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Uvodni komentar 
Ta kompilacija rezultatov študentskega raziskovanja je namenjena objavi in 
povzemanju rezultatov študentskega raziskovanja, ki je potekalo v tretjem študijskem 
letu 2021/22 na Fakulteti za uporabne družbene študije v okviru delovanja Jean 
Monnet Chair z naslovom Evropsko transnacionalno upravljanje za trajnostni razvoj. V 
projekt so vključeni študenti dodiplomskih (predvsem Uporabne družbene študije), 
magistrskih (predvsem Medkulturni menedžment) in doktorskega študijskega 
programa (Sociologija). V tokratnem kompendiju je sicer v relativno največji meri 
vključeno delo študentov programa Medkulturni menedžment pri predmetu Izzivi 
globalizacije, v manjši meri pa tudi delo v okviru Poletne šole, kolikor je bilo do 
priprave te kompilacije že zaključeno. V bolj posredni obliki se navezujemo tudi na 
prispevke študentov dodiplomskega in doktorskega študija. Nekateri so prevzeti v 
celoti, nekateri v večjih delih, nekateri so le na kratko povzeti. 

Poudarjam, da v to kompilacijo še zdaleč ne vključujem vseh študentskih prispevkov, 
ki so na voljo do časa njene priprave. To bi namreč naredilo to publikacijo preobsežno 
in za potencialne bralce premalo zanimivo. Prednost sem dal pokrivanju vseh ključnih 
tem in metod, ki so bile zajete, hkrati pa znotraj posameznega sklopa tistim 
prispevkom, ki so bodisi bolj kakovostni, bodisi po moji oceni za bralce bolj pestri in 
zanimivi. Ob tem posebej izpostavljam, da dejstvo, da posamezen študentski 
prispevek v ta kompendij ni vključen, v ničemer ne implicira njegove nižje vrednosti 
glede na druge prispevke. Mnogi kakovostni prispevki neizogibno ostajajo 
neobjavljeni.  

Letošnja kompilacija obravnava na prvem mestu tematiko socialnih vidikov 
trajnostnega razvoja. Pri tem pa se seveda zavedamo, da jih ni mogoče ločiti od 
okoljskih in ekonomskih razsežnosti, pa tudi ne od večnivojskega (multi-level) 
političnega upravljanja, ki vključuje oblikovanje konsenza o trajnostnem razvoju skozi 
demokratične procese in nato tudi efektivne politike, ki te cilje tudi dosegajo.  

Po tem splošnem in nadaljnjem metodološkem uvodu je naš glavni poudarek 
namenjen vsebinski analizi sekundarnih virov, ki obravnava izbrane socialne vidike 
trajnostnega razvoja – s poudarkom na izzivih neenakosti in revščine, na socialnih 
inovacijah in na socialnih izzivih migracij ter transnacionalni solidarnosti na primeru 
vojne v Ukrajini.  

Temu sledi poglavje, ki to dopolnjuje s terenskim raziskovanjem med mladimi. Glavna 
poudarka sta na socialnih izzivih, ki se mladi soočajo v kontekstu globalizacije in 
digitalizacije. Osrednja uporabljena metoda v okviru tega vidika akcijskega 
raziskovanja je polstrukturirani intervju.   

V naslednjem poglavju je prezentiran pogled deležnikov, ki nadaljuje s tematiko 
odnosa do migracij in migrantov v slovenskem in evropskem kontekstu. V tem 
primeru je glavna beseda dana samim migrantom.  
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Zadnja vidik študentskega raziskovalnega dela pa so odzivi na dalavnico v okviru 
Zimskega tabora (Connecting Workshop) z različnimi deležniki – tokrat z glavnim 
poudarkom na tematiki boljšega vključevanja prikrajšanih skupin v institucialne 
vidike vzgojno-izobraževalnih procesov in v lokalne skupnosti.  

Ta kompilacija se nato zaključuje s kratko analizo razultatov raziskovanja ter zaključno 
diskusijo.  

 

 

Metodološke opombe: uporaba metodološke 
triangulacije 
K celotni tematiki pristopamo z vključevanjem metodološke triangulacije v okviru 
študentskega akcijskega raziskovanja. To pomeni uporabo kombinacije različnih 
metodoloških pristopov, med katerimi je vsaj en kvantitativen in vsaj en kvalitativen. 
Tudi če je študent pri svojem konkretnem raziskovanju uporabil en sam pristop, se ob 
tem zaveda, da je uporabljen pristop le del v širši sliki metodološke triangulacije, s 
pomočjo katere se skuša presegati omejitve tako kvalitativnih kot kvantitativnih 
pristopov.  

Glavni vir kvantitativnih podatkov so bili v tem študijskem letu sekundarni viri – 
predvsem uradne statistike in anketne raziskave. V delu, ki se ukvarja s perspektivo 
mladih v odnosu do okolja, odgovornosti in Evrope, pa je glavni poudarek na 
kvalitativni metodi – z uporabo predvsem polstrukturiranih intervjujev, uporabljena 
pa je tudi anketa.  

Polstrukturirani intervju je tudi glavna metoda, uporabljena tudi pri vpogledih v 
dejstva in stališča, ki so jih posredovali izbrani deležniki, kombinirana pa je z anketo 
med pripadniki splošne javnosti.  
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Analize vsebin sekundarnih virov: Izzivi globalne 
neenakosti in revščine, socialne inovacije v Evropi, 
migracije in transnacionalna solidarnost 
 
Alen Šimšić 

GLOBALIZACIJA IN TRENDI NEENAKOSTI V SVETU 
1.UVOD 

Globalizacija je kompleksen proces kjer določeni mehanizmi prispevajo k izenačevanju 
enakosti, medtem ko drugi prispevajo k večji neenakosti. Ta kompleksen fenomen ni 
linearen in neodvisen od drugih fenomenov, ki se odvijajo  istočasno z globalizacijo in 
lahko vplivajo na stopnjo neenakosti skozi tehnološke, politične in druge spremembe 
(Melchior, Telle in Wiig 2000, 32). Skozi svojo seminarsko nalogo bom poskušal na 
podlagi teoretičnega pregleda tako primarnih kot sekundarnih virov, razložiti 
povezanost fenomena globalizacije z drugim, zadnja leta vse bolj perečim fenomenom 
svetovne neenakosti. V svoji nalogi bom največ pozornosti posvetil predvsem 
ekonomskim dejavnikom  globalizacije, saj menim, da je to segment globalizacije tisti, 
ki največ vpliva na vse ostale globalizacijske oblike. Prav tako bom tudi na drugi strani 
enačaja najbolj usmerjen na neenakost porazdelitve dohodka, ki je prav tako 
najpomembnejši sinonim, ko govorimo o globalni neenakosti. V samem začetku 
naloge bom pozornost posvetil zgodovinskem razvoju neenakosti, ki se raztezajo od 
prve moderne do zadnjih desetletij 20. stoletja ter trendom neenakosti v 21. stoletju. V 
nadaljevanju se bom v samem jedru naloge posvetil splošnim teoretičnim polemikam 
avtorjev in raziskovalcev o vplivu globalizacije na neenakost na globalni ravni tako 
med svetovnimi državami, regijami kot tudi znotraj držav. Po splošnem pregledu se 
bom nato bolj skoncentriral na analizo in interpretacijo ugotovitev družboslovnih 
raziskovalcev o vplivih raznih ekonomskih dejavnikov na stopnjo neenakosti z 
večinsko osredotočenostjo na dejavnika mednarodne trgovine in direktnih finančnih 
investicij, ki sta v teoriji najbolj zastopana. V zaključku jedrnega dela bom omenil tudi 
morebitne druge globalizacijske vplive na neenakost, ki izhajajo bolj iz političnih in 
geostrateških interesov ekonomsko močnejših držav. V sklepnem delu bom poglavja 
povzel in na podlagi le teh podal mnenje o vplivu same globalizacije na neenakost.  

 

2.ZGODOVINA NEENAKOSTI  IN TRENDI NEENAKOSTI V SVETU 

Če na grobo pogledamo kako se je sama neenakost spreminjala pred 1950 ter v drugi 
polovici dvajsetega stoletja pridemo do ugotovitev, da je v prvem obdobju od 1820 bilo 
zaznati značilnosti povezane z industrijskim razcvetom v enem delu sveta in sicer je 
to imelo za posledico naraščajoče razlike med povprečnimi dohodki držav, povečano 
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neenakost med svetovno populacijo na splošno ter zmanjšanje neenakosti znotraj 
posameznih držav. V tem obdobju je bil dohodek posameznika veliko bolj odvisen od 
družbenega razreda, ki mu je pripadal, kot pa od kraja kjer je živel. V drugi polovici 
20. stoletja se je razlika v neenakosti med državami nadaljevala vendar z upočasnjeno 
stopnjo. To se je zgodilo predvsem zato ker so revne in množično naseljene države 
počasi začele dohitevati bogati svet. Neenakost med prebivalci sveta se je malce 
povečala, medtem ko se je tokrat pomen neenakosti znotraj posameznih držav 
znatneje povečal. ( Milanovic 2005,152) 

Dejstva, ki so se zgodila v zadnjih dvajsteih letih 20. stoletja so Indijska visoka rast in 
najvišja rast zabeležena v zgodovini vidna pri Kitajski. Vendar paralelno z temi trendi 
rasti je zabeležen upad  gospodarke rasti v Afriki in Latinski Ameriki. Svet je v istem 
trenutku drvel naprej in istočasno tudi nazadoval. (Milanovic 2005,2) Na tej točki se 
mi zdi pomembno omeniti fenomen Zelene revolucije, ki je v drugi polovici 20. stoletja 
botroval k velikemu porastu proizvodnje živilskih žit, predvsem pšenice in riža. 
Proizvodnja žit se je v tem obdoju potrojila, kljub temu, da se je obdelovalna površina 
povečala le za 30 odstotkov. (Pingali 2012, 12302) Zelena revolucija je pomagala 
državam, ki so imele pogoje masovne proizvodnje kmetijskihh produktov, medtem ko 
so države, ki so se naslanjale na male kmete, ki niso mogli konkurirati zaradi 
geografskih lastnosti  in pomanjkanja tehnoloških vložkov potegnile kratko in so bili 
posledično kmetje prisiljeni v bankrot. Zelena revolucija je imela predvsem velik vpliv 
na zmanjšanje revščine v Aziji na podlagi internacionalnih sodelovanj in partnerstev, 
ki je kot stranski produkt imelo za posledico tudi nastanek zdravil in cepiv. (Bardhan 
2006) Najmanj koristi so iz globalizacijskih procesov  torej prejele države, ki se nahajajo 
pretežno na južni polobli, kjer  naj bi se revščina in neenakost povečevala. Tu so 
mišljene predvsem tako imenovane države globalnega juga, ki so bile prehodno že 
omenjene in sicer države Subsaharse Afrike ter Latinske Amerike. Rosling se z svojimi 
kolegi ne strinja z tovrstnimi ugotovitvami, ki se tičejo Subsaharske Afrike in sicer so 
izpostavljali, da je vsaka od 50-ih držav južno od Sahare zmanjšala stopnjo smrtnosti 
otrok veliko hitreje kot je to kadarkoli prej uspelo recimo Švedski. Da je stanje kmetov 
tej regiji še vedno slabo pa sta sodeč po Roslingu ter kolegov glavna razloga 
nerodovitna tla in bližina vojnih konfliktov v regiji.( Rosling et al 2018,158)  Nekatere 
države so vsekakor profitirale skozi globalizacijski process, medtem ko se je v 
nekaterih začela povečevati stopnja neenakosti. Kljub temu, da se je veliko število 
Kitajcev in Indijcev pridružilo potrošniški družbi, je prav tako tudi zajetno število 
svetovnih prebivalcev ostalo praznih rok. Velike razlike med regijami ter posamezniki 
so strmo rasle. Med tem, ko je določen del bogatega sveta razglabljal o metodah, ki bi 
podaljšale človeško življenje nad 100 let so v istem trenutku milijoni umirali od 
bolezni, ki so bile lahko preprečljive. (Milanovic 2005, 2) 

 Raziskovalci so pri  preučevanju neenakosti za omenjeno obdobje od 1950 do 2000  
prihajali do različnih statističnih  rezultatov in sicer, če se je po Ginijevem koeficientu 
merilo neenakost glede na Bdp na prebivalca so prišli do zaključka, da neenakost 
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narašča, če pa so v obzir vzeli proporcionalno Bdp na prebivalca glede na samo število 
populacije, so prišli do rezultatov da neenakost upada. (Milanovic 2005, 3) Vendar v 
primeru, da se je iz same statistike izuzelo samo Kitajsko z svojim številnim 
prebivalstvom, ugotovimo, da se je globalna ekonomska situacija kar se tiče revščine 
poslabšala in konsekventno se je tudi globalna neenakost povečala (  Martell 2017, 138) 

Po par stoletjih je moč trditi, da je neenakost življenjskega standarda med nekaterimi 
državami začela upadati. Dvajset let nazaj je bil povprečni življenjski standard v 
Franciji ali Nemčiji 20 krat višji kot je bilo temu tako v Indiji in  na  Kitajskem. 
Dandanes v 21. stoletju je ta vrzel močno znižana. Po drugi strani pa je neenakost 
znotraj mnogih držav narasla. V ZDA je neenakost dosegla takšne višine, ki niso bile 
videne skoraj sto let. Kljub temu, da je globalna neenakost znižana je  naraščanje 
nacionalne neenakosti ta uspeh popolnoma zasenčila.  ( Borguignon 2012, 2 ) 

Res gre delno to zmanjšano vrzel med bogatejšimi in državami v razvoju pripisati 
razcvetu mednarodne ekonomije, mobilnosti kapitala in delovne sile ter razpršitvi 
tehnoloških inovacij. Vendar obenem  so omenjeni dejavniki poskrbeli tudi za 
spremembo v distribuciji dodane vrednosti znotraj teh gospodarstev. To se pokaže na 
način, da je ekonomska rast na globalnem nivoju  pripeljala do selitve določenih 
obratov proizvodnje iz razvitih držav v države v razvoju in posledično se je 
povpraševanje po nekvalificirani delovni sili znotraj razvitih držav zmanjšalo. To je 
imelo za posledico že zgoraj omenjeno naraščanje neenakosti znotraj držav. 
(Borguignon 2012, 2 ) Čeprav je razlika znotraj posameznih razvitih držav naraščajoča 
je vseeno veliko manjša razlika v življenjskem standardu med bogatim Američanom 
in revnim Američanom kot pa je ta razlika med  Američanom, ki prejema povprečno 
visoke dohodke  in povprečnim Sub-saharskim Afričanom (Borguingnon 2012,184). 

 

3.SPLOŠEN VPLIV GLOBALIZACIJE NA NEENAKOST 

Skozi celotno literaturo o globalizaciji  je zaznati najrazličnejše ugotovitve in sicer jo 
nekateri smatrajo kot fenomen, ki je poskrbel, da so narodi postali bogatejši in bolj 
učinkoviti. Drugi so spet menja, da je globalizacija porinila večino človeštva v revščino 
z razlogom, da se lahko privilegirana elita bogati. Kritika je šla celo tako daleč, da je 
bila okarakterizirana kot vzrok za ekonomske krize, uničenje okolja, pridobitev moči 
finančnega sektorja, de-industrializacijo standardizacijo kulture ter tudi za 
eksponentno rast neenakosti po svetu (Borguignon 2012, 1), kar je tudi glavna točka 
obravnave te seminarske naloge.  

Globalizacija lahko vpliva na neenakost na različne načine. Kot prvo lahko vpliva na  
spremembe plač in cen ter s tem spreminja razporeditev tržnih dohodkov. Kot drugo, 
lahko  globalizacija vpliva na politične odločitve in vodi vlade, da spremenijo davčni 
sistem in javno porabo, vključno s porabo za socialno državo. To vpliva na 
razporeditev razpoložljivega dohodka. ( Dorn, Fuest in Potrafke 2017,5) 
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Če se pogleda stališče anti-globalistov, ugotovimo, da gledajo na globalizacijo kot 
kreatorja neenakosti. Zagovarjajo, tezo, da neoliberalne politike vodijo do povečanega 
zadolževanja in še večje neenakosti ter zato menijo, da je neoliberalna globalna 
ekonomija lahko uspešna samo če so vse države enakopravne. (Martell 2017, 299) Kot 
orodje neoliberalistov izpostavljajo Washingtonski konsenzus, ki je zagovarjal uvedbo 
ekonomskih smernic kot so liberalizacija investicij, privatizacija podjetij,  nizki davki 
ter drugo. Ukrepi Washingtonskega Konsensusa so pripeljali do dolžniške krize, 
upočasnjene rasti gospodarstva, ekstremno povečanje zunanjega dolga, zmanjšano 
izvozno usmerjenost ter povečano revščino  pri državah v razvoju predvsem v Latinski 
ameriki. (Martell 2017, 208) Glede na to, da je bil Washingtonski konsenzus opredeljen 
kot orodje neoliberalnega kapitalizma so nasprotniki konsenza izpostavljali, da v 
svojem bistvu preveč zapostavlja termine kot so socialna pravičnost, varnostno 
omrežje in institucionalni razvoj. (Marangos 2009, 351) 

Za razliko od anti-globalistov, proglobalistični akterji gledajo na globalizacijo kot na 
nekaj kar pripormore k demokratizaciji, izenačevanju in razširanju možnosti 
revnejšega dela prebivalstva. Med drugim menijo tudi, da je globalizacija naredila svet 
boljši in pravičnejši saj je zmanjšala razlike med Zahodnim svetom ter ostalim delom 
sveta (Martell 2017, 204). Glede na to, da so se neenakosti znotraj države v razvoju 
poslabšale in lastniki velikih manufakturnih obratov služijo milijone, medtem ko 
ženske v tovarnah delajo za 0,30 centov na uro, pro-globalisti odgovarjajo z argumenti, 
da je življenski standard delavcev višji kot je bil pred  tem, oziroma, da je nivo 
absolutne revščine nižji (Bardhan 2006) 

Mnoge države v razvoju, predvsem Kitajska se po gospodarski razvitosti približujejo 
razvitemu svetu prav zaradi posledic globalizacije. Predvsem je tukaj zastopna selitev 
proizvodnih obratov različnih ekonomskih sektorjev raznih korporacij, katerih glavni 
motiv je zmanjševanje stroškov proizvodnje in dela. Brexit referendum v Združenem 
Kraljevstvu  ter zmaga Donalda Trumpa v ZDA so odgovor na neenakost, ki je nastala 
kot posledica globalizacije v smislu, da je ta pretirana orientiranost kapitala na selitev 
ekonomije v razvijajoče se države povzročila padec ekonomske varnosti pri srednjem 
sloju britanskega ter ameriškega srednje sloja. (Dorn, Fuest in Potrafke 2017,2) 

Ekonomisti so načeloma mnenja, da je globalizacija naredila svet veliko bolj integriran 
saj lokalna in regionalna gospodarstva postajajo veliko bolj samoodvisna in lahko za 
sredstva in različne projekte konkurirajo mimo državnega proračuna. Predvsem 
izpostavljajo podatek o padcu stopnje absolutne revščine iz 31 % svetovne populacije 
na 20%  (Held and McGrew 2016, 441) Mnoge študije so se ukvarjale z empiričnim 
preučevanjem povezav med globalizacijo in neenakosto tako v devetdesetih letih kot 
tudi v drugem desetletju 21 stoletja. Rezultati so se razlikovali glede na meritve, ki so 
se uporabljale ter glede na države znotraj katerih so se le te izvajale. V nadaljevanju 
bomo podrobneje pogledali rezultate raziskav, ki so povezane z vplivi ekonomske 
globalizacije na neenakost.  
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4.EKONOMSKI VPLIV GLOBALIZACIJE NA NEENAKOST 

4.1Vpliv mednarodne trgovine in finančnih investicij 

Če se pogleda literaturo se lahko ugotovi, da je teoretična podlaga, ki zagovarja tezo, 
da trgovinka globalizacija vpliva na neenakost temelji predvsem na temeljih Stolper 
Samuelsonovega teorema, ki v svoji esenci sklepa, da mednarodna trgovska integracija  
zmanjšuje neenakost znotraj ene države pri državah v razvoju, medtem ko povečuje 
neenakost  znotraj razvitih državah. ( Heimberger 2020,2960). To naj bi se po tej teoriji 
odvijalo na način, da mednarodna trgovina poskrbi za povečanje povpraševanja po 
nekvalificirani delovni sili v državah v razvoju. To povečano povpraševanje ima za 
posledico povečanje plač nekvalificirane delovne sile, kar nato vodi v zmanjšanje 
neenakosti znotraj držav v razvoju. Popolnoma različen potek dogodkov je 
pričakovati v razvitih državah in sicer bo odprtost mednarodne trgovine povzročila 
povečanje neenakosti s tem, da se bo ustvarjena dodana vrednost porazdelila v večjem 
deležu kvalificirani delovni sili medtem ko bo nekvalificirana delovna sila v razviti 
državi sedaj nepotrebna in bo posledično deležna relativno  manjšega dohodka. 
(Heimberger 2020,2962). 

Če pogledamo empirične raziskave se lahko zaključi, da niso uspela najti generalnega 
oziroma splošnega zaključka, ki se tiče vplivov trgovinske globalizacije.  Nekateri 
avtorji so našli samo delno povezavo z Stolper- Samuelsonovim teoremom, medtem 
ko so jih drugi zavračali na podlagi ekonometričnih testov. (Heimberger 2020,2960).  

Maskin je eden tistih ekonomistov, ki se ne strinja z predpostavko določenih 
teoretikov, da neenakost pri državah v razvoju zaradi globalizacijskih procesov upada. 
Z rezervo je gledal na eno najbolj znanih teorij klasičnega ekonomista Ricarda, ki je 
trdil, da dve državi med seboj lahko izpeljeta racionalno trgovinsko menjavo, če se 
vsaka specializira na produkcijo tistega kjer dosega najmanjše oportunitetne stroške in 
tako doseže primerjalno prednost oziroma »comparative advantage«. Tovrstna 
trgovinska menjava bi morala na podlagi te teorije zmanjšati neenakosti znotraj držav 
v razvoju. Maskinova razlaga zakaj temu ni tako v ekonomski praksi je, da je neenakost 
v državah v razvoju narasla zaradi tega, ker se je visoko kvalificirana delovna sila v 
razvitih državah začela kot posledica globalizacije mnenj, izkušenj, znanja in kapitala 
povezovati z visoko kvalificirano delovno silo v državah v razvijajočih se državah. Za 
razliko od njih je nekvalificirana delovna sila pri državah v razvoju ostala praznih rok 
in brez možnosti povezovanja in napredovanja na globalnem nivoju. (Maskin 2015, 
S52) 

Glede na meta analizo izvedeno s strain Heimbergerja  ima v povprečju globalizacija 
majhen do zmeren vpliv na rast neenakosti. Vpliv trgovinske globalizacije je manjši v 
primerjavi z vplivom finančne globalizacije katera ima močan vpliv na povečevanje 
neenakosti. Če povzamemo to študijo pridemo do zaključka da je ekonomska 
globalizacija pomemben dejavnik neenakosti, vendar večinoma preko finančne 
globalizacije. Poleg tega pa rezultati nakazujejo tudi na to, da je zaznati neenakost tako 
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v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju, kar se kot je razvidno iz prvega 
odstavka tega poglavja ne sovpada z predhodnimi  ugotovitvami Stolper-
Samuelsonovega teorema,  ki je zagaovarjal trditev, da je med državami v razvoju 
zaznati zmanjšanje neenakosti. Ta raziskava je odkrila tudi, da tehnologija ter 
izobrazba zmanjšujeta vpliv globalizacije na dohodkovno neenakost. (Heimberger 
2020,2978). 

Tudi študija izvedena s strani Dorna in kolegov je prišla do podobnih zaključkom kot 
študije pred tem in sicer je zaznati pozitivno povezenost med globalizacijo ter 
dohodkovno neenakostjo. Kot elementi znotraj globalizacije, ki pokazujejo to 
povezanost so bili idenficirani visoka odprtost za izvoz,, direktne tuje investicije, ter 
socialna globalizacija. Rezultati ne kažejo  povezave med globalizacijo ter neenakostjo 
pri razvitih državah vendar če se v vzorec vzame še Kitajsko in vzhodne države,  ki so 
v neke vrste tranziciji, da postanejo razvite države vsaj kar se gospodarskega razvoja 
tiče,  pridemo do pozitivnega efekta globalizacije na neenakost.( Dorn, Fuest in 
Potrafke 2017,6)  

Dorn in kolegi so po statistični metodi najmanjših kvadratov dokazali, da je neenakost 
pozitivno povezana z globalizacijo in sicer v državah v razvoju.  Pozitivna korelacija 
se povzeuje z odprtostjo gospodarstva tako za blago kot tudi za finančne instrumente 
iz tujine. (Dorn, Fuest in Potrafke 2017,1). Tukaj vidimo razliko v primerjavi z 
Heimbergerjevo študjo, ki je kot ekonomski kazalnik neenakosti pretežno izpostavil 
finančni globalizacijo, vendar pa je stična točka obeh študij ta, da negirata 
predpostavke Stolper-Samuelsonovega teorema o ključni neenakosti znotraj razvitih 
držav. Ko so Dorn in kolegi zaradi problemov endogenosti pojasnevalne 
spremenljivke izvedli poglobljeno statistično analizo 2SLS so bili sami rezultati 
nekoliko drugačni in sicer sodeč po tem statističnem parametru globalizacija ne vpliva 
na neenakost, tako znotraj vzorca vseh držav kot tudi znotraj pod vzorcev razvitih in 
držav v razvoju. Pozitino povezanost je zaznati znotraj vzorca držav z visokimi 
prihodki vendar je to razvidno samo, če vključimo  Kitajsko in tranzicijske države 
vzhodne Evrope. ( Dorn, Fuest in Potrafke 2017,33) 

Finančna globalizacija je v teoriji obravnavana kot koristna predvsem za države v 
razvoju oziroma države, ki finančne investicije prejemajo, saj večji dotok finančnih 
investicij omogoča državam prejemicam da trošijo več kot so prozvedle ter, da lahko 
investirajo več kot so prihranile. Omenjenjo naj bi povečalo ekonomsko rast, povečalo 
prihodke revnejših ter zmanjšalo samo neenakost. Vendar določeni avtorji zagovarjajo, 
da je odprtost za finančni kapital pogojena z stopnjo gospodarske razvitosti in sicer v 
zgodnješih fazah gospodarske razvitosti ima samo določen del gospodinjstev z višjimi 
dohodki dololčeno korist od priliva financ. (Heimberger 2020,2963). Tranzicijske 
države  Vzhodne Evrope ter in Kitajska so šle skozi process globalizacije zelo hitro  in 
to v obdobjih ko so bile v teh državah institucije države blaginje ter trga dela slabše 
razvite kot je bilo temu tako pri ostalih razvitih državah. (  Dorn, Fuest in Potrafke 
2017,33). V skladu s tem menim, da je proces finančne globalizacije tem trazicijskim 
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državam prinesel več škode kot koristi, saj niso še imeli doboro razvitih demokratičnih 
praks ter praks redistribucije dodane vednosti da bi jim lahko dobro uspevalo brzdati 
porast neenakosti.  

 

4.2 Vloga države  

Problem s katerim se srečujejo države v razvoju je ta, da se težko soočajo z hitrim 
gospodarskim vzponom, saj imajo omejene zmožnosti, da prerazporedijo dohodek, 
izenačijo možnosti posameznikov in promoviajo dobro upravljanje. V razvitih 
državah so mehanizmi in instrumenti za dosego redistribucije ustvarjene dodane 
vrednosti že na voljo in se tudi že implementirajo. Pri državah v razvoju  se pojavi 
problem, ko globalizacija skozi menarodno konkurenčnost spodbuja te države da 
zmanjšujejo samo redistribucijo in socialno varnost. Argumment za tovrstno ravnanje 
držav je da politike takšnega tipa ovirajo konkurenčnost in bremenijo strošek dela. ( 
Borguingnon 2012,186) Konkretno zvišanje dohodkovnih davčnih stopenj ali pa 
izenačitev obdavčitve dohodka od dela z dohodkom od kapitala predstavlja že znatno 
tveganje, da se bo bodisi nadpovprečno kvalificirana delovna sila, kapital ter podjetja 
na splošno začnejo seliti v druge države ali pa v davčne oaze. Glede na vse omenjeno 
imajo politiki tukaj zelo nehvaležno delo, saj so pri skrbi za brzdanje neenakosti znotraj 
držav z davki in transferji omejeni. Alternativa temu bi lahko bila koncentracija na 
politike, ki imajo za cilj povečati enakost možnosti znotraj populacije. In sicer bi lahko 
več sredstev namenili izenačevanju konkurenčnih pogojev pri izobraževanju 
delovnem usposabljanju, prekvalifikaciji ter zdravju oziroma dostopnosti do 
zdravstvenih storitev. Tovrstni prijemi imajo eno slabost in sicer so njihovi  rezultati 
vidni komaj čez čas in predstavljajo indirekten odgovor na globalizacijski efekt 
neenakosti. ( Borguingnon 2012,187)  

 

4.3 Ostali vplivi 

V literaturi obstajajo tudi pogledi na to tematiko in sicer zagovarjajo, da ima 
globalizacija bilokakšen močan vpliv na samo stopnjo nenakosti. Po mišljenju teh 
avtorjev obstajajo dejavniki, ki so veliko bolj pomembni od same globalizacije in sicer 
so to med drugim izobrazba, tehnološke spremembe, politični sistem, institucije trga 
dela, potrošnja države ter makroekonomski dejavniki. (Heimberger 2020,2963). Mnogi 
akademiki so dali večji težo nacionalnim politikam institucijam ter ostalim dejavnikom 
kot so tehnologija, izobrazba ali makroekonomski dejavniki pri vplivu na dohodkovno 
neenakost.  (Heimberger 2020, 2961). Vendar ko govorimo o ekonomski globalizaciji 
in njunih dejavnikih se moramo po mojem mnenju prevdsem skoncetrirati na tisto kar 
so namere in cilji tovrsne globalizacije in sicer kot Milovanovic povzema je direktna 
denarna in sredstvena pomoč s strani vlade ene države drugi državi bolj pogojena z 
političnimi in ekonomskimi interesi države donatrice.  Tu iizpostavlja predvsem 
Združene države Amerike, Japonsko, Francijo in Nemčijo. (Milanovic2005, 152) 
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Največji donorji, ki odajajo svoje donacije v smislu povečevanja enakosti in sicer ki 
svoje transferja koncetrirajo pretežno v države z najnižjim Bdp-jem na pebivalca so 
tiste Severnoevropske države, ki v svoji državi prav tako prakticirajo redistribucijo 
dodane vrednosti skozi državno trošenje. (Milanovic 2005, 154) 

 

5. SKLEPNE MISLI 

Globalizacija je torej preveč kompleksen pojem, da bi lahko na podlagi splošne ocene 
poskušali oceniti njen vpliv na neenakost v svetu. Glede na prebrano literaturo bi dejal, 
da globalizacija preko mednarodne trgovine pozitivno vpliva na enakost, veliko bolj 
kot finančna plat globalizacije.  Glede finančne globalizacije bi se popolnoma strinjal z 
zgoraj omenjenimi avtorji v meta analizi Heimbergerja in sicer da bi morala biti zadnja 
v nizu globalizacijskih procesov predvsem pri državah v razvoju, saj menim, da lahko 
finančni kapital poleg ustvarjanja večje neenakosti v razvijajoči se državi pusti tudi 
posledice kot so vplivi na zvišanje cen nepremičnin ter devalvacijo valute. Kot primer 
bi navedel visoko ceno nepremičnin v Novi Gorici, ki je poleg visokega povpraševanja 
in majhne ponudbe visoka tudi zaradi večjega finančnega priliva kupcev iz sosednje 
Italije, ki na eni strani skozi obdavčitev nepremičnine prispevajo k javnem proračunu  
po drugi pa otežujejo nakup ostalim manj premožnim prebivalcem in tako posredno 
vplivajo na neenakost.  Mednarodna trgovina vpliva na nizko stopnjo neenakosti in 
sicer kot je v literaturi razvidno to dosega na posreden način, ko vpliva na zvišan 
standard in povečano dodano vrednost v določeni državi katera lahko potem preko 
svojih fiskalnih orodij poskrbi za ustrezno distribucijo le te. Velik pomen ima pri sami 
mednarodni trgovini tudi koliko kvalificiranega kadra ima določena država in sicer če 
se oprem na Maskina je določeni afriški državi, katere gospodarstvo sloni na pridelavi 
agrarnih pridelkov, veliko težje ohraniti zdravo stopnjo neenakosti kot pa Kitajski, saj 
ima slednja glede na različna podjetja ki se odpirajo tam več bolj kvalificiranega kadra, 
ki se lahhko z znanjem povezuje z drugimi po svetu. Naslednja stvar katero bi 
izpostavil je sama vloga države in sicer imajo države z šibkimi institucijami že v 
samem začetku težko delo sploh privleči investitorje kaj šele se od njih učiti ali pa 
redistribuirati dodano vrednost.  Če bi kot človeštvo želeli množično zmanjšati 
neenakost bi največ energije morali usmerjati v globalizacijo liberalno demokratičnih 
idej in institucij saj so le te ključen predpogoj za ekonomsko globalizacijo 
kakršnegakoli tipa.  

Če že nočemo pomagati neenakosti globalno zaradi filantropskih razlogov lahko kot 
razlog za zmanjšanje neenakosti uporabim motivacijo oziroma interes da bomo samo 
če bomo zmanjšali neenakosti lažje srečevali z globalnimi fenomeni kot so globalno 
segrevanje, skrb za okolje, ter iracionalno modernizacijo saj nam bo podoben 
ekonomski in izobrazbeni položaj omogočil, da lažje razumemo greožnje s katerimi se 
kot človeška vrsta srečujemo. Na svetu ne obstaja institucija katero bi vsi volili in ki bi 
skrbela za ekonomsko neenakost, saj so vezi med posamezniki v svetu veliko šibkejše 
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kot tiste, ki se razvijejo znotraj nacionalnih držav. Globalizacija ne glede na to ali v 
svoji ekonomski obliki vpliva na neenakost omogoča tudi večjo ozaveščenost o 
razlikah v bogastvu na eni strani ter o osnovnih človeških podobnostih na drugi. 
(povzeto po Milanovic 2005, 155) 
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 Gabrijela Stipetič 

GLOBALIZACIJA IN MIGRACIJE 
 

UVOD  

Svet novega tisočletja oblikujejo globalizacija, liberalizacija in tehnološki razvoj. Sam 
izraz globalizacija se je začel bolj intenzivneje uporabljati šele v zadnjem času in 
različni avtorji ga različno definirajo ter imajo različne poglede in mnenja nanj. S 
kroženjem ljudi, blaga in informacij pride do povezovanja regij in ustvarjanja 
interakcij. Prihaja do procesa decentralizacije in prenosa moči in suverenosti držav na 
nadnacionalna državna telesa. Globalizacija pospešuje te procese in ustvarja nove 
pogoje, katerim se morajo drugi prilagoditi, če želijo uspeti. 

Nekateri trdijo, da globalizacija prinaša koristi veliki večini ljudi na svetu, drugi so 
prepričani o njenih škodljivih učinkih. Večina družbenih analitikov z njo označuje rast 
in širjenje investicij, trgovine in proizvodnje, razvoj novih tehnologij in širjenje 
demokracije po zemeljski obli. Nekateri pa poudarjajo širše gledanje na globalizacijo, 
ki vključuje med drugim tudi mednarodne migracije. Številni trdijo, da so sodobne 
ekonomske in politične migracije rezultat naštetih prvih pet vrst globalizacije: 
investicije, trgovine, proizvodnje, tehnologije in demokracije.(Ferfila 2007, 289-291) 

Zagovorniki globalizacije trdijo, da je globalizacija dobra za vse « če je ne najdejo 
doma, jo gredo iskati v tujino«, in tako razlagajo migracijske tokove. (Ferfila 2007, 292) 

V 21. stoletju smo lahko priče porastu migracij v EU, ki je dosegla sam vrh leta 2015, 
in s tem povzročila veliko odprtih vprašanj v Evropski uniji. Priliv migrantov je 
povzročila tudi potrebo po dodatnih ukrepih in reformah za zagotavljanje varnosti 
meja ter pravičnejše delitve odgovornosti in solidarnosti med državami EU. Evropa je 
končna destinacija migrantom iz različnih razlogov in faktorjev. Ekonomska 
globalizacija ponuja državam po svetu številne priložnosti. Cilj seminarske naloge je 
preučiti vpliv globalizacije na migracijo in odgovoriti na hipotezo:  
H1: Ekonomske razmere vplivajo na samo dinamiko izseljevanja.  

 

GLOBALIZACIJA 

Izraz »globalizacija« se je pojavil v 60-ih letih in opisuje proces, v katerem se obseg in 
intenzivnost preko mejnih transportnih, trgovinskih in z njimi povezanih 
komunikacijskih tokov hitro povečuje. Zmanjšuje pomen nacionalnih meja ter hitrejši 
vpliv preko mejnih gospodarskih, sociokulturnih, političnih in  varnostnih aktivnosti. 
(Gummet v Ferfila 2007, 289) 

Medica (2012, 201) pravi, da bi globalizacijo lahko opredelili kot sklop sprememb v 
družbi, politiki in ekonomskemu sistemu, ki so poledica razširjenega trgovanja in 
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kulturnih izmenjav na globalni ravni. V specifično ekonomskem kontekstu se nanaša 
na posledice trgovanja, še zlasti liberalizacije in proste trgovine. Gre za proces, 
dokončan v 20. stoletju, ki kapitalizem uveljavi kot prevladujoč svetovni sistem in ga 
razširi po svetu. Glede na lastnosti kapitalističnega sistema že od njegovih zametkov 
pred industrijsko revolucijo v 18. stoletju se globalizacija ne pojavlja kot povsem 
samostojen pojav, ampak kot podaljšek ali končna faza teženj kapitalizma. 

Rizman (2010, 377) navaja, da med najbolj pogoste obravnave globalizacije uvršča 
njeno tematiziranje z vidika ideologije. Še posebej v času neoliberalne vladavine, ki je 
dobra tri desetletja usmerjala tokove in vsebine globalizacije, je bilo raziskovanje njene 
ideološke podlage v veliko pomoč pri razkrivanju ekonomskih interesov in ekscesnega 
modela kapitalizma, ki so stali za njo. V neoliberalni perspektivi se je globalizacijo 
predstavljalo ali se jo še predstavlja kot nastop »zlate dobe«, od katere naj bi imeli 
koristi vsi prebivalci tega planeta. S tem se strinja tudi Ferfila (2007, 293), ki pravi, da 
se večina družbenih analitikov strinja, da širjenje investicij, trgovine, proizvodnje, 
tehnologije in demokracije preureja svet v bolj homogeno celoto.  

Povezava računalniških in telekomunikacijskih zmogljivosti je privedla do izredne 
svetovne integracije . da je »svet globalna vas«, je danes že znana fraza. Sploh ob koncu 
20. stoletja je globalizacija svetovni red zelo zapletla. Tako se mora dandanes vsak 
odgovoren »Zemljan« prilagajati načinu življenja v poenotenem svetu, kar je izzvalo 
tekmovalnost življenjskih pogledov. Globalizirani svet je tako integriran v celoto, je 
raznolik, konstrukt ene zavesti, ki pa si jo deli množica fragmentov. (Medica 2012, 205) 

Individualizacija je druga stran sodobne globalizacije in pomeni razvoj vedno večje 
družbene neenakosti, množične brezposelnosti v državah blaginje in revščine v 
ekonomsko manj razvitih državah. Med vsemi značilnostmi globalizacije je v resnici 
edina prava novost vzpon lokalnih faktorjev, svojevrsten proces izključenosti, 
individualizacije, ki je notranja lastnost globalizacijskih procesov. (Bešter et al. 2003, 
47-48) 

Globalizacija je združenje kultur sveta in porast zavesti o svetu kot celoti. V teoriji in 
praksi svet določa kot homogeno celoto, pri čemer vprašanji, kaj pomeni živeti in kako 
mora biti življenje urejeno, postaneta stvar globalnega razmišljanja. S kompleksnostjo 
globalizacije se ubadamo na vseh področjih bivanja in družbenega dogajanja, vendar 
si globalizacije ne more lastiti samo ena kultura ali civilizacija, kakor je to mogoče 
razbrati tako pri zagovornikih kot pri nasprotnikih globalizacije, ki oboji trdijo, da gre 
pri njej za »vesternizacijo« ali v ožjem pomenu evropocentrizem. (Medica 2012, 205-
206) 

Bešter et al. (2003, 21-22) nadalje ugotavljajo, da globalizacija pomeni, da ideje in 
dobrine lahko prosto potujejo čez mejo, ne pomeni pa, da ljudje lahko prosto prečkajo 
meje. Mobilnost ljudi je močno okrnjena, to pa je tudi ena redkih izjem, ko mobilnost 
ni podprta z vidika liberalistične ideologije, ki sicer favorizira princip svobodnega 
pretoka. 
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Mnenja glede neizogibnosti globalizacije prihodnosti, se krešejo. Zagovorniki trdijo, 
da globalizacija ni ciklični proces (ki prihaja in odhaja), marveč proces, ki traja in se 
krepi. Kritiki globalizacije pa nujnost globalizacijske prihodnosti zavračajo ali na 
predpostavki, da bo propadla ali da ni »trajnostna«. Okoljski kritiki menijo, da se bo 
globalizacija zrušila, ko bo trčila ob okoljske meje (npr. segrevanje ozračja) ali družbeni 
zid v obliki proti njej  usmerjenih rastočih protestov, ki izvirajo iz neenakosti, ki jih 
proizvaja. (Ferfila 2007, 293-294) 

Pikalo (2010, 152) pravi, da sta globalizacija kapitalističnih produkcijskih odnosov in 
razvoj novih oblik potrošnje vključevala tisto, kar sta Marx in Engels razumela kot 
revolucijo v družbenih odnosih. Tako »imamo namesto stare lokalne in nacionalne 
izoliranosti ter samozadostnosti združenje v vse smeri, univerzalno medsebojno 
odvisnost narodov. In kakor je v materialni, tako je tudi v intelektualni produkciji. Da 
je globalizacija »postavila pod vprašaj tradicionalno samozadostnost in skoraj 
absolutno razumljeno politično razumljeno subjektiviteto nacionalnih držav« se strinja 
tudi Rizman (2005, 580) 

Mavroudi in Nagel (2016, 14) pravita tudi, da se globalizacija pogosto nanaša na 
zapletene gospodarske, družbene, politične in tehnološke procese, ki povezujejo 
številne, če že ne vse dele sveta. Globalizacija združuje različne oddaljene dele sveta s 
trgovino, zapletenimi proizvodnimi omrežji, skupnimi okviri upravljanja (npr. ZN, 
WHO), neomejenimi valutnimi trgi in trgi surovin ter prek razmeroma prostega 
pretoka informacij preko interneta, satelita in drugih tehnologij.  

