezno opredelila prebivalstvene politike. Pri
nas nimamo krovnega inštituta za spremljanje demografskega razvoja, ki ima izjemen vpliv
na družbeni, ekonomski in prostorski razvoj države, pač pa so slovenski raziskovalci
demografije razpršeni po različnih institucijah (Jankoš, 2009).
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Trenutna demografska slika Slovenije je posledica rodnosti, smrtnosti in selitev skozi več kot
sto let. V začetku devetnajstega stoletja so se Slovenci množično odseljevali, v obdobju obeh
svetovnih vojn se je poleg tega močno povečala smrtnost, rodnost pa je upadla. Po drugi
svetovni vojni je začelo število rojstev hitro naraščati, odseljevanje pa se je nekoliko umirilo.
Po letu 1957 se je v Slovenijo priselilo veliko prebivalcev iz nekdanjih jugoslovanskih
republik (Jakoš, 2009). Ta trend je trajal vse do leta 1988, ko je selitveni prirast predstavljal
kar 38 % celotnega povečanja števila prebivalcev. (Žlogar in Makovec, 2016). Kar se tiče
rodnosti, je bila leta 1980 rojena zadnja slovenska generacija, ki je štela 30.000 otrok, nato pa
se začel dolgotrajni upad števila rojstev, ki se odraža v iz leta v leto močnejšem negativnem
naravnem prirastu (Jakoš, 2009).
Medtem ko se število starejših (nad 65 let) povečuje, delež mladih (od 15 do 29 let) upada (s
24,1 % leta 1991 na 17,2 %, 2016). Rodnost se je v zadnjih desetletjih tako znižala, da ni več
trajnostna v okviru naravne reprodukcije prebivalstva (Zavod RS za zaposlovanje, 2015; Urad
Republike Slovenije za mladino, 2016). Za pozitivno rast prebivalstva mora biti stopnja
rodnost okoli 2 otroka na žensko, medtem ko je v Sloveniji že od leta 1980 nižja od 2 in se
danes giblje okoli 1,6 otroka na žensko (Jakoš, 2009; Sambt, 2017).
Posledično se zmanjšuje tudi število delovno sposobnih, to je oseb, starih od 15 do 64 let;
delež teh se je zmanjšal z 69,4 % leta 1995 na 67,3 % leta 2015. Napovedi pa so še nekoliko
slabše; v letu 2025 naj bi bilo delovno sposobnega 62,3 % prebivalstva, v letu 2055 pa le še
55,0 % (ko bo starejših od 65 let kar 30,1 % prebivalstva). Te spremembe prinašajo tudi
povečan pritisk na javne finance, predvsem na pokojninsko in zdravstveno blagajno, zaradi
česar bo Slovenija morala podaljševati delovno dobo in spodbujati aktivno staranje (Zavod
RS za zaposlovanje, 2015).
Podatki Statističnega urada Slovenije (2017), ki so razvidni v Tabeli 1, kažejo, da se je število
visoko izobraženih Slovencev, ki so se odselili v tujino, od leta 2011 do 2016 kar podvojilo in
je trenutno okoli 12000. Boljše priložnosti iščejo predvsem v Avstriji in Nemčiji (Sedej,
2016). Kot je razvidno iz Tabele 2, je največ odseljencev starih od 20 do 35 let, večina pa jih
ima srednješolsko ali višje- oziroma visokošolsko izobrazbo. Projekcije prebivalstva
napovedujejo, da se bo povprečni delež mladih v državah članicah EU znižal za 16 %, v
Sloveniji pa kar za 30 % (J. V., 2012).
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Tabela 4.1 Meddržavni selivci, stari 15 let ali več, 2011-2017
Meddržavni selivci, stari 15 let ali več, po SELITVAH, IZOBRAZBI, LETU
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Osnovnošolska ali manj

4405

4405

4136

4010

4038

4124

4197

Srednješolska

5968

6819

6280

6103

6940

7993

9632

Višješolska, visokošolska

1811

1679

1507

1707

2033

2276

2580

SKUPAJ

12184

12903

11923

11820

13011

14393

16409

Osnovnošolska ali manj

4254

4383

3613

3608

3481

3332

3514

Srednješolska

5388

6554

6110

6417

6634

7199

8266

Višješolska, visokošolska

1364

2075

2154

2510

2855

3024

3643

SKUPAJ

11006

13012

11877

12535

12970

13555

15423

Osnovnošolska ali manj

151

22

523

402

557

792

683

Srednješolska

580

265

170

-314

306

794

1,366

Višješolska, visokošolska

447

-396

-647

-803

-822

-748

-1,063

SKUPAJ

1178

-109

46

-715

41

838

986

Priseljeni iz tujine

Odseljeni v tujino

Selitveni prirast s tujino

Vir: Statistični urad Republike Slovenije [SURS] 2017a.

Tabela 4.2: Odseljeni državljani RS, stari 15 let ali več, po izobrazbi leta 2017
Odseljeni prebivalci, stari 15 let ali več po SPOLU, STAROSTNI SKUPINI,
IZOBRAZBI
Osnovnošolska
Leta
Srednješolska Višje/visokošolska
ali manj
15-19
312
39
0

Spol
SKUPAJ

20-24

230

569

134

25-29

104

745

823

30-34

96

673

643

35-39

98

522

464

40-44

78

425

291

45-49

63

362

155

50-54

62

256

103

55-59

72

166

69

60-64

97

146

42

65 +

192

257

96

Vir: Statistični urad Republike Slovenije [SURS] 2017b.
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Napovedi kažejo, da se bo slovenska populacija zmanjšala z dobrih dveh milijonov na 1,8
milijona (Eurostat) oziroma na 1,6 milijona (OZN) leta 2050. Glede na starostno strukturo in
ob predpostavki nizkega števila imigrantov pa lahko pričakujemo, da bo leta 2060 kar tretjina
prebivalstva delavno neaktivnega, kar se bo odražalo v pokojninski in zdravstveni
problematiki (Jakoš, 2009).
Čas je, da Slovenija razvije dolgoročno demografsko politiko, ki bi v ospredje postavila
predvsem povečanje rodnosti in ustrezno migracijsko politiko (Bevc in drugi, 2004; Jankoš,
2009). Za to in za preprečevanje emigracij je ključno ustvariti ugodne razmere za rojstvo in
vzgojo otroka, štipendiranje študentov in uspešno razreševanje stanovanjskega problema.
Mnogo je majhnih stanovanj, neprimernih za veliko gospodinjstvo, ki bi jih lahko država
ugodno oddajala mladim in jim s tem omogočila, da bi se hitreje osamosvojili, imeli otroka in
s tem povečali možnost rojstva drugega ali tretjega otroka (Jankoš, 2009).
Poleg tega pa bi država morala razviti politiko, s katero bi zadržala domače prebivalstvo ter
hkrati spodbujala vračanje emigrantov, zdomcev, izseljencev in njihovih potomcev v
Slovenijo. Selektivna migracijska politika bi lahko dala prednost kadrom, ki jih v Sloveniji
primankuje, in tistim, za katere bi bili potrebni nižji integracijski stroški. Pomembno pa bi
bilo uveljaviti tudi načine za aktivno integriranje priseljencev po načelih Evropske unije o
nediskriminiranosti (Bevc in drugi, 2004).

4.4 Problemi mladih raziskovalcev v Sloveniji
Za razumevanje bega možganov je zanimiva tudi raziskava profesorjev Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani, ki so ugotavljali učinkovitost programov za zaposlovanje in rast na
delovnem področju mladih raziskovalcev. Raziskava je pokazala, da se mladi raziskovalci v
Sloveniji spopadajo s številnimi težavami: neurejenim makrosocialnim okoljem, ki se odraža
v zaposlitvah za določen čas, nejasnostmi glede pristojnosti med ministrstvom, agencijami in
institucijami, slabo raziskovalno infrastrukturo, pretiranimi pedagoškimi obveznostmi v
visokošolskih institucijah ipd. Čeprav je veliko raziskovalcev omenilo, da je kakovost
življenja v Sloveniji visoka, pa avtorji raziskave niso mnenja, da bi to imelo ključni vpliv na
odločitev glede selitve v tujino na dolgi rok. Sklep avtorjev je, da je verjetno najpomembnejši
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razlog za selitev mladih raziskovalcev v tujino nerazvitost specifičnih strok v Sloveniji
(Ograjenšek in drugi, 2011).
Želja po delu v specifični stroki pa ne vodi nujno v beg možganov, temveč sta njena posledica
lahko tudi izmenjava in kroženje možganov. Ta pojava dolgoročno prinašata pozitivne
rezultate, saj dajeta mladim slovenskim raziskovalcem priložnost za vključitev v mednarodne
raziskave in omogočata izmenjavo informacij med različnimi institucijami (Ograjenšek in
drugi, 2011).
Pomanjkanje priložnosti za visokokvalificirane posameznike je v Sloveniji problem že
desetletja. V nadaljevanju si bomo ogledali programe za izboljšanje razmer za mlade
raziskovalce v državi.

4.5 Programi, usmerjeni k ustvarjanju priložnosti za mlade
Program financiranja in usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(1985–2009) je bil prvi državni program, osredotočen na problem bega možganov. Vlada si je
aktivno prizadevala za usposabljanje raziskovalcev, da bi zmanjšala neskladje med
akademsko sfero in trgom dela. Vanj je bilo vključenih 6495 mladih raziskovalcev,
usposabljanje pa jih je opravilo 5060, v povprečju 220 na leto. Podatki kažejo, da se jih je na
akademiji oziroma univerzi po usposabljanju zaposlilo okoli 60 %, 20 % se jih je zaposlilo v
gospodarstvu, medtem ko jih je v tujino odšlo le 1,2 %. Večina raziskovalcev se je ukvarjala z
biotehnologijo in naravoslovnimi vedami, nekaj pa tudi s humanistiko in družboslovnimi
vedami (Lučić, 2010).
Po podatkih ARRS-a (2017) se je med letoma 2012 in 2016 večina mladih raziskovalcev
(okoli 50 %) po šolanju zaposlila v slovenski akademskoraziskovalni sferi, okoli 15 % v
slovenskem gospodarstvu, medtem ko se jih je v tujini zaposlilo v povprečju 4 %, okoli 5 %
pa je v tujini nadaljevalo šolanje.
V Sloveniji je od let 2017 čutiti premik od pasivne k aktivnejši politiki zaposlovanja mladih.
Naša država je s pomočjo raziskav in finančnih sredstev Evropske unije sprejela vrsto
ukrepov in političnih programov za obravnavanje tega problema. Predvsem se je začela
izvajati socialna aktivacija nezaposlenih, ki že dlje časa prejemajo socialno pomoč, za kar je
Slovenija tudi dobila evropska sredstva. S pomočjo teh sredstev si prizadeva do leta 2022
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zaposliti 12500 ljudi, ki veljajo za nezaposljive. Pri tem je eden od ključnih ciljev pretrgati t.
i. kulturno revščino. Poleg izobraževanja bodo ti ljudje (tj. vsi, ki imajo težavo z zaposlitvijo
in so mlajši od 49 let) tudi prejemali 80 centov na uro ter bodo dobili povrnjene potne stroške.
Čeprav v Sloveniji socialno pomoč prejema približno 50000 ljudi, pri čemer je znaten delež
starejših od 49 let, pa se je država želela osredotočiti predvsem na na mlajše brezposelne, saj
je pred njimi daljša delovna doba (Cerar, 2017).
V nadaljevanju bodo predstavljeni in kritično pojasnjeni politični programi, ki so bili sprejeti
za povečanje zaposlitvene stopnje mladih.

