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Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 14/5-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA RESOLUCIJE O IMIGRACIJSKI POLITIKI
REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bo kot njen predstavnik na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodeloval:

ki jo pošilja v obravnavo na podlagi 170. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- Jurij ZALETEL, v.d. direktorja Urada Vlade Republike Slovenije
za priseljevanje in begunce.

V skladu z določbami Ustave Republike Slovenije, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin s protokoli, Konvencije o statusu beguncev in njenega protokola ter drugih
ratificiranih mednarodnih pogodb in ob upoštevanju mednarodnih priporočil,
v skladu s cilji Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo in ob upoštevanju zavezujočih in
nezavezujočih instrumentov pravnega reda Evropske unije, vključujoč Evropske skupnosti, posebno
Dublinske konvencije ter načel Schengenskega sporazuma
Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije
s prilogo
Izhodišča za oblikovanje politike priseljevanja Republike Slovenije
opredeljuje stališča in načela imigracijske politike Republike Slovenije, ki bo prispevala k blaginji
njenih prebivalcev, gospodarskemu in družbenemu razvoju, zaščiti zdravja, varnosti in miru.
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1 GLAVNI MOTIVI ZA OBLIKOVANJE
IMIGRACIJSKE POLITIKE

priseljencev, vključno z ukrepi, namenjenimi njihovi zaščiti. V tem
smislu je možno zaznati temelje soglasja evropskih vlad o nujnosti
integracije zakonitih priseljencev ob spoštovanju človekovih pravic
in socialne pravičnosti.

Poleg uveljavljanja ustavnih in mednarodnopravnih določb,
okrepljenih s cilji Republike Slovenije v njeni odločenosti za
vključitev v Evropsko unijo, so motivi za potrebnost oblikovanja
imigracijske politike pogojeni tudi z migracijskimi stanji, procesi in
trendi v globalnem, evropskem in slovenskem prostoru.

Položaj Slovenije v migracijsko občutljivem okolju srednje Evrope,
ob zunanji meji Evropske unije in schengenskega prostora, z
zahodnoevropskimi državami primerljiv delež v zadnjih treh
desetletjih priseljenega prebivalstva, novi tipi priseljevanja v
devetdesetih letih, predvsem oseb, ki iščejo zatočišče, ter
povečani migracijski pritiski z razširitvijo geografskih izvorov
nakazujejo, da je Slovenija relativno privlačna kot cilj in kot tranzitna
postojanka pretežno v Evropsko unijo usmerjenih migracijskih
tokov. Zato se Slovenija srečuje s podobnimi težavami kot države
članice Evropske unije, ob tem pa tudi s posebnostmi, ki izhajajo
iz mladosti njene neodvisne demokratične državnosti,
internacionalizacije nekdanjih jugoslovanskih medrepubliških
selitev in procesa prehoda.

Ekonomske, demografske in socialne razlike med državami,
številčnost in pogostost različnih konfliktov in oboroženih
spopadov, kršitev človekovih pravic, ekološke in druge
kompleksne katastrofe ob razširjanju možnosti globalnih
komunikacij ter potovanj nakazujejo na rastoči migracijski in
begunski potencial ter verjetnost večjih migracijskih pritiskov iz
manj razvitih v razvitejše države. Zato so mednarodne migracije
s svojimi raznovrstnimi vzroki in posledicami postale eden izmed
najbolj perečih izzivov sodobnega sveta. Tako mednarodna
skupnost kot države širom sveta iščejo načine, kako bi učinkovito
reševale migracijske in begunske probleme. Povsod je oblikovanje
migracijske politike občutljiva zadeva. Izredno kompleksen pojav
migracij, od beguncev do priseljencev, sezonskih delavcev in
nezakonitih migracij do organiziranega mednarodnega kriminala
posega na ekonomsko, socialno in kulturno področje družbe ter
pomeni izziv ekonomskim in humanitarnim vidikom, pa tudi
varnostni in obrambni politiki.

Sedanja ureditev, ki vodi nadzor priseljevanja, ter pravila, ki sledijo
specializiranosti pristojnih ustanov, še niso razvita kot koherentni
proces odločanja. To sicer ne pomeni, da je v pomanjkanju
strateških konceptov, določenih organizacijskih neskladnosti,
prekrivanj pristojnosti ali nedoslednosti, regulacija priseljevanja
neuspešna; vendar je v sedanjem obdobju gospodarskega
prehoda trenutno imigracijsko politiko težko razpoznati kot
konsistentno.
Zaradi vseh teh razlogov kot tudi stopnje gospodarskega,
družbenega in demokratičnega razvoja Slovenija potrebuje
razpoznavno imigracijsko politiko, ki bo oblikovala integrativno in
fleksibilno entiteto prebivalstvenega, gospodarskega, družbenokulturnega in političnega razvoja Republike Slovenije. In hkrati
takšno imigracijsko politiko, ki bo v ravnotežju z imigracijskimi
politikami drugih evropskih držav integralni del procesa
vključevanja v Evropsko unijo.

V Evropi, ki je v absolutnem in relativnem pomenu ena svetovnih
regij priseljevanja, je vprašanje migracijske politike med osrednjimi
političnimi področji. Po eni stani globalizacija gospodarstev in
regionalnih integracij, kot je Evropska unija, z vzpostavitvijo
skupnega trga, spodbujanjem gospodarske rasti in konkurenčnosti, narekuje proces odstranjevanja notranjih meja med
državami članicami. Po drugi strani pa se pojavljajo potrebe po
nadzoru priliva in naseljevanja tujcev iz preostalega sveta oziroma
iz t. i. 'tretjih' držav. Proces usklajevanja imigracijskih politik držav
Evropske unije in nadzornih mehanizmov kot med drugim v okviru
schengenskega prostora nakazuje na združevanje virov za
uravnavanje priseljevanja in usmerjanje migracijskih tokov;
preverjanje pogojev azila in ukrepov proti nedovoljenemu
priseljevanju in zaposlovanju ter vsem tistim odklonskim pojavom,
ki v povezavi z migracijami dobivajo mednarodno organizirane
razsežnosti. Ta prizadevanja so hkrati usmerjena tudi k
preprečevanju vzrokov odseljevanja in/ali bega z izvornih območij.

2 NAMEN, VSEBINA IN POMEN
RESOLUCIJE
Namen resolucije je določitev stališč in smeri vodenja imigracijske
politike Republike Slovenije, ki bo v skladu z njenimi interesi ter
mednarodnimi in humanitarnimi obveznostmi prispevala k blaginji
njenih prebivalcev, družbenemu razvoju, zaščiti zdravja, varnosti
in miru. V odločenosti Republike Slovenije za polnopravno članstvo
v Evropski uniji stališča in cilji imigracijske politike spoštujejo
zavezujoča načela spoštovanja prava, človekovih pravic,
demokratičnosti, socialne pravičnosti in kulturnega pluralizma.

V vzhodni Evropi so demokratične spremembe po letu 1989
privedle do permisivnosti emigracije iz prej skorajda zaprtih držav.
Odprle so se tudi nove poti migracijskih tokov, ki so te države,
novonastale ali tiste, ki so ostale znotraj svojih meja, soočile z do
nedavnega manj znanimi razsežnostmi nadzora meja in tujcev,
bodisi novodošlih ali tistih, ki so z ustanovitvijo novih držav tujci
postali. Temu se pridružuje še problematika zaščite lastnih
interesov pri oblikovanjih profiliranih politično-nacionalnih identitet
in tranzicijskih prilaganjanj ob pričakovanjih vstopa v organizacije,
kot so Svet Evrope, Evropska unija in Nato.

Vsebina resolucije zato opredeljuje:
• glavne cilje imigracijske politike, zastavljene v obliki načel, dovolj
prožnih za stabilno in dosledno imigracijsko politiko, pa tudi za
uspešno spopadanje z izzivi, ki so težko predvidljivi,
• splošne smeri ukrepanj in dejavnosti za doseganje ciljev na
področjih azila, bivanja, zaposlitve, legalne in družbene
integracije.

V vsaki državi se migracijska politika prepleta z vrsto drugih
vprašanj, posebno tistih, ki se tičejo zaposlovanja in bivanja tujcev,
njihovih pravic, medetničnih odnosov in odnosov z regionalnimi
sosedami. Temu se pogosto pridružuje odklonilen odnos delov
domačega prebivalstva do priseljevanja in tujih priseljencev, ki ga
je mogoče povezati z visokimi stopnjami brezposelnosti in mnenji,
da bi priseljenci lahko postali ekonomsko breme ali ogrožali
politično ter družbenoekonomsko stabilnost. Iskanje odgovorov
na vsa ta vprašanja se v mnogočem nanaša na procese
integracije družbe priseljevanja ter na civilne, socialne,
ekonomske, kulturne in politične pravice različnih kategorij
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Pomen resolucije je v njeni vlogi krovnega in integrativnega vodila
za izvršilno-pravno in izvajalsko-upravno raven imigracijske
politike ter v njeni informativni vrednosti različnim interesnim
skupnostim in posameznikom tako doma kot v tujini. Ob
upoštevanju spodaj naštetih predpostavk in omejitev pri
oblikovanju vsebine resolucije resolucija daje temeljni okvir smeri
ukrepanj in dejavnosti, s pomočjo katerega lahko različni subjekti
na različnih ravneh in področjih oblikujejo lastne izvedbene
programe kot način doseganja zastavljenih ciljev. Resolucija torej
predpostavlja, da bo na podlagi stališč in načel resolucije potekal
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nenehen proces prilagajanja in časovne aktualizacije politike že
po svoji naravi dinamičnim migracijskim, ekonomskim, družbenim
in političnim procesom.

priseljevanje in vračanje državljanov ter tujcev slovenskega
porekla ter na odgovornost za ohranitev in razvoj identitete
slovenskega naroda,
• načelo dolgoročne makroekonomske utilitarnostl, ki
determinira relativno svobodne migracije, ki ne vsebujejo motivacij
moralne zavezanosti, kot sta združevanje družine ali repatriacija.
Glede na to načelo je mogoče opredeliti merila nadzorovanega
sprejema tujcev glede na povpraševanje slovenskega trga
delovne sile ali kapitala ob upoštevanju približevanja notranjemu
trgu Evropske unije in hkratnemu preprečevanju nezakonitih
imigracij,
• načelo spoštovanja prava, ki pomeni, da ne čustvena
navezanost na lastni narod in kulturne vrednote ne gola
utilitarnost ne sme voditi do takšne migracijske politike in
regulacije, ki bi kršili obveznosti, izhajajoče iz mednarodnih
pogodb, splošno sprejetih načel in notranje zakonodaje. To
načelo zahteva spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi in z
določenimi izjemami spoštovanje civilnih pravic vseh v državi
zakonito prisotnih; od zaščite osebnih podatkov do osebne
svobode in načela nevračanja.

3 METODOLOŠKI PRISTOP K PRIPRAVI
RESOLUCIJE
Resolucija izhaja iz strokovnega gradiva Izhodišča za oblikovanje
politike priseljevanja Republike Slovenije, ki je nastalo na podlagi
proučitve:
• migracijskih teorij in strokovne literature o imigracijskih,
begunskih, integracijskih in naturalizacijskih politikah,
• mednarodnih razmer, ki zajemajo tako naravo in trende
migracijskih tokov kot obstoječe mednarodnopravne in
institucionalne infrastrukture,
• imigracijskih politik nekaterih drugih držav in njihovih rezultatov,
• notranjih razsežnosti, kjer so bili poleg splošnih pogojev, ki
zajemajo geografski in geopolitični položaj Slovenije, njen
zgodovinski razvoj, prebivalstvo in gospodarstvo, civilno in
politično kulturo, predvsem upoštevani demografski pomisleki,
analize in projekcije, absorpcijska zmogljivost trga dela in socialna
kohezija,
• stanja in dinamike na področju imigracij skupno z obstoječim
pravnim in upravnim okvirom,
• značilnosti dosedanje imigracijske politike ter njenih pozitivnih
in negativnih učinkov,
• objavljenih strategij in politik na nekaterih področjih, povezanih
s področjem migracij.

Zaradi kompleksnosti področja resolucija deli imigracijsko politiko
na tri ločene, a medsebojno povezane in dopolnjujoče se dele oz.
politike, opredeljene kot:
• Imigracijska politika v ožjem smislu oz. priselitvena politika,
ki se nanaša na regulacijo priseljevanja, torej na načela, pravila
in postopke, ki tujcem dovoljujejo vstop, zaposlitev in/ali bivanje
ter stalno naselitev;
• azllska politika, ki se nanaša na sestavine in ukrepe, ki
zadevajo sprejem, vrste in obseg zaščite ter oblike bivanja
iskalcev, prosilcev in pridobitnikov azila, repatriacijo in preselitev.
Je del begunske politike, ki med drugim zajema tudi mednarodno
reševanje begunskih problemov in njihovih vzrokov;
• Integracijska politika oz. v ožjem smislu priseljenska politika
do prisotnih in bodočih priseljencev, ki se nanaša na ukrepe
države in družbe, ki zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost
življenja priseljenih, spodbujajo integracijo in omogočajo, da
priseljenci postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja
Slovenije.

Na tej podlagi, ki je poskušala celovito zajeti kompleksno
problematiko migracijske politike, so nastala temeljna razmišljanja
o politični strategiji in imigracijski politiki Republike Slovenije ter
ciljih njene elaboracije in organizacije.
V iskanju ustreznega slovenskega izrazoslovja, primerljivega z
mednarodnim, pogosto nejasnim izrazoslovjem s tega področja,
resolucija pod pojmom migracijska politika zajema le politiko
meddržavnih (zunanjih) migracij ali selitev, ki jo sestavljata
emigracijska politika (politika odseljevanj) in imigracijska politika
(politika priseljevanja).

Pojem priseljenca (imigranta) je za oblikovanje imigracijske in
še posebno integracijske politike ključnega pomena. Različne
države uporabljajo različna merila za opredelitev priseljenca, ki
so običajno vezana na definicijo prebivališč(a) oz. prisotnosti v
državi in zunaj nje ter časovno obdobje. Resolucija za časovno
obdobje šteje eno leto od datuma prijave prebivališča v Republiki
Sloveniji, za tujce na podlagi odobrenega dovoljenja za prebivanje
v trajanju najmanj enega leta. Po eni strani se takšna definicija
priseljenca ustrezno približuje priporočeni novi slovenski statistični
definiciji v sklopu predloga nove definicije prebivalstva Slovenije.
Po drugi strani definicija resolucije omogoča ločevanje med
kratkotrajnimi tujimi priseljenci in rezidenti.