Mnogi opozarjajo na poglabljanje neenakosti znotraj držav in med njimi, kar naj bi bila 
posledica globalizacije. Drugi govorijo o razvojni konvergenci, navajajoč, da je stopnja 
rasti hitrejša v manj razvitih državah kot v razvitih in v tistih, ki so vključene v 
svetovno gospodarstvo, ne pa v bolj zaprtih. Ni dvoma, da globalizacija nima enega 
obraza, da nanjo vsi ne gledajo enako, pač glede na učinke, ki jih ima na posameznika, 
posamezne sloje, regije znotraj držav, države ali njihove skupine. Ima vsaj dva obraza; 
prijaznejšega in mračnega, je koristna (benigna) po eni in škodljiva (maligna) po drugi 
strani. (Svetličič 2004, 10) 

Bešter et al. (2003, 49-50) nadalje ugotavljajo, da globalizacija vselej povečuje 
migracijski potencial, manj jasno pa je, ali s tem povečuje ali pa celo zmanjšuje 
prihodnje migracijske tokove.  

MIGRACIJA 

Selitveni tokovi imajo dolgo in razburljivo zgodovino, od razseljevanja afriškega 
človeka pred nekaj milijoni let pa vse do sodobnih migracij kot globalizacijske 
središčnice družbe XXI. stoletja. Sklepa se, da bodo migracijski tokovi jutri 
neprimerljivo večji, obsežnejši in bolj globalni kot v preteklosti (Bešter et al. 2003, 43) 
S tem se strinjata tudi Medica in Lukič (2011, 30), ki pravita, da so tokovi priseljevanja 
v države Evropske unije so vse bolj raznovrstni, obenem se značilnosti mednarodnih 
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migracij spreminjajo tudi kvalitativno. Vse večje so razlike v vzrokih za migriranje in 
tudi v etnični in spolni sestavi migrantov.  

Migracije povezujemo z mejami, identitetami, človekovimi pravicami, pa tudi z 
naraščajočim omejevanjem, restriktivnimi in izključevalskimi politikami, rasizmom in 
ksenofobijo. Politični procesi, ki so usmerjeni v ustvarjanje idealizirane globalne vasi 
blagostanja, nimajo ustreznih odgovorov na ravni migracijskih politik. Globalizirane 
in vse bolj diferencirane migracije, ki povzročajo vse večjo diferenciacijo tudi oziroma 
na lokalnih ravneh, vse bolj potrebujejo tudi lokalne in lokalizirane odgovore. (Bešter 
et al. 2003, 5) 

Migracije lahko ločimo glede na razloge oziroma namene migracije: delovni 
(ekonomski), družinski, izobraževalni, politične in vojne migracije (te vključujejo 
begunce in prosilce za azil). Glede na trajanje ločimo stalne, začasne in sezonske 
migrante (predvsem med delavci migracije). Nadalje razlikujemo med državami 
migrantov, iz katerih migranti odhajajo in države migracije v katere migranti prihajajo 
z namenom začasnega ali stalnega prebivanja.  

V poznem 19. in v začetku 20. stoletja so bile migracije zaznamovali nekvalificirani 
delavci. Za Evropejce so bile prvotno najpogostejše destinacije čezmorske države, do 
prve svetovne vojne je bila ta destinacija ZDA, kjer je bilo zaradi druge industrijske 
revolucije veliko povpraševanje po delovni sili. (Vukorepa 2018, 85-87) 

V času gospodarske krize smo priča tudi odpuščanju velikega števila delavcev. Težnja 
po povečevanju kapitala se po navadi realizira prav na račun delavcev, v največji meri 
in najprej delavcev migrantov. (Medica 2014, 38) 

Mavroudi in Nagel (2016, 52) ugotavljata, da pri povzemanju nekaterih ključnih 
migracij, ki so se zgodile v več kot 400 letih, nekatere od teh posledica družbenih in 
političnih procesov, ki so dosledno oblikovali migracijske tokove. Očitno je, da 
ponudba in povpraševanje po delovni sili – katerih dinamika se oblikuje znotraj 
geografsko integriranega, a zelo neenakopravnega in pogosto nestabilnega 
kapitalističnega gospodarstva – poganjata veliko mobilnosti ljudi. Vendar bi moralo 
biti enako očitno, da migracije niso neposreden odraz nevtralnih tržnih sil.  

Pikalo (2010, 149) pravi, da so ob koncu 20. ter na začetku 21. stoletja državljani 
prisiljeni »misliti globalno in delovati lokalno«, in mladi naj bi bili na to pripravljeni in 
tega zmožni. Ideja »vzgoje za globalno državljanstvo« naj bi imela večjo možnost 
zaradi moči interneta in drugih elektronskih medijev. 

Trendi kažejo, da bo v prihodnjih letih tudi v Evropi število prebivalstva sicer še naprej 
konstantno rastlo in naj bi leta 2045 doseglo vrh s 525 milijoni prebivalcev, nato pa bo 
število prebivalstva začelo upadati in naj bi do leta 2100 znašalo zgolj 492,9 milijona 
ljudi. (INAK, 15) 

 

GLOBALNE MIGRACIJE 
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Migracije so ključni elementi globalizacije in jih je mogoče obravnavati kot vzrok in 
kot posledico globalne integracije. Rastoči obseg migracijskih tokov pomeni 
globalizacijo trgov dela in zmožnost podjetij, da črpajo vire delovne sile, ki segajo daleč 
preko državnih meja. Hkrati pa migracije ustvarjajo globalni pretok denarja (preko 
nakazil) kulture in informacij. Migracije ustvarjajo povezavo skozi države prejemnice 
in ustvarjajo zapletene, večsmerne odnose in mreže med posameznimi regijami, mesti, 
naselji in ljudmi. (Mavroudi in Nagel 2016, 14) 

Medica in Lukič (2011, 7) pa pravita, da migracije v nobenem primeru niso nek nov 
pojav na zemljevidu sveta, saj nas spremljajo skozi celotno zgodovino vse do današnjih 
dni. Selitvena tematika je od nekdaj ena izmed perečih tem ekonomskih in socialnih 
razprav v različnih evropskih državah. Že od nekdaj so se ljudje selili zaradi različnih 
vzrokov, največkrat zaradi želje po izboljšanju življenjskih pogojev ali pa zaradi 
strahu, da bodo v svoji domovini soočeni z okoliščinami, ki bi ogrozile njihove 
življenjske razmere. 

Z globalizacijo se je perspektiva prostora spremenila, tako kot tudi naše dojemanje le-
tega. Pojem meje je postal center teoretičnih diskusij, da niso samo geografske označbe 
teritorija, temveč psihološke postavljene linije, iz katerih lahko identificiramo različne 
politične in kulturne elemente. (Medica in Lukič 2011, 11) 

Človek je rojen v okolje, ki si ga ni izbral- Glede na osebne potrebe in želje, ki se 
vzporedno z njegovim razvojem pokažejo, se prostovoljno ali pod prisilo odloči, da bo 
svoj dodeljeni življenjski prostor spremenil. Prihod v novo življenjsko okolje od 
posameznika pričakuje prilagajanje, spreminjanje življenjskih navad skladno z 
večinsko kulturo. Problematika migrantov postane še bolj aktualna i problematična, 
ko ne gre dobro niti zahodu in vzhodu niti severu in jugu. (Pipan 2014, 6) 

Globalizacija vselej povečuje migracijski potencial, manj jasno pa je, ali s tem povečuje 
ali pa celo zmanjšuje prihodnje migracijske tokove. Številne spremenljivke vplivajo na 
nagnjenost k migriranju in določajo migracijski potencial: realne razlike v dohodkih 
(razlike v BDP, plačah, premoženju), zaposlitvene možnosti (stopnje brezposelnosti, 
rasti prebivalstva), različni nesimetrični šoki (vojne, politične, gospodarske krize), 
tehnične in informacijske možnosti (transport, informacijski splet), lokalne razlike 
(stopnja urbanizacije), ekonomski položaj posameznika (življenjski stroški, 
oportunitetni stroški selitve) starost in kvalifikacijska struktura (življenjske 
priložnosti, socialni sistemi) in nenaklonjenost tveganju (socialna varnost, 
zaposlitvene možnosti), (Bešter et al. 2003, 49-50) 

Medica (2014, 37-38) še navaja, da gledano z neposredne interesne perspektive je torej 
primarni namen migracij izboljševanje ekonomske slike razvitejših držav, tudi z 
izdatno pomočjo in na račun ekonomske neenakosti med razvitimi in nerazvitimi 
državami, pri čemer pa naj bi ste ta neenakost zniževala s povratnimi finančnimi 
transakcijami migrantov v matične domovine. Poleg tega ekonomska in socialna 
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realnost prehitevata pozitivne premike migrantske politike, kar je še posebno vidno v 
javno političnem zakonodajnem procesu.  

 

SODOBNO IZSELJEVANJE IZ SLOVENIJE 

Slovensko ozemlje ni bilo izvzeto iz globalnih migracijskih tokov. V 20. stoletju je bilo 
odseljevanje med vojnama ekonomske, nato politične narave. Po letu 2004, ko je 
Slovenija postala članica EU, se še vedno priseljujejo novodobni migranti iz držav 
nekdanje jugoslovanske države. Med gospodarsko krizo in recesijo slovenska država 
vedno bolj postaja država odseljevanja kot priseljevanja. Med letoma 2008 in 2012 je 
bilo 40 000 meddržavnih selitvenih procesov. (Pipan 2014, 2-3) 

Četudi so migracije povezane z razlikama med plačami in možnostmi zaposlitve v 
različnih pokrajinah, pa ekonomske razlike same po sebi še niso dovolj, da bi celovito 
pojasnili migracije. V kontekstu gospodarske zgodovine, a ob upoštevanju širšega 
raziskovalnega pristopa, je ekonomska plat le ena sestavina kompleksne tematike 
migracij kot presečišča obsežnih socialnih in kulturnih procesov ter nenazadnje tudi 
osebnih odločitev posameznikov. (Žitnik Serafin in Kalc 2017, 49-50) 

Demografske spremembe prinašajo številne izzive na mnogih področjih. Med drugimi 
bodo zahtevale prilagoditev sistemov socialne zaščite, trga dela, sistema izobraževanja 
in prostorskega načrtovanja Slovenija namreč velja za eno od članic EU, v katerih bodo 
imele pričakovane demografske spremembe oziroma staranje prebivalstva najbolj 
negativen učinek za javne finance, posebej na pokojninsko in zdravstveno blagajno, ob 
tem pa posredno in neposredno tudi na državni proračun in s tem na delovno aktivno 
prebivalstvo. (INAK, 37) 

Ekonomske analize dokazujejo, da ima Slovenija zanemarljiv migracijski potencial do 
sedanjih  držav članic EU. Vendar pa tudi ta nizki migracijski potencial lahko pomeni 
v majhni državi pomembno izgubi človeškega kapitala, še posebej, le se začasni visoko 
izobraženi migranti spremenijo iz začasnih v stalne. Slovenska zakonodaja je bolj ali 
manj posrečena kopija evropskih smernic, vendar skupaj z institucijami na tem 
področju sama po sebi ne omogoča opredeljevanja za strateške usmeritve in politiko 
na področju demografskega razvoja, migracijskih procesov in gospodarskega razvoja. 
Slovenija ima okoli dva milijona prebivalcev in je leta 2002 opravila  redni demografski 
in socialni popis prebivalstva. Na podlagi podatkov lahko ocenjujemo: da število 
prebivalstva še naprej stagnira in se hitro stara (zmanjšuje se delež mladih do 15. leta 
in povečuje delež starejših nad 65 let); da je notranja naselitvena mobilnost nižja kot v 
EU, kar je povezano s tradicijo, kulturo in dostopnostjo stanovanjskega sklada 
(privatizacija družbenih stanovanj); da je stopnja registrirane brezposelnosti nižja kot 
v EU (11.6- odstotna, 2002), stopnja anketne brezposelnosti pa je na ravni povprečja 
držav OECD (med 7 in 8 odstotki); da je stopnja zaposlenosti sorazmerno stabilna in 
je pri moških nekoliko nižja od povprečja EU (68- odstotna), pri ženskah pa bistveno 
višja (59- odstotna); da je ogroženost zaradi revščine višja, kot je povprečje v EU, 
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vendar daleč najnižja v primerjavi s kandidatkami za članstvo v EU; da glede razvoja 
človeškega kapitala Slovenija zaostaja za povprečjem OECD predvsem pri visokem 
izobraževanju; da so strukturna brezposelnost in depopulacijske težnje nakopičene 
predvsem v nekaterih regijah (Pomurska, Podravska in Posavska regija) ter da živi v 
državi po grobih ocenah okoli 400.000 oseb, ki so državljani te države, niso pa del 
slovenske etnije, in okoli 500.000 Slovencev izven matične države. (Bešter et al. 2003, 
72-54) 

Slovenija je pred pomembnimi odločitvami in izzivi, ki lahko zaznamujejo usodo 
število generacij, še posebej tistih, ki vstopajo na trg dela, in tistih, ki šele prihajajo na 
svet. Svet mora gledati naprej, in če želimo kot družba naslavljati izzive, ki jih prinaša 
spreminjajoča demografska slika, moramo biti v prvi meri v pogovore pa tudi v 
vsebini vključeni mladi. (INAK, 39) 

 

TRENDI MIGRACIJ V PRIHODNOSTI 

Vprašanje migracij se skupaj z globalizacijo spreminjajo v času in prostoru. Vse do 
druge polovice prejšnjega stoletja so bile evropske države izvor emigracij, zdaj pa so 
dežele imigracije. Med letoma 2005 do 2010 se je število migrantov povzpelo s 190 na 
217 milijonov oziroma s 3 na 3.1% svetovne populacije. Najhitrejša je bila rast migracij 
v razvite države. Vendar pa se je globalizacija dela v zadnjih desetletjih bistveno 
okrepila, deloma zaradi porasta obsega delovne sile v svetu, ki se je v zadnjih dveh 
desetletjih povečal za 4-krat. (Lovec in Svetličič 2011, 1336) 

Demografska gibanja in demografske spremembe so stalnica v razvoju človeštva. A 
zaradi slednjih se v zadnjih obdobjih srečujemo z vse večjimi in vse resnejšimi 
težavami, ki se bodo v prihodnje še stopnjevale. Upadanje števila rojstev, opazno 
staranje prebivalstva, pomanjkanje delovne sile, obremenjeni socialni in zdravstveni 
sistemi ter vse bolj zapuščena in prazna podeželska in revnejša območja zaradi 
množičnih selitev iz revnejših v razvitejše predele Evrope so današnja stalnica, ki s 
sabo prinaša številne negativne in skrb zbujajoče posledice, ki bodo negativno vplivale 
na vse aspekte naše družbe. Evropa kot kontinent z najstarejšo populacijo se torej ne 
sooča zgolj z negativnimi posledicami zunanjih migracij, pač pa dodatno še z 
negativnimi migracijskimi tokovi, ki tečejo znotraj EU. (INAK 13) 

Analiza evropskih in z njimi tudi slovenske politike ekonomskih migracij izpostavlja 
dva temeljna cilja: po eni strani prizadevanje za učinkovite strategije privabljanja 
migrantskih delavk in delavcev in po drugi strani vzpostavljanje mehanizmov za 
udejanjanje začasnosti njihovega bivanja in dela, ki naj bi preprečevali njihovo trajno 
naselitev na območju Evropske unije. Ustaljena praksa kaže, da država spodbuja 
priseljevanje, kadar potrebuje novo delovno silo, za integracijo imigrantov pa 
praviloma ne poskrbi oziroma poskrbi kot »sekundarna« politika; po drugi strani se 
imigranti v obdobju povečane brezposelnosti oziroma negotovih socialno-
ekonomskih razmer pogosto znajdejo v vlogi grešnega kozla, ujeti v pogosto neurejene 
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zakonske okvire, ki jim preprečujejo ustrezen dostop do sistemov socialne varnosti. 
(Medica in Lukič 2011, 14-15) 

Po pregledu bilance ob prelomu stoletij končujemo z dokaj mešanimi občutki. Nekaj 
obravnavanih trendov kaže na skokovito rast materialnega stanja, izkoreninjenje 
revščine, visok življenjski standard. Prebivalstvo držav se modernizira, globalizira ter 
vstopa na svetovni trg dela, kapitala in naravnih virov z neverjetno velikimi koraki 
praktično v okviru ene generacije. (Ferfila 2007, 258-259) 

V zadnjih letih se po vsem svetu še vedno hitro povečuje število mednarodnih 
migrantov, ki se je leta 2017 povzpelo na 258 milijonov v primerjavi z 220 milijonov 
leta 2010 in 173 milijonov leta 2000. Od mednarodne konference OZN o prebivalstvu 
in razvoju leta 1994 ima vprašanje mednarodnih migracij in njihove povezave z 
razvojem čedalje pomembnejše mesto na dnevnem redu mednarodne skupnosti, 

Medica (2012, 35-36) navaja, da mednarodna organizacija za migracije (IOM) 
predvideva, da bo ob trendu naraščanja migracij v zadnjih 20 letih mednarodnih 
migrantov do leta 2050 že 405 milijonov. Na eni strani imamo pozitivističen vidik s 
poudarjanjem možnosti in priložnosti, ki jih ponujajo migracije, ter zniževanje 
revščine. Na drugi strani pa imamo negativističen vidik, ki kaže naraščajoče število 
migrantov, ki so ujeti v past revščine, in najrazličnejše kršenje temeljnih človekovih 
pravic. Z migracijo v »bolj razvite« države naj bi torej migranti dobili možnost za 
nadgradnjo svojih osnovnih strokovnih veščin in izkušenj, ki bi lahko prišle prav pri 
povratku v matične države. 

Nedvomno je, da so mladi in delovno aktivni danes v bistveno drugačnem položaju, 
kot so bili mladi pred leti. Številne možnosti in priložnosti za izobraževanje in 
opravljanje prakse v drugih državah, zlasti prek evropskih programov za mlade, kot 
so Erasmus plus, Discover EU itd., mladim omogočajo in predvsem bistveno olajšujejo 
potovanja in študij ali opravljanje prakse v tujini. Žal pa se v zadnjem času prepogosto 
dogaja, da se mladi in delovno aktivni po šolanju v tujini največkrat ne vračajo v rodno 
domovino, pač pa si v deželi študija (tujini) ustvarijo dom. (INAK 20-21) 

Evropa tekmuje z drugimi gospodarstvi pri privabljanju delavcev z znanji in 
spretnostmi, ki jih potrebuje. Med letoma 2012 in 2025 naj bi se po pričakovanjih 
spremenila potreba po znanjih in spretnostih v EU, in sicer naj bi se zelo povečal delež 
delovnih mest, na katera se zaposlujejo delavci z višjo in visoko izobrazbo (za 23 %). 
Pomanjkanje takih delavcev je bilo že ugotovljeno v ključnih sektorjih, kot so znanost, 
tehnologija, inženirstvo in zdravstveno varstvo. Evropa mora izboljšati lasten nabor 
znanja in spretnosti ter ljudi usposobiti za vključitev v današnji trg dela. Komisija bo 
v letu 2015 predstavila nov sveženj na področju mobilnosti delovne sile in novo 
pobudo o znanjih in spretnostih, toda kljub odločnim srednje- in dolgoročnim 
prizadevanjem je malo verjetno, da bi lahko potrebe v celoti pokrili (Evropska komisija 
2017, 14) 
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Medica in Lukič (2011, 33-34) menita, da se v zadnjih letih že navedenim in drugim 
spremembam pri migracijskih gibanjih pridružujejo še nove težave, ki izvirajo iz 
najnovejšega razvoja na področju različnih tehnologij, spremenjenih življenjskih 
slogov in posledično vse manjšega pomena razdalj v življenju sodobnega človeka. 
Hitro se povečuje mobilnost in širijo trgi dela, na katerih ljudje v današnjem času iščejo 
delo oziroma zaposlitev. Mnogi med njimi pri tem trgajo vezi ne samo z rodnim krajem 
in regijo, pač pa tudi z državo in celino, na kateri so bili rojeni. Pri tem so odprte 
številne možnosti: lahko se ponovi nemški primer iz druge polovice 20. stoletja, ko so 
v takratni ZR Nemčiji sprejeli »gostujoče« delavce, dobili pa so nove sodržavljane, 
možno pa je tudi, da bi si kakšna evropska država v prihodnosti želela sodržavljane, 
prišli in odšli pa bodo tuji delavci. 

 

ZAKLJUČEK 

Migracije so globalni pojav, in kot tak je bolj kompleksen pojav, s katerim se srečujejo 
vse države na svetu. K migracijam prispevajo različni vplivi, kot smo bili priča skozi 
človeško zgodovino. Najbolj pogost dejavnik je izboljšanje standarda življenja. V 
okviru seminarske naloge je bilo ugotovljeno, da je globalizacija proces, ki se ne 
ustavlja, ni ciklični proces (ki prihaja in odhaja), temveč proces, ki traja in se krepi. 
Globalizacija nadalje prinaša večini ljudi koristi, drugi pa se sprašujejo o negativnih 
učinkih, ki jih prinaša globalizacija, kot so večanje neenakosti med državami, deljenje 
na razvite in manj razvite, kar naj bi bila tudi posledica konvergence. Z globalizacijo 
se tudi označuje rast in širjenje trgovine in proizvodnje, razvoj tehnologij, večja 
povezanost med ljudmi in povečan obseg komunikacijskih tokov, ter s tem preurejanje 
sveta v bolj homogeno celoto. Globalizacija pa naj bi povečevala tudi migracijski 
potencial ter naj bi bila vzrok in posledica globalne integracije. Na migracijski tok 
prebivalstva tako globalnega in Slovenskega prebivalstva, ima velik vpliv ekonomsko-
socialna kriza. Saj je bilo ravno v času gospodarske krize največje število odpuščenih 
delavcev. Slovenci imajo zanemarljiv migracijski potencial do držav članic EU, vendar 
pa v tako majhni državi pomeni vsaka migracija iz Slovenije, izgubo človeškega 
kapitala. Trend kaže na naraščanje števila migracij, in sicer do leta 2050 naj bi jih bilo 
405 milijonov. Končna država migrantov so razvitejše države, kjer imajo migranti 
možnost pridobiti veščine in izkušnje, ki bi jim prišle prav ob povratku v matične 
države.  

V okviru seminarske naloge sem preverjala hipotezo. Hipoteza 1: »Ekonomske 
razmere vplivajo na samo dinamiko izseljevanja«, in ugotovila, da gre za primarni 
dejavnik pri posameznikih, ki se odločajo migrirati. Vendar pa samo ekonomske 
razmere niso edini razlog, da se pojasnijo vzroki za migracije, temveč gre le presek 
dejavnikov kot so socialne, kulturne in osebne odločitve posameznikov. 
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Romana Veselič 

GLOBALIZACIJA IN REVŠČINA:  
TEORIJA, TRENDI, PREDVIDEVANJA 
Uvod 

Globalizacija se je pričela davno v zgodovini in ne obstaja le ena definicija le te. Pojem 
globalizacije se nenehno spreminja. Vsekakor je najbolj povezana z trgovanjem in 
ekonomijo, torej prosti trg.  Je pomemben del diskurza. Globalizacija povzroča vedno 
večje neenakosti med ljudmi, prihaja do enormnih ekonomskih razlik.  Svetovno 
gospodarstvo preseliti v revnejše države, morda ni bila najbolj pametna odločitev 
glede na družbeno odgovornost, toda kaj ko ekonomija vlada svetu. Razlika med 
bogatimi in revnimi je čedalje večja. Na dolgi rok , če ne bomo ukrepali, srednjega 
razreda družbe sploh ne bo.  

Globalizacija ima dva obraza, pozitivnega in negativnega. Svet je homogena cona. 
Povezan svet nam prinaša nove priložnosti. Svet je povezan in v teh časih smo ljudje 
razpršeni po celem svetu in se brez težav izobražujemo, delamo, potujemo. 
Globalizacija tudi združuje kulture in ozavešča o družbi kot celoti.  Žal pa se je na 
račun odprtih mej povečal terorizem. Tudi pandemija je situacijo znatno poslabšala.  

 

Predstavitev problema 

V seminarski bom podrobneje pregledala globalizacijo in revščino v 21 stoletju. 
Pogledala bom katere so najrevnejše in katere najbogatejše države na svetu.  Tako kot 
globalizacije, sta to dva pojma, brez katerih v tem času v tej družbi ne gre. V vpliv 
globalizacije lahko čutimo v vsaki družbeni točki. Kulturni, ekonomski, politični, 
trgovski in družbeni pravzaprav povsod. Na nekaterih področjih je globalizacija 
doprinesla koristi, drugje pa še večjo revščino. Vendar kot kaže, eno brez drugega ne 
gre.  

 

Cilji raziskave 

Raziskala bom ali je globalizacija v odnosu revščine boljša ali slabša? 

 

Raziskovalno vprašanje 

Kako globalni sistem deluje na revščino? Ali je doprinos globalnega združevanja 
koristen? In če ja, komu? 
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Globalizacija 

»Globalizacija je intenzifikacija svetovnih družbenih odnosov, ki povezujejo oddaljene lokalitete 
tako, da lokalne dogodke oblikujejo dogodki, ki se zgodijo daleč stran in obratno” 

(Giddens 1990) 

Globalizacija se je pričela zaradi trgovanja in lajšanja trgovskih poti. Procesu,  ko 
trgovina ni več omejena le na eno državo, rečemo globalizacija. Sproščene so trgovske 
pot. Ponekod so tudi dajatve in davki dogovorjeni z raznimi internimi med državnimi  
sporazumi. Podjetja poslujejo v več državah, prilagodijo se trgu, prodaja se širi onkraj 
meja. Prinaša nam mnoge nove priložnosti. Mednarodna konkurenca vzpodbuja 
ustvarjalnost in inovacije. Ljudje potujemo, se izobražujemo, izvajamo službo na 
daljavo. Medsebojne stike ohranjamo preko spleta. Podjetja, ljudje -delavci smo  
konkurenčni na mednarodnih trgih. Ni pomembna lokacija, odnosi tečejo. Družba 
funkcionira. Sistem deluje. V današnjih časih temelji  bolj na znanju in tehnoloških 
spremembah, kot v prosti trgovini.  

Vendar ne za vse. Globalizacija prinaša mnogo izzivov. Koristi le te so neenakomerno 
razdeljene med ljudmi. Na račun globalizacije imamo na eni strani iz dneva v dan vse 
več bogatih a hkrati tudi vse več revnih.  

Nekatera podjetja in države , so se lotili poslovanja pod ceno, nelojalna konkurenca. 
Predvsem v sektorju jekla in ladjedelniškega prevoza.  To delajo zaradi državnih 
subvencij. Ostane države koristi globalizacije koristijo in povečujejo uvoz zaradi prost 
trgovine (Razmislek o izkoriščanju globalizacije).  

 

Slika 0.1: Mnenja Evropejcev o globalizaciji 

 
Vir: Bertelsmann Stiftung in Evropska komisija, 2016 
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Z nekaj kliki si lahko naročimo blago iz celega sveta. Blago potuje hitro, trgovanje je 
lažje. Ker ni trgovskih meja, je konkurenca večja. Cene so lahko  za potrošnika prijazne. 
Ob tem ne pomislimo, na družbeno odgovorno vprašanje, kdo in za kakšen denar je ta 
izdelek naredil, sestavil? Ne pomislimo na otroke, ki delajo da preživijo, na 
mladostnike, ki nimajo prihodnosti na raznih plantažah kakava, bombaža, kave in 
podobnih surovin.  Ne pomislimo na majhne punčke, ki šivajo prestižne obleke za 
dolar ali dva na dan.  

Gigantkse trgovine, kot je na primer H&M kupujejo bombaž v Uzbekistanu, kjer na 
plantažah delajo že 9 letni otroci. 100 odstotni bombaž, ki ga oglašujejo slavne vplivne 
osebe, kot je na primer David Beckam, je pridelan v tej Azijski deželi, kjer izkoriščajo 
najbolj ranljivo delovno silo in to so otroci. Globalno novodobno suženjstvo je 
razpršeno po celem svetu. Velika podjetja želijo oprati svoje ime in poskušajo dokazati, 
da z podjetji, ki izkoriščajo delavce za poceni delovno silo, nimajo nič in da kupujejo 
surovine od drugih dobaviteljev. To dokazati je skoraj nemogoče, saj korupcija, siva 
trgovina in nelojalna konkurenca na črnem trgu še kako cveti (H & M vpleten v 
novodobno suženjstvo).  

 

Vidiki globalizacije 

Globalizacijo lahko razumemo tudi pod pojmom diferenciacija družbe. Gre za moč 
družbe na daljavo. Zagovorniki globalizacije vidijo prednosti za gospodarski razvoj. 
Splošni družbeni napredek. Vzpodbujajo jo zaradi napredka tehnologije, cenejšega 
transporta, cenejše delovne sile. Nasprotniki pa v njej vidijo povečevanje razpok med 
bogastvom in revščino. Izkoriščanje poceni delovne sile, predvsem otrok. Tudi 
globalno reševanje podnebnih sprememb je zanimiva tema. Na eni strani se 
pogovarjajo kako rešiti ozračje, kličejo po ozelenitvi okolja, k zmanjševanja 
toplogrednih plinov, po drugi strani pridejo svetovni voditelji na to konferenco vsak 
v svojem zasebnem letalu.  

 

Revščina 

Revščina je pomanjkanje hrane, oblačil, pitne vode, prebivališča. Iz ekonomskega 
vidika je revščina pod mejo, ki jo določijo za posamezno državo. Revščina je v resnici 
veliko več. Revščina je biti osamljen, biti bolan in ne imeti možnost do zdravnika, 
revščina je, ko izgubiš bližnjega.  

Revščina je sklenjen krog. Otrok ki se rodi revnemu staršu, bo težje uspel kot nekdo, 
ki odrašča v blaginji. Žal je še vedno tako. Včasih je bilo to še bolj izrazito, vendar se 
kaj dosti ni spremenilo. Še vedno je preveč kronično revnih, eni so revščino 
podedovali, nekateri so si sami krivi, spet eni so žrtev političnega sistema in slabe 
ekonomije ter političnih vplivov.  
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Boj proti revščini, verjetno ne bo nikoli zares končan. Ko je  David Beasley, direktor 
organizacije World Food Programme (WFP), preko socialnega omrežja Twitter pozval 
enega izmed najbogatejših ljudi na svetu Elona Muska (ustanovitelj in lastnik 
blagovnih znamk Tesla, SpaceXa,…), naj prispeva donacijo za boj proti lakoti. Ta jim 
je odgovoril, da bo takoj prodal delnice in doniral, ko mu pokažejo/pripravijo  načrt 
kako bodo pomagali 42 milijonov ljudem po svetu, ki trpijo za lakoto.  

Nič se ni zgodilo. Zdi se, da so interesi drugje. Dobil je samo ustno zagotovilo, da imajo 
postavljene sisteme za transparentno upravljanje z denarjem (Račič 2021). 

Mnogi so poskušali rešiti lakoto in revščino. . Po svetu je na tisoče neodvisnih 
dobrodelnih organizacij, vendar pravega uspeha še vedno ni. Bono, pevec svetovno 
znane skupine U2, je le eden izmen mnogih vplivnežev, ki poskušajo rešiti svetovno 
lakoto. Je aktivist, ki skuša pomagati deželam tretjega sveta. Ima veliko politično moč. 
Njegove besede pred 700 študenti na predavanju, ki ga je imel na ameriški univerzi so:  

»Pomoč je samo sredstvo za začasno ustavitev razlik. Trgovanje in tržni kapitalizem sta 
sposobna rešiti revščine več ljudi kot zunanja pomoč. Ko se ukvarjamo z vprašanjem revščine 
po svetu, sta tuja pomoč in »zunanja blaginja« samo obliž na rano. Prosti trg je zdravilo. 
Podjetništvo je najbolj prepričljiva pot do razvoja« (Černic 2014). 

Ljudje v humanitarne organizacije izgubljajo zaupanje. Vse več afer je vrglo črno luč 
na ta segment. Denar, ki je zbran za dobrodelnost je šel velikokrat v napačne roke. Za 
primer dajem dve  aferi izmed premnogih na isto temo.  Humanitarna organizacija 
Oxfam, je bila deležna obtožbe, da so kršili etične standarde. V Haitiju so prirejali orgije 
z prostitutkami. Sicer je odstopila namestnica izvršnega direktorja Oxfama, vendar je 
škoda nepopravljiva. Organizacija je izgubila zaupanje ljudi.  

Naslednji humanitarec Van Hauwermeiren , za katerega so najeli vilo v deželi tretjega 
sveta, da bi pomagal prebivalcem, je bil obtožen spolnih zlorab otrok in mladostnic. 
Tudi ta je odstopil, vendar je zaposlil pri francoski nevladni organizaciji. Akcija proti 
lakoti. Leta 2014 je postal vodja njihove misije v Bangladešu (Belak 2018).  

To je le kaplja v morje, toda nepravilnosti v humanitarnih  organizacijah ni videti 
konca. Premnogi prostovoljci so pošteni, vendar je le eden dovolj, da očrni ugled 
organizacije. Množice ljudi, tudi sama sem ena izmed njih, nima zaupanja v 
dobrodelne organizacije. Svet pa se vrti naprej. Tudi v Sloveniji imajo premnoge 
humanitarne organizacije črni madež korupcije, nepravilnosti ter lastne koristi in 
zlorabe položaja.  

 

Opredelitev revščine 

Gospodarske oziroma ekonomske krize zelo vplivajo na revščino, posebej na najbolj 
ranljive, to je pri otrocih. Razne organizacije, med njimi tudi slovenski UNICEF in 
Rdeči križ , po svetu se trudijo na vse načine, uspeva pa jim le delno.  



 29 

17. oktober je za mednarodni dan boja proti revščini razglasila Generalna skupščina 
Združenih narodov leta 1992. Širše prebivalstvo, predvsem pa otoke po šolah se 
ozavešča o situaciji, čeprav je to le kaplja v morje, ko gre za globalno revščino.  

 

Merjenje revščine 

Svetovna banka in združeni narodi sta instituciji, ki merita revščino globalno. Zbirajo 
podatke na določeno časovno obdobje na določen trenutek.  Uporabljajo različne 
metode, vprašalnike, ankete, zbirajo statistične podatke in podajo nekakšen rezultat.  

UNICEF-ova raziskava ugotavlja, da je bila krepitev socialne zaščite odločilni dejavnik 
preprečevanja revščine. Vse države potrebujejo močne mreže socialne varnosti za 
zaščito otrok tako v finančno dobrih časih, še posebej pa tudi v slabih časih. Razvite 
države bi morale biti zgled glede prizadevanj za izkoreninjenje revščine otrok z 
izvajanjem politik blaženja gospodarske recesije in  postavitvijo blaginje otrok na vrh 
agende svojih prioritetnih nalog,« je dejal  Jeffrey O’Malley, UNICEF-ov vodja za 
globalno politiko in strategije (Vpliv gospodarske krize na blaginjo otrok v razvitih 
državah). 

 

Slika 0.2:  Stopnja in prav revščine, EU-27, 2019 

 
Vir: Eurostat 2019 

 

Poznamo absolutno in relativno revščino. Absolutna revščina pomeni, da ljudem 
primanjkuje osnovnih potrebščin za življenje, kot so predvsem hrana i pitna voda, ter 
prebivališče. Pojem relativna revščina pa pomeni, da primerjamo koliko prebivalcev je 
revnih v primerjavi z drugimi, zaradi prenizkega dohodka in si ne morejo nuditi 
spodobnega življenja.  V ekonomsko bogatejših državah si lahko tudi revnejši 
prebivalci privoščijo višji standard, kot tisti prebivalci, katerih država je na nizkem 
pragu revščine.  
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Spodaj prikaz za Slovenijo in dve sosednji državi.  

 

Slika 0.3: Prikaz Slovenija, Madžarska in Avstrija-prag revščine 

 
Vir: Statistični urad 2016 

 

Največ revnih ljudi, pod pragom revščine se še vedno nahaja v podsaharski Afriki in 
južni Aziji. Absolutni prag revščine je tukaj 90 procentni, glede na družbeni prag 
revščine pa 50 odstotkov.  

Merjenje absolutne revščine pogosto določi vsaka država posebej-relativni prag  
revščine. V razvitejših državah posameznik potrebuje več financ za dostojno življenje. 
Po poročanju svetovne banke, so leta 2018 izmerili absolutni prag revščine in sicer 
znaša pod 1,90 USD na dan. Stopnja revščine se spreminja tudi znotraj države v 
različnih časovnih obdobjih. Povprečje praga družbene revščine je leta 2017 znašalo 
7,20 ameriških dolarjev, v letu 2015 pa 6,90 USD.  

V primerjavi deleža prebivalstva pod absolutnim pragom revščine (1,90 ameriških 
dolarjev) z tistim ki se nahaja pod družbenim nivojem  praga revščine, lahko 
ugotovimo, da družbena pada počasneje kot absolutna. To je logično, saj je vezana na 
povprečni dohodek.  

V leto 2017 je kljub vsemu živelo dve milijardi ljudi pod družbenim pragom revščine, 
leta 2015 pa 14 milijonov manj (Kušar 2021). 
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Seznam najrevnejših držav na svetu 

Madagaskar –tako turistična dežela, a hkrati najrevnejša na svetu. Živi od proizvodnje 
riža, čaja, bombaža in mlečnih izdelkov. Zaradi slabega gospodarjenja, političnih 
spopadov in udarov, so na pod pragom absolutne revščine. Eritreja majhna Afriška 
država, deluje iz kmetijska vendar so prebivalci odvisni od nakazil sorodnikov iz 
tujine. Gvineja – znana po korupciji, slabem upravljanju ter pomanjkanju varne 
infrastrukture. Mozambik, zaradi pomanjkanja dostopa do opreme mnogi kmetijski 
delavci ne morejo pridelovati pridelkov. Malavi, žalostna dežela. Prisotni so naslednji 
dejavniki aids, korupcija, finančni škandali, slab gospodarski sistem, uničujoče 
poplave, veliko brezdomcev. Nigerija – pozabljena dežela v puščavi, podnebne 
spremembe še otežujejo situacijo. Liberija je znana pa epidemiji ebole. Burundi- le še 
ena od Afriških držav, kjer pustoši vojna. Kongo, znan po dragih kamnih in diamantih, 
vendar totalno nefunkcionalen gospodarski sistem. Srednjeafriška republika brez 
dostopa do morja, znana po izvozu diamantov, vendar prevladuje črni trg, od katerega 
razen peščica prebivalcev, ostali nimajo nič. 

 

Tabela 1: Seznam najrevnejših držav na svetu 

Št. Država 
Prebivalec na 
leto 

1 Madagaskar 1.505 USD 

2 Eritreja 1.410 USD 

3 Gvineja 1.265 USD 

4 Mozambik 1.215 USD 

5 Malavi 1.134 USD 

6 Niger 1.107 USD 

7 Liberija 855 USD 

8 Burundi 814 USD 

9 
Demokratična republika 
Kongo 773 USD 

10 Srednjeafriška republika 652 USD 

Vir: History Hub 2022 

 

Kot opazimo, je največja revščina in lakota prisotna ravno v Afriki. Zdi se, da je ta 
dežela popolnoma nemočna z izkoreninjenjem lakote in slabih nehumanih razmer. 
Celino še vedno pretresajo razni spopadi, po nekod za mir skrbijo mirovne sile. 
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Najšibkejši člen – otroci so najbolj ranljivi.  Zde se, da je Afrika zadnja leta malce 
dvignila gospodarsko rast, vendar še zdaleč v tej deželi ne vidimo luči na koncu tunela. 
V deželi je prisotna velika razširjenost Aidsa, zelo visoka stopnja umrljivosti pa je tudi 
med dojenčki. Pričakovana starost se je zaradi omenjene bolezni spustila na 46 let , v 
nekaterih Afriških državah pa celo na 40.  

Dolgovi še iz hladne vojne, grenijo gospodarstvo. Velik problem predstavlja tudi 
izobraževanje otrok, saj jih veliko  zaradi nezmožnosti ne obiskuje šol. Na milenijskem 
vrhu Združenih narodov so si zastavili cilj, da do leta 2015 zagotovijo osnovnošolsko 
izobrazbo vsem otrokom, vendar zaradi premnogih ovir kaže, da bo morda cilj 
dosežen šele leta 2130. Velik problem je pitna voda. Ne samo da nekateri nimajo 
dostopa do le te, tudi tisti , ki jo imajo pijejo umazano vodo, kar pa pelje v prenekatere 
bolezni. Mnogo organizacij se ukvarja z reševanjem revščine v Afriki na večjih 
področjih.  Odpraviti revščino, dostopna obvezna osnovnošolska izobrazba, 
enakopravnost žensk, boj proti Aidsu, zmanjšati umrljivost otrok, okoljsko ravnovesje 
je le nekaj točk programa, glavnega cilja milenijskega vrha Združenih narodov v New 
Yorku leta 2000 (Afrika nemočna v boju z revščino).  