4.5.1 Jamstvo za mlade
Jamstvo za mlade je nacionalni program, ki vsem brezposelnim mladim (do 29 let) jamči, da
jim bo v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih ponujena zaposlitev ali
usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko
institucionalnega oziroma praktičnega usposabljanja. Vsaki mladi osebi, ki se prijavi v
evidenco brezposelnih, sta zagotovljeni informiranje in karierno svetovanje. Njegov namen je
identifikacija potreb in aktiviranje posameznika za samostojno iskanje zaposlitve. Mlado
osebo nato svetovalec napoti na prosta delovna mesta, hitre zmenke z delodajalci in
predstavitve zaposlitvenih možnosti. Če mlada oseba ne dobi službe v določenem času, jo
ponovno povabijo na pogovor s svetovalcem, kjer pregledajo dotedanje prijave ter
preoblikujejo zaposlitvene cilje ali oblikujejo nove. Mladim, ki so pripravljeni iskati
priložnosti na evropskem trgu, predstavijo tudi EURES in sistem Moja prva zaposlitev
EURES, če imajo jasen cilj glede potencialnega delovnega mesta pa jim ponudijo tudi
nadaljnje izobraževanje, usposabljanje ali projektno učenje za mlajše odrasle (PUM-O)
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije,
2016a).
Izvedbeni načrt Jamstva za mlade sledi pozivu Evropske komisije, ki sicer mlade opredeljuje
kot stare od 15 do 25 let, v Sloveniji pa je bila ta doba podaljšana do 29. leta zaradi
razširjenosti terciarnega izobraževanja. Ta strateški načrt države vsebuje 15 ukrepov in
konkretne cilje. V ukrepih je določeno, da bi bilo treba več pozornosti nameniti zaposlitvenim
možnostim že v šolah, spodbujati kreativnost, inovativnost in podjetnost ter krepiti kadrovske
štipendije. Poudarjeni so tudi hitra aktivacija mladih, spodbujanje mednarodne mobilnosti in
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izvajanje posebnih aktivnosti za dolgotrajno brezposelne in ranljive mlade. Cilji pa
vključujejo tudi preprečevanje zaposlovanja mladih v prekarnih oblikah dela, spodbujanje
kmetijskih dejavnosti in odpiranje delovnih mest za mlade na podeželju, podporo podjetništvu
mladih (npr. program MLADI) ter projektom, namenjenim mladim (Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, 2016a).
Jamstvo za mlade za optimalen učinek uporablja integracijski pristop več resorjev, tj.
zaposlitvenega, gospodarskega in izobraževalnega. Za ustrezno izvajanje programa pa ni
odgovorno le Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ampak tudi
druga ministrstva, organizacije in zavodi, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s to
problematiko. V petih letih izvajanja programa (2016–2020) bo zanj namenjenih okoli 300
milijonov evrov, merjenje rezultatov programa pa naj bi potekalo mesečno s kvantitativnimi
metodami (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike
Slovenije, 2016a).
Pričakovanja o uspešnosti programa Jamstvo za mlade so glede na podatke refleksivnega
poročila za obdobje 2014–2015 bila bistveno večja od dejanskega uspeha. Razlogov je veliko:
nekateri načrtovani ukrepi se niso učinkovito izvajali oziroma se sploh niso izvajali,
sodelovanje deležnikov je bilo pomanjkljivo, zaradi česar je bila realizacija izvedbenega
načrta podpovprečna (dvotretinjska). Le desetina brezposelnih mladih je bila vključena v
zaposlitve, ki so trajale dlje od treh mesecev. Podatki so pokazali, da je program poznala le
tretjina mladih in skoraj tretjina od teh ga je ocenila negativno. V povprečju so mladi,
vključeni v program, dobili 1,8 ponudbe za vključitev v tečaje, usposabljanje ali zaposlitev.
Večina ni zavrnila nobene ponudbe, a so program Jamstva vseeno ocenili negativno zaradi
zapletenih

postopkov,

neuporabnosti,

neustreznosti

in

neprilagojenosti

tečajev

in

usposabljanj, dejstva, da so nekateri delodajalci izkoriščali program itd. V poročilu sta
poudarjeni tudi pomanjkljivo sodelovanje ministrstev in nekonherentno vodenje programa na
vladni ravni (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike
Slovenije, 2016b).
Kljub izvajanju programa se brezposelnost mladih ni bistveno znižala – s 26,2 % decembra
2013 na 23,9 % decembra 2015. Od mladih, ki so bili vključeni v program, jih je zaposlitev
dobilo le 9,3 %, medtem ko se je število dolgotrajno brezposelnih mladih celo povečalo, kot
se je povečalo tudi število prekarno zaposlenih mladih, ki so se ”prisilno” samozaposlili
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(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije,
2016b).
Jamstvo za mlade je teoretično dobro zastavljen program, vendar sta sporadičen pristop k
problemu ter slaba komunikacija med izvajalci pripeljala do mnogih nejasnosti glede
pristojnosti in odgovornosti. Jasnejša hierarhična stuktura z vnaprej določenimi dolžnostmi in
odgovornostmi različnih entitet bi lahko pozitivno vplivala na uspešnost programa. Hkrati pa
bi bilo treba analizirati uspešne in tudi neuspešne vidike programa, saj bi to lahko pripomoglo
tudi k boljši zasnovi programa v prihodnje.
K zaposlovanju mladih bi pripomogla tudi boljša komunikacija s podjetji glede njihovih
potreb. To bi izvajalcem programa omogočilo, da bi delovna usposabljanja bolje uskladili
glede na potrebe trga dela. Usposabljanja bi se na primer lahko izvajala neposredno v
podjetju, to pa bi se lahko po določenem času odločilo, ali želi pripravnika tudi zaposlilti.

4.5.2 Trajno zaposlovanje mladih
Trajno zaposlovanje mladih je 27,7 miljijonov vreden program, ki ga v 80 % financira
Evropska unija in v 20 % slovenska vlada. Nanaša se na zaposlovanje mladih za nedoločen
čas, pri čemer dobi delodajalec finančno pomoč 5000 evrov. Za pridobitev finančnih sredstev
mora podjetje najprej objaviti javni razpis za delovno mesto, zavod pa nanj napoti
brezposelne mlade, ki razpisu bolj ali manj ustrezajo. Po tem ko podjetje izbere ustreznega
kandidata, se lahko odzove na javno povabilo. Razpis se je začel aprila 2017 in se izteče
julija, 2019 oziroma ko zmanjka denarja. Do zaposlitve naj bi tako prišlo 5507 mladih (Zavod
RS za zaposlovanje, 2017).
Prvotno je bil ta razpis namenjen mladim do 30. leta starosti, ki so najmanj tri mesece
prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, kar pa je zavod februarja 2018 spremenil tako, da
lahko mladi za subvencijo zaposlovalca zaprosijo takoj po prijavi v evidenco zavoda.
Prednost imajo tisti, ki v zadnjih dveh letih niso bili vključeni v katerikoli drugi program
zaposlovanja, so socialno ali zdravstveno ovirani oziroma so v evidenci brezposelnih
prijavljeni že dalj časa. Januarja 2019 so bila razdeljena vsa sredstva za mlade iz vzhodne
Slovenije, kar pomeni, da se do konca julija 2019 lahko prijavijo le brezposleni mladi iz
zahodne Slovenije (Zavod RS za zaposlovanje, 2017).
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Čeprav program finančno spodbuja zaposlovalce, bi se bilo smiselno odpravljanju problema
posvetiti že pred prijavo na Zavod za zaposlovanje. Del denarja bi lahko namenili za
pripravništvo, ki bi ga mladi lahko opravljali že ob študiju. Po diplomiranju ali magistriranju
bi se lahko pripravništvo nadgradilo v stalno zaposlitev, s tem pa bi se zmanjšala potreba, da
se mladi prijavi na zavod takoj po koncu študija.

4.5.3 Spodbujanje ženskega podjetništva
Spodbujanje ženskega podjetništva 2017 je program, namenjen višje izobraženim ženskam, ki
so vsaj tri mesece prijavljene na Zavodu za zaposlovanje in imajo podjetniško žilico.
Subvencijo 5000 evrov lahko dobijo ženske, ki imajo zanimivo poslovno idejo in so uspešno
opravile dvomesečni tečaj podjetniškega usposabljanja, ki je organiziran dvakrat na leto –
jeseni in spomladi. Poleg tega sta pogoja tudi, da se ženske samozaposlijo za polni delovni
čas še med brezposelnostjo in da v zadnjih dveh letih niso prejemale sredstev iz drugih
zaposlitvenih programov (Zavod RS za zaposlovanje, 2016).
Čeprav je spodbujanje ženskega podjetništva smiselno, se zastavlja vprašanje, zakaj se morajo
mlade visoko izobražene ženske najprej prijaviti na Zavod za zaposlovanje in biti brezposelne
tri mesece, preden lahko zaprosijo za subvencijo. Ti izobraževalni programi bi bili lahko
dostopni vsem ženskam, ki se želijo ukvarjati s podjetništvom, a ne vedo, kje začeti.
Izobraževanj bi se lahko udeleževale ob študiju ali redni službi in si tako povečale
samozaposlitvene zmožnosti.

