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POVZETEK
Priseljevanje je tako v Sloveniji in na Nizozemskem kot drugod po svetu še vedno ena
najbolj aktualnih tem, saj številne države pričajo o naraščanju števila priseljencev. Pojem
migracij združuje dva pojma, in sicer emigracije (izseljevanje) in imigracije (priseljevanje).
Emigracije predstavljajo gibanje ljudi iz njihove izvorne družbe, izseljevanje, beg v tujo
družbo, medtem ko imigracije pomenijo trajni prihod, priselitev in vselitev v imigrantsko
družbo (Klinar, 1976, str. 16). Večinoma so v strokovnih literaturah migracije prikazane kot
nek pozitiven proces, čeprav večina ljudi v določenih državah na ljudi migrante ne gleda
tako. Večino državljanov držav, v katere se migranti zatečejo, skrbi, da le-ti ogrožajo njihova
delovna mesta, da vplivajo na zmanjševanje plač.
V empiričnem delu bomo s pomočjo intervjujev, ki sta bila opravljena na dveh osnovnih
šolah, skušali ugotoviti, kako poteka vključevanje otrok migrantov v šolo, kako so sprejeti v
družbo ter kakšno podporo nudijo šole staršem priseljencem in njihovim otrokom.
Uporabili smo tudi aplikacijo Mipex, ki bo v empiričnem delu tudi predstavljena. S pomočjo
te bomo prikazali podatke s področja izobraževanja in jih primerjali z našimi informacijami,
pridobljenimi iz intervjujev.
Ključne besede: migracija, integracija, otroci migranti, šola, multikulturalizem.
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ABSTRACT
INTEGRATION POLICY OF IMMIGRANT CHILDREN IN THE EDUCATIONAL
SYSTEM IN SLOVENIA AND IN THE NETHERLANDS
Immigration is still one of the most discussed topics, not only in Slovenia and in the
Netherlands, but also around the world, as several countries face a growing number of
immigrants. The term migration encompasses two concepts: emigration and immigration.
Emigration is a process in which people leave their original society and flee to a foreign
country; immigration, on the other hand, means a permanent arrival and a move-in in the
immigrant society (Klinar, 1976, str. 16). In academic literature, migrations are mostly
portrayed as a positive process; however, most people in certain countries do not share
the same view of a migrant. The citizens of countries where migrants flee to are worried
that they pose a threat to their workplaces and that they have an impact on the wage cut.
With the help of interviews conducted in two primary schools, the empirical part of the
paper tries to determine how migrant children get integrated into school, how they are
accepted and what support the school provides to migrant parents and their children. Also,
the Mipex application, which is presented in the empirical part, was used to portray the
data from the field of education; the data is later compared to our information obtained by
conducting the interviews.
Keywords: migration, integration, migrant children, school, multiculturalism.
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1 UVOD
21. stoletje lahko poimenujemo »stoletje beguncev« oziroma »brezdomcev«, saj so
selitvena gibanja v evropskem prostoru močno vplivala na Evropo. V tem času so migracije
spodbujale oziroma vsiljevale spreminjajoče se politične razmere in razmere v državah, ki
so bile deležne migracij. Za sprejemanje oziroma vključevanje priseljencev v novo okolje je
treba imeti pripravljene različne pristope. Politika, s katero država ureja odnose med
večinsko družbo in priseljenci, ki so naseljeni na njenem ozemlju, postavlja okvire za
vključevanje slednjih in usmerja prilagajanje večinske družbe. Imenujemo jo
imigrantska/imigracijska/priseljenska politika (Bešter, 2007b, str. 117–118). Med temi
politikami so lahko precejšnje razlike. Govorimo lahko o izključevalnih pristopih, kjer so
priseljenci ločeni od ostalega prebivalstva, pa o asimilacijskih pristopih, kjer je potrebna
polna vključenost, kar pomeni, da se morajo priseljenci popolnoma odpovedati prvemu
jeziku in njihovi kulturi, poznamo pa tudi večkulturne pristope, ki se navezujejo tako na
polno vključenost kot na priznavanje kulturnih razlik (Castles & Miller, 2009, str. 309).
Pojem integracija se nanaša na vseživljenjsko vključevanje priseljencev in njihovih
potomcev pod enakimi pogoji in pravicami, kot jih imajo večinski prebivalci v slovenski
družbi, ter z možnostjo ohranjanja svoje etnične identitete (Medvešek, 2006, str. 131).
Koncept integracije zajema številne procese na različnih družbenih področjih, zajema pa
celotno družbo, torej posameznike, družbene skupine, institucije ali organizacije (Bešter,
2007a, str. 106–107). Integracija poudarja vključevanje in sprejemanje priseljencev v novo
družbeno okolje ter medsebojno prilagajanje tako s strani priseljencev kot s strani
sprejemne družbe (Lesar, 2009, str. 336).
Pogoj za aktivno državljanstvo je posameznikova pravna pripadnost državi. Poudarek
izobraževanja za aktivno državljanstvo naj bi bil v pravni ureditvi in zakonodaji, poleg tega
pa je pozornost teoretikov državljanstva usmerjena še v državljanske, politične in družbene
pravice, obveznosti državljanov, načela enakosti, enakopravnosti in družbene pravičnosti:
izobraževanje za aktivno državljanstvo naj bi zajemalo aspekte naštetih pravic (Mohorčič
Špolar, 1999, str. 5–6).
Multikulturalizem je nov teoretični in politični koncept, okrog katerega se vrtijo sodobne
razprave o medkulturnem dialogu, usmeritvi družb in o migracijah. Vse sodobne države in
družbe se morajo ukvarjati s fenomenom multikulturalizma, tudi če ga zanikajo. Gre namreč
za zahteve ljudi, ki se razlikujejo od modela vladajoče večine, da se upoštevajo njihov način
življenja in potrebe. Sem spadajo vsi, ki imajo svoj življenjski način in identiteto drugačno
od predvidene ali vsiljene, »nacionalne« (Milharčič Hladnik, 2003). Multikulturalizem
pomeni ohranjanje priseljenčeve kulture, ko se preseli v drugo državo, v kateri je doma
druga kultura ali pa enakopravnost kulture priseljenca. Najbolj splošna definicija tega
1

pojma je ta, da multikulturalizem pomeni sobivanje in spoštovanje dveh ali več kultur, ki
živijo na istem ozemlju (Milharčič Hladnik, 2003).
Migracijski procesi so v 21. stoletju zaradi neenakega demografskega razvoja, velikih
ekonomskih neenakosti in različnih potreb na trgu dela postali še bolj dramatični, kot so bili
v preteklosti. Postali so neprimerno večji, obsežnejši in bolj globalni kot v preteklosti. EU je
v zadnjih dveh letih na svoje ozemlje sprejela večje število migrantov. V večini držav, ki so
migrante sprejele, se pojavlja velik pritisk domačega prebivalstva, ki izražajo negativen
odnos do priseljencev in nadaljnjega priseljevanja, saj menijo, da le-ti predstavljajo
ekonomsko breme in grožnjo nacionalni identiteti.
Slovenija vstopa v fazo, da kot zrela družba spodbudi realizacijo integracije, ki mora biti
obvezni del imigrantske politike. Slednja naj bi migrantom omogočila vključevanje v civilno
družbo, šolstvo, zdravstvo, trg delovne sile, socialno in politično državljanstvo. Evropska
komisija ugotavlja, da države članice poročajo, da so migranti bolj izpostavljeni revščini in
različnim oblikam družbene izključenosti, vendar pa po večini ni poglobljenih raziskav, ki bi
pokazale na dejavnike, zaradi katerih so v tej situaciji. Obenem Evropska komisija omenja
tudi to, da države namenjajo premalo pozornosti zagotavljanju pravic in dobrin migrantom,
še posebno dostopu do ustreznih zdravstvenih storitev (Medica, Lukič & Bufon, 2010).
V diplomskem delu se bomo osredotočili na vključevanje migrantskih otrok v vzgojnoizobraževalne ustanove. Zanimalo nas bo, kako so otroci vključeni v te procese, kaj jim
šolstvo omogoča in kako jih družba sprejema. Verjamemo, da se pojavlja veliko etnične
diskriminacije predvsem zaradi jezika, zaradi česar je za otroke pomembno, da se naučijo
slovenskega jezika. Otroci z nerazumevanjem jezika težje sledijo pouku, kar posledično
vpliva na njihov šolski uspeh. Migrantom je načeloma zagotovljen enak dostop do
slovenskih vzgojno-izobraževalnih institucij, zlasti osnovne šole, kot tistim s slovenskim
državljanstvom, pojavlja pa se vprašanje, ali imajo migrantski otroci v okviru vzgojnoizobraževalnega procesa zagotovljene enake možnosti za svoj osebnostni in intelektualni
razvoj (Medica idr., 2010).
Slovenci živimo na ozemlju, na katerega so se že v zgodovini iz različnih vzrokov priseljevali
posamezniki iz drugih kulturnih okolij. Ti so se vključevali v naše okolje, med drugim pa smo
tudi mi sami sprejemali vplive njihove kulture. K integraciji priseljencev za razliko od
prejšnjih obdobij pristopamo načrtneje in posledično oblikujemo celovite pristope na
različnih področjih. Migracije priznavamo kot pomemben vzvod gospodarskega razvoja,
medtem pa priseljencem prizanašamo in jih spodbujamo za iskanje boljših priložnosti zase
in za svoje družine. Najbolj ključna dejavnika, ki vplivata na zagotavljanje enakih možnosti
za uspešen osebni razvoj, sta vzgoja in izobraževanje, saj pomagata, da se ljudje vključujejo
v delo in družbeno življenje ne glede na njihov spol, izvor, prepričanje ali druge značilnosti.
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Zakon o osnovni šoli (ZOsn, Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L.) v 10. členu pravi, da imajo otroci, ki so tuji državljani,
oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do obveznega
osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije in da
se zanje organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami.
V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se v zadnjih letih (2010/11–2014/15) vsako šolsko
leto v osnovne šole vključi okoli 1.000 otrok priseljencev (Banjac, 2015), v srednje šole pa
300–400.
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako se otroci migranti vključujejo v vzgojnoizobraževalni sistem na Nizozemskem in v Sloveniji. Zanima nas, kako poteka integracija
otrok priseljencev v šolo, kako jih domači otroci sprejemajo ter kakšna podpora je nudena
otrokom priseljencem in njihovim staršem s strani šole.
Pri delu želimo doseči naslednje cilje:
1. na teoretsko-pojmovni ravni bomo definirali bistvene pojme s področja migracij,
integracije in aktivnega državljanstva;
2. podrobneje bomo raziskali obstoječe modele integracije v mednarodnem
kontekstu;
3. v primerjalni analizi bomo predstavili osnovne značilnosti šolskih sistemov Slovenije
in Nizozemske;
4. raziskali bomo, kako slovenska in nizozemska šola skrbita za vključevanje
migrantskih otrok v šolo ter kakšen status imajo med svojimi vrstniki;
5. predstavili bomo zgodovinske vzroke za migracije;
6. izpostavili bomo pomen različnega kulturnega okolja pri vključevanju v šolski sistem.
Na osnovi teorije in ciljev smo oblikovali naslednji dve hipotezi:
 H1: Če upoštevamo mednarodne standarde, je
multikulturalizma primerjalno naprednejša kot v Sloveniji.