 

Seznam najbogatejših držav na svetu 

V spodnji tabeli je prikaz najbogatejših držav na svetu, gledano  po bruto domačem 
proizvodu (po pariteti kupne moči). Vidimo, da države z naftnimi derivati krojijo 
usodo sveta. Katar ima relativno malo prebivalcev, zato je velik BDP na prebivalca. 
Država uživa zelo visok standard. Luksemburg simbol bogastva in finančnega 
sektorja. Singapur ima finančne storitve, kemični izvoz in močno industrijo. Omeniti 
pa moramo tudi pristanišče. Brunej -majhna država v jugovzhodni Aziji , bogata  z 
naftnimi derivati in zemeljskim plinom. Irska se lahko pohvali z tekstilno, rudarsko in 
živilsko proizvodnjo. Norveška se ponaša z ribištvom, naravnimi viri in velikimi 
raziskovanji nafte. Emirati slovijo po nafti in telekomunikacijah. Tudi v Kuvajtu 
prevladuje nafta. Švica je oaza bogatih prebivalcev z milijoni v njihovih bankah. 
Združene države imajo v lasti avtomobilsko industrijo ter tehnološki sektor, ki 
vzpodbuja inovacije, hkrati pa imajo demokratični sistem, ki ščiti podjetniške in 
intelektualne lastnine. 
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Tabela 1: Seznam najbogatejših držav na svetu 

1 Država USD 

2 Katar 134.620 

3 Luksemburg 108.810 

4 Singapur 103.720 

5 Brunej 83.780 

6 Irska 82.440 

7 Norveška 76.740 

8 
Združeni arabski 
emirati 70.570 

9 Kuvajt 67.970 

10 Švica 65.741 

11 Združene države 64.770 

12 Združene države 64.770 

Vir: History Hub 2022 

 

Revščina v Sloveniji 

V leti 2020 je prag revščine znašal 739 EUR. Z drugimi besedami, 254.000 prebivalcev 
Slovenije je v leti 2020 moralo preživeti z dohodki, ki so znašali pod 739 EUR. Stopnja 
revščine je bila 12,4-odstotna. Najnižja je stopnja revščine je bila v letu 2009 in sicer 
(11,3-odstotna), najvišja v letih 2013 in 2014 - 14,5% (Mednarodni dan boja proti 
revščini 2021) . 

 

Globalizacija in revščina v času Covida 

ILO (Mednarodna organizacija za delo) je v letnem poročilu ocenil, da bo do konca 
letošnjega leta na svetu 75 milijonov delovnih mest manj, do konca leta 2022 pa še 23 
milijonov. 

Kot je opozoril vodja Mednarodne organizacije za delo Gzy Ryder , Covid ni razlog le 
za krizo zdravstva alpak tudi kriza zaposlovanje in družbena kriza.  

»Brez premišljenih naporov za ustvarjanje dostojnih delovnih mest in podpore najbolj ranljivim 
članom družbe in okrevanja najbolj prizadetih gospodarskih panog, bi se lahko učinki pandemije 
dolgoročno poznali v obliki izgube človeškega in gospodarskega potenciala, prav tako v večji 
revščini in neenakosti« je še izpostavil Ryder (Globalizacija koronavirusa v revščino 
pognala 100 milijonov delavcev). 
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Covid je močno vplival na globalizacijo. Ustavile so se dobave, trgovina teče počasneje. 
Če je še lansko leto prevoz kontejnerja iz Kitajske znašal 2000 USD se je cena vsaj 
potrojila. Cene prevoza so povišale carinske dajatve, špediterske storitve. Čas prevoza 
se je dalo okvirno določiti. Zaradi pandemije se je zaprlo gospodarstvo po celem svetu. 
Kontejnerji se niso mogli hitro vračati na Kitajsko, dobavne verige so obstale. 
Pomanjkanje surovin je povzročilo dvig cen. Trenutno je prevoz kontejnerja na 13.000 
USD, pričakuje pa se, da se bo dvignil na 20.000 USD. Ladjarji se dobro zavedajo 
odvisnosti od kitajskega gospodarstva, zato pandemijo izkoriščajo sebi v prid in 
dvigujejo cene (Pričakuje se, da se bodo cene ladijskih prevozov 40 ft. kontejnerjev iz 
Kitajske v Evropo kmalu povzpele nad $20.000 USD!).  

Globalizacija naj bi pomagala pri ohranjanju cen, vendar v času pandemije ni pravil. 
Stvari se hitro spremenijo. Primer je pandemija, ko je ustavitev gospodarstva na 
Kitajskem privedlo do drastičnih sprememb in posledic tudi pri nas v Evropi.  

Do leta 2030, bi Združeni narodi radi izkoreninili lakoto v vseh državah, ki so član te 
organizacije Ko je že kazalo v zadnjih 10 letih, da gre malo na bolje, se je leta 2019 
ponovno krivulja obrnila navzdol. V zadnjih treh letih, se je število ljudi, ki živijo v 
lakoti povišalo na 161 milijonov. Covid je velik dejavnik, ki je pripomogel k temu, 
omenja pa se tudi globalno segrevanje. Kot vedno, so najbolj v krizi najmlajši.  Skoraj 
200 milijonov otrok mlajših od pet let ima zdravstvene težave, kot posledico lakote.  

Združeni narodi so preteklo leto zbrali 8,4 milijarde dolarjev donacij, za pomoč pri 
lakoti, vendar je niso uspeli izkoreniniti. Da bi Muskovih 6 milijard dolarjev rešilo 
svetovno lakoto, je težko verjeti.  

Združeni narodi trdijo, da je lačnih 811 milijonov ljudi, vendar v zadnjem letu je na 
račun Covida številka še večja. Največ lačnih živi v Aziji (418 milijonov), v Afriki 282 
milijonov in v latinski Ameriki 60 milijonov (Elon Musk izzval Združene narode: 
Pokažite, kam gre denar, in dam vam milijarde). 

 

Vpliv globalizacije na revščino v Evropski uniji 

Evropska komisija je 1. marca 2017 predstavila belo knjigo o prihodnosti Evrope. Ta 
dokument naj bi pričel razpravo o izkoriščanju globalizacije. Njegov namen je 
pravično in glede na dokaze ugotoviti, kaj globalizacije prinese Evropejcem.  

Globalizacija zaradi mreženja in protih trgov lahko doprinese izboljšavo življenja, 
hkrati pa zaradi vse večje konkurence, izgube delovnih mest, nižjega standarda glede 
okolja, prispeva k delitvi identitet. Evropska unija se srečuje z vedno večjimi izzivi, 
največji med njimi so terorizem, migracijski valovi, ekonomske diferenciacije in 
socialne diferenciacije.  

Evropska unija je eno največjih trgovinskih območij. Več kot 30 milijonov delovnih 
mest je, oziroma eno na sedem delovnih mest je vezano izvoz/uvoz.  
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Globalizacija v Evropi v prihodnosti 

Evropa si prizadeva vrniti proizvodna podjetja nazaj na svoje ozemlje. Zaradi cenejše 
delovne sile tretjega sveta, je veliko gigantov in drugih manjših podjetij preselilo svojo 
delovno silo, predvsem proizvodni del v države tretjega sveta, kot sta Azija in Afrika. 
Vendar pa, kot so zapisali v obsežni brošuri »Razmislek o izkoriščanju globalizacije«  
bodo vsa preprosta delovna mesta –opravila ki se ponavljajo  izginila, ker se bod 
avtomatizirala. Vrnjena delovna mesta v Evropo bodo drugačna, kot pred selitvijo. 
Inovacija delovnih mest predstavlja kar izziv, vendar z svetlobno rastjo digitalnih 
tehnologij, to nebi smel bit problem. Globalizacijo bodo vodilni skušali izboljšati tako, 
da bodo poglobili mednarodna sodelovanja, gospodarska diplomacije se bo okrepila, 
poskušali se bodo ustvariti pravični konkurenčni pogoji. Da bi Evropa postala 
konkurenčna in inovativna, bo potrebno kar nekaj truda (Razmislek o izkoriščanju 
globalizacije).  

V svetu se nadaljuje boj prosti pandemiji Covid 19. Z necepljene se bo kvaliteta 
življenja še poslabšala, saj bod deležni številnih omejitev. Prosto gibanje po svetu, je že 
ena izmed njih. Ukrepi po svetu so si zelo podobni a hkrati zelo različni. Največja 
problema ostajata, neenakost zdravstvenega sistema in neenaka dostopnost do cepiv. 
Globalna koordinacija in znanost, bosta morali še kako sodelovati, da pridobita 
zaupanje ljudi v cepivo. Kljub vsemu, se je svetovno gospodarstvo v letu 2021 pričelo 
krepiti. Z zdravstvenim obvladovanjem virusa in ekonomskimi kompleksnimi 
rešitvami, je bila dosežena gospodarska rast na enaki stopnji kot  pred pandemijo. 
Vlade so vključno z garancijami in posojili za reševanje pandemije porabile   16% 
globalnega GDP. Vladna potrošnja se bo še večala. Štiri petine svetovne ekonomije, naj 
bi bilo usmerjeno v cilj brezogljičnih izpustov. Ker se prebivalstvo stara, bo potrebno 
vložiti v zdravstvene sisteme. Močno je bilo posegano tudi v demokratično pravico, 
liberalno svoboščino . Pokazala pa se je tudi institucionalna neučinkovitost, ter vse 
veča korupcija. Negotovost se pozna na inflaciji, kriza vpliva tudi  na potrošnikove 
navade, primanjkuje surovin, in predvsem transporti iz Kitajske – glavna trgovska 
veriga, se srečuje z težavami in novimi izzivi. Ali je inflacije le trenutna ali se bo večala, 
bo pokazal čas. Ameriški in evropski analitiki, pravijo, da v letu 2022 še nebo vrnitve 
k normalnim razmeram. Boj proti klimatskim spremembam, je obstal na mrtvi ročki. 
Obnovljive energije še niso stalni energetski vir in cena je še previsoka. Azija zvesto 
ostaja pri premogu, Nemčija pa si prizadeva do leta 2030, da bi se premogu v celoti 
odpovedala.  

Globalizacije blaga, se spreminja v globalizacijo storitev. Ljudi nadomešča z 
tehnološkimi rešitvami – roboti. Nove ideje postanejo glavna trgovska niša. 
Tehnološki giganti kot so Microsoft, Amazon, Apple, Facebook i podobni zaradi 
pridobivanja informacij  - kibernetski nadzor, pridobivajo na moči tako finančni kot 
politični. Njihovo rast je nemogoče ustaviti. Postajajo novi globalni gospodarji (Mirošič 
2022). 
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Anketa 

Za potrebe nekaterih odgovorov iz seminarske, ki se mi zastavljajo, sem zastavila 4 
vprašanja  nekaj znancem in prejela naslednje odgovore:  

85 odstotkov anketirancev meni, da globalizacija vpliva na revščino. Najbolj vpliva 
politično, nato na družbeni razkol družbe, na tretjem mestu sta ekonomija in 
življenjsko okolje sledi kultura. Triindevetdeset anketirancev meni, da je pandemija 
poglobila revščino. Da lahko najpremožnejši ljudje na svetu rešijo lakoto, jih meni 
triinšestdeset odstotkov, medtem ko jih trideset odstotkov meni da ne, sedem 
odstotkov jih ne ve.  

 

Zaključek 

V množici informacij o globalizaciji in revščini, je težko najti pravo definicijo situacije. 
Globalizacija naj bi z svojo odprtostjo, demokratičnim vodilom in številnimi 
priložnostmi olajšala življenje, vendar žal je tako le v teoriji. Vse preveč nepravilnosti 
je potegnila za sabo. Razpon med bogatimi in revnimi se je močno povečal.  

 

Omenila bi naslednje teze:  

• Da bi bogataši rešili svet, težko verjamem. Po eni strani se mnogi trudijo, po 
drugi strani pa cveti korupcija, črni trg in nelojalna konkurenca. Globalizacije je 
super za ekonomski trg, za proste  trgovinske poti, vendar je pandemija 
ogrozila in poslabšala razmere v ekonomskem smislu zaradi primanjkljaja 
surovin in dragih transportnih poti. Zaradi prostega pretoka ljudi, se je tudi 
pluralizem razvil. Ljudje smo odprti, širijo se nam obzorja. Žal pa je tudi tukaj 
črna točka in sicer terorizem in upravičen ter neupravičen pretok migrantov. 
Siva cona humanitarnih organizacij slabo vpliva na okolico.  

• V najrevnejših deželah je nemogoče ustaviti črno ekonomijo , korupcijo in sivo 
cono poslovanja. Lovke izkoriščevalcev so prepletene z državnimi organi, 
sodstvom in poštenimi ljudmi. Linija moralnih načel in družbene odgovornosti 
in trajnostnega razvoja je zelo tanka.  

• Prihodnost globalizacije je pod vprašajem, saj se svet deli in zapira a hrkati brez 
kolektivizma nebo šlo. Ljudje postajamo individualisti, en posameznik lahko na 
noge dvigne pol sveta, lahko povzroči pravo revolucijo delitve naroda. 
(Djokovič na turnirju v Avstraliji) 

• Močno si želim verjeti, da se bo vsaj delo izkoreninila absolutna revščina, 
medtem ko se relativna revščina poglablja iz dneva v dan.  

• Kljub vsemu pa se državam, kjer ni globalizacija tako razširjena, revščina 
povečuje.  
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Janko Goljar 

SOCIALNE INOVACIJE V EVROPI: PRIMERJALNA 
ANALIZA: PREGLED DOKUMENTOV IN RAZISKAV 

 

1. UVOD 

 Kaj je socialna inovacija? Pojem socialne inovacije bi lahko opisali, kot izum ali razvoj 
novih idej za razreševanje problemov v ožji in tudi širši družbi. Socialne inovacije naj 
bi in tudi zares odgovarjajo in rešujejo težave ljudi v družbi. Živimo v času, kjer je 
edina stalnica v družbenem življenju stalno in neprekinjeno spreminjanje stvari in 
stanja okrog nas. Značilnost zadnjih dveh desetletji je predvsem, da spreminjanje 
družbe poteka zelo hitro in vse težje je tem spremembam slediti. Družbene spremembe 
in spreminjanje človeka, kot posameznika pa se ne dogaja samo zaradi sebe, ampak na 
spreminjajoče odnose vpliva več dejavnikov. Poudariti moramo  močan vpliv 
bliskovitega razvoja tehnike, predvsem tu mislimo na razvoj novih materialov in 
tvoriv v različnih vejah industrije. Temelj razvoja tehnologije sloni na ogromnem 
napredku računalniške tehnologije in moderne IKT tehnologije.  

Omenjen razvoj tehnologije je v preteklih desetletjih močno premešal in prevrednotil 
načine dela in delovnih mest. Mnogo klasičnih poklicev se je preoblikovalo, mnogo 
poklicev niti ne obstaja več. Posledično se v svetu spopadamo z brezposelnostjo in 
vedno težjo zaposljivostjo že izkušenega kadra.  

Razvoj tehnologije s seboj prinaša tudi močno obremenitev naravnega okolja. 
Znanstveniki iz dneva v dan opozarjajo in svarijo pred naraščajočim globalnim 
segrevanjem in posledičnimi neobhodnimi spremembami, ki jih to segrevanje prinaša.  

Podnebne spremembe pogojujejo nastanku za bivanje zmeraj bolj težkih razmer. Suše, 
poplave, orkani in druge naravne nesreče silijo prebivalce celotnih pokrajin v iskanje 
boljših bivanjskih pogojev.  

Tako smo  priča množicam ljudi, ki prihajajo v Evropo bodisi zaradi iskanja boljšega 
življenja, bodisi zaradi vojn, nasilja in preganjanja v njihovih izvornih državah.  

Poudariti je potrebno, da so omenjene spremembe stvar celega sveta in ne samo 
Evrope. Ena največjih migracij se dogaja na Kitjskem, kjer ljudje množično prehajajo in 
ruralnih območij v mesta.  

Sirša družba se po eni stvari preoblikuje in prilagaja nastalim spremembam na videz 
spontano, sama od sebe, vendar je za razvoj in, v končni fazi, za obstanek človekove 
družbe potrebno tudi opazovati, načrtovati, preverjati v smeri boljšega življenja. 



 

 
 
 

2 

Tako se na tem mestu pojavlja potreba po socialnih inovacijah, ki bi pomagale širši 
družbi, kot tudi posaneznemu človeku.  

Kaj pomeni socialna inovacija? Socialna inovacija predstavlja razvoj in razširitev novih 
idej, storitev, produktov in shem za boljše in dostopnejše reševanje družbenih 
vprašanj. K delovanju poziva zasebne in javne akterje. Skupaj s civilno družbo naj bi 
delovali v prid izboljšanju socialnih storitev(ec.europa.eu.2021). 

Širok pogled na pojem socialne inovacije bi lahko torej strnili v nekaj naslednjih 
stavkov. Socialne inovacije so novitete ali spremembe stvari, postopkov, načinov, 
oblik, procesov, izdelkov, obnašanj, financiranj, vrednotenj ipd. , ki zagotavlja 
kakovostnejšo, trajnostno in pravičnejšo razrešitev družbenih izzivov in problemov. 
Bistven poudarek je, da ponujene socialne inovacije učinkujejo bolje od dosedanjih 
načinov delovanja na omenjenem področju. Avtorica magistrskega dela: Socialne 
inovacije v Sloveniji, meni, da socialne inovacije  

delujejo na treh nivojih in sicer: na ravni ogroženih skupin ali/in posameznikov, na 
ravni ekonomsko-družbenega razvoja in na sistemskem nivoju, kjer se preoblikujejo 
družbene vrednote. Namen in končni cilj delovanja socialnih inovacij je delovanje v 
javni in vsesplošno dobro (dk.fdv.uni-lj.si. 2021). 

 

 

2. VLOGA SOCIALNIH INOVACIJ 

Na spletnih straneh evropske komisije v poglavju zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje omenjajo tudi socialne inovacije. Socialne inovacije bodo imele poglavitno 
vlogo pri razreševanju naslednjih vprašanj:  

- Kako se uspešno in kakovostno spoprijeti z družbenimi težavami v okvirju 
omejenih finančnih sredstev sredstev? 

- Kako in na kakšne načine vzpodbuditi in pomagati ljudem za vseživljensko 
izobraževanje, tako formalno, kot tudi neformalno in jih s tem opremiti za 
obstanek v hitro spreminjajočem se svetu? 

- Kako inovacije in inovativna partnerstva doprinesejo zasebna in nevladna 
sredstva za dopolnitev državnega financiranja?  

- Kako, glede na dokaze, ojačati temeljna znanja pri zasnovi in oblikovanju 
politik reform (ec.europa.eu.2021)? 

Nadalje v evropski komisiji pojasnjujejo, da so in da tudi v bodoče socialne inovacije 
zavzemajo pomemben del paketa socialnih naložb ter, da morajo biti prisotne in 
vključene v oblikovanje politike glede prednostnih nalog po priporočilih za 
posamezne države (evropski socialni sklad) (ec.europa.eu.2021). 
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3. SOCIALNE INOVACIJE V SLOVENIJI 

Socialne inovacije so prisotne tudi v Sloveniji. Kot primer socialne inovacije lahko na 
prvem mestu navedemo Slovenski plebiscit leta 1990. Plebiscit, kot temeljna podlaga, 
da imamo sploh možnost razprave o socialnih inovacijah v Sloveniji. 

Konec hladne vojne je prinesel tudi počasen a vseeno vztrajen padec komunističnih 
sistemov in ureditev v vzhodni in srednji Evropi. Ob tem dejstvu so se pojavljale 
možnosti za demokratizacijo in pluralizacijo. Nekateri narodi pa so v tistih časih 
začutili možnost za samostojnost, lastno odločanje in odcepitev od drugih. Tako 
zgodovinsko priložnost je začutila, takrat še imenovana, Socialistična Republika 
Slovenija, kot del tedanje skupne države Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. Proces osamosvajanja in odcepitve pa ni bil enostaven proces 
(Gov.si.2020). 

Odhod iz Socialistične federativne republike Jugoslavije je pravno sicer omogočala tudi ustava 
SFRJ iz leta 1974, toda to je pomenilo precejšnjo obremenitev s političnim predznakom in se je 
hkrati ujemalo z zatonom politične prevlade Zveze komunistov ter obujenimi nacionalnimi 
napetostmi zlasti v Srbiji po nastopu Slobodana Miloševića sredi osemdesetih let in 
memorandumu srbskih akademikov leta 1986. Slovenija je potrebovala veliko politične 
spretnosti, modrosti in poguma, da se je lahko podala na pot osamosvojitve (Gov.si.2020). 

Potrebno je poudariti, da so  razpadu skupne države botrovale okoliščine, predvsem 
gospodarska kriza v obdobju konca osemdesetih let prejšnjega stoletja. Inflacija je bila 
enajst tisoč odstotna. Nastajale so težke socialne razmere, te pa so povzročale in 
povečevale slabe odnose v Jugoslovanski povezavi tudi sicer kulturno zelo različnih 
narodov. Kljub vsem težavam pa je vzporedno v Sloveniji že potekala liberalizacija, 
krepila se je zavest civilne družbe, priča smo bili tudi že množičnim javnim razpravam 
na temo demokracije, človekovih pravic, političnega pluralizma, človekovih svoboščin 
in podobno. Našteto je vzpodbudil  tudi tedanji sodni proces proti Janezu Janši, 
Davidu Tasiču, Franciju Zavrlu in Ivanu Borštnerju. Razvila se je močna neodvisna 
javnost, ki je predstavljala osnovo in temelj demokratičnosti. V začetku leta 1987 je 
izšla zgodovinsko pomembna 57. številka Nove revije, v kateri so bili objavljeni zapisi 
za osnovanje slovenskega nacionalnega programa. To pa je obenem pomenilo za 
temelje osamosvajanja Slovenije (Gov.si.2020).  

Mnenja smo, da je bil prav proces osamosvajanja, prehod v samostojno državo 
Slovenijo in življenje v novoustanovljeni državi Republike Slovenije največja socialna 
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inovacija v novejši zgodovini slovencev in kot taka osnova za vse nadaljne socialne 
reforme in tako imenovane socialne inovacije. 

 

 

4. SOCIALNE INOVACIJE EU 

Končni cilji socialnih inovacij v Evropski uniji so predvsem spodbujanje evropskega 
življenja z izboljšanjem splošne kakovosti bivanja, življenja. Bistveni segmenti 
omenjenega so: kakovostno formalno in tudi neformalno izobraževanje, izboljšave 
delovnih pogojev na delovnih mestih, razvoj skupnosti, skrb za javno zdravje, 
reševanje in odprava revščine in diskriminacije. Poudarja se nujnost vključevanja ne le 
javnih organov pač pa tudi širše civilne družbe, krogov akademikov, vplivnih 
posameznikov in gospodarskih ali negospodarskih podjetij. 

 Zaveza evropskega socialnega sklada je še vnaprej podpirati socialne inovacije z 
različnimi ukrepi. Države članice pa se poziva, da naj socialne inovacije njihovih držav 
podpirajo s sredstvi evropskega socialnega sklada prek ukrepov v svojem 
nacionalnem in regionalnem okvirju. Omenjeni sklad ja vreden 197 miljonov evrov in 
bo vključeval večnacionalne projekte za razvoj in širitve socialnih inovacij. Obenem se 
oblikuje tudi poseben evropski strokovni center za socialne inovacije, ki ima  nalogo 
zbirati, ocenjevati, potrjevati in razširjati ustrezne postopke in orodja za socialne 
inovacije. Našteto je v pomoč deležnikom pri vzajemnem učenju in 
mreženj(ec.europa.eu.2020). 

 

5. PRIMERI SOCIALNIH INOVACIJ 

5.1. FINSKA 

Finsko Ministrstvo za socialne zadeve in zdravje je odgovorno za krepitev zdravja in 
zmožnosti ljudi za delovanje, ustreznega in predvsem zdravega delovnega in 
življenjskega okolja. Varujejo idejo enakosti spolov in se zavzemajo za zagotavljanje 
ustreznih socialnih in zdravstvenih storitev ter za doseganje dostojnega življenjskega 
standarda od rojstva do pozne starosti. Poslanstvo omenjenega Finskega ministrstva 
je: delovanje v smeri zagotavljanja, javnega zdravja, podpiranje in uvajanje ustreznega 
delovnega in bivalnega okolja, zagotavljanje primerne socialne in zdravstvene storitve 
za vse, zagotavljanje pogojev za dostojno življenje v vseh obdobjih življenja in 
spodbujanje enakosti spolov. Ministrstvo za socialne zadeve in zdravje na Finskem 
ima med drugim naloge: izvajati vladni program, pripravljati zakonodajo in ključne 
reforme (socialne inovacije) in udejanja naloge vlade (stm.fi.2021). 
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Na finskem sledijo prenovam, izboljšavam in reformam v smeri socialnih inovacij, ki 
bi vsem prebivalcem omogočale boljše življenje. Med projekti, ki kažejo na spremembe 
in inovacije na področju sociale so na primer: program poklicnega življenja, reforma 
družinskega dopusta, reforma socialne varnosti, socialna in zdravstvena reforma, 
rehabilitacijska reforma, strategija duševnega zdravja, farmacevtska reforma, 
personalizirana medicina… (stm.fi. 2021) 

Program poklicnega življenja je program s katerim na Finskem  podpirajo inovacije 
na delovni mestih. V programu TYÖ2030 se inovacije poklicnega življenja pospešujejo 
z vlogami za ciljno financiranje. Delovna skupina Workathlones ponuja strokovno 
pomoč podjetjem in drugim organizacijam pri reševanju težav na delovnih mestih. 
Fast Expert Teams pa je mreža različnih strokovnih timov, ki ponuja rešitve za podporo 
pri razvoju delovnih mest ter obenem podporo pri odločitvah. Omenjeni timi se 
ukvarjajo z reševanjem vsakdanjih težav na delovnih mestih. V sedanjosti se na primer 
med drugim  ukvarjajo z krepitvijo trenda digitalizacije, kot pospešene reakcije na 
pojav korona virusa po vsem svetu.  Vloge za ciljno financiranje za pilotne dejavnosti pa 
se izvajajo za podporo že obstoječih znanj in razvoja podjetji. Projekti so sestavljeni iz 
raziskav in merjenj učinkov eksperimentov. Prav ti eksperimenti pa so povezani z 
nacionalnimi in mednarodnimi mrežami. Poglavitne naloge oziroma namen 
opisanega delovanja strnejo v tri glavne točke:  

- Digitalizacija in razvoj novih tehnologij 

- Reforma delovnih navad (praks) 

- Zmanjševanje (blažitev) podnebnih sprememb (hyvatyo.ttl.fi. 2021)  

Reforma družinskega dopusta ima cilj, da porodniški (družinski) dopust koristita oba 
otrokova starša. Prav tako omenjena reforma, kot primer socialne inovacije predvideva 
spodbujanje enakega delovnega okolja in pogojev za oba starša, tako za mati, kot za 
očeta. Reforma povečuje enakost v zasebmem in v poklicnem življenju. Ker bo 
družinski dopust bolj enakomerno porazdeljen, bo tudi položaj žensk na delovnih 
mestih boljši. Z omenjeno reformo si obetajo boljših odnosov na relacviji moški/ženske 
in ob tem zmanjšanje diskriminacije pri samem zaposlovanju (stm.fi 2021). 

Cilj reforme družinskega dopusta je povečati enakost, tako v vsakdanjem življenju 
družin, kot v poklicnem življenju. Položaj žensk na trgu dela se bo izboljšal, ko bo 
družinski dopust bolj enakomerno porazdeljen med starše. To bo vplivalo tudi na 
odnose, kar lahko zmanjša diskriminacijo žensk že  pri samem zaposlovanju.  

Reforma pa ne nagovarja le starše ampak tudi ponudnike zaposlitve in delodajalce. 
Tudi slednji se bodo zavedali, da lahko starševski (družinski) dopust koristita ob 
starša. Snovalci omenjene reforme tudi pričakujejo, da se bodo na tej osnovi zmanjšale 
tudi razlike v plačilu.  
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Cilj reforme je tako uskladiti poklicno in zasebno življenje mladih družin (staršev). 
Družinski dopust lahko koristita oba starša, v več delih ali s skrajšanim delovnim 
časom. 

Spremembe tako prinašajo vsakemu od staršev kvoti 160 dni družinskega dopusta. Od 
teh 160 dni se jih lahko do 60 prenese na drugega starša ali na drugega skrbnika, 
svojega zakonca ali zakonca drugega starša. Poleg tega ja možnost koriščenja 40 dni 
dopusta za primer rizične nosečnosti. V primeru enostarševske družine bi obe kvoti 
(320 dni) lahko koristil en starš. Za omenjene kvote dopusta se šteje šest dni v tednu, 
torej bi družinski dopust trajal štirinajst mesecev. V modelu socialne reforme je 
določeno, da se določene dnevne kvote lahko porabijo do otrokovega dopolnjenega 
drugega leta starosti (stm.fi 2021). 

V modelu reforme družinskega dopusta se lahko dnevi dnevnice izrabijo, dokler otrok 
ne dopolni 2. leta starosti. Dnevnice se lahko izrabijo v več delih, pri čemer so štirje 
starši zaposleni. Samo gestacijska doba je neprekinjena in se mora začeti 14-30 dni pred 
izračunanim časom. Starši vseh otrok, ki imajo skrbništvo nad otrokom, imajo enako 
pravico do dnevnice, ne glede na spol starša, ali so biološki ali posvojitelj ali ožji ali 
oddaljeni starš.  

 Trenutno družinski dopust obsega porodniški dodatek za nosečnico (105 delovnih dni 
ali približno 4,2 meseca), očetovski dodatek za očeta (54 delovnih dni ali približno 9 
tednov) in starševski dodatek za delitev z enim staršem ali starši (158 delovnih dni ali 
približno 6,3 meseca). (stm.fi 2021). 

Personalizirana medicina spodbuja zdravje in dobro počutje posameznika z uporabo 
raziskav, novih tehnologij in vedno širšega nabora informacij. Cilj je preprečiti bolezni ter 
izboljšati diagnozo in učinkovitost zdravljenja. Hkrati se zagotavlja varstvo podatkov 
posameznika in spodbuja enak dostop ljudi do oskrbe in lastnega zdravja. Cilj je preprečiti 
bolezni ter izboljšati diagnozo in učinkovitost zdravljenja. Hkrati se zagotavlja varstvo 
podatkov posameznika in spodbuja enak dostop ljudi do oskrbe in lastnega zdravja. Cilj projekta 
Individualizirana medicina je, da Center za genome, Nacionalni center raka, Nacionalni center 
za nevroznanosti, Center za razvoj zdravil in združenje biobank, konsolidirajo svoje modele 
delovanja in financiranja na Finskem v obdobju 2021-2023. V vladnem programu premierke 
Sanne Marin je zapisano, da se bo Finska razvijala kot raziskovalno in inovacijsko okolje s 
krepitvijo obstoječih raziskovalnih in razvojnih ekosistemov, razvojem modela partnerstva za 
inovacije v javnem in zasebnem sektorju ter nadaljevanjem izvajanja ukrepov v skladu s 
strategijo rasti zdravstvenega sektorja(stm.fi 2021). 

 

5.2. ISLANDIJA 

Inovacijska edukacijo, kot primer socialne inovacije so na Islandiji v obvezno šolanje 
uvedli v zgodnjih 90. letih, leta 1999 pa je postala del nacionalnega učnega programa. 
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Šolski program so poimenovali Inovativnost in praktična uporaba znanja. Pogosteje pa 
uporabljajo za ta program naziv: inovacijska edukacija, na nivojih srednjih šol pa 
Podjetnostna edukacija. Inovacijsko edukacijo so na Islandiji uvedli kot odgovor oziroma 
odziv na pomanjkanje kreativnosti in ustvarjalnosti znotraj šolskega učnega programa. 
Program inovacijske edukacije naj bi podpiral mlade ljudi k kasnejšemu vstopu v 
podjetniške sfere ali celo v nove inovatorje. Ob tem se bi krepilo podjetništvo in v 
končni fazi gospodarstvo v državi. Do uvedbe omenjene inovacijske edukacije je bil 
Islandski šolski sistem večkrat tarča kritik, češ da mladih ljudi ne opremlja z znanji, ki 
bi jim omogočala aktivno participacijo v ožjo in širšo družbo. Kot državljani, naj bi 
mladi ljudje sodelovali in sooblikovali družbo napredka in splošne blaginje 
(socialneinovacije.si). 

Na samem začetku je bil program investicijske edukacije namenjen spodbujanju 
osnovnošolcev pri sodelovanju na tekmovanjih mladih izumiteljev (Ta praksa je 
uvedena že na Švedskem), kasneje pa se je izkazalo, da je to dejavnost možno uporabiti 
kot pripomoček za izboljšanje splošnega znanja. Dejavnost so v začetnih obdobjih 
uporabili v okviru šole-tehnični pouk in raznih krožkov po šoli popoldan. Ista 
dejavnost je bila tudi sestavni del poletnih šol za mlade izumitelje 
(socialneinovacije.si). 

V programih inovacijske edukacije mladi ljudje (osnovnošolci in dijaki) spoznavajo 
potrebe, ki so zanje pomembne in delujejo z namenom njihovega uresničevanja. Ob 
delovnem procesu pa uporabljajo tudi predhodna osebna tehnična in socialna znanja 
ter življenske izkušnje. Pomembno je dodati, da se mladi ukvarjajo z rešitvami izzivov 
na področjih, ki so jim blizu, torej v okolju doma in bližnje okolice 
(socialneinovacije.si). 

Pomemben dejavnik programa inovacijske edukacije je, da učenci odkrivajo in 
raziskujejo domače okolje in na konkretnih primerih uporabljajo tehnologijo in 
znanost. Tako se učenci ne učijo le teoretičnih znanj ampak aktivno delujejo tudi v 
praksi sami. Tako nastajajo različne ideje in inovacije, ki naredijo življenje lažje, 
preprosteje in zanimiveje (socialneinovacije.si). 

Učenke in učenci se skozi EI-proces inoviranja prebijajo s ponavljanjem, pri čemer osrednjo 
usmeritev predstavlja pot od »iskanja potreb« do »predstavitve rešitev«. Inoviranje je povezano 
z uporabnostjo idej in/ali z načinom njihove implementacije kot rešitve za številne težave, s 
katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Da bi našli rešitve za prepoznane težave ali 
priložnosti, si učenci in učenke skozi EI prisvajajo znanje in informacije iz različnih virov, kar 
zrcali območje bližnjega razvoja.  Ko učenci in učenke sodelujejo v procesu inoviranja, postanejo 
očitne vrzeli v njihovem znanju, zato ugotovijo, da je za dokončanje specifičnega procesa 
inoviranja nujno preizprašati in pridobiti novo znanje: ta proces je ključen za posledično 
razvijanje predmetnega znanja. Ko učenci in učenke pridobivajo koristne izkušnje in znanje 
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prek svojega dela ideacije, lahko te uporabijo v novih kontekstih, pri čemer uporabljajo različne 
vire, da bi našli rešitve za težave ali prepoznane priložnosti (socialneinovacije.si). 

 

5.3. CIPRA 

Pomen socialnih inovacij se zavedajo tudi v nevladni in neprofitni organizaciji CIPRA, 
ki se že od leta 1952 zavzemaza razvoj življenja na območju Alp, prav tako pa delujejo 
v smeri trajnostnega ravnanja. Organizacija CIPRA je pomembna vsealpska mreža z 
sedežem v Lihenštajnu in združuje predstavniška telesa v sedmih alpskih državah in 
okoli sto članskih organizacij ter inštitucij. Omenjena, tako številna in organizirana 
organizacija je sposobna reševati probleme na področju Alp v smislu ekološke in 
trajnostne prihodnosti alpskega območja. Na pobudo organizacije CIPRA je nastala 
leta 1991 Alpska konvencija, ki so jo podpisale alpske države. Konvencija velja kot 
dokument zagotovitve čezmejnega sodelovanja (cipra.org. 2018). 

Odseljevanje prebivalcev in boj proti škodljivim podnebnim spremembam so pereče 
teme alpskega področja. Prav tako je zaskrbljujoč porast porabe naravnih virov in 
težave z mobilnostjo. Vsega omenjenega ni mogoče rešiti le z tehničnimi prijemi 
ampak so potrebne tudi spremembe na družbenem, socialnem nivoju.   

Poglavitna tema delovanja CIPRA so socialne inovacije. Pod tem naslovom v 
organizaciji omenjajo samoiniciativnost, nove načine sodelovanja, nove ideje in 
rešitve, ki bi spremenile socialne in gospodarske načine delovanja. Poudarja se tudi 
pomen skupnosti, kot način skupnega delovanja v dobro regije (cipra.org. 2018). 

Socialne inovacije pomenijo prenovljene  načine, kombinacije in oblike družbeno -
socialnega sobivanja, s katerimi se lahko spodbuja trajnostni razvoj, delovanje dobrega 
upravljanja in kvalitetnega bivanja na širšem prostoru Alp. Obenem pomenijo socialne 
inovacije tudi delovanje, pri katerih nastajajo nove ideje, ki ljudem omogočajo, da 
sodelujejo pri sprejemanju družbenih odločitev. Pogoj pri tem je, da se deluje v 
družbeno dobro. CIPRA organizacija spodbuja proces komunikacije, političnega 
delovanja in izvajanja projektov ter izboljšuje pogoje za njihov nastanek.  (cipra.org. 
2018). 

 

5.3.1. Primeri socialnih inovacij CIPRA, Slovenija 

Zelena misija 

Mladinski projekt Trajnostni park Istra/Sustainability Parc Istra mlade navdušuje za aktivno 
državljanstvo in jih spodbuja, da se pridružijo projektu in tako skupaj z lokalnim prebivalstvom, 
ki vztraja v izpraznjenem zaledju slovenske Istre, ustvarjajo model trajnostnega razvoja tega 
območja  http://parkistra.com(cipra.org.2018).   
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Več kot sodelovanje 

Poligon združuje slovenske skupnosti, ki delujejo na polju kreativnih ekonomij, socialnega 
podjetništva in kulture. Kreativni center je neodvisna platforma za razvoj neprofitnih in 
profitnih projektov z namenom opolnomočenja samozaposlenih ustvarjalce www.poligon.si 
(cipra.org.2018). 

Potujemo še bolj zeleno 

Poslanstvo Združenja za trajnostni turizem Goodplace je snovanje in izvajanje projektov, s 
katerimi se ozavešča in izobražuje vse deležnike v turizmu ter jih spodbuja k odgovornemu 
odnosu do okolja, kulture in družbe  www.lab-goodplace.com (cipra.org.2018). 

 

5.3.2. Primeri socialnih inovacij CIPRA, Italija 

Laboratorij za trajnostni razvoj 

Pod vodstvom Inštituta MonViso iz Ostane v Italiji je bilo šest zapuščenih in izpraznjenih 
stavb prenovljenih v kampus, ki ga bodo kot laboratorij v enaki meri uporabljali študentje, 
znanstveniki, kulturni ustvarjalci in celo turisti  www.monviso-
institute.org (cipra.org.2018) . 

 

 

Napredek občine 

Tako kot v številnih alpskih dolinah se tudi v italijanski dolini Valle  srečujejo z odseljevanjem 
domačega prebivalstva. Občinska uprava si zdaj intenzivno prizadeva ustvariti socialne in 
ekonomske okvirne pogoje, ki bodo prebivalcem Ostane omogočili uspešno prihodnost 
www.comune.ostana.cn.it (cipra.org.2018). 

Prepoved uporabe pesticidov 

V letu 2014 so prebivalci južnotirolskega Malsa na referendumu podprli predlog o prepovedi 
uporabe pesticidov na območju občine. Njihova odločitev je pri vladi in kmetih kmalu naletela 
na izredno močno nasprotovanje. Pobudo podpira tudi vrtnarska mreža Hollawint  
http://hollawint.com (cipra.org.2018). 

 

5.3.3. Primeri socialnih inovacij CIPRA, Avstrija 

Občinski konzulat 

Nekatere podeželske občine in regije v Avstriji so se združile in na Dunaju odprle skupni t. i. 
občinski konzulat. Ta deluje kot stičišče za inovativne avstrijske občine prihodnosti, krepi 
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povezanost z domovino, zastopa podeželje v mestu in ohranja stik s tistimi, ki prihajajo iz 
omenjenih občin in zdaj živijo v mestu www.kommunalkonsulat.at (cipra.org.2018). 

Knjigarne bodo vrnili ljudem 

Skupina avstrijskih dijakov se je odločila domače knjigarne vrniti ljudem v prvotno, lokalno 
okolje. Med seboj želijo povezati vse dunajske knjigarne in v vsakem okraju vzpostaviti mrežo 
ponudnikov dostavnih storite  www.lobu.at (cipra.org.2018). 

Delitev pridelka, delitev tveganj 

V solidarnem kmetijstvu člani skupnosti določeno časovno obdobje kupujejo pridelke in tako 
spodbujajo prodajo regionalnih, sezonskih in ekoloških proizvodov. Proizvajalci in kupci si 
delijo pridelek in tudi tveganj   www.hawaruhof.at (cipra.org.2018). 

 

5.3.4. Primeri socialnih inovacij CIPRA, Nemčija 

Za sonaravno prihodnost naših zanamcev 

V fundaciji Futurzwei pripovedujejo zgodbe o uspešnih novih načinih življenja, postrastni 
družbi (post-growth society), tranzicijskih mestih, procesu divestmenta, ekonomiji skupnega 
dobra in konstruktivnem novinarstvu  
https://futurzwei.org/zukunftsarchiv (cipra.org.2018).   

Mesto in podeželje za eno mizo 

Fundacija si prizadeva za povezovanje ljudi iz mesta in s podeželja, odkrivanje novih perspektiv 
in oblikovanje rešitev za ekološke, socialne in kulturne izzive  www.schweisfurth-
stiftung.de/stadt-land-tisch/werkstatt-stadt-land-tisch (cipra.org.2018).   

Človek v vasi 

Kako v vaseh trajno ohraniti osnovni oskrbni sistem in storitev? Projekt DORV predvideva 
postavitev centra, kjer bodo na voljo živila in blago vsakodnevne široke potrošnje, ki so skupaj 
s storitvami in državljanom prijaznimi socialnimi področji sestavni del ponudbe v neposredni 
bližini lokalne skupnost   www.dorv.de  (cipra.org.2018).  

Državljanke, državljani 

Pobuda Državljani premorejo veliko spodbuja društva in državljanom zagotavlja pomoč pri 
ustvarjanju skupnega proračuna, ki je namenjen izvajanju regionalnih državljanskih projektov 
(premoženje državljanov). Vsaka regija o uporabi sredstev samostojno odloča prek parlamenta 
državljanov  www.buerger-vermoegen-viel.de (cipra.org.2018). 