4.5.4 Start:up Slovenija
Iniciativa Start:up Slovenija spodbuja podjetništvo med Slovenci s financiranjem,
izobraževanji, mentoriranjem, zagotavljanjem produktivnega prostora za ustvarjanje itd. S
povezovanjem zasebnih in javnih deležnikov in promocijo na mednarodnem trgu lahko
iniciativa izvaja in promovira državne programe za inovativno podjetništvo. S tem omogoča
bodočim podjetnikom najsodobnejše izobraževanje za motivacijo in aktivacijo talentov. V
sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom ter s poznavanjem različnih virov
financiranja in subvencij ponuja mladim podjetnikom različne možnosti za pridobitev kapitala
za zagon lastnega podjetja. Iniciativa združuje tudi izkušene mentorje in podjetniške
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svetovalce, ki ponujajo individualna svetovanja, omogočajo dostop do svoje mreže
poznanstev, svetujejo glede prijav v različne državne programe in delijo znanje za zagon
podjetja. Poleg tega ima Iniciativa Start:up Slovenija tudi veliko t. i. coworking prostorov v
večjih slovenskih mestih, kjer imajo posamezniki priložnost mreženja in spoznavanja drugih
podjetnikov ter novih podjetij, svoje delo pa lahko opravljajo v kreativnih prostorih (Initiative
Start:up Slovenia, 2018).
Ta relativno nov program je dobil v zadnjem letu veliko medijske pozornosti. Čeprav je
podpiranje mladih podjetij v Sloveniji odlično za spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti
na trgu, je program posameznikom relativno težko dostopen. K prijavi na program se
spodbuja ekipe in podjetja, ki imajo že oblikovano idejo in poslovni načrt in potrebujejo
finančno podporo. Smiselno bi bilo vzpostaviti t. i. študentski program, s katerim bi mladi
lahko pridobili osnovne in kompleksnejše kompetence, ustvarili mrežo poznanstev in
posledično aktivirali svojo poslovni žilico že v mlajših letih. Za tiste, ki so šolanje že končali,
pa bi lahko organizirali dogodke za mreženje posameznikov s poslovnimi idejami in
sposobnostmi, ki iščejo ekipo ljudi, s katerimi bi lahko ustanovili podjetje.
Iz tekstualne analize je razvidno, da se državne institucije in iniciative problematike bega
možganov zavedajo a načinov za njeno reševanje še niso vzpodstavile. Posledično se vsako
leto vse več mladih izobraženih ljudi odloči za selitev v tujino. Kaj jih spodbudi k selitvi,
kako doživljajo življenje v tujini v primerjavi z življenjem doma in ali se nameravajo vrniti
domov? To je le nekaj vprašanj, ki sem jih zastavila sogovornikom v okviru svoje kvalitativne
raziskave, ki bo predstavljena v nadaljevanju.
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5

RAZISKAVA

5.1 Metodologija
V tej nalogi je uporabljena metodologija kvalitativnega raziskovanja, in sicer metoda
poglobljenega intervjuja. V okviru tega načina raziskovanja se izvajajo individualni intervjuji
z relativno majhnim številom udeležencev, da bi bolje razumeli njihova stališča, motive,
čustva in želje glede raziskovane tematike (Boyce in Neale, 2006). Metoda je običajno
uporabljena, kadar raziskovalec želi bolj poglobljeno razumeti preučevani problem in njegov
kontekst (Johnson, 2001; Boyce in Neale, 2006). Poglobljeni intervjuji se pogosto uporabljajo
kot dopolnilo k raziskavam, kot so vprašalniki, informativni intervjuji ali fokusne skupine, ki
so problem že dokazali, a ne popolnoma pojasnili. Te informacije so običajno zelo osebne, so
stvar identitete, izkušenj, vrednot in odločitev, ideologij ali perspektive. (Johnson, 2001).
Prednost metode poglobljenega intervjuja je v tem, da omogoča vpogled v znanje, ki je za
udeležence intervjuja samoumevno, vendar ne še zadostno artikulirano, kjer so prisotna
čustva oziroma kjer imajo različni posamezniki ali skupine različne poglede na isti pojav
(Johnson, 2001). V primerjavi s kvantitativnimi metodami, kot so vprašalniki, pa omogoča
tudi večjo odprtost udeležencev raziskave (Boyce in Neale, 2006).
Po drugi strani pa imajo poglobljeni intervjuji tudi omejitve. Intervjuvanci in raziskovalec so
podvrženi pristranskosti, saj ima pri izražanju vsaka oseba svoj namen, ki se ga mora
raziskovalec zavedati in ga, kolikor se le da, omejiti. Raziskovalec mora torej paziti, da ne
zastavlja vprašanj, na katera je mogoče odgovoriti le z da ali ne, da ne izraža lastnega mnenja
in da intervjuvanca čim bolj sprosti. Prav tako se je treba zavedati, da je ta način raziskovanja
zamuden, saj prepisovanje transkriptov raziskovalcu lahko vzame veliko časa. Pomembno pa
je tudi, da je mnenja intervjuvancev težko posplošiti, saj je vzorec običajno dokaj majhen.
Zato velja, da je intervjuvancev dovolj takrat, ko se njihove teme, problemi in zgodbe začnejo
ponavljati (Boyce in Neale, 2006).
Postopek izvajanja poglobljenih intervjujev se začne z načrtovanjem: identificiranje profila
potencialnih intervjuvancev, potrebnih informacij in zagotavljanje, da raziskava sledi načelom
mednarodnih, nacionalnih in etičnih raziskovalnih standardov. Nato je treba razviti protokol
intervjuvanja (kaj točno reči udeležencem, kaj jih vprašati, kako odgovore beležiti). Zbiranje
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podatkov se začne s pojasnilom sodelujočemu, zakaj je bil izbran za raziskavo, kaj je njen
namen ter kakšna je predvidena dolžina intervjuja. Seznani se ga tudi, da je intervju
anonimen, in pridobi njegovo soglasje za snemanje intervjuja. Analiza se začne s transkripcijo
in pregledom pridobljenih podatkov, nadaljuje z razširjanjem in revizijo podatkov in se konča
s ključnimi ugotovitvami in predlogi za nadaljnje raziskovanje (Boyce in Neale, 2006).

5.2 Predstavitev raziskave
Glede na to, da večina intervjuvancev živi oziroma je v času raziskave živela v tujini v
različnih delih sveta, se je metoda poglobljenih intervjujev zdela najbolj smiseln način za
pridobitev informacij, ki bi mi pomagale razumeti in pojasniti njihova znanje, stališča, želje,
motive in čustva, ki so jih vodili v določene odločitve. Ker je ta tip spraševanja načeloma
odprt, sem se odločila za delno strukturiran intervju, kar pomeni, da sem se med opravljanjem
intervjujev držala glavnih vprašanj, hkrati pa pustila prosto pot besedam sogovornikom ter
jim sproti zastavljala vmesna, bolj poglobljena vprašanja, da bi razumela njihovo
interpretacijo dane situacije. Delne strukture sem se držala zato, da bi od vseh intervjuvancev
dobila odgovore na vprašanja, ki so me zanimala, ter hkrati informacije, ki jih je pozneje
mogoče kodirati, primerjati in interpretirati.
Intervjuji so bili opravljeni na uveljavljen način, a z nekaterimi prilagoditvami. Da bi našla
ljudi, ki so ustrezali moji ciljni skupini, sem pisala v številne skupine na družabnem omrežju
Facebook. Jedrnato sem opisala problem in profil ljudi, ki ga iščem ter prosila za čas in
iskrenost tistih, ki bi bili pripravljeni sodelovati. Pisala sem v vse večje in manjše skupine, do
katerih sem imela dostop (tj. Slovenci v tujini, Nemčiji, Londonu, Avstriji, Avstraliji,
Ameriki, Gradcu, Kanadi, Barceloni, Berlinu, Silicijevi dolini, Švici, Argentini, Madridu in
Belgiji). Nato sem odgovore prefiltrirala glede na starost (20–30 let) in izobrazbo (iskala sem
ljudi, ki imajo višjo oziroma visoko izobrazbo ali pa jo ravno pridobivajo). Ostalo mi je
petnajst primernih kandidatov.
Intervjuji so potekali prek računalniškega programa Skype, ki prenaša sliko in zvok. Ker so
intervjuji morali potekati prek elektronskih naprav, sem morala zagotoviti, da so bili
intervjuvanci sproščeni in da je bila naša interakcija čim bolj podobna običajnem intervjuju,
ki poteka iz oči v oči. Tako sem vse intervjuvance prosila, da imajo (tako kot jaz) vključeno
kamero, razen kadar je to poslabšalo kakovost povezave in prenesenega zvoka.
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Pred začetkom intervjuja sem skušala zagotoviti, da se intervjuvanci počutijo kar se da
sproščeno, ter šla skozi točke etičnega raziskovanja. Izhajajoč iz Stingerjeve metode
raziskovanja (2014) ter metode Green in Thorogood (2014), sem intervjuje začela s
sproščenimi splošnimi vprašanji, ki načeloma pomagajo sprostiti intervjuvanca (npr.
vprašanja o vremenu, splošnem počutju …). Temu je sledila zahvala za njihov čas in
pripravljenost deliti informacije. Nato sem intervjuvancem pojasnila razloge za intervju ter
jim na kratko predstavila temo in cilje, ki so se nanašali na razumevanje njihove motivacije za
življenje v tujini in izkušnje z njim. Potem sem jih obvestila o predvidenem trajanju intervjuja
(med pol ure in eno uro), jim povedala, da napačni odgovori ne obstajajo in da naj se
razgovorijo, kolikor se želijo. Nazadnje sem jim še zagotovila anonimnost njihovih
odgovorov, jih prosila za dovoljenje za snemanje (s čimer so se vsi strinjali) in jih vprašala,
ali imajo pred začetkom intervjuja kakršnokoli vprašanje.
Prva vprašanja so bila splošna in rutinska; vprašala sem jih po starosti, od kod so doma, kje
trenutno prebivajo ter kaj so študirali. Nato sem nadaljevala z vprašanji o odhodu v tujino,
razlogih zanj in kako so ga sprejeli sami pa tudi njihovi bližnji. V nadaljevanju sem prešla na
vprašanja o njihovih izkušnjah v tujini s službo in ljudmi okoli njih, kako so bili sprejeti, kje
vidijo razlike v življenjskem slogu itd. V zadnjem delu sem intervjuvance spraševala glede
njihovega pogleda na Slovenijo in ali menijo, da ponuja kakovostno življenje, ali razmišljajo
o vrnitvi in ali so morda zaznali spodbude države, da bi jih privabila nazaj. Na koncu vsakega
intervjuja sem sogovorca tudi vprašala, ali želi sporočiti še karkoli glede bega možganov
(misel, kritiko, idejo ...), kar morda ni bilo omenjeno ali pa je bilo in bi to rad še dodatno
pojasnil.
Čeprav se ta pristop zdi precej strukturiran, sem sogovornike spodbujala k pripovedovanju
zgodb, ki so razkrile njihove izkušnje in interpretacijo teh izkušenj. Intervjuji so bili posneti s
pomočjo računalniškega programa QuickTime in pozneje zapisani v obliki transkriptov.