nizozemska

politika

 H2: Slovenska družba je izrazito konservativnejša od nizozemske glede sprejemanja
drugačnosti.
Vsako raziskovalno delo prilagodi svoja spoznanja in proučevanja predmetu, na katerega se
le-to nanaša. Celoto vseh spoznanj in proučevanj, s katerimi si pomagamo pri procesu dela,
imenujemo metode proučevanja. Zaradi kompleksnosti procesa raziskovanja lahko
uporabljamo kombinacije različnih metod. Pri raziskovalnem delu smo se osredotočili na
naslednje metode:
 z deskriptivno metodo bomo iz domače in tuje literature različnih avtorjev opisali
nekatera že znana dejstva, kot so migranti, družba, preseljevanje. Predstavili bomo
migrante in različne vrste migracij;
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 s historično metodo se bomo osredotočili na problematiko migracij skozi čas,
prikazali pa bomo tudi vzroke migracij v EU. Z opisovanjem in razlaganjem bomo
preučevali bližnjo in daljno zgodovino migracij in njene vzroke.
 z metodo sinteze bomo oblikovali poenoten teoretski okvir, ki bo združeval
diametralno nasprotna stališča različnih avtorjev;


z metodo intervjuja bomo primerjali, kako poteka vključevanje otrok migrantov v
vzgojno izobraževalne ustanove na Nizozemskem in v Sloveniji. Intervjuvali
ravnateljico OŠ iz Slovenije in Ravnateljico OŠ iz Nizozemske;



z uporabo primerjalne metode bomo analizirali razlike med državama. To bomo
dosegli z uporabo aplikacije Mipex (The Migrant Integration Policy Index), prav tako
bomo proučevali in primerjali dejstva, odnose in procese, katerih namen je
odkrivanje podobnosti in razlik med državama;

4

2 TEORETIČNI DEL – SPLOŠNE OPREDELITVE MIGRACIJ
V teoretičnem delu bodo za lažje razumevanje migracij v Sloveniji in na Nizozemskem
predstavljene ključne opredelitve migracij, migrantov, in čeprav nobeni državi preselitve
niso tuje, pa se vseeno priseljenci srečujejo z veliko težavami, kot so kulturne spremembe
in poznavanje jezika. Večinoma se otroci priseljenci vključijo v vzgojno-izobraževalne
sisteme v Sloveniji. Vključevanje teh otrok v takšne sisteme pa je mnogo učinkovitejše, če
poznamo politike in razvoj vključevanja priseljencev, če priznavamo raznolikost družbe, če
do teh otrok in njihovih družin nimamo predsodkov ter da razumemo in podoživljamo
njihovo situacijo.

2.1 DELITEV MIGRACIJ
Migracija združuje dva pojma, in sicer emigracijo in imigracijo. Odhod ljudi iz države zaradi
želje po preselitvi v drugo državo imenujemo emigracija. Procesu, kjer nedržavljani pridejo
v novo državo z namenom priselitve, pa rečemo imigracija. Danes se uporablja tudi pojem
remigracija, ki pomeni odhod migranta iz imigrantske države in vrnitev v izvorno državo,
kjer se ponovno vključi v izvorno družbeno okolje (Klinar, 1976, str. 16). Hanlon in Vicino
(2014, str. 4) menita, da je migracija gibanje ljudi prek določenih meja z namenom
vzpostavitve novega, polzačasnega ali trajnega prebivališča.
Migracije so med drugim lahko tudi zakonite ali nezakonite oziroma legalne in ilegalne.
Zakonite so tiste migracije, ko tujci prihajajo in bivajo v določeni državi zakonito, kar
pomeni, da je njihovo bivanje v skladu z zakonom države, v katero prihajajo. Nezakonite
migracije pa so tiste, kadar tujci vstopajo ali prebivajo v državi v nasprotju z zakonom
države, v katero prihajajo. Med ilegalne migracije največkrat štejemo nedovoljene prehode
državne meje, tihotapljenje ljudi čez mejo, nezakonito zaposlovanje tujcev itd. Med
strokovnjaki obstaja tendenca, da se pojem ilegalna migracija uporablja le za primere
tihotapljenja ljudi in za trgovino z ljudmi (Fell & Hayes, 2007).
Definicije podajajo različne opredelitve o tem, koga lahko prištevamo med migrante.
Najbolj pogosto se jih opredeljuje kot migrante na podlagi države rojstva, državljanstva,
zadnje države bivanja, časa odsotnosti od rojstnega kraja ali zadnjega kraja bivanja in od
namena bivanja.

2.2 DEFINICIJE MIGRANTOV
V strokovni literaturi se za otroke migrante pojavljajo različna pojmovanja. Najpogosteje
najdemo izraze, kot so tujci, prišleki, otroci tujcev, otroci tujci, otroci priseljenci, otroci z
migrantskim ozadjem itd. Izraz »otroci priseljenci« se nanaša na otroke, ki so se rodili v
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drugih državah in so se preselili v Slovenijo predvsem na podlagi združevanja družine.
Večina od njih se slovenski jezik začne učiti po prihodu v našo državo. Ti otroci so že v svoji
rodni državi obiskovali osnovne ali srednje šole, po prihodu v Slovenijo pa so se prav tako
vključili v različne vzgojno-izobraževalne sisteme.
Migrante lahko razdelimo v več skupin, in sicer (Resolucija o imigracijski politiki Republike
Slovenije (ReIPRS), Uradni list RS, št. 106/02):
 ekonomski migranti so tisti, katere k spremembi okolja motivirajo brezposelnost,
razlike v osebnih dohodkih, zaposlitvene možnosti, delovne razmere, socialna
varnost in možnost napredovanja in izboljšanje življenjskega standarda;
 politični migranti so iskalci azila. To so begunci, vojni begunci, ki se selijo iz etničnih
razlogov, političnih konfliktov, vojn, diskriminacije, revolucij in podobno;
 sekundarni migranti so družinski člani, partnerji, zakonci, mladoletni in odrasli
otroci, starši in drugi sorodniki. V tem primeru so dejavniki migracij družinski oz.
osebni, to pa je združitev družinskih članov, slab ekonomski položaj družine, bolezen
v družini itd.
Definicija migranta ima v državah OECD različne opredelitve. Japonska, Koreja in EU
navajajo migrante kot skupek posameznikov s tujim državljanstvom, medtem ko Avstralija,
Nova Zelandija, Kanada in Združene države Amerike navajajo migrante kot ljudi, ki so bili
rojeni v drugi državi, mednje pa štejejo tudi tiste, ki so že naturalizirani (Rollason, 2002, str.
72).
Poleg vrst migrantov pa poznamo tudi dejavnike, ki migrante motivirajo k migracijam.
Pravimo jim demografski dejavniki, pod to pa štejemo število prebivalcev, starostno
strukturo prebivalstva, prenaseljenost, rojevanje, umiranje itd., med drugim pa so dejavniki
lahko tudi religiozni, ko gre za pripadnost določeni veri ali verski skupini.
Priseljence v Republiki Sloveniji lahko glede na definicijo v Strategiji vključevanja otrok,
učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007,
str. 8) razdelimo v naslednje skupine:
 nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v
Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija priseljencev
– materni jezik ni slovenščina), oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so
pridobile državljanstvo;
 osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim
dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji;
 prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito;
 državljani držav članic EU;
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 otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez
slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino.

2.3 VZROKI MIGRACIJ
Vzrokov za migracije je več, eden izmed najbolj pomembnih pa je ta, da ljudje hrepenijo po
boljšem življenju in socialnih pogojih v drugih državah. Castles (2004, str. 208) je dejavnike,
ki vplivajo na migracije in njihove posledice, razdelil v tri skupine, in sicer na dejavnike, ki
so povezani s političnimi sistemi, na dejavnike, ki so povezani z globalizacijo, ter na
dejavnike, ki so povezani s preseljevanjem in socialno dinamiko.
Vzroki za selitve so lahko gospodarski, ki opredeljujejo letno selitev v drugo državo zaradi
službe, drugi so politični vzroki, ki so orientirani na ljudi, ki se zaradi političnih oziroma
drugih razlogov v svoji državi ne počutijo varne.

2.4 TEORIJE MIGRACIJ
Poznamo več različnih raziskovalnih ved, ki se ukvarjajo z migracijami. To so ekonomija,
sociologija, antropologija, zgodovina, pravo, politologija in ostale. Vsaka na svoj način
proučuje migracije, raziskujejo pa različna področja. Zanimajo jih kulturne spremembe,
vplivi na demografske kazalce, ekonomske razlike, poleg tega pa je še veliko drugih
faktorjev, ki jih raziskujejo. Avtorji, kot so Castles, Miller, Klinar, Massey, Josipović,
Teitelbaum in še mnogo drugih, različno opredeljujejo migracije.
Vsaka teorija ima svoje polje raziskovanja, npr. v ekonomiji prevladuje racionalistična
teorija, pravo proučuje svoj vpliv na migracije, kjer prevladujeta institucionalna in
racionalistična teorija, medtem ko politologija raziskuje, zakaj država težko nadzira
migracije.
Te opredelitve bomo prikazali v nadaljevanju.

2.4.1

Teorija »odboja in privlaka«

Večina študij izpostavlja dejstvo, da so prostovoljne migracije motivirane predvsem z
ekonomskega vidika. Treba je razlikovati med dejavniki, ki ljudi privlačijo v določeno državo,
in med dejavniki, ki ljudi odvračajo od neke družbe oziroma od kraja bivanja. Gre za t. i.
teorijo »push pull«.
Dejavniki odhajanja migrantov se nanašajo na kraj ali državo, iz katere se posamezniki
odseljujejo, in opredeljujejo tiste faktorje, zaradi katerih se ljudje največkrat odločijo za
selitve. Dejavniki naselitev v določene države pa se nanašajo na kraj oziroma državo
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priseljevanja in opredeljujejo pozitivne lastnosti te države. Ta model je v osnovi ekonomski,
saj se večina dejavnikov osredotoča na ekonomske razmere (Malačič, 2006, str. 160).
Dejavniki, ki vplivajo na odhajanje migrantov, so ekonomska stagnacija, zmanjševanje
nacionalnih virov, življenjski standardi, brezposelnost ali nizek dobiček, alienacija, omejene
možnosti za osebni razvoj, naravne katastrofe itd. Poleg tega pa so znani tudi dejavniki,
zaradi katerih se ljudje odločajo naseliti v novo okolje, to so ekonomska prosperiteta,
izobraževalne možnosti, ki jih imajo migranti v tuji državi, na njihove odločitve močno
vplivajo tudi povezano družinsko in sorodstveno življenje, višji življenjski standard in višji
dohodek itd.
Na podlagi omenjene teorije »pull-push« je Klinar (1976, str. 27–30) izpeljal opredelitev
vzrokov izseljevanja in jih razdelil na ekonomske vzroke in motive (večji dohodki in dvig
življenjskega standarda, možnost izboljšanja ekonomskega položaja), politične in vojaške
vzroke (revolucije, diskriminacije, politična preganjanja in razni pritiski) ter na osebne in
družinske vzroke (družinski in prijateljski odnosi), saj so pri priseljencih, ki težijo k
profesionalnemu strokovnemu napredovanju, motivi za selitev izobrazba, doseg znanja,
kvalifikacije itd.
Migracije se razlikujejo tudi zaradi osebnih značilnosti migrantov, ki se drugače odzovejo
na dejavnike odboja in privlaka. Tisti migranti, ki so osredotočeni na faktorje privlaka, bolje
obvladajo intervencijske ovire in predstavljajo pozitivno selekcijo migrantov. Negativna
selekcija migrantov pa so tisti, na katere delujejo negativni faktorji odboja (Mesić, 2002,
str. 282–299).

2.4.2

Ekonomske teorije

Razlikujemo lahko med makroekonomskimi in mikroekonomskimi vzroki migracij. Prva
teorija poudarja, da so migracije v večini posledica razlik v višini plač med posameznimi
državami. Le-ta zanemarja pomen drugih faktorjev, npr. možnost osebnega razvoja,
socialnih pravic, urejenega okolja itd. Makroekonomska teorija pa predvideva
posameznikovo racionalno razmišljanje glede stroškov in koristi, ki mu jih prinese migracija.
Teorija nove ekonomije migracij poudarja, da odločitev za migracijo ni v posamezniku,
temveč v odločitvi družin, ki se borijo za preživetje (Bučar Ručman, 2014, str. 163–175).
Za primer teorije odboja in privlaka ter ekonomske teorije lahko omenimo najštevilčnejšo
skupino tujcev pri nas, to so državljani Bosne in Hercegovine. Njihova gospodarska situacija
v državi je slaba, njihove povprečne mesečne plače so precej nižje kot pri nas, prav tako je
veliko število ljudi brezposelnih. Tisti, ki v Slovenijo prihajajo v zadnjem času, se srečajo z
veliko intervencijskimi dejavniki, to pa so slabi delovni pogoj, nizke plače, prav tako je veliko
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kršitev delovnopravne zakonodaje. Zaradi naštetega je integracija teh delavcev v praksi
onemogočena.