 

5.3.5. Primeri socialnih inovacij CIPRA, Lihenštajn 

Raje v popravilo kot za staro šaro 
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Kavarne in popravljalnice v enem (repair cafés) organizirajo neprofitne lokalne skupnosti, 
katerih člani v družbi z drugimi popravljajo stare, pokvarjene predmete, ali pa se popravljanja 
želijo naučiti. V kavarnah so na voljo orodje in materiali za oblačila, pohištvo, električne aparate, 
kolesa, igrače in še veliko drugega  https://repaircafe.org(cipra.org.2018).  

Biotop idej 

Neke vrste terenski laboratorij je bilo mogoče preizkusiti v okviru projekta CIPRE 
International I-LivAlps. Za mlade udeležence, strokovnjake in predstavnike različnih 
organizacij je bila to priložnost za skupno snovanje novih idej in za medsebojno učenje 
www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/i-livalps (cipra.org.2018). 

Nova delovna mesta in stari bicikli 

FreeVeloPoint je svojevrsten sistem izposoje koles, ki so si ga omislili v Lihtenštajnu – stara 
kolesa zberejo, popravijo, pobarvajo v oranžno barvo in jih nazadnje ponudijo v javno uporabo  
http://velopoint.li (cipra.org.2018). 

 

5.3.6. Primeri socialnih inovacij CIPRA, Švica 

Spodbujanje inovacij 

CIPRA Švica uresničuje skupaj s predstavniki turističnega in gospodarskega sektorja 
interdisciplinarni pristop v obliki »generatorja inovacij«. Največje povpraševanje je po idejah, 
ki se zavzemajo za bolj trajnostni turizem www.innovationsgenerator.ch (cipra.org.2018). 

Oživljanje vasi 

Številne podeželske občine na območju Alp se borijo za svoj obstoj: delovnih mest je vedno manj, 
mladi se odseljujejo, stavbe propadajo. Prebivalci Valendasa so zato ustanovili društvo, v okviru 
katerega zagotavljajo nov zagon svojega kraja www.valendasimpuls.ch (cipra.org.2018).  

Scenariji za alpski prostor 

S povezovanjem lokalnega strokovnega znanja ter umetniškega in znanstvenega načina 
razmišljanja in postopanja razvijajo v Akademiji za prihodnost v Rätikonu (Zukunftsakademie 
Rätikon) scenarije regionalnega razvoja. V eni od pilotnih občin razvijajo mladi umetniki in 
znanstveniki projektne ideje za prihodnji razvoj na območju občine in zunaj njega 
https://zukunftraetikon.blog (cipra.org.2018). 

Alpski taksi 

Alpski taksi povezuje javna postajališča s cilji na gorskih območjih. Alternativne oblike javnega 
prevoza, kot so lokalni taksiji, avtobusi na klic ali žičniške naprave, zagotavljajo okolju prijazno 
dostopnost tudi do bolj odmaknjenih gorskih predelov  http://alpentaxi.ch (cipra.org.2018). 

 



 

 
 
 

12 

5.3.7. Primeri socialnih inovacij CIPRA, Francija 

Zagotavljanje storitev na podeželju 

Društvo Adrets deluje kot informacijska in skrbniška služba, ki svojim strankam brezplačno 
ponuja nekakšno prvo pomoč pri reševanju najrazličnejših vprašanj. Adrets se zavzema za 
ohranitev dostopa do storitev splošnega pomena za prebivalce na območju Alp in 
podeželju  www.adrets-asso.fr (cipra.org.2018). 

Oskrba po pošti 

Francoska pošta je pripravila ponudbeni paket Skrbimo za starše, ki ne predvideva zgolj 
zagotavljanja tradicionalnih poštnih storitev, temveč vključuje tudi dodatno ponudbo: poleg 
dostave poštnih pošiljk se je s poštarjem mogoče dogovoriti tudi za redno obiskovanje starejših 
občanov na njihovem domu. Tovrstna celostna oskrba zagotavlja izmenjavo informacij, če pa se 
oseba znajde v težavah, lahko poštar poskrbi za najnujnejša opravila ali popravila  
www.laposte.fr/particulier/veiller-sur-mes-parents (cipra.org.2018). 

Pestra izbira v domačem vrtu 

Zelenjava, sadje in jagodičje, začimbe in zdravilne rastline – vse to ponuja kmetija Bec Hellouin 
v Normandiji, prva farma v Franciji, ki deluje po načelih permakulture, obenem pa tudi kot 
laboratorij, v katerem potekajo številne znanstvene raziskave. Sistem permakulture želi 
ustvariti sonaravno, samooskrbno in trajnostno 
kmetijstvo  www.fermedubec.com (cipra.org.2018). 

 

6. ZAKLJUČEK 

Ob raziskovanju tematike socialnih inovacij smo opazili zavedanje posameznikov, kot 
tudi širše družbe, da se podoba sveta spreminja iz dneva v dan. Na prvem mestu bi 
poudarili zavedanje grozečih posledic podnebnih sprememb, ki pa jih proizvaja 
človeštvo samo. Hlepenje po nenehni in strmi rasti gospodarstva korporacijam prinaša 
dobičke, našemu planetu pa grozi propad. Na tem mestu torej priznavamo velik 
pomen ljudem, skupinam in organizacijam, ki delujejo v smeri dobrega za soljudi in 
okolje. Socialne inovacije so dejanja, ki spodbujajo delovanja in razmišljanja prek  že 
znanih in utečanih okvirjev. Socialne inovacije ponujajo rešitve za tegobe moderne 
družbe, po drugi strani pa tudi spodbujajo k razmišljanju in delovanju v skupno dobro.  
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Gordana Đukić 

POMOČ DRŽAVAM V OBOROŽENIH KONFLIKTIH: 
PRIMER UKRAJINE 
 

OSNOVNI PREGLED 

Vojna med Ukrajino in Rusijo velja za najmanj humano, saj po poročanju vojaške 
stroke Rusija v teh spopadih krši nekatera osnovna načela vojaškega prava, kar lahko 
enačimo z genocidom nad civilnim prebivalstvom, Ukrajinci. Ukrajinske civilne 
prebivalce, lokalne voditelje, aktiviste in novinarje ruski vojaki na okupiranih 
območjih mučijo, posiljujejo in usmrtijo. Rusija je tudi na silo deportirala ukrajinske 
civiliste, vključno z otroci, z okupiranih območij v Rusijo. Vse to zaradi vse večje želje 
ruske vlade po vmešavanju v ukrajinsko politiko na eni strani in vse večje želje po 
ukrajinski neodvisnosti, od leta 1991. Ukrajina je zaradi proruskega vpliva v državi 
doživela dolga obdobja demokratičnih revolucij, vključno z Oranžno revolucijo, leta 
2004 in Evro revolucijo, leta 2014, v kateri je ukrajinsko prebivalstvo protestiralo proti 
izvolitvi proruskega kandidata Viktorja Jankoviča kot predsednika. Zaradi ruskega 
vmešavanja je Ukrajina izrazila močno željo, da bi se pridružila zahodnemu 
zavezništvu, kot je NATO, ki je bil prvotno ustanovljen za boj proti komunistični 
Sovjetski zvezi. Pri  tem je doživela močan odpor Rusije, ki se kaže kot vojaški napad 
Rusije nad Ukrajino. 24. februarja 2022 je Rusija uradno napadla Ukrajino. Trenutna 
vojaška akcija vzbuja zaskrbljenost glede (Bugayova, 2022): 

• trajanja konflikta;  

• kako se bo Rusija odzvala na zahodne sankcije;  

• njegov potencialni vpliv na svetovno gospodarstvo in zlasti na odziv svetovnih 
finančnih trgov.  

Evropska unija (v nadaljevanju EU)  in Združene države Amerike preko organizacij, 
kot je npr. Evropska komisija, Svetovna banka, Agencija Združenih narodov za 
begunce, NATO, in Mednarodni odbor Rdečega križa, si prizadevajo k čim prejšnjemu 
ukrepanju, predvsem v obliki finančne in vojaške pomoči. Namen pomoči je premagati 
naslednji val ruske ofenzive. Polovični ukrepi ali zamude pri vojaški pomoči bodo 
podaljšali vojno, povečali možnosti Rusov za zmago in pomenili več smrtnih žrtev in 
opustošenja. Pričakuje se, da bo finančna podpora zahodnih držav vsaj delno ublažila 
posledice omejenega dostopa do mednarodnih finančnih trgov (Stukalo in Simakhova, 
2018 a).  
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V seminarski nalogi predstavljamo pregled literature o trenutni rusko – ukrajinski 
vojni in svoje mnenje glede na vse razpoložljive in obravnavane informacije v zvezi s 
tem. To vsebino smo razdelili na naslednja poglavja: 

• zgodovina odnosov med Rusijo in Ukrajino, kjer predstavljamo njuno skupno 
zgodovino in koleracijo s sedanjim vojnim stanjem na omenjenem območju. 
Poglavje predstavlja osnovo za to, da bi lahko razumeli in se kritično opredelili 
do odločitev zahodnih držav in njihovih organizacij, ki jih predstavljamo v 
tretjem poglavju. 

• Vloga EU in zveze NATO pri oblikovanju odnosov med Rusijo in Ukrajino. To 
poglavje smo razdelili na dve podpoglavji, in sicer Današnji odnos med 
Ukrajino in Rusijo ter Vloga EU in mednarodnih organizacij pri oblikovanju 
odnosov med Rusijo in Ukrajino. V tem poglavju predstavljamo torej 
prizadevanja različnih organizacij znotraj Evropske unije in NAT-a za 
pomiritev strasti med Rusijo in Ukrajino ter za pomoč ob veliki vrsti škode 
Ukrajini.  

• V podpoglavju Socioekonomski vidik predstavljamo vpliv vojne med Rusijo in 
Ukrajino na gmotni položaj Ukrajine, saj se le – ta odraža v vojaški moči 
Ukrajine in posledično v njenih možnostih za obvladovanje razmer kot 
posledica vojne. Predstavljamo tudi vpliv obravnavane vojne na ukrajinsko 
prebivalstvo.  

• Kot zadnje sledi poglavje Mnenja in priporočila za prihodnost, kjer se kritično 
opredeljujemo do vojne med Ukrajino in Rusijo ter podajamo svoja priporočila 
za nadaljnje raziskave. Zavedamo se namreč, da ključna vprašanja, kot so: 
trajanje konflikta; kako se bo Rusija odzvala na zahodne sankcije;  in njegov 
potencialni vpliv na svetovno gospodarstvo in zlasti na odziv svetovnih 
finančnih trgov ostajajo odprta in bo nanje najverjetneje mogoče odgovoriti šele 
po koncu vojne.  

 

ZGODOVINA ODNOSOV MED RUSIJO IN UKRAJINO  

Začetek sodobne ukrajinske krize bi lahko umestili v obdobje Nikite Hruščova, ki je 
leta 1954 prevzel Krim od ruske socialistične Zvezne republike Ukrajinske, ki je 
spadala pod Sovjetsko zvezo vse do leta 1991. Rusija se od ukrajinske neodvisnosti leta 
1991 dosledno vmešava v ukrajinsko politiko, da bi vzpostavila prorusko držo v 
Ukrajini. Prvi predsednik neodvisne Ukrajine Leonid Kravčuk je uspešno obdržal 
položaj pred komunističnim sistemom. Ni zagovarjal ukranifikacije, vendar mu 
Ukrajinci pripisujejo precejšnje dosežke pri širjenju uporabe ukrajinskega jezika v javni 
upravi. Predsednik Leonid Kučma je bil predstavnik iste politike v 10 letih mandata. 
V kampanji na predsedniških volitvah leta 1994 je v nasprotju s Kravčukovo 
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nacionalno retoriko Kučma zmagal na volitvah z obljubo, da bo okrepil povezave z 
Rusijo in dal uradni status ruskemu jeziku. Ob predsedniških volitvah leta 1999 se je 
Kučma soočil z rusofilskim komunistom Petrom Simonenkom, ki je razglasil, da bi 
Ukrajina morala imeti samo en državni in uradni jezik, ukrajinski (Csernicskó, 2013). 
Iz tega kratkega pregleda sodobne ukrajinske politike lahko nazorno vidimo, da so se 
z vsakokratno menjavo oblasti razlikovala tudi prizadevanja za uveljavitev 
ukrajinščine ali ruščine med ukrajinskim prebivalstvom. Logična posledica je, da so 
bili Ukrajinci pred izbruhom vojne med seboj precej neusklajeni. Zgodovinsko je bil 
zahodni del Ukrajine vezan na Evropo, zlasti na Poljsko, medtem, ko je bil vzhodni del 
v ožjem smislu kulturno bolj vezan na Rusijo.  

Ukrajina je zaradi proruskega vpliva v državi doživela dolga obdobja demokratičnih 
revolucij. Predvsem Oranžno revolucijo leta 2004 in Evro revolucijo leta 2014, v katerih 
je ukrajinsko ljudstvo protestiralo proti izvolitvi promoskovskega Viktorja Janukoviča 
kot predsednika (Stukalo, Nataliia in Simakhova Anastasiia, 2018 a). Po Oranžni 
revoluciji (2004) je najpomembnejši cilj ukrajinske jezikovne politike postala praktična 
uveljavitev statusa državnega jezika ukrajinščine. Politični poskus je bil rešiti napetosti 
med de jure (Ukrajina je enojezična država) in de facto situacijo (večina prebivalstva 
govori več kot en jezik). Vendar pa je v vzhodnih in južnih regijah države (kjer 
prevladuje ruski jezik) nacionalna politika izzvala odpor. Posledično je bila ob 
predsedniških volitvah leta 2010 "oranžna" elita strmoglavljena. Na volitvah je zmagal 
Janukovič, ki je v svoji kampanji obljubil, da bo uredil status ruskega jezika. Ko je prišel 
na oblast, je hitro ugotovil, da se bo, če bo še naprej krepil status ruskega jezika, soočil 
z zahodnimi in severnimi regijami. V kratkem času je opustil vse poskuse, da bi ruski 
jezik postal drugi državni jezik v Ukrajini. A da bi izpolnila pričakovanja svojih 
volivcev, je njegova podporna politična Stranka regij v parlament vložila takšen 
osnutek jezikovnega zakona, ki zagotavlja uradni status ruskega jezika praktično na 
celotnem ozemlju države. To kljub temu, da se Parlament zaradi protesta ukrajinskih 
nacionalnih pooblastil osnutka ni ukvarjal z jezikovnimi in kulturnimi vprašanji. Tako 
je ostal status quo: ukrajinski jezik je edini državni jezik v Ukrajini, ruski jezik pa 
prevladuje v več regijah države in obvladuje popularno kulturo in medije. Vidimo, da 
je politični položaj Ukrajine eksploziven in nestabilen, vlade se hitro spreminjajo. V 
450-članskem parlamentu je večina pogosto odvisna od nekaj glasov. Jezikovno 
vprašanje je bilo že na prvih volitvah tema kampanje in je ohranilo svoj pomen do 
sedaj (Brusylovska, 2018). 

Zaradi nenadnih akcij, ki so jezikovno problematiko obravnavale na izjemen način, je 
nastala paradoksalna situacija glede vrednotenja stanja in statusa jezikov. Na skoraj 
izključno rusko govorečem jugu in vzhodu ljudje menijo, da je ukranifikacijska 
politika ogrozila ruski jezik in identiteto Rusov, ki živijo v Ukrajini. Politične oblasti, 
ne glede na stališče, ki ga imajo med kampanjo o jezikovnem vprašanju, pozneje 
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poskušajo uravnotežiti med jezikovno razcepljenimi regijami države. Po zmagi na 
volitvah se ne držijo svojih obljub. Posledično so sociološke raziskave pokazale, da se 
v očitno ukrajinskem prevladujočem zahodnem delu države bojijo možnosti, da bi 
ruski jezik postal drugi državni jezik, kar bi uničilo ukrajinsko državnost, ukrajinski 
jezik in narod pa bi bila ogrožena. Kot lahko vidimo, je jezikovno vprašanje v Ukrajini 
zelo polarizirano in čustveno obremenjeno. Tista vlada, ki želi spremeniti sedanji 
status quo, se bo v vsakem primeru soočila s polovico državljanov, ki bodo temu 
nasprotovali. Zato ni naključje, da v Ukrajini v zadnjih 15 letih ni bil sprejet noben 
zakon, ki bi se neposredno osredotočal na status manjšin ali jezikov. Edina izjema je 
bila ratifikacija dveh mednarodnih dokumentov (Okvirna konvencija za varstvo 
narodnih manjšin in Evropska listina za regionalne ali manjšinske jezike). Dejstvo, da 
Ukrajina v določenih vidikih zožuje že obstoječe pravice manjšin, je radikalno v 
nasprotju z namenom in duhom mednarodnih sporazumov, priporočil. Država se 
pogosto sklicuje na dejstvo, da je ukrajinski jezik v nevarnosti (Firoz in More, 2016). 

Zaradi ruskega vmešavanja je Ukrajina izrazila močno željo, da bi se pridružila 
zahodnemu zavezništvu, kot je NATO, ki je bil prvotno ustanovljen za boj proti 
komunistični Sovjetski zvezi. Ruski predsednik Putin je opozoril, da je širitev NATA 
v Ukrajino "rdeča črta", ki je Ukrajina in NATO nikoli ne smeta prestopiti. Tako je 
predsednik Vladimir Putin 24. februarja 2022 začel obsežno invazijo na Ukrajino. Med 
vodenjem sil je predsednik Putin pozval ukrajinsko vojsko, naj strmoglavi nacionalno 
vlado. V odgovor je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razglasil vojno stanje 
po vsej državi, kar omogoča prevzem nadzora vojaške oblasti nad civilno oblastjo 
(Csernicskó, 2013).  

 

VLOGA EU IN ZVEZE NATO PRI OBLIKOVANJU ODNOSOV MED UKRAJINO 
IN RUSIJO 

Putin želi, da Ukrajina spada pod Rusijo kot je večji del zgodovine in da se ne združuje 
z zaveznicami NATA.  Rusija verjame, da Ukrajina vse bolj sodeluje z Zahodom tako 
prek zveze NATO1 ali Severnoatlantske pogodbe kot tudi Evropske unije. Ukrajina ni 

 
1 Organizacijo Severnoatlantske pogodbe ali NATO so leta 1949 ustanovile ZDA, Kanada in več 
zahodnoevropskih držav, da bi zagotovile kolektivno varnost pred takratno Sovjetsko zvezo. Njen 
navedeni namen je zagotoviti svobodo držav članic s političnimi in vojaškimi sredstvi. NATO spodbuja 
demokratične vrednote in omogoča članicam, da se posvetujejo in sodelujejo pri vprašanjih, povezanih 
z obrambo in varnostjo, da bi rešili probleme, zgradili zaupanje in dolgoročno preprečili konflikte. 
Zavezan je k mirnemu reševanju sporov. Če diplomatska prizadevanja ne uspejo, ima vojaško moč za 
izvajanje operacij kriznega upravljanja. Te se izvajajo v sodelovanju z drugimi državami in 
mednarodnimi organizacijami (Yadav, 2022).  
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članica NAT-a, vendar je sodelovala z zavezništvom in je pogosto izrazila namero, da 
se včlani v zvezo NATO. Ruski predsednik Vladimir Putin se zaveda, da vključitev 
Ukrajine v NATO znatno poveča težave pri prevzemu in nadzoru Donecka in 
Luganska. Prav tako je pogosto obtoževal Ukrajino, da je 'marioneta' v rokah Zahoda. 
Ukrajina je leta 2008 zaprosila za akcijski načrt za članstvo v NAT-u (MAP). Vendar so 
bili njeni načrti opuščeni leta 2010, potem ko je bil za predsednika izvoljen proruski 
voditelj Viktor Janukovič. Janukovič je leta 2014 po državljanskih nemirih pobegnil iz 
države. Njegova odstavitev je sprožila invazijo ruskih sil, zaradi česar je Putin 
priključil polotok Krim. Po tej invaziji je Ukrajina ponovno postavila pridružitev 
zavezništvu za prvo prednostno nalogo. Leta 2017 je Ukrajina sprejela zakonodajo, ki 
ponovno uvaja članstvo v NAT-u kot strateški cilj zunanje in varnostne politike. Leta 
2019 je bila izvedena ustrezna sprememba ukrajinske ustave. Pridružitev NAT-u bo 
večkrat povečala obrambno moč Ukrajine, zato Rusija želi preprečiti, da bi njena 
soseda postala članica zavezništva  (Yadav, 2022).  

Poleg tega Rusija ne želi, da bi NATO in zahodne države razširile svoj vpliv na tem 
območju. Putin trdi, da je NATO prekršil sporazum o prepovedi širitve, vendar je 
NATO te trditve zavrnil. Kljub temu ZDA in njihovi zahodni zavezniki nočejo 
izključiti Ukrajine iz NAT-a, češ da je suverena država, ki lahko svobodno izbira svoja 
varnostna zavezništva (Chaturvedi, 2022).  

Civilne prebivalce na okupiranih območjih silijo v "filtriranje" za identifikacijo tako 
imenovani "nacisti", kar v praksi pomeni vsakogar, ki nasprotuje invaziji Rusije. 
Natančneje, Rusi so iskali, ugrabili, mučili in usmrtili lokalne voditelje, aktiviste in 
novinarje na okupiranih območjih. Vlada ZDA je opozorila na ruske sezname z 
Ukrajinci, ki so jih morali pobiti ali poslati v taborišča še pred invazijo 24. februarja 
2022. Ruske sile iščejo tudi ljudi, ki so povezani z ukrajinskimi branilci ali so jim 
naklonjeni. Preverjajo telefone in dokumente Ukrajincev in celo iščejo tetovaže z 
Ukrajinskimi simboli, kot je npr. grb države. Vključene so tudi v širša prizadevanja za 
ciljanje civilistov in uporabo terorja za prisilo lokalnega prebivalstva v podrejenost. 
Ubijajo neoborožene civiliste; obstajajo obsežna poročila o posilstvih. Ruske sile ciljajo 
na civilno infrastrukturo, vključno z bolnišnicami. Mariupol je eden najbolj grozljivih 
primerov, a še zdaleč ni edini. Rusija je tudi na silo deportirala ukrajinske civiliste, 
vključno z otroci, z okupiranih območij v Rusijo. Putinova odločitev o napotitvi 
Rosgvardie (ruske nacionalne garde) v Ukrajino kaže, da Rusija to prebivalstvo zatira 
z jasnim namenom priključiti Ukrajino Rusiji (Bugayova, 2022).  

V Ukrajini je ena tretjina etničnih Rusov. Glede na uradni popis, od petinštirideset 
milijonov ljudi je sedemnajst milijonov pravzaprav Rusov. V Ukrajini so tudi regije, 
kjer prevladuje rusko prebivalstvo, recimo v Krimu. Devetdeset odstotkov 
prebivalstva Krima je tako po narodnosti Rusov (Brusylovska, 2018). Čas je kritičen: 
Zahod mora zagotoviti pomoč Ukrajini, da premaga naslednji val ruske ofenzive, 
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preden se ta ofenziva začne. Polovični ukrepi ali zamude pri vojaški pomoči bodo 
podaljšali vojno, povečali Putinove možnosti za zmago in pomenili več smrtnih žrtev 
in opustošenja (Bugayova, 2022).  

Od začetka vojne so mednarodne organizacije hitro zagotavljale finančno podporo 
Ukrajini, predvsem za nujne humanitarne namene. Finančna podpora zahodnih držav 
bo verjetno vsaj delno ublažila posledice omejenega dostopa do mednarodnih 
finančnih trgov. Evropska komisija (EK) je podprla Ukrajino z nujno humanitarno 
pomočjo in pomočjo civilne zaščite, z oskrbo s hrano, vodo, zavetjem in nudenjem 
sredstev za osnovne človeške potrebe. EK je za pomoč Ukrajini namenila tudi več 
milijard evrov pomoči. Poleg tega EK razmišlja o ustanovitvi solidarnostnega sklada 
za Ukrajino za pomoč pri zagotavljanju osnovnih storitev v državi in zadovoljitev 
neposrednih potreb državljanov. EU je sprejela pet paketov sankcij kot odgovor na 
priznanje območij Donecke in Luganske oblasti, ki jih ne nadzoruje vlada, ter ruski 
vojaški napad brez primere na Ukrajino brez primere. Ukrepi so zasnovani tako, da 
oslabijo gospodarsko osnovo Rusije, jo prikrajšajo za kritične tehnologije in trge ter 
znatno zmanjšajo njeno vojaško moč. EU in njeni državljani so v celoti solidarni z 
Ukrajino in njenim prebivalstvom. EU je sprejela konkretne ukrepe za podporo 
Ukrajini in njenim sosednjim državam, ki zagotavljajo zaščito za ljudi, ki bežijo pred 
vojno. Ukrepi vključujejo (European council, 2022): 

• sprejem beguncev prek mehanizma začasne zaščite 

• 243 milijonov evrov humanitarne pomoči Ukrajini in Moldaviji 

• materialno pomoč Ukrajini in njenim sosednjim državam prek mehanizma 
civilne zaščite EU 

• 17 milijard evrov za podporo državam članicam, ki gostijo begunce 

• 1,2 milijarde evrov makrofinančne pomoči za krepitev stabilnosti 

• 2 milijardi evrov za podporo ukrajinskim oboroženim silam 

Svetovna banka je 7. marca 2022 zagotovila 3 milijarde evrov finančne podpore 
Ukrajini. Sprva je mobilizirala nujno financiranje, finančni paket v višini 723 milijonov 
evrov. Dodatno je bilo odobrenih še 489 milijonov evrov finančne pomoči. Ta podpora 
je bila v pomoč zagotavljanju kritičnih storitev državljanom, na primer finančna 
podpora bolnišničnim delavcem, starejšim in ranljivim. Začetna podpora Svetovne 
banke je bila povečana z jamstvi Nizozemske v višini 89 milijonov evrov in Švedske, v 
višini 50 milijonov evrov. Poleg tega je Svetovna banka ustanovila skrbniški sklad več 
donatorjev, s prispevki iz Združenega kraljestva, Danske, Latvije, Litve in Islandije v 
višini 134 milijonov evrov. Japonska je namenila 100 milijonov evrov vzporednega 
financiranja podpornega paketa (Svetovna banka, 2022).  
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Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) Ukrajincem pomaga pri evakuaciji; razdelil 
je več kot 90.000 paketov s hrano in pripomočki za higieno, 7.000 predmetov za nujne 
življenjske potrebe in 32 ton hrane, medicinskega materiala in raznih gospodinjskih 
predmetov za ukrajinske družine; zagotovil je tudi usposabljanje iz prve pomoči za 
več kot 12.000 ljudi. Takojšnja pomoč nacionalnih vlad kot podpora Ukrajini v prvih 
dneh vojne je bila ključnega pomena. Denar, ki so ga je zbrali posamezniki ali vlade so 
v večini primerov prejele specializirane organizacije, ki se ukvarjajo na primer z 
begunci, in mednarodne organizacije. Vseh 27 držav članic EU, je ponudilo pomoč 
Ukrajini prek EU Civilnih Zaščitnih mehanizmov, in zbralo 80 milijonov evrov za 
humanitarne namene. Zagotovljena so bila naslednja sredstva za humanitarno pomoč 
(Grossi in Vakulenko, 2022):  

• Medicinska pomoč (oprema za prvo pomoč, zdravila, medicinska oprema, 
bolnišnični material, povoji, kirurške halje).  

• Dodatki za bivanje (blazine, odeje, spalne podloge in torbe).  

• Živila in predmeti za osebno nego (oblačila, higienski paketi za otroke in 
starostnike).  

• Oprema za nujne primere (zaščitna oblačila, šotori, gasilska oprema, električni 
generatorji, vodne črpalke).  

NATO pomaga pri usklajevanju ukrajinskih prošenj za pomoč in podpira zaveznice 
pri dostavi humanitarne pomoči. Posamezne države članice NAT-a v Ukrajino 
pošiljajo orožje, strelivo, medicinske zaloge in drugo ključno vojaško opremo, tudi na 
področjih, kot sta kibernetska varnost in zaščita pred grožnjami kemične, biološke, 
radiološke in jedrske narave. Poleg tega Ukrajini zagotavljajo milijone evrov finančne 
pomoči. Številne zaveznice zagotavljajo tudi humanitarno pomoč civilistom in gostijo 
milijone ukrajinskih beguncev. Prav tako zaveznice podpirajo prizadevanja za 
mednarodno preiskavo grozodejstev, vključno z zagotavljanjem pravnega 
strokovnega znanja Ukrajini. Od nezakonite in nelegitimne priključitve Krima Rusiji 
leta 2014 je NATO pomagal pri usposabljanju, financiranju in reformiranju ukrajinskih 
oboroženih sil in obrambnih institucij. Od leta 2016 so ta prizadevanja organizirana v 
okviru celovitega paketa pomoči, ki vključuje širok nabor programov za krepitev 
zmogljivosti in skrbniških skladov, osredotočenih na ključna področja, kot so 
kibernetska obramba, logistika in boj proti hibridnemu vojskovanju. Ukrajinske sile so 
svoje zmogljivosti razvile tudi s sodelovanjem v NATO-vih vajah in operacijah. 
NATO-va dejanja so obrambna, zasnovana ne tako, da izzovejo konflikt, ampak da 
preprečijo konflikt. Zavezništvo je odgovorno zagotoviti, da se ta vojna ne zaostri in 
ne razširi onkraj Ukrajine, kar bi bilo še bolj uničujoče in nevarno. Uveljavljanje 
območja prepovedi letenja bi pripeljalo NATO-ve sile v neposreden konflikt z Rusijo. 
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To bi močno stopnjevalo vojno in povzročilo več človeškega trpljenja in uničenja za 
vse vpletene države. NATO je skupaj z EU in drugimi partnerji pomagal uskladiti 
zavezniško sprejetje paketa omejevalnih ukrepov, ki so bili naloženi Rusiji zaradi 
njenih brutalnih in nepremišljenih dejanj. Ti ukrepi vključujejo obsežne in stroge 
sankcije. Zavezniki in partnerji so Rusiji naložili ogromne stroške, s čimer so izstradali 
Kremeljski vojni stroj. Predsednik Putin je v nekaj tednih uničil desetletja 
gospodarskega napredka ruskega ljudstva, Rusijo pa je zdaj prizadela skoraj popolna 
izolacija na svetovnem prizorišču. Odločitev predsednika Putina, da napade Ukrajino, 
NATO ocenjuje kot veliko strateška napaka, za katero bo Rusija v prihodnjih letih 
plačala visoko ceno, tako gospodarsko kot politično (North Atlantic Treaty 
Organization, 2022).  

 

SOCIOEKONOMSKI VIDIK 

 Ukrajinsko gospodarstvo je v krizi, vzhodne regije države so vpletene v vojne 
spopade (Liadze et al., 2022). To se odraža predvsem v višjih cenah energetike in hrane, 
ter na finančnih trgih (Stukalo in Simakhova, 2018 b). Gospodarska nestabilnost krepi 
migracije Ukrajincev v druge države, kjer se bodo lahko zaposlili. Ukrajinsko 
zaposljivo prebivalstvo nenehno išče stabilnejše vire dohodka v tujini, kjer bi Ukrajinci 
lahko služili denar za prihodnje izobraževanje svojih otrok (Obozna et al., 2022). 
Ukrajina se sooča z depreciacijo nacionalne valute in povečanjem stroškov 
zadolževanja na tujih trgih zaradi naraščajoče negotovosti. Visoka negotovost vpliva 
tako na potrošnika kot na vlagatelja, kar se kaže v zmanjšanju potrošniške porabe in 
zapoznelih naložbenih projektih, vključno z neposrednimi tujimi naložbami 
(European Council, 2022).  

Vsa ta dejstva se negativno odražajo v ukrajinski socialni in gospodarski sferi. Glavni 
družbeni izzivi so: socialna varnost, problem zaposlovanja, finančna podpora 
Ukrajincev, psihološka prilagoditev. Vojaške akcije v Vzhodni Ukrajini so povzročile 
nekatere družbene probleme, ki vplivajo na družbeni razvoj Evrope. Glavni problem 
so ukrajinske migracije. Ljudje se zaradi vojnih spopadov selijo v druge države in 
iščejo večjo kakovost življenja (Firoz in More, 2016). Decembra 2021 je bilo v Evropi 
1,35 milijonov prosilcev za azil iz Ukrajine (Eurostat, 2022). Takšno število Ukrajincev 
evropskim državam prinaša problem njihove socialne podpore in blaginje. Kar zadeva 
specifična področja migracij, so Ukrajinci izbrali Portugalsko, Češko, Poljsko, Malto, 
Lihtenštajn, Španijo. Tako so Ukrajinci zaprosili za azil predvsem v državah južne in 
vzhodne Evrope. Glavni razlog za to je podoben družbeni in ekonomski model teh 
držav z ukrajinskim modelom socialne ekonomije (Stukalo in Simakhova, 2018 a).  
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V Evropi je kritična situacija z migranti. Zadnjih nekaj let se je njihovo število povečalo 
(Eurostat, 2022). Vojni konflikt v Ukrajini ustvarja še eno kritično migracijsko območje 
v Evropi. Tako kot v evropskih državah obstaja tudi problem migracije mladih. 
Problem migracij ukrajinskega prebivalstva v Evropo še zaostruje dejstvo, da so v 
Ukrajini povprečne letne plače skoraj 10-krat nižje kot v evropskih državah. Tako so 
krizne razmere v Ukrajini ustvarile območje socialne nestabilnosti v Evropi. Danes 
zaradi vojnega spopada v Ukrajini ni možnosti za visok gospodarski razvoj in dvig 
življenjskega standarda ukrajinskega prebivalstva. Zato je rešitev socialnih in 
gospodarskih posledic vojnega spopada prednostna naloga ne le Ukrajine, ampak tudi 
Evrope. Drug družbeni problem je pojav kategorije notranje razseljenih oseb v 
Ukrajini. Njihovo pravo število je težko ugotoviti. Vendar pa uradna statistika ne 
odraža resničnega obsega selitve, ker so nekateri državljani sami zapustili vojno 
območje (preselili so se k sorodnikom, prijateljem itd. brez registracije). Še en velik 
problem ukrajinskega območja ATO (protiteroristične operacije) je psihološka 
prilagoditev ljudi iz regije ATO (Stukalo in Simankhova, 2018 a).  

Ukrajinski psihologi so skupaj s predstavniki vladnih agencij, lokalne uprave, javnih 
(prostovoljskih) organizacij in prostovoljcev prenesli veliko psihološke podpore in 
pomoči državljanom, ki se preselijo z začasno okupiranih območij in območij ATO. 
Toda takšne ljudi je zelo težko ponovno vključiti v družbo, jim poiskati novo službo 
ali se vrniti na prejšnje delovno mesto. Nestabilnost v Ukrajini je privedla do splošnega 
upada ukrajinskega prebivalstva. Tako se je od leta 2014 število ljudi zmanjšalo za 500 
tisoč ljudi. Predvsem zaradi migracij in smrti ljudi na območju ATO. Mednarodno 
izseljevanje v Ukrajini je bilo leta 2014, na začetku ukrajinske krize, zelo veliko. V letu 
2015 je stopnja izseljevanja ostala visoka. Uradno je v letih 2014–2015 Ukrajino vsako 
leto zapustilo več kot 22 tisoč ljudi. Toda to so le uradni podatki. Očitno je število 
nezakonitih migracij veliko večje. V letu 2016 se je migracija v primerjavi z letom 2015 
zmanjšala za tretjino. Indeks cen življenjskih potrebščin je bil v zadnjih treh letih 
najvišji v letu 2015 – 43,3 %. Ta trend je povečal revščino v državi, zmanjšal kupno moč 
Ukrajincev in povzročil druge socialne težave. V obdobju 2014–2016 je število 
brezposelnih v Ukrajini višje od 9%. Druga negativna manifestacija ukrajinske krize je 
rast kriminala. Leta 2014 je bilo storjenih približno 530 tisoč kaznivih dejanj. Poleg tega 
se je v naslednjih dveh letih povečala za 62 tisoč kaznivih dejanj. In v letu 2016 je bilo 
storjenih 592,6 tisoč kaznivih dejanj. V letu 2017 je bilo 523,9 tisoč kaznivih dejanj 
(Lujala et al., 2010).  

Ta situacija zahteva takojšnjo rešitev. Tako veliko število storjenih zločinov označuje 
Ukrajino tudi kot nestabilno družbeno območje Evrope. Tako so glavni družbeni izzivi 
v Ukrajini smrt ljudi, migracije, kriminal, brezposelnost, nizka raven povprečnih plač 
v primerjavi z Evropo, negativni vpliv na civilno družbo in socializacijo, nujnost 
obnove infrastrukture. Vsi ti družbeni učinki vojnega spopada v Ukrajini so oblikovali 
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nestabilno območje v Evropi in so vplivali na geopolitične odnose v Evropi. 
Nedvomno Ukrajina potrebuje poseben pristop za reševanje vseh družbenih in 
gospodarskih problemov v državi. Samo integriran pristop bo omogočil uporabo 
razpoložljivih ukrajinskih virov in naprednih evropskih izkušenj. Tako je bil 
predlagan mehanizem za reševanje socialnih in gospodarskih problemov ukrajinske 
krize. Eden glavnih problemov so družbeni izzivi, ki imajo številne različne 
problematične komponente. To je preteklo in sedanje stanje. Na podlagi tega so 
predlagana področja reševanja problemov, kot so sodelovanje srednjega razreda v EU 
in Ukrajini, nepolitična orodja (vpliv malih in srednjih podjetij, študentov, kulture, 
družbene organizacije in okolja na ukrajinske razmere) (Stukalo in Simankova, 2018 
b).  

Ena od pomembnih nalog prihodnjega ukrajinskega razvoja je zagotavljanje varnosti, 
kar bo nedvomno pozitivno vplivalo na gospodarsko in socialno sfero. Koncept 
»varnost« opravlja metodološko funkcijo, saj deluje kot konceptualna ideja za razlago 
določenih specifičnih procesov in pojavov družbene realnosti. Poleg tega je 
ekonomska varnost določena z nizom socialnih ugodnosti, ki so potrebne za dostojno 
življenje družbe. Zato je varnost pomembna za stabilnost ukrajinskega družbenega 
življenja. Varnostne dejavnosti imajo horizontalno in vertikalno razsežnost. 
Horizontalni učinek se nanaša na zagotavljanje varnosti posameznika, podjetja, regije, 
države, družbe, mednarodne skupnosti, ki je danes pomemben za Ukrajino. Vertikalna 
razsežnost varnosti so politične, vojaške, gospodarske, informacijske, družbene, 
znanstveno-tehnološke in druge vrste vrednostnih papirjev. Omeniti velja, da je za 
Ukrajino pomembno zagotoviti varnost tako v vertikalnih kot horizontalnih učinkih 
ter na vseh ravneh. Le tako bo mogoče učinkovito rešiti družbene posledice ukrajinske 
krize. Glede na probleme zagotavljanja varnosti se postavlja vprašanje meja 
nacionalne suverenosti in možnosti vmešavanja mednarodnih organizacij ali drugih 
globalnih akterjev (Lujala et al., 2010).  

V primeru Ukrajine je mogoče nakazati šibko delovanje mednarodnih institucij, ki 
onemogoča zaustavitev krvavega spopada. EU in ZDA bi torej morale biti dejavne pri 
reševanju ukrajinsko-ruskega konflikta. Ta dva globalna akterja lahko in bi morala 
imeti osrednjo vlogo v mirovnih pogajanjih med Ukrajino in Rusijo ter v strateških 
prizadevanjih za ustvarjanje pogojev za končno rešitev. V obdobju pokonfliktne 
obnove je pomembna naloga doseči socialno stabilnost in blaginjo v Ukrajini. 
Pomembna tema je tudi razporeditev dobička med državo in regijami proizvajalkami 
(Lujala et al., 2010). Lahko olajša doseganje produktivnih rezultatov v ukrajinskem 
socialnem in gospodarskem razvoju ter varnosti. Učinkovita družbena in ekonomska 
prizadevanja bi morala usmeriti v zagotavljanje pogojev za povečanje mednarodne 
trgovine, neposrednih tujih naložb v nacionalno gospodarstvo in tudi vlaganja v 
človeški kapital. Tako bo socialna ekonomija v obdobju po krizi pozitivno vplivala na 
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socialno in gospodarsko rast Ukrajine. Socialna ekonomija omogoča pospeševanje 
procesa proizvodnje materialnih in nematerialnih dobrin, na nek način pa tudi omejuje 
dostop do tradicionalno dostopnih družbenih ugodnosti. Takšne koristi so predvsem 
izobraževanje in zdravje. Razvoj socialne ekonomije vpliva na eni strani na njihovo 
komercializacijo, po drugi strani pa na povečanje potrošnje. Pomembno je, da ima 
civilno prebivalstvo rusko-ukrajinskega konflikta kakovostno in dostopno 
zdravstveno oskrbo ter prednostne pogoje na področju izobraževanja (Stukalo in 
Simankhova, 2018 a). 

 

MNENJA IN PRIPOROČILA ZA PRIHODNOST 

Ukrajina je v temelju deljena država in kot taka obsojena na razpad, podobno kot je 
bila Jugoslavija v začetku devetdesetih let. Zgodovinsko je bil zahodni del Ukrajine 
vezan na Evropo, zlasti na Poljsko, medtem, ko je bil vzhodni del v ožjem smislu 
kulturno bolj vezan na Rusijo. Iz tega izhaja temeljna razcepljenost Ukrajine. Ko je leta 
2014 Rusija okupirala Krim, je postajala Ukrajina vse bolj enotna. Tiste Ukrajince, ki 
jim je Ruščina bližje od Ukrajinščine – predvsem tiste na vzhodu je postavila na isto 
pozicijo, kot tiste na zahodu. Zato je ves ta odpor Ukrajincev od Harkova do Mariupola 
v bistvu na ozemlju, ki je štelo kot proruska Ukrajina. To je ena od glavnih ugotovitev 
seminarske naloge.  