Mednarodne migracije se pojavljajo večinoma v treh oblikah: kot
regularne, svobodne migracije posameznikov, ki po lastni volji in
v okviru obstoječih zakonov spremenijo državo svojega
prebivališča; kot prisilne migracije, ko ljudje bežijo bodisi kot
posamezniki v strahu pred preganjanjem ali množično zaradi
strahu pred kolektivnimi kršitvami človekovih pravic ali
humanitarnega prava ter drugimi okoliščinami, ki jih povzročajo
različni konflikti in katastrofe; ter kot nezakonite migracije, ki
zadevajo prepovedane prehode meja in nedovoljeno bivanje v tuji
državi. Migracijska politika mora zajeti vse tipe mednarodnih
migracij, čeprav jih mora obravnavati po različnih načelih.

Na dolžino zakonitega in dejanskega bivanja je vezano tudi
razširjanje legalne integracije tujih rezidentov, in sicer prek t.i.
denizenstva, s pridobitvijo dovoljenja za stalno naselitev, v smeri
proti polnemu državljanstvu. Resolucija torej izhaja iz stališča, da
je integracija proces tako za posameznega priseljenca kot za
družbo priseljevanja.

Zaradi celovitosti področja oziroma soodvisnosti različnih
dejavnosti v sistemu uresničevanja imigracijske politike resolucija
zastavlja skupna načela oblikovanja imigracijske politike
Republike Slovenije:
• načelo solidarnosti In mednarodne delitve bremen, ki se
predvsem nanaša na zaščito in pomoč beguncem, vendar
njegov posredni pomen zajema tudi nezakonite migracije in
njihove posledice,
• načelo zgodovinske odgovornosti, ki gradi na konceptu
kontinuuma zgodovine in strukturi mednarodnih odnosov,
• načelo odgovornosti do naroda, ki se predvsem nanaša na
regularna, relativno svobodna priseljevanja in odseljevanja ter
na regulacije naturalizacije. To načelo se nanaša tudi na
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Zaradi političnih časovnih okvirov oz. obdobij, na katera se nanaša
koordinirani sistem imigracijskih načel, ciljev in instrumentov,
časovna razsežnost strategije vključevanja v Evropsko unijo
zahteva pravočasno uskladitev imigracijske politike z drugimi
politikami. S polnopravnim članstvom v Evropski uniji bo Slovenija
z acquis communautaire sprejela tudi vrsto izdelanih načel
migracijske politike z izjemo tistih, ki so v avtonomni nacionalni
pristojnosti, kot je na primer sprejem delavcev, strokovnjakov ali
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takšen vamostno-obrambni sistem, ki ne bo privedel do prisilnih
migracij ali begunstva.

študentov iz 'tretjih' držav na podlagi dvostranskih sporazumov.
To pomeni, da je glede na relativno kratek časovni okvir strategije
vključevanja v Evropsko unijo potrebno usklajevanje imigracijske
politike z načeli policijske in varnostne politike, nato z načeli
zaposlitvene, investicijske, izobraževalne, socialne in kulturne
politike ter z zunanjo politiko.

V procesu vključevanja v Evropsko unijo bo Slovenija tesno in v
skladu z lastnimi interesi sodelovala z Unijo, njenimi članicami in
medvladnimi strukturami. Sodelovanje bo usmerjeno k načrtovanju
in usklajevanju evropske migracijske in azilske politike,
usklajevanju vizumskega režima in povezovanju drugih nadzornih
mehanizmov za preprečevanje nezakonitih migracij. Slovenija bo
sodelovala tudi pri programih, ki se nanašajo na odpravljanje
vzrokov množičnih migracij, na vrnitev in reintegracijo priseljencev
in beguncev v izvorne družbe, na integracijo priseljencev v družbe
priseljevanja, na boj proti rasizmu in ksenofobiji, ter pri drugih
programih, ki se nanašajo na to področje. Slovenija bo v okviru
vključevanja v Evropsko unijo dejavna tudi na posebnih področjih
dejavnosti, ki se tičejo prilaganj za vključitev v drugi in tretji steber
Unije, uskladitve slovenske imigracijske oz. tujske zakonodaje s
pravom Evropske unije ter strukturne in funkcionalne institucionalne preobrazbe. Prosti pretok oseb kot ena izmed štirih svobod
notranjega trga Evropske unije slovenski migracijski politiki v okviru
strukturnega prilaganja zahtevam notranjega trga in skupnim
politikam Evropske unije ponuja tudi priložnost za posebne
aktivnosti v okviru emigracijske politike kot sestavine migracijskih
gibanj; ter v okviru evropskih migracijskih procesov priložnost za
pospeševanje bolj dinamičnih in ambicioznejših pobud v smislu
uresničevanja načela svobode gibanja, pravnega položaja tujcev
in koncepta evropskega državljanstva.

Resolucija ni mogla upoštevati razvojnih strategij vseh področij,
ki posegajo na področje imigracijske politike niti ni mogla nastajati
sočasno z njimi, kar bi omogočilo sprotno usklajevanje načel,
ciljev in ukrepov in bistveno prispevalo k njeni kakovosti. Zato
tudi ni mogla podrobneje opredeliti načina doseganja zastavljenih
ciljev na različnih področjih in ravneh. Resolucija v temeljih
imigracijske politike zastavlja izhodišča za oblikovanje državne
politike na različnih področjih družbenega življenja kot tudi ustrezne
normativne ureditve v prepričanju, da zastavljeni politični cilji, če
so prežeti z družbeno sprejetimi in večinsko podprtimi načeli,
omogočajo njihovo učinkovito instrumentalizacijo.
4TEMELJI IMIGRACIJSKE POLITIKE
Upoštevajoč,
• da imajo mednarodne migracije zunanjepolitične in notranjepolitične razsežnosti,
• mednarodne obveznosti ter načelo, da ima vsaka država
pravico, da suvereno odloča, pod kakšnimi pogoji lahko tujec
vstopi, dela in biva na njenem ozemlju,
• da ima država pri uveljavljanju te pravice določene omejitve in
da mora spoštovati temeljne človekove pravice in se izogibati
nacionalni, rasni, verski in spolni diskriminaciji,
• ter ustavne določbe,
bodo temelji imigracijske politike Republike Slovenije:

Aktivna slovenska politika s sosednjimi državami v srednji
In jugovzhodni Evropi
Sodelovanje s sosednjimi državami je prednostna in stalna naloga
slovenske migracijske politike. Dobri in urejeni odnosi s sosednjimi
državami na področju migracij so lahko vir dobrega sodelovanja
in reševanja vprašanj skupnega interesa na drugih področij. Zato
si bo Slovenija prizadevala za sodelovanje s sosednjimi državami
v smislu izmenjave informacij, dvostranskih in večstranskih
dogovorov na različnih področjih, ki zadevajo migracije,
priseljence in begunce. Sodelovanje bi moralo zajemati tudi
oblikovanje migracijske politike predvsem zaradi vmesne vloge,
ki jo imajo te države v selitvenih tokovih med jugovzhodom in
severozahodom, in zaradi premoščanja razlik med migracijskimi
politikami držav članic Evropske unije, držav kandidatk in drugih
držav Evrope. Še poseben pomen konstruktivnemu usklajevanju
interesov s sosedami izhaja iz dejstva migracijskih vzorcev.
Slovenci so del priseljene populacije nekaterih sosednjih držav,
predvsem držav članic Evropske unije, medtem ko nekatere naše
sosede za Slovenijo pomenijo tradicionalni izvor bodisi obmejne,
sezonske ali trajnejše delovne sile. Hkrati priseljenci iz nekdanjih
jugoslovanskih republik predstavljajo največji delež naturaliziranih
slovenskih državljanov, pa tudi oseb z začasnim zatočiščem in
drugih azilantov ter oseb, ki iz različnih razlogov še nimajo
urejenega statusa.

svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področ|u
preprečevanja vzrokov množičnih migracij
Imigracijska politika bo postala integralni del slovenske zunanje
politike, kar predpostavlja usklajevanje zunanje politike z
migracijskopolitičnimi razsežnostmi. Slovenija si bo prizadevala,
da bo glavni cilj svetovne migracijske politike mednarodno
sodelovanje, ki bo dejavno težilo k ustvarjanju ustreznih življenjskih
razmer vseh ljudi in dejavno preprečevalo vzroke različnih oblik
množičnih migracij ob hkratnem zagotavljanju pribežališča in
pomoči tistim, ki so prisiljeni k begu. Zato si bo Slovenija prizadevala,
da bo politično dejavna pri razreševanju problematike
mednarodnih migracij, da bo imela dejavno vlogo v Organizaciji
združenih narodov v smislu graditve miru, varnosti, ekonomskega
razvoja in spoštovanja človekovih pravic in si prizadevala za
boljše sodelovanje med diplomatskimi, humanitarnimi in vojaškimi
posegi v smislu preprečevanja sporov in ohranjanja miru,
ekoloških in drugih t. i. kompleksnih katastrof. Na enak način si bo
Slovenija prizadevala, da se migracijskopolitična razsežnost
jasneje izraža pri usklajevanju zunanjih, varnostno-obrambnih in
ekonomskih politik različnih regionalnih združenj.

Zaščita in pomoč beguncem ter drugim Iskalcem azila ter
osredotočenje na možnosti vračanja

Aktivna slovenska politika v evropskem prostoru

Upoštevajoč legalne in moralne obveznosti ter članstvo v
mednarodni skupnosti bo Republika Slovenija vodila azilsko politiko
s temi cilji:
• zavarovanje Institucije azila z razvijanjem vseobsežne
begunske politike, usmerjene tako na ravnanje z množičnimi
begunskimi prilivi kot posameznimi iskalci azila, ob doslednem
spoštovanju načela nevračanja (non refoulement)
• zagotovitev učinkovite zaščite in pomoči, vključno s programi
za repatriacijo, s posebno pozornostjo, namenjeno varstvu otrok
in begunk ter drugih posebno občutljivih kategorij beguncev,
• sodelovanje z drugimi državami ob množičnih begunskih
krizah po načelu delitve bremen,

Sodelovanje v evropskih združevalnih procesih je ena izmed
prednostnih nalog slovenske imigracijske politike.To predpostavlja
dejavno vlogo Slovenije kot članice Sveta Evrope, Organizacije
za varnost in sodelovanje, kot pridružene članice Evropske unije
in drugih mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij in forumov,
ki se posvečajo različnim vidikom migracij bodisi samostojno ali v
okviru večjih mednarodnih organizacij. Slovenija si bo prizadevala
za spoštovanje človekovih pravic, za oblikovanje demokratičnega
sistema, za postopno razširitev evropskih integracijskih struktur
na države vzhodne Evrope in države okoli Sredozemlja in za
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• prispevek k razreševanju begunske problematike in
odstranjevanju vzrokov množičnih begunskih tokov s političnimi,
ekonomskimi in moralnimi sredstvi.

trgovanjem z mamili, tihotapljenjem ljudi in drugimi resnimi oblikami
mednarodnega organiziranega kriminala.
Integracija

Regulacija priseljevanja
Upoštevajoč družbeno večkulturnost, s spoštovanjem bogastva
različnosti, mirnega sožitja, družbene stabilnosti in kohezivnosti
bo Republika Slovenija vodila integracijsko politiko, katere cilji so
zasnovani na temeljnih načelih in vrednotah enakopravnosti,
svobode in vzajemnega sodelovanja. Pri tem je:
• enakopravnost razumljena kot zagotavljanje enakih socialnih,
ekonomskih in civilnih pravic;
• svoboda kot pravica do izražanja kulturne identitete ob
zagotovitvi spoštovanja integritete in dostojanstva vsakega
posameznika in gojitve lastne kulture v skladu z zakoni in
temeljnimi vrednotami Republike Slovenije;
• vzajemno sodelovanje kot pravica do udejstvovanja in
odgovornosti vseh v neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne
družbe.

Upoštevajoč omenjene splošne in posebne pogoje, predvsem
njihove omejitve, bo Republika Slovenija vodila usmerjeno politiko
priseljevanja v skladu z načeli relativne svobode gibanja,
solidarnosti in humanitarnosti tako, da bo priseljevanje pomenilo
spodbudo ekonomskemu, prebivalstvenemu in družbenokulturnemu razvoju Republike Slovenije. Pri tem bo Republika
Slovenija vsem tujcem zagotavljala varstvo temeljnih človekovih
pravic in svoboščin, vključno s pravico do zaprositve in uživanja
azila. Zakonitim tujim priseljencem bo dala možnost, da v Sloveniji
ostanejo, bodisi začasno ali trajno, in jim omogočila vključitev v
slovensko družbo.
Država bo uravnavala priseljevanje zlasti tako, da bo:
• usklajevala priseljevanje s potrebnim prilivom v aktivno
prebivalstvo Republike Slovenije,
• določala merila, prednosti in letne kvote glede na interese
Republike Slovenije, razvojne načrte in programe ter
povpraševanje na trgu dela,
• omogočala priseljevanje družinskih članov slovenskih
državljanov in tujcev priseljencev po definiciji priznanega statusa
družinskih članov v skladu z ratificiranimi mednarodnimi
pogodbami,
• spodbujala priseljevanje In vračanje slovenskih državljanov
in tujcev slovenskega porekla,
• upoštevala mednarodne pogodbe o prostem pretoku oseb
ter druge dvostranske ali večstranske sporazume,
• upoštevala azil v skladu z Ženevsko konvencijo o statusu
beguncev, iz humanitarnih razlogov in razlogov po zakonu o
začasnem zatočišču kot integralni, čeprav kvalitativno različni
segment priseljevanja.

Da bi omogočali čim večjo družbeno koherentnost, bo integracijska
politika vsebovala določene pravne okvire in družbene ukrepe, ki
bodo spodbujali integracijo priseljencev v slovensko družbo,
preprečevali diskriminacijo in družbeno obrobnost in omogočali,
da priseljenci izražajo in gojijo lastno kulturo in vrednote na podlagi
spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v skladu z zakoni
Republike Slovenije.
Stalno spremljanje razmer v Sloveniji in po svetu
Vodenje in izvajanje uspešne imigracijske politike je neprekinjen
proces, ki zahteva stalno spremljanje migracijskih razmer doma
in v svetu. Na podlagi dobre obveščenosti in poučenosti bo
Slovenija lahko skrbno pretehtela odločitve, ki bodo dograjevale
njeno migracijsko politiko, konkretne ukrepe in izvedbene
programe. Tako se bo lahko uspešno odzivala na migracijske
tokove in procese ter spreminjajoče se okoliščine, ki jih bo
narekovala vrsta dejavnikov.

Glede na to bo Republika Slovenija razvila sistem regulacije
priseljevanja tujcev, ki bo:
• ne glede na spremembe v številčnostni priseljevanja praviloma
enak,
• s poudarkom na eksternalizaciji nadzora priseljevanja praviloma
zahteval ureditev dovoljenj v zvezi s priselitvijo pred prvim
vstopom v državo,
• preprečeval nedovoljeno priseljevanje in nedokumentirano
zaposlovanje s posebnimi ukrepi ter kazenskimi sankcijami,
• omogočal obmejne migracije, migracije sezonskega tipa in druge
kratkotrajne migracije,
• zagotovil izvajanje postopkov za podeljevanje azila v skladu z
mednarodnimi akti,
• v pravnem in upravnem pogledu primerljiv in usklajen z državami
članicami Evropske unije.