2.4.3

Teorija mrež in institucionalna teorija

Obe teoriji pojasnjujeta razloge za nadaljevanje migracij, kljub temu da prvotni razlogi, ki
so vplivali na migracijo, prenehajo delovati. Migranti in nemigranti se povezujejo v
interpersonalne mreže, kar pomeni, da si migranti prek prijateljev in poznanstev po svetu
pomagajo z informacijami in iskanjem služb po svetu. S časom migracije zajamejo vse večje
dele emigrantskih družb (Massey idr., 1993). Institucije, ki so nastale na podlagi preteklih
migracij, pomagajo migrantom do dodatnega socialnega kapitala. Obstaja več legalnih
privatnih podjetij, ki migrantom ponujajo legalne in nelegalne usluge, poleg tega pa nudijo
pomoč migrantom pri pridobivanju ustrezne dokumentacije. Ta podjetja migrantom nudijo
informacije, uredijo prebivanje, najdejo zaposlitev, organizirajo poroke z državljani itd.
(Mesić, 2002, str. 353). Druga vrsta institucij pa so prostovoljne in humanitarne
organizacije, ki migrantom nudijo začasno prebivanje, socialne usluge in zaščito.
V Sloveniji ti dve teoriji popolnoma držita, saj dejansko obstaja »migracijska industrija«, kot
smo jo opisali v teoriji. Poleg tega obstajajo tudi prostovoljne in humanitarne skupine, ki
prav tako pomagajo migrantom.
Boyd (1989, str. 643–654) področja raziskovanja migracij družin in vloge socialnih mrež deli
na strukturne pogoje na odselitvenih in priselitvenih območjih. Če pogledamo makro
analizo, lahko ugotovimo, da so odločitve o migracijah sprejete na podlagi socialnih mrež,
saj te povezujejo določene ljudi v nekem prostoru. Te mreže spodbujajo dodatno
priseljevanje, saj nudijo resurse v obliki informacij in pomoči.
Svoja raziskovanja deli tudi na bilateralne pogodbe in rekrutiranje delavcev, saj migracijske
tokove spodbujajo meddržavni dogovori glede delovnih migracij. Sorodstvene vezi so
razlog, da se sproži še več migracij, emigracij ali povratnih migracij.
Opredeljuje tudi politike priseljevanja, saj imajo države, kamor se ljudje priseljujejo,
bilateralne pogodbe. Poleg teh pogodb pa so tudi določena pravila in postopki, kako ravnati
z ljudmi, ki niso državljani določene države in v državo vstopijo z namenom iskanja
prebivališča ali zaposlitve. Na te selekcije lahko pogledamo tako z makro kot z mikro
stališča. Z makro pogleda so določeni kriteriji, ki določajo velikost migracijskih tokov,
medtem ko so z mikro pogleda selekcijski kriteriji temelj procesa, v katerem oseba postane
rezident neke države. Verižno priseljevanje opazimo tam, kjer migracijske politike
vključujejo določila o združevanju družin in jim tako le na podlagi družinskih vezi omogočijo
vstop v državo (Boyd, 1989, str. 643–654).
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Pomembne so povratne migracije in pošiljanje denarja oziroma ohranjanje mrež. Družinske
migracije so pogosta strategijo gospodinjstev za pridobitev čim več denarja v čim krajšem
možnem času, kar pa dosežejo s tem, ko pri delu sodelujejo vsi člani družine. Povratne
migracije pomenijo začasno ali dolgotrajno selitev nazaj v domačo državo.
Področja raziskovanja pa deli tudi na prilagoditev v priselitveni državi, kjer so družinske
migracije del naselitve in integracije. Naselitve se nanašajo na odločitev o naselitvi v državi,
a poleg tega ne izključujejo možnosti povratka v domovino. Integracija pa vsebuje
adaptacijo, akulturacijo in asimilacijo, kar lahko pomeni daljše trajanje bivanja v državi
gostiteljici.

2.5 POSLEDICE MIGRACIJ
Migracije se pojavljajo v vedno večji obliki, še posebej v razvitih državah, saj predstavljajo
pomembno delovno silo. Razvite države ves čas potrebujejo nove delavce, saj se
prebivalstvo v teh državah stara, kar bi v prihodnosti prineslo do pomanjkanja domače
delovne sile. Mednarodne migracije imajo različne posledice, le-te pa lahko razdelimo na
tri skupine, in sicer (Mertuek, 2009, str. 20):
‒ demografske posledice se kažejo pri spremembi v številu in porazdelitvi ljudi v
posameznih regijah ter porokah med različnimi rasami in kulturami, ki privedejo do
novih skupin ljudi;
‒ socialne posledice so pri migracijah opazne pri združevanju ljudi, ki so različnih
kultur, zaradi česar lahko nastanejo konflikti, lahko pa ustvarjajo razumevanje med
različnimi skupinami ljudi;
‒ ekonomske posledice so predvsem odvisne od kakovosti, to so znanje, starost,
izobrazba, zdravje migrantov in gospodarskih potreb, ki jih imajo tako izvorne
države kot države priselitve. Emigracije so dobre za prenaseljena področja, saj
znižujejo pritisk na državo, emigracije iz nezadostno naseljenih področij pa lahko še
dodatno upočasnijo razvoj.

2.5.1

Posledice v izvornih državah

Značilnost mednarodnih migracij je, da se migranti največkrat naselijo z željo po boljšem
življenju. Zaradi njihovega statusa v matičnih državah se odločijo za selitev v države, za
katere mislijo, da bi jim ta status lahko izboljšale. Največkrat migranti prihajajo iz Azije in
Afrike, te države pa se posledično bojijo za svoj gospodarski razvoj, saj večina izobraženega
kadra zapusti državo (Mertuek, 2009, str. 21).
Emigrirajo predvsem mlajše generacije, ki v lastnih državah pridejo do izobrazbe, potem pa
si iščejo zaposlitev v državah, kjer je njihovo delo bolje plačano. Za države izvora to pomeni
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dodaten minus, saj izguba izobraženih kadrov pomeni slabšo možnost razvoja lastnih
proizvodnih in storitvenih sistemov.
Takšno priseljevanje pa ima lahko tudi pozitiven vpliv na gospodarstvo izvornih držav, saj
se določeni posamezniki po tem, ko zaslužijo denar v tuji državi, vrnejo v svojo lastno
državo. Se pa domov ne vrnejo vsi, temveč le pošiljajo delež zasluženega denarja v matično
državo. Takšni posamezniki spodbujajo še ostale, da jim sledijo v tujino (Mertuek, 2009, str.
21).