Drugič, v primeru Ukrajine je mogoče nakazati šibko delovanje mednarodnih 
institucij, ki onemogoča zaustavitev krvavega spopada. Glavni očitek organizacijam 
znotraj EU in zvezi NATO je, da bi morale biti bolj dejavne pri reševanju ukrajinsko – 
ruskega konflikta, predvsem na področju mirovnih pogajanj med Ukrajino in Rusijo 
ter v strateških prizadevanjih za ustvarjanje pogojev za končno rešitev. Kot je 
predstavljeno v seminarski nalogi, EU predvsem preko EK in NATO, v sodelovanju s 
Svetovno banko ter Mednarodnim odborom Rdečega križa nudijo Ukrajini predvsem 
finančno pomoč. Ukrajina, kot je predstavljeno v poglavju Socioekonomski vidik 
potrebuje precej več kot le to. Potrebuje varnost, kar sicer vključuje finančno varnost, 
pa tudi psihološko pomoč prebivalstvu, nižjo stopnjo brezposelnosti, omogočanje 
redno izobraževanje, s tem pa tudi znižanje stopnje kriminala. Po našem mnenju se je 
temu vidiku še najbolj približal NATO in Mednarodni odbor Rdečega križa, ki 
pomagata pri evakuaciji; s paketi za hrano, predmeti za nujne življenjske potrebe, 
medicinskim materialom, gospodinsjskimi predmeti in po našem mnenju nujnem 
usposabljanju iz prve pomoči, dobavo orožja, pri zagotavljanju kibernetske varnosti in 
zaščite pred grožnjami kemične, biološje, radiološke in jedrske narave ter na številnih 
drugih področjih.  

 



 

 
 
 

25 

Pri pregledu nam dostopnih virov ostaja odprto vprašanje, ali je sodelovanje med 
obravnavanimi inštitucijami dovolj učinkovito in sposobno dovolj hitrega ukrepanja. 
Od tega je namreč odvisno tudi trajanje vojaških spopadov in konfliktov med Rusijo 
in Ukrajino. Po drugi strani pa je to odvisno tudi od tega, kako se bo Rusija odzvala na 
zahodne sankcije, ki so precej radikalne, usmerjene predvsem v to, da se omeji ruska 
vojaška moč. Nenazadnje, vojaški spopadi med Rusijo in Ukrajino niso nekaj v 
oddaljenih krajih, daleč od nas. Odražajo se na svetovnem gospodarstvu, na svetovnih 
finančnih trgih.  

To so tudi vprašanja, ki so po našem mnenju vredna nadaljnje, bolj poglobljene 
obravnave v nadaljnjih raziskovalnih nalogah. Longitudialne študije obravnavane 
aktualne teme bodo namreč razkrile pravo razsežnost ukrajinsko – ruske vojne, poleg 
tega pa pokazale tudi, kako dobro sodelujejo mednarodne organizacije v tem primeru.  
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Intervjuji med mladimi: perspektive mladih v kontekstu 
globalizacije in digitalizacije 
V tem poglavju povzemamo rezultate intervjujev z mladimi na temo trajnostnih 
socialnih in okoljskih perspektiv z glavnim poudarkom na izzivih digitalizacije in 
globalizacije.   

 

Aleksandra Shibaeva 

VPLIV PROCESA GLOBALIZACIJE NA ŽIVLJENJE SODOBNE 
MLADINE  
 

UVOD 

 Živimo v dobi globalizacije, v kateri se integrirajo gospodarstva, kulture in družbe po 
vsemu svetu. Lahko rečemo, da se je svet zbližal in najbolj nazoren primer tega so naši 
telefoni, tablice, pa tudi drugi gospodinjski aparati, brez katerih si sodoben človek ne 
more več predstavljati svojega življenja. A ste kdaj razmišljali, kako zapleteno shemo 
je treba narediti, da bi sestavlili katero koli napravo? Na primer, iPhone ni mogoče 
izdelati v enem gospodarstvu, niti tako zmogljivem kot je ZDA. 

Večina naših pripomočkov deluje zahvaljujoč čipom, ki jih izdeluje Broadcom. To 
ameriško podjetje, ki ga nadzoruje singapurski lastnik, izdeluje mikročipe v nemški 
tovarni ameriškega proizvajalca čipov Globalfoundries v lasti vlade Abu Dhabija po 
licenci britanskega razvijalca Arm, ki ga nadzoruje japonska korporacija Softbank.  
Nadalje se čipi dostavijo enemu od strateških partnerjev Broadcoma, korejskemu 
Samsungu, ki ga s pomočjo tajvanskega Foxconna odspaja na že pripravljeno ploščo 
in pošlje v regijo Kaluga, kjer ga bodo montirali na primer, v pralni stroj. Po tej zgodbi 
se v glavi poraja vprašanje: čigav nacionalni proizvod je ta naprava na izhodu?  
Celoten naš današnji svet, vsak visokotehnološki izdelek in naš način življenja je 
dosežek človeštva, to je naš razvoj ter zgodovina. Globalizacija je ustvarila svet, ki bi 
se našim prednikom zdel nerealen, ampak to je naša realnost. 

Ta naloga govori o izvoru razvoja takšnega procesa, kot je globalizacija, pa tudi o 
številnih protislovjih, ki jih povzroča.  

Namen tega dela, ki se sklicuje na mnenja globalistov in antiglobalistov, je pogledati 
na dogajanje z različnih zornih kotov in se s tem prepričati o raznolikosti in 
kompleksnosti procesa. 

Naloga opisuje globalne manifestacije, ki prizadenejo mlade. Na vprašanje, zakaj je 
globalizacija obravnavana v delu v povezavi z mlajšo generacijo, je mogoče odgovoriti, 
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da so mladi posebna skupina prebivalstva, ki se zaradi svojih starostnih značilnosti 
najbolj občutljivo odziva na vse, kar se dogaja okoli njih. Mladi so pogosto igrali 
ključno vlogo v zgodovini mnogih ljudstev in to ni naključno, saj so za mlade značilne 
lastnosti, kot so pravičnost, pogum, aktivnost, odprtost, drugačen pogled na svet in 
večidejni pristop. Prihodnost pripada mladim, ta skupina je določen motor, ki kaže na 
nadaljnji vektor razvoja, zato delo kaže, kako pomembno je "vlagati" v mlade. 

Posebna pozornost je namenjena tudi procesu informatizacije v družbi, ki ima dvojni 
učinek na oblikovanje sodobne mladine. Vsi vedo, da živimo v informatiziranem 
svetu, v katerem ima internet ključno vlogo: služba, študij in prosti čas so neločljivo 
povezani z globalnim omrežjem. Poleg pozitivnih vidikov, ki lajšajo naše življenje, to 
delo pokaže tudi, na kaj je treba paziti. 

 

1. KAJ JE GLOBALIZACIJA?  

1.1 Kako se je vse začelo. Različni pogledi na ta proces 

V poznih devetdesetih letih je vstopil v sociološki promet koncept «globalizacija" 
(James, Steger 2014). Trenutno se ta izraz uporablja za opis različnih gospodarskih, 
kulturnih, družbenih in političnih sprememb, ki se dogajajo v naši družbi. Francoski 
znanstvenik Pierre Teilhard De Chardin v knjigi "Fenomen človeka" opazuje trende, 
ki se dogajajo v družbi, bralcem predstavlja sliko globalizacije in jo opisuje kot svet, ki 
“se zmanjša”. Znanstveni raziskovalec pravi, da je celotna človeška evolucija proces 
"megasinteze", ki se vse bolj pospešuje in na koncu vodi v "množično kohezijo" 
človeštva (Teilhard De Chardin , 2008). 

Nekatere značilnosti globalizacije so se pojavile v dobi antike. Zlasti Rimsko cesarstvo 
je bilo ena prvih držav, ki je uveljavila lastno hegemonijo nad Sredozemljem, kar je 
povzročilo globoko prepletanje vseh vrst kultur in nastanek medregionalne delitve 
dela v tej regiji.  

Globalizacija v obdobju XII-XIII stoletja se kaže, ko se je skupaj z začetkom 
napredovanja tržnih (kapitalističnih) odnosov v Zahodni Evropi pojavila hitra rast 
evropske trgovine in oblikovanje evropskega svetovnega gospodarstva (v skladu z 
definicijo I. Wallersteina, 1974) . V XVI - XVII stoletju so se zgodila geografska odkritja; 
trgovina raste med državami. 

Po drugi svetovni vojni se je globalizacija nadaljevala s pospešenim tempom, s 
tehnološkimi izboljšavami, ki so vodile do hitrega pomorskega, železniškega in 
zračnega prometa ter dostopnosti mednarodne telefonije. 

V zadnjih letih postaja proces globalizacije vse bolj aktualna in pogosto obravnavana 
tema. V zvezi s tem se pojavljajo različni pogledi, ki so povezani s konceptom 
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globalizacije, njenim bistvom, manifestacijami in trendi. Obstajata dva popolnoma 
nasprotna pogleda “globalistov” in “antiglobalistov”.  

Znani ameriški znanstvenik Thomas Friedman je globalizacijo opredelil kot 
«prevladujočo geopolitično značilnost novega stoletja». Simbol modernosti je «World 
Wide Web, informacijsko omrežje, ki združuje vse in vsakogar» (Friedman, 2005).  

Po mnenju globalistov proces globalizacije ustvarja povsem nove možnosti izbire.  
Odstranjuje ovire za informiranje, gibanje, komunikacijo, mednarodno trgovino in 
industrijsko sodelovanje. Globalisti vidijo, da globalizacija vodi v povečanje 
mobilnosti dela, kapitala, blaga in informacij, odpira možnosti za gospodarsko 
učinkovitost in človeški razvoj. Za milijone ljudi je globalizacija povezana z upanjem 
na boljše življenje (GlobalizationPedia) s pravico do lastne izbire in svobode, 
možnostjo izobraževanja na dobrih univerzah in dela v prestižnih podjetjih. 

Nasprotniki globalizacije menijo, da je ta proces produkt transnacionalnih korporacij 
in industrijskega Zahoda. V svojem bistvu je nedemokratičen, pogosto uničujoč, ki 
posameznim državam in človeštvu kot celoti jemlje možnost trajnostnega razvoja. 
Prepričani so, da je globalizacija proces, ki nosi grožnjo. Povzroča težave, kot so 
globalno segrevanje, onesnaževanje okolja, nenadzorovani migracijski tokovi, izguba 
delovnih mest in uničenje tradicionalnih vrednot (Laczko, Aghazarm, 2009). Globalni 
trendi po besedah profesorja harvardske univerze Samuela Huntingdona ne 
združujejo, temveč si civilizacije nasprotujejo. Ekonomska modernizacija, internet in 
globalizacija morda vodijo k dvigu življenjskega standarda v različnih delih planeta, 
vendar hitrost sprememb povzroča dezorientacijo in zmedo. Svet postaja hitrejši in 
ljudje čutijo strah v novem neznanem okolju (Huntington, 2011).  

Angleški sociolog E. Giddens ugotavlja, da globalizacija ni en proces, temveč 
kompleksna kombinacija številnih procesov. “Razvijajo se protislovno ali celo v 
nasprotnih smereh” (Giddens, 2001). 

Francoski sociolog E. Durkheim sodobni svet označuje kot “svet brez podpore”. 
Poudarja, da "nihče ne more dati opore temu svetu in nihče ne najde opore v njem”. V 
svetu brez podpore je človek lahko svoboden in neodvisen, a pride obdobje, ko se 
svoboda spremeni v “anomijo”(Little, 2016). Proces, ki mu pravimo globalizacija, je 
“dvojne narave” ugotavlja avtor . Medtem ko gospodarstvo zahteva vedno širši 
prostor, so ljudje ranljivi zaradi izgube svojih nacionalnih korenin (Little, 2016). 

Vsekakor pa moramo izhajati iz dejstva, da je globalizacija objektivna realnost 
sodobnega sveta, naravni zgodovinski proces. Ni ga mogoče prezreti, ustaviti ali 
odložiti. 

David Dollar primerja globalizacijo s hitrim vlakom, na katerega se države lahko 
usedejo le, če “zgradijo platformo”. Pravzaprav zgraditi platformo pomeni ustvariti 
temelje, ki zagotavljajo uspešno delovanje države. Vključuje lastninske pravice, 
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pravno državo, osnovno izobraževanje in zdravstveno varstvo, varno infrastrukturo 
(npr. pristanišča, ceste in carino) itd (Dollar, 2001). 

 Iz navedenega vidimo, da se je globalizacija izkazala za precej nasprotujoč proces, ki 
je človeštvu prinesel tako velike dosežke kot težave. 

 

 

1.2 Kako se proces globalizacije kaže v Evropi 

To poglavje opisuje vlogo, ki jo igra proces globalizacije v evropskih državah. 

Z nastopom takega pojava, kot je globalizacija, se je v evropskih državah veliko 
spremenilo. Pomembno je povedati, da so evropske države pravočasno spoznale 
sposobnost človeka, da se z raziskovanjem in eksperimentiranjem preobrazi in si 
podredi sile narave (European History, 2015). Tako so Zahodna Evropa in za njo druge 
države Zahoda v XVIII-XIX stoletju lahko dosegli pomemben tehnični napredek in rast 
na podlagi produktivnosti dela, aktivnega razvoja mednarodne trgovine, vključevanja 
naravnih virov drugih držav v lastni gospodarski promet, tudi tistih, ki so še ostale na 
predindustrijski in predkapitalistični stopnji razvoja. Vse to skupaj je privedlo do 
dejstva, da je blaginja v zahodnih državah začela rasti s pospešeno hitrostjo. 
Zahvaljujoč uvozu novega blaga so ljudje začeli razumeti, da je mogoče živeti 
bogatejše, udobnejše in bolje kot njihovi predniki. Torej obstaja javna potreba po 
izboljšanju izobrazbene ravni in kvalifikacije delovne sile; proizvodnja raste. 

Prišlo je do zbliževanja držav in trgov, znižanja proizvodnih stroškov (zmožnost 
ustvarjanja blaga v tistih regijah, kjer je proizvodnja cenejša), preboja v tehnološkem, 
medicinskem in informacijskem smislu, širitve trgovine, rasti tujih naložb v 
mednarodnem poslovanju, mobilizacije ljudi, svobode govora in izbire. 

Diagrami prikazujejo pozitivno dinamiko, ki je povezana z nivojem in kakovostjo 
življenja v Evropi, stopnjo izobrazbe in zdravstvenega varstva, sistemom socialne 
zaščite, stopnjo gospodarske rasti, blaginjo, viri in tehnologijo. 
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Figure 1 Delež študentov med mlajšo generacijo v EU 
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Figure 2 Delež fantov in deklet, ki pridobijo visokošolsko izobrazbo 

 
Figure 3 Življenska doba 

 

Vidimo tudi, da se je odnos do izobraževanja spremenil tudi v pozitivno smer. Pomen 
je v tem, da v sodobnem gospodarstvu poudarek ni več toliko na materialnih dobrinah 
in storitvah, temveč na intelektualnem potencialu in inovativnem razvoju (Wiens in 
Jackson, 2015). Sposobnost vzdrževanja sodobnega in učinkovitega izobraževalnega 
sistema, povečanja intelektualne komponente delovne sile z usposabljanjem postajajo 
pomembna merila v sodobnem svetu. V kontekstu globalizacije interesi držav niso 
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omejeni na zmožnost doseganja in ohranjanja visokih stopenj gospodarske rasti, 
glavna kazalca sta kakovost življenja prebivalstva in stopnja človekovega razvoja. 

Z vsem tem Evropa privablja milijone ljudi z vsega sveta, mnogi si želijo študirati 
tukaj, delati ali živeti. 

K. Jaspers posveča posebno pozornost mladim v razmerah sodobnega sveta. 

Samozavestno izjavlja: “Vsak ve, kdor pridobi mlade, ima prihodnost” (Jaspers, 1994, 
354). Globalni problemi človeštva in proces globalizacije imajo mladinsko dimenzijo, 
“mladostni obraz” (Jaspers, 1994).  I. Ilyinsky je opozoril tudi na dejstvo, da: “Družba, 
ki vlaga v mlade (v njihovo izobraževanje, vzgojo, življenje, kulturo, zdravje itd.), 
vlaga v svoj napredek” (Ilyinsky). 

V Rigi je ena zanimiva skupnost z imenom “Young Folks”. Bistvo te skupnosti je 
večplasten razvoj najstnikov, da bi jih pripravili na odraslost. Obstaja možnost študija 
tujih jezikov, zgodovine, kemije, umetnosti, IT in mnogih drugih disciplin. Skupnost 
nenehno potuje in s tem razvija obzorja mladostnikov. Mladi se udeležujejo tudi 
mednarodnih forumov in konferenc, kjer zagovarjajo svoje poslovne projekte in celo 
prejemajo sredstva. Ta organizacija pomaga otrokom, da se znajdejo in razumejo, kaj 
jim je najbolj všeč ter pokažejo, kako deluje svet. 

 
Figure 4 Logo Young Folks 

 

2. GLOBALIZACIJA, INFORMATIZACIJA IN NJIHOV VPLIV NA MLAJŠO 
GENERACIJO 
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 2.1 Pozitivni učinki procesa globalizacije 

Vidimo, kako se naš svet spreminja, postaja globalnejši, bolj integriran, bližji. V 
sodobni znanstveni skupnosti se aktivno obravnavajo vprašanja, povezana s procesom 
globalizacije in njenim vplivom na posebej pomemben del družbe - mladino. Mladi so 
najbolj aktiven, mobilen in dinamičen del prebivalstva, so prihodnost vsake države, 
naroda ali družbe. 

Mlajša generacija ima številne značilnosti, ki jo razlikujejo od drugih starostnih skupin: 

1. Ima svoje cilje in interese. 

 2. Razlikuje se po različnih vrednostnih usmeritvah, pa tudi po pomanjkanju 
življenjskih izkušenj, kar povečuje verjetnost napak pri odločanju. 

 3. Mladina je objekt in subjekt socializacije. 

 4. Ima notranjo neskladnost in nestabilno psihično stanje, saj so v procesu postajanja 
osebe in doživljajo celo vrsto težav. Zaradi razmeroma kratkega starostnega obdobja 
imajo današnji mladi lahko težave z izbiro, svobodo, samozavestjo in svojim 
delovanjem. 

 5. Kot družbeni sloj je vir socialno-ekonomskega in duhovnega preporoda države, 
lahko pa ima tudi nasproten učinek (Kuznetsov, 2008). 

Mladi v vseh državah so glavni strateški vir naroda, so glavni vodniki 
družbenoekonomskega in tehnološkega napredka, naprednih idej globalizacije. 
Njihova ustvarjalna domišljija, ideali in energija so zelo pomembni pri zagotavljanju 
nenehnega gibanja družbe naprej (Akbari, 2016). 

Nadalje bomo opisali, katere pozitivne vidike prinaša globalizacija in kako vpliva na 
mlajšo generacijo. Mladi najhitreje obvladajo in uporabljajo komunikacijske in 
integracijske tehnologije prihodnosti, razvijajo mednarodne odnose z uporabo 
interneta in se aktivno vključujejo v različne družbene sfere sodobne družbe. Internet 
ima za današnjo mladino zelo pomembno vlogo. Odpira ogromne možnosti za 
obdelavo, kopičenje in prenos informacij. 

Spodaj predstavljamo rezultate intervjuja, ki so bili vzeti pri treh mladih ljudeh, ki 
trenutno živijo v Evropi. Prosili smo jih, naj povedo svojo zgodbo o selitvi. 

Postavljali so vodilna vprašanja o globalizaciji in o tem, kako je povezana z njihovim 
študijem in prostim časom. 

-Zakaj ste izbrali prav to državo? 

 -Kaj Vas privlači v Evropi kot celoti? 

 -Kaj za Vas pomeni globalizacija? 

 - Kakšni so dosežki modernosti, brez katerih si težko predstavljate sodobno življenje? 
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Če povzamemo odzive mladih, lahko opazimo veliko podobnosti. Vsi anketirani niso 
vezani na domovino. Dve dekleti zdaj študirata v drugi državi, tretja anketiranka pa 
zaradi možnosti dela na daljavo veliko potuje. Nihče ne obžaluje svoje izbire in načina 
življenja. Dva od treh udeležencev sta izbrala kraj za študij na podlagi svojih 
sposobnosti in okusov ter ocenila vse prednosti in slabosti. En udeleženec je priznal, 
da pri njem ni pedstavljala pomembno vlogo izbira kraja za študij. 

Raven in kakovost izobrazbe v velikih evropskih državah po njihovem mnenju igrata 
pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju človeka, poleg tega pa Evropa ponuja 
odlično priložnost za spoznanje človeka in iskanje samega sebe. 

Glede na raziskavo je jasno, da mladi živijo v koraku s časom, so zelo mobilni in 
njihovo življenje je neločljivo povezano s tehnološkim vidikom. 

Če povzamemo odgovore udeležencev, se pokaže, da mladi za razliko od otrok in 
mladostnikov uporabljajo svoje pripomočke bolj za študij ali delo in v tem vidijo veliko 
prednost (hiter dostop do vseh vrst informacij, raznolika predstavitev gradiva 
(besedilni dokumenti, video format, slike, prezentacije itd.), možnost uporabe 
interneta kjerkoli in kadarkoli, vse, kar potrebujete je vedno pri roki: v enem telefonu 
ali računalniku). 

Torej študentje za študij aktivno uporabljajo spletne knjižnice, spletne platforme s 
predavanji, izobraževalne videoposnetke, spletna mesta s potrebnimi informacijami 
za študij in predstavitev. 

V sodobnem svetu je možna tudi funkcija dela, ko človek ni vezan na pisarno in lahko 
dela tam, kjer mu je udobno. Tako eden od udeležencev ankete uporablja sodobne 
priložnosti za uvajanje spletnega poslovanja in razvoj profesionalnega okolja (spletno 
bančništvo, računovodstvo, spletni tečaji za razvoj poslovanja in širitev znanja). 

Internet se kot prostočasna dejavnost uporablja za preživljanje prostega časa in 
samorazvoj (igre, filmi, video klici, spletni seminarji, knjige). 

Mlajša generacija se najhitreje prilagaja novim trendom. Velik plus za milijone ljudi je, 
da sodobna tehnologija olajša, naredi hitrejše in zanimivejše naše življenje. Na primer, 
ni nam več treba voditi debelih poslovnih knjig in izračunavati rezultatov, računalnik 
naredi vse namesto nas. Študentom je predstavljena neomejena količina informacij, 
kjer bo vsak našel pravi odgovor.  

Takšni stvari, kot so tablice, računalniki ali elektronske table, so zelo spremenile 
učenje. Zdaj je gradivo predstavljeno na sodoben način in šolarjem je to zelo všeč.  

Naslednja pomembna značilnost je odprtost in visoka stopnja mobilnosti, ki omogoča 
iskanje in razvoj osebe v različnih državah in različnih območjih. Zaradi preglednosti 
mej se mnogi Evropejci počutijo svobodno. Oni lahko gredo na univerzo ali se 
zaposlijo kjerkoli, saj je izbire veliko več. Številne univerze po svetu ponujajo tudi 
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možnost izmenjave študentov z različnimi državami. Ta praksa vam omogoča 
razširitev obzorja, tako se seznanite z drugo kulturo, poiščete nove prijatelje, povečate 
svoj socialni kapital in se obogatite z novim znanjem. 

Glede na naš intervju je jasno, da vsi anketiranci, ki živijo v Evropi, menijo, da proces 
globalizacije ustvarja popolnoma nove pogoje za izbiro in daje neko svobodo. 

Nadalje je treba opozoriti na svobodo izbire. 

Vsi anketiranci so povedali, da sodobno življenje ljudi ne postavlja pred določeno 
dejstvo, ampak jim vedno daje izbiro. V tem vidijo veliko prednost, saj se lahko 
preizkusite na različnih področjih in poskušate nove stvari. Tako starodavna tradicija, 
kot je prenos poklica po dedovanju z očeta na sina, se zdi zdaj absurdna. Tako je bilo 
načelo dedovanja znanja zelo pogosto v starem Rimu in Grčiji. Takrat je veljalo kot 
častno podedovati očetov posel. Zdaj je sodobni svet odprt za vsakogar, tako da lahko 
počnemo, kar hočemo. Ženske vodijo svoja podjetja in jih zaradi tega nihče ne obsoja. 

Ob zaključku tega podpoglavja bi radi povedali, da so otroci in mladostniki veliko bolj 
optimistični glede prihodnosti. Za razliko od starejših verjamejo, da je svet z vsako 
generacijo boljši. To so rezultati nove mednarodne raziskave Otroškega sklada 
(UNICEF) (The Guardian, 2020). 

 

 2.2 Negativni vidiki globalizacije  

Z. Bauman je dejal, da "živimo v svetu univerzalne fleksibilnosti» (Bauman, 2008) in 
to izjavo po našem mnenju lahko obravnavamo z dveh strani. Sodobne realnosti so 
takšne, da poleg zgoraj navedenih pozitivnih vidikov globalizacija nosi tudi negativne 
dejavnike. Sodobna mladina, ki je del svetovne skupnosti, je precej občutljiva na vse 
težave in kataklizme, ki se dogajajo okoli. Mlajša generacija je bolj ranljiva za nove 
globalne izzive. 

Tako lahko izpostavimo naslednje negativne dejavnike, ki so povezani s procesom 
globalizacije. 

V zadnjih dveh desetletjih je eden od porajajočih se problemov v mladinskem okolju 
socialni infantilizem (Abdrakhimova), ki lahko bistveno spremeni podobo bodoče 
družbe: brezbrižnost, odtujenost, umik v virtualni svet, kar lahko povzroči zasvojenost 
z internetom in zmanjšanje socialnih vezi v realni komunikaciji na minimum ter 
spremenjen odnos mladih do dela. Pride do izgube ustreznega dojemanja realnosti. 
Politični učinek množične kulture ni nič novega. Mladi Evropejci so si veliko izposodili 
iz Amerike. Enostavne stvari, kot so modre kavbojke ali Coca-Cola, so mlajši generaciji 
omogočile, da se izrazijo sami. Vendar se je globalizacija začela spreminjati v 
amerikanizacijo. Globalizacijo pogosto poistovetimo z amerikanizacijo, ki je povezana 
s povečanim vplivom ZDA v svetu (Gaurab Gurung, 2016). Hollywood izda večino 



 

 
 
 

37 

filmov za svetovno distribucijo. Globalne korporacije izvirajo iz ZDA: Microsoft, Intel, 
AMD, Coca-Cola, Apple, Procter & Gamble, Pepsi in številna druga transnacionalna 
podjetja. McDonald's je zaradi svoje razširjenosti v svetu postal nekakšen simbol 
globalizacije (Ritzer, 1993). Ženske po vsem svetu menijo, da so Združene države 
rojstvo feminizma, znanstveniki so ustvarjanje Nobelovih nagrajencev, filmski 
gledalci obožujejo Hollywood, moški častijo ameriški šport, otroci pa Disneyland. 

Opozoriti je treba, da je danes zaradi procesa amerikanizacije najbolj nezaščitena 
mladina. Ameriški teoretik Z. Brzezinski to utemeljuje z dejstvom, da ameriška 
popularna kultura izžareva magnetno privlačnost predvsem za mlade po svetu 
(Brzezinski, 2016: 38). Tako so povsem naravna posledica amerikanizacije 
pomanjkanje domoljubja, vztrajnost v javnem življenju svoje države, izguba 
tradicionalne kulture in običajev, ločitev od zgodovinskih korenin ter zamenjava 
pojmov med mladimi. 

Z razvojem množičnih medijev je postalo možno z manipulacijo vplivati na zavest 
množic celega sveta. Nevarnost je v tem, da pride do izgube ustreznega dojemanja 
realnosti. Pod vplivom medijev si mladi pogosto oblikujejo napačne predstave o 
življenju. Problem sodobnega sveta je vstop v zgodovinsko areno “človeške mase”, ki 
se počuti enako kot vsi drugi in ne stremi k samoizboljševanju. 

Na valovih manipulacije množične zavesti, izgube tradicionalnih vrednot s strani 
ljudi, ločitve od zgodovinskih korenin se lahko najbolj lahkoverni, nenačelni ljudje 
podajo na pot ekstremizma in terorizma. Zato je nekakšen negativni odziv na 
globalizacijo rast teroristične dejavnosti (Li, Schaub, 2004). Na začetku XXI stoletja je 
terorizem začel pridobivati globalne značilnosti. 

 

ZAKLJUČEK 

 Prej je oseba, ki se je rodila pred več kot 100 leti, prehodila največ 50 km in je govorila 
samo na enem jeziku. Trenutno pa smo lahko v 24 urah kjerkoli na svetu in znamo 
govoriti več jezikov. Težave z razdaljo in jezikom niso več problem, saj so prenehale 
biti težava. Danes lahko jemo jagode, banane in drugo eksotično sadje kadarkoli v letu. 
Vse to so preprosti primeri globalizacije. Vendar pa iz dela vidimo, da je ta proces zelo 
kontroverzen pojav, ki vpliva na družbo tako pozitivno kot negativno, seveda pa ima 
tako kot vsak kompleksen proces stranski učinek. Toda kljub vsem nesoglasjem je 
globalizacija objektiven proces našega časa. 

Pri vsem tem imajo zelo pomembno vlogo mladi, naša prihodnja generacija. 
Seminarska naloga prikazuje, kako pomembno je biti pozoren na poseben pomen 
mladih v procesu stabilizacije in usklajevanja družbenih odnosov. To je pomembno, 
saj so prav predstavniki nove generacije nosilci tistih novih značilnosti družbe, ki bodo 
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v bližnji prihodnosti prevladovale v svetovnem merilu. Pomembno je razmišljati o 
vzgoji nove generacije v povezavi s temeljno preobrazbo sveta. 
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Marinka Bojc, Tanja Gomboc in Petra Polajnar 

MLADI V SVETU DIGITALIZACIJE IN GLOBALIZACIJE 
 

1 UVOD  

Temo mladi v svetu digitalizacije in globalizacije smo si izbrale zaradi njene 
trendovske aktualnosti in ker same generacijsko predsledimo generaciji Y oz. 
milenijcev, s katero se lahko še vedno poistovetimo, kljub našim letom in jo lahko 
kritično opazujemo in analiziramo. V nadaljevanju bomo definirale generacijske 
skupine, kdo so mladi oz. kateri generacijski skupini pripadajo. Generacijsko skupino 
mladih bomo definirale kot milenijce in jih umestile v kontekst procesov globalizacije 
in digitalizacije. Prikazale bomo, kako proces globalizacije vpliva na družbo in posebej 
na milenijsko generacijo.  

Tanja Gomboc je pisala v 2. poglavju: Mladi in njihova generacijska umeščenost, 
uvod, zaključek in empirični del.  

Petra Polajnar je pisala v 3. poglavju: Generacija milenijcev, zaključek, empirični del, 
združevanje.  

Marinka Bojc je pisala v 4. poglavju: Digitalne tehnologije, komunikacija milenijcev in 
uporaba digitalnih tehnologij v visokošolskem izobraževanju, uvod, empirični del, 
urejanje virov.  

Skupaj smo izvedle analizo intervjujev.  

Milenijci povezujejo dve generaciji: celotno generacijo Y in prvi del generacije Z. 
Predstavniki te generacije so osebe, rojene med letoma 1980 in 2001. Glavna značilnost 
dveh podskupin je ta, da je prvi del odraščal z računalniki, mobilnimi telefoni in video 
igricami, drugi del pa s tablicami, pametnimi telefoni in z aplikacijami. (Vir: 
https://iprom.si/slovar/milenijci-milenijska-generacija/)  

Obe generaciji življenjsko zaznamuje odraščanje in izobraževanje z digitalno 
tehnologijo, katera generacijo identificira. Posledično je prišlo do sprememb tako v 
načinu komunikacije, vrednote se spreminjajo, kulturne distance se zmanjšujejo. 
Raziskale in analizirale bomo vpliv procesov globalizacije in digitalnih tehnologij na 
generacijo milenijcev in jih primerjale s predhodnimi generacijami.  

 

2 Mladi in njihova generacijska umeščenost  

Če želimo govoriti o milenijski generaciji, moramo najprej opredeliti, kaj generacija 
sploh je. Z izrazom generacija pojmujemo posameznike, ki živijo v približno istem 
času, pripadnike pa razdelimo na mlado, sredno in tretjo generacijo.  
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Definicij za generacije obstaja več, če pa uporabimo splošno, so generacije »skupina 
posameznikov podobne starosti, ki so živeli na določenem prostoru in doživeli iste 
zgodovinske (politične, ekonomske, socialne, ali družbene) dogodke v določenem 
obdobju.« (Vir: https://www.zurnal24.si/slovenija/generacije-v-sloveniji-preverite-
kateri-pripadate-343316)  

V našem okolju trenutno živi pet generacij, med katerimi obstajajo razlike v vrednotah, 
zgodovinskih dogodkih, ki so imeli na njihovo življenje vpliv, nenazadnje pa tudi v 
stopnji razvitosti tehnologije, ki pomembno vpliva na dogajanje v družbi. Zamenjajo 
se približno na dvajset let, ni pa natančne opredelitve od kdaj do kdaj traja določena 
generacija. V starostnem obdobju mladih ljudi med 15 in 25 let, se lahko na podlagi 
intenzivnih dogodkov v okolici oblikujejo vrednote in stališča posameznika, ki ga 
spremljajo skozi življenje. (Vir: https://www.dnevnik.si/1042845608)  

Ljudje smo socialna bitja in po naravi stremimo k temu, da pripadamo določeni 
skupini. V skupinskih grupiranjih člani skozi skupne življenjske izkušnje razvijamo 
skupinsko identiteto, podobna stališča in oblikujemo skupne kulturne vrednote.  

Turk (2015) v svojem delu izpostavi, da imamo danes zaradi hitrega tempa življenja 
manj časa za pogovore in druženje. Osebni stik se je spremenil v virtualno druženje, 
kar vpliva na spremembe v navadah komuniciranja.  

Informacijska komunikacijska tehnologija (IKT) omogoča lažje komuniciranje in 
ohranjanje stikov s prijatelji iz različnih delov sveta. Preko socialnih omrežij lahko 
spoznamo nove prijatelje ali partnerje. (Oblak 2003 citirano v Turk 2015, 2; vir: 
http://www.ediplome.fm-kp.si/TurkEva20151223.pdf) Iz te ugotovitve izhajam, ko 
navajam, da se zaradi globalizacije na področju komunikacije rušijo temelji 
tradicionalnih kulturnih vrednot in utirajo nove poti k univerzalnosti in zmanjševanju 
medkulturnih distanc.  

 

2.1 Generacija vojne: –1945  

V literaturi ni zaslediti pravega poimenovanja za generacijo pred babyboomerji, je pa 
za njih značilno, da jih je zaznamovala prav 2. svetovna vojna, zato se tej generaciji 
reče generacija vojne. V tej generaciji so globoko zakoreninjene tradicionalne vrednote. 
Postaviti so morali gospodarstvo na novo. Trdo delo brez pohval jih je oblikovalo v 
generacijo, ki ceni red in disciplino. V takratnem obdobju je veliko Slovencev živelo na 
podeželju, kjer so bili vzgajani v duhu tradicionalnih vrednot, borili so se tako za 
preživetje kot za ohranitev nacionalne identitete. (Vir: 
https://www.dnevnik.si/1042845608)  
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2.2 Baby boom generacija: 1946–1965  

V baby boom generacijo uvrščamo posameznike, rojene med leti 1946 in 1965. Ime je 
dobila po eksploziji rojstev, do katere je prišlo po vojni. To so bila leta, zaznamovana 
z napredkom na področju informacijsko komunikacijske tehnologije, ljudje so se selili 
iz podeželja v mesta. Pripadniki te generacije svoje dosežke izražajo s statusnimi 
simboli, na primer z avtomobili in hišami. Z materialnimi dobrinami so gradili svojo 
zunanjo podobo. To je generacija naših staršev, ki svojo aktivno delovno kariero 
zaključuje - razen profesorjev, zdravnikov, menedžerjev, ki so še vedno aktivni in v 
stiku z novostmi.  

(Viri: https://www.dnevnik.si/1042845608 in 
https://www.zurnal24.si/slovenija/generacije-v-sloveniji-preverite-kateri-pripadate-
343316)  

 

2.3 Generacija X, 1966–1980  

Generacija X je rojena med leti 1966 in 1980. To je naša generacija. To je bil čas, ko so 
se dogajale hitre družbene spremembe, kot posledica vietnamske vojne in padca 
berlinskega zidu. Ta generacija se rada izogiba negotovosti, »varna služba«, ugled, 
dosežek in spoštovanje nam veliko pomeni. V teh letih smo dobili tudi svoje prve 
walkmane in osebne računalnike. Osebni računalniki so bili v gospodinjstvih prava 
redkost, temu lahko pripišemo našo slabšo računalniško pismenost. Kljub 
usmerjenosti k kvalitetnemu preživljanju prostega časa, je delo še vedno na prvem 
mestu. (Vir: https://www.dnevnik.si/1042845608)  

 

2.4 Generacija Y, 1981–1995  

»Milenijce oziroma pripadnike generacije Y, rojene med leti 1981-1995, imenujejo tudi 
generacija Jaz.« (Vir: https://www.zurnal24.si/slovenija/generacije-v-sloveniji-
preverite-kateri-pripadate-343316) V družbi je v tem času zavladala nestabilnost na 
področju zaposlovanja in stanovanjske problematike. Pomemben zgodovinski 
dogodek, ki se je zgodil v času te generacije je 11. september, ko se je svet spremenil 
zaradi strahu pred terorizmom. V Sloveniji je ta generacija zaznamovana z razpadom 
Jugoslavije in rojstvom samostojne države Slovenije. V tem času smo se otresli 
socializma in prešli h kapitalizmu, začeli smo se vključevati v zahodni svet. Kot 
pomembnejši tehnološki napredek se v ospredje postavi mobilna telefonija in internet. 
Pravzaprav se je internet v tem času zelo hitro širil. Milenijci svoj razgiban življenjski 
slog zelo radi prikazujejo na družabnih omrežjih. Na začetku svojega življenja so imeli 
milenijci še stik z analogno tehnologijo, ki jo je nadomestila digitalna. Milenijci so 
značilni po svoji sproščeni uporabi tehnologije, saj so z njo odraščali. Internet in 



 

 
 
 

43 

družabna omrežja omogočajo komuniciranje izven državnih meja, kar je posledično 
pripeljalo do vse večjega globalnega povezovanja, pri čemer so se srečevale različne 
kulture. To je tudi razlog, da je ta generacija strpnejša in prilagodljivejša v socialnih 
stikih. Hiter tempo življenja in spremembe jim niso tuji, radi razvijajo svoje 
sposobnosti in se preizkušajo na različnih delovnih mestih. Ta generacija velja za 
najbolj formalno izobraženo med vsemi generacijami do sedaj. Pomembna jim je 
uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem, fleksibilen urnik in mobilnost, 
zato si prizadevajo za delo od doma, kjer je to mogoče. (Vir: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/GeneracijaYnadelovnemmestu)  

Šeme Todorović (2016) v svojem delu pri sklicevanju na Suhadolnika (2016) navaja, da 
med milenijci upada zanimanje za velike družbene teme, kot so politika, vera in delo. 
Veliko pa jim pomeni družina in medosebni odnosi, so naklonjeni liberalnim 
vrednotam, svobodi mišljenja in delovanja. So odprti za sprejemanje novosti, 
spremembam v družbi se zlahka prilagajajo. Ne želijo biti del institucij in obstoječe 
kulture dela, svoj delovni čas si radi prilagajajo sami in niso pripadni delodajalcu. So 
individualno usmerjeni in zelo tekmovalni. (Suhadolnik 2016, 11-16; Musil in Lavrič 
2011, 396-398, citirano v Šeme Todorovič 2016, 17)  

 

2.5 Generacija Z: 1996–2020  

V generacijo Z štejemo posameznike, rojene med leti 1996 in 2020. Je generacija ljudi, 
ki je že v zgodnjem otroštvu prišla v stik s sodobno tehnologijo in so neprestano 
priključeni na internet. So računalniško izjemno pismeni in vešči komuniciranja na 
družabnih omrežjih. Zgodovinski dogodek, ki zaznamuje to generacijo je svetovna 
finančna kriza. V primerjavi s prejšnjimi generacijami se bolj izogibajo negotovostim, 
manj je zabeleženih zanositev v najstniških letih in uporabe prepovedanih substanc, 
bolj se pa posvečajo študiju in karieri. So vedno bolj individualno usmerjeni. (Vir: 
https://www.dnevnik.si/1042845608)  

 

3 Generacija milenijcev  

Milenijsko generacijo različni avtorji različno pojmujejo, prav tako ni definirano v 
splošnem, kdaj natančno je njen začetek in kdaj njen konec. Šeme Todorović (2016, 13) 
navaja nekaj avtorjev, ki različno definirajo časovni razpon te generacije: rojeni od 
1981-1999 (Bolton et. al. 2013), 1982-2000 (Rich 2008, 73), 1982-2002 (Littman 2008) ali 
1982-2005 (Howe in Strauss 2000).  

Po Viragu (2017) v Izzivih managementa talentov glede na zaposlitvena pričakovanja 
generacije Y, v najširšem pomenu velja, da gre za skupino, rojeno med 1980 in 2000 in 
je zadnja, ki trenutno aktivno vstopa na svetovni trg dela. (Virag 2017, 10)  
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Po Šeme Todorović (2016) milenijci demografsko sledijo generaciji X in so po številu 
kar enkrat in pol številnejši od predhodne generacije. (Šeme-Todorović 2016, 13)  

K temu dodajamo še definicijo, s katero Pavasović Trošt (2019) opisuje posamezno 
»generacijo, kot skupino ljudi, ki si deli posebno kulturo ali identiteto, ker so doživeli 
enake dogodke v približno enakem obdobju svojega življenja«. V nadaljevanju tudi 
meni, da so globalizacija, družbeni mediji in uvažanje zahodne kulture razlog, da o 
milenijcih danes govorimo kot o »edinstveni globalni generaciji.« (Vir: 
https://www.mqportal.si/milenijci-navodila-starejsim-za-uporabo) 

 

3.2 Glavne značilnosti milenijcev  

Generacija milenijcev se razvije v digitalni dobi, s pojavom mobilne tehnologije ter že 
prej, s pojavom interneta. Kot je opisano v Šeme Todorović (2016), Prensky (2001) 
milenijce opredeli kot »digital natives«, njihov naravni jezik je digitalni jezik, ki je 
pravzaprav njihov materni jezik, saj so se rodili v digitalni dobi. V vsakem primeru 
ima tehnologija s katero rastejo milenijci tako prednosti kot slabosti. Če jih primerjamo 
s predhodnimi generacijami, konzumirajo informacije zelo hitro in sočasno. Kot navaja 
Prensky (2001), »so pri svojem delovanju naklonjeni vzporednim procesom in zmorejo 
opravljati več nalog hkrati.« (Prensky 2001 citirano v Šeme Todorović 2016, 13)  

Šeme Todorović (2016) jih tudi omenja, da so milenijci »potomci staršev, ki so razvijali 
kariero in ekonomsko blaginjo na račun osebnega in družinskega življenja.« (Šaponja 
2010 citirano v Šeme Todorović 2016, 13) Želijo si takojšne uresničitve zastavljenih 
ciljev in interesov.  