5.3 Opis vzorca
Ciljna skupina te naloge so bili mladi Slovenci, stari od 20 do vključno 30 let z visoko ali
višjo izobrazbo, ki so v času intervjuja prebivali in bili zaposleni v tujini oziroma so bili
zaposleni v tujini v preteklosti in so se vrnili domov. Vsi intervjuvanci so imeli v času
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raziskave račun na Facebooku, opazili so objavo v eni od skupin, v katerih so včlanjeni, in so
se nanjo odzvali.
Izbor intervjuvancev je potekal glede na njihovo starost, stopnjo izobrazbe in izkušnje z
življenjem in delom v tujini. Čeprav so v nalogi mladi Slovenci opredeljeni kot tisti med
petnajstim in devetindvajsetim letom, so bili v vzorcec vključeni tudi posamezniki, ki so že
dopolnili 30 let. S tem se je vzorec lahko povečal, predvsem ker je bilo bistveno najti ljudi, ki
so v tujino odšli zaradi kariernih razlogov, in ne le na študentsko izmenjavo.
Ker je bil moj vzorec majhen (n = 15), so demografske značilnosti prikazane numerično
oziroma skozi frekvence, značilnosti intervjuvancev pa je mogoče razbrati iz Tabele 3.
Intervjuvala sem petnajst ljudi, med katerimi je bilo enajst žensk in štirje moški. Ena od
intervjuvank je imela 21 let, sedem intervjuvancev med 24 in 26 let ter sedem med 27 in 30
let. Vsi so odraščali v Sloveniji in so v času intervjuja prebivali v tujini (razen enega, ki se je
iz tujine že vrnil). Vsi so se preselili v zahodne države: po štirje v Nemčijo in Veliko
Britanijo, trije v Belgijo,dva v Španijo, eden v Avstralijo in eden na Nizozemsko. Vsi imajo
višjo izobrazbe oziroma jo pridobivajo, od teh je ena intervjuvanka še na dodiplomski stopnji,
ena z diplomo, dvanajst jih ima magisterij in eden dokotorat. Šest intervjuvancev ima
naravoslovno ozadje in devet družboslovno. V tujini so prebivali od treh mesecev do pet let,
od tega je pet intervjuvancev v času intervjuja prebivalo v tujini manj ko eno leto, štirje od
enega do dveh let, dva dve do tri leta, eden od tri do štiri leta, eden štiri do pet let, dva pa sta
bila v tujini že več kot pet let.
Tabela 5.1: Demografski podatki intervjuvancev
Intervju
-vanec

Spol

Starost

Območje
rojstva in
bivanja

Področje izobrazbe

Trenutni
bivanja

1

Ženska

26

2

Ženska

29

Savinjska
dolina
Osrednja
Slovenija

Kulturologija – dodiplomski študij v
Sloveniji, magisterij v Angliji
Biokemija v Sloveniji, nadaljevanje z
doktoratom v Švici

London,
Velika
Britanija
Melbourne,
Australija

3

Moški

28

Dolenjska

Hayingen,
Nemčija

4

Ženska

26

Osrednja
Slovenija

5

Moški

30

Štajerska

Diploma kmetijskega inženirstva in
magisterij veterinarske tehnike v
Sloveniji
Tržno
komuniciranje,
nato
ekonomija
–
mednarodno
poslovanje v Sloveniji
Farmacija v Sloveniji

6

Ženska

21

Moški

24

Kmalu bo začela študirati na
umetnostni fakulteti v Španiji
Dizajn – dodiplomski študij v
Ljubljani, magisterij v Angliji

Madrid, Španija

7

Osrednja
Slovenija
Osrednja
Slovenija
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kraj

Čas bivanja
tujini

v

2 leti in pol
4 leta v Švici in 4
mesece
v
Avstraliji
2 leti in pol

Nürenberg,
Nemčija

4 mesece

Bremen, Nemčija

6 let (vmes nekaj
mesecev doma)
10 mesecev

Manchester,
Velika Britanija

2 leti

8

Ženska

25

Štajerska

Veterina v Sloveniji

Retie, Belgija

Pol leta

9

Ženska

25

Osrednja
Slovenija

Rotterdam,
Nizozemska

4 leta

10

Ženska

24

Alicante, Španija

2 leti

11

Ženska

30

Osrednja
Slovenija
Štajerska

Ekonomija – dodiplomski študij v
Ljubljani,
magisterij
na
Nizozemskem
Biotehnologija v Sloveniji

Ženska

30

Osrednja
Slovenija

Ljubljana,
Slovenija
(prej
Lueven, Belgija)
Berlin, Nemčija

5 let

12

13

Moški

28

Dolenjska

Ženska

25

15

Ženska

27

Osrednja
Slovenija
Osrednja
Slovenija

London,
Velika
Britanija
Lueven, Belgija

1 leto

14

Biblicistika in teologija v Sloveniji,
magisterij v Belgiji in kasneje Višja
gostinska šola v Sloveniji
Diploma iz primerjalne književnosti
in umetnostne zgodovine ter
magisterij iz komunikologije v
Sloveniji
Ekonomija – dodiplomski študij v
Ljubljani, magisterij v Angliji
Pravo – dodiplomski študij v
Ljubljani, magisterij v Belgiji
Biotehnologija – dodiplomski študij
v Ljubljani, magisterij na Škotskem

Škotska,
Britanija

1 leto in pol
(vmes
nekaj
mesecev doma)

Velika

1 leto

2 leti

Vir: Statistični podatki intervjujev so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
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6

UGOTOVITVE

Kvalitativna kontekstualna analiza je definirana kot vsebinski pregled in interperetacija
opazovanja za odkrivanje različnih pomenov in vzorcev. Ta tip metodologije je smiseln, kadar
želimo razložiti določene pojave in z njimi povezane dogodke, ravnanja, odnose ter družbeno
okolje (Roblek, 2009; Flick, 2013). Kvalitativno raziskovanje se opredeljuje večinoma kot
induktivna in interpretativna metoda. Pri uporabi analize je ključno podatke preoblikovati v
relevantne vsebinske sklope oziroma t. i. tematsko mrežo, ki skozi analizo raziskovalcu
omogoči smiselno razkritje posameznih korakov, olajša organiziranje in interpretacijo
rezultatov. Analitično orodje tematske mreže uporablja kodiranje za posploševanje
kvalitativnih podatkov. Skozi analizo raziskovalec razkrije vse glavne in relevantne teme na
različnih ravneh analiziranega besedila (Roblek, 2009).
V prvem koraku mora raziskovalec zmanjšati količino besedila in ga kodirati. To stori tako,
da različnim delom besedila pripiše smiselne pojme. Kodne strukture so lahko že vnaprej
določene, so ponavljajoča se tema v besedilu, ali pa se skladajo s teoretičnimi konstrukti, ki
jih želimo podrobneje raziskovati. Ti kodi so nato zbrani in ločeni od drugih besedil (ki
spadajo v drugo kategorijo). V drugem koraku mora raziskovalec identificirati teme in tako
različne kode, ki spadajo v širši sklop pomenov, povezati v okviru določene teme. V tretjem
koraku raziskovalec konstruira mrežo, torej opredeljene teme poveže v tematsko mrežo, ki se
lahko prepletajo v primeru, da potrebujemo več različnih skupin tem. Na tej točki teme tudi
ponovno preveri in izboljša izbrana omrežja. V četrtem koraku raziskovalec tematsko mrežo
opiše in razišče. Za lažje razumevanje je smiselno podajati podatke v določenem zaporedju, ki
je razumljiv za bralca, prav tako pa je koristno citirati določene odseke besedila, ki so podprti
z analizo. V petem koraku raziskovalec povzame ključne teme skozi opis vzorcev, ki so se
pojavljali med raziskavo. V šestem koraku se vzorec interpretira, kar pomeni, da se mreže
podprejo z ustrezno literaturo (Stirling, 2001; Roblek, 2009).
Za analizo podatkov sem uporabila program Quirkos, ki mi je omogočil kodirati dele
besedila. Nekateri kodi so bili že prej določeni glede na uporabljeno literaturo, medtem, ko
sem druge izbrala zaradi ponavljanja in očitne relevantnosti za intervjuvance. Kodom sem
nato pripisala širše teme. Program mi je omogočil pregled izbranega besedila in prepletanje
različnih tem. Na primer, priložnost in kakovost življenja sta bili pogosto omenjeni v
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povezavi s plačo, socialni odnosi so se povezovali z govorom o vrnitvi, beg možganov pa s
temo sprejetosti v tujini. Na tej točki sem teme začela povezovati v mrežo in vsako temo
pregledala s perspektive druge teme. Kot glavne teme so se izkazale institucije, šolstvo,
izmenjave, zavezanost, odnosi, kakovost življenja, služba in plača. Vsako temo sem povezala
z drugo temo in izpisala ugotovitve. Nato sem ponovno pregledala svoje zapiske, kode in
teme ter zapiske optimizirala. Četrti, peti in šesti korak pa so razvidni v nadaljevanju.

6.1 Pregled temeljnih ugovotitev
Kljub temu, da ima vsak posameznik svojo zgodbo, je bilo iz intervjujev možno potegniti kar
nekaj vzorednic glede prehoda mladih iz fakultete na delavno mesto, izkušenj z delovnim
mestom in ljudmi v tujini ter percepcije Slovenskih vladnih organov v okviru do bega
možganov.