Pogoj za to je dober pretok informacij in plodno sodelovanje med
državnimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi in nevladnimi
organizacijami, vključno z imigrantskimi, drugimi državami in
mednarodnimi organizacijami različnih ravni ter univerzami in
znanstvenoraziskovalnimi inštituti. Sočasno to zahteva
sistematično širjenje znanja, izobraževanja, izpopolnjevanja in
disciplinarnega ter inter/multidisciplinarnega študija in raziskovanj
različnih vidikov migracijske problematike in migracijske politike.
Enako pomembni sta celovito in verodostojno obveščanje javnosti
in njenih posameznih segmentov doma in v tujini ter ustvarjanje
takšne družbene in politične kulture, ki bo spodbujala demokratično
razpravo o različnih vidikih migracijske problematike in politike.

Preprečevanje nezakonitih migracij
5 IZVAJANJE IMIGRACIJSKE POLITIKE

Upoštevajoč položaj Slovenije v svetovnem in evropskem
migracijskem sistemu, mednarodno obvezujoče dokumente in
večstranske ter dvostranske pogodbe ter v skladu s cilji
zakonitega priseljevanja bo Republika Slovenija preprečevala
nezakonite migracije zlasti s:
• preventivnimi ukrepi, med n/lml z učinkovitim vlzumsklm
režimom, ki bo usklajevan tudi z evropsko zunanjo in varnostno
politiko,
• učinkovitim nadzorom meja In mejnih prehodov,
• ustreznim notranjim nadzorom,
• ustrezno kaznovalno politiko,
• mednarodnim Informativnim, pravnim, carinskim In
policijskim sodelovanjem za preprečevanje nezakonitih
migracij, še posebno tistih, povezanih s terorizmom, nezakonitim
11. junij 1998

Izvajanje celovite imigracijske politike, ki bo sposobna obravnavati
vse oblike migracij in se odzivati na različne izzive, zahteva celovito
normativno ureditev in njeno izvajanje, temelječe na določitvi za
to področje pristojnih organov odločanja in upravljanja.
Država bo prevzela kontinuirano odgovornost za uresničevanje
ciljev imigracijske politike in za ovrednotenje njenih učinkov.
Izvajanje integracijske politike bo v veliki meri tudi odgovornost
občin in temelji na načelu, da morajo vsi nosilci oblasti dejavno
spodbujati enakopravnost vseh prebivalcev Slovenije.
Imigracijska politika se seveda ne more uspešno izvajati le prek
državne uprave ali policije, temveč zahteva tudi tesno sodelovanje
7
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bo pripravljala predloge za uredbe vlade v skladu z zakonom in
drugimi akti Državnega zbora ter predloge v zvezi z
oblikovanjem političnih usmeritev za usklajeno izvajanje celostne
migracijske politike in nalog, ki jih glede na svoja delovna področja
v skladu z zakoni, dugimi predpisi in splošnimi akti opravljajo
posamezna ministrstva. Pri opravljanju svojih nalog bo
sodelovala z vsemi ministrstvi, predvsem pa z Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za kulturo,
Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zunanje
zadeve tako, da samostojnost njihovih izvirnih pristojnosti ne
bo okrnjena. Služba bo sodelovala tudi z drugimi vladnimi
službami, predvsem Službo Vlade Republike Slovenije za
evropske zadeve kot tudi z nevladnimi ustanovami ter
humanitarnimi in drugimi organizacijami ter s strokovnimi
službami za migracijske, azilske in integracijske zadeve drugih
držav, evropskih in drugih mednarodnih vladnih in nevladnih
organizacij in struktur. Naloge tega organa bi s kakovostno
preobrazbo, razširitvijo svojih pristojnosti, ustrezno reorganizacijo in kadrovsko popolnitvijo prevzel Urad za priseljevanje in
begunce pri Vladi Republike Slovenije.

med vladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, ki
imajo kljub morda različnim prednostnim nalogam in dejavnostim
večinoma enake interese. Velik del uspešnega izvajanja
imigracijske politike bo odvisen prav od sodelovanja državne
uprave in lokalnih skupnosti, nevladnih in humanitarnih domačih
in mednarodnih organizacij in končno vseh posameznikov družbe.
To se nanaša tudi na sodelovanje s tujimi državnimi, meddržavnimi
in naddržavnimi strukturami, kot so med drugimi Svet Evrope,
Schengenski sporazum in Evropska unija.
Celovita In usklajena normativna ureditev
Normativna ureditev imigracijskoga področja bo na novo urejena
oziroma ustrezno prilagojena tako, da bo omogočila uresničevanje
učinkovite imigracijske politike ter soočanje z migracijskimi gibanji,
povezanimi z odklonskimi pojavi, ob hkratnem odpiranju v
Evropsko unijo in usklajevanju z Evropsko unijo, predvsem v
okviru drugega in tretjega stebra Maastrichtske pogodbe oz. glede
na Amsterdamsko pogodbo. Imigracijska zakonodaja bo tudi
notranje usklajena tako, da bo kot logična celota omogočila
uresničevanje stališč resolucije.
Organizacija odločanja In upravljanja

6 SPLOŠNI UKREPI

Uspešna imigracijska politika zahteva celostni pristop k upravljanju
priseljevanja, ki zajema usklajevanje in sodelovanje pri jasno
opredeljenih vlogah odgovornih vladnih resorjev, preverjanje
konsistentnosti in učinkovitosti sprejetih ukrepov, usklajenosti med
cilji, mehanizmi in učinki imigacijske politike in njeno nenehno
prilagajanje tekočim okoliščinam in procesom.

Najnujnejši splošni ukrepi za doseganja uresničevanja stališč
resolucije se predvsem nanašajo na pravna sredstva in zadevajo:
• zakon o tujcih kot temeljni pravni akt na področju imigracijske
zakonodaje, ki bo na novo urejal pogoje za vstop in bivanje v
državi ter druge določbe o gibanju in prebivanju tujcev, postopek
zbiranja podatkov in izvajalce zakona. Hkrati bo omogočil rešitve
za osebe s še neurejenim statusom iz republik nekdanje SFRJ;
• zakon o azilu, ki bo poleg zakona o začasnem zatočišču urejal
področje azila z evropskimi državami primerljive in z
mednarodnimi akti usklajene postopke za priznanje statusa
begunca, oskrbo in nastanitev azilantov, dopustitev prebivanja
in drugo ter tako omogočil izvajanje z Evropsko unijo usklajene
azilske politike;
• zakon o nadzoru državne meja, ki bo urejal nadzor meja v
skladu s postopnim vključevanjem v Evropsko unijo in
morebitnim pristopom k Schengenskemu sporazumu;
• zakon o zaposlovanju tujcev, ki določa pogoje, pod katerimi
lahko tuj državljan ali oseba brez državljanstva dela v Republiki
Sloveniji, bo spremenjen tako, da ga bo kot temeljni materialni in
procesni predpis mogoče uporabiti za zaščito domačega trga
dela in uravnavanje novega pritoka delovne sile;
• ustrezno uskladitev vizumskega režima z vizumskima režimoma
Schengenskega sporazuma in Evropske unije in spodbujanje
usklajevanja pravnega in praktičnega vizumskega režima v
državah srednje in vzhodne Evrope, na primer v okviru
Budimpeštanskega procesa;
• področne zakone, ki zadevajo izobraževanje, socialno varstvo
in skrbstvo, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
kulturo, delovna razmerja in druga področja, ki se bodo v delih,
ki zadevajo tujce, spremenili tako, da bodo določbe omogočile
izvajanje stališč te resolucije.

Zato je potrebna zakonska opredelitev ravni odločanja organov v
državi in diplomatsko-konzularnih predstavništev tako, da bo
Državni zbor odločal o načelih regulacije priseljevanja in Vlada
Republike Slovenije izdajala uredbe, ki se bodo nanašale na
regulacijo priseljevanja.
Da bo v procesu prenove javne uprave in procesu vključevanja
v Evropsko unijo in s tem širše upravne integracije zagotovljen
celosten, usklajen, kakovosten in učinkovit pristop k upravljanju
priseljevanja kot tudi h kontinuiranemu procesu oblikovanja celovite
imigracijske politike, bo upravljanje priseljevanja prenovljeno tako:
• da bodo zakonsko določeni izvajalci postopkov upravljanja, tako
da bo v usklajenem delovanju horizontalnih in vertikalnih ravni
organov v državi in diplomatsko-konzularnih predstavništev o
najpomembnejših stopnjah regulacije priseljevanja odločal za to
določeni osrednji upravni organ/organizacija za migracije in
naturalizacijo. To pomeni, da bo upravni organ na državni ravni
praviloma odločal o izdaji prvega bivalnega dovoljenja, o podelitvi
azila in o naturalizaciji. Njegov naziv, pristojnosti in delovne naloge
bo določil zakon;
• ker imigracijska politika zajema zelo različna področja dejavnosti,
s tem pa so tudi nosilci zelo različni, to narekuje, da je za
učinkovito in racionalno delovanje treba veliko pozornosti
posvetiti ne le ustrezni organiziranosti in medsebojnemu,
horizontalnemu sodelovanju različnih subjektov, temveč tudi
strokovnoposvetovalnemu vodenju, spremljanju, usmerjanju in
usklajevanju imigracijske politike v celoti. Zato bo določena
Služba Vlade Republike Slovenije za migracijske zadeve, ki bo
opravljala strokovne naloge vlade na področju imigracijske
politike. Služba bo pooblaščena za strokovno nadzorovanje
usklajenosti med cilji, političnimi, pravnimi, organizacijskimi in
drugimi mehanizmi ter učinki imigracijske politike ter za
usmerjanje in usklajevanje izvajanja imigracijske politike. Služba
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Posamezna področja dejavnosti bodo izdelala podrobnejše
programe za oblikovanje pravnih podlag ter drugih ukrepov in
dejavnosti. V medsebojnem usklajevanju ciljev imigracijske politike
in drugih relevantnih politik, ki so povezane s tem področjem, se
bodo ti programi stalno dopolnjevali in izpopolnjevali. S takšnim
namenom resoluciji dodana priloga Izhodišča za oblikovanje
politike priseljevanja Republike Slovenije različnim vladnim
resorjem, skupnostim in drugim subjektom daje izhodišča in
splošne usmeritve za izdelavo programov, ki se nanašajo na
migracije.
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Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije in v katere se
nadaljuje, so prav to, na kar nakazuje njihov naslov: izhodišča za
nadaljevanje stalnega procesa graditve imigracijske politike.
Njihovo povezovalno gradivo je iskanje ravnotežja med obema
zgoraj omenjenima dilemama.

Beseda avtorice
Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije prihaja v
postopek odločanja v letu, ko ob praznovanju petdesetletnice
Splošne deklaracije o človekovih pravicah slavimo njihovo leto.
Države jamčijo človekove pravice, pa tudi omejujejo in kršijo. Za
Republiko Slovenijo in njene prebivalce je to tudi leto, ko se
začenjajo pogajanja za vstop v Evropsko unijo. S tem se
pospešeno nadaljuje proces, v katerem prav imigracijska politika
nazorno ponazarja splošne dileme, s katerimi se države spopadajo
na stičišču usklajevanja državnih, meddržavnih in naddržavnih
interesov in ravni.

Kot nosilka te naloge na njenem prehodu na ravni državnega
odločanja zanjo prevzemam moralno in politično odgovornost kot
človek in državljan.
Felicita Medved, l.r.

Izhodišča za oblikovanje politike priseljevanja, iz katerih izhaja
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Državljanstvo in izobrazbena struktura tujcev z
veljavnim delovnim dovoljenjem konec leta 1995
Indikativno število razseljenih oseb (displaced
persons) z uživanjem začasne zaščite v državah
članicah Evropske unije, 1993
Integracijska politika
Nominalno in 'rezidenčno' državljanstvo
Stalni rezidenčni status in naturalizacija v
osemnajstih državah Evrope

V Ljubljani, 31. marca 1998
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volji in v okviru obstoječih zakonov spremenijo državo svojega
prebivališča; kot prisilne migracije, ko ljudje bežijo bodisi kot
posamezniki iz strahu pred preganjanjem ali množično zaradi
strahu pred kolektivnimi kršitvami človekovih pravic ali
humanitarnega prava ter drugimi okoliščinami, ki jih povzročajo
različni konflikti in katastrofe; ter kot nezakonite (ilegalne) migracije,
ki zadevajo prepovedane prehode meja in nedovoljeno bivanje v
tuji državi.

I. DEL
UVOD
1 Uvod
Izhodišča za oblikovanje politike priseljevanja Republike Slovenije
obravnavajo politiko priseljevanja kot tematsko področje, ki mora
imeti lastno strategijo, načela, izhodišča in pravila delovanja, ki pa
morajo biti v sozvočju z dolgoročnimi globalnimi usmeritvami
prebivalstvenega, kulturno-socialnega, gospodarskega in
političnega razvoja Republike Slovenije. Zato izhodišča za
oblikovanje politike priseljevanja izhajajo iz temeljnih vrednot in
ciljev Republike Slovenije ter sprejetih civilizacijskih norm
mednarodne skupnosti in Evrope.

Migracijska (selitvena) politika zajema politiko notranjih selitev,
priseljevanj in odseljevanj znotraj državnega ozemlja, in politiko
zunanjih ali meddržavnih selitev, priseljevanj in odseljevanj čez
državne meje. Politika meddržavnih selitev se deli na politiko
priseljevanja ali imigracijsko politiko in politiko odseljevanja ali
emigracijsko politiko. Tu se omejujemo na politiko priseljevanja,
vendar se zavedamo medsebojnih povezav različnih vrst selitev
in vzročno-posledično tudi njihovih politik.

1.1 Opredelitev izrazoslovja

Posebna sestavina migracijske politike je begunska politika, ki se
v duhu mednarodne pomoči in solidarnosti nanaša na begunce,
iskalce zatočišča in različne kategorije razseljenih oseb ter
reševanje begunskih problemov in njihovih vzrokov. Azilska
politika je del begunske politike.

Migracije (selitve) so fizično gibanje posameznikov ali skupin
prebivalstva v geografskem prostoru, ki zajemajo prestop neke
administrativne meje in relativno trajno spremembo kraja bivanja.
Mednarodne (meddržavne ali zunanje) migracije pomenijo prestop
državne meje in relativno trajno spremembo države prebivališča.
Če gre za priselitve v državo, govorimo o priseljevanjih ali
imigracijah, če gre za odselitve govorimo o odseljevanjih ali
emigracijah.

Čeprav sta se azilska in imigracijska politika načelno razvijali
ločeno, praksa kaže, da so se v večini razvitih držav humanitarni
motivi ob sprejemanju beguncev prepletali s stanji na trgu dela in
da so mnogi begunci postali stalni priseljenci v državi gostiteljici.
Pri oblikovanju politike priseljevanja je torej potrebna celovita
obravnava vseh kategorij priseljencev.