 

3.3 Vedenjske značilnosti milenijcev  

Kot je znano, so na vedenjske značilnosti milenijcev vplivala zgodnja in pogosta 
izpostavljenost tehnologiji, kar bomo skušali dokazati z našo raziskavo v nadaljevanju 
naloge. Glede na prejšnje generacije se razlikujejo v osebnih lastnostih, vrednotah dela, 
odnosih in motivaciji. Hitro razvijajoča se digitalna tehnologija, dostopno 
izobraževanje in visoka podpora družine je pripomogla k temu, da so bolj skeptični, 
odprti za spremembe, tolerantni do različnosti, boljši učenci in da učinkovito 
opravljajo več nalog hkrati. Poleg vsega naštetega pa se kasneje osamosvojijo, saj želijo 
narediti vse »prav«. Melenijci podaljšujejo svoje bivanje pri starših in se kasneje 
osamosvojijo, zato se jih je prijelo ime »Peter Pan generacija«. (Šeme Todorović 2016, 
13-14)  

Šeme Todorović (2016) se pri ključnih vedenjskih značilnostih sklicuje po Sweeney 
(2016), ko definira milenijce kot tiste, ki so zrasli z občutkom, da lahko izbirajo med 
več možnostmi, zato so pri izbiri svojih produktov ali storitev bolj selektivni. V 



 

 
 
 

45 

primerjavi s prejšnjimi generacijami ne potrebujejo potrditve za svoj izbor, nad tem 
želijo sami imeti nadzor. Učijo se na izkustven način, namesto navodil raje izberejo 
raziskovanje skozi delo in interakcijo. Aktivno se vključujejo v učenje, če jim le-to nudi 
možnost izkušnje skozi računalniške simulacije, računalniške igrice,.. Zelo radi 
izkoristijo različne možnosti, temu v prid fleksibilno razporejajo svoj čas, pričakujejo 
da se bodo temu prilagodili tudi drugi. Njihova želja po udobju terja produktivnost 
po njihovi volji, zato pričakujejo prilagoditve. Milenijci težijo k personalizaciji in 
prilagodljivosti in pričakujejo izdelke in storitve s takšnimi lastnostmi, ki bodo 
zadovoljile njihove spreminjajoče potrebe. Ne marajo neproduktivnih procesov, 
sposobni so izvajati več nalog hkrati in so pri tem učinkoviti. Ta »multitasking« jim 
omogoča, da čas, ki ga prihranijo zaradi svoje učinkovitosti porabijo za dejavnosti, ki 
so jim v veselje. Usmerjeni so k rezultatom, izbirajo zanesljive procese in storitve, ki 
jim omogočajo hitrejšo interakcijo. Kot digitalni domačini se takoj prilagodijo 
tehnološkim novitetam. Da o večurnem igranju računalniških in drugih igricah niti ne 
govorimo. Ves čas so interaktivni, željni sodelovanja in tekmovanja s svojimi prijatelji 
ali zgolj z naključnimi tujci, s katerimi se povezujejo v baze iz celega sveta. Učijo se 
skozi igro, saj brati ne marajo. Komunicirajo z IM (instant messaging), tekstovnimi 
sporočili in pogovori preko mobilnih telefonov. Ves čas morajo biti komunikacijsko 
dostopni, ne glede na to, kje se nahajajo in takšne komunikacijske storitve pričakujejo 
od svojih ponudnikov. »Prepočasi« delujoči računalniki, aplikacije, mobiteli jih 
spravljajo dobesedno ob živce. Seveda so tudi željni sodelovanja, so kooperativni, 
učinkoviti, spoštujejo znanja in izobraženost ljudi. Milenijci so tisti, ki imajo radi 
uravnoteženo zasebno in poklicno življenje. Svojega prostega časa ne želijo žrtvovati s 
prekomernim delom. Seveda pričakujejo, da bodo na svojem delovnem mestu zaslužili 
več kot njihovi starši. (Sweeney 2016 citirano v Šeme Todorović 2016, 14-16)  

Kot navaja Šeme Todorović (2016) imajo milenijci do blagovnih znamk drugačen 
pristop, saj se čutijo kot močne porabnike. Zato je naloga podjetij in blagovnih znamk, 
da dobijo vpogled v lastnosti milenijcev, ker v nasprotnem primeru ne bodo uspešne. 
(Šeme Todorović 2016, 16) Milenijci jih bodo bojkotirali, ker ne delijo njihovih vrednot 
na področju diskriminacije.  

 

3.4 Vrednote in lastnosti milenijcev  

Šeme Todorović (2016) se pri opisovanju vrednot sklicuje na Ule (2008) in njeno 
publikacijo »Za vedno mladi? Socialna psihologija odraščanja«. Opisane so kot 
normativna vodila pri oblikovanju življenjskih poti, v odnosih in razmišljanju. 
Vrednote naj bi notranje usmerjale posameznika pri njegovem delovanju, mu 
sugerirale, kaj je »prav« in kaj »narobe«, kaj si želeti in kaj misliti v medsebojnih 
odnosih in širše v opredelitvi socialnih vlog. Sistem vrednost pa je potrebno ločiti na 
družbene in osebne. Prvi sistem oblikuje prevladujoča družbena ideologija, ki poskuša 
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vplivati na razmišljanje in delovanje ljudi. Govorimo lahko o odprtem družbenem 
sistemu vrednot oz. o etičnem družbenem kodeksu. Lahko pa govorimo o 
usmerjevalni družbeni ideologiji in to v primerih, ko različni ideološki sistemi 
vsiljujejo ljudem svoj izbor vrednot, kot so verski, politični,.. (Šeme Todorović 2016, 
17)  

Avtorji kot npr. Musil (2010) in Lavrič (2010) ter Ule (2008), omenjajo premik v 
vrednotah generacije mladih. Ti naj bi bili bolj usmerjeni k pragmatizmu, se posvečali 
uspešnosti v odnosih, zasebnosti in poklicu. Kar se sodobne družbe tiče, lahko 
govorimo o fluidni in spremenljivi strukturi vrednostnih usmeritev, premik pa naj bi 
bil od »materialno-kariernih«, k »postmaterialno osebnostnim«. (Šeme Todorović 
2016, 17)  

Kljub zaznanemu upadu pomena velikih družbenih tem, kot so politika, vera in delo, 
družbeni problemi in spremembe, pa vseeno prevzemajo odgovornosti v svoje roke. 
Pomembni so jim medsebojni odnosi, kakovost preživljanja časa, vrednote kot so 
zdravje, pristno prijateljstvo in družinsko življenje. Naklonjeni so liberalnim 
vrednotam oz. so liberalistični, so tolerantni, svobodni v mišljenju. Spremembe v 
družbi jim ne predstavljajo večjih težav, jih sprejemajo, kljub temu sami sebi ne 
povzročajo dodatnih bremen. V večini so zelo odprti, družbeno zavedni, radovedni, 
samozavestni, inovativni. Zelo pomembno jim je, da si svoj prosti čas razporejajo sami. 
Ne želijo biti del institucije, delodajalcu naj ne bi bili pripadni. (Šeme Todorović 2016, 
17)  

Kljub vsemu so na delovnem mestu sodelovalno naravnani, timski delavci, 
ambiciozni, fleksibilni, navajeni na nestrukturiran pretok informacij, tehnološko 
napredni in tudi »izpodbijanje« avtoritete jim ne predstavlja težav. Iščejo priložnosti 
in si želijo občutka, da je njihovo delo smiselno. Njihova motivacija je ravnotežje med 
delom in zasebnim življenjem. (Pavasović Trošt, 2019)  

In če nadaljujemo z vrednotami, ki se navezujejo na njihovo osebno življenje, potem 
lahko že izvzeto iz raziskave posameznih vrednot slovenskih milenijcev po Musil in 
Lavrič (2010) sklepamo, da jim je najpomembnejše zdravje, družina in prijatelji. Sledi 
svoboda, medtem ko jim npr. statusno materialne vrednote ne predstavljajo nekega 
večjega zadovoljstva. (Musil in Lavrič 2010, 397; vir: 
http://arhiv.mlad.si/files/knjiznica/mladina2010-2(1).pdf)  

Milenijce med drugim zelo zanima dobra služba oz. poklic, spolnost, ljubezen, zabava. 
Zelo radi tudi potujejo. Pozornost namenjajo temam, ki se jih vsakodnevno pritičejo. 
So individualisti, kar se odraža v njihovi tekmovalnosti, čemur botrujejo negotove 
družbene razmere in še težje razmere na trgu dela. (Musil in Lavrič 2010, 399)  
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Do politike, vojske, vere in z njimi povezane tematike, ne kažejo večjega interesa in iz 
tega lahko sklepamo, da gre pri njih za prevlado individualnih interesov in manjši 
interes za pomembne družbene teme. (Musil in Lavrič 2010, 399)  

Kljub vsemu, so jim okoljska vprašanja visoko na vrhu med prioritetami, tako po svetu 
(npr. Greta Thunberg, švedska okoljska aktivistka), kot tudi v Sloveniji, primer 
uspelega referenduma v letu 2021 »Gibanje za pitno vodo«.  

Če povzamemo po Musil in Lavrič (2010), kar se tiče zanimanja milenijcev za 
posamezna področja, lahko govorimo o interesu za vsakdanje teme in področja, ki 
temeljijo predvsem na dolžnostih do samega sebe in manj na dolžnostih do družbe. 
(Musil in Lavrič 2010, 399). 

Po Musil in Lavriču (2010) se trend rasti zasebnosti (npr. zdravje, družina, prijatelji) 
pri slovenskih mladih nadaljuje, po drugi strani pa še vedno upada zanimanje za 
velike družbene teme kot je politika. Mladi se interesno usmerjajo na vsakdanje teme, 
ki se neposredno dotikajo njihovega življenja. Pri tem pa se časovno tudi povečuje 
poudarek na individualnosti in tekmovalnosti kot strategiji spoprijemanja z 
negotovimi in spreminjajočimi se družbenimi razmerami, v katerih mladi živijo. 
(Musil in Lavrič 2010, 402-403)  

Pomemben jim je prosti čas in ukvarjanje s športom, obiskovanje sorodnikov. 
Primerjava leta 2010 z letom 2000 je pokazala, da mladi manj časa namenjajo 
spremljanju kulturno umetniških vsebin, bistveno več časa pa kulturno umetniškemu 
ustvarjanju. (Kirbiš 2010, 258)  

Poleg druženja z vrstniki svoj čas radi preživljajo v družinskem krogu, se udejstvujejo 
v raznih športnih in kulturno-umetniških dejavnosti ter spremljajo medije z uporabo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. (Kirbiš 2010, 250)  

(Vir: http://arhiv.mlad.si/files/knjiznica/mladina2010-2(1).pdf)  

Kot navaja Kirbiš (2010), 82% mladih skoraj vsak dan uporablja splet. Delež takih 
uporabnikov spleta je v Sloveniji nad povprečjem. (Kirbiš 2010, 283)  

(Vir: http://arhiv.mlad.si/files/knjiznica/mladina2010-2(1).pdf)  

Kirbiš (2010) navaja, »da uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije ne 
izpodriva neposrednega medosebnega komuniciranja, temveč je z njim pozitivno 
povezana.« Pravi še, da se »pri slovenski mladini podoben pozitiven odnos kaže med 
pogostostjo uporabe IKT na eni ter kulturnimi, umetniškimi, humanitarnimi in 
političnimi dejavnostmi na drugi strani.« (Kirbiš 2010, 285)  

Šeme Todorović (2016) se sklicuje na Ito in druge (2009), ko navajajo, da vseh 
dejavnosti ni mogoče klasificirati v strukturirani ali nestrukturirani prosti čas. Kot 
primer se omenjano ustvarjalne in kulturne dejavnosti, ki spadajo med ekspresivna 
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dela in jih ni mogoče poučevati kot konvencionalne oblike udejstvovanja. Med 
ekspresivna dela štejemo tiste dejavnosti, skozi katere posameznik izrazi svojo 
osebnost in svoj osebni svet. Kaj si bo milenijec izbral, pa je tesno povezano z uporabo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, predvsem spleta. (Ito in drugi 2009, 
navedeno v Šeme Todorovć 2016, 21) 

Za nas je zanimiva raziskava Kirbiša (2010), ki je raziskal vsakodnevne dejavnosti 
milenijcev tako, da je ugotavljal širše področje dejavnosti v primerjavi s prostim časom. 
Porabljen čas je meril v minutah in prišel do rezultatov, da za druženje s partnerjem 
porabijo v povprečju 104 minute, za računalniške aktivnosti 97 minut, za poslušanje 
glasbe 91 minut, 90 minut za preživljanje časa s prijatelji in vrstniki. Preostali čas 
namenijo obiskom lokalov, zabav, tudi lenarjenju. (Kirbiš 2010, 258— 259)  

(Vir: http://arhiv.mlad.si/files/knjiznica/mladina2010-2(1).pdf)  

Spet druga podobna analiza Kirbiša (2010) je bila izvedena za prostočasne dejavnosti. 
Pokazala je, da poleg časa, ki ga namenijo preživljanju z vrstniki in partnerji, veliko 
časa namenijo ukvarjanju s športi. Ugotovljena pa je bila tudi rast udejstvovanja v 
kulturnih dejavnostih, kot motivu druženja s prijatelji. To se je pokazalo v obiskovanju 
koncertov, gledališč in kulturno- umetniškem ustvarjanju. (Kirbiš 2010, 259—262)  

(Vir: http://arhiv.mlad.si/files/knjiznica/mladina2010-2(1).pdf)  

Že omenjeno tekom naloge, je bil pričakovan slabši interes ukvarjanja s političnimi 
aktivnostmi, saj jih ne zanimajo družbene in politične teme.  

Povzamemo lahko, da so vsakodnevne dejavnosti milenijcev pogosto vezane na 
preživljanje časa za računalnikom, prostočasne dejavnosti pa namenijo druženju s 
prijatelji in partnerji. Skrbijo za svoje dobro telesno počutje in so dejavni na področju 
ustvarjanja.  

 

4 Digitalne tehnologije, komunikacija milenijcev in uporaba digitalnih tehnologij 
v visokošolskem izobraževanju  

Milenijci so odrasli z digitalno tehnologijo, posledica tega je, da ima le-ta osrednjo 
vlogo v njihovem življenju. Digitalna tehnologija je že tako preplavila svet, da lahko 
rečemo, da le redki ne uporabljajo interneta. Ena izmed glavnih značilnosti milenijcev 
je ta, da opravljajo več dejavnosti hkrati, na ta način uporabljajo tudi sodobno 
internetno komunikacijsko tehnologijo (IKT). Naenkrat komunicirajo preko mobilnih 
telefonov, bodisi preko klicev ali sms sporočil, uporabljajo elektronsko pošto, 
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, igrajo igrice in poslušajo glasbo, brskajo po 
YouTubu.  
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Milenijci so navajeni neverjetno hitro preklapljati med različnimi aktivnostmi, 
istočasno lahko izvajajo več aktivnosti, posledično pričakujejo hitro in učinkovito 
delovanje tehnologije.  

Na podlagi različnih spletnih orodij so ves čas na tekočem z informacijami in dogodki, 
kar vodi v zmanjšanje branja knjig in časopisov. Milenijci so stalno povezani s svojimi 
vrstniki preko socialnih omrežij, tako imajo tudi nadzor nad krajem, časom in hitrostjo 
komuniciranja – v realnem času in poceni lahko vzpostavijo komunikacijo z nekom na 
drugem koncu sveta. S pomočjo virtualnega sveta se informirajo, med seboj povezujejo 
ter na ta način tudi primerjajo in tekmujejo. Po mnenju mnogih avtorjev milenijci 
osebno komunikacijo nadomeščajo z virtualno, zaradi česar jih označujemo tudi kot 
zombije.  

Milenijci uporabljajo mobilno telefonijo za razvoj in navezovanje intimnih odnosov, 
mobilna telefonija je postala del lastnega sebstva, saj se ob uporabniku nahaja vedno 
in povsod. (Kuhar 2007)  

Mladi so označeni tudi kot digitalni domorodci, saj so pametni telefoni in internet del 
njihovega vsakdanjika. (Šeme Todorović 2016, 13) Digitalni svet jim pomeni kraj za 
sprostitev, zabavo in igro ter umik iz realnega sveta. Prenosni računalnik, pametni 
telefon in splet so danes osnova za vzdrževanje komunikacije.  

V času fizične ločenosti, je mobilni telefon sredstvo, ki daje občutek nenehne 
navzočnosti in intimnosti s sogovorniki. (Gergen 2002 v Šeme Todorović 2016, 23)  

Na staranje generacije milenijcev vpliva družbeni in kulturni kontekst. Zanj je značilen 
tehnološki napredek in uspešno gospodarstvo.  

Socialni mediji, ki imajo vsak dan pomembnejšo vlogo, so v bistvu množica 
medmrežnih aplikacij, ki so se razvile na podlagi tehnološkega napredka, temeljijo pa 
na družbenih vrednotah in prepričanjih.  

Uporaba digitalnih tehnologij v šolstvu je kot sestavni del učenja postala norma, saj 
virtualno učno okolje in druženi mediji vse bolj zavzemajo svoje mesto v učnem 
procesu.  

Kljub temu, da socialni mediji niso bili razviti v izobraževalne namene, so močno 
gonilo sprememb v praksah izobraževanja. Digitalne tehnologije omogočajo dostop do 
uporabnih virov informacij, ki jih mladi potrebujejo pri učenju, tako so v veliki 
prednosti v primerjavi s povojno generacijo. Če so znanstveniki nekoč pri iskanju 
literature za pisanje znanstvenih člankov porabili tudi po nekaj mesecev, je to danes 
popolnoma drugače.  

Tako, kot so tehnologije preoblikovale storitveno industrijo, so vplivale tudi na visoko 
šolstvo, kjer s pomočjo digitalnih orodij zmanjšajo čas iskanja potrebnih virov za 
produkcijo novih del. Vendar je pomembno poudariti, da povečanje ene vrste 
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produktivnosti lahko spremlja poslabšanje na drugem področju – drugače povedano, 
instantni podatki, pridobljeni na spletu, ki omogočajo hitrejšo produkcijo nekega 
pisnega izdelka, lahko vplivajo na njegovo slabšo kakovost.  

Kot navaja Flogie (2016), pripadniki internetne generacije vidijo uporabnost IKT v 
izobraževanju predvsem v smislu izboljšave učenja zaradi večje dostopnosti podatkov 
in raziskovalnih virov, ne pa v obliki novih metod poučevanja, učenja in interakcije s 
sošolci in predavatelji. Na učenje in poučevanje ohranjajo razmeroma tradicionalen 
pogled. (Flogie 2016, 36; vir: https://core.ac.uk/download/pdf/129396832.pdf)  

Flogie (2016) navaja, da je Mark Lampree dokazal, da je razvoj telekomunikacij 
povezan z osebnim učnim okoljem in samoizobraževanjem, ter da narašča število 
učiteljev in učencev, ki uporabljajo inovativne pristope in tehnologije za podporo 
njihovega samoizobraževanja. Po navedbah Flogiea, Mark Lampree z razvojem 
telekomunikacijskih sistemov in storitev napoveduje preskok na naslednjo generacijo 
tehnologije, namenjene samoučenju, kjer bodo LMS sistemi (Learning Management 
Systems) vsebovali nekatere dobre lastnosti prejšnje generacije z dodatkom 
inovativnosti nove generacije kot je enostavnost upravljanja, razširljivost in zasebnost, 
fleksibilnost, nadzor nad učenjem učenca in personalizacijo. Tu omenja digitalne 
ekosisteme, ki bodo nadomestili LMS. (Flogie 2016, 96-97; vir: 
https://core.ac.uk/download/pdf/129396832.pdf)  

Milenijci so drugačni od starejše generacije, večina izobraževalnega sistema se je 
postavila na novo, to pa veliko obeta. IKT jim omogoča hiter dostop do najnovejših 
dognanj, saj se tudi splošno znana dejstva hitro dopolnjujejo in spreminjajo (periodni 
sistem se dopolnjuje, spremenilo se je dejstvo o številu planetov, spreminjajo se 
geografske karte…).  

Po letu 1997 je prišlo do pospešene rasti uporabe mobilnih telefonov. Leta 2005 je imelo 
svoj mobilni telefon skoraj 90% Slovencev in Slovenk, v nekaj letih je postal 
vsakodnevni pripomoček. Ves ta razmah pa vpliva na vsakdanje življenje in na 
spremembe v komunikacijskih vzorcih. (Kuhar 2007; vir: 
https://www.researchgate.net/profile/Metka-Kuhar-
2/publication/265102379Vplivmobilnetelefonijenamedosebneodnoseinsebstvo/links/5
6b9cecd08ae3b658a8a2a87/Vpliv-mobilne-telefonije-na-medosebne-odnose-in-
sebstvo.pdf)  

V skladu s trditvami Stein (2013), milenijci med seboj komunicirajo predvsem preko 
ekranov. Vidimo jih lahko v barih, ko sedijo eden nasproti drugega in brskajo po 
telefonu, pri čemer sicer izgledajo umirjeni, vendar so anksiozni zaradi občutka, da 
zamujajo nekaj boljšega. (Stein 2013, 4)  
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Milenijci nenehno hrepenijo po slavi in uspehu in so prepričani v svojo veličino. 
Globalizacija, socialna omrežja, širjenje zahodne kulture in hitre spremembe so glavni 
dejavniki, ki vplivajo na to, da so si milenijci po svetu zelo podobni.  

Kuharjeva (2007) navaja, da sta Wei in Venhei (2003) s faktorsko analizo dokazala, da 
mobilni telefoni omogočajo zadovoljitve na mnogih področjih: pridobivanje informacij 
(o prometu, dogodkih, novicah…), socialne koristi (klepet za sprostitev in zabavo), 
naklonjenost (izboljšanje odnosov z družinskimi člani, vzdrževanje stikov, skrb za 
druge…), moda in status (uporaba telefona za ustvarjanje videza stiliziranosti), 
mobilnost in dosegljivost. (Kuhar 2007, 2)  

Vir: https://www.researchgate.net/profile/Metka-Kuhar-
2/publication/265102379Vplivmobilnetelefonijenamedosebneodnoseinsebstvo/links/5
6b9cecd08ae3b658a8a2a87/Vpliv-mobilne-telefonije-na-medosebne-odnose-in-
sebstvo.pdf)  

Na podlagi opazovanj okolice in na podlagi ugotovitev številnih avtorjev, lahko 
trdimo, da milenijci v naš prostor z virtualnim povezovanjem vnašajo nove vrednote, 
ki povzročajo spremembe v kulturnem diskurzu. S povezovanjem preko spleta se 
rahljajo temelji kulturnih vrednot, razlike med mladimi so vedno manjše.  

 

4.1 Mikročipi kot del našega telesa  

V članku Mikročipi, ki dobesedno zlezejo pod kožo, zasledimo zapis o razvoju 
tehnologije, ki je pripeljal tudi do tesnega zbliževanja človeka z pametnimi napravami. 
Gre za uporabo pametnih telefonov, ki so precejšen del časa v naših rokah, pametne 
ure na naših zapestjih, slušalke v ušesih. Na trgu se je pojavil mikročip, ki ga je mogoče 
vsaditi pod kožo, največkrat na roko. Vsadek z unikatno identifikacijsko številko 
omogoča povezavo z informacijami iz zunanje baze podatkov, kot je osebna 
identifikacija, policijska ali zdravstvena baza podatkov ipd. V COVID krizi je njegova 
priljubljenost, kot je v članku navedeno, narasla, saj so čipe povezali z evropskim 
digitalnim potrdilom. Mikročipi so, kot je zapisano v članku zasnovani tako, da 
pospešijo vsakodnevne rutinske naloge lastnikov, kar jim olajša življenje: z mikročipi 
dostopajo do svojih domov, pisarn, fitnesov z enim samim potegom čez digitalni 
čitalec. Poleg tega pa jih lastniki lahko uporabijo za shranjevanje kontaktnih podatkov 
za nujne primere, e-vozovnic za potovanje, e-vstopnic za različne dogodke… Ob vsem 
tem se pojavlja vprašanje varnosti in varovanja zasebnosti. V članku je navedeno, da 
so strokovnjaki prvi mikročip razvili že leta 1998, do sedaj pa so izvedli le nekaj več 
kot 500 implatacij v Združenem kraljestvu. (Računalniške novice št.8/XXVII, 28.4.2022; 
vir: https://racunalniske-novice.com/mikrocipi-cloveski-vsadki-cipiranje-varnost-
zasebnost-osebnih-podatkov/)  
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Kljub temu, da so milenijci tesno povezani s svojimi napravami lahko iz članka 
zaključim, da zelo cenijo svojo zasebnost, saj do danes ni prišlo do množične 
implatacije mikročipov.  

 

4.2 Globalizacija, definicija in vidiki pozitivnih in negativnih faktorjev  

Globalizacija trga in internacionalizacija trgovine predstavljajo aktualno temo, o kateri 
se veliko govori in piše.  

Globalizacija je kontroverzni in civilizacijsko razvojni proces, s svojimi pozitivnimi in 
negativnimi vplivi na razvoj, identiteto in personalno afirmacijo mladih. (Mijanović 
2020; vir: 
https://scholar.google.com/scholar?hl=sl&assdt=0%2C5&q=MIJANOVI%C4%86%2C+
Nikola.+GLOBALIZACIJA+KAO+PODSTICAJNI+I+LIMITIRAJU%C4%86I+FAKTOR
+RAZVOJA+DAROVITIH&btnG=)  

Glede na sodobno teorijo in progresivno prakso je opaziti, da se z razvojem digitalne 
tehnologije in mednarodnega poslovanja proces globalizacije v zadnjih letih 
intenzivira.  

Kot navaja Mijanović (2020), z globalnim povezovanjem družbe, prihaja do njene 
homogenizacije, kar lahko resno vpliva na rušenje tradicionalnih vrednot. Ta moderni 
civilizacijski pojav ni tako nov, kot to poskušajo predstaviti številni teoretiki, res pa je, 
da se družbena pravila spreminjajo s hitrostjo napredka tehnologije. Večina avtorjev 
iz tega segmenta pojav in širitev globalizacije povezujejo s prvimi desetletji 80. let 
prejšnjega stoletja. V tem časovnem obdobju vedno bolj intenzivni mediji spodbujajo 
proces družbenega razvoja. Vzporedno z agresivno medijsko kampanjo beležimo v 
tem času velike tehnološke, gospodarske, politične, kulturne, izobraževalne in skoraj 
vse druge reforme v najbolj razvitih državah in regijah. Te pogojujejo drugačno 
organizacijo in bolj neposredne povezave ekonomsko najmočnejših držav in njihovih 
najdonosnejših globalnih korporacij. Te spremembe so bile zasnovane razmeroma 
dolgo nazaj v najvplivnejših in razvitih gospodarskih državah in središčih političnih 
moči. Njihovi gospodarski cilji so prepleteni in povezani z geopolitičnimi in vojaško-
strateškimi zahtevami. To je pravzaprav proces povezovanja in homogenizacije 
družbe, ki ga danes sprejemamo pod splošno sprejeto frazo - globalizacija sveta. Pri 
globalizaciji gre za širjenje brez meja, izkoriščanje delovne sile in promoviranje 
megalomanskega potrošništva. Ekonomska in geopolitična doktrina, ki jo določajo 
veliki igralci, postavlja pravila in modele poslovanja in delovanja modernega sveta. 
Prihodnost nadnacionalne tvorbe, ki se je ustvarila v procesu globalizacije in se 
spopada z izzivi, ki jih prinašajo mnoge krize in nepredvidljive družbene spremembe, 
je težko predvideti. Globalizacija je odprla vrata migracijam visoko izobraženega 
kadra, ki se zaradi slabših razmer doma seli v razvitejša okolja (»beg možganov«). 
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(Mijanović 2020) (Vir: 
http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/25%20Okr
ugli%20sto/31%20-%20Mijanovic.pdf)  

 

4.3 Digitalna globalizacija v obdobju generacije milenijcev  

Digitalna globalizacija je nova oblika globalizacije. Prinaša pomembne spremembe 
glede načina čezmejnega poslovanja, pretok gospodarskih koristi in širjenja 
sodelovanja med državami. Vedno večja količina podatkov in informacij v povezavi z 
digitalno globalizacijo, določa rast globalnih gospodarskih, finančnih in družbenih 
povezav prek digitalnih platform. (Schiliro 2020, 1-3)  

Milenijci so zrasli v digitalnem svetu, brskanje po internetu je njihova normalnost. Kot 
ugotavlja Kirbiš (2011, 286), mladi porabijo ogromno časa za računalniške dejavnosti.  

Z uporabo interneta se je zgradil tudi digitalni panoptikon, v katerem so ujeti vsi, ki 
uporabljajo splet. Svoje podatke puščajo že samo s tem, ko so na spletu. Ti podatki se 
zbirajo v podatkovnih bazah, ki jih izdelovalci aplikacij obdelujejo, analizirajo in 
prodajajo, vse to z namenom, da prilagodijo svojo ponudbo izdelkov in storitev 
njihovim potrebam. Ob branju članka določene vrste, se jim na podlagi podatkov o 
izbiri pokaže še več člankov iste kategorije. Tudi kupovanje po spletu je postalo 
vsakdanje, kar vodi v prikazovanje ponudb storitev in izdelkov iste vrste. Lahko 
rečemo, da je na podlagi digitalnega panoptikona prišlo do nekakšne personalizacije 
spleta, ki uporabniku ponuja vse, kar bi ga utegnilo zanimati, celo novice, ki bi utegnile 
vplivati na njihovo politično odločitev. Ne glede na »nadzor«, ki nam ga je prinesel 
digitalni panoptikon, se mladi verjetno ne bi odločili za odklop iz digitalnega sveta, 
verjamemo celo, da nihče niti ne razmišlja o tem, da je mogoče predmet nadzora.  

 

4.4 Mladi in digitalne tehnologije v naslednji generaciji 2020-2035  

Razvoj digitalnih tehnologij bo v naslednji generacijski periodi omogočal 
komunikacijski prehod iz spleta 2.0 v splet 3.0. Komuniciranje in delovanje mladih 
prehaja iz digitalnega v virtualno – metaverse, to je virtualni digitalni dvojček realnega 
oz. virtualnega. Prehajamo iz industrije 4.0 v industrijo 5.0, ki bo zaposlovala mlade, 
kateri bodo v delovno okolje vstopali virtualno, kjer bodo skupaj z avtomatiziranimi 
in robotiziranimi tovarnami ustvarjali novo vrednost. Delovali bomo virtualno in na 
daljavo, kjer fizična prisotnost ne bo več potrebna oz. bo celo nezaželena, v kontekstu 
osebnih stikov (širjenje okužb, kot je npr. covid-19 virus). Prav tako bo druženje 
mladih kot avatarjev - virtualnih podob, s katerimi se mladi prezentirajo v virtualnem 
svetu, postalo enako, kot je druženje generacije X med vrstniki ob kavi v »kafiču«. 
Multinacionalna podjetja bodo tekmovala in tržila svoje storitve v virtualnih svetovih 
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(npr. Facebook – sedaj Meta), ki bodo nadomestila družbena okolja in družabna 
omrežja. Ta virtulana družbena in socialna okolja - metaverse, bodo delovala lahko 
zelo centralizirano ali decentralizirano s svojo upravljalsko skupnostjo, ki bo diktirala 
pravila vedenja v svojih virtualnih svetovih. Oblikovala bodo svoja družbena pravila 
v virtualnem svetu, katera bodo kodirana na blockchainu in samoizvršljiva od kršenju 
teh pravil. Ti procesi se že dogajajo in nekatera uveljavljena svetovna podjetja in 
posamezniki že kupujejo »virtualno zemljo« v metaversih, kjer si postavljajo nove 
virtulane tržne kanale. Svojo dejavnost bodo monetizirali v obliki kripto žetonov oz. 
kriptovalut. To se že dogaja v gamer industriji (play to earn).  

Digitalna transformacija je pričakovana tako s strani uporabnikov, kot s strani 
vlagateljev v želji po večjih gospodarskih in družbenih koristih. V času boja proti 
Covid-19 se je izkazalo, da ima digitalna tehnologija pomembno vlogo pri ohranjanju 
vsakdanjega življenja, kot tudi v gospodarskih in družbenih dejavnostih ter okrevanju 
industrije in poslovnih dejavnosti. (Sneder in Sternfels 2020, citirano v Schiliro 2020, 6)  

 

5 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE  

5.1 Predmet raziskovanja, hipoteza  

Namen naše raziskave je bil s pomočjo izkušenj in prakse prikazati poglavitne 
značilnosti generacije milenijcev s poudarkom na pozitivnih dejavnikih globalizacije 
in digitalizacije in upoštevanju njenega omejevanja, torej negativnih posledic na 
identifikacijo, razvoj in identiteto mladih v povezavi z razvojem digitalne tehnologije 
na drugi strani. Empirično raziskavo smo razdelili na dva, lahko bi rekli medsebojno 
povezana dela. Prvi in bistveni del je bila analiza milenijcev, kateri predstavljajo 
osrednji del te naloge. Drugi del je »kontrola oz. ocena« nas raziskovalk, saj vse 
prihajamo iz konca predhodne generacije X (poglavje 2.3), milenijce spremljamo od 
nekdaj in se smatramo kot dokaj dobre poznavalke generacije, ki nam je sledila.  

 

5.2 Metodologija raziskave  

Za izvedbo empirične raziskave smo imeli določeno metodo intervjuja. Odločile smo 
se za vprašanja odprtega tipa, pri katerem intervjuvanci niso izpostavljeni pritisku 
skupine. Slabost takšne metode bi lahko bila v tem, da omogoča vplivanje spraševalca 
na odgovore intervjuvanca in precejšnjo mero izkušenosti spraševalca, če želi pridobiti 
čim bolj zanesljive odgovore. (Churchill, 1991, 320). Naš vzorec je bil majhen (3 
izvedeni intervjuji) in posledično ugotovitve raziskave po Mumel (1998) ni mogoče 
posplošiti na celotno populacijo. (Mumel 1998, 11) So nam pa individualizirano 
pridobljeni intervjuji prikazali dokaj realno sliko milenijcev skozi njihove izkušnje, 
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poglede, življenje v globalizaciji in z digitalizacijo, ki si jih bomo ogledali v 
nadaljevanju.  

 

5.3 Priprava in potek raziskave  

Za izvedbo intervjuja smo pripravile vprašalnik z 20 vprašanji (Priloga 1). Vprašalnik 
je bil sestavljen na način, s katerim bi se kar najbolje približale našim želenim ciljem 
osredotočanja na dejavnike globalizacije in razvoj digitalne tehnologije na eni strani in 
poistovetenjem milenijcev z globalizacijo in digitalno tehnologijo.  

Kot omenjeno, smo zajele tri intervjuvance, dva moška, eno žensko, vsi trije so bili iz 
obdobja generacije milenijcev, kar so dokazovali z letnico rojstva in vsi trije so želeli 
ostati anonimni. Vzorec v raziskavi je bil določen tako, da smo vzorec, za katerega 
menimo, da je tipičen oz. povprečen, vzele kot predstavnika celotne milenijske 
populacije. Vsaka je izvedla po en intervju. Na koncu smo jih združile v naše skupno 
poročilo, ki bo predstavljeno v nadaljevanju.  

 

5.4 Vsebinska analiza odgovorov  

Vprašalnik z natančnejšimi vprašanji (Priloga 1).  

 

5.4.1 Integracija  

Definirano generacije milenijcev kot posameznike rojene med letoma 1980 in 2000 
(točka 3.1), se ugotovi, da so naši intervjuvanci rojeni v letu 1985, 1993 in 1994, kar 
dokazuje, da jih uvršča v obdobje milenijcev.  

 

5.4.2 Začetki uporabe mobilne tehnologije, razlog oz. namen  

Na vprašanje, glede njihovih prvih začetkov uporabe mobilne tehnologije, 
računalnika, uporabe interneta, doma ali v šoli, ter s kakšnim namenom (rač. igrice, 
risanke, iskanje informacij, povezave s sovrstniki,..) smo prejele naslednje odgovore.  

Vsi trije intervjuvanci so svoje prve »mobitele« dobili v različnem starostnem obdobju; 
v 8. razredu (namen - povezava z vrstniki), v 3 razredu (namen – izključno za 
povezavo s starši) in v 1. letniku srednje šole (namen – ni poznan). Vsi trije 
intervjuvanci so prišli v stik z domačim »družinskim« računalnikom dokaj kmalu 
(razvidno predšolsko obdobje), z namenom igranja igric. Z internetom se dva med 
njimi prvič srečata konec osnovne šole oz. v začetku srednje šole, eden med njimi že 
zelo kmalu, vso tehnologijo je imel po navedbah do 10 leta že v »mezincu«.  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavjih (3.3.).  



 

 
 
 

56 

5.4.3 Ocena »preloma« uporabe tehnologije kot prednostna pri druženju z vrstniki  

Na vprašanje njihove ocene trenutka »preloma«, ko je postala uporaba naštete 
digitalne tehnologije prednostna pred njihovim npr. socialnim druženjem z vrstniki 
(op. brez njene uporabe), intervjuvanka omenja približno starost 16 let, z nakupom 
pametnega telefona, nastavitvijo socialnih omrežij (Whatsapp), en intervjuvanec 
omenja »prelom« v starosti 14-15 let, drugi intervjuvanec pa je bil vključen v vsa 
socialna omrežja (Facebok, Instagram, idtd.) že zelo zgodaj (op. od 8. leta dalje), se pa 
zaveda prednosti in slabosti (op. nedruženje z vrstniki) uporabe tehnologije.  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavjih (3.3.).  

 

5.4.4 Ali poznajo izraz »Peter Pan generacija«  

Intervjuvanki naziv izraza »Petra Pana« ni bil poznan, ga je »poguglala« in se v veliki 
meri strinja z njim, oba intervjuvanca sta izraz poznala oz. slišala zanj; iz vseh treh 
njihovih opisov povzemamo, da gre za generacijo, ki živi v svojem svetu, izgublja stik 
z realnostjo, o generaciji blizu 30 let, brez svojega premoženja, otrok, poroke, vizije za 
prihodnost, odraščanju s tehnologije, ki jih ohranja mlade.  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavjih 3.3.  

 

5.4.5 Kako se jih opisuje; kot skeptične, odprte na spremembe, tolerantne do 
različnosti, kot boljše učence (multitasking), ali navedbe držijo in kje če, ne držijo  

Intervjuvanka meni da opis drži in ne drži, meni, da na področju uporabe tehnologije 
opravljajo več stvari hkrati, medtem ko meni, da se komunikacija v »živo« izgublja, da 
se težje sporazumevajo ob uporabi tehnologije. Eden od intervjuvancev izpodbija 
navedbo »multitasking«, da se kot moški ne vidi v tem, da pa ob opravljanju rutinskih 
del, lahko opravi dodatno še eno ali dve stvari. Drugi intervjuvanec se strinja z 
zgornjimi trditvami, v nadaljevanju interpretira, da so generacija, ki je del sprememb 
tehnologije, kot nastajanja svetovne krize, so bolj skeptični glede tega kaj jih čaka, so 
bolj potrpežljivi, saj se zaveda težavo uveljavljanja sprememb, obsojajo rasizem in 
nestrpnost do drugačnosti (homofobija).  

Njihove navedbe delno dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 3.3.).  

 

5.4.6 Ali nenehno nove tehnološke novosti vidijo kot izziv, se jim prilagodijo, 
uporabijo, stremijo k napredku  
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V tem odgovoru so bili vsi trije intervjuvanci nadvse složni. Vsi trije skušajo oz. sledijo 
tehnološkemu napredku in ga vključujejo tako zasebno kot poklicno, nimajo težav z 
osvojitvijo, so na tekočem (jim olajša življenje).  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 3.3.) in 4.  

 

5.4.7 Ali lahko ocenijo svoje vrstnike (po njihovih opažanjih), če so enako naklonjeni 
novostim tehnologije. Bi lahko izpostavili koga, ki ga v tem krogu »ne vidijo« (npr. 
razlog izobrazba, slabši standard, način življenja,..)  

Intervjuvanka meni, da je kar nekaj takih, ki jih v tem krogu ne vidi (nepoznavanje, 
neuporaba tehnologije), meni še, da ima velik vpliv izobrazba, malo manj pa je tistih, 
ki tehnologije ne uporabljajo, drugačen način življenja v smislu, da ne želijo biti 
»sužnji« tehnologije. En intervjuvanec meni, da so njegovi sovrstniki premalo »up-to-
date« (50:50), ne ve pa razloga zakaj. Drugi intervjuvanec meni, da so vsi podobno 
naklonjenim novostim kot on, če pa bi že moral navesti razlog zakaj nekateri kljub 
vsemu niso v tem »krogu, bi izpostavil slabši standard.  

Njihove navedbe nedokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 3.3.).  

 

5.4.8 Za kako dolgo bi lahko pogrešili delovanje svojega mobilnega telefona sočasno 
računalnika  

Intervjuvanka meni, da bi lahko, kar se privatnega življenja tiče, mobitel in računalnik 
pogrešila do meseca dni. Eden med intervjuvancev meni, da bi bil lahko 2 dni brez 
telefona in 1-2 tedna brez računalnika. Drugi intervjuvanec navaja, da bi lažje pogrešil 
svoj telefon (op. in to v 1 dnevu), kot računalnik.  

Njihove navedbe ne dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 3.3.) in 4.  