6.1.1 Življenje med študijem
Percepirana kakovost življenja mladih je med študijem visoka, kar je posledica brezplačnega
šolstva in zdravstva, subvencionirane prehrane, stanovanj in drugih programov za študente.
Po drugi strani pa so intervjuvanci, ki so bili med študijem tudi zaposleni, poudarili, da veliko
delodajalcev v Sloveniji mladih ne želi dobro plačati (včasih so dobili plačilo le za malico in
prevoz). Ko pride do pogovora o polni zaposlitvi, delodajalci pogosto izrazijo željo, da mladi
obdržijo status študenta čim dlje, sklenejo več pogodb za določen čas, namesto da bi jim
ponudili stalno zaposlitev, ali pa zaposlijo mlade le za nadomeščanje porodniških dopustov
ipd.
Čeprav Slovenija ne podeli veliko štipendij, kar pomeni, da jih je težko dobiti, univerze na
splošno spodbujajo mlade, da se prijavijo na izmenjave, predvsem v okviru programa
Erasmus. Veliko mladih se odloči za prakso v tujini, saj namesto minimalnega plačila (ki bi
ga dobili doma) lahko pričakujejo relativno dobro plačilo.
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6.1.2 Upad kakovosti življenja v Sloveniji po končanem študiju
Intervjuvanci menijo, da Slovenija omogoča kakovostno življenje, da pa primanjkuje
priložnosti v visoko kvalificiranih in kreativnih sferah in, da so plače premajhne za dober
življenjski standard. Intervjuvanci so tudi omenjali, da kakovost življenja po končanem
študiju upade, saj mlad človek ni več upravičen do ugodnosti, ki jih je imel med študijem,
začetne plače pa so slabe. Mladi tudi omenjajo, da je pot do samostojnosti v Sloveniji težka,
saj je težko najti dobro službo na področju, ki posameznika zanima, poleg tega so krediti
težko dostopni itn.:
Meni se zdi, da sem se kot študentka imela zelo dobro. Stanovanje imaš na pol zastonj, bone,
takoj lahko dobiš nekje za delati neko delo, ampak prehod na prvo redno zaposlitev, ko
izgubiš vse ugodnosti, pa živiš z enako [količino] denarja, kot prej, ko si delal preko študenta
... Tako, da se moraš organizirati, da si lahko pokriješ svoje stroške, in čeprav si se prej ne
vem koliko časa trudil s faksom, si spet na neki nuli. (Komunikologinja in magistra
magistrica mednarodnega poslovanja, ki prebiva v Nemčiji, osebni intervju, 2017, 18. junij).9

6.1.3 Pomanjkanje želenih poklicnih priložnosti
Intervjuvanci med razlogi za odhod v tujino niso omenjali le pomanjkanje zaželenih poklicnih
priložnosti v Sloveniji. Za mnoge je bil odhod v tujino tudi prvi korak k osamosvojitvi.
Intervjuvanci so dejali, da je v tujini lažje najti visoko kvalificirano delavno mesto v stroki, na
katero se spoznajo. Raziskava je pokazala, da so intervjuvanci pogosto odšli v tujino prek
izmenjave v programu Erasmus oziroma prakse in tam ostali zaradi boljših možnosti za
zaposlitev. Ker so si tam nato začeli graditi življenje, niso imeli več razlogov za vrnitev
domov. Čeprav ob odhodu morda niso načrtovali, da bodo v tujini ostali za stalno, jih je do
tega pripeljal splet okoliščin. Kljub temu, da so intervjuvance v tujino peljali podobni motivi,
pa je zgodba vsakega posameznika drugačna. Ena od intervjuvank je poudarila, da si nikoli ni
predstavljala, da bi živela kje drugje kot v Sloveniji, ampak po dveh letih brezposelnosti ni
videla druge možnosti, kot da gre v tujino, kamor se je preselila s fantom (ki je prav tako iz
Slovenije). Čeprav sta v tujini dokaj zadovoljna, še posebej v službi, pogrešata dom in
pogosto razmišljata, da bi se vrnila domov:
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Saj pravim, jaz sem se dve leti trudila. Nihče ne more reči ... Najbolj hudo mi je, ko berem
forume, ko rečejo, da smo zapustili Slovenijo, smo izdajalci ... V bistvu ni tako. /.../ Nekateri
si to želijo in bodo ravno tako odšli. Problem pa je, ko gredo ljudje, ki si tega ne želijo, takrat
pa nastane problem. Ne vem pa, kaj lahko [državni organi] storijo, ampak nekaj bodo morali.
(Magistrica biotehnologije, ki je zaposlena in živi na Škotskem, osebni intervju, 2017, 26.
junij).10

Glede vrnitve v Slovenijo so bili intervjuvanci neodločni. Čeprav so omenjali, da se želijo
vrniti, bi to dejansko storili le, če bi začutili, da lahko tudi doma dobijo podobne možnosti za
zaposlitev, kot jih imajo v tujini. Poudarjajo tudi, da bi se bili pripravljeni vrniti tudi za nižjo
plačo, saj menijo, da je življenje v Sloveniji zelo kakovostno. Vseeno pa bi se vrnili le pod
pogojem, da bi bila plača zadostna za neodvisno življenje in da bi imeli možnost delati v svoji
stroki.
Problem, ki se je pokazal v tej raziskavi je tudi percepcija Slovenije. Veliko mladih je dejalo,
da si želijo sprememb: omenjali so statičnost politike – da so na visokih položajih ves čas isti
politiki, ki trga dela ne izboljšujejo –, v zvezi z bančništvom so govorili o nedostopnih
kreditih z visokimi obrestnimi merami nezadovoljni so tudi z zapletenimi birokratskimi
postopki za vrnitev domov. Poleg tega so v podjetništvu odmerjeni visoki davki, ki jih mladi
brez finančnega zaledja na samem začetku težko plačujejo.

6.1.4 Poudarek na specializaciji in večja svoboda pri delu
Mladi so poudarili, da se doma pogosto pričakuje, da bodo opravljali tudi dela, za katera niso
usposobljeni, medtem ko v tujini spodbujajo večjo specializacijo dela.
Intervjuvanci so povedali, da so, kljub težavam ob prehodu v drugo kulturo, s svojo
odločitvijo, da gredo v tujino, zadovoljni. Čeprav razmišljajo o vrnitvi v Slovenijo, bi to
dejansko storili le, če bi imeli podobne možnosti za zapolsitev tudi doma, vendar pa večinoma
o tem dvomijo in tega ne pričakujejo:
Kolikor sem se lahko tukaj razvijal, pri tej firmi, v tem okolju, v karieri in kot človek,
mislim, da pri nas se ne bom mogel. Da bom nekako zakrknjen, v nekih okvirih. Tukaj se mi
pa zdi – še posebej Nemčija – kot nekaj, res ne vem, eni rečejo, da je Amerika dežela
priložnosti … Jaz pa toliko priložnosti, kot sem tukaj videl in še nekaj postranskih stvari, ki
jih delam, jih delam veliko lažje… Ne bi rekel, da jih doma ne bi mogel, v Sloveniji, ampak
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tukaj jih lažje, nekako vse je lažje. (Kmetijski inženir, ki prebiva v Nemčiji, a se namerava
vrniti v Slovenijo, osebni intervju, 2017, 18. junij).11

6.1.5 Spoštovanje na delovnem mestu in možnost kariernega razvoja
Na splošno so intervjuvanci s svojo odločitvijo glede odhoda v tujino zadovoljni predvsem s
kariernega vidika, saj so lahko pridobili izkušnje, ki jih v Sloveniji morda ne bi mogli. Služba
v tujini ne prinaša le dobre plače, temveč tudi veliko spoštovanja (to pa je nekaj, kar so v
Sloveniji pogrešali, kjer naj bi si spoštovanje pridobivali le z leti izkušenj). Ključna dejavnika,
da so jih v novem okolju lepo sprejeli, sta bila znanje jezika in višja izobrazba:
Nemčija mi je dala tak pogled, da ni vse tako negativno, da ni vsa politika slaba, a ne. Da
niso vsi tako, ne vem, barabe, no, in da se ne krade vsepovsod, ampak da se tu tudi za
delavca kaj naredi v tem smislu, da je več spoštovanja do delavca, da tvoj šef ve, da brez
tebe ne bi bil imel svojega statusa. In mu ni samoumevno, da ti delaš zanj in ti on plača
minimalca in moraš biti srečen. (Farmacevtski inženir, ki namerava ostati v Nemčiji, osebni
intervju, 2017, 19. junij)12

Mladi omenjajo tudi, da v tujini delodajalci veliko vlagajo v svoje zaposlene z izobraževanji
in jih radi nagrajujejo s finančnimi bonusi. Zaposlene pri vstopu v podjetje toplo sprejmejo,
integrirajo in jih spodbujajo pri profesionalni rasti tako, da podjetje raste skupaj z
zaposlenimi.

6.1.6 Pomanjkanje prostega časa in težavnost sklepanja novih socialnih stikov
Delovnik v tujini je večinoma daljši kot v Sloveniji, kar pomeni manj prostega časa in
posledično oteženo sklepanje novih prijateljstev. Čeprav imajo dobre odnose s sodelavci in so
doživeli topel sprejem, so intervjuvanci omenjali pomanjkanje socialnih stikov, saj je
prijateljstva težje sklepati zunaj službe. Tako intervjuvanci ne čutijo močne pripadnosti v
trenutnem kraju bivanja. Nova prijateljstva so povezana predvsem z različnimi interesi, krožki
in drugimi prostočasnimi dejavnostmi.
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Po drugi strani jim je odhod v tujno omogočil sklepanje prijateljstev z ljudmi iz različnih
okolij, to pa je nekaj, česar doma ne bi pričakovali.

6.1.7 Refleksiven vpogled v domače okolje
Intervjuvanci so omenjali, da Slovenijo pogrešajo in nanjo gledajo z nostalgijo. Kakovostne
storitve, narava in njena bližina, javno šolstvo, zdravstvo, javni prevoz, dolžina
porodiškega dopusta in možnost bolniške odsotnosti, čistoča in skrb za odpadke, varno
okolje, prosti čas, družbeni odnosi in občutek pripadanja širši skupnosti so pomembni
dejavniki, ki jih intervjuvanci povezujejo s kakovostjo življenja v Sloveniji. Svojo državo tudi
radi pohvalijo in predstavijo drugim, saj lahko nanjo gledajo z oddaljene perspektive.
Po drugi strani pa poudarjajo, da so doma stvari manj urejene, da delodajalci pogosto iščejo
najcenejše delavce in da plača pogosto ne omogoča tako kakovostnega življenja kot med
študijem:
Potem sva ugotovila, da midva primerjava svoje življenje z napačnim življenjem, da se
midva morava postaviti v vlogo naju kot delovna človeka, ne kot študenta, se pravi, da je
življenje malo dražje. Nastanejo drugi problemi, ki jih mi tu nimamo. Zaslužiš premalo, da
bi plačal svoje stanovanje. Če plačaš svoje življenje, ti zmanjka, premalo denarja za
življenje. (Farmacevtski inženir, ki namerava ostati v Nemčiji, osebni intervju, 2017, 19.
junij).13

6.1.8 Težka integracija za tuje priseljence
Intervjuvanci, ki so v razmerju s partnerjem iz tujine so navedli težave (mladih) tujcev v
Sloveniji: od pomanjkanja jezikoslovnih šol, ki bi poučevale slovenščino (v Sloveniji in tudi v
okviru slovenskih ambasad v tujini) do organiziranih skupnosti, mrež ali organizacij, ki bi
tujce povezovale in jim pomagale pri integriranju v slovensko družbo:
… jaz bi imela veliko večje možnosti, da bi se vrnila domov, če bi vedela, da bi se moj fant
lahko integriral tam. Da bi on recimo lahko dobil službo, ki bi bile kakšne službe za
neslovensko govoreče ali pa da bi bil kakšen program, ki bi pomagal tujcem, da se naučijo
jezika in se povežejo med seboj. Ker verjetno če bi moj fant bil za to, bi šla tja. (Magistrica
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ekonomije, ki je zaposlena in živi na Nizozemskem, Farmacevtski inženir, ki namerava ostati
v Nemčiji, osebni intervju, 2017, 20. junij).14