Mednarodne migracije se pojavljajo večinoma v treh oblikah: kot
zakonite (legalne), svobodne migracije posameznikov, ki po lastni

«
Tabela 1: Migracijska politika
Migracijska (selitvena) politika

politika notranjih
selitev

i'

politika meddržavnih selitev
-j

politika odseljevanja
(emigracijska politika)

begunska politika HBHHH

Pojem politike priseljevanja (imigracijske politike) zajema načela,
pravila in postopke, ki tujcem dovoljujejo vstop in bivanje, nadzor
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politika priseljevanja
■ (imigracijska politika)

azilska politika

nad njimi kot tudi politiko do priseljencev. Mogoče je torej govoriti
o dveh medsebojno povezanih delih.
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Tabela 2: Politika priseljevanja
Politika priseljevanja (imigracijska politika)

priselitvena politika
priseljenska politika
lil
iBiH!

priseljencev, predvsem trajnejših rezidentov v družbo sprejemne
države. Priseljenska politika je torej del integracijske politike in
mora vsebovati spoštovanje osebne integritete, dostojanstva,
kulturnih vrednot in verskega prepričanja ter zaščito pred
diskriminacijo, ksenofobijo, etnocentrizmom in rasizmom.

Prvi del, za katerega tu uporabjamo izraz priselitvena politika
oziroma imigracijska politika v ožjem smislu se nanaša na
uravnavanje priseljevanja, na načela, pravila in postopke, ki tujcem
dovoljujejo vstop, zaposlitev ali naselitev. To je najstarejši in
najočitnejši del imigracijske politike, ter po mnenju nekaterih njen
edini vidik.

Azilska politika je del begunske politike in del politike priseljevanja
ter vsebuje vrsto sestavin in ukrepov, ki zadevajo sprejem, vrste
in obseg zaščite ter oblike bivanja beguncev, repatriacijo ali
preselitev v tretjo državo.

Drugi del politike priseljevanja, za katerega tu uporabljamo izraz
priseljenska politika oziroma imigrantska politika, se nanaša na
pogoje in ukrepe države in družbe, ki spodbujajo integracijo
%
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Obrazložitev nekaterih Izrazov
• mednarodne (meddržavne) selitve (migracije) so priselitve
(imigracije) in odselitve (emigracije) čez državne meje. Izraz
migracije je v besedilu uporabljen kot skupni izraz za vsa
migracijska gibanja čez državne meje, tudi za tista, kjer ne
gre za spremembo prebivališča, kot na primer za tranzitna
gibanja, če ni razloga za nadaljnje razlikovanje;
• tujec pomeni katero koli osebo, ki ni državljan države, v
kateri se nahaja. V Republiki Sloveniji je tujec katera koli
oseba, ki ni državljan Republike Slovenije (po zakonu o
tujcih);
• priseljenci (imigranti) so z vidika države priselitve osebe,
ki imigrirajo v to državo in tam bivajo dalj časa (na primer
dalj kot tri mesece ali dalj kot leto dni); z vidika države
odselitve so te osebe od/izseljenci (emigranti). V običajnem
pomenu se pojem nanaša na tujce, ki dalj časa bivajo v
državi; zajema tudi naturalizirane državljane, to je osebe,
ki so se priselile v državo in pridobile državljanstvo te države.
Včasih se beseda uporablja tudi za osebe, ki so rojene v
državi staršem ali enemu od staršev, ki ima držav-ljanstvo
druge države (t. i. druga generacija priseljencev).
Opredelitev priseljenca za namene politike priseljevanja
Republike Slovenije je v 7.1;
• izraz migranti, imigranti ali priseljenci je v besedilu uporabljen
kot skupni izraz, če ni razloga za nadaljnje razlikovanje;
• azil pomeni zavetje, zavetišče, zatočišče;
• azil v Republiki Sloveniji so oblike podeljene zaščite iz
razlogov, določenih v Ženevski konvenciji o statusu
beguncev in Newyorškem protokolu, humanitarnih razlogov
in razlogov po zakonu o začasnem zatočišču (po osnutku
zakona o azilu);
• prosilec za azil je tujec, ki je vložil prošnjo za azil o kateri še
ni bil sprejet sklep;
• azilant je oseba, ki je pridobila azil;
• status begunca je podelitev dovoljenja za prebivanje osebi,

•

•

•

•

1.2 Struktura gradiva

Slovenije. Začne se z mednarodnimi vidiki politike priseljevanja in
vključuje kratek pregled mednarodnega sistema s posebnim
poudarkom na evropskem sodelovanju. Nato podaja opis
priseljevanja v Slovenijo ter sedanje pravne In institucionalne
ureditve tega področja. V smislu oblikovanja aktivne politike
priseljevanja so podane opredelitev priseljenca in možne
kategorizacije priseljencev glede na državljanstvo in teritorialni
status. Razmišljanje o priselitveni politiki se predvsem dotika
vprašanja priselitev kot sredstva demografske rasti in priliva v
delovno aktivno prebivalstvo. Na podlagi mednarodnih izkušenj
in analize sistema delovnih dovoljenj v Republiki Sloveniji predlaga

Izhodišča za oblikovanje politike priseljevanja Republike Slovenije
so razdeljena na štiri dele:
Prvi, uvodni del opredeljuje izrazoslovje In motive za nujnost
oblikovanja politike priseljevanja ter se končuje z opredelitvijo
temeljnih izhodišč in načel za oblikovanje te politike.
Drugi del opredeljuje temelje politike priseljevanja Republike
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ki je zapustila državo, katere državljan je ali v kateri se je
za stalno naselila brez državljanstva, zaradi utemeljenega
strahu pred preganjanjem zaradi njenega političnega
prepričanja, kulturnega ali znanstvenega udejstvovanja
ali narodnostne, rasne ali verske pripadnosti in se iz teh
razlogov ne more vrniti v to državo (po definiciji zakona o
tujcih; osnutek zakona o azilu šteje takšno osebo za
azilanta statusa A);
azil iz humanitarnih razlogov je podelitev zatočišča iz
humanitanih razlogov. V Republiki Sloveniji se po zakonu
o tujcih lahko dovoli začasno bivanje iz humanitarnih
razlogov, če obstajajo objektivne okoliščine, da bi takojšnja
zapustitev ogrožala osebno varnost tujca, vendar le ob
dokazu zagotovljenih sredstev za preživljanje. Osnutek
zakona o azilu določa postopke pridobivanja zatočišča iz
humanitarnih razlogov in takšno osebo označuje za
azilanta statusa B;
osebe z začasnim zatočiščem so tujci ali osebe brez
državljanstva, ki so neposredno prišle v Republiko
Slovenijo zaradi razmer v svoji matični državi oz. državi
prebivanja, kot so na primer vojna, zasedba, množične
kršitve človekovih pravic ali so ob nastanku takšnih
razmer zakonito bile v Republike Sloveniji (po zakonu o
začasnem zatočišču; osnutek zakona o azilu tudi te osebe
šteje za azilante);
izraz begunci je v besedilu uporabljen kot skupni izraz za
osebe, ki so ne glede na vzrok bega iskalci zatočišča,
prosilci za azil ali azilanti, če ni razloga za nadaljnje
razlikovanje;
družinski člani so sekundarni priseljenci, večinoma
vzdrževane osebe, ki so pridobile dovoljenje za prebivanje
kot ožji družinski člani tujca, ki ima v državi priselitve
dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje. Republika
Slovenija za ožje družinske člane šteje zakonca in
mladoletne otroke tujca, ki ima dovoljenje za začasno ali
stalno prebivanje.
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cilje in ukrepe uravnavanja priseljevanja v Republiko Slovenijo.
Komplementarni del uspešne regulacije priseljevanja je
preprečevanje nezakonitih migracij in priseljevanja, zato so
obravnavani tudi najpomembnejši instrumenti preprečevanja
nedovoljenega priseljevanja. Ti vključujejo nadzor državnih meja
in mejnih prehodov, vizumsko politiko, notranji nadzor in
kaznovalno politiko. Naslednje poglavje obravnava begunsko
politiko. Predstavlja pojem begunca in razvoj koncepta začasne
zaščite v Evropi ter predlaga cilje azilske politike Republike
Slovenije.

politike so različne narave in sestoje iz ciljev priseljenske politike
in njenih posebnih instrumentov ter splošne družbene politike.
Četrti del se nanaša na organizacijo izvajanja politike priseljevanja.
Krajši del obravnava zagotovitev nujnih splošnih pogojev za
vodenje uspešne in celovite politike priseljevanja, predvsem novo
normativno ureditev tega področja. Naslednje podpoglavje predlaga
organizacijo odločanja in upravljanja politike priseljevanja.
Predlagani sta določitev osrednjega upravnega organa za migracije
in naturalizacijo in Služba Vlade Republike Slovenije za migracijske
zadeve kot osrednji organ strokovnega nadzora in usmerjanja
celovite politike priseljevanja. Zadnje podpoglavje se dotika tudi
vprašanj zbiranja in beleženja podatkov.

Tretji del se nanaša na integracijo, posebno na oblikovanje
priseljenske politike, to je na pogoje in ukrepe države in družbe, ki
spodbujajo integracijo priseljencev v slovensko družbo. Najprej
je naveden predlog načel integracijske politike z opredelitvijo
pojmov večkulturnosti in integracije. Nadaljnje razmišljanje je
razdeljeno v tri poglavja. Predlogi za oblikovanje priseljenske

Kjer koli je bilo mogoče, je na kratko opisana sedanja situacija in
ovrednotenje prednosti in slabosti sedanje politike.

2 Motivi za oblikovanje politike priseljevanja
Republike Slovenije
Z ustanovitvijo samostojne države in spremenjenimi
razmerami v Evropi kot tudi širše v svetu se
Republika Slovenija s svojim pomembnim geografskim in geopolitičnim položajem spopada z
novimi izzivi v sistemu meddržavnih selitev,
številnimi tipi migracij in njihovimi različnimi problemi.
Čeprav nekoč tradicionalno območje odseljevanja,
je Republika Slovenija že vsaj tri desetletja
predvsem območje priseljevanja, kjer priseljenci
različnih etničnosti in socialno-ekonomske strukture

predstavljajo vsaj desetino vsega prebivalstva. V
tem desetletju se nova država srečuje tudi s
problemi beguncev z območja Bosne in Hercegovine in drugimi iskalci azila in prosilci zanj, s
povečanimi pritiski na meje in nezakonitimi
migracijami, pogosto povezanimi tudi z odklonskimi
pojavi mednarodno organiziranih razsežnosti.
Republika Slovenija mora za uspešno analiziranje
migracij ter njihovo usmerjanje, uravnavanje in
nadziranje oblikovati celostno politiko priseljevanja.

V tem poglavju nakazujemo nekaj motivov za naše razmišljanje o
nujnosti oblikovanja politike priseljevanja Republike Slovenije. Ti
se nanašajo na razmere v svetu in Evropi ter na položaj Slovenije
v svetu migracij. Druge, bolj interne razsežnosti, ki so spodbudile
oblikovanje politike priseljevanja, kot so demografski pomisleki,
ki se tičejo stopenj rodnosti in starostne strukture prebivalstva
ter absorbcijske zmogljivosti slovenskega trga dela ter socialne
kohezije, so obravnavane v nadaljnjem besedilu in tu niso posebej
poudarjene.

ter preprečevanja in reševanja političnih, etničnih, verskih in drugih
konfliktov.
2.2 Razvoj v Evropi
Globalne razmere in rastoči migracijski in begunski potencial
neposredno vplivajo tudi na Evropo. Komunikacijska revolucija je
pripomogla k novim možnostim migracij in iskanja azila na naši
celini, politične spremembe v vzhodni Evropi pa so odprle nove
poti migracijskih tokov. Po letu 1991 so vojne na Balkanu privedle
do največjega toka evropskih beguncev po letu 1956. Kljub
zdajšnjemu ohranjanju miru še vedno lahko predvidevamo, da
bodo večje skupine beguncev bodisi želele ostati v državah, ki
so jim ponudile zatočišče, in da bodo še vedno skupine ali
posamezniki, ki se jim bodo želeli pridružiti. Demokratične
spremembe v vzhodni Evropi in nekdanji Sovjetski zvezi so med
drugim privedle do permisivne emigracijske politike teh držav.
Kljub napovedim do zdaj še ni bilo množičnih ekonomskih migracij,
vendar je težko napovedovati prihodnje družbene spremembe in
s tem tudi mednarodne migracije. Politični nemiri, nestabilnost,
ekološke razmere, težke življenjske razmere in pomanjkanje
zaupanja v prihodnost vplivajo na potencialno večjo naklonjenost
odseljevanju. Poleg tega vzhodna Evropa postaja tudi prehodno
območje zahodno usmerjenih selitvenih tokov Iz Azije In Afrike.
Obvladovanje selitvenih tokov torej postaja eno izmed izredno
pomembnih političnih vprašanj.

2.1 Svetovne razmere
Ocenjuje se, da število mednarodnih migrantov v svetu, vključno
s približno 20 milijoni beguncev, presega 125 milijonov, od teh jih
je polovica iz držav v razvoju.' Opazovanja globalnih razmer
nakazujejo, da lahko pričakujemo, da bo vedno več ljudi poskušalo
iskati zatočišče ali boljše življenje v razvitejših državah, če ne bo
kmalu prišlo do bistveno drugačnih pristopov do reševanja vzrokov
meddržavnih migracij na področjih gospodarskega, prebivalstvenega in političnega razvoja, do preprečevanja ekoloških katastrof

' Akcijski program mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju. Kairo,
od 5. do 13. septembra 1994. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Nacionalni komite za demografsko politiko, str. 54.
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Kljub takšnim prizadevanjem in ukrepom narašča delež tujcev v
prebivalstvu zahodnoevropskih držav. Prav tako ponovno
narašča delež tuje delovne sile, pri čemer je vedno večji delež
nezakonitih delavcev pomembnejši na trgu dela v primerjavi z
deležem v celotnem prebivalstvu. Od sredine osemdesetih let je
opazno naraščanje selitvenih tokov, predvsem tokov priseljevanja,
in to na podlagi (ponovnega) združevanja družin in priliva
strokovno visoko kvalificiranih migrantov. Naraščajo tudi tokovi
iskalcev azila in začasnih kategorij priseljevanja, medtem ko se
stopnje podelitve priznanja statusa konvencijskega begunca
znižujejo.3

V smislu medsebojnega uravnavanja migracij se je po drugi
svetovni vojni začel razvijati sistem sodelovanja med evropskimi
državami, ki je potekal skozi več faz in še ni prilagojen prihodnjim
potrebam. V petdesetih letih je Evropa najprej rešila problem še
preostalih beguncev in razseljenih oseb kot posledico druge
svetovne vojne. Ko so bili begunci in razseljene osebe že v glavnem
preseljeni, je severozahodna Evropa, ki je potrebovala delovno
silo za obnovo in razvoj svojega gospodarstva, začela črpati
delovno silo iz gosteje naseljenega, večinoma še agrarnega
obrobja južne in jugovzhodne .Evrope, pa tudi severne Afrike s
presežkom delovne sile. Vse do t. i. naftne krize v letih 1973/74 so
bila priseljevanju vrata zahodne Evrope dokaj odprta, v glavnem
za obsežno priseljevanje gostujočih delavcev. V omenjenem
kriznem obdobju so skorajda vse države zahodne Evrope sprva
neodvisno ena od druge postopno začele posvečati vedno več
pozornosti politiki priseljevanja in spremljajoči zakonodaji. Razvoj
teh politik je bil torej odziv na že obstoječe stanje oz. na njem
zasnovane predstave predvidenega priseljevanja delavcev, ki jih
v kriznem obdobju razvite države niso več potrebovale. V
nadaljnjem razvoju evropskega migracijskega sistema se je
težišče priseljevanja in odseljevanja pomikalo proti jugu, tako da
so prej tipična območja odseljevanja, kot na primer Italija in podobno
Slovenija, nekoliko kasneje pa na primer Grčija, postala tipična
območja priseljevanja. V razvitih državah Evrope po letu 1973
zasledimo rast priseljevanja sorodnikov že priseljenih delavcev
in rastoče nezakonito priseljevanje, prav tako pa od sredine
osemdesetih let tudi rast števila prosilcev za azil, ki je sovpadlo z
vedno večjo gospodarsko krizo.