 

5.4.9 Uravnoteženost zasebnega in poklicnega življenje; ali so svoj zasebni čas 
pripravljeni »žrtvovati« za projekte, ki bi pripomogli k izboljšanju življenjskega 
standarda (tudi časovno – za kako dolgo v letih,..)  

Tudi na to vprašanje vsi trije intervjuvanci odgovarjajo pritrdilno ob tem, da 
intervjuvanka pogojuje – če bi ji tak projekt omogočil na daljši rok več prostega časa, 
eden od intervjuvancev dodaja, da vseeno ne za dolgo, maksimalno 1 leto. Drugi 
intervjuvanec pa pravi, da bi žrtvoval prosti čas za pridobitev izobrazbe, kolikor le ta 
traja.  

Njihove navedbe delno dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 3.3.).  

 



 

 
 
 

58 

5.4.10 Kaj menijo na opis milenijcev z »najmanj interesa za politiko, vojsko, vero in 
z njo povezano tematiko«  

Načeloma se vsi intervjuvanci strinjajo z njihovim opisom. Ob tem intervjuvanka 
dodaja, da zavestno skuša »izklopiti« vse v vsakdanjem življenju. Intervjuvanec pravi, 
da je vse res, vsaj kar se politike tiče, za vojsko meni, da bi morala biti obvezna kot 
včasih (pol leta ali 1 leto). Kar se vere tiče ima vse zakramente, je delno obupal nad 
vero, drži se le še rednih krščanskih praznikov. Drugi intervjuvanec je mnenja, da vse 
te tematike odtujujejo, njihova generacija pa se trudi s povezovanjem vseh.  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 3.4.).  

5.4.11 Opisani kot »pripadniki športnih aktivnosti«, ali izbirajo športe pri katerih z 
vidika motivacije in dobrega izgleda redno dodatno uporabljajo sodobno tehnologijo 
v obliki merilcev njihove aktivnosti in motivacije (npr. merjenje korakov, srčnega 
utripa, poslušanje glasbe,..), če, kako pogosto  

Intervjuvanko zanima koliko kilometrov in korakov pri določeni aktivnosti porabi in 
pri tem rada posluša glasbo. Intervjuvanec ne uporablja nobene tehnologije v obliki 
merilca aktivnosti, šport igra zaradi sprostitve in veselja. Drugega intervjuvanca 
zanimajo timski športi, sekundarnega pomena mu je dober izgled in le redko uporablja 
merilnike aktivnosti.  

Njihove navedbe delno dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 3.4.).  

 

5.4.12 Opisana kot »kulturno udejstvovana generacija » v povezavi z informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo. Pogostost udejstvovanja kulturnih dogodkov 
(gledališča, razstave, avdiovizualni dogodki,….)  

Intervjuvanka se je v preteklosti dogodkov udeleževala, trenutno ji čas ne dopušča. 
Intervjuvanec navaja udeležbo štirikrat letno. Drug intervjuvanec se zelo redko 
udeležuje kultrunih dogodkov (enkrat na dve leti).  

Njihove navedbe ne dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 3.4.).  

 

5.4.13 Dostop do literature potrebne za študij  

Intervjuvanka brska po spletu in pregleduje knjige v knjižnici. Oba intervjuvanca 
dostopata do literature izključno preko spleta.  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavju 4.  
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5.4.14 Opredelitev intervala obiska knjižnice  

Intervjuvanka obiskuje knjižnico vsaj enkrat na mesec. Intervjuvanec nikoli. Drugi 
intervjuvanec je bil nazadnje v knjižnici v srednji šoli leta 2012.  

Njihove navedbe delno dokazujejo dejstva nizana v poglavjih (3.3.) in dejstva 
navedena v poglavju 4.  

 

5.4.15 Ocena navezanosti na mobilni telefon  

Intervjuvanka meni, da je zmerna pri uporabi mobitela. Stremi k zavestni uporabi in 
ga včasih namerno utiša. Intervjuvanec ugotavlja, da je komunikacija, vendar bi lahko 
živel brez mobitela. Drug intervjuvanec meni, da nima velike navezanosti glede na 
uporabo sovrstnikov. ( mobitel ima v roki povprečno dve uri na dan).  

Njihove navedbe ne dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 3.3.) in poglavju (4).  

 

5.4.16 Digitalni panoptikum- na kaj pomislite  

Intervjuvanka ne pozna izraza. Intervjuvanec pravi, da je to internetni nadzor. Drug 
intervjuvanec meni, da je to podatkovna baza.  

Njihove navedbe delno dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 4.2.).  

 

5.4.17 Spremljanje novic, nakup časopisa ali branje novic preko spleta  

Intervjuvanka pogosteje spremlja novice preko spleta. Še vedno pa rada občuti papir 
med prsti in z veseljem prelistava časopise. Intervjuvanec spremlja novice preko 
interneta (slovenske in tuje internetne strani). Drug intervjuvanec jih ne spremlja, če 
pa že uporabi internet ali socialno omrežje Reddit.  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavju (4).  

 

5.4.18 Doživljanje osamitve zaradi pandemije s koronavirusom  

Intervjuvanka pravi, da v redu (odsotna zaradi porodniške). Intervjuvanca se ni 
pretirano dotaknilo, ker je bil še vedno povezan preko interneta. Drug intervjuvanec 
osamitve ni doživel, ker je bil prisoten v službi, imel študij na daljavo, vikende pa 
preživljal s punco.  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavjih (3.4.).  
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5.4.19 V kolikor ste imeli študij na daljavo, ali ste imeli probleme z uporabo novih 
informacijskih tehnologij in katera komunikacija vam bolj ustreza (v živo ali na 
daljavo)  

Intervjuvanka je na splošno dobro ocenila študij na daljavo iz več razlogov ( časovni 
in denarni prihranki). Intervjuvanec ni imel težav, ocenjuje se kot introvertirana oseba 
in mu je bila komunikacija na daljavo bolj pri srcu. Drugemu intervjuvancu je bolj 
ustrezala komunikacija na daljavo, kot v živo s študenti.  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavjih (2, 3 in 4).  

 

5.4.20 Mnenja glede migracij visoko izobraženega kadra v obdobju globalizacije  

Intervjuvanka podpira opcijo odhoda v tujino, ocenjuje sicer kot tvegano in za 
pogumne. Intervjuvanec meni, da v kolikor so doma in v tujine primerljive priložnosti, 
bi morali ostati doma. Drug intervjuvanec meni, da v kolikor doma ne moreš uresničiti 
svojih sanj in ciljev, potem je potreben odhod v tujino.  

Njihove navedbe dokazujejo dejstva nizana v poglavjih ( 4.3).  

 

6 ZAKLJUČEK  

Za namen raziskovalne naloge smo raziskovale značilnosti različnih generacij. 
Osredotočile smo se na generacijo milenijcev, ki so zrasli v dobi globalizacije in 
informacijske tehnologije. Z intervjuji smo želele preveriti ali navedene trditve glede 
milenijcev držijo ali ne. Posledično smo intervjuvale tri predstavnike različnih starosti 
iz obdobja milenjske generacije. Skozi nalogo smo se osredotočale na dejavnike 
globalizacije in razvoj digitalne tehnologije na eni strani in poistovetenjem milenijcev 
z globalizacijo in digitalno tehnologijo.  

Ugotovitve, ki popolnoma držijo so; zgodnja uporaba mobilnega telefona, prednost 
uporabe tehnologije pred druženjem z vrstniki, naziv »Peter Pan generacija« je potrjen, 
nove tehnološke novosti vidijo kot izziv in se jim hitro prilagodijo, nimajo interesa za 
politiko, vojsko in vero in z njo povezano tematiko, do literature dostopajo preko 
spleta, novice spremljajo preko spleta, osamitve v obdobju pandemije s 
koronavirusom niso doživljali kot negativno, niso imeli težav s študijem na daljavo oz. 
z uporabo novih informacijskih tehnologij s katero so se morali soočiti v času 
pandemije, podpirajo migracije oz. »beg možganov« v tujino zaradi izboljšanja 
lastnega življenjskega standarda.  

Ugotovitve, ki delno držijo so; trditev da so bolj odprti za spremembe in, da lahko 
opravljajo več nalog hkrati »multitasking« delno drži (ženska je sposobna 
multitaskinga, moški del ne), uravnoteženost zasebnega in poklicnega življenja delno 
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drži (vsi odgovarjajo pritrdilno, vendar samo pod določenimi pogoji), vsi ne 
uporabljajo sodobne tehnologije pri ukvarjanju s športnimi aktivnostmi, obisk 
knjižnice jim ni prioriteta (literaturo dobivajo preko spleta), izraz za digitalni 
panoptikum večina ne pozna.  

Ugotovitve, ki ne držijo so; naklonjenost novi tehnologiji ne drži za vse, ne drži dejstvo, 
da ne morejo živeti brez mobilnega telefona oz. računalnika (krajši čas), pogostost 
udejstvovanja kulturnih dogodkov je nizka, kar pomeni, da generacijo milenijcev 
kultura v povezavi z informacijsko komunikacijsko tehnologijo ne zanima v takšnem 
obsegu.  

Če primerjamo generacijo milenijcev in generacijo X lahko ugotovimo, da so razlike 
med njima zelo velike. Prepoznavamo jih na vseh področjih, tako na osebni, kot 
poslovni ravni. V veliki meri je generacija X, ki nastopa tudi v vlogi »staršev« milenijski 
generaciji, pripomogla in zaslužna, da so se milenijci lahko tako dobro razvijali in rasli 
skupaj z vso novo nastajajočo digitalno tehnologijo, v večini jim nismo nudili zadosti 
časa, ki smo ga sami (op. generacija X) porabili za pridobivanje boljšega življenjskega 
standarda, milenijci pa so ta čas vnovčili in bili dejavni v pridobivanju svojih znanj in 
to se pozna na vseh socialnih področjih razvoja te generacije. Nov čas, novi trendi, 
novo razvijajoča družba, svet se vrti naprej in se bo neglede na razvoj v vseh pogledih 
in če bodo milenijci uspeli premagati še vse medsebojne prepreke, ki danes vladajo v 
svetu neenakosti, bodo lahko izšli kot do sedaj najbolj napredna generacija, kateri je 
čuvanje okolja pomembnejše, od zgodovinskih konfliktov, ki jih ima na »grbi« še 
vedno, generacija X.  
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8 Priloga 1  

INTERVJU  

Spoštovani intervjuvanec/intervjuvanka,  

smo študentke 1. letnika FUDŠ in pri predmetu Izzivi globalizacije izvajamo intervjuje, 
ki definirajo generacijo milenijcev in sicer o pozitivnih dejavnikih globalizacije in 
digitalne tehnologije na eni strani in upoštevanje njenega omejevanja, torej negativnih 
posledic na identifikacijo, razvoj in identiteto mladih v povezavi z razvojem digitalne 
tehnologije.  

Intervju z vami bo anonimen in se bo hranil dokler velja njegov namen.  

Vesele bomo vaše pripravljenosti za sodelovanje v intervjuju.  

1. Poudarek tega intervjuju bo omenjeno na generaciji milenijcev. V splošnem avtorji 
definirajo, generacijo milenijcev kot posameznike rojene med letoma 1980 in 2000. 
Zaradi vaše integracije vas vljudno prosimo, da vpišete letnico rojstva:   

2. Opredeljeni ste kot generacija »digital natives«. Se spomnite vaših prvih začetkov 
uporabe mobilne tehnologije, računalnika, uporabe interneta? Nam lahko zaupate 
vaših začetkov (vaše uporabe računalnika, mobitela, kje (šola, dom), za kakšen namen 
(rač. igrice, risanke, iskanje informacij, povezave s sovrstniki,..).  

3. Znate oceniti trenutek »preloma«, ko je postala uporaba naštete digitalne tehnologije 
prednostna pred vašim npr. druženju z vrstniki, brez njene uporabe oz. je večji del 
potekal le še z njeno uporabo?  
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4. Milenijcem pripisujejo naziv »Peter Pan generacija«. Poznate izraz in kaj menite o tej 
navedbi?  

5. Opisuje se vas kot bolj skeptične, kot bolj odprte za spremembe, tolerantne do 
različnosti, kot boljše učence, ki lahko učinkovito opravljajo več nalog hkrati 
(»multitasking«). Ali menite, da opis drži ali lahko izpostavite situacije v katerih 
navedbe ne držijo?  

6. Ali nenehno nove tehnološke novostih vidite kot izziv in poskrbite, da se jim čimprej 
prilagodite (jih osvojite) in jih v praksi uporabite? Stremite ves čas k napredku?  

7. Lahko ocenite, da so vaši sovrstniki (po vaših opažanjih) ravno tako, vsaj v večini, 
naklonjeni vsem novostim tehnologije. Bi lahko izpostavili katerega, ki ga v tem krogu 
»ne vidite« (npr. razlog izobrazba, drugačen način življenja, slabši standard,..)?  

8. Za kako dolgo bi lahko pogrešili delovanje svojega mobilnega telefona sočasno tudi 
računalnika?  

9. Po ugotovitvah raziskav želite imeti uravnoteženo zasebno in poklicno življenje. Ali 
ste svoj zasebni čas pripravljeni »žrtvovati« za daljše projekte, ki bi vam v življenju 
pripomogli k izboljšanju življenjskega standarda? (navedi tudi časovno, kako dolgo v 
tednih letih,..oz. nikoli)  

10. Kaj menite na opis milenijcev, ki vas prikazuje kot generacijo z »najmanj interesa 
za politiko, vojsko, vero in z njo povezane tematike«?  

11. Opisani ste kot »pripadniki športnim aktivnostim«. Ali izbirate športe pri katerih 
z vidika motivacije ali zgolj dobrega izgleda redno dodatno uporabljate sodobno 
tehnologijo v obliki merilcev vaše aktivnosti (npr. ure za merjenje korakov, kilometrov, 
srečnega utripa, porabe kalorij, poslušate med aktivnostmi glasbo,..) oz. kako pogosto 
posežete po teh možnostih?  

12. Opisuje se vas tudi kot »kulturno udejstvovano« generacijo .Na izbiro in 
raznovrstnost kulturne ustvarjalnosti milenijcev vpliva raba informacijsko-
komunikacijske tehnologije, predvsem spleta. Kako pogosto pa se udejstvujete 
kulturnih dogodkov (npr. obisk gledališča, razstav, kulturnih dogodkov, ki niso 
povezani s prisotnostjo navedena tehnologija, ni avdio-vizualnosti in podobnega)?  

13. Na kašen način dostopate do literature, ki jo potrebujete za svoj študij?  

14. Kako pogosto se odpravite v knjižnico – opredelite interval: dnevno, tedensko, 
mesečno, letno?  

15. Kako bi ocenili svojo navezanost na mobilni telefon?  

16. Ko slišite za digitalni panoptikon – na kaj najprej pomislite?  
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17. Kje spremljate novice, kupite časopis ali preko spleta? Če se poslužujete obojega, 
kaj je pogostejše?  

18. Kako ste doživljali osamitev zaradi ukrepov, ki jih je sprejela vlada zaradi 
pandemije s koronavirusom ?  

19. Glede na to, da je bila pandemija globalni pojav, sta delo in študij potekala na 
daljavo. To pomeni, da je prišlo do seznanjanja z novimi informacijskimi 
tehnologijami, ker je vse potekalo preko spleta. Ali ste imeli zaradi tega težave? Ali 
vam bolj ustreza komunikacija na daljavo preko mobilnih aplikacij ali komunikacija v 
živo z ostalimi sodelavci oz. študenti?  

20. Globalizacija je odprla vrata migracijam visoko izobraženega kadra, ki se zaradi 
slabših razmer doma seli v razvitejša okolja (»beg možganov«).Kakšno je vaše mnenje 
glede migracij; menite, da mora visoko kvalificirani kader ostati v matični državi ali 
mora upoštevati svoje želje po boljši prihodnosti in oditi v tujino, kjer so boljši pogoji 
in večje plače?  

 

Za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujemo   
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Intervjuji z izbranimi deležniki in anketa 
 

Aida Mujić in Maruška Hasler 

ODNOS EVROPE IN SLOVENIJE DO MIGRACIJ 
 

UVOD  

Skozi celotno zgodovino so ljudje migrirali in s tem tudi prispevali k svetovnem 
bogastvu, razvoju in blaginji, zato lahko rečemo, da migracije niso nov pojav. Migracije 
in begunska kriza, ki so se dogajale leta 2015, so bile najobsežnejše v zadnjih desetletjih, 
na to ni bil pripravljen nihče. Mediji so nas dnevno zasipavali predvsem z negativnimi 
informacijami o premikih skupin migrantov, Nemčija je v svojo domovino vabila 
migrante in jim odpirala delovna mesta, na drugi strani je Madžarska pričela z 
ograjevanjem mej z bodečo žico. Slovenija je bila vmesen člen, ki so jo lahko izkoristili 
za tranzit ali pa zaprositi za mednarodno zaščito. Evropa se je v trenutku znašla sredi 
popolne zmede in kaosa. 

Kulturne razlike med Evropo, Slovenijo in migranti so v večini primerov izredno 
velike. Kultura na bližnjem Vzhodu, od koder beležimo največ migracij je popolnoma 
drugačna od naše, norme so drugačne kot tudi njihov pogled na delo in svet. Zahodne 
države živijo v prepričanju, da se bo Evropa islamizirala in da prihaja tako imenovana 
»doba djihada«. Če na hitro povzamemo kaj je djihad, le ta pomeni boj s samim seboj 
in ne boj v imenu vere, kot ga mnogi mediji interpretirajo. Vse vere ljudi  učijo 
spoštovanja in ljubezni, zato je zmotno nekoga opredeliti po njegovi veri in s tem širiti 
nacizem ter predvsem strašiti ljudi. Vse vere ljudi  učijo spoštovanja in ljubezni, zato 
je zmotno nekoga opredeliti po njegovi veri in s tem širiti nacizem ter predvsem strašiti 
ljudi.  

Številni migranti zapustijo svoje domove, ker nimajo druge možnosti, danes je na 
svetu skoraj 20 milijonov beguncev – to so ljudje, ki so bili prisiljeni pobegniti z domov, 
ker sta jim grozila preganjanje ali smrt. Na tej poti za boljšim življenjem in varnostjo, 
veliko migrantov (in to ne zgolj beguncev) umre. 

Leta 2015 je več tisoč ljudi umrlo, ko so poskušali prečkati Sredozemsko morje. Poleg 
tega nekatere migrante na cilju izkoriščajo in kršijo njihove človekove pravice. To velja 
zlasti za žrtve trgovine z ljudmi; nekatere so zares zasužnjene, velikokrat v seksualni 
industriji. Tudi pri gospodinjskih delih delavce včasih zlorabljajo in delodajalci z njimi 
ravnajo nasilno. Splošno gledano pa se številni migranti in njihovi otroci celo več let 
po selitvi v tujino soočajo z diskriminacijo in predsodki. Migracije so pomembne tako 
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zaradi negativnih posledic za same migrante kakor zaradi izzivov, ki jih prinašajo 
ciljnim družbam. (Koser, 2017, 17-18) 

V raziskovalni nalogi bova predstavili, da je preseljevanje prosilcev za azil, beguncev 
in neregularnih migrantov po vseh svetu, zelo naraslo. Predstavili bova tudi odziv 
Slovenije na migrante ter azilni dom Vič. Zaradi lažjega branja in razumevanja, bova 
uporabljali termin migrant ali migriranje, saj termin dejansko pomeni selitev, vsi pa se 
selijo zaradi nekega razloga. 

 

Namen, metodologija in raziskovalna vprašanja 

Namen raziskovalne naloge je razložiti migracije in ugotoviti odnos Evrope in 
Slovenije do njih. V empiričnem delu bova predstavili rezultate ankete in intervjuje 
prebivalcev azilnega doma. 

• Raziskovalno vprašanje 1: Slovenija je konvergentna država  

• Raziskovalno vprašanje 2: Ali se Evropa trudi boljše pripraviti na nove 
»migrantske valove« 

 

Migracije 

Kdo je migrant in kdo begunec 

Definicija Združenih narodov pravi, da je mednarodni migrant oseba, ki živi vsaj leto 
dni izven države v kateri običajno prebiva. Leta 2013 so ocenjevali, da je po vsem svetu 
okoli 258 milijonov mednarodnih migrantov, to število pa se samo še povečuje. 

Begunec je oseba, ki zbeži iz svoje domovine zaradi neprijetnih okoliščin, ki se tam 
dogajajo (diktatura ali druga neprimerna vladavina, vojna, politika).  

Mednarodne migrante običajno kategoriziramo na tri načine. Za začetek jim je skupno 
ločevanje na prostovoljne in prisilne migrante. Ti zadnji so ljudje, ki so bili prisiljeni 
zapustiti domovino, in sicer zaradi spopadov, preganjanja, zaradi okoljskih razlogov, 
denimo zaradi suše ali lakote. O teh ljudeh pogosto govorimo kot o beguncih, čeprav 
ima izraz begunec zelo specifičen pomen in ne vključuje vseh prisilnih migrantov 
(Koser 2017, 21). 

Begunec beži zaradi nevarnosti, migrant pa zaradi boljšega življenjskega standarda. 
Posplošeno jih vsi imenujemo migranti, saj vsi zapustijo domovino iz nekih razlogov. 
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Migracijske mreže  

Večina migrantov se preseli v države, v katerih živijo njihovi prijatelji ali sorodniki, s 
čimer nastanejo tako imenovane transnacionalne migracijske mreže. Nekateri trdijo, 
da so te migracijske mreže eden glavnih razlogov za sedanje povečevanje migracij, saj 
vzpostavljajo ciklus, ki napaja sam sebe. Širjenje migracij pomeni, da ima v prijatelje 
ali sorodnike v tujini čedalje več ljudi. (Koser 2017, 40) 

Tihotapljenje migrantov je opredeljeno kot »preskrba nezakonitega vstopa osebe v 
državo, v kateri ta oseba ni državljan in nima stalnega bivališča, z namenom 
posrednega ali neposrednega pridobivanja finančne ali druge premoženjske koristi«. 
V nasprotju s trgovino z ljudmi je tihotapljenje migrantov večinoma prostovoljno. 
Potencialni migranti, še pogosteje pa njihove družine, plačajo tihotapcu, da jih 
nezakonito prepelje v ciljno državo. Po prihodu običajno nimajo več stikov s 
tihotapcem in zato niso deležni izkoriščanja, kakršno doleti žrtve trgovine z ljudmi. 
(Koser 2017, 67) 

 

Kratka zgodovina migracij 

Kratka zgodovina migracij se prične že z rojstvom človeštva v dolini Rift v Afriki od 
kjer sta že pred 1,5 milijona leti pred našim štetjem Homo sapiens in Homo erectus 
počasi poselila najprej Evropo nato pa druge celine. Rimska ekspanzija in grška 
kolonizacija pa sta bili v antičnih časih od migracij dobesedno odvisni.  

Med največje migracijske dogodke v obdobju med 18. in 19. stoletjem se šteje prisilni 
transport sužnjev. V Novi svet so na silo odpeljali okoli 12 milijonov ljudi, predvsem 
iz zahodne Afrike. Nekaj so jih odpeljali tudi čez Indijski ocean in Sredozemlje. Ko je 
suženjstvo propadlo so se na plantaže evropskih velesil selili delavci, ki so jih vezale 
dolžniške pogodbe.  

Iz Evrope je prostovoljno priseljevanje potekalo predvsem v kolonije. Velike trgovske 
sile, ki so se zavzemale, da so se preseljevali vsi, od kmetov do nezadovoljnih vojakov, 
obsojencev in celo sirot. V začetku 19. stoletja pa vse do 20. stoletja, se je v Združene 
države Amerike preselilo več kot milijonov delavcev iz Severne in Južne Evrope. 
Amerika je postajala industrijska velesila in obljubljena dežela, kar je zbudilo 
zanimanje za naslednje veliko obdobje migracij. Po 2. svetovni vojni  je nastopilo 
naslednje veliko obdobje migracij  v času rastočih povojnih gospodarstev v Evropi, 
Avstraliji in Severni Ameriki saj so le ta potrebovala delovno silo. V istem času ja na 
drugem delu sveta na migracije vplivala dekolonizacija. Zaradi delitve Indije je leta 
1947 odšlo več milijonov hindujcev in muslimanov. Istega leta se je dogajalo enako 
preseljevanje po ustanovitvi države Izrael za Jude in Palestince. 
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V sedemdesetih letih 20. stoletja se je naval mednarodne delovne sile v Evropo končal. 
V zgodnjih devetdesetih let pa se je naval mednarodne delovne sile končal za 
Združene države Amerike. Ker se je gonilna sila začela premikati v Azijo, so se tam 
delovne migracije začele povečevati. 

 

Razlogi za migracije? 

Migracije so zelo pomembne, saj prinašajo tako dobre kot slabe spremembe. Vplivajo 
na ekonomske in politične spremembe, nastajajo novi narodi, veliko je kulturnih 
vplivov in sprememb, veliko je prilagajanja, ne na zadnje pa tudi konfliktov, 
razlaščanja in preganjanja. Ko iščemo razloge za migriranje v današnjem času je teh 
veliko, od varnosti, demografije in človekovih pravic vse do revščine in podnebnih 
sprememb. 

Družbeno politični dejavniki 

Dejavniki zaradi katerih ljudje zapuščajo svojo državo so etnični, rasni, verski, kulturni 
razlogi in politično preganjanje. Največji dejavnik so vojne saj je večja verjetnost, da 
bodo tisti, ki bežijo pred spopadi, preganjanjem in kršitvami človekovih pravic 
migranti iz humanitarnih razlogov. Ti ljudje se bodo verjetno preselili v najbližjo varno 
državo, ki sprejema prosilce za azil. Res pa je da imajo nekatere države bolj liberalne 
pristope do migracij iz humanitarnih razlogov kot druge. V Evropo je v zadnjih letih 
veliko ljudi bežalo zaradi spopadov, terorja ali preganjanja od doma. V letu 2019 so 
bili na prvem mestu begunci iz Sirije, ki jo je razdejala vojna, na drugem mestu so bili 
begunci iz Afganistana in na tretjem iz Iraka. Evropska unija je odobrila zaščito v letu 
2019, 295 000 prosilcem za azil. 

V množični mobilizaciji, ki so jo izvajale režimske sile, bi prej ali slej prišel na vrsto. 
Prisiljen bi bil ubijati svoje prijatelje, sosede, sorodnike, znance in rojake. (Videmšek 
2016, 284) 

Slika 4: Migranti na meji  
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Vir: Tesorides, 2015 

Demografski in gospodarski dejavniki 

Ekonomske in demografske migracije so povezane s standardi dela, zdravjem 
gospodarstva in brezposelnostjo. Privlačijo nas boljše zaposlitve povezane z boljšo 
plačo, ki dvigujejo življenjski standard, razvite države omogočajo boljše izobraževanje. 
Tudi Slovenija ni izjema, kmalu se bomo soočali s takšno problematiko, saj bo veliko 
mladih emigriralo v države, katerih gospodarska politika in razmere, napovedujejo 
boljšo sliko kot pri nas.  

Bogati in razviti svet pa ne pomaga dovolj, finančne injekcije so se ustavile in 
preseljevanje v te države se upočasnjuje. V primerjavi z letom 2019 na leto 2020 se je v 
Slovenijo priselilo več kot 36 000 prebivalcev, kar pomeni, da je bilo glede na leto 2019 
število priselitev višje za 15%, število odselitev pa za 17%.  

Po podatkih Amnesty international je največ migrantov v Turčiji (3,6 mio), v Evropski 
uniji jih je največ v Nemčiji (1,1 mio). Največ jih prihaja iz Sirije (6,6 mio), Afganistana 
(2,7 mio) in Mjanmar (1,1 mio). (Amnesty, n.d.)  

 

Okoljski dejavniki 

Ljudje bežijo od naravnih katastrof, zaradi vse večjih ekstremnih podnebnih 
sprememb, ki nas čakajo v prihodnosti, pa bo le to verjetno vse več ljudi pripravilo do 
migracij. Okoljski migranti so prisiljeni zapustiti svoje domove začasno ali za vedno, 
predvsem zaradi nenadnih ali stopnjujočih se sprememb v okolju, ki pa imajo 
nezaželene posledice za njihova življenja. Težko je oceniti število okoljskih migrantov 
po svetu, saj so tukaj prisotni dejavniki, ki sovpadajo, kot so rast prebivalstva, državno 
upravljanje, revščina, spopadi in varnost. Za leto 2050 se napovedi gibljejo med 25 
milijoni do 1 milijardo. 

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce je ugotovil, da je bilo leta 2014 zaradi 
vojn razseljenih štirinajst milijonov ljudi – to je od druge svetovne vojne največja 
številka za samo eno leto. Združeni narodi so leta 2014 poročali o skupno 59,5 milijona 
razseljenih osebah po vsem svetu, kar je dvakrat večja številka od tiste iz leta 2005 in 
obenem največja, ki so jo kdaj zavedli. Povrhu te številke ne obsegajo še milijon drugih, 
ki so v iskanju boljšega življenja zase in za svojo družino selijo zaradi ekonomskih ali 
okoljskih razlogov. ( Jones 2017, 57) 

 

Migrantska kriza v Evropski uniji in odziv Evropske unije 

S prihodom rekordnih migrantskih tokov med letoma 2015 in 2016 se je Evropska unija 
soočala z največjo migratsko krizo po koncu druge svetovne vojne. Preko morja je leta 
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2019 v Evropo prišlo 120 000 ljudi, leta 2015, pa milijon. Od tega je s prečkanjem 
Sredozemlja v letu 2019 umrlo ali bilo pogrešano 1319 ljudi, 2277 ljudi v letu 2018 in v 
letu 2017, 3139 ljudi. Ta prihod velikega števila migrantov in prosilcev za azil v Evropi 
je pokazal potrebo za razvoj po bolj pravični in učinkoviti azilni in migracijski politiki. 

 

Slika 5: Migrantska kriza in otroci 

 
Vir: Zavallis 2017 

 

S kakšnimi ukrepi se Evropska unija sooča z migrantsko krizo 

Stališča držav članic EU so si zelo različna glede migracij ukrepov, vsi pa se strinjajo, 
da mora biti migracijska politika enotna in poštena do vseh članic, z ukrepom se strinja 
tudi Slovenija.  

Zunanja meja mora biti dobro varovana, preprečiti se morajo sekundarne migracije, 
ključno je sodelovanje s tretjimi državami ter intenzivirano vračanje migrantov, ki niso 
upravičeni do mednarodne zaščite. Z vračanjem v tretje države se ne strinjajo vse 
države enako, namreč države, ki zapolnijo kvoto odobrenih azilov, bi morale 
neodobrene prosilce vrniti nazaj. Ta ukrep pozdravlja Italija, Madžarska in Poljska pa 
zavračata kakršnokoli kvoto ljudi. 

Združeno kraljestvo pri vračanju zavrnjenih prosilcev za azil dosega še posebej slabe 
rezultate. Glavna težava je ugotoviti, kje ti posamezniki so – številni izginejo v 
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skupnostih njihove lastne etnične skupine in velikokrat nezakonito delajo. Hkrati je 
morala vlada po tihem skrbeti za ravnotežje med koristmi, ki bi jih prineslo vračanje 
zavrnjenih prosilcev za azil in da bi za njihovo vračanje potrebovali skoraj osemnajst 
let. (Koser 2017, 88) 

V Evropskem parlamentu so predlagali, da se uvedejo spremembe v dublinski uredbi, 
ki določa, katera država Evropske unije je odgovorna za obravnavo katerih prošenj za 
mednarodno zaščito. V največjem valu migrantske krize so se odkrile pomanjkljivosti 
v azilnem sistemu. Pogajanja o spremembah skupne azilne politike niso napredovala, 
zato je leta 2020 Evropska komisija predlagala nov pakt o migracijah in azilu. S tem 
paktom naj bi bili postopki o celotnem azilnem in migracijskem sistemu hitrejši in 
vključujejo spremembe dublinske uredbe in s tem tudi predlaga nove načine, kako 
države članice izkazujejo solidarnost.  

 

Nov pakt o migracijah in azilu 

Pri migracijah gre po eni strani za varnost ljudi, ki iščejo boljše življenje ali pa 
mednarodno zaščito. Po drugi strani pa se pojavljajo pomisleki držav članic na 
zunanjih mejah Evropske unije, ki izražajo zaskrbljenost, da bodo migracijski pritiski 
presegli njihove zmogljivosti in pričakujejo pomoč drugih držav. Ob vsem tem pa je 
potrebno upoštevati tudi pomisleke drugih držav članic, ki jih skrbi, da ne bodo 
njihovi nacionalni sistemi za azil kos tem morebitnim velikim tokovom vključevanja 
in vračanja, v primeru nespoštovanja postopkov na zunanjih mejah. 

Prosilci za azil so se po vsem industrializiranem svetu, zlasti v Evropi, povzpeli na vrh 
političnih prioritet. V nekaterih medijih in ponekod v javnosti je opaziti strah, da 
prihaja kriza.  

Na podlagi celostne ocene je komisija predlagala nov začetek na področju migracij: 
preko učinkovitejših postopkov, da se krepi zaupanje in vzpostavljanje novega 
ravnovesja med solidarnostjo in odgovornostjo. (Koser 2017, 85) 

Dobro upravljanje schengenskih in zunanjih meja- s ponovno vzpostavitvijo vseh 
prednosti schengenskega območja, z schengenskim forumom (spodbujanje 
konkretnega sodelovanje med mejno policijo in notranjim ministrstvom, močan 
podporni program in sodelovanje Komisije za pomoč odpravljanja nadzora na 
notranjih mejah) in strategijo za prihodnost Schengena ( izboljšava ocenjevalnega 
schengenskega mehanizma in nova pot v povezavi z reformo zakonika o schengenskih 
mejah). 

S 1. 1. 2021 so na meje napotili stalne enote na Evropske meje in obalne straže, do leta 
2023 pa bodo vsi informacijski sistemi delovali skupno, ki bodo policiji zagotavljali 
informacije, ki jih le ta potrebuje za preverjanje. 
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Pravna in moralna obveznost je iskanje in reševanje na morju, pod vodstvom agencije 
Frontex so od leta 2015 z operacijami rešili 600 tisoč ljudi na morju, odgovornost za 
države članice prinaša tudi stalno iskanje in reševanje z zasebnimi plovili, obalne 
članice imajo odgovornost za iskanje in reševanje, kot celota pa je Evropska unija 
odgovorna za upravljanje migracij v Evropi.  

Iz slike spodaj lahko razberemo prihod migrantov v obdobju 2009 do 2020. največ 
migracij je bilo leta 2015, po morju je migriralo 1 033 814 ljudi, po kopnem pa 788 363 
ljudi.  

Slika 6: Rast migracij skozi leta 

 
Vir: Evropska komisija, n.d. 

 

Komisija lahko sproži postopek na zahtevo ali lastno pobudo, če ugotovi, da je 
nacionalni sistem ogrožen ali pod pritiskom. Narediti je potrebno oceno kaj morajo 
narediti druge države članice, da se pomaga državi, ki je pod pritiskom ali ogrožena. 
Po končani oceni morajo druge države članice vsaka od njih prispevati »svoj delež« s 
tem, ko se izračuna njihov delež 50% na podlagi bruto družbenega produkta in 50% 
glede na število prebivalcev. V primeru, da so sprejete zaveze za več kot 30% manjše 
od celote števila premestitev ali sponzoriranih vrnitev, morajo države članice, ki se 
niso zavezale pokriti vsaj eno polovico svojega deleža in pri tem lahko izbirajo ali bo 
to premestitev ali sponzoriranjem vrnitev. 

Evropska unija na podlagi analiz zgublja tekmo za pripravljanje talentov. Prebivalstvo 
Evrope se stara, posledično se zmanjšuje število prebivalcev. Evropska unija je zato 
sprejela ukrepe, ki bi zmanjšale migracije. Direktiva o modri karti Evropske unije naj 
bi privabila visoko usposobljene kadre, vzpostavila je bazo talentov, hkrati pa so 



 

 
 
 

74 

poenostavili postopke enotnega dovoljenja za delavce, ki so nizko ali srednje 
kvalificirani. S tem so posledično okrepili pravico prebivalstva do notranjih migracij z 
direktivo o dolgoročnem prebivanju. Z zagotavljanjem zakonitih poti v Evropo se 
sprejemajo ukrepi za preselitev in dopolnilni pristopi, kar pomeni sponzoriranje 
beguncev, ki v stiski prihajajo v Evropo. 

S poglobitvijo mednarodnega partnerstva sodelujejo pri ustvarjanju gospodarskih 
priložnosti in v boju proti tihotapljenju migrantov, izboljšanje vračanja in ponovnega 
prejema ter uvajanje urejenih poti za zakonite migracije. Z uspešno integracijo pa imajo 
korist vsi novinci in lokalne skupnosti, ki s tem daje pozitiven izgled na kakšen način 
Evropa upravlja z migracijami. Z oblikovanjem odprtih in odpornih družb. Izziv je 
seveda brezposelnost in pomanjkanje možnosti izobraževanja in usposabljanja. 

Ključni so tudi protokoli in ukrepi v primeru krize. S solidarnostnim mehanizmom 
delujeta sponzoriranje, premestitev in vračanje. S tem hitreje zajemata več kategorij 
ljudi, z upoštevanjem praktičnih težav pa so jasno določena odstopanja od običajnih 
rokov ob polnem spoštovanju pravic. S tem dosežemo hitro jasnost za osebe, ki 
potrebujejo zaščito kar pomeni novi status za takojšnjo zaščito osebe, ki v krizi beži z 
območij spopadov. Na podlagi letnega poročila z zgodnjim ugotavljanjem potreb, 
solidarnostnim sistemom  nacionalnih prispevkov, ki temeljijo na prostovoljnih 
zavezah in pa mehanizem popravkov za zagotavljanje učinkovite podpore, ima 
Evropska unija možnost pritiska na različne sisteme članic za upravljanje migracij. S 
tem bomo pripravljeni na krizne razmere. 

Postopki so tudi hitrejši in vsebujejo posodobljene podatke in sicer: identifikacijo, 
zdravstveni pregled, varnostni pregled, odvzem prstnih odtisov ter registracija v 
podatkovni zbirki Eurodac. Nov hitrejši azilni postopek na meji ter pravna jamstva kot 
so neodvisen mehanizem sprejemanja in individualna obravnava prošenj za azil, bodo 
omogočili bolj varen in transparenten način sprejemanja in zavračanja migrantov. 

 

Število prošenj za azil 

Število prošenj za mednarodno varstvo narašča. Če pogledamo črtni graf spodaj 
vidimo, da je število prošenj od leta 2010 krepko naraščalo, leta 2015 je doseglo 
vrhunec, nato so številke začele počasi upadati. Ko povzamemo podatke vidimo, da 
največ prošenj beleži Nemčija skoraj 122 tisoč, sledita ji Francija in Španija, ki beležita 
več kot 88 tisoč prošenj. Ostale prošnje za azil so nekako porazdeljene na ostale članice 
Evropske unije. Najmanj prošenj zabeležita Estonija, Madžarska in Latvija, njihovo 
število se giblje med 50 in 200 prošnjami za azil. 

 

Slika 7: Prošnje za azil med leti 2010 in 2020 
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Vir: Evropski parlament 2020 

 

V Sloveniji je manj prošenj za mednarodno zaščito. Slovenija je manj zanimiva država 
in jo večinoma izberejo kot tranzitno državo. Trenutno na azil čaka 221 tujcev, skupaj 
z vsemi izpostavami pa 228. (povzeto po UVRS 2022) 

Letno število prosilcev za azil, je po podatkih vladne službe, 5301. (UVRSOIM 2021a) 

 

Humanitarna društva in nevladne organizacije 

Humanitarne organizacije delujejo neodvisno od države, so prostovoljne in niso 
profitne. Njihova funkcija je predvsem zagovorniška in storitvena. V začetni fazi 
največjega migrantskega vala, niso bile pripravljene, niti društva, niti organizacije. S 
situacijo so se postopoma prilagajali razmeram na terenu.  

Do danes tu skoraj ni bilo mogoče videti prisotnosti države. Vse je bilo odvisno od nas, 
prostovoljcev. Pripravljali smo hrano, zbirali pomoč, skrbeli za informiranje ljudi. Tudi 
z pravnimi nasveti. Koordinacija je slaba, a v resnici ni treba veliko, da bi vse skupaj 
potekalo tekoče. (Videmšek 2016, 274) 

Migrantom pomagajo s hrano, oskrbo in oblačili, pomagajo ranljivim skupinam. 
Prisotni so pri tolmačenju, monitoringu, spremljanju pri pravnih postopkih ter pravni 
pomoči. Imajo pa tudi velik vpliv na učenje in ozaveščanje tako beguncev kot 
prebivalstva. Verjetno bi za migrante in begunce bilo slabše poskrbljeno, če pri vsem 
ne bi sodelovale nevladne organizacije in humanitarna društva. 
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Verske skupnosti 

V času največje migrantske krize leta 2015 so verske skupnosti skupaj z njihovimi člani 
stopile skupaj. V sodelovanju z Rdečim križem, Karitasom in Slovensko filantropijo so 
pripravili pakete z živili in se odpravili v zbirne centre. Člani so zbirali tudi oblačila 
ter denarna sredstva, ki so jih porabili za nakup pripomočkov na terenu. Pomagali so 
jim tudi z informacijami, svetovanjem in duhovno pomočjo, saj so lahko obiskali 
verske centre.  

 

Raziskovalni del 

Raziskali sva azilni dom Vič, kakšno je stanje tam, se pogovarjali s prosilci za 
mednarodno pomoč. Skozi pogovor sva postavljali dodatna vprašanja, ki bi nama 
pomagala pri raziskovalnem vprašanju. Naredili sva tudi anketni vprašalnik ter 
analizo in razlago anketnega vprašalnika. 

 

Azilni dom Vič 

Migranti, ki zaprosijo za mednarodno zaščito so nastanjeni v azilnem domu Vič. Za 
mednarodno pomoč lahko zaprosijo vse osebe, ki so državljani tretje države in osebe 
ki nimajo državljanstva. Vsem prosilcem se zagotavlja zdravstvena in materialna 
oskrba, ravno tako pa se jim pomaga uresničiti njihove pravice in dolžnosti v Sloveniji. 