6.1.9 Pomanjkanje komunikacije med državnimi organi in trgom dela
Na splošno se mladim, ki so živeli v tujini, ta izkušnja zdi pozitivna in podpirajo idejo odhoda
mladih “v svet”, da doživijo več od tega, kar so navajeni. Veliko mladih vsako leto odide v
pričakovanju novih izobraževalnih in kariernih priložnosti. Problem nastane, ko odidejo tisti,
ki si tega ne želijo. Naš sistem se intervjuvancem večinoma zdi dokaj rigiden, brez širše
vizije. Vprašani so omenjali pomanjkanje komunikacije med akademijo in trgom dela in pa
pomanjkanje priložnosti:
Če bi bilo več služb, to bi mogoče malo spodbudilo [vračanje mladih v Slovenijo]. Glede na
to, mislim, kot kreativna oseba in kot nekdo, ki ima pač diplomo in magisterij iz nekega
kreativnega predmeta, jaz v Sloveniji nisem videl nobenih služb oziroma tudi sem gledal, če
bi slučajno šel domov, in ni nobenih priložnosti za mlade, medtem ko recimo Britanija in se
mi zdi, da vse druge [države], spodbujajo graduate jobs, pač s temi stvarmi, da v bistvu takoj
iz s faksa imaš neke priložnosti v podjetjih. Medtem ko v Sloveniji se vse nekako zapira in
rabiš ful izkušenj, ki jih pa pač ne moreš dobiti, a ne. (Magister dizajna, ki živi v Angliji in
poučuje na angleški univerzi, Farmacevtski inženir, ki namerava ostati v Nemčiji, osebni
intervju, 2017, 19. junij).15

Pokazal se je tudi problem brezplačnega šolstva. Čeprav so intervjuvanci hvaležni za
ponujeno priložnost, menijo, da ta “radodarnost” ni premišljena: “Študij mora biti plačljiv do
te mere, da je cenjen, ne sme biti pa brezplačen zato, da ni podcenjen.” (Kmetijski tehnik, ki
živi in dela v Nemčiji, osebni intervju, 2017, 25. junij).16
Veliko ljudi študij, ker je brezplačen, podaljšuje iz leta v leto. Ena od intervjuvank je
povedala, da se je pri šestindvajsetih letih odločila za vnovičen študij in pridobitev še ene
diplome, saj ji je bila ta možnost omogočena brezplačno. Študirat ni šla zato, da bi bila zaradi
druge diplome lažje zaposljiva, temveč ker je bila to enostavna rešitev.
Eden od glavnih problemov bega možganov iz Slovenije je prešibko povezovanje fakultet s
trgom dela. Prosto mesto na fakulteti dobi praktično vsakdo, ki si želi študirati, vpis pa ni
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omejen glede na delovna mesta, ki jih Slovenija dejansko potrebuje. Po končanem študiju se
veliko mladih zelo trudi, da bi dobili delo v svoji stroki in na področju, ki jih zanima. Zato
veliko visoko izobraženih ljudi priložnost za zaposlitev išče v tujini.
Dober primer tega je tudi štipendija Ad Future, ki vsako leto nekaj mladim omogoči finančno
podporo za študij v svetu, vedar pod predpostavko, da se po študiju vrnejo domov in delajo
doma tako dolgo, kot so prejemali štipendijo (običajno gre za nekaj let). Ker pa v programu
izbirajo kandidate glede na akademski študij, in ne glede na trg dela, se lahko zgodi, da se
študent vrne domov in tam ne najde zaposlitve v svoji stroki, lahko pa bi jo dobil v tujini..
Druga možnost pa je, da se sploh ne vrne, kar pomeni, da mora štipendijo v celoti vrniti.
Intervjuvanci so mnenja, da je visoko izobraženih mladih glede na trg dela preveč, zato se jih
vedno več odloči za odhod v tujino, a z občutkom, da jih država ne potrebuje:
Vsi gredo študirati … To je pač napačno, ker imamo potem veliko študentov, za katere je
država res drago plačala, ki pač potem nimajo službe. Recimo v Švici imajo tak sistem, ki
mu rečejo apprenticeship, torej, ko so stari 14 let, gredo lahko v srednjo šolo le najboljših 20
% dijakov oziroma osnovnošolcev, ki imajo tako kot neko malo maturo. Vsi ostali pa gredo
v usmerjeno izobraževanje. In to pač ful bolj deluje, ker vse, ki gredo v usmerjeno
izobraževanje, potem že pri 16 letih jih izobrazijo v laboratorijske tehnike, za avtomehanike,
za frizerje ali pa karkoli. Oni že takrat začnejo služiti denar. Država ne rabi toliko porabiti za
njih, kot porabi za enega študenta, ki jih res veliko stane. In potem imajo tudi dovolj teh
poklicev, ki jih zdaj pač manjka, ker v Sloveniji recimo vsi študiramo. (Študentska
doktorskega študija biokemije, ki trenutno živi v Avstraliji, osebni intervju, 2017, 18. junij)17

Glede na to, da ima Slovenija zastonj šolstvo, je odgovornost vlade, da uveljavi smiseln
izobraževalni načrt, ki bi usmerjal mlade v poklice, ki bi jim omogočili pridobitev zaposlitve.

6.1.10 Rigidnost in pasivnost vlade glede bega možganov
Mladi na splošno vidijo svojo izkušnjo kot individualno, beg možganov pa kot sistemski
problem. Vendar že sam vzorec sodelujočih v raziskavi kaže, da ni tako in da imajo ljudje
z različnimi ozadji podobne izkušnje. Naši intervjuvanci so izobraženi na področjih
veterine in kmetijstva, farmacije, biotehnologije, kulturologije, umetnostne zgodovine,
dizajna in mode, prava, ekonomije in biblicistike.
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Intervjuvanci so večinoma govorili o pomanjkanju državnih mehanizmov, ki bi privabili
mlade nazaj v Slovenijo, in o pomanjkanju ukrepov, ki bi mladim olajšali prehod iz
študentske sfere na trg dela ter jim omogočili osamosvojitev. Intervjuvanci so to pripisali
rigidnosti sistema in neučinkovitemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponuja Evropska unija:
Tukaj v Luevnu je imela pravna fakulteta 23 doktorski mest, v Ljubljani sta mogoče dve
odprti, ne. Mislim, da sta univerzi primerljivi, kar se tiče velikosti, kar pa se tiče financiranja,
pa ni pogoja. Ljubljanska univerza ne vem, koliko se na [evropske] razpise prijavlja, ampak
tukaj se da veliko denarja potegniti. Dobiš službe za mlade, se naučiš, kako se prijavljati na
projekte ... (Magistrica prava, ki živi v Belgiji in razmišlja o doktoratu na isti univerzi,
osebni intervju, 2017, 26. junij)18

Ena od intervjuvank pa je izrazila razočaranje glede vizije slovenske oblasti, saj je preživela v
tujini približno štiri leta in se vrnila domov predvsem zaradi domotožja. Čeprav ima dve
diplomi, že nekaj let dela v gostinstvu. Po njenem mnenju država problema bega možganov
ne jemlje resno in ga kljub slabim statističnim podatkom ne poskuša reševati:
Jaz mislim, da (problem bega možganov) sploh ni zares identificiran. Na neki statistični
ravni obstajajo neki podatki, da pač vsako leto odide, mislim, da je vsako leto več, visoko
izobraženih, ni pa to neka problematika, ki bi jo nekdo sistemsko obravnaval in rekel, zakaj
se to zgodi. To se mi pa zdi, da sploh ni problemsko zastavljeno, pač neko mimobežno
opažanje. (Diplomirana bibliotekarka in teologinja, ki se je vrnila v Slovenijo, kjer dela v
gostinstvu, osebni intervju, 2017, 21. junij)19

Ena od pomembnih kritik države je tudi, da ne sledi izseljenim ljudem, ne spremlja trga dela
in ne komunicira možnosti za zaposlitve. Morda se odgovor skriva v ustanoviti oziroma
zadolžitvi institucije, ki bi se s problemom aktivno ukvarjala. Kot je omenil eden od
intervjuvancev, beg možganov dandanes morda še ni dovolj releventen, vendar če se bo trend
nadaljeval, bi čez 10 oziroma 20 let to lahko postal velik problem.
Čeprav so individualne izkušnje in mnenja zanimivo branje, pa je za to nalogo ključno
induktivno sklepanje o pomenih iz intervjujev. Ti bodo v nadaljevanju predstavljeni in podprti
z literaturo.
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7