2.5.2

Posledice v priselitvenih državah

V primeru, da so migranti zaposleni, prispevajo k ekonomiji, vprašanje pa je, ali migranti
dopolnjujejo domače delavce ali ne. Če domače delavce nadomeščajo, potem prinašajo
večje koristi, kadar seveda njihovo znanje in sposobnosti dopolnjujejo domačo delovno silo.
Na drugi strani pa lahko dopolnjujejo tudi domačo delovno silo, v tem primeru so tudi
konkurenca lokalnim delavcem, če imajo njim podobno znanje in sposobnosti (IOM, 2000,
str. 22–34).
Negativne vplive na državo imajo migranti, ki tekmujejo z domačimi delavci. Migranti
pomenijo večjo izbiro pri delodajalcih, kar pa povzroči nižje plače, daljši delavnik in manj
ugodnih situacij. Najslabše učinke na ekonomijo predstavljajo neizobraženi delavci, saj so
le-ti pripravljeni delati pod slabšimi pogoji in za nižje plače (IOM, 2000, str. 22–34).
V priselitvenih državah so migranti največkrat negativno obravnavani, saj jih družba
pogosto označi za krivce problemov v državi, kot so porast kriminala, širjenje bolezni,
zmanjšanje zaposlenosti domačinov ipd. (Cohen, 1996, str. 16).
Posledice mednarodnih migracij imajo za države sprejemnice v glavnem pozitiven vpliv, saj
migranti plačujejo davke, posledično povečujejo javne izdatke na področju šolstva,
zdravstva in drugih javnih dobrin in storitev. Med drugim pa vplivajo tudi na plače in
priložnosti zaposlitve domačega kadra. Njihova zaposlitev lahko negativno vpliva na plače
domačih delavcev. Migracije pa lahko na dolgi rok ustvarjajo zaposlenost in dobro vplivajo
na proračun države (Urad združenih narodov za informiranje, 2006).
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3 MIGRACIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE
Kot smo že omenili, 21. stoletje stremi k temu, da postane eno največjih obdobij migracij.
Raziskovalci s tem ne ciljajo samo na to, da bodo ljudje v večjem številu zapuščali svoje
domove, temveč da bo globalni migrant središčni subjekt svetovne družbene ureditve.
Nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju nas pripravljajo na novo paradigmo, po kateri
se bodo politike izključevanja kazale kot solidarnostno-etični odzivi na prihajajoče nove
generacije migrantov in beguncev. Mobilnost in migracija bosta tako postala sinonima za
mejo kot priložnost (Učakar, 2017, str. 6).
V evropskem migracijskem procesu konec druge svetovne vojne predstavlja zelo
pomembno prelomnico, saj se je takrat pričelo množično preseljevanje na ozemlje
današnje Evrope (Garson & Loizillon, 2003, str. 2). V tistem času je vojna povzročila prisilne
in begunske selitve, ljudje so se pričeli seliti zaradi prilagoditev povojnim razmeram. Drugi
mejnik pa je postavljen v petdeseta in šestdeseta leta. V tistem času so v določenih državah
potrebovali okrepitve domače delovne sile s tujimi delavci. Glavne države izvora tuje
delovne sile so bile države južne Evrope in severne Afrike, pomembnejše ciljne države pa
so bile Francija, Nemčija, Velika Britanija, Švica, Belgija in Nizozemska (Boeri, 2002, str. 13).
V teh državah so tujci zapolnili pomanjkanje delovne sile na trgu dela, kar je močno vplivalo
na hiter gospodarski razvoj in rast v Evropi med letoma 1945 in 1975 (Garson & Loizillon,
2003, str. 2–3).
S podpisom Rimske pogodbe leta 1957 je šest evropskih držav ustanovilo Evropsko
gospodarsko skupnost (EGS). Eno izmed načel te pogodbe je določalo prosto gibanje med
državami podpisnicami te pogodbe. Med državami je bilo v tem času podpisanih tudi več
bilateralnih dogovorov, s katerimi so omogočali državam sprejemnicam, da so ohranjale
stopnjo gospodarske rasti. Po množičnih delovnih migracijah je prišlo do prve naftne krize,
in sicer v letu 1973, ki je močno prizadela evropsko gospodarstvo. Prišlo je do dviga cen
nafte, kar je povzročilo upad gospodarske rasti. Temu je sledilo omejevanje priseljevanja in
najemanja tuje delovne sile. Posledica še ene socialne napetosti pa je bila velika
brezposelnost, zaradi česar so določene države želele zmanjšati pritok mednarodne
delovne sile in tujce vrniti nazaj v matične države. Posledica tega je bila, da je število
migrantov začelo še naraščati, razširile so se tudi nove migracije, ki so bile posledica
združevanja družin. Tujci so si v gostujočih državah zgradili nove domove ter postopoma
postali del družbenega, ekonomskega in kulturnega sistema zahodne Evrope (Bade, 2005,
str. 347–357).
Ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let so se v zahodni Evropi pričeli novi
migracijski tokovi. To je bil obsežnejši migracijski tok, kateremu so se pridružili še begunci
iz nekdanje Jugoslavije ter begunci iz Afganistana, Iraka in Turčije. V Evropi so se v tem času
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izoblikovali tudi novi tipi migracij, kot so tranzicijske migracije, migracije prosilcev za azil,
začasne delovne migracije, nedokumentirane migracije ipd. (Bade, 2005, str. 334–335).
Eden izmed največjih vplivov na migracije v Evropi je bil podpis Schengenskega sporazuma
med Francijo, Nemčijo in državami Beneluksa leta 1985. Posledica tega je bila popolna
odprava mej med državami podpisnicami (Guild, 2006). Med državami, ki sporazuma niso
želele podpisati, je bila tudi Velika Britanija, in sicer zaradi skrbi, da ne bi mogla nadzorovati
vstopa nedovoljenih migrantov. Kasneje so se sporazumu priključile še ostale članice EU.
Pomemben del migracijskih politik so migracije postale v letu 1998, ko so države članice na
migracije pričele gledati kot na nek pozitiven učinek, predvsem zaradi spreminjajočih se
ekonomskih in gospodarskih razmer. Povečalo se je povpraševanje po izobraženih in
visokokvalificiranih migrantih, zaradi česar so države članice uvedle posebne programe za
dodelitev delovnih dovoljenj visoko izobraženim migrantom.
Amsterdamska pogodba je bila sprejeta leta 1997, začela pa je veljati leta 1999. V azilno
politiko je vključila poglavje IV (Vizumi, azil, priseljevanje) in politiko priseljevanja prenesla
iz tretjega v prvi steber, torej v pristojnost EU. Ta pogodba je z zasedanjem v Tampereju
postavila temelje skupni migracijski politiki, saj izpostavlja obvezo do varovanja pravic in
osebnih svoboščin tudi državljanom tretjih držav, bodisi priseljencem ali azilantom (člen 73
i, odstavek b). Poudarja omogočanje prostega pretoka znotraj skupnosti državljanom tretjih
držav (člen 73 j, prvi odstavek). Pogodba zahteva, da se zagotovi varnost in pravica vsem,
ki v skladu z zakonom bivajo v evropski skupnosti (EUR-Lex, 2018).
Z Lizbonsko pogodbo (EUR-Lex, 2017) migracije in azil postanejo vključene v pogodbeni
okvir. O njih se odloča s kvalificirano večino v Svetu, o teh temah soodloča Evropski
parlament, Evropsko sodišče pa dobi polno pristojnost na področju priseljevanja in azila
(Boswell & Geddes, 2011, str. 10). Lizbonska pogodba dodeljuje nove pristojnosti
evropskim institucijam, ki lahko od zdaj naprej sprejemajo ukrepe za vzpostavitev skupnega
upravljanja zunanjih meja EU.
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4 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA OTROK MIGRANTOV
Ko govorimo o priseljevanju, se v povezavi s tem uporablja izraz »integracija«, čeprav se
poleg nje skriva tudi pojem »inkluzija«. V nadaljevanju bomo oba pojma definirali in
opredelili razlikovanje v definicijah.
Pojem integracija se v današnji družbi pojavlja vse pogosteje. Njen pomen se skriva v
fizičnem, duševnem in socialnem povezovanju posameznika z njegovim okoljem. Ko je
posameznik dovolj povezan s svojim okoljem, bolje opravlja svoje vsakodnevne naloge
oziroma vloge. Pri integraciji je poudarjena dvosmernost procesa, saj integracija pomeni,
da se ne prilagajajo državi sprejema samo priseljenci, ampak da so nosilci kultur znotraj
države sprejema pripravljeni sprejeti na novo prispele priseljence in se od njih učiti (Vrečer,
2007).
Integracija je kot večsmeren proces, ki zahteva medsebojno prilagajanje tako priseljencev
kot večinske družbe. »V procesu integracije priseljenci postanejo aktivni in enakopravni
udeleženci socialnih, ekonomskih, pravnih, političnih in kulturnih odnosov v državi
sprejemnici, pri čemer je vsakomur zagotovljena možnost izražanja in ohranjanje njegove
lastne kulture, vere in etnične pripadnosti« (Bešter, 2007b, str. 118).
Beseda integracija pomeni predvsem proces vključevanja imigrantov v družbeno,
gospodarsko in politično življenje države, v kateri ti bivajo. Nanaša se na odnos med celoto
in njenimi deli in je temeljna družbena značilnost (Medvešek & Bešter, 2012, str. 20).
Poznamo različne tipologije integracije, največkrat pa jo delimo na pravno oziroma
politično, socialno-ekonomsko in kulturno dimenzijo. Pravno vključevanje pomeni
pridobivanje pravic, dovoljenje za prebivanje in/ali delo in vključitev imigrantov na trg dela,
v izobraževalni, socialni in zdravstveni sistem. Kulturna integracija pomeni znanje jezika
države sprejemnice, razumevanje njene družbe in spoštovanje njenih temeljnih vrednot in
načel. Politična integracija pa pomeni vključevanje v procese političnega odločanja ter
aktivno in pasivno volilno pravico, ki se pridobi z državljanstvom (Medvešek & Bešter, 2012,
str. 21).
Poznamo več področij integracije, in sicer pravno, poselitveno in bivanjsko, socialnoekonomsko, izobraževalno, kulturno, politično, družbeno in identifikacijsko (Bešter, 2007a,
109–113). V tem delu se bom osredotočila le na izobraževalno integracijo. Na področju
izobraževanja lahko o uspešni integraciji govorimo takrat, kadar imajo priseljenci in njihovi
potomci enakopraven dostop do izobraževalnih institucij, enako uspešno končujejo
posamezne stopnje šolanja in imajo enake možnosti za nadaljnje izobraževanje. Na
področju izobraževanja je za integracijo pomembno, da se priseljenci učijo svoj materni
jezik in da je na vseh stopnjah prisoten medkulturni pristop k izobraževanju.
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Integracija otrok migrantov poteka tudi v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu, kjer
se med drugim pojavlja tudi v obliki dodatnega pouka slovenščine. Dodatna ura pouka
slovenščine se odobri otrokom migrantom, za katere se ugotovi, da slovenskega jezika še
ne znajo oz. ga ne znajo dovolj, da bi lahko normalno komunicirali.
Pojem inkluzija se osredotoča na enakopravnost vseh otrok. Teži k zmanjševanju vseh
izključevalnih postopkov na osnovi rase, spola, let, etničnosti, spolne orientacije, religije ali
česar podobnega. Je proces, ki je osredotočen na vse otroke, a najbolj na tiste, ki so izločeni.
Peček in Lesar (2006, str. 28–34) ugotavljata, da so za uspešno uresničevanje in inkluzije
potrebni naslednji faktorji:
 pozitivno vrednotenje drugačnosti in raznolikosti ljudi v družbi,
 vzgojno-izobraževalni sistem, ki bo zavezan k vključitvi vseh učencev v enoten
vzgojno-izobraževalni sistem,
 sprejemajoče šolsko okolje,
 učitelji, ki so predani delu z vsemi učenci,
 učni načrti, odprti za vsebine, ki so povezani s posebnostmi posameznih kategorij
drugačnih učencev (prav tam).
Pri načelu inkluzije je vsem otrokom omogočeno uspešno učenje, pri čemer pa se
upoštevajo razlike, ki so med otroki. Vsak otrok ima možnost, da sodeluje po svojih
najboljših močeh, da lahko s svojimi vrstniki občuti, kaj pomeni biti uspešen, in gradi svojo
samopodobo. Inkluzija in integracija sta si različni v tem, da inkluzija spoštuje različne
potrebe drugih in sprejema posebnosti, ki jih pogojujejo spol, posamezne pomanjkljivosti
in motnje.

15

5 MULTIKULTURALIZEM, MEDKULTURNI DIALOG (SPREJEMANJE
KULTURNE RAZNOLIKOSTI)
Za sobivanje z različnimi kulturami v družbi je zelo pomembno povezovanje med različnimi
jezikovnimi, etničnimi, kulturnimi in verskimi skupnostmi. Da v tej družbi pride do strpnosti
ter spoštljivega in enakovrednega odnosa, sta pomembna interakcija in zavedanje, da je v
družbi vsak posameznik pomemben. Da bi razumeli, kaj pomeni sprejemanje kulturne
raznolikosti, moramo najprej poznati pojme, ki so s tem povezani.

5.1 MULTIKULTURALIZEM
Pojem multikulturalizem je nov teoretični pojem, s katerim opisujemo realnost, ko se v eni
državi nahaja več različnih etničnih ali kulturnih skupin (Lukšič-Hacin, 2004, str. 109).
Sedmak in Ženko (2010, str. 152) ugotavljata: »Multikulturalizem ne pomeni samo
upoštevanje načela kulturne raznolikosti, temveč tudi zagotavljanje enakosti vseh
manjšinskih skupin in njihovo polnopravno vključevanje v družbo.« Pojem
multikulturalizem je v Beli knjigi o medkulturnem dialogu (Bergant, Jazbec & Potočnik,
2009, str. 11) opredeljen kot politični pristop, ki ga danes več ne uporabljamo.

5.2 MEDKULTURNI DIALOG
Medkulturni dialog je osredotočen na odprt in strpen, med drugim pa tudi enakovreden
odnos med ljudmi različnih sociokulturnih, jezikovnih, verskih ali drugih ozadij. Z
medkulturnim učenjem želimo dvigniti zavest otrok, mladih in ostalo generacijo, da se
zavedajo medkulturnih razlik in medkulturnega dialoga ter da so pozitivno naravnani do
drugačnosti. Medkulturni dialog je lahko orodje za preprečevanje in reševanje konfliktov
skozi spodbujanje spoštovanja človekovih pravic, demokracije in vladavine zakona. V
današnjih časih je srečevanje z različnimi kulturami postalo nekaj povsem normalnega, za
veliko prebivalstva pa vse to še vedno ostaja velik izziv. Kljub vsemu živeti z ljudmi, ki so si
med seboj tako zelo različni, ni enostavno. Pomembno je, da bi se ljudje odvadili deliti
prebivalstvo na »mi in oni«.
Sedmak in Ženko (2010, str. 192) po interpretacijah drugih avtorjev povzameta sklep, da je
za medkulturno sporazumevanje potrebno »spoštovanje enakosti in enakopravnosti vseh
kulturnih skupin in njihovih pripadnikov, prav tako spoštovanje človekovih pravic in
principov demokratičnega udejstvovanja«.
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6 OTROCI
MIGRANTI
V
IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU

SLOVENSKEM

VZGOJNO-

Vzgojno-izobraževalne ustanove omogočajo učencem organizirano, sistematično
pridobivanje znanja in spretnosti, poleg tega pa se v njih poudarja tudi vedenja in veščine,
ki so v trenutni družbeni skupnosti najbolj smiselni za obstoj, delovanje in razvoj.
Šola je prostor, kjer se poleg posredovanja znanja odvija tudi proces socializacije. Država
lahko na področju izobraževanja in z ostalimi ukrepi pripomore k uspešnejšemu
vključevanju migrantskih otrok v šolski sistem in v njihovo novo nepoznano okolje
(Medvešek & Bešter, 2012, str. 205).
V današnjem času veliko pomeni človekovo zavedanje o lastni kulturi, lastnem življenju,
prav tako pa tudi zavedanje o kulturi drugih ljudi po svetu in posameznikova odgovornost
za sprejemanje drugačnosti. Vse to je mogoče doseči s pravilno vzgojo in z ustreznim
izobraževanjem že v vrtcih in osnovnih šolah. V času šolanja se pri otrocih razvija osebna in
socialna identiteta, zato imajo vrtci in šole pomembno vlogo pri tem, da zagotovijo, da do
teh sprememb pri otrocih dejansko pride in da se otroke spodbuja k spoštljivemu in
odgovornemu odnosu do okolja in do sočloveka (Ule, 2000, str. 40).
Izobraževalni sistemi so pri migrantih eni izmed najpomembnejših dejavnikov, predvsem
če so migranti otroci. Izobraževanje je seveda zelo pomembno, saj vpliva na kakovostno in
uspešno življenje nekega posameznika, prav tako pridobi različna znanja, veščine itd. Poleg
pridobivanja znanja so izobraževalni procesi pomembni tudi zaradi vzpostavljanja osebnega
stika z domačimi otroki, zaradi česar se tuji otroci lažje vključijo v družbo.
V vzgojno-izobraževalne sisteme se vsako leto vključujejo otroci iz različnih držav, katerim
pa je slovenski jezik tuj jezik, zaradi česar težje sledijo pouku. Za mirno sobivanje vseh, ki
živimo na istem območju, je zelo pomembno, da vsi poznamo določene vrednote, ki so v
življenju zelo pomembne. To so demokratično razmišljanje, spoštovanje pripadnikov drugih
etničnih skupin in sprejemanje ljudi drugačnih kultur. Vse te in še mnoge druge vrednote
pa ljudem niso prirojene in se v določenih družbah ne razvijejo samodejno, zato je vzgojnoizobraževalni sistem pomemben dejavnik, da otroke o njih poduči.
Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji (2007) navaja, da imajo po določilih šolske zakonodaje otroci tujih
državljanov, ki bivajo v Republiki Sloveniji, pravico do vključevanja v osnovno in srednjo šolo
pod enakimi pogoji kot otroci slovenskih državljanov. Državljani drugih držav članic EU,
Slovenci brez slovenskega državljanstva in begunci se lahko izobražujejo pod enakimi pogoji
kot slovenski državljani, drugi tuji državljani pa po načelu vzajemnosti.
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V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se lahko vključijo otroci z različnimi pravnimi
statusi, ki imajo slovensko državljanstvo, lahko pa so državljani članic EU ali pa državljani t.
i. tretjih držav. Lahko imajo tudi status begunca ali pa so prosilci za mednarodno zaščito.
Ne glede na njihov pravni status jim slovenska šolska zakonodaja omogoča, da se vključijo
vsaj v osnovnošolsko izobraževanje pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Pri vpisu v
srednješolsko izobraževanje pa so kriteriji drugačni, saj se državljani tretjih držav lahko
vpišejo le v tiste programe, kjer so še prosta vpisna mesta.
Otroci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah imajo na voljo več programov, ki so namenjeni
njihovi pomoči, poleg tega pa šole izvajajo dodatno učenje slovenskega jezika, učenje
njihovega maternega jezika, nudijo jim tudi različne oblike učne pomoči, ki so lahko
skupinske ali individualne. Poleg tega jim nudijo tudi različne prilagoditve glede dela in
ocenjevanja oziroma načrtovanje meril za ocenjevanje, ki so prilagojena sposobnostim
učenca (Medvešek & Bešter, 2010, str. 214–215). Za otroke migrante, katerih pouk poteka
v državi priselitve, je premagovanje jezikovnih ovir ena najzahtevnejših ovir v šoli, zaradi
česar se v šolah z različnimi ukrepi trudijo otrokom premagovati te ovire. Ukrepi so
največkrat usmerjeni v pomoč otrokom pri čim hitrejšem usvajanju jezika poučevanja,
ponekod pa se za migrantske otroke organizira dvojezični pouk, kjer se kombinirata uradni
jezik države sprejema in maternega jezika migrantskih otrok (Medvešek & Bešter, 2010, str.
216–225).
Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem temelji na načelu večkulturnosti, saj zakonodajni in
drugi dokumenti vsebujejo različne elemente medkulturnega pristopa. Medkulturni pristop
pri vzgoji in izobraževanju pa zajema različne dejavnosti, ki spodbujajo otrokov spoštljiv
odnos do različnih kultur in narodov ter ustvarjajo takšno okolje, kjer imajo pripadniki
različnih manjšinskih skupnosti čim bolj izenačene možnosti za doseganje takšnih
izobraževalnih uspehov, kot jih dosegajo slovenski otroci (Medvešek & Bešter, 2010, str.
232–233).

18

Slika 1: Vključevanje otrok priseljencev

Vir: Jelen (2015, str. 8)
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7 NIZOZEMSKA POLITIKA PRISELJEVANJA
Nizozemska ima dolgoletno zgodovino priseljevanja. Država je v zgodnjih šestdesetih letih
postala imigracijska država, saj je prišlo veliko število gospodarskih migrantov. Prvo
obdobje velikega priseljevanja se je imenovalo zlata era Nizozemske, to je bilo med letoma
1585 in 1670 (Zorlu & Hartog, 2001, str. 2–3). Nizozemska jih je privabila predvsem zaradi
tolerance in blaginje. Med prvo svetovno vojno se je tja zateklo okoli 900.000 Belgijcev,
med drugo pa 20.000 Židov iz Avstrije, Nemčije itd. Leta 2002 je bilo na Nizozemskem
celotnega prebivalstva, ki so bili rojeni v tujini ali pa imajo vsaj enega starša v tujini,
2.778.325, to so bili predvsem tisti, ki so prihajali iz nezahodnih držav (Zorlu & Hartog, 2001,
str. 6).
Po zadnjih informacijah iz aprila 2017 naj bi nizozemsko prebivalstvo sestavljalo skoraj 20 %
priseljencev ali otrok priseljenskih staršev. Indonezijci na Nizozemskem imajo nizozemsko
in prav tako indonezijsko poreklo, sestavljajo pa 2,1 % celotne populacije. Prebivalci
Surinama na Nizozemskem prihajajo iz Surinama, nekdanje nizozemske kraljevine, in
sestavljajo 2 % celotnega prebivalstva. Antilci, Arubčani in nizozemski Karibci so priseljenci
Nizozemskega cesarstva in Kraljevine Nizozemske ter predstavljajo do 0,8 % prebivalstva.
Ostale manjšine v državi štejejo do 9,9 % prebivalstva države (Kimutai, 2018).
Grafikon 1: Etnične skupine na Nizozemskem
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Vir: Kimutai (2018)

Na Nizozemskem je priseljevanje omejeno. Vsa merila, pravila in predpisi temeljijo na
Zakonu o tujcih iz leta 2000, ki je začel veljati leta 2001 (Zakon o tujcih (ZTuj), Uradni list RS,
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št. 112/05). Priseljevanje priseljencev je načeloma mogoče za delo, ponovno združitev
družine ali ustvarjanje družine ter za prosilce azila. Vsi tisti, ki niso prosilci za azil, morajo
pridobiti dovoljenje za začasno prebivanje. Od marca 2006 morajo vsi posamezniki, ki želijo
dlje časa ostati na Nizozemskem, opraviti preverjanje državljanske integracije. Treba je
opraviti tudi izpit iz nizozemščine, ki pa ga opravijo na nizozemskem veleposlaništvu v tujini
ali na konzulatu v državi izvora.
Nizozemci so zelo ponosni na dejstvo, da je veliko ljudi, ki so v državo prišli zaradi svoje
relativne strpnosti do drugih kultur in regij. Tisti priseljenci, ki so na Nizozemsko prišli po
drugi svetovni vojni kot gostujoči delavci ali iz nekdanjih kolonij, so bili sprva spodbujeni k
ohranjanju lastnih kultur, tudi potem, ko je postalo jasno, da bodo za stalno prebivali na
Nizozemskem. Dostop do državljanstva je bil enostaven, pritisk na asimilacijo pa nizek. Za
priseljence, ki niso znali nizozemskega jezika, so bili na voljo razni dokumenti v njihovem
maternem jeziku (Siegel, 2011).

7.1 VKLJUČEVANJE OTROK MIGRANTOV V NIZOZEMSKI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI SISTEM
Nizozemska je država priseljevanja, saj je več kot 10 % nizozemskega prebivalstva iz
nezahodnih držav. Štiri največje migrantske skupine so Turki, Maročani, Surinamci in
Antilejci, ki predstavljajo skoraj dve tretjini nezapadlih etničnih manjšin na Nizozemskem.
V treh največjih nizozemskih mestih je tretjina nezahodniih prebivalcev. V osnovnih šolah v
teh mestih so etnične manjšine dejanska večina. Glavni izzivi migracij in izobraževanja so,
da migrantski otroci takoj na začetku svojega osnovnega izobraževanja že precej zaostajajo
za domorodnimi nizozemskimi učenci, zlasti na področju jezikov. Raven staršev teh otrok je
precej nižja od ravni domorodnih staršev in velik del migrantskih staršev ima težave z
govorjenjem, branjem in pisanjem nizozemščine. Kljub temu stopnja izobrazbe priseljencev
postopoma narašča, celo hitreje kot pri nizozemskem prebivalstvu, njihove izobraževalne
pomanjkljivosti pa se tako zmanjšujejo (Focus Migration, b.d.).
Tabela 1 v odstotkih prikazuje učenje nizozemskega jezika s strani staršev iz štirih največjih
priseljenskih skupin. Velik delež turških in maroških staršev ima težave z govorjenjem,
branjem in pisanjem nizozemskega jezika, medtem ko so surinamski in prebivalci otočja
bolj seznanjeni z nizozemskim jezikom zaradi zgodovinskih kolonialnih vezi in imajo na tem
področju manj težav (Lex, 2009).
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Tabela 1: Učenje nizozemskega jezika s strani staršev iz štirih največjih priseljenskih skupin,
2006, v odstotkih
Turki

Maročani

Surinamci

Antilejci

Ne govorijo nizozemsko
Ne govorijo tekoče
nizozemščine

24
39

16
35

0
3

5
11

Pogoste težave pri branju
nizozemščine

25

21

1

2

Občasne težave pri branju
nizozemščine
Pogoste težave pri pisanju
nizozemščine
Občasne težave pri pisanju
nizozemščine

35

26

4

10

35

28

1

4

28

24

3

11

Vir: The Netherlands Institute for Social Research (SCP at a glance) (2009)

Izobraževanje migrantov je na Nizozemskem zelo pomembno, saj tako kot v mnogih drugih
evropskih državah število teh ves čas narašča. Čeprav se je velika večina učencev migrantov
rodila in se vzgaja na Nizozemskem, še vedno obstaja razlika v uspešnosti med domačimi in
učenci migranti. Ravno zaradi tega se na Nizozemskem še toliko bolj trudijo, da se vsem
otrokom zagotovi enaka možnost za izobraževanje.
Kljub naraščajoči stopnji izobrazbe migrantov je število migrantov še vedno veliko. Po šestih
letih srednješolskega izobraževanja so študentje, ki niso iz zahodnih držav, dosegli
kvalifikacijo srednješolskega izobraževanja mnogo manj pogosto kot njihovi domači
nizozemski kolegi in tudi veliko bolj pogosto zapustijo šolo brez kakršnih koli kvalifikacij.
Prav tako so tudi njihovi dosežki v visokošolskem srednjem poklicnem izobraževanju in
visokošolskem izobraževanju znatno nižji (Lex, 2009).
Na Nizozemskem je od leta 1985 obvezno medkulturno izobraževanje, katerega cilj je, da
se učenci naučijo živeti skupaj z drugimi skupinami prebivalstva in da se je treba boriti proti
predsodkom in diskriminaciji. V praksi medkulturna vzgoja v resnici ni popolnoma uspela,
deloma tudi zaradi pomanjkanja skupne vizije. V devetdesetih letih je bila pozornost
usmerjena v boj proti prikrajšanosti med priseljenskimi učenci. Od leta 2006 je zahteva po
izobraževanju učencev v kulturni raznolikosti postavljena v širši kontekst potrebe po
spodbujanju aktivnega državljanstva in socialne integracije (Lex, 2009).
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8 EMPIRIČNI DEL
V empiričnem delu smo želeli raziskati, kako so otroci migranti vključeni v vzgojnoizobraževalne ustanove v Sloveniji in na Nizozemskem. Podatke za primerjavo smo dobili s
pomočjo dveh intervjujev, ki smo ju izvedli na slovenski Osnovni šoli Tabor Logatec in na
nizozemski osnovni šoli Basisschool de Touwladder.
Uporabili smo kvalitativni pristop k raziskavi, ki temelji na enem ali na manjšem številu
primerov, kjer v raziskovalnem procesu zbiramo izkustveno gradivo in jih analiziramo na
besedni način, brez merskih postopkov (Mesec & Lamovec, 1998, str. 37). Uporabili smo
strukturiran intervju, ki omogoča poglobljeno proučevanje raziskovalnega pojava in
neposreden pogovor med raziskovalcem in intervjuvancem, katerega namen je
pridobivanje informacij, so pa vprašanja pripravljena vnaprej. V raziskovalnem delu smo
želeli ugotoviti, kako šoli skrbita za vključevanje migrantskih otrok v šolo ter kako potekata
njihov pouk in vključitev v razred. Glede na to, da so otroci tujci tretjih držav, nas je
zanimalo tudi to, kakšen status imajo ti otroci med svojimi vrstniki ter kako so sprejeti v
družbo. Pomembno se nam je zdelo mnenje ravnateljic glede sprememb, ki bi bile v šolskih
sistemih še potrebne.