Zaradi rasti prebivalstva v državah v razvoju, ki vodi tudi k
zmanjševanju deleža evropskega prebivalstva v svetu, rastočega
razkola med bogatimi in revnimi deli sveta, rasti velemest,
ekoloških katastrof in konfliktov bodo evropske države po
napovedih večine poznavalcev migracijskih gibanj pod večjim
migracijskim pritiskom. Zato bodo morale presoditi, kako združiti
vire po eni strani za regulacijo priseljevanja, preverjanje pogojev
azila in za sprejem in integracijo priseljencev in po drugi strani za
preprečevanje vzrokov odseljevanja in bega z izvornih območij.
2.3 Slovenija v svetu migracij
Za slovenski prostor in njegove ljudi vključenost v globalne in
regionalne sisteme migracij ni posebna novost, vendar se je z
ustanovitvijo samostojne države in spremenjenimi razmerami v
Evropi kot tudi širše v svetu Republika Slovenija znašla v novem
položaju v sistemu meddržavnih selitev. Čeprav je vzročnoposledično kompleksno priseljevanje v Slovenijo pred razpadom
nekdanje Jugoslavije v glavnem potekalo v okviru notranjih
jugoslovanskih selitev, je Slovenija že od sredine sedemdesetih
let, predvsem po začetku zapiranja držav zahodne in severne
Evrope, v evropskem migracijskem sistemu prevzemala vlogo
najprej nadomestnega, nato pa vedno bolj glavnega cilja. Leta po
osamosvojitvi poleg internacionalizicije priseljevanja, ki je bilo prej
notranje oz. medrepubliško, nakazujejo nadaljevanje tega trenda,
vendar z razširitvijo geografske porazdelitve izvornih območij.
Če izvzamemo begunce iz Bosne in Hercegovine, ki jim Slovenija
daje začasno zatočišče, delež ljudi, ki prihajajo z do zdaj
netradicionalnih izvornih območij, narašča; predvsem iz držav
vzhodne Evrope, pa tudi Azije ter nekaterih zahodnoevropskih
držav. Ker je Slovenija na zunanji meji Evropske unije, že po
samem srednjeevropskem položaju pa kar kliče po prehodnosti,
vedno več ljudi poskuša uporabiti Slovenijo tudi kot tranzitno
postojanko v še vedno prevladujoči težnji po selitvi proti zahodu.
Republika Slovenija torej že prevzema nehvaležno breme nadzora
na svojih 'zunanjih mejah' in mora računati, da bo vsaj srednjeročno
opravljala vlogo 'stražarja evropske trdnjave', pri čemer pa mora
zaščititi svoje interese.4

V zadnjem obdobju hkrati potekata tudi procesa evropskega
povezovanja in Evropske unije, ki v svojih dokumentih predvideva
prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi - delovne sile, za
katero so določeni tudi najmanjši skupni standardi socialne
varnosti, v sklopu koncepta t. i. evropskega državljanstva pa tudi
določene politične pravice. Mednarodne obveznosti, ki zadevajo
omrežja svobodnih gibanj, kot so Evropska unija, Evropski
ekonomski prostor (EES) in Nordijski trg dela, in tiste, ki zadevajo
begunce, obvezujejo države članice, da dovolijo vstop določenim
skupinam ljudi. Hkrati je dovoljeno priseljevanje iz drugih detov
sveta vedno bolj omejeno, selektivno, visoko upravljano in
predvsem instrumentalno. S tem se zadržuje dihotomija, katere
skrajnosti so visoko kvalificirana migracijska elita in slabo plačana,
pogosto nezakonita delovna sila neformalnih ekonomij. Ker pa je
tako prve kot druge možno pridobivati iz begunske populacije,
sta begunska/azilska in priselitvena politika tesno povezani.
Znotraj Evropske unije poteka proces harmonizacije migracijskih
politik držav članic, ki je v imenu 'skupnih stališč in ukrepov'
usmerjen v odpravo notranjih meja med državami članicami, torej
v ustvarjanje skupnih evropskih meja. Zato poteka tudi proces, ki
je usmerjen k skupni azilski politiki in dolgoročno tudi k usklajeni
priselitveni politiki. Vsebina teh prizadevanj je predvsem boj proti
nezakonitemu priseljevanju in nadzor nad njim, omejitev novačenja
tuje delovne sile, ki ni iz držav Evropske unije, ostrejši nadzor
nad gibanjem in prebivanjem migrantov v državi, obveznost tujca,
da si pred vstopom v državo že doma prek predstavništva te
države zagotovi ustrezna dovoljenja, obveznost dokazovanja
tujca, da ima dovolj sredstev za preživljanje v državi, v kateri želi
prebivati, sistem podaljševanja dovoljenj za bivanje, nadomeščanje
politike priseljevanja družinskih članov tujih priseljencev s
spodbujanjem vračanja tujih delavcev v domovino ipd. Proces je
pogosto kritiziran kot izrazito protekcionistična in izolacionistična
graditev 'evropske trdnjave'. Od leta 1992 znotraj Evropske unije
poteka tudi sodelovanje na notranjepolitičnem in varnostnem ter
zunanjepolitičnem področju, ki je le v omejenem obsegu usklajeno
s sodelovanjem na področju vprašanj priseljevanja in azila.2

Iz navedenega izhaja vsaj nekaj motivov, ki nakazujejo na nujnost
oblikovanja politike priseljevanja Republike Slovenije. Gledano z
evropskega vidika bo Slovenija, če bo imela jasno določene lastne
smernice politike priseljevanja, laže dejavno vplivala na delo znotraj
Evropske unije in drugih pomembnih oiganizacij. Pri tem se je
treba zavedati, da približevanje naše države Evropski uniji tudi
omejuje možnosti, da bi Slovenija vodila priselitveno in azilsko/
begunsko politiko, ki bi bistveno odstopala od skupno sprejetih

3

John Salt, 1992: Current and future international migration trends affecting
Europe, v Council of Europe, People on the Move. New Migration Flovvs in
Europe. Strasbourg: Council of Europe Press.
4
Felicila Medved, 1995: The inlernationalisation of the internat immigration:
citizenship and the work permit system in Slovenia. Referat. First BritishSlovene Geographical Seminar. London, od 20. do 23. septembra 1995.
University of London: School of Slavonic and East European Studies.
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tokov, dejanskih ali predvidenih, temveč, in morda predvsem od
predstave posledic selitev tako na priselitveno kot na izvorno
območje in družbo ali na obe. Praviloma meddržavne selitve
pozitivno vplivajo tako na skupnosti, v katere so usmerjene, kot
na skupnosti, iz katerih potekajo; omogočajo pretok delovne sile,
kapitala in dohodka, olajšujejo prenos znanja in kulturnih dobrin.
Toda meddržavne selitve povzročajo tudi negativne posledice,
zlasti izgubo človeških zmožnosti za države odseljevanja ter
kulturne, družbene, gospodarske in politične napetosti v državah
priseljevanja. V zadnjem desetletju vedno bolj negativno javno
mnenje, ksenofobija in različne oblike rasizma ne zadevajo le
potencialnih priseljencev, temveč tudi begunce, integrirane in celo
naturalizirane priseljence. Vrsta političnih strank v številnih državah
odobrava ali celo podpira ter razpihuje takšna stališča tako, da
so občasno priseljenci in priseljevanje uvrščeni v sam vrh
političnega dnevnega reda. Politična vodstva morajo zato pri
oblikovanju in izvajanju politike priseljevanja prevzeti tudi moralno
odgovornost, upravni organi pa so pristojni, da politične voditelje
na to tudi opozarjajo.

stališč Evropske unije. Vendar pa tako pridruženo članstvo kot
nadaljnje približevanje Evropski uniji dajeta tudi nove možnosti za
doseganje ciljev, ki si jih bo Republika Slovenija zastavila s politiko
priseljevanja. Te možnosti zadevajo več političnih področij, med
njimi slovensko zunanjo, varnostno-obrambno in ekonomsko
politiko, ki imajo na različne načine tudi razsežnosti politike
priseljevanja, čeprav različna politična področja občasno niso
dovolj učinkovito usklajena.
Politika priseljevanja je izredno celovito in občutljivo področje, ki
se mora zavedati sodobnih globalnih, regionalnih in lokalnih
gospodarskih, kulturnih in političnih procesov. Republika Slovenija
svojo politiko priseljevanja oblikuje v času, ko postajata
uravnavanje meddržavnih migracij in razvijanje sožitja med
različnimi skupinami ljudi še posebej težak in pereč izziv. Vendar
sta pomembnost in javna zaznava pojava meddržavnih selitev
časovno in prostorsko spremenljivi. Vidnost problemov in odzivov
tako med tistimi, ki politiko priseljevanja oblikujejo, in tistimi, ki o
njej odločajo, kakor tudi širše javnosti ni odvisna le od selitvenih

3Temeljna izhodišča in načela za oblikovanje politike
priseljevanja

Temeljno izhodišče za oblikovanje politike
priseljevanja in postavljanje njenih ciljev izhaja iz
dveh načel:
• vsakdo ima pravico do odselitve iz katere koli
države, vključno svoje, in vrnitve v državo svojega
državljanstva,
• vsaka država ima pravico, da suvereno odloča,
pod kakšnimi pogoji lahko tujec vstopi, dela in
biva na njenem ozemlju, vendar mora pri
uveljavljanju te pravice spoštovati temeljne

človekove pravice in se izogibati nacionalni, rasni,
verski in spolni diskriminaciji.
Temeljni cilj oblikovanja politike priseljevanja je
postaviti okvire, ki bodo državi omogočali vodenje
uspešne politike priseljevanja, ki bo v skladu z
interesi Republike Slovenije in mednarodnimi ter
humanitarnimi obveznostmi prispevala k blaginji
njenih prebivalcev, družbenemu razvoju, zaščiti
zdravja, varnosti in miru.

Obe omenjeni načeli imata določene omejitve, vendar je le malo
pravil mednarodnega prava tako jasnih, kot to, da je odločitev
glede sprejemanja tujcev popolnoma v pristojnosti posamezne
države.5 Države lahko imajo obveznost sprejemanja diplomatskih
ali konzularnih predstavnikov in uslužbencev mednarodnih
organizacij, lahko obstaja tudi obveznost sprejetja tistih tujcev, ki
so dobili ali si pridobili zakonito pravico do prebivanja v državi.

5

Prav tako obstajajo primeri, ki kažejo, da je rasna diskriminacija
pri izbiri priseljencev v nasprotju s splošno sprejetimi normami ali
standardi, če ne že z mednarodnim javnim pravom. A če pustimo
ob strani te izjeme, ostaja dejstvo, da mednarodno pravo na
splošno tujcem ne daje pravice do vstopa na ozemlje tuje države
niti pravice do azila.6
• Tudi v primeru, ko gre za delavca' državljana ene od držav članic Evropske
unije ali tistega, ki je od takega delavca odvisen, pravica do vstopa v drugo
državo članico ne izhaja iz mednarodnega prava. V okviru Evropske unije se
načelo svobode gibanja delavcev v smeri varovanja pravice tujcev državljanov držav članic do vstopa na ozemlja drugih držav članic uveljavlja
na podlagi zakonodaje Evropske skupnosti.Tudi vrsta konvencij, sprejetih v
okviru Sveta Evrope, na primer Evropska konvencija o ustanovah, Evropski
dogovor o uravnavanju prehajanja oseb med državami članicami Sveta Evrope,
Evropska socialna listina, Evropska konvencija o pravnem položaju priseljenih
delavcev, lahko spremeni položaj za državljane držav članic, ki želijo vstopiti
na ozemlje druge države članice Sveta Evrope. Več o tem na primer Richard
Plender, 1993: Mednarodne norme v zvezi z državljanstvom priseljencev in
narodnostnih manjšin. Slovenija in Evropska konvencija o človekovih pravicah.
Ljubljana: Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, str.
49-68, str. 53-57.
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• načelo solidarnosti in mednarodne delitve bremen, ki se
predvsem nanaša na zaščito in pomoč beguncem, vendar
njegov posredni pomen zajema tudi nezakonite migracije in
njihove posledice,
• načelo zgodovinske odgovornosti, ki gradi na konceptu
kontinuuma zgodovine in strukturi mednarodnih odnosov,
• načelo odgovornosti do naroda, ki se predvsem nanaša na
regulama, relativno svobodna priseljevanja in odseljevanja ter
na regulacije naturalizacije. To načelo se nanaša tudi na
priseljevanje in vračanje državljanov ter tujcev slovenskega
porekla ter na odgovornost za ohranitev in razvoj identitete
slovenskega naroda,
• načelo dolgoročne makroekonomske utilitarnosti, ki določa
relativno svobodne migracije, ki ne vsebujejo motivacij moralne
zavezanosti, kot sta združevanje družine ali repatriacija. Glede
na to načelo je mogoče opredeliti merila nadzorovanega
sprejema tujcev glede na povpraševanje slovenskega trga
delovne sile ali kapitala ob upoštevanju približevanja notranjemu
trgu Evropske unije in hkratnemu preprečevanju nezakonitih
migracij in priseljevanj,
•načelo spoštovanja prava, ki pomeni, da ne čustvena
navezanost na lastni narod in kulturne vrednote ne gola
utilitarnost ne sme voditi do takšne migracijske politike in
regulacije, ki bi kršila obveznosti, izhajajoče iz mednarodnih
pogodb, splošno sprejetih načel in notranje zakonodaje. To
načelo zahteva spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi in z
določenimi izjemami spoštovanje civilnih pravic vseh v državi
zakonito prisotnih; od zaščite osebnih podatkov do osebne
svobode in načela nevračanja.