Prihod in oskrba migrantov v azilnem domu  

Ob vstopu v azilni dom prejmejo začetni paket pomoči, zagotovijo se higienske 
potrebščine ter obleka, v kolikor je nimajo. Ravno tako prejmejo še čisto posteljnino, 
vzglavnik in odejo. Prosilcu se dodeli soba, glede na njegov status. Status prosilca je 
povsem odvisen, lahko je mladoletna oseba, samski moški ali ženska (samski ne 
mislimo na zakonski stan) ali družina z enim ali več otroki. Azilni dom je razdeljen na 
bloke A,B in C, ti pa se potem razdelijo na enote, kot primer v določeni enoti živijo 
samo moški. Velikosti sob so 20m2, če je to družina, le ta skupaj živi v tej sobi , ostali 
kot primer, če so samo moški pa si sobo delijo. Ne glede na status ali spol, si vsi delijo 
sanitarije, ki so ločeni na moško in žensko stranišče ter mini kuhinjo, ki je opremljena 
z donacijami (posoda, pribor, krpe itd..). Zagotovljeni so jim trije obroki, posameznik 
se lahko odloči za vegetarijansko ali mesno prehrano. 

Prosilci so upravičeno do žepnine, če nimajo svojih sredstev za preživljanje in za 
zadovoljitev svojih potreb. Upravičeni so tudi do pomoči humanitarnih organizacij in 
donacij, ki pridejo v azilni dom.  

Vsi so dolžni spoštovati pravni in hišni red, spoštovati moraj osebje, se podrejati 
ukrepom in odzivati na vabilom za sodelovanje pri dokazovanju svojega statusa. 
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Uradnim osebam morajo dovoliti fotografiranje, odvzem prstnih odtisov ter predati 
vse dokumente, ki izkazujejo njihovo identiteto. (Povzeto po UVRSOIM 2021b) 

 

Zdravniška oskrba , šolanje ter možnost zaposlitve 

Zdravljenje je omogočeno na sami lokaciji, v primeru večjega obsega bolezni se osebo 
napoti v Ljubljanski Klinični center.  

Po opravljenih razgovorih z psihologi, kriminalisti in ostalim osebjem Azilnega doma, 
so upravičeni do šolanja. Otrokom je šolanje omogočeno na Osnovni šoli Livada, 
prevoz je urejen v obe smeri. Mladoletniki, mladoletniki brez spremstva, šolajoči 
prosilci, so tretirani  kot obvezno zavarovani družinski člani. Vsi imajo to pravico do 
največ 26. leta starosti, v primeru da se še šolajo. 

Odrasli lahko iščejo zaposlitev, ko preteče doba devetih mesecev od časa zaprositve za 
mednarodno zaščito, v kolikor so v tem času še vedno v prostorih azila. Prošnje so 
odobravane hitro. Države, kjer je vojno stanje in ljudje bežijo pred vojno so hitro 
obravnavane in večinoma se prošnjam ugodi.  

Kakšno pa je realno stanje v azilnem domu?  

Zaprosili smo za obisk, ker kolegica Maruška ni bila prej v azilnem domu, nikoli ni 
bila tudi prostovoljka tako, da sva morali njeno prošnjo za obisk podati pisno. Razložiti 
sva morali namen najinega obiska. Ob tem sva morali zagotoviti tudi, da bodo 
intervjuji, ogled azilnega doma in vsi ostali podatki uporabljeni samo za namen 
raziskovanja najine naloge. Ko je kolegica Maruška dobila odobren obisk, sva azilni 
dom Vič v nedeljo obiskali. Pričakala naju je vodja azilnega doma Vič in pričeli smo z 
ogledom. 

Sprejem migrantov v azilni dom Vič 

Azilni dom je lokacija, kjer človek lahko doživi kulturni šok. Na zelo malem mestu so 
združene vse vere sveta, pripadniki različnih slojev, različni tipi kože, ljudstvo celega 
sveta.  

Ob prihodu v azil morajo vsi v izolacijski prostor, to je veljalo tudi v času pred 
covidom. S tem preventivno preprečijo razširitev kakšne nove bolezni, saj so 
posamezniki lahko prenašalci kakšne prenosljive bolezni in jih zato osamijo (oslovski 
kašelj). V osamitvi ostanejo 14 dni. Posamezniki iz osamitvenega oddelka tudi jedo vse 
obroke prvi. Ko oni prostor zapustijo  se prostor razkuži in šele nato gredo ostali v 
jedilnico. V azilnem domu je tudi zapor, kamor zaprejo prosilce, ki kršijo pravila 
azilnega doma. 

V azilnem domu je veliko je otrok, čisto vsi hodijo v šolo. Šolo pričnejo obiskovati takoj 
naslednji dan ob prihodu. Lahko bi rekli, da tudi oni doživijo kulturni šok, saj tam 



 

 
 
 

78 

nimajo prijateljev, ne poznajo jezika, prepuščeni so sami sebi. So pa otroci tisti, ki se 
učijo in prilagajo najhitreje. 

V azilnem domu je veliko samskih moških oseb. Oddelki kjer so družine ali ženske 
brez spremstva se po navadi drži zase in ne hodijo iz sobe. Oddelki so tudi ločeni med 
sabo.  

Denarna pomoč jim je odobrena v višini 18€, ki pa ni nakazana vsak mesec, ampak jo 
dobijo vsak drugi ali tretji mesec. Nakazilo je v skupnem seštevku vseh mesecev, ko 
nakazila niso prejeli.  Kot primer znesek, ki ga dobi družina v Nemčiji, je dobrih 400€. 
Družine azilantov v Sloveniji, ki imajo majhne otroke s tem zneskom  zelo težko shajajo 
in so predvsem odvisni od donacij, ki jih prejmejo v azilu. Več o donacijah bova pisali 
malo kasneje.  

Neglede na to, da je namestitev in hrana brezplačna si veliko družin (tudi 
posameznikov) kuhajo sami. Navajeni so svoje hrane, hrana v azilu pa ni vedno 
okusna. Pravijo da pogrešajo sadje, otroci seveda pogrešajo sladice.  

Humanitarna društva, ki delujejo v azilnem domu Vič 

V azilnem domu deluje več humanitarnih društev, najbolj prisotno je Društvo up in 
Petka za nasmeh. Veliko je tudi prostovoljcev, ki zbirajo donacije in jih predajo v azil. 
Kar v azilu ne potrebujejo, se preda drugim lokacijam ali posameznikom, ki niso 
prosilci in so iz ogroženih slovenskih družin.  

Velikokrat se zgodi, da velika podjetja pokličejo v azilni dom, z vprašanji ali bi sprejeli 
večjo donacijo živil, ki so pred iztekom roka. Podjetja donirajo mleko in mlečne 
izdelke, kruh in peciva, nekaj je tudi donacij trgovskih centrov in verig z oblačili, ki 
predajo oblačila in obutev prejšnjih sezon. Realnost pa je žal taka, da je vsega tega zelo 
malo. 

Večino oblačil podarijo posamezniki. Veliko pomanjkanje  imajo moške konfekcije, 
vendar se nekako poizkušajo uskladiti z ostalimi lokacijami. Humanitarna 
organizacija Petka za nasmeh se trudi, da otroci ne čutijo pomanjkanja. Z donacijami, 
ki so nakazana preko sporočil posameznikov, organizirajo izlete, otrokom omogočijo 
ogled risank in filmov v kinu. Vodno mesto Atlantis večkrat donira nekaj kart za obisk 
bazenov, otroci obiščejo tudi gledališča in muzeje.  Zelo se trudijo otroke čim bolj 
približati sistemu, skupaj se veliko naučijo, kar je pa najbolj pomembno je pa to, da se 
otroci počutijo varne. 

Zelo se trudijo se, da jim čim bolj pomagajo pri slovenskem jeziku. Organizirani so 
tečaji slovenskega jezika, na hodnikih so polepljeni večjezični plakati z osnovnimi 
besedami. V vse te dejavnosti vključujejo tudi odrasle, le ti hodijo na dejavnosti izven 
azila in  sodelujejo v različnih aktivnostih, kot primer sodelovali  so tudi v akciji 
Očistimo Slovenijo. 
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Z res lepimi gestami se prostovoljci, kot je praznovanje rojstnih dni otrok, zelo trudijo, 
da jim polepšajo bivanje v azilnem domu. S torto in sladkarijami za otroke jim 
omogočijo praznovanje rojstnih dni v skupnih prostorih. S plesom in petjem na 
rojstnodnevni zabavi pomagajo otrokom, da se vsaj za trenutek oddaljijo od krute 
realnosti in živijo za trenutek neko normalno otroško življenje 

Kruta realnost je, da je azilni dom v tem trenutku njihov dom, zato se zelo trudijo, da 
na nekakšen pozitiven način občutijo, da je to njihov dom, ne glede na visoke ograje 
zunaj azila. 

Intervjuji s prosilci za mednarodno zaščito 

Pogovarjali sva se z veliko prosilci za mednarodno zaščito, čisto vsak od njih ima 
žalostno in tudi kruto zgodbo, čisto vsi poudarjajo, da imajo slabe izkušnje z policijo. 
Svoje potovanje so vsi večinoma prepešačili, bili so lačni in žejni ter na robu človeških 
zmogljivosti. Na svoji poti so srečali veliko ljudi, velika večina jim je bila pripravljena 
pomagati. Ljudje so jim dali denar in oblačila, kupili so jim hrano, nekaterim so celo 
previjali rane in jim omogočili prenočišče ter tako potreben miren spanec saj so večino 
svoje poti bili dobesedno preganjani in nezaželeni na tuji zemlji. 

Ko so se odločili nadaljevati pot, so jim pripravili hrano in vodo, ter s tem izkazali 
empatijo in spoštovanje do njih, čeprav se niso znali sporazumeti. Govorili so znakovni 
jezik z nekaj zlomljene angleščine na obeh straneh. 

Večina jih beži pred vojno, ne bežijo, ker nebi želeli ostati doma, v lastni domovini jim 
je lepo vendar so jim onemogočeni normalni življenjski pogoji. Vsakodnevno 
obstreljevanje, negotovost kaj bo jutri, svojim otrokom morajo omogočiti dostojno in 
normalno življenje zato je zbežati boljša odločitev kot pa enostavno ostati in čakati  na 
smrt.  

Zbežati iz svoje domovine kjer so tvoji predniki se tako trudili, da bodo svojim 
prihodnjim generacijam omogočili boljše življenje je zanje res težka čustvena odločitev. 
Na koncu pa je živeti in preživeti bolj pomembno kot pa negotovost in nevarnost poti 
na katero bodo stopali za boljši jutri. Da bi ostali je to vseeno prevelik. rizik za njih in 
njihove družine. 

Nisva si želeli, da z najinim intervjujem dobijo vtis zasliševanja, v pogovor so pristali 
prostovoljno. Skozi pogovor nama je uspelo, da jih napeljeva na tista vprašanja za 
katere sva si najbolj želeli dobiti odgovor, na koncu pa so na večino brez najine pomoči 
kar sami odgovorili. 

 

 

 



 

 
 
 

80 

Vprašanja, ki sva jih pripravili za pogovor-intervju s prosilci: 

1. Ali se lahko predstavite? Od kod prihajate in koliko časa ste tukaj v azilnem 
domu? 

2. Ali lahko opišete svojo pot od svoje države do končnega cilja v Sloveniji?  

3. Ali ste pripravljeni sprejeti slovenski način življenja, se zaposliti, biti samostojni 
in se počutiti svobodno? Se naučiti slovenskega jezika? 

4. Ali se tu počutite sprejete? Kakšne so vaše izkušnje s Slovenci? Ali ste dobili 
pomoč in informacije, ki ste jih potrebovali? Ali je pravni sistem v Sloveniji pravičen 
ali ste občutili nacionalizem? 

5. Kaj najbolj pogrešate? 

 

Pogovarjali sva se z Benesh, Latifo ter z Davidom. Vprašanja sva imeli pripravljena, a  
nas je pot pogovora zanesla v drugo smer ,sami so pričeli pripovedovati svoje izkušnje 
o poti, državi in razlogih zakaj so odšli, kaj vse so pustili za seboj in kako vidijo 
Slovenijo skozi  svoje dosedanje izkušnje. 

 

Afganistanka Benesh 

Benesh prihaja iz Afganistana, stara je 27 let, z možem in dvema otrokoma je uspela 
zbežati pred talibanskim režimom. Pri začetnem pogovoru je bila zadržana, 
prestrašena in malce umaknjena vendar sva takoj začutili da je srčna ženska, ki je 
marsikaj pretrpela in da morava poslušati njeno zgodbo. 

Benesh je v življenju veliko pretrpela, kot mlada deklica je bila prodana starejšemu 
možaku. V družini je bilo veliko otrok, revščina je bila prehuda zato je morala zelo 
kmalu zapustiti svoj dom. Pravi da je  njen mož upošteval vse, kar ga je prosil njen oče, 
ko pa sta odšla se je začelo njeno trpljenje. Pokaže nama brazgotino in ne želi več 
govoriti o tem. Njeno trpljenje tako fizično kot psihično je trajalo dolgo časa, nato pa je 
njen mož umrl v boju in začelo se je novo poglavje v njenem življenju. Pravi da na srečo 
nista imela otrok. Ker je bila še mlada, je zaprosila družino, če se lahko vrne nazaj 
domov. Oče in mama sta jo sprejela nazaj. Pri sedemnajstih se je oče odločil, da je čas, 
da ponovno zapusti družino. Tokrat je bila »kupčija« oziroma dogovorjena poroka 
dobra, saj si boljšega moža ne bi mogla želeti. Ko so v začetku avgusta talibani prevzeli 
oblast nad državo, sta se odločila zbežati. S konvojem in pomočjo humanitarnih 
društev, sta prispela do Slovenije. V Sloveniji niso dolgo časa, vendar pravi, da je 
veliko afganistanskih družin v azilnem domu in da jima trenutno ustreza ostati tukaj. 
O odhodih v bližnje države ne razmišljata, saj nimata finančnih možnosti, da bi si to 
lahko privoščila. Bolj kot to pravi, da je psihična bolečina prehuda in da ji tukaj vsi 
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pomagajo, tako prebivalci kot strokovna pomoč v azilu. Ker sta tukaj kratek čas, ne 
čuti nestrpnosti. Pravi, da je življenje v Afganistanu lahko tudi lepo, če imaš denar 
potem imaš tudi možnost živeti »normalno življenje«, da si lahko kupiš hrano, da so ti 
omogočene osnovne življenjske potrebe katerih pa ker sta iz revnih družin nimata. 

 

Palestinka Latifa 

Latifa je z možem in sinom prišla iz Palestine, mož je imel trgovino s prehrano ona pa 
je bila lastnica lepotilnega salona. V Palestini so imeli lepo življene, ko so se agresivni 
napadi začeli vrstiti en za drugim, so bili primorani zapustiti svoj dom. V njihovem 
naselju je bilo že preveč ubitih ljudi, življenje je iz dneva v dan postajalo težje. Uspelo 
jim je zbežati iz države, nato so se z ladjo odpravili proti Grčiji. V Grčiji so jih ujeli in 
namestili v azilnem kampu. 

Latifa je v kampu zvedela, da je ponovno noseča, zato so sklenili, da bodo šli naprej. V 
Bosni so imeli prijetne izkušnje. Vsi so priskočili na pomoč, tako s hrano kot z oblekami 
in denarjem. Pot so preko Hrvaške nadaljevali do Slovenije, tukaj so zaprosili za azil, 
saj je Latifa dobila popadke in je morala v porodnišnico. V azilnem domu so nastanjeni 
od julija 2021 in čakajo na odločitev komisije. 

Problem imajo v tem, da je bila njihova prva vstopna država Grčija, sin se jima je pa 
rodil v Sloveniji. Glede na dublinsko deklaracijo, bi jih morali vrniti v Grčijo, sin pa 
mora ostati tukaj, ker je njegova prva destinacija Slovenija. Zaradi vsega tega se je  vse 
skupaj pri birokraciji malo zakompliciralo. Njihov prvotni namen je bil iti v Nemčijo, 
saj ima njen mož tam družino. Glede na birokratski zaplet in prezgodnje rojstvo bodo 
morali počakati in ostati tukaj. V Sloveniji se počutijo sprejete, sin je začel obiskovati 
prvi razred in v zelo kratkem času se je naučil že kar nekaj besed. Tudi v porodnišnici 
ni bilo zapletov, saj Latifa zna angleško, z gesto roke na srcu se ponovno zahvali vsem 
in bogu, da se je vse dobro končalo. 

 

Iračan David 

David je star 33, dokončal je študij ekonomije, učil se je napredne angleščine in ruščine. 
Njegov dom je Irak, potoval je preko Turčije v Srbijo. Ko je bil na poti je bila tako huda 
zima, da mu je voda v nahrbtniku zmrznila, prstov na rokah in na nogah ni več čutil 
od hudega mraza, pravi da je bil to zanj eden hujših trenutkov v življenju. Spominja 
se, da so  najmanj tri dni hodili  po gozdu , nato jim je tihotapec pomagal pri prehodu 
čez mejo. Tiho so vstopili v tovornjak, voznik je spal, oni pa so se vsaj malo pogreli. 
Tovornjak je odpeljal v neko tovarno v Slovenijo blizu Avstrije, kjer jih je voznik opazil, 
poklical je policijo in prosili so za mednarodno zaščito. Slovenija je po njegovem 
mnenju ena najboljših držav na svetu za življenje. Razmišlja, da za tiste, ki morda 
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pričakujejo večji dohodek pa le ni popolna država. Jezik je težak, pravi da je začel 
gledati risanke in brati otroške knjige. Ker je poliglot, pravi da je ruski jezik podoben 
našemu, vendar pravi, da ima težave pri razumevanju. 

Določena beseda v ruščini ima lahko čisto drug pomen v slovenščini in da včasih ni 
dobro povezovati besed. Pravi, da čuti ogromno podporo prostovoljcev, ki pridejo v 
azil. Vsi so prijazni, vprašajo ga če kaj potrebuje in mu to poskušajo prinesti. Ker rad 
kuha, pogreša kakšne začimbe, ki jih ne more dobiti v trgovini, mora jih kupiti preko 
spleta. Tukaj mu zelo radi priskočijo v pomoč, on pa jim včasih v zameno tudi kaj 
skuha. 

Pogreša svobodo in družino, želi si normalnega življenja, kjer se ne bi čutil 
drugačnega. Ker ima temnejšo polt, ga vsi stigmatizirajo z ostalimi migranti. Rad bi se 
zaposlil, rad bi povrnil sistemu. Pravi, da je naš sistem pravičen vendar zelo počasen, 
čisto vsakega posamezno obravnavajo, policisti, ki so jih pripeljali v azilni dom so bili 
prijazni z njimi nima slabih izkušenj. 

V azilu so ljudje zelo dolgo časa, zaradi sprememb v zakonih so znova in znova 
obravnavani od začetka. Ljudje tudi izkoriščajo sistem, pred deportacijo zapustijo 
azilni dom, potem pa pustijo, da jih policija druge države vrne nazaj. In tako v 
nedogled. On se ne želi »igrati takšnih igric«, želi si najti zaposlitev, želi si družine in 
ostati tukaj. 

 

Analiza anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je bil oddan na spletno stran 1ka.si. Odziv je bil odličen, vzorec 
ankete se je počasi kreiral, zato smo anketo zaklenili pri frekvenci 253. Anketni 
vprašalnik je priložen v prilogah, analiza vprašalnika je podana spodaj. Vsako 
vprašanje je prikazano v grafu, izbrali sva stolpčni grafikon, kjer je bilo bolj pregledno 
pa črtnega.  

Vprašalnik sva začeli z vprašanjem poznavanja razlike med beguncem in migrantom. 
Velika večina anketirancev je odgovorila da pozna 109 (43,08%), da mogoče pozna je 
odgovorilo 57 oseb (22,53%), da ne pozna razlike je odgovorilo 87 (34,39%).  

 
Tabela 2: Ali poznate razliko med beguncem in migrantom? 

1. Ali poznate razliko med beguncem in 
migrantom? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Ne 87 34,39 
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Mogoče 57 22,53 

Da 109 43,08 

Skupaj 253 100,00 

Vir: lasten 

 

Graf 0-1: Ali poznate razliko med beguncem in migrantom? 

 
Vir: lasten 

 

Solidarnost in empatija se je izkazala pri drugem vprašanju, saj bi pomagalo tistemu, 
ki potrebuje pomoč kar 156 (62%) anketirancev, 91 (36%) bi jih pomagalo beguncu in 
migrantu 6 (2%).  

Tabela 3: Kateremu bi prej pomagali? 

2. Kateremu bi prej pomagali? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

beguncu 91 36% 

migrantu 6 2% 

tistemu, ki potrebuje 
pomoč 156 62% 

Drugo: 0 0% 

Skupaj 253 100% 

Vir: lasten 
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Graf 0-2: Kateremu bi prej pomagali? 

 
Vir: lasten 

 

 

S paličnim grafom smo ponazorili odgovore tretjega vprašanja. Večina anketirancev 
se strinja, da prihajajo zaradi boljših pogojev življenja (kar 184), sledi odgovor da je 
veliko beguncev uspelo zbežati iz nevarnega okolja domovine (168) ter da prihajajo v 
miru (95%). Neopredeljeni so bili pri vprašanju, da  ne prihajajo z dobrimi nameni 
(102) in da se ne strinjajo (124) Anketiranci so bili razpeti med tem vprašanjem, vseeno 
pa jih je veliko odgovorilo, da prihajajo v miru (108). relativno majhno število 
anketirancev se ne strinja, da prihajajo zaradi boljših pogojev (27), (37) se ne strinja da 
so zbežali iz nevarnega okolja in da prihajajo v miru (48). 
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Tabela 4: Če pomislite na migrante, ki prihajajo v Evropo iz drugih držav, ali bi 
rekli... 

3. Če pomislite na migrante, ki prihajajo v Evropo iz drugih držav, ali bi rekli... 

    

  
Se ne 
strinjam Neopredeljen 

Se 
strinjam Skupaj 

večina migrantov prihaja 
zaradi boljših pogojev 
življenja 

27 40 184 251 

11% 16% 73% 100% 

veliko je beguncev, ki so 
uspeli zbežati iz nevarnega 
okolja lastne domovine 

37 47 168 252 

15% 19% 67% 100% 

prihajajo v miru 48 108 95 251 

19% 43% 38% 100% 

ne prihajajo z dobrimi 
nameni in so kriminalci, 
teroristi in ljudje s sumljivo 
preteklostjo 

124 102 25 251 

49% 41% 10% 100% 

 

Graf 0-3: Stereotipi glede migrantov 

 
Vir: lasten 
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Zbrali sva odgovore, ki so jih anketiranci dopolnili. Večina anketirancev pravi, da jih 
migranti motijo, ker se ne integrirajo v našo družbo, vsiljujejo svojo kulturo in običaje 
ter za seboj pustijo razdejanje, predvsem v gozdovih. Zadržujejo se v skupinah, 
nekateri pravijo da so nesramni, da drži stereotip da so nasilni, da posiljujejo ženske 
ter da uničujejo lastnino. Tisti, ki jih ne motijo so napisali, da razumejo ljudi ki bežijo 
pred vojno, da mediji ne prikazujejo resnice in da nam lažejo. Prejeli sva tudi kritiko, 
da je vprašanje dvomljivo napisano, da migranti ne bi smeli motiti nikogar, saj pridejo 
legalno v državo. 77 (30,43%) anketirancev migranti ne motijo, 176 pa jih (69,5%) 
migranti motijo.  

 

Tabela 5: Ali vas motijo migranti? Lahko razložite zakaj 

4. Ali vas motijo migranti? Lahko 
razložite zakaj  

Odgovori Frekvenca Odstotek 

ne 77 30,43 

da 176 69,57 

 
253 100% 

Vir: lasten 

Graf 0-4: Ali vas motijo migranti? 

 
Vir: lasten 
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Z migranti niso imeli slabih izkušenj, kar 219 anketirancev je odgovorilo z  ne (88%). 
Slabe izkušnje je imelo 29 anketirancev (12%). V dodatno polje , kjer so lahko podali 
svojo izkušnjo so zapisali, da so jim vdrli v hišo, da so nesramni in nespoštljivi, da so 
večinoma v skupinah ter da iščejo pozornost. Nekdo je zapisal, da so mu begunci tolkli 
po kamionu in da je imel težavo pri prečkanju meje, ker je imel razbito luč. 

 

Tabela 6:Ali ste imeli z njimi slabo izkušnjo 

5. Ali ste imeli z njimi slabo izkušnjo? Če ste odgovorili z da, nam 
lahko napišete kaj več o tej izkušnji? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Ne 219 88% 

Da 29 12% 

Skupaj 248 100% 

Vir: lasten 

 

 

 

Graf 0-5: Ali ste imeli z njimi slabo izkušnjo? 

 
Vir: lasten 
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Anketiranci v veliki večini ne poznajo beguncev in migrantov (163 oz. 64,43%), svoje 
pomoči jim niso mogli nuditi. 90 anketirancev pa pravi, da jih  pozna in da so pomagali 
po svojih najboljših močeh. Donirali so hrano ali obleke. 

Tabela 7:Poznate koga iz ogroženih držav, ste jim kako pomagali (hrana, obleke,...) 

6. Poznate migrante ali begunca iz ogroženih držav, ste jim kako 
pomagali (hrana, obleke,...) 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Ne 163 64,43 

Da 90 35,57 

Skupaj 253 100% 

Vir: lasten 

 

 

 

 

 

 

Graf 0-6: Ali ste pomagali migrantu ali beguncu? 

 
Vir: lasten 
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Razdvojenost anketirancev se kaže v spodnjem vprašanju. Skoraj izenačeno število je 
pri vprašanju ali se migranti lahko asimilirajo v navade države, kjer se nahajajo. Z ne 
je odgovorilo 80 anketirancev (43%), 70 anketirancev pa je odgovorilo z da (37%), ista 
frekvenca je potem pri možnosti odgovora zagotovo ne (21 oz. 11%) in da (16 oz. 9%), 
zelo majhna razlika. V kolikor bi se razlika pri nekaterem odgovori bolj razlikovala, bi 
lahko razbrali mnenje, da se lahko ali pa ne morejo asimilirati.  

 

Tabela 8: Ali se migranti lahko asimilirajo v družbo? 

7. Kaj menite, da se migranti lahko hitro asimilirajo v družbo in 
prevzamejo navade države, v kateri ostanejo?  

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Zagotovo ne 21 11% 

Ne 80 43% 

Da 70 37% 

Zagotovo da 16 9% 

Skupaj 187 100% 

Vir: lasten 

 

Graf 0-7: Se migranti hitro asimilirajo v družbo? 

 
Vir: lasten 
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Anketiranci se ne strinjajo, da bi morali ostati v svoji državi in se borit, kar 140 
anketirancev je tega mnenja (55,34%), neopredeljenih je 83 (32,81%), strinja pa se jih 30 
(11,86%). Iz odgovorov lahko sklepamo, da se strinjajo, da je njihov odhod iz domovine 
upravičen. 

 

Tabela 9: Ali bi migranti morali ostati v svoji domovini in se boriti? 

8. Morali bi ostati in se boriti v svoji državi. Se vam zdi, da si izdali 
svojo državo, ker bežijo?  

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Se ne strinjam 140 55,34 

Neopredeljen 83 32,81 

Se strinjam 30 11,86 

Skupaj 253 100% 

Vir: lasten 

 

Graf 0-8: So z odhodom iz države izdali domovino? 

 
Vir: lasten 

 

S temi trditvami sva želeli preveriti stereotipe. Postavili sva vprašanje s trditvami, ter 
preverili pomembnost trditev. Veliki večini ni pomembno, da migranti prihajajo iz 
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krščanskega okolja (180). Ponovno se pojavi razdvojenost pri vprašanju pomembnosti, 
da država z njimi nima dodatnih stroškov, če v tej državi že živijo sorodniki (53) ni 
pomembno in delno pomembno (50). Izredno pomembno  se jim zdi, da se naučijo 
jezika države, v kateri se nahajajo (78). Med zanimivejšimi podatki je tudi to, da jim je 
pomembo, da dobijo enake pravice kot državljani (71) in da imajo dobro izobrazbo, saj 
se jih hitro lahko zaposli (52). 
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Tabela 10: Tabela s trditvami 

9. Koliko so vam pomembne naslednje trditve?   

  

0 - sploh 
ni 
pomem
bno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 - 
izredno 
pomemb
no 

Skup
aj 

da ima 
migrant 
dobro 
izobrazbo 
in da se ga 
lahko hitro 
zaposli 

33 0 3 10 6 52 24 33 25 8 33 227 

15% 
0
% 

1
% 

4
% 

3
% 

23
% 

11
% 

15
% 

11
% 

4
% 15% 100% 

da v tej 
državi že 
živijo 
sorodniki 
in da 
država z 
njimi nima 
dodatnih 
stroškov 

53 3 4 7 11 50 24 17 20 8 28 225 

24% 
1
% 

2
% 

3
% 

5
% 

22
% 

11
% 8% 9% 

4
% 12% 100% 

da zna 
jezik 
države, v 
kateri se 
nahaja 

29 3 3 8 7 31 13 24 28 12 78 236 

12% 
1
% 

1
% 

3
% 

3
% 

13
% 6% 

10
% 

12
% 

5
% 33% 100% 

da prihaja 
iz 
krščanskeg
a okolja 

180 5 2 8 4 22 5 2 2 0 4 234 

77% 
2
% 

1
% 

3
% 

2
% 9% 2% 1% 1% 

0
% 2% 100% 

migranti bi 
morali 
imeti enake 
pravice kot 
državljani 

24 11 14 17 12 71 10 18 9 8 22 216 

11% 
5
% 

6
% 

8
% 

6
% 

33
% 5% 8% 4% 

4
% 10% 100% 

Vir: lasten 
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Graf 0-9: Kako pomembe so vam naslednje trditve? 

 
Vir: lasten 

Zelo podobni odgovori so pri vprašanju ali se je s prihodom migrantov povečala 
stopnja kriminala, samo da se je večina strinjala s tem, da je kriminal manjši (145 oz. 
57,31%), da je večji je mnenja 108 anketirancev (42,69%). S tem vprašanjem smo morda 
rabili stereotip, da se s prihodom migrantov ali beguncev poveča stopnja kriminala v 
državi. 

 

Tabela 11: Ali se je stopnja kriminala povečala zaradi migrantov? 

10. Ali menite, da je procent kriminala v Sloveniji postali večji 
zaradi migrantov?  

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Procent kriminala je večji 108 42,69 

Procent kriminala je manjši 145 57,31 

Skupaj 253 100% 

Vir: lasten 
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Graf 0-10: Je stopnja kriminala večja zaradi migranov? 

 
Vir: lasten 

 

11. vprašanje: 20. junij je svetovni dan beguncev. Ali bi se udeležili dogodka, ki deluje 
na podoben način kot Tedex, kjer bi poslušali zgodbe migrantov, ki so ostali v 
Sloveniji? Menite, da bi vam njihove zgodbe lahko spremenile pogled na migracije?  

Svoje odgovore so različno utemeljevali, večina je bila mnenja da potrebujemo tak 
dogodek, saj bi iz prve roke izvedeli o njihovih izkušnjah, o poti do Slovenije, o 
življenju v njihovi državi. Nekateri so pisali, da bi na njih drugače gledali, ne kot na 
nekoga, ki jim »odžira kruh« ali prosto mesto za otroka v vrtcu. 

Citiram odgovor, ki je bil najbolj obširen in prepričljiv: »najprej lahko vsak pri sebi, ki 
mu je ta tema zanimiva, pomislil, kako lahko sam prispeva k razbijanju stereotipov. 
pri stopnji kriminala vama manjka odgovor ne! če še odgovorim na vprašanje, seveda 
take zgodbe razbijajo predsodke in so vedno dobrodošle-spregovoriti je pomembno-
se bolje bi bilo narediti dogodek v smislu dialoga, ali pa žive knjižnice.« (Avtor neznan) 

 

Rešenih je bilo 253 anket, od tega je rešilo anketo 93 moških (36,76%) in 160 žensk 
(63,24). 

 

  

108

145

PROCENT KRIMINALA JE VEČJI PROCENT KRIMINALA JE MANJŠI
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Tabela 12: Spol anketiranev 

12. Spol: 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Moški 93 36,76% 

Ženski 160 63,24% 

Skupaj 253 100% 

Vir: lasten 

 

Graf 0-11: Spol anketirancev 

  
Vir: lasten 

 

 

Večina anketirancev je starih med 31 in 45 let (134 oz. 52,96%), sledi starost do 30 let 
(50 oz. 19,76%), 61 let starih je 41 anketirancev (16,21%) ter 28 anketirancev je starih 
med 46-60 let. 
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Tabela 13: Starost anketirancev 

13. V katero starostno skupino spadate? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

do 30 let 50 19,76 

31 - 45 let 134 52,96 

46 - 60 let 28 11,07 

61 let ali več  41 16,21 

Skupaj 253 100% 

Vir: lasten 

 

Graf 0-12: Starostna skupina anketirancev 

 
Vir: lasten 

 

Zaključek 

Dejstvo je, da bodo ljudje še naprej migrirali, razlogi bodo različni, velika večina pa 
nebi migrirala, če bi imeli možnost dostojnega in predvsem mirnega življenja v svoji 
državi. 

Po najini narejeni raziskavi v azilnem domu bi lahko rekli, da nihče od migrantov ni 
prišel s slabimi nameni. Ko te ljudi pogledaš v oči v njih vidiš trpljenje, ljudje so 
izčrpani od bežanja in negotovosti, kaj jim bo prinesel jutrišnji dan. Nihče od nas se ne 
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želi zbuditi v nov dan in biti dnevno stigmatiziran s strani družbe, ker je zapustil svoj 
dom zaradi katerega koli razloga. 

Slovenci smo skozi anketni vprašalnik pokazali, da vseeno smo konvergentna država, 
ki sprejema različnost zelo dobro. Z manjšo negotovostjo pri nekaterih vprašanjih, bi 
lahko rekli, da so migrantsko krizo dobro sprejeli. Najbolj pozitivno presenečeni sva 
bili pri vprašanju komu bi najprej pomagali, beguncu ali migrantu. Večina je 
odgovorila, da bi pomagala tistemu, ki pomoč potrebuje. Ne glede na to, da je bilo 
pred tem postavljeno vprašanje, ali vedo kakšna je razlika med beguncem in 
migrantom. Pomagati sočloveku mora biti prvotno vodilo pri takih situacijah, ki se 
bodo v naši prihodnosti ponavljale, če ne zaradi vojnih razmer pa nam prihodnost 
napoveduje tako močno okoljsko krizo, da bodo ljudje prisiljeni migrirati.  

Živimo v varni državi, do sedaj se nam še ni bilo potrebno postaviti v »kožo« migranta. 
Vsak od nas pa vseeno začuti stigmatiziranje že ob delu v tujini, ker nisi, če lahko temu 
rečemo njihov državljan in se vseeno ne vklapljaš v njihovo kulturo in predvsem 
njihov način življenja čeprav se trudiš po svojih najboljših močeh. Tisti trenutek se 
moramo zavedati kako se počutijo ljudje, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove in 
vidijo skozi svoje oči naše poglede, ki jim govorijo, da jih ne želimo tu, da jih 
zavračamo. 

Tukaj se potem pokaže ta velika angažiranost in požrtvovalnosti prostovoljcev, 
nevladnih organizacij brez katerih bi bilo stanje teh ljudi zagotovo precej slabše. V tako 
velikem valu ljudi kot se je zgodil v letu 2015 je za prihodnost potrebno narediti plan, 
kako zadevo čim prej rešiti, komu najprej pomagati in na kakšen način, ter usmerjati 
ljudi do pomoči in ljudem  pomoč tudi čim prej nuditi. Tukaj je Evropska unija naredila 
velik korak naprej, ko je naredila nov pakt o migracijah in azilu s ciljem, da pomaga 
čim več ljudem in državam, ki bodo najbolj obremenjene. Tako da lahko rečeva, da se 
Evropa trudi boljše odzivati na migrantske krize in s tem potrjujeva najino 
raziskovalno vprašanje dve. 

Slovenija se je kar dobro odzvala na migrantsko krizo. Če povzameva anketni 
vprašalnik bi lahko rekli, da tudi ni bilo toliko nestrpnosti in da večina razume, da se 
je migrantski val zgodil, zaradi slabih razmer v njihovi državi. Kljub temu, da jih je 
nekaj imelo slabe izkušnje z migranti, je bilo več tistih, ki slabe izkušnje niso imeli. 

V današnjem času, ko ljudje ne vedo več komu zaupati saj so tudi mediji in obveščanje 
ljudje na vseh možnih internetnih kanalih lahko lažni ali zavajajoči se moramo 
potruditi, da preverimo čim več informacij. Potrebno bi bilo organizirati čim več 
konferenc, ki so podobne Tedexu, kjer bi migranti predstavili svoje zgodbe saj bi s tem, 
ko bi ljudje imeli možnosti slišati zgodbo osebe zakaj je migrirala in kakšne so razmere 
v njihovi državi na drugačen bolj empatičen in razumevajoč način sprejemala te ljudi. 
S poslušanjem zgodb in obiska v azilu lahko potrdiva, da je tudi moja kolegica 
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Maruška na migrante pričela gledati na malo drugačen način, saj so bili v medijih v 
večini predstavljeni kot nekaj slabega in predvsem kot grožnja naši državi ter na 
splošno celotni Evropski uniji. 

Na koncu pa ne smemo pozabiti, da nihče od nas ne ve kaj mu lahko prihodnost 
prinese in zato se učimo biti bolj ponižni, razvijati empatijo, pomagati sočloveku in ne 
soditi ljudi po barvi kože in kapitalu, ki ga posedujejo, temveč se zavedati, da pod kožo 
smo vsi enako krvavi in vsak od nas stremi k osnovnem človeškem nagonu, zaščititi 
sebe in svoje najbližje ter jim omogočiti dostojno življenje. Zato pomagajmo drugim, 
če le imamo možnost saj nikoli ne vemo kdaj se tudi mi, ki živimo v tej naši lepi in 
varni državi, lahko znajdemo v njihovih »čevljih« in bomo tudi mi potrebovali nekoč 
pomoč od nekoga drugega. 
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Opazovanje z udeležbo 
Študentom je bilo omogočeno opazovanje z udeležbo na delavnici Connecting 
Workshop, ki je potekala v okviru Zimskega tabora v soorganizaciji Fakultete za 
uporabne družbene študije v Novi Gorici (skupaj s Fakulteto za informacijske študije 
v Novem mestu in Fakulteto za medije). Dogodek je potekal on-line, prek platforme 
ZOOM, 1. marca 2022. Osrednja tema je bilo vključevanje prikrajšanih socialnih 
skupin po eni strani v vzgojno-izobraževalni sistem, po drugi strani pa v lokalno 
okolje – s poudarkom na vlogi nevladnih organizacij pri tem. Študenti so spremljali 
vse razprave, se vanje vključevali in analizirali vsebino ter potek. Svoja opazovanja so 
oddali v obliki refleksij, poleg tega pa so pa lahko rezultate uporabili pri preostalem 
svojem delo in v okviru drugih pisnih izdelkov, še posebno v navezavi na Poletno šolo 
kot sestavni del programa Jean Monnet Chair na Fakulteti za uporabne družbene 
študije v Novi Gorici.  

 

 

 

Analiza rezultatov 
Analizo rezultatov v vsebinskem smislu smo podali že po posameznih poglavjih.  

Na splošno pa lahko ocenimo, da se je akcijsko raziskovanje študentov izvajalo 
ustrezno in skladno z načrti. Tematika transnacionalnega evropskega uporavljanja za 
trajnostni razvoj – s posebnim poudarkom na socialnih vidikih razvoja je bila ustrezno 
obravnavana, seveda le prek izbranih, ne pa vseh potencialno možnih vidikov. 
Metodološko je bilo delo korektno opravljeno.  

Akcijsko terensko raziskovanje je s pomočjo kombinacije s sekundarnimi podatki in s 
pomočjo kombinacijo različnih metod v smislu metodloške triangulacijo prineslo  
rezultate, ki so po eni strani kakovostni s strokovnega vidika, po drugi strani pa imajo 
tudi širšo praktično vrednost z vidika družbene relevantnosti vprašanj, na katera se 
nanašajo.  
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Zaključna diskusija in nadaljnje raziskovanje 
Z vidika nadaljnjega raziskovalnega dela je bilo delo študentov, opravljeno v okviru 
Jean Monnet Chair, izjemno dragoceno – ne le kot nabiranje izkušenj in krepitev 
njihovih sposobnosti za raziskovanje, temveč tudi kot pomemben input v navezavi na 
tekoče raziskovalne projekte. Nadaljevalo se je povezovanje s temeljnim projektom 
Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti, ki ga podpira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in s katerim si Jean Monnet Chair 
deli tematiko trajnostnega razvoja.  

Prvi rezultati začetega temeljnega projekta so bili tako že predstavljeni v okviru 
programa Jean Monnet Chair (še posebno prek okrogle mize, vezane na delavnico 
Connecting Workshop, pa tudi prek siceršnjega dela s študenti), po drugi strani pa je 
raziskovalno delo v okviru Jean Monnet Chair prineslo tudi dodatne podatkovne vire 
za obdelavo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta. Akcijsko raziskovanje 
študentov je tako med drugi prineslo pomemben prispevek v pilotnem smislu, ki bo 
nato omogočal nadaljnje načrtovanje anketnega raziskovalnega dela v prihodnjih 
raziskovalnih projektih.  

Študentsko raziskovanje je vsaj deloma zajelo tudi najaktualnejše premike, ki jih ni 
bilo mogoče predvideti vnaprej, vseeno pa jih je bilo mogoče zelo smiselno vključiti v 
kurikulum in študentsko raziskovanje. Tematika transnacionalne solidarnosti v 
okviru Poletne šole je bila dobro ponazorjena z odzivi na vojno v Ukrajini.  

S tem se študentsko raziskovanje v okviru našega Jean Monnet Chair tudi zaključuje. 
V vsakem primeru izhajajo iz njega spodbude tudi za nadaljnje produktivno 
neposredno povezovanje izobraževalnih procesov na fakulteti z akcijskim in drugim 
raziskovanjem študentov.  

 