8.1 APLIKACIJA MIPEX
Aplikacija Mipex je orodje, ki meri politiko vključevanja priseljencev v države članice EU,
poleg tega pa tudi nekatere neevropske države. Razvili so 167 kazalnikov politik, s katerimi
so ustvarili večdimenzionalno sliko, ki prikazuje priložnosti za sodelovanje priseljencev v
družbi. Prav tako je indeks primerno orodje za ocenjevanje in primerjanje dejavnosti vlad
pri spodbujanju vključevanja priseljencev v vse analizirane države. Aplikacija pomaga
državam pri uporabi kazalnikov za izboljšanje integracije in učinkovitosti politik (Niessen,
Huddleston, Citron, Geddes & Jacobs, 2007).
Udeležene države lahko najdejo najnovejše podatke o raziskavah analiz, na katerih naj bi
temeljile politike, prav tako pa tudi predloge za spremembe in primerne projekte za dosego
enakosti v svoji državi.
Aplikacija nudi vpogled v rezultate držav z najvišjim številom točk in z najvišjimi standardi.
Ne spremlja samo sprememb politike, temveč se proaktivno lahko uporablja tudi za
izboljšanje izvajanja politik, ki bi pripomogle k boljši integraciji. Cilj tega projekta je, da bi
bili podatki o analizah držav vidni in uporabni za javnost, zaradi česar se na aplikacijo obrača
vse več raziskovalcev, saj aplikacija zagotavlja sistematično kategorizacijo na osmih
področjih strokovnega znanja (Niessen idr., 2007).
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Obstaja 167 kazalnikov politike o vključevanju migrantov. Za primerjave se lestvica začetnih
števil 1, 2, 3 pretvori v lestvico 0, 50, 100 za dimenzije in področja politik, kjer je 100odstotno najboljša ocena. Do danes so izšle štiri izdaje rezultatov aplikacije Mipex, v
diplomskem delu bomo uporabili podatke iz zadnje izdaje, ki je izšla leta 2015.
Mipex se sicer osredotoča na več kazalnikov, to so mobilnost trga dela, družinska srečanja,
izobraževanje, zdravje, politična udeležba, stalno prebivališče, dostop do državljanstva, boj
proti diskriminaciji. Glede na temo diplomskega dela se bomo v nadaljevanju osredotočili
le na izobraževanje (Niessen idr., 2007).

8.2 PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN NIZOZEMSKO PO APLIKACIJI MIPEX
Za boljše razumevanje aplikacije in značilnosti obravnavanih držav so v nadaljevanju
prikazane in analizirane ugotovitve za Slovenijo in Nizozemsko, in sicer na področju
izobraževanja. Predstavili bomo lastnosti držav po Mipexu in jih primerjali z raziskavama, ki
smo ju opravili na osnovnih šolah, dodali pa bomo tudi lastna stališča. Informacije, ki smo
jih pridobili s pomočjo aplikacije Mipex, smo primerjali z rezultati Kanade, ki zaseda šesto
mesto od 38 držav, s Švedsko, ki po navedbah aplikacije velja za najbolj integrirano državo
in je na prvem mestu. Poleg omenjenih držav bomo omenili tudi druge države, ki so
vključene v raziskave Mipex. Te države v teoretičnem delu niso predstavljene, uporabljene
bodo le v empiričnem delu za lažjo predstavo in boljšo primerjavo.
V aplikaciji je predstavljenih 38 držav in vsaka država dosega določeno mesto glede
uspešnosti vključevanja otrok. Mi se bomo osredotočili na kazalnike izobraževanja, ki bodo
v empiričnem delu predstavljeni v odstotkih.
Kriteriji izobraževanja, ki jih predpisuje aplikacija, so naslednji (Niessen idr., 2007):
 dostop do predšolskega izobraževanja, obvezno šolanje kot zakonska pravica,
dostop do predpriprave, podpora za dostop do srednješolskega in visokošolskega
izobraževanja;
 strategija vključevanja otrok migrantov v obstoječi šolski sistem: uvajalni programi,
podpora pri jeziku, poučevanje, spremljanje učencev, usposabljanje za učitelje;
 pomoč pri socialni integraciji: možnosti za učenje jezika priseljencev, kultura
priseljencev, promocija integracije in spremljanje segregacije;
 medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključitev v učne načrte, državna podpora pri
informacijah, prilagoditve v vsakdanjem življenju, izobraževanja za učitelje.
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Grafikon 2: Štirje kriteriji izobraževanja
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8.2.1

Ugotovitve Mipexa za Slovenijo

Slovenija je že vrsto let prostor za priseljevanje, medtem ko je z vstopom v EU postala še
toliko bolj zanimiva za različne skupine priseljencev tako iz evropskih kot neevropskih držav.
Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji konec leta 2015 živelo 106.486 tujcev, kar
predstavlja kar 5,16 % celotnega prebivalstva. Po Evropi tovrstna preseljevanja še
pričakujejo predvsem s strani mladih, saj naj bi bilo po Evropi več uspešnih izobraževalnih
sistemov, ki privlačijo mlade. Ti naj bi se nahajali v Švici, na Norveškem, v Kanadi itd.,
Slovenija se tu uvršča na 28. mesto med 38 državami (Niessen idr., 2007).
Jezik ima eno najpomembnejših funkcij pri oblikovanju identitete otrok, med drugim tem
pomaga razumeti, kako se prilagajati novemu okolju, v katerega prihajajo. Seveda pa jezik
ni najpomembnejši dejavnik, ki spodbuja integracijo pri otrocih in čim prejšnje in uspešno
izobraževanje, vendar moramo poudariti, da so tisti otroci priseljenci, ki se naučijo jezik
države, v kateri bivajo, bistveno uspešnejši in bolj sprejeti v družbi.
V večini držav OECD ima na uspešnost in rezultate učencev velik vpliv družbenoekonomsko
ozadje. 10 % slovenske populacije predstavljajo učenci s priseljenskim ozadjem, le-ti
dosegajo slabše rezultate kot domači otroci. Poročilo OECD navaja, da bi bilo treba narediti
več v smeri spodbujanja otrok priseljencev v učenje jezika v predšolski dobi, česar posledica
bi bila uspešnejše vključevanje v družbo (OECD, 2019).
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8.2.1.1

Dostop do šolanja

Slovenski šolski sistem se počasi odziva na posebne potrebe, s kakršnimi priseljenski otroci
prihajajo v šolo. Ciljne politike so rahlo šibke in dosegajo le 26 točk od 100. Migrantski otroci
definitivno potrebujejo bolj učinkovito podporo pri vključevanju v šolski sistem, še posebej
tisti otroci, ki se v šolski sistem vključijo pri poznejših letih.
Grafikon 3 prikazuje vključevanje otrok migrantov v predšolsko vzgojo in obvezno šolanje,
poleg tega pa je prikazana odstotkovna stopnja glede izobraževanja migrantov, v kateri se
nahaja Slovenija. Mipex obravnava osem kategorij, ena izmed njih je izobrazba. Slovenija
glede na kriterije aplikacije Mipex na področju izobrazbe zaseda 50 % od 100 %, osredotoča
pa se na to, kako se spodbuja otroke priseljencev k vključevanju v izobraževalni sistem.
Izobraževanje je za migrante obvezno v Avstriji in Nemčiji. Izobraževanje je zakonita pravica
v vseh obravnavanih državah razen v Nemčiji, kjer po kriterijih Mipexa ne dosegajo vseh
ciljev.
Grafikon 3: Dostop do šolanja
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To področje opredeljuje, kako uspešna je država pri vključevanju otrok migrantov v šolo,
kakšne kriterije ima za vstop otrok v šolo in v kolikšni meri jim je omogočen dostop do
kakršnekoli izobrazbe. Kar se tiče dostopa do predšolske vzgoje in obveznega šolanja,
Slovenija zaseda 50 točk od 100 in prikazuje dejansko stanje, kolikšen odstotek otrok
dejansko obiskuje šolo.
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Vsi migranti imajo pravico do vključevanja v predšolsko vzgojo in obvezno šolanje v
Sloveniji. Država jim nudi dodatno pomoč pri učenju jezika, ki se začne pri predšolski vzgoji.
Glede na raziskavo Mipex je treba v Sloveniji povečati podporo za slovenske šole v smislu
obravnavanja specifičnih potreb priseljenskih učencev, saj je le-ta mnogo šibkejša kot v
večini držav v raziskavi Mipex. Vsi učitelji, ki otroke priseljence poučujejo, bi morali biti
usposobljeni za delo s takšnimi otroci, poleg tega bi bilo treba povečati standarde kakovosti
ter povišati finančne in druge podpore. Izredni tečaji poučevanja v Sloveniji se skoraj ne
uveljavljajo za 15-letnike z nizko pismenostjo. Slovenija ima najnižjo stopnjo uveljavljanja
tujih izobraževalnih tečajev med vsemi državami Mipex, ki na povprečju znaša 40 % za
domače prebivalstvo in 50 % za tuje učence z omejeno pismenostjo (Niessen idr., 2007).
Slovenija nima strokovnega centra za ocenjevanje novih učencev in za usmerjanje njihovih
staršev, je pa omogočena dodatna podpora otrokom za učenje jezika, ki se začne v
predšolskem obdobju, manj dodatne pomoči je omogočeno otrokom, ki se kasneje vpišejo
v osnovno šolo.
Po informacijah ravnateljice OŠ Tabor Logatec imajo otroci priseljenci povsem enake
možnosti, kot jih imajo domači otroci. Azilni center jih obvesti o prihodu migrantskih otrok,
socialna delavka pa uredi formalnosti, ki so potrebne za vpis v razred. V Logatcu, kjer smo
izvajali intervju, sta dve osnovni šoli, le-ti pa se med seboj dogovorita, kako si bosta razdelili
otroke migrante. Največkrat se dogovorita glede na otrokov materni jezik. Izbrana šola tako
največkrat vpiše v šolo tiste otroke, ki govorijo farsi in prihajajo iz Afganistana. Postopek
vključitve teh otrok je postopen, saj začenjajo z vključitvijo otrok migrantov v razred z eno
uro pouka dnevno, nato dve uri itd.
Ob sprejemu so jim pripravili prijeten prostor v knjižnici, kamor so prišli skupaj s starši. Z
njimi so začeli delati individualno, v knjižnici so jim pripravili prijeten prostor, kjer so otroci
začeli dobivati zaupanje do prostorov v šoli. Večina otrok je bila vključena v šolo le nekaj
tednov, razen deklica iz Afganistana je ostala skoraj celo šolsko leto (Intervju A, 2017).
8.2.1.2