Položaj Republike Slovenije v migracijsko občutljivem okolju
srednje Evrope ob upoštevanju njenih splošnih pogojev, predvsem
njenih omejitev, zahteva omejitveno in selektivno politiko
priseljevanja. V skladu z razvojnimi načrti Slovenije kot tudi z
migracijskimi razmerami v svetu je možno predvideti, da bo ta
politika v nekaterih obdobjih bolj, v drugih manj omejitvena in
selektivna. Vendar nihče, ki se želi začasno ali trajno naseliti v
Republiki Sloveniji, ne sme biti obravnavan diskriminacijsko in v
nasprotju z mednarodnimi normami ter ustavo Republike Slovenije.
Ker je gibanje ljudi del procesa razvoja svobodnih družb in tržnega
gospodarstva, bi po mednarodnih priporočilih država morala
sprejeti takšno politiko, ki bi zakonitim priseljencem omogočala,
da v državi ostanejo bodisi začasno ali trajno.7
Politika do tujcev in priseljencev v državi mora spoštovati in
zagotavljati varstvo človekovih pravic in svoboščin v skladu z
ustavo in zakonodajo ter mednarodnimi konvencijami, vključno s
pravico do iskanja in uživanja azila; do zakonitih priseljencev,
posebno tistih, ki imajo dovoljenje/pravico do daljšega bivanja, pa
takšna, da bo omogočila vključitev v slovensko družbo, in tako
usmerjena, da jim bo v tem procesu v skladu s slovensko
zakonodajo zagotovila enake civilne, socialne in ekonomske
pravice, kot jih uživajo slovenski državljani.
Zato morajo biti glavni cilji politike priseljevanja zastavljeni
dolgoročno v smislu načel in kratkoročno v smislu potreb. Načela
morajo biti dovolj prožna, da omogočajo stabilno in konsistentno
strategijo priseljevanja, pa tudi uspešno spopadanje z izzivi, ki so
težko predvidljivi. Na temeljih dolgoročnih ciljev bodo v politiko
priseljevanja lahko oblikovani takšne smernice in pravni akti, ki
bodo državi in njenim ustanovam dopuščali sicer omejeno, a
dovolj prožno podlago za uravnavanje priseljevanja in sprejemanje
odločitev, različnim interesnim skupnostim in posameznikom tako
v Sloveniji kakor tudi v tujini pa bodo informacija o tem, kako
Slovenija razmišlja in ukrepa na tem področju. Takšen način
pristopa k politiki priseljevanja je potreben tudi zato, da vključitev
v Evropsko unijo ne bi zahtevala temeljitih sprememb politike
priseljevanja in njenega pravnega okvira.

Da bo politika priseljevanja uspešna, mora biti temeljna strategija
jasna, med različnimi vladnimi in nevladnimi ustanovami in
organizacijami enotna in sporazumna. To nedvomno zahteva
celostni pristop (total policy approach) k upravljanju priseljevanja,
ki zajema usklajevanje jasno opredeljenih vlog odgovornih vladnih
resorjev. Koherentna politika zahteva tudi stalno spremljanje
problematike na področju priseljevanja, preverjanje konsistentnosti
sprejetih ukrepov, usklajenosti delovanja in učinkov politike
priseljevanja.

Predlagamo, da so skupna načela kontinuiranega procesa
oblikovanja politike priseljevanja Republike Slovenije: *

7

European Population Conlerence. Recommendations. Geneva, March 1993.
United Nations Economic Commission for Europe. Council of Europe. United
Nations Population Fund. New York, Geneva 1994: United Nations. Str. 17.
Recommendation 32.
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II. DEL
POLITIKA PRISELJEVANJA IMIGRACIJSKA POLITIKA

4Temelji politike

• preprečevanje nezakonitih migracij in priseljevanja,
• zaščita in pomoč beguncem in drugim iskalcem
azila ter osredotočenje na možnosti vračanja,

Predlagamo, da politika priseljevanja Republike
Slovenije gradi na naslednjih temeljih:
• svetovna solidarnost in aktivno delovanje na
področju preprečevanja vzrokov množičnih
migracij,
• aktivna slovenska politika v evropskem prostoru,
• aktivna slovenska politika s sosednjimi državami
v srednji in vzhodni Evropi,

• integracija,
• stalno spremljanje razmer v Sloveniji in v svetu.

• regulacija priselitev,

5 Mednarodni vidiki
Republika Slovenija mora biti z aktivnim sodelovanjem na mednarodnem prizorišču vidna in dejavna
tudi na področju mednarodnih migracij in si
prizadevati, da bo po svojih sposobnostih in močeh
prispevala k iskanju trajnih rešitev mednarodnih
migracij kot enemu izmed najbolj perečih problemov
sodobnega sveta. Slovenska zunanja politika ter
politika za ekonomske odnose morata odločneje
vsebovati tudi migracijsko politiko in se hkrati bolj
uskladiti z njo. Na enak način si mora Slovenija
prizadevati, da se migracijskopolitična dimenzija
jasneje izraža v procesu usklajevanja zunanjih,
varnostnih, obrambnih in ekonomskih politik različnih
regionalnih združenj.

različnimi oblikami pomoči in sodelovanja.
Zato si Slovenija mora prizadevati, da bo politično
dejavna pri razreševanju problematike mednarodnih
migracij, da ima dejavno vlogo v procesu
reformiranja OZN v smislu graditve miru, varnosti,
ekonomskega razvoja in spoštovanja človekovih
pravic in da si prizadeva za boljše sodelovanje med
diplomatskimi, humanitarnimi in vojaškimi posegi
v smislu ohrajevanja miru v primeru kompleksnih
katastrof.
Slovenija mora dejavno sodelovati z Evropsko unijo
in njenimi članicami v smislu usklajevanja evropske
begunske in migracijske politike in si prizadevati,
da dolgoročni cilji te politike ne bodo le uresničevanje sedanjega sistema skupne zunanje meje
Evropske unije. Cilj mora vsebovati tudi vizijo
postopnega vključevanja držav srednje in vzhodne
Evrope in držav okoli Sredozemlja, kar se delno
lahko uresniči tudi z večjo pomočjo Evropske unije
tem državam.

Glavni cilj svetovne migracijske politike mora biti
mednarodno sodelovanje, ki bo aktivno težilo k
ustvarjanju ustreznih življenjskih razmer vseh ljudi
in aktivno preprečevalo vzroke različnih oblik
množičnih migracij. Hkrati morajo tisti, ki so prisiljeni
na beg, dobiti zaščito in podporo. Ta cilj se lahko
delno uresniči s političnimi sredstvi, delno pa z

poročevalec, št. 38

18

11. junij 1998

Prav tako si morajo Republika Slovenija ter njene
vladne in nevladne ustanove prizadevati za plodno
sodelovanje s podobnimi mednarodnimi organizacijami ter znanstvenoraziskovalnimi in drugimi
inštituti, ki se ukvarjajo s problematiko migrantov
in beguncev.

Slovenija mora biti dejavna tudi v drugih forumih,
kot sta Svet Evrope in Organizacija za varnost in
sodelovanje v Evropi, in se boriti za spoštovanje
človekovih pravic, pravic manjšin, za oblikovanje
demokratičnega sistema in za takšen varnostnoobrambni sistem, ki ne bo privedel do prisilnih
migracij in begunstva.

S spremljanjem migracijskih razmer v svetu in
mednarodnim sodelovanjem bo Republika Slovenija lahko skrbno pretehtala odločitve, ki bodo
usmerjale njeno politiko priseljevanja in postavljale
njene nadaljnje pravne okvire z upoštevanjem
mednarodnih standardov in aktov, ki zadevajo
reguliranje priseljevanja kot tudi pravice priseljencev in postavljajo temelje meddržavnih sporazumov.

Republika Slovenija mora tudi v prihodnje sodelovati
s svojimi sosedami v srednji Evropi pri izmenjavi
informacij ali dvostranskih in večstranskih dogovorih
in pri oblikovanju migracijske politike. To sodelovanje
je še posebej pomembno zaradi vmesne vloge, ki
jo imajo te države v selitvenih tokovih med
jugovzhodom in severozahodom, in zaradi
premoščanja razlik med politikami priseljevanja med
članicami Evropske unije in drugimi evropskimi
državami.

Mednarodne migracije zadevajo v bistvo načela, da ima vsaka
država nadzor nad lastnim ozemljem, torej v bistvo zunanje,
varnostne in obrambne politike države. Delitev sveta na suverene
države pomeni, da so mednarodne migracije vedno politično
vprašanje in da razumevanje vzrokov migracijskih tokov
predpostavlja razumevanje političnih razmer, njihova razlaga pa
mora upoštevati tudi globalne varnostnopolitične, ekonomske,
prebivalstvene in kulturne strukture. Mednarodne migracije so
torej v različnih oblikah povezane z mednarodnimi ekonomskimi,
političnimi in kulturnimi odnosi, ki igrajo pomembno vlogo pri
pretoku ljudi med državami, prav tako pa migracijska gibanja
sama vplivajo na te odnose. Dolgoročno je mogoče mednarodne
migracije obvladati le tako, da se bodo v vseh državah ustvarjale
možnosti za ustrezne življenjske razmere vseh ljudi. Republika
Slovenija mora, če želi voditi uspešno politiko priseljevanja, še
skrbneje proučevati izkušnje in tekoče procese tudi v drugih
državah in na področju mednarodnih migracij na splošno. T. i.
kompleksne katastrofe in druge oblike begunskih in migracijskih
situacij, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti, poleg novih metod
analiz možnih migracijskih tokov zahtevajo tudi učinkovito
sodelovanje med političnimi, vojaškimi, ekonomskimi, ekološkimi
in humanitarnimi deli mednarodnih organizacij. Zato mora
Republika Slovenija postati še dejavnejša z globalnega vidika kot
tudi v evropskem sodelovanju in v sodelovanju s sosednjimi
državami srednje in vzhodne Evrope.

povezovanja. Republika Slovenija je že članica večine teh
organizac^, vendar naj vzpostavi uradne povezave s tistimi
organizacijami in ustanovami, s katerimi jih še nima, če se takšni
stiki ocenjujo kot smiselni.
Temelji mednarodnega sistema za zaščito beguncev izhajajo iz
Organizacije združenih narodov, znotraj katere se z begunskimi
vprašanji in ukrepi za odpravljanje vzrokov begunstva ukvarja
predvsem Visoki komisariat za begunce (UNHCR), prvotno
ustanovljen leta 1950 za reševanje problemov evropskih
beguncev po drugi svetovni vojni.

5.1 Mednarodni sistem

Osnovni mandat UNHCR je zagotavljanje pravne zaščite osebam,
ki beže iz domovine zaradi dobro utemeljenega strahu pred
preganjanjem. Zajet je v določbe Konvencije o statusu beguncev
iz leta 1951 in v t. i. Newyorški protokol iz leta 1967 in je lahko
obnovljen vsakih pet let. Ker se je situacija begunstva od leta
1951 v mnogočem spremenila, predvsem s prevlado beguncev
iz držav v razvoju in v državah v razvoju zaradi večjega števila t.
i. kompleksnih katastrof in situacij t. i. 'splošnega nasilja', se je
znatno povečal delež gmotne pomoči beguncem, ki se večinoma
financira iz prostovoljnih prispevkov držav članic. Za UNHCR je
značilno tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami različnega
obsega. Trajne rešitve begunskega problema se običajno iščejo
v prostovoljni repatriaciji, integraciji v prvo državo azila ali
preselitvah v tretjo državo. Zelo pomembni so tudi preventivni
ukrepi, povečana pripravljenost na morebitne probleme in
predvsem odpravljanje vzrokov, ki ljudi silijo v beg.

V tem podpoglavju se predvsem osredotočamo na sodelovanje v
Evropi in navajamo pregled nekaterih temeljnih ali pomembnejših
organizacij mednarodnega sistema in njihovih dejavnosti. Namen
pregleda je nakazati razvoj mednarodnega sodelovanja s
posebnim poudarkom na razvoju procesa evropskega

Poleg UNHCR je še vrsta drugih mednarodnih organizacij, ki
dajejo zaščito in/ali pomoč beguncem, med njimi Posebni organ
OZN za palestinske begunce, UNRVVA (United Nations Relief
and VVorks Agency) in Mednarodni Rdeči križ, ki ima med drugim
za svojo nalogo, da ščiti v civilnih in oboroženih spopadih.
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Regulacijski sistem, ki se nanaša na svobodno gibanje oseb,
vključuje petnajst držav članic Evropske unije ter v okviru
Evropskega gospodarskega prostora (EES) tudi Norveško,
Islandijo in Lihtenštajn. Skupni trg dela daje državljanom omenjenih
držav pravico, da se lahko zaposlijo v kateri koli od njih. Pravila
na področjih zaposlovanja, plač, delovnih razmer, socialnih in
davčnih ugodnosti prepovedujejo razlikovanja na podlagi
državljanstva. Prav tako se svoboda gibanja nanaša na določene
člane migrantove družine. Novost, ki jo je na tem področju prinesla
Maastrichtska pogodba, je vzpostavljanje nekakšnega
evropskega državljanstva in s tem velikih razlik med priseljenci
glede na državljanstvo.8

Mednarodna organizacija za migracije IOM s sedežem v Ženevi
je bila ustanovljena 1951. leta, svoje dejavnosti pa je še okrepila
po dogodkih, ki so zajeli vzhodno Evropo konec osemdesetih let.
Dejavnosti IOM obsegajo svetovanje vladam glede migracijskih
vprašanj, izmenjave programov in izkušenj, spodbujanja
repatriacije, prevoze migrantov in beguncev ter podobno.
V okviru OECD deluje delovna skupina za migracije, ki letno
poroča svetu OECD. Skupina vključuje tudi nekatere države
nečlanice, na primer Madžarsko, Češko in Poljsko. Pomemben
cilj skupine je analiza povezave med migracijo in gospodarskim
razvojem v državah OECD, učinki migracij na trge dela in družbeni
razvoj v državah emigracije in imigracije. Delo skupine v zadnjih
letih je predvsem osredotočeno na nujnost večjega sodelovanja
med državami priseljevanja. V OECD-ju se tudi zbirajo in analizirajo
migracijske politike in podatki o migracijah. Letna poročila
(SOPEMI) veljajo za enega najpomembnejših virov na tem
področju tako za vlade držav kakor tudi za raziskovalce. Nekdanja
Jugoslavija je imela svojega stalnega poročevalca (iz Hrvaške)
in prav bi bilo, da bi tudi Slovenija letno poročala v to skupino.