DISKUSIJA

V raziskavi so se izrazili številni dejavniki, ki vplivajo na odločitev mladih za selitev v tujino.
Prvič, visoko izobraženi mladi odidejo v tujino in tam tudi ostanejo zaradi več in boljših
možnosti za strokovni in poklicni razvoj kot v Sloveniji. Ta problem se odraža na trgu dela in
tudi na univerzah. Raziskovalci namreč opažajo, da v tujini za akademske discipline in
raziskovalne inštitute namenjajo precej več denarja (Lavrič in drugi, 2010). Bližnji po navadi
spodbujajo posameznike h krajšemu odhodu v tujino, npr. na izmenjavo v okviru programa
Erasmus, dolgotrajnejša selitev pa je težja odločitev. Ekonomske migracije so sicer naravni
pojav državljanskega opolnomočenja (Huynh, 2013), a sta regulacija in pogovor z ljudmi, ki
želijo poskusiti najti zaposlitev v tujini, pomembna za njihovo morebitno vrnitev in delitev
novo pridobljenega znanja (Hebblethwaite, 2013). Drugič, mladi, ki živijo v tujini, pogrešajo
družbo iz domačega okolja in čutijo pomanjkanje socialnih stikov. Čeprav imajo s svojimi
sodelavci dobre odnose in se počutijo sprejete, zunaj službe težje najdejo prijatelje. Na
Slovenijo in tamkajšnji način življenja gledajo nostalgično, tujcem pa svojo državo
predstavljajo v pozitivni luči.
Tretjič, mladi Slovenci, ki živijo v tujini, menijo, da se kakovost življenja v Sloveniji po
koncu študija znatno poslabša. Razni dodatki, občasna študentska dela in študentski boni za
prehrano gredo v pozabo, začetna plača pa težko zadostuje za vse stroške, ki jih prinese
neodvisnost, in za življenjski standard, ki so ga bili do takrat navajeni. Pogosto morajo
poprijeti za delo zunaj svoje stroke oziroma delo, ki jih ne veseli, ampak so ga primorani
opravljati, če želijo imeti zaposlitev. Nizke plače, visoki davki in nedostopni krediti otežujejo
osamosvojitev in kakovostno življenje.
Ta prehod pa se ne nanaša le na materialne dobrine, pač pa je tudi družbene narave. Med
mojimi sogovorniki prevladuje mnenje, da si lahko v Sloveniji na delovnem mestu pridobiš
spoštovanje z leti delovnih izkušenj, in ne le s svojo izobrazbo in profesionalnim statusom.
Pravijo, da je v tujini svoboda pri delu večja, ne samo zaradi večjega kapitala, ampak tudi
zaradi večjega spodbujanja inovativnosti in kreativnosti. Delodajalci v tujini svoje zaposlene
pošiljajo na izobraževanja, deležni so bonusov, imajo možnost napredovanja ter razvijajo
občutek pripadnosti in skupne rasti. Glavna dejavnika za sprejetje v službi v tujini naj bi bila
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predvsem izobraženost in dobro znanje lokalnega jezika. Posledično se tudi mladi Slovenci v
tuji službi počutijo bolj spoštovane, kot bi se, po njihovem mnenju, počutili doma.
Četrtič, sogovorniki ne čutijo, da bi bili svoji domovini karkoli dolžni za brezplačno šolanje,
ampak pričakujejo od sistema, ki jih je izobrazil, da jim tudi zagotovi možnosti zaposlitve v
njihovi stroki. Menijo, da država problema bega možganov ne poskuša aktivno reševati.
Čeprav je leta 2017 začela aktivnejšo politiko zaposlovanja mladih (Cerar, 2017), je bilo do
zdaj veliko zastavljenih programov relativno neuspešnih.
To pomeni, da je vedenje in ravnanje mladih Slovencev posledica slabših kariernih možnosti
v Sloveniji. Kljub tem zunanjim dejavnikom je odločitev za selitev tudi rezultat osebnostnih
vzgibov (motivov, čustev, stališč in želja) mladih in pričakovanih posledic selitve, kar dobro
razlaga teorija razumske akcije.
Teorija razumske akcije (Fishbein in Ajzen, 1977) razlaga razmerje med stališči in drugimi
spremenljivkami, kot so človekove subjektivne norme in ravnanje. Teorija pomaga predvideti,
kako naj bi se posamezniki vedli glede na stališča in vedenjske namere. Posameznikove
vedenjske odločitve so povezane z njegovim predvidevanjem, kakšen bo rezultat danega
vedenja. To predvidevanje vpliva na samo motivacijo, namen posameznika, ki se pozneje
odraža v potencialni akciji.
Ajzen je teorijo nadgradil dve desetletji pozneje s teorijo načrtovanega vedenja in pristopom
razumske akcije. Po prvi teoriji stališče do določenega vedenja, subjektivne norme in
percipirana vedenjska kontrola skupaj oblikujejo posameznikove vedenjske namere in
vedenje. Glede na pristop razumske akcije pa stališča do vedenja, percipirane norme in
percipirane vedenjske kontrole določajo človekove namere, ki vplivajo na njegovo vedenje
(Roudgar, 2014).
Baruch, Budhwar in Khatri (2007) so Ajzenov teoretski konstrukt odločanja aplicirali na
pojav bega možganov pri tujih študentih. Pri tem pa niso upoštevali le osebnostnih vzgibov,
ampak tudi ekonomske, družbene in legalne. Avtorji so izpostavili faktorje potiska in potega
(“push and pull factors”) kot kontradiktorne sile, ki vplivajo na posameznikovo odločanje
glede selitve v tujino. Po tem modelu so naše vrednote, norme in prepričanja odraz naše
osebnosti, kulture in okolja. To vpliva na naša prepričanja, ta pa na naše namere in se v zadnji
fazi uresničijo v določenemu vedenju (torej ostati ali se odseliti). Avtorji so s kvantitativno
raziskavo potrdili, da so glavni dejavniki, ki vplivajo na odločitev mladega človeka, da ostane
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v tujini, proces in stopnja sprejetja tujih študentov na univerzi, trgu dela in v gostujoči državi
na splošno. Teža kulturnega šoka tako vpliva na posameznikove procese zaznavanja
organizacij, zadovoljstva in priložnosti v tujem okolju. Nasprotno pa jih močni stiki z ljudmi
doma spodbujajo k vrnitvi domov.
Če sklepamo iz te teorije, lahko trdimo, da v tujini ostanejo predvsem tisti, ki so bili v državi
priselitve dobro sprejeti in so lahko dostopali do državnih dobrin in institucij. Kot so omenili
intervjuvanci, je za pozitivno sprejetje v tuji državi zelo pomembno predvsem dobro
znanje jezika, gotovo pa pomaga tudi podobnost nove kulture v primerjavi z domačo.
Poleg osebnih razlogov in povodov je pomemben tudi kulturni vidik. Pojav transnacionalne
kulture intelektualcev je bil dobro razložen že v osemdesetih letih prejšnega stoletja, ko je
George Konrad zapisal: ”Transnacionalne intelektualce lahko opredelimo kot tiste, ki so doma
tako v svoji kulturi kot v kulturi drugih ljudi. So ljudje, ki sledijo dogodkom na različnih
mestih. Imajo posebne vezi z državami, kjer so živeli, imajo prijatelje vsepovsod po svetu in
skočijo čez morje, da se lahko pogovorijo o nečem s svojimi kolegi.” (Konrad v Hannerz,
1990, 243–244). Kim (2010) opozarja, da je bila mednarodna oziroma transnacionalna
akademska mobilnost vedno prisotna, vendar pa se razlikuje glede na zgodovinske okvire.
Odvisna je tako od političnih in ekonomskih okoliščin, ki determinirajo meje in smeri tokov,
kot od osebnih odločitev in kariernih mrež.
Akademska delovna sila je sestavljena iz ljudi, za katere se verjame, da so strokovnjaki na
svojem področju in ki so posledično spodbujeni k mednarodnemu gibanju. V zadnjih letih je
opaziti tudi naraščanje tekmovalnosti za zunanje financiranje raziskovalnih del ter
mednarodno rekrutacijo raziskovalcev in študentov. Opažena pa je tudi implementacija novih
migracijskih politik, ki so ugodne za mednarodne študente in visoko izobražene delavce (npr.
Anglija je sprejela avstralski točkovni migracijski sistem, kar pomeni, da se lahko premlad
visoko izobraženi prijavi za vizum brez sponzorstva univerze oziroma zaposlovalca).
Spremenilo pa se je tudi vodstvo in upravljanje na univerzah; veliko uspešnih poslovnežev je
namreč začelo poučevati na univerzah in znaten delež profesorjev delati v tujini (Kim, 2010).
Položaj Slovenije v Evropski uniji je omogočil panevropske mobilnostne tokove, in sicer
skozi prost pretok ljudi na šengenskem območju pa tudi prek študentskih programov
mednarodnih izmenjav, kot je Erasmus.

48

Kot smo omenili že prej, pa problem ni v tem, da si mladi želijo izkusiti življenje v tujini,
temveč da je premalo mehanizmov, s katerimi bi mlade privabili nazaj domov. Pri nas se s to
problematiko ukvarja Društvo VTIS. Prizadeva si za okrepljeno sodelovanje z domovino in s
tem boljši pretok znanja brez večjih birokratskih ovir. V svojem poročilu "Izzivi v tujini
izobraženih Slovencev" navaja številne smiselne in učinkovite ukrepe. K njihovi uresničitvi
poziva odgovorne organe v Sloveniji, pri tem pa jim je pripravljeno pomagati.
Poročilo se nanaša na problematiko visoko izobraženih ljudi, ki si želijo izkusiti življenje v
tujini. Ena od težav, ki jih društvo omenja, se nanaša na pridobitev (že prej omenjene)
štipendije Ad Futura, ki je pri nas glavna državna štipendija za celoten študij (in ne le
izmenjavo) v tujini. V poročilu so omenjeni zapleteni administrativni postopki za priznanje
akademskih dosežkov (kot je na primer nostrifikacija diplome), kar bi se dalo poenostaviti
glede na to, da je v Evropi vzpostavljen poenoten bolonjski sistem študija. Štipendisti Ad
Future so tudi zavezani, da se po vrnitvi v Slovenijo zaposlijo za enako dolgo, kot so
štipendijo prejemali, a pri tem ni mehanizma, ki bi jim zagotavljal, da bodo doma lahko dobili
zaposlitev. Društvo zato predlaga, da se del finančnih sredstev Ad Future porazdeli za
financiranje delovnih mest in tako zagotovi pogodbo o zaposlitvi že med študijem (Društvo
VTIS, 2016).
Pomembno je tudi zagotoviti transparenten sistem priznavanja delovnih izkušenj v tujini,
predvsem kadar so te predpogoj za pristop k strokovnemu oziroma pravniškemu državnemu
izpitu. Kar zadeva poklice v visokošolskih ustanovah, v društvu omenjajo, da razpisi niso
vedno javno objavljeni, včasih imajo izjemno kratke roke (tudi le en dan), kandidati morajo
doseči habilitacijo in pogosto niso mednarodno odprti. Spodbujanje pretoka mednarodnih
profesorjev bi spodbudilo pretok novega znanja, povezovanje različnih ustanov, vpogled v
nove in alternativne vire ter zmanjševanje nepotizma (Društvo VTIS, 2016).
Problem se kaže tudi pri obdavčevanju ljudi, ki študirajo v tujini. Ti namreč velikokrat
spadajo v višji davčni razred, saj ni upoštevano, da je strošek življenja v tujini pogosto višji.
Prav tako imajo v tujini živeči Slovenci pogosto težave pri pridobitvi stalnega prebivališča v
tujini. Tako prihaja tudi do dvojne obdavčitve, višje dohodnine, kar posameznike vodi k
pretrganju vezi s Slovenijo, to pa posledično zmanjšuje možnost njihove vrnitve (Društvo
VTIS, 2016).
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Čeprav je raziskava omogočila dober vpogled v motive, želje, čustva in stališča visoko
izobraženih mladih, ki živijo oz. so živeli v tujini, pa je 15 intervjujev relativno malo za tako
globok problem. Mlade, ki so pripravljeni sodelovati v raziskavi, bi bilo smisleno
kategorizirati glede na smer študija in stroko. To bi raziskovalcem omogočilo, da potencialne
ukrepe in kampanje prilagodijo ciljni javnosti.