Strategija vključevanja otrok migrantov v obstoječi šolski sistem

Mipex navaja, da država nudi šibko podporo slovenskim šolam pri obravnavanju specifičnih
potreb priseljenskih učencev, osnovne šole in učitelji pa naj bi se večinoma sami spopadali
z največjimi težavami pri otrocih. Učitelji bi morali biti bolj usposobljeni za delo s
priseljenskimi učenci, prav tako naj bi več časa namenili izobraževanju za podporo pri
učenju slovenščine na osnovni ravni (Niessen idr., 2007).
V intervjuju je bilo poudarjeno, da so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
podali smernice, kako je treba ravnati s temi otroki, navajajo pa tudi to, da se je Republika
Slovenija resno lotila reševanja vključevanja otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalne
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ustanove. Delujejo v smeri iskanja rešitev za vključevanje priseljencev, prav tako pa se
trudijo zagotavljati sredstva. Učiteljice slovenščine na OŠ Tabor Logatec so vključili k
direktnemu in individualnem pouku slovenskega jezika. Povezali so se tudi z Osnovno šolo
Livada, ki ima že nekaj časa otroke priseljence, tako da so določene informacije dobili tudi
od njih. Kasneje so se začele ustanavljati razne organizacije, kjer so se začeli intenzivno
ukvarjati s programom in z usmeritvami učencev priseljencev.
Indeks Mipex kaže, da so standardi kakovosti nizki in da šole prejemajo premalo finančne
podpore, s čimer se strinja tudi ravnateljica OŠ Tabor Logatec (Intervju A, 2017). Pravi, da
so potrebne prilagoditve ter da bi bilo treba več ur in več financ nameniti pomoči in
vključevanju teh otrok, prav tako bi bilo treba imeti več individualnega pouka (Niessen idr.,
2007).
V OŠ Logatec Tabor zaradi neznanja jezika otrok ne ocenjujejo. Ocenjeni so bili le na
področjih, kjer jezik za ocenjevanje znanja ni potreben, to pa so matematika, glasbena
vzgoja, likovna vzgoja in športna vzgoja. Otroci migranti so bili sicer pri pouku zelo uspešni,
problem pa je bil ta, da Azilni center ni imel pravih podatkov o tem, kdaj so bili ti otroci
rojeni, zato smo jih težko vključili v razred, v katerega dejansko sodijo. Deklica, ki je bila pri
njih vključena v peti razred, je bila pri matematiki izjemno uspešna, bila je tudi likovno
nadarjena, a njene starosti ni bilo mogoče določiti, zaradi tega je ni bilo moč vključiti v
razred, kamor bi sodila.
Grafikon 4: Strategija vključevanja otrok migrantov v obstoječi šolski sistem
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Grafikon 4 prikazuje, v kolikšni meri Slovenija zagotavlja podporo otrokom migrantom na
področju učenja jezika. Glede na raziskavo smo ugotovili, da naši državi primanjkuje
finančnih sredstev, zaradi česar Slovenija dosega le 33 od 100 %, medtem ko Kanada in
Belgija v celoti (100 %) zagotavljata podporo pri učenju jezika, Nemčija dosega 50 %,
Avstrija pa 67 %. Kar se tiče usposabljanja učiteljev za učne potrebe migrantov, vse
omenjene države dosegajo 50 od 100 %, za Avstrijo na tem področju ni podatka. Čeprav se
Slovenija trudi, da bi omogočila čim več izobraževanj na tem področju, pa je le-teh še vedno
premalo.
8.2.1.3

Pomoč pri socialni integraciji

Po navedbah Mipexa se lahko vsi učenci učijo jezik priseljencev kot enega izmed tujih
jezikov, vendar je to odvisno od sporazumov z državami izvora. Šole in družine priseljencev
pa prejemajo premalo podpore in spodbude za vključevanje v družbeno življenje (Niessen
idr., 2007).
Grafikon 5 prikazuje, v kolikšni meri se v slovenskih šolah lahko slovenski učenci učijo jezika
in kulture priseljencev. Menimo, da je pomembno, da se otroci učijo o drugih kulturah, saj
to vpliva na preprečevanje socialne izključenosti, omogoča večji ugled posameznikov, regij
in držav. Skozi zgodovino si je vsaka država ustvarila svojo kulturo, svojo zgodovino, zaradi
česar je sistem v vseh državah različen. Pomembno se nam zdi, da bi se otroci že v nižjih
razredih srečali s poznavanjem različnih kultur, saj to temelji na uspešnem gospodarskem,
kulturnem in socialnem razvoju družbe. Slovenija domačim otrokom omogoča učenje jezika
priseljencev le v 50 %, medtem ko Kanada v 75 %. Avstrija v celoti omogoča učenje jezika
priseljencev, prav tako tudi Belgija in Nemčija. Zelo slabo je omogočena podpora za učenje
drugih kultur, le 25 % v Sloveniji, medtem ko je v kanadskem izobraževalnem sistemu to
kar pomembna dejavnost, saj dosegajo 75 %, prav tako tudi Avstrija in Belgija. Za Nemčijo
na tem področju ni podatkov.

29

Grafikon 5: Socialna integracija
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V slovenski šoli se starši otrok migrantov vključujejo predvsem v tiste dejavnosti, ki
potekajo v azilnem domu, so pa na šoli prirejali različne prireditve, kamor so povabili tudi
starše otrok, kjer so ti lahko sodelovali. Na OŠ Tabor Logatec so, preden so prispeli otroci
migranti, domače otroke poučili o tem, od kod otroci migranti prihajajo, kakšen je njihov
jezik in kakšna je njihova kultura. Pri vsem tem jim je pomagal mož ene od zaposlenih, ki je
bil v Afganistanu na misiji. Prinesel jim je razne knjige, predvajal videoposnetke ipd., tako
da so otroci dobili predstavo o tem, kdo k njim prihaja in zakaj.
8.2.1.4

Medkulturna vzgoja in izobraževanje

Mipex navaja, da je v Sloveniji premalo ukrepov za izvajanje medkulturnega izobraževanja
v šolah, prav tako kot tudi v večini srednjeevropskih držav, se pa medkulturna vzgoja in
izobraževanje pojavljata kot uraden cilj v učnih načrtih (Niessen idr., 2007). Na slovenski
osnovni šoli so povedali, da so se z otroki migranti ves čas trudili govoriti v slovenskem
jeziku, so pa za lažje razumevanje uporabljali piktograme.
V poročilu Migrants and Refugees – A Challenge for Learning in European Schools avtorici
ugotavljata, da na področju medkulturne vzgoje in izobraževanja slovenski učitelji nimajo
potrebnega znanja, kar je posledica pomanjkanja izobraževanja na področju uspešnega
obvladovanja multikulturne dinamike v razredih (Vah Jevšnik & Toplak, 2011). Za
spodbujanje medkulturnega dialoga med otroki so ključni predvsem učitelji, saj so njihovi
vzorniki, ki svoje vedenje prenesejo na otroke. Če smo pri vzpostavitvi medkulturnega
dialoga uspešni, smo s tem prispevali k boju proti predsodkom in stereotipom v življenju.
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Grafikon 6 prikazuje vključevanje kulturne raznolikosti v šolski kurikulum, fleksibilnost pri
prilagajanju kurikuluma, prilagajanje dnevnega življenja ter usposabljanje učiteljev za
sprejem raznolikosti. Slovenija pri večini dosega 50 od 100 %, izjemoma le pri prilagajanju
dnevnega življenja dosega 0 %. Večinoma vse države dosegajo 50 %, izstopata predvsem
Belgija in Kanada. Kanada pri vključevanju kulturne raznolikosti v šolski kurikulum dosega
100 %, prav tako tudi Belgija, ki pri fleksibilnosti za prilagajanje kurikuluma dosega 75 %,
medtem ko pri usposabljanju učiteljev za sprejem raznolikosti dosega vseh 100 %.
Grafikon 6: Multikulturnost
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8.2.2

Ugotovitve Mipexa za Nizozemsko

Nizozemski izobraževalni sistem je pripravljen na raznolikost. Vsi otroci priseljenci se lahko
udeležijo obveznega šolanja. Vsi, ne glede na ozadje, se naučijo ceniti raznolikost, saj
medkulturno izobraževanje prežema šolsko življenje. Njihova šolska politika stremi k
povezovanju (Intervju B). Nizozemska dosega 50 točk in je nekoliko nad povprečjem pri
usmerjanju posebnih potreb migrantskih učencev. V letu 2008/09 so uvedli nove ukrepe
izobraževanja migrantov, prepoznali so določene težave in jih tudi primerno obravnavali
(Niessen idr., 2007).
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Tabela 3 prikazuje bazo podatkov o prilivih tujega prebivalstva v države, ki jih raziskujemo,
za Litvo in Ciper ni podatkov. Prikazuje prilive tujega prebivalstva vseh držav ne glede na
spol.
Tabela 2: Zbirka podatkov o mednarodnih migracijah
Leto
Država
Avstralija
Nizozemska
Švedska

2012

2013

2014

2015

2016

235.993
115.678
82.597

244.849
122.321
95.361

233.908
139.348
106.100

223.654
159.483
113.868

218.488
182.160
142.986

Vir: OECD (2019)
8.2.2.1

Dostop do šolanja

Nizozemska se je osredotočila k enaki možnosti šolanja kot druge države. Šole so v veliki
meri prepuščene samostojnemu ocenjevanju novih učencev in njihovemu vključevanju v
primerno šolo. Vsi v šolo vpisani učenci lahko dokončajo polno izobrazbo ne glede na njihov
pravni status. Na šole se obračajo prostovoljci iz nizozemskega sveta za begunce, ki se
pozanimajo o prostih mestih na šolah. Starši migrantskih otrok izpolnijo obrazec, če želijo,
da se njihov otrok vpiše na njihovo šolo. S starši se dogovorijo za sestanek, jim razkažejo
šolo in se pogovorijo o otrocih in njihovih učnih zmožnostih. Če šola presodi, da otroku
lahko nudijo tisto, kar potrebuje, potem je vpis otroka v šolo potrjen, če ne, poiščejo šolo,
ki bi bila za otroka bolj primerna. Vsem otrokom je na voljo dovolj časa, da se navadijo na
nove prostore in da spoznajo nove ljudi okoli sebe. Vsak otrok dobi svojega »buddyja«, to
je nizozemski učenec, ki novemu sošolcu pomaga pri vključevanju v družbo, pri šolskih
obveznostih, predvsem pa je njegov prijatelj, ob katerem se migrantski otrok počuti varno.
Po Mipexu večina držav zagotavlja izobraževanje za migrantske otroke, Nizozemska in Ciper
zasedata 50 %, Švedska in Avstralija pa 100 %. Izobraževanje kot zakonita pravica je
omogočeno na Nizozemskem in na Švedskem.
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Grafikon 7: Dostop do šolanja
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8.2.2.2

Strategija vključevanja otrok migrantov v obstoječ šolski sistem

Šole so financirane s strani države, učitelji pa se usposabljajo za nudenje pomoči
priseljenskim otrokom s specifičnimi učnimi potrebami, čeprav se standardi razlikujejo po
šolah in mestih.
Ker otroci ne govorijo jezika, jih ne testirajo. Učitelji sledijo njihovemu napredku z
opazovanjem, ugotovitve pa zapisujejo v sistem za sledenje otroku. Včasih dovolijo
inštitutu, da se opravi neverbalni inteligentni test, kar jim pomaga, da otrokom omogočijo
čim boljše nadaljnje šolanje. Ko otroci razumejo nizozemščino in jo začnejo govoriti, jih
testirajo, da vidijo, kakšno raven izobraževanja jim lahko ponudijo. Staršem nudijo tolmače,
ki jih plača šola. Šola kot celota skuša staršem ves čas nuditi udobje, prav tako jim skušajo
svetovati pri vključevanju njihovih otrok v družbo.
Otrokom, starim od štiri do šest let, in tistim, ki imajo težave pri jeziku, so omogočene
dodatne učne ure, pri čemer se učijo pojme, barve, dneve v tednu ipd. Preostali del pouka
pa so v razredu s svojimi sošolci, kjer so ves čas v stiku z dnevnim/domačim jezikom.
Potrebujejo veliko več pozornosti kot domači otroci, saj ne morejo govoriti o stvareh, ki si
jih želijo, prav tako ne znajo z besedami izraziti svojih občutkov, zaradi česar večkrat pride
do frustracij. Včasih prihaja do fizičnega obračunavanja samo zato, ker ne znajo povedati
določenih stvari, zaradi česar je treba z njimi imeti veliko potrpljenja.
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Grafikon 8 prikazuje zagotavljanje podpore otrokom pri učenju jezika in usposabljanje
učiteljev za učne potrebe migrantov. Nizozemska dosega 50 % pri zagotavljanju podpore
otrokom, da se naučijo jezika poučevanja, prav tako tudi Litva. Švedska na tem področju
edina dosega 100 %, Avstralija 83 % in Ciper 67 %. Vseh pet držav pa v celoti omogoča
učiteljem, da se usposabljajo za učne potrebe migrantov.
Grafikon 8: Strategija vključevanja otrok migrantov v obstoječi šolski sistem
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8.2.2.3