Pravila, ki zadevajo svobodno gibanje ljudi v Evropski uniji, niso
brez izjem. Države članice lahko zadrže zakone, ki predpisujejo
posebno obravnavanje tujcev zaradi vzdrževanja javnega reda,
varnosti in zdravja.Te omejitve ne smejo biti uporabljene v smislu
podpiranja splošnih administrativnih ukrepov, ki bi vključevali
dodatne formalnosti na notranjih mejah. Smernice prava Evropske
skupnosti, ki se nanašajo na omejitve pravice do vstopa, in tiste,
ki zadevajo izgon glede na javni red in varnost, določajo, da
morajo ukrepi za javni red in varnost temeljiti izključno na obnašanju
določene osebe, pri čemer prejšnje obsodbe zaradi kaznivih dejanj
per se niso dovolj utemeljen razlog za odklonitev vstopa.
Odstranitev zaradi splošne preventive ni dovoljena in se tudi ne
more uporabljati zaradi ekonomskih interesov države gostiteljice.
Kazniva dejanja, ki se nanašajo na trgovino z mamili, so zakonita
podlaga za odstranitev. V dodatek rušenju javnega reda mora biti
kaznivo dejanje resna grožnja osnovnim družbenim interesom,
medtem ko morajo odločbe o odstranitvi z državnega ozemlja
vsebovati razloge. Prav tako imajo osebe pravico do pritožbe.

Svet Evrope je že dolgo pomemben forum medvladnega dialoga
za integracijo priseljencev in beguncev. Ker je le-ta v vseh državah
Evrope težko dosegljiva, je izmenjava izkušenj na tem področju
za Slovenijo izredno pomembna. V okviru Sveta Evrope se The
Migration Commitee of the Council of Europe - CDMG ukvarja z
vprašanji in praktičnimi ukrepi glede priseljencev in beguncev, še
posebno žena in otrok, ukrepi proti rasističnemu nasilju, vlogo
množičnih občil pri integraciji, stanovanjskimi vprašanji
priseljencev, verskimi razmerji in podobno. Programi se dotikajo
tudi repatriacijskih politik in kratkotrajnih migracij med državami
vzhodne in zahodne Evrope. CAHAR - The Council_)f Europe
Expert Committee on Ouestions of Asylum Law se sestaja
dvakrat letno zaradi izmenjave informacij o spremembah zakonov
o azilu in razvoju konsenza med državami članicami o primerni
rešitvi tega problema. Med drugim ta dejavnost zajema priporočila
za sprejem iskalcev azila na letališčih, razpravo o 'varnih državah1
s stališča tranzitnih držav in prostovoljno repatriacijo iskalcev
azila in drugih tujcev po zavrnitvi vstopa v neko državo.

5.2.1 Predmaastrichtsko sodelovanje
V skupnih prizadevanjih za vzpostavitev notranjega trga in v
procesu vzpostavljanja nadzora skupnih zunanjih meja je na
področju migracij že pred srečanjem v Maastrichtu potekalo
obsežno sodelovanje na meddržavni ravni. Med številnimi
različnimi medvladnimi forumi in koordinacijami, ki so se
ustanavljale od sredine osemdesetih let, je predvsem treba omeniti
tri glavne okvire medvladnih dejavnosti.

5.2 Evropska unija - svobodno gibanje oseb in
opustitev notranjih meja

Skupina nacionalnih koordinatorjev za svobodno gibanje oseb
(Group of Coordinators) si je za svojo nalogo zadala usklajevanje
stališč različnih forumov in pospešitev dejavnosti za ustvaritev
notranjega trga. Pomemben prispevek te skupine je bil t. i. Palmski
dokument iz junija 1989. Dokument je poudaril potrebo po
sodelovanju vseh fordmov, v katerih se je razpravljalo o zadevah
azila in priseljevanja ter, da se izdelajo nadomestni ukrepi v smislu
vzpostavitve enotnega notranjega trga.

Proces Evropske unije, enotnega trga in svobode gibanja ljudi
vključuje opustitev notranjih meja. Od samega začetka
evropskega regionalnega sodelovanja je bilo svobodno gibanje
delovne sile predvideno kot možni vidik ekonomske integracije.
Cilji prostega gibanja delovne sile znotraj ozemlja Evropske
skupnosti so bili začrtani že v Rimski pogodbi iz leta 1957, vendar
vse do sredine osemdesetih let niso dobili konkretne oblike. Šele
s predstavitvijo Bele knjige Komisije Evropskih skupnosti leta
1985 o notranjem trgu, in z Evropsko Enotno listino (Single European Act) je postalo jasno, da bo enotni notranji trg ustanovljen.
Bela knjiga je tudi spoznala, da bo prosto gibanje delovne sile
imelo posledice za mobilnost državljanov držav nečlanic, t. i. 'tretjih'
držav. Prosto gibanje bi torej tudi vplivalo na sporazume o vizumih
držav članic z državami nečlanicami. Zato so bili kompenzacijski
ukrepi vidni kot potrebni. Komisija je menila, da je nujno, da se kot
eden izmed teh ukrepov razvije skupna vizumska politika znotraj
okvira Skupnosti.8 Drugi kompenzacijski ukrep naj bi bil okrepljen
nadzor skupnih zunanjih meja.

Dublinska konvencija iz leta 1990 je rezultat Ad Hoc skupine, ki je
bila ustanovljena za reševanje vse bolj perečih vprašanj, povezanih
s prosilci azila. Njen namen je predvsem ureditev vprašanj t. i.
'beguncev v orbiti'. Merila, ki naj bi določila državo, odgovorno za
azilski postopek, so bila naslednja: ali država, v kateri ima prosilec
ožje družinske člane, ki že imajo status begunca, ali država, ki je
prosilcu azila izdala vizum ali dovoljenje za prebivanje, ali prva
država, v katero je prosilec vstopil. Dejanska pravila za pregled
prošnje za azil so prepuščena notranji zakonodaji vsake
posamezne države. Konvencija tako pokriva le določen del azilske

' Commission of the European Communities 1985: Completing the Internal
Markel, White Paper from the Commission to the European Council. Milan,
28-29 June 1985, Brussels, 14 June 1985.
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medtem ko so številne druge prejšnje ad hoc in neformalne
skupine nadomeščene s tremi skupinami. Ena se ukvarja s
področji priseljevanja in azila (prej Ad hoc Group on Immigration);
druga s policijskim in carinskim sodelovanjem (prejTREVI; ČELAD
za mamila in GAM za medsebojno pomoč); tretja skupina, za
pravno in sodno sodelovanje v civilnih in kriminalnih zadevah, je
novo telo v evropski politični kooperaciji. V vsaki od teh skupin so
številne delovne skupine, ki se ukvarjajo s področji azila in
imigracijskih politik, vizumov, zunanjih meja, ponarejenih
dokumentov, terorizma, policijskim sodelovanjem, boja zoper
organizirani kriminal, mamila, ekstradicijami, carinami in drugo. V
postopkih sodelovanja kot koordinacijsko telo deluje odbor K 4, ki
poroča Odboru stalnih predstavnikov (Coreper) in Svetu ministrov
Evropske unije.

politike, ki zadeva odnose med državami članicami. Konvencija
določa, da se lahko o prošnji za azil odloča samo v eni državi
članici, in to po zakonu te države. Tako državam članicam
preprečuje, da bi se vzajemno izmikale odločitvam o prošnjah za
azil, posameznikom pa, da bi prosili za azil zaporedoma v več
državah. Države so med drugim tudi sprejele načelo, da so letalske
in pomorske družbe odgovorne, če pripeljejo tujce z neurejenim
statusom ali prosilce za azil, katerih prošnja je očitno neutemeljena.
Do leta 1995 je konvencijo ratificiralo devet držav članic Evropske
unije, sodelovanju pa naj bi se, ko bodo konvencijo ratificirale vse
države članice, pridružile tudi države članice Evropskega
gospodarskega prostora (EES).
Po vzoru Dublinske konvencije je bilo leta 1992 pripravljeno
besedilo t. i. vzporedne Dublinske konvencije, h kateri naj bi
pristopile države nečlanice Evropske unije.

Skupni ukrepi in stališča so novi instrumenti tretjega stebra, vendar
se državam članicam ni uspelo sporazumeti o legalnem statusu
skupnih stališč in ukrepov in o razumevanju njihovih obveznosti.
Le v nekaterih primerih naj bi bile obveznosti jasne. Države članice
imajo možnost pristopa h konvenciji. Ena izmed novosti, ki jo je
prinesel Maastricht glede na medvladno delo, je tudi možnost, da
se v konvencijo vključi določba, da ima Evropsko sodišče pravico
do razlage in reševanja sporov. Konvencijo bi moral soglasno
oblikovati Svet, članice bi jo morale ratificirati glede na svoja ustavna
načela, pri čemer bi nekatere zahtevale referendume ali bi jo
moral potrditi nacionalni parlament.

Organizacije za varstvo človekovih pravic se bojujejo proti
določbam konvencije, ker se boje omejitev pri pravici do iskanja
in uživanja azila v Evropi. Konvencija dejansko vodi k poenotenju
prakse posameznih držav glede urejanja azila, in to omejevalno.
Tako na primer je Nemčija, soočena z vrtoglavim prilivom prosilcev
za azil, ki jih je bilo v letu 1992 kar 438.000, maja 1993 restriktivno
spremenila svoj temeljni zakon.
Naslednje besedilo, ki izhaja iz-predmaastrichtskega medvladnega sodelovanja, zadeva Konvencijo o nadzoru zunanjih meja
(The External Frontier Control Convention). Dodatno je Evropska
komisija pripravila izpopolnjeno verzijo osnutka, ki zajema tudi
stališča Maastrichtskega sporazuma in Sporazuma o EES.

Okvir tretjega stebra omogoča, da imajo na določenih področjih
tako države članice kot tudi Evropska komisija moč pobude. Vezi
z Evropsko komisijo so tesne, vendar dejanski odnos in obseg
vpletenosti Komisije nista povsem jasna. Svet ministrov lahko
soglasno odloči, da zadeve tretjega stebra postanejo del
pristojnosti Skupnosti, vendar tudi če je možnost prenosa
pristojnosti na Skupnost v zadevah azila in priseljevanja na voljo,
obstajajo določene omejitve. Med te omejitve spada tudi ta, da
Komisija nima ekskluzivne pravice do pobude v zadevah tretjega
stebra.

Poleg omenjenega je pomemben tudi Evropski informacijski sistem
(European Information System - EIS), ki kot dodatek h Konvenciji
o nadzoru zunanjih meja govori o izmenjavi informacij med
državami.
5.2.2 Maastrichtska pogodba - tretji steber

Pomanjkanje jasne razdelitve pristojnosti je najbolj vidno, ko pride
do vprašanja vizumov. Skupnost je postala vpletena v vizumske
zadeve v smislu kompenzacijskih ukrepov v odnosu do notranjega
trga. Po členu 100C (1) ES je določanje tretje države, katere
državljani morajo imeti vizum, ko prehajajo zunanje meje držav
članic, zaupano Skupnosti. Pristojnost nadzora zunanjih meja in
pogojev za izdajo vizumov kajpak leži znotraj institucij tretjega
stebra. Ni presenetljivo, da nekatere države članice Unije omenjeni
člen obravnavajo s precejšnjim dvomom.

Sestanek v Maastrichtu je privedel do Pogodbe o Evropski uniji,
ki je postala pravnomočna s 1. novembrom 1993. T. i. tretji steber
sestavlja sodelovanje na področjih pravosodja in notranjih zadev,
vključno s področjem azila in priseljevanja, kot jih določa šesti
naslov pogodbe. Ker določbe tretjega stebra niso dopolnilo katere
koli od treh pogodb Evropskih skupnosti, področja tretjega stebra
niso urejena enako kot zadeve, ki pripadajo Skupnosti. Suverenost
države je tako do določene mere zagotovljena, vendar je načelo
suverenosti povezano s konceptom subsidiarnosti. Vendar je
možno trditi, da je tretji steber dejansko več kot le medvladno
sodelovanje, medtem ko je možnost za postopno povečevanje
sestavin komunitarnih elementov v pogodbi predvidena.

Evropski parlament ima pravico do zastavljanja vprašanj in
izdelave priporočil ter redno razpravlja o izvajanju odločitev, ki jih
sprejema tretji steber. Vendar je Evropski parlament v glavnem
angažiran šele na stopnji, ko so bile odločitve že sprejete, s tem
pa je njegov vpliv omejen. Pojavljajo se dvomi o tem, ali ima dovolj
vpogleda v dejavnosti odbora K 4.

Ta pogodba v poglavju o sodelovanju na področjih pravosodja in
notranjih zadev razglaša določena področja "skupnih interesov"
za države članice. Ti vključujejo azilske in priselitvene politike,
pravila, ki veljajo za prehode zunanjih meja Unije, politike do
državljanov tretjih držav, ki prebivajo v državah članicah,
združevanje družine in nezakonito priseljevanje. Glede načela
spoštovanja človekovih pravic je poudarjeno, da bodo ukrepi te
politike v skladu z obveznostmi držav članic do Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in
Ženevske konvencije, ki se nanaša na status beguncev in
njenega protokola.

Glede na predvsem medvladno naravo sodelovanja tretjega stebra
je vloga nacionalnih parlamentov lahko vidna le kot jamstvo za
demokratičen postopek dejavnosti. Vendar ni formalnih postopkov,
ki bi nacionalnim parlamentom, še manj pa zainteresiranim
organizacijam, dovoljevali udeležbo v pripravljalnem delu odborov
tretjega stebra in procesih odločanja.
5.2.3 Amsterdamski vrh - novo poglavje

Glavna značilnost institucionalne strukture tretjega stebra je, da
je pet ravni pogajanj v primerjavi z običajnimi tremi znotraj
Skupnosti. Predmaastrichtska medvladna telesa (z izjemo
Schengna) so postala del tretjega stebra. K 4 odbor je
koordinacijsko telo, ki je nadomestilo skupino koordinatorjev,
11. junij 1998

Amsterdamska pogodba je bila objavljena junija 1997 in je še v
postopku ratifikacije. V zvezi s prostim gibanjem oseb, azilom in
priseljevanjem vsebuje nov pravni red v Evropski uniji. Z nekaj
spremembami institucionalne strukture bo celotno področje
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Na splošno Amsterdamska pogodba ni prinesla tistega, kar so
morda pričakovale ali si želele nevladne organizacije, vendar
vsebuje dopolnitve na področju priseljevanja in azila, ki bodo dajale
Skupnosti večjo moč. Hkrati je možen večji demokratični nadzor
s strani Evropskega parlamenta in nekaj več sodnega nadzora s
strani Evropskega sodišča. Prav tako se, zdaj prvič, odpira
možnost za koherenten evropski pristop k vprašanjem priseljevanja in azila, s hkratnim omogočanjem, da Skupnost deluje na
področju preprečevanja diskriminacije. To bi skupaj z omenjeno
okrepitvijo zavezanosti za spoštovanje človekovih pravic, moralo
okrepiti tudi njihovo zaščito.

priseljevanja in azila dejansko preneseno na raven pravnega
reda Evropske skupnosti in ne bo več medvladni forum v okviru
tretjega stebra. Ustanove Evropske skupnosti so/bodo tako
pridobile moč sprejemanja obvezujočih pravil na področju
priseljevanja in azila, ki morajo biti vključena v notranje zakonodaje
držav članic. To predstavlja kritični korak za oblikovanje evropske
politike na migracijskem prodočju. Danska, Irska in Velika Britanija
so si zagotovile pravico do neudeležbe.
Novo poglavje v členu B v zvezi s Schengenskim protokolom
omogoča preoblikovanje trenutnih pravil Schengenske konvencije
v pravo Evropske skupnosti. To se nanaša na opustitev notranjih
meja med državami članicami in na regulacijo sprejema oseb na
zunanjih mejah. Vključen je tudi položaj državljanov tretjih držav,
ki potujejo v države članice za obdobje do treh mesecev. Novi
člen C zahteva sprejetje ukrepov Skupnosti na področju azila.