7.1 Potencialni ukrepi za reševanje problema bega možganov
Kot je poudaril Mladinski svet Slovenije (2011), odhod mladih v tujino ni problematičen sam
po sebi. Mobilnost mladih prispeva k osebnostnemu in profesionalnemu razvoju, spodbuja
neodvisnost in odgovornost, prispeva k učenju (novih) jezikov, razvoju socialnih sposobnosti.
Življenje v tujini tudi pomaga posamezniku pri razvoju medkulturnih komunikacijskih
sposobnosti in hkrati omogoča kritičen vpogled v lastno kulturo in družbo. To pomaga tudi
razbijati stereotipe in zmanjševati nestrpnost do ljudi iz drugačnih okolij. Osebnostni razvoj,
ki je posledica izkušenj v tujini, pa tudi pozitivno vpliva na zaposlitvene možnosti in
konkurenčnost na trgu dela. Ti ljudje se bolje prilagajajo novemu okolju, imajo širšo socialno
mrežo in so uspešnejši v medkulturnem sporazumevanju. Prenos pozitivnih izkušenj v
domače okolje lahko pozitivno vpliva tudi na njihovo skupnost in domače okolje. Strpnost,
aktivno državljanstvo in močna evropska identiteta pa so tudi v prid Evropski uniji, ki za ta
namen tudi razvija različne mobilnostne programe.
Kako torej privabiti mlade nazaj v Slovenijo oziroma kako spodbuditi kroženje možganov?
Večino dosedanjih ukrepov glede bega možganov lahko umestimo v tri sklope: (1)
identifikacija pozitivnih lastnostni diaspore in vzpostavitev sistemov, ki sledijo ljudem v
zamejstvu, (2) usmeritev v razvoj znanosti in raziskovalnih institucij, (3) razvoj ukrepov, ki
spodbujajo vrnitev možganov in olajšujejo ponovno akulturacijo ljudi doma (Nikolić in drugi,
2010). Za to bi predlagala naslednje ukrepe:
1. Državni organi ali društvo, ki se ukvarja z migracijo visoko izobraženih mladih (kot je npr.
VTIS) bi lahko pripravljali spletni mesečnik, v katerem bi objavljali razpise in delovna mesta
v Sloveniji, še posebej za visoko kvalificirane delavce. Ker veliko mladih meni, da so naši
mediji pretežno senzacionalistični in negativni, bi bilo smiselno v mesečnik vključiti tudi
pozitivne zgodbe z doma. V mesečnik bi lahko vključili tudi koristne informacije glede
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obdavčevanja, spreminjanja začasnega in stalnega prebivališča, pokojnine in varčevanih
skladov, priznavanja diplom in izobraževanj iz tujine doma itd.
2. Zasebna in državna podjetja bi bilo treba spodbuditi k mednarodnim izmenjavam znotraj
mednarodnih in partnerskih podjetij; gre torej za zamenjavo oseb iz različnih držav, ki
opravljajo delo na podobnih poklicnih položajih. S tem bi lahko aktivneje spodbujali
izmenjavo znanja. Združene države Amerike, na primer, ponujajo nemigrantske statuse za
začasne visoko izurjene delavce. Znanstveniki, inženirji, zdravstveni delavci in drugi lahko
vstopijo v državo z vizumom H-1B, ki je namenjen ljudem z diplomo in jim omogoča bivanje
v državi do šest let. Tako privabijo veliko tujcev z visokim socialnim kapitalom, spodbudijo
izmenjavo znanja in zaradi časovne omejitve vizuma tudi kroženje možganov (Batalova in
Lowell, 2006).
3. Lahko bi objavili umetniški natečaj, ki bi se navezoval na problem (npr. z
naslovom "Povsod je lepo, a doma je najlepše"). Z natečajem bi pristojni organ dobil veliko
dobrih idej in umetniških del za ukrepanje, hkrati pa bi v slovenskem medijskem in
družbenem okolju ustvaril diskurz o begu možganov in o tem, kako ga preoblikovati v
kroženje možganov.
4. Povečati bi bilo treba vlaganje v raziskovalne institucije in spodbujati povezovanje
institucij na Slovenskem z ustanovitvijo krovnih institucij in organizacij. Te organizacije bi
lahko tesno sodelovale z gospodarsko zbornico in posameznimi podjetji in tako, tudi s
sodelovanjem raziskovalnih institucij z zasebniki, omogočile večji pritok denarja v
raziskovalne centre in spodbujanje inovacij v gospodarstvu.
5. Zadnji predlog je sistemski, dolgoročen ter se navezuje na makrookolje. Kot je omenil
Roudgar (2014), sta politična korupcija in zaupanje v državo zelo pomembna faktorja, ki
vplivata na beg možganov. Korupcija v Sloveniji je dokaj izrazita, 91 % državljanov pa je
mnenja, da je korupcija v Sloveniji splošno razširjena. Le 10 % prebivalstva meni, da so
protikorupcijski ukrepi vlade učinkoviti in 12 %, da so obsodbe korupcije dovolj stroge, da bi
jo v prihodnosti lahko preprečili. 57 % ljudi vidi korupcijo kot resen problem v okviru
poslovanja v Sloveniji. Hkrati pa je tudi ocenjeno, da siva ekonomija v Sloveniji znaša 23,1 %
BDP-ja (European Commission, 2014). Ti podatki nakazujejo, da strožji protikorupcijski
ukrepi v Sloveniji lahko pozitivno učinkujejo na omejevanje procesa bega možganov in na
vračanje možganov.
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ZAKLJUČEK

Kot je naloga skušala prikazati, je beg možganov iz Slovenije dandanes pereč problem, ki bi
ga bilo treba resno obravnavati. Čeprav je bilo v zadnjih letih pripravljenih več programov,
kot so Jamstvo za mlade, Trajno zaposlovanje mladih, Spodbujanje ženskega podjetništva,
Start:up Slovenia itd., se trend ne ustavlja. Podatki nakazujejo, da se vse več mladih v
Sloveniji odloči za visokošolsko izobraževanje, kljub temu da jim trg dela zaposlitve ne more
zagotoviti. Zato sta tudistopnja brezposelnosti mladih in delež mladih, ki še vedno prebivajo
pri starših tudi v poznih dvajsetih letih, glede na evropsko povprečje visoka. Zaradi teh in še
nekaterih drugih razlogov se relativno veliko mladih Slovencev preseli v tujino – vsako leto
jih je vse več.
S pomočjo metode poglobljenih intervjujev je naloga prikazala interpretacijo problematike z
vidika mladih visoko izobraženih posameznikov, ki so se odločili za selitev v tujino. Čeprav
je iz majhnega vzorca težko sklepati na celotno populacijo, so ti intervjuji vseeno omogočili
dober vpogled v njihove težave in zaposlitvene možnosti doma in v tujini.
Moje prvo raziskovalno podvprašanje je bilo:
R2: S katerimi težavami se mladi Slovenci spopadajo pri osamosvajanju?
Intervjuvanci so kot bistveno težavo navedli, da doma niso dobili dela v stroki, ki bi jih
zanimala. Omenjali pa so tudi visoke cene stanovanj, nedostopne kredite, nizke plače, delo
zunaj svoje stroke ipd.
V okviru drugega podvprašanja sem raziskovala:
R3: Kje mladi vidijo prednost življenja v tujini?
Intervjuvanci so omenjali razloge, kot so dobra služba na področju, ki jih zanima, solidna
plača, priložnost spoznati tuje kraje in ljudi. V zvezi s samim delom so omenjali tudi svobodo,
dober položaj v podjetju in občutek, da jih sodelavci spoštujejo.
Tretje podvprašanje je raziskovalo:
R4: Ali so visoko izobraženi mladi Slovenci seznanjeni z državnimi ukrepi za zajezitev
bega možganov in spodbujanje mladih k vrnitvi v Slovenijo?
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Čeprav so nekateri intervjuvanci dejali, da vedo, da ukrepi obstajajo, ni nobeden izmed njih
znal nobenega navesti, kaj šele da bi katerega od ukrepov uporabili. Večinoma je med
sogovorniki prevladovalo mnenje, da mladi, ki so se odselili, državi ne manjkajo in da ji ni
mar za to, da so odšli.
Glavno raziskovalno vprašanje je bilo:
R1: Kaj so glavni motivi za selitev mladih državljanov Republike Slovenije v tujino?
Odgovor na to vprašanje je večplasten in zato nekoliko kompleksnejši. Na splošno bi lahko
dejali, da so se mladi odločili za odhod v iskanju dobrih zaposlitvenih priložnosti v svoji
stroki. Selitev za večino intervjuvancev ni bila težavna, saj niso pričakovali, da bodo v tujini
ostali dlje časa. Ker pa jim je tujina zagotavljala dober položaj in plačo ter solidne odnose na
delovnem mestu, so si tam začeli ustvarjati življenje, s katerim so pretežno zadovoljni. Kot
odgovor na vprašanje, kaj jih motivira k vrnitvi, so poleg prijateljev in družine navajali
predvsem dobro zaposlitev, ki bi jim omogočala razvoj v svoji stroki in s katero bi zaslužili
dovolj za udobno življenje.
Problematika bega možganov je širša od dejstva, da se mladi izobraženi Slovenci izseljujejo
iz svoje domovine. Zadeva tudi migracijske in integracijske politike. Z vizijo inovativne in
trajnostne Slovenije lahko trdimo, da je treba začeti aktivneje vlagati na različna raziskovalna
področja, kar bi spodbudilo visoko izobražene mlade, da ostanejo v Sloveniji oziroma se tja
vrnejo. To vlaganje pa bi hkrati privabljalo tujo delovno silo, kar bi spodbudilo kroženje
možganov. Skromna velikost naše države otežuje njeno konkurenčnost na globalnem trgu,
zato Slovenski podjetniški sklad že od leta 2013 poudarja, da je ekonomska prihodnost
Slovenije v visoki specializiranosti, del katere so (1) materiali in povezane tehnologije, (2)
električne in elektronske komponente in naprave ter (3) procesne tehnologije in
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vse te točke bi se nato navezale na ključna
področja, kot so mobilnost in gradnja ter učinkovita raba virov, trajnostna energetika, okolje,
zdravje, hrana ter vključujoča in varna družba (Služba vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, 2017).
Če sklenemo: najprej bi bilo treba priznati težo problema na državni ravni ter za njegovo
reševanje ustanoviti ali zadolžiti določen inštitut oz. organizacijo. Ta ustanova bi se aktivno
ukvarjala z zaposlovanjem mladih, ustvarjanjem in ohranjanjem stikov s slovenskimi
raziskovalci in delavci v tujini ter privabljanjem tujih delavcev in raziskovalcev v slovenske
54

raziskovalne centre in podjetja. Koristno pa bi bilo tudi vzpostaviti boljšo interakcijo med
podjetji, organizacijami, zavodi, šolami in visokošolskimi ustanovami tako, da bi omejili
število vpisnih mest za pridobitev izobrazbe za poklice, ki na trgu dela niso iskani, in
spodbudili tiste, ki so. S temi pobudami bi država pospešila vstop mladih na trg dela in jim
tako omogočila hitrejšo osamosvojitev in neodvisnost.
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