Pomoč pri socialni integraciji

Nizozemski sistem izobraževanja omogoča, da otroci priseljenci v učilnice prinašajo nove
ideje za učenje in veščine sporazumevanja. Cilj splošnih politik je opolnomočiti učno osebje,
da bi zagotovili otrokom boljšo šolsko uspešnost, po Mipexu pa naj bi bili učitelji in šolski
voditelji usposobljeni in tudi financirani, da sami najdejo rešitve, pri katerih upoštevajo
potrebe in raznolikosti učencev priseljencev. Ena izmed možnosti je tudi vključevanje
priseljenskih staršev v šolske dejavnosti in ostale aktivnosti (Niessen idr., 2007).
Po pouku je na voljo veliko aktivnosti, ki so povezane s šolo. Pogosti so stiki z mladinskimi
delavci, ki dvakrat tedensko organizirajo brezplačne igre in šport. V bližini šole je center
skupnosti, kjer se organizirajo aktivnosti, zanimive predvsem za priseljence. To so jezikovni
tečaji, »rabljena trgovina«, kjer starši lahko dobijo obleke, igrače ipd. brezplačno. Šola je
veliko pripomogla k temu, da je skupnost tesno povezana in da so priseljenci dobro sprejeti.
Učitelji se večinoma sami pogovarjajo o težavah, ki jih imajo otroci priseljenci, nato pa
skupaj skušajo poiskati rešitev. Pravijo, da »veliko srce prinaša veliko idej«. Večinoma večjih
34

težav nimajo, ko pa sumijo, da je prišlo do diskriminacije učencev z ene ali druge strani
otrok, se z njimi pogovorijo. Opažajo, da se ljudje med seboj spoznavajo in da problemi
izginejo sami. Grafikon 9 prikazuje stopnjo podpore pri učenju jezikov in kulture
priseljencev, za katere pa obstajajo rezultati po Mipexu zgolj za Švedsko, ki na obeh
področjih dosega 100 %, za ostale države ni podatkov.
Grafikon 9: Socialna integracija
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8.2.2.4

Medkulturna vzgoja in izobraževanje

Učitelji naj bi še naprej v pouk vključevali vzgojo o drugih kulturah in religijah, kar je
zapisano v kurikulumu. Na voljo so jim različni tečaji in usposabljanja. Učitelji prejmejo
smernice o tem, kako poučevati o medkulturnosti in kako prilagoditi šolski dan in
dejavnosti, ki odražajo lokalno raznolikost.
Na Nizozemskem imajo veliko priseljencev, ki so odprti za spoznavanje novih ljudi,
predvsem domačih. So pa tudi takšni, ki se bolj držijo zase. Nekateri muslimani se ne marajo
rokovati, česar pa Nizozemci ne marajo. Nekatere družine ne dovolijo, da bi se njihovi otroci
igrali s priseljenci, ampak to se vse redkeje dogaja. Večino časa skušajo takšne težave
odpraviti, predvsem s seznanjanjem domačih in tujih otrok o strpnosti in sprejemanju.
Grafikon 10 prikazuje vključevanje kulturne raznolikosti v šolski kurikulum, fleksibilnost pri
prilagajanju kurikuluma, prilagajanju dnevnega življenja in usposabljanje učiteljev za
sprejemanje raznolikosti.
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Grafikon 10: Multikulturnost
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9 ZAKLJUČEK
Živimo v družbi, ki je raznolika, saj v njej prebivajo ljudje različnih ras, kultur, religij. Če
želimo biti del te družbe, moramo postati bolj strpni drug do drugega, naučiti se moramo
spoštovati drugačne od sebe in sprejemati druge kulture. Ustvarjati je treba takšno okolje,
v katerem se bodo tako odrasli kot otroci počutili varne in sprejete, pri tem pa imajo veliko
vlogo vzgojno-izobraževalne ustanove.
V diplomskem delu je predstavljeno področje izobraževanja in sprejemanja otrok
migrantov v vzgojno-izobraževalne ustanove. S pomočjo opravljenih analiz prek Mipexa in
analize pridobljenih rezultatov iz intervjuja lahko povzamemo ugotovitve na tem področju.
V Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojno-izobraževalne
ustanove v Republiki Sloveniji so navedli ključne probleme in pomanjkljivosti, ki jih najdemo
v zakonskih podlagah v našem sistemu vzgoje in izobraževanja. Predstavili so dobre prakse
primerov iz tujine in navedli ukrepe za izboljšanje takšnega stanja pri nas.
V empiričnem delu smo s pomočjo intervjuja in aplikacije Mipex želeli raziskati, kako so v
šolo na Nizozemskem in v Sloveniji sprejeti otroci migranti. Kljub temu da ima nizozemska
osnovna šola veliko večje število otrok migrantov kot slovenska osnovna šola, je še vedno
treba vložiti veliko truda, da bi se stanje na tem področju izboljšalo.
Če povzamemo ugotovitve raziskave, si gospe, ki sta bili intervjuvani, želita, da bi v obeh
družbah bilo več strpnosti, več spoštovanja in sprejemanja drug drugega. Ravnateljici bi
želeli, da bi država morala zagotoviti več finančnih sredstev, ki bi bila namenjena pomoči in
vključevanju teh otrok, prav tako pa več ur učenja jezika in več individualnega pouka.
Čeprav se oboji trudijo, da bi domačim otrokom čim bolje predstavili življenjske razmere
otrok migrantov, pa na Nizozemskem vseeno prihaja do težav pri vključevanju v družbo,
medtem ko so v Sloveniji otroci migranti izredno lepo sprejeti. Zanimivo je izpostaviti, da
so otrokom v Sloveniji zelo zanimiva zakrita dekleta in ostale navade otrok migrantov,
zaradi česar so imeli toliko večjo željo po tem, da jih spoznajo in se z njimi igrajo ter jim
pomagajo pri učenju. Učenci priseljenci so v teh dveh primerih raznolika skupina, saj se
razlikujejo po jeziku, kulturi, med drugim pa tudi po lastnih sposobnostih itd. Med vsemi
učenci so tisti, ki so izredno nadarjeni, pa tudi tisti, ki potrebujejo več strokovne pomoči.
Občutki teh otrok ob vključevanju v družbo so različni, pravita ravnateljici, saj so v Sloveniji
otroci zelo toplo sprejeti, medtem ko na Nizozemskem še vedno zaznavajo težave pri
vključevanju v družbo in pri sprejemanju.
Obe intervjuvani ravnateljici sta bili enotni pri tem, da je pri prihodu otroka izredno
pomemben topel sprejem. Poudariti je treba prvi stik z učencem priseljencem, da se le-ta
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ob vključitvi v razred počuti varno, kar jim na slovenski osnovni šoli izredno dobro uspeva.
Pred prihodom otrok priseljencev so naredili plakate in na njih napisali »dobrodošli« v
njihovem jeziku, medtem ko so otrokom priseljencem na nizozemski šoli dodelili
»buddyja«, ki otroka priseljenca skuša vključiti v družbo in mu pomaga pri šolskih
obveznostih.
Poudarek pri obeh državah je na večji vlogi države pri ozaveščanju ljudi o multikulturnosti
in večjem vključevanju države in občin k financiranju in omogočanju drugih pogojev za delo
ljudi, ki delajo z migranti.
Glede na to, da so migrantom na Nizozemskem omogočene različne brezplačne aktivnosti,
da se na tak način lažje vklopijo v družbo, bi bilo to smiselno organizirati tudi v Sloveniji.
Povečati bi bilo treba ozaveščanje o medkulturni in jezikovni skrbi. Menimo, da bi
medkulturnost lahko uvedli kot obvezno sestavino pouka že v osnovni šoli, kjer bi otroci
spoznavali različne kulture, naučili bi se strpnosti in sprejemanja drugačnosti. Tujce bi bilo
treba dodatno motivirati za učenje jezika države, v katero se naselijo, in spoznavanje
tamkajšnje kulture, saj bi se na takšen način lažje vklopili v družbo, predvsem pa bi domače
prebivalstvo na njih gledalo drugače. Slovenija sicer ni tako zelo kulturno prepletena kot
Nizozemska, ki je na tem področju mnogo bolj raznolika. V Sloveniji bi bilo treba povečati
število ur za učenje slovenskega jezika.
Državi se razlikujeta že pri dostopnosti v osnovnošolske ustanove. Na Nizozemskem se
poglobijo v otrokov razvoj in vnaprej določijo, katera šola je zanj najbolj primerna. Na obeh
šolah se nagibajo k temu, da otrokom ponudijo čas, ki ga potrebuje, da se navadi na nove
prostore in nove ljudi okoli sebe. Želijo, da otroci pridobijo zaupanje v ljudi in v ustanove
ter da se v njih kar se da dobro in varno počutijo. Se pa državi močno razlikujeta v obstoju
migrantov v izobraževalnih ustanovah. V Slovenijo se namreč naselijo tisti migranti, katerim
je naša država največkrat »vmesna postaja« do želenega cilja, kar pomeni, da otroci ne
ostanejo celo šolsko leto. Na Nizozemskem pa si družine največkrat želijo poiskati stalno
prebivališče in zaposlitev, zato otroci tam ostanejo celotno šolanje. Ravno iz tega razloga
menimo, da obstajajo nekatere razlike pri vključevanju otrok v osnovnošolske ustanove, saj
pri nas ostajajo le začasno, na Nizozemskem pa se naselijo za daljše obdobje.
Poudariti je treba razlike med sprejemanjem otrok v družbo. Glede na to, kako je
Nizozemska država odprta, saj sprejema v svojo državo ljudi različnih kultur, smo opazili, da
imajo do priseljenskih družin distanco, za razliko od slovenskih prebivalcev, ki lepo
sprejemajo te družine. Kot smo izvedeli, v Logatcu priseljence domačini toplo sprejmejo,
krajani jim med njihovim bivanjem pomagajo pri jeziku, prav tako jih radi sprejmejo medse
v družbo.
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Iz pridobljenih informacij iz obeh intervjujev in iz podatkov aplikacije Mipex lahko hipotezo,
ki se nanaša na upoštevanje mednarodnih standardov in na multikulturalizem, potrdimo.
Na vseh prikazanih grafikonih Nizozemska primerjalno dosega boljše rezultate kot
Slovenija, razen na področju učenja jezika in kulture priseljencev, kjer Slovenija dosega
večjo procentualno stopnjo.
Drugo hipotezo, ki se nanaša na to, da je slovenska družba konservativnejša od nizozemske
glede sprejemanja drugačnosti, delno ovržemo. Otroci priseljenci so glede na mnenje
ravnateljice dobro sprejeti tako v družbo kot v šolo, pogrešajo pa finančno podporo s strani
države, ki bi omogočala izboljšavo faktorjev, ki jih v svojo raziskavo vključuje tudi Mipex.
Z intervjujema in aplikacijo Mipex smo spoznali, da razlog v slabih razmerah tiči predvsem
v državi, ki ne zagotavlja zadostne finančne podpore osnovnim šolam. Pedagoški delavci se
sicer trudijo, da bi se otroci priseljenci kar se da varno in prijetno počutili v osnovnošolskih
prostorih, poleg tega jim delo z njimi ne predstavlja bremena, ravno nasprotno. Veseli jih
delo z njimi, zaradi česar bi bilo treba poiskati vsa razpoložljiva sredstva, ki so jim v času
poučevanja otrok migrantov na voljo. Proces medkulturnosti bi se moral še bolj razvijati,
saj sta tako naša kot nizozemska družba jezikovno in kulturno izredno raznoliki.
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