5.2.4 Schengenski sporazum
Glavni motor za nekakšen laboratorij dela Evropske unije na
področju migracij je schengensko sodelovanje. Vzporedno delu
Evropske skupnosti je že leta 1985 pet izvornih držav članic Francija, Nemčija in države Beneluksa - podpisalo sporazum
(Schengen I), med drugim tudi zato, ker so te članice Evropske
skupnosti menile, da je napredek znotraj področja prostega
gibanja oseb in postopne opustitve notranjega nadzora meja
prepočasen. Konvencija o izvajanju Schengna (Schengen II) je
bila sprejeta v juniju 1990 in s 142 členi praktično odpravlja meje
med državami podpisnicami. V skladu z glavnim načelom
Schengna, to je postavitvi skupne zunanje meje ter opustitvi
notranjih meja, so države podpisnice uskladile svoje vizumske
politike, se pravi opustile olajšave oziroma ponovno uvedle vizume
za državljane večine tretjih držav. Schengenska sporazuma sta
uveljavila tudi sporazume o vračanju, ki omogočajo državam, da
vrnejo tujca v državo, iz katere je nezakonito prestopil njihovo
državno mejo. Oba schengenska sporazuma ustanavljata tudi
odgovornost za preverjanje prošenj za azil državi, ki je prva
izdala vizum ali v katero je prosilec za azil najprej prišel. Državljani
tretjih držav imajo pravico, da se tri mesece prosto gibljejo znotraj
schegenskega prostora.

Vprašanje demokratičnega in sodnega nadzora je v novem
poglavju rešeno tako, da je postavljena zahteva po posvetovanju
z Evropskim parlamentom in da ima Evropsko sodišče jurisdikcijo
tolmačenja ukrepov, ki pa je veliko bolj omejena kot za katero koli
drugo področje prava Evropske skupnosti. Glede na pravice
državljanov tretjih držav, ki so stalno naseljeni v eni izmed držav
članic, in njihovih pravic do dela in bivanja v drugih državah članicah
novo poglavje ponuja le delne rešitve. Skupnost bo imela pravico
do reguliranja pravice državljanov tretjih držav, da živijo v drugi
državi članici, vendar ni eksplicitne reference o regulaciji pravice
do dela oz. zaposlitve. Kar se tiče iskanja azila državljanov ene
države članice v drugi državi članici, se sprejeti protokol po razlagi
nekaterih pravnikov dotika samega jedra Ženevske konvencije o
statusu beguncev, ker so si države članice odvzele možnost
preverjanja tega, ali je oseba potrebna mednarodne zaščite.'0
Prav tako Skupnost lahko prevzame določene ukrepe proti
diskriminaciji, temelječi na spolu, rasnem ali etničnem poreklu,
veri in prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolni usmerjenosti.
Vendar je določba tako ubesedena, da na razočaranje mnogih
nevladnih organizacij ne more imeti neposrednega učinka na
državni ravni. Glede na to, da omenjeni členi zahtevajo soglasje
držav članic in glede na to, da so v državah članicah ravni pravne
zaščite pred diskriminacijo različne, lahko sklepamo, da bodo
ukrepi, ko se bodo na ravni Skupnosti sprejeli, vsebovali najnižji
skupni imenovalec nacionalnih protidiskriminacijskih zakonov."
Glede na splošno varstvo človekovih pravic znotraj pravnega
reda Evropske unije sta predvsem dve novosti. Prva je, da je zdaj
v pogodbi nedvoumno rečeno, da Evropska unija temelji na načelih
svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in pravnega reda, torej na načelih, skupnih vsem
državam članicam. Ker Unija vsebuje Skupnost kot eno svojih
'stebrov', načela na katerih temelji, morajo biti tudi načela, na
katerih temelji Skupnost. Dolžnost Evropske unije je zagotavljati,
da so kakršne koli dejavnosti znotraj treh stebrov konsistentne z
načeli človekovih pravic. Drugič, novi člen Fa, ki gre v Pogodbo o
Evropski uniji (Maastrichtsko pogodbo), je dopolnjen z novim
členom 236 ES in omogoča državam članicam pravico do cenzure
in ukrepanja proti kateri koli državi članici, ki resno krši človekove
pravice. Novi člen O zahteva, da morajo države, ki bi želele
vstopiti v Evropsko unijo, spoštovati človekove pravice.

Konvencija o izvajanju Schengna je postala pravnomočna konec
marca 1995 z vzpostavitvijo schengenskega informacijskega
sistema (SIS). Od takrat so se Schengnu pridružile Avstrija, Italija,
Grčija in pet nordijskih držav. Sistem vsebuje določbe o opustitvi
vseh osebnih kontrol na notranjih mejah, dopolnjenih z dolgo vrsto
nadomestnih ukrepov, ki so mnogi podobni tistim, ki izhajajo iz
procesa Evropske unije. Vendar se pojavljajo določeni problemi.
Ker v Schengenskem sporazumu ne sodelujejo vse članice
Evropske unije, prihaja do zapletov, saj načelo prostega kroženja
znotraj meja schengenskega prostora ne velja za državljane
nečlanic. Niti Britanci na primer niso več oproščeni nadzora.
Postavlja se tudi operativno vprašanje o usklajevanju teh omejitev
z načelom odprave nadzora nad notranjimi mejami oziroma kako
med stotinami milijoni tujcev, ki letno vstopajo ali izstopajo iz
schengenskega prostora, razlikovati tiste, ki uživajo prosto
kroženje, ne da bi nadzirali vse. Težave nastajajo tudi zaradi
majhnega zaupanja policij držav severne Evrope v nadzor, ki ga
opravljajo na južnih mejah schengenskega prostora; različnih
pogledov na usklajevanje politike na področju mamil; daljši rok pa
terja tudi večjo zmogljivost schengenskega informacijskega
sistema v Strasbourgu, ki razpolaga s podatki o tujcih, ki jih je
treba zavrniti na mejah zaradi javnega reda in državne varnosti.'2

,0 Elspeth Guild, 1997: After the Amsterdam Treaty. Merger Volume 5: Issuel, str. 8-9.
" Primerjaj 15.3.

" O prvem letnem poročilu Schengenskega sporazuma glej Migracije, Bilten
MNZ, Tematska številka 1/1997, str. 18-23.
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Njihova prisotnost je med drugim vplivala tako na naravni prirast
prebivalstva republike kot na spremembe narodnostne sestave
prebivalstva, najvidnejše v mestnih in industrijskih središčih.
Danes priseljenci z območij nekdanje Jugoslavije, ki so živeli v
Republiki Sloveniji že pred njeno osamosvojitvijo, sestavljajo okrog
deset odstotkov prebivalstva države.13 Po osamosvojitvi je selitveni
saldo, z izjemo let 1991 in 1992, povezanih s političnimi
spremembami, pozitiven. Za leti 1993 in 1994 podatki statistike
kažejo selitveni prirast slovenskih državljanov 1355 oz. 936 oseb,
kar je večinoma posledica vračanja iz drugih republik nekdanje
Jugoslavije.'4

Nadaljnje vprašanje je, kako se Evropska unija in Schengen
nanašata drug na drugega. Schengen je uveljavljen zunaj okvira
Evropske unije, vendar so se mu, vsaj do zdaj, lahko pridružile le
države članice Evropske unije. Schengen je konkretno usmerjen
tako, da bi bil v sozvočju s Pogodbo o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti (EGS) s cilji skupnega območja brez
notranjih meja. Schengenska pogodba v 134. členu določa, da
bodo določbe te konvencije uveljavljene le v takšni meri, da bodo
primerljive s pravom Evropske skupnosti. Schengen in tretji steber
lahko sočasno operirata le, če med njima ni konfliktov glede pravil
in postopkov. Če bi do tega prišlo, je verjetno, da bi se države
članice Schengna predvsem odzvale glede na načela Evropske
unije.

6.2 Pravna ureditev in institucionalni okvir

Prav tako obstajajo določena prekrivanja med dejavnostmi
Schengna, Skupnosti in tretjega stebra. Medtem ko so
schengenske države že vzpostavile lastne skupne ukrepe, so
manj zavzete, da bi jih vzpostavile tudi na ravni Evropske unije.
Kompromisna rešitev je očitna na področju vizumske politike. Na
primer, tako Schengen kot Skupnost imata seznam tretjih držav,
katerih državljani potrebujejo vizume za vstop v schengensko
Evropo oz. Evropsko unijo, kar povzroča praktične probleme
usklajevanja med vizumsko politiko Schengna in vizumsko politiko
Skupnosti. Podobna prekrivanja so lahko vidna tudi pri izmenjavi
informacij o azilu in priseljevanju. Schengenski informacijski sistem
(SIS) je podoben Evropskemu informacijskemu sistemu (EIS),
vendar je prvi verjetno obsežnejši.

6.2.1 Pravna ureditev
Republika Slovenija izvaja politiko do tujcev na podlagi ustave in
zakonov, med katerimi so najpomembnejši:
• Zakon o tujcih (Uradni list Republike Slovenije (ULRS), št.1/91I, ULRS, št. 44/97), ki vsebuje najpomembnejše določbe o
vstopu v državo in prebivanju tujcev, o pogojih za priznanje
statusa konvencijskega begunca in o izvajanju vizumske politike.
Zagotavlja pravno varstvo tujcev, ki pri nas bivajo dalj časa, in
omogoča njihovo popolnejšo vključitev v našo družbo;
•Zakon o nadzoru državne meje (ULRS, št.11/91-1), ki med
drugim določa pogoje za vstop tujca v Republiko Slovenijo;
• Zakon o začasnem zatočišču (ULRS, št. 20/97) ureja pravni
položaj oseb, ki iščejo ali bodo iskale začasno zatočišče. Ureja
tudi status oseb z začasnim zatočiščem iz Republike Bosne in
Hercegovine, tako tistih, ki so pribežali z vojnih območij, kakor
tudi tistih, ki so v Republiki Sloveniji delali že v času nekdanje
Jugoslavije in so ob spremenjeni zakonodaji Republike Slovenije
postali tujci brez dela ali ustreznih dovoljenj za prebivanje ali
delo oziroma veljavnih potnih listin;
• Zakon o zaposlovanju tujcev (ULRS, št. 33/92), ki ureja delo in
zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji ter določa izrazito
zaščito domačih iskalcev zaposlitve;
•Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ULRS, št. 1/91-1,
30/91-1, 38/92 in 13/94), ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati
tujec, ki želi pridobiti državljanstvo Republike Slovenije;
• Zakon o socialnem varstvu (ULRS, št. 54/92 in 56/92);
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ULRS, št. 9/92 in 13/93);
• Zakon o družinskih prejemkih (ULRS, št. 71/94 in 73/95).

Ker bodo določbe Evropske unije obvezujoče za vse države
članice, predvidevamo, da bodo imele prednost pred Schengenskim sporazumom. Nekatere vlade držav Evropske unije so sicer
na medvladni konferenci leta 1996 predlagale vključitev
Schengenskega sporazuma v Pogodbo o Evropski uniji iz
Maastrichta predvsem zaradi počasnega procesa odpravljanja
notranjih mejnih kontrol, medsebojnih nesoglasij in nasprotovanj
Velike Britanije. Amsterdamska pogodba, kot je bilo omenjeno,
takšen pristop omogoča. Po drugi strani pa nekatere države
menijo, da je Schengenski sporazum začasen in da ga bodo
nadomestile direktive Unije, medtem ko naj bi določila o azilu
nadomestila Dublinska konvencija.

6 Priseljevanje v Republiko Slovenijo
6.1 Sodobna zgodovina priseljevanja

6.2.2 Dejavnosti vladnih ustanov

Priseljevanje v Republiko Slovenijo se je začelo v petdesetih letih.
Neto selitve v Slovenijo so postale pozitivne šele konec
sedemdesetih let, čeprav uradni statistični podatki zaradi uradne
narave začasnosti emigracije po odprtju meja in reformi 1965.
leta izkazujejo pozitivne neto selitve že v šestdesetih letih. Vzroke
priseljevanja moramo predvsem iskati v ekonomski in politični
integraciji Slovenije v SFRJ in v položaju Slovenije v evropskem
migracijskem sistemu. Na priseljevanje so vplivali tako gospodarski
odnosi z drugimi deli države kakor, vsaj v začetnem obdobju, tudi
centralnoplanski in geostrateški cilji. Drugi, pomembnejši razlog
je bil relativni napredek Slovenije, ki je po zaprtju držav zahodne
Evrope postala za mnoge priseljence iz drugih republik
nadomesten, nato pa vedno bolj končni cilj. K temu so med drugim
prispevale tudi demografske razmere ter posebna narava in
evolucija slovenskega gospodarstva, bazična in delovno
intenzivna industrija ter kasneje relativno hitra rast storitvenih
dejavnosti, dvojnega ekonomskega sistema in trg dela s cvetočim
neformalnim gospodarstvom. V tako segmentiranem trgu delovne
sile so mnogi priseljenci našli zaposlitev tam, kjer je bila potreba
po relativno manj zahtevni in fleksibilni delovni sili, ali pa si ustvarili
nišo zase.
11. junij 1998

Največji delež zadev s področja priseljevanja opravljajo:'5
• Urad Republike Slovenije za priseljevanje in begunce kot vladna
služba v sodelovanju z vladnimi in nevladnimi ustanovami ter s
humanitarnimi in drugimi organizacijami spremlja migracijsko in
begunsko problematiko in pripravlja predloge in pobude za njeno
reševanje ter predloge vizumske politike; organizira zbirne centre in druge oblike bivanja začasnih beguncev, azilantov, političnih
beguncev in drugih priseljencev, organizira repatriacijo in
preseljevanje, daje predloge za ravnanje s priseljenci in drugo.
» Za podrobnejšo analizo obsega selitev in značilnosti priseljencev v
osemdesetih letih glej raziskavo Vojke Šircelj s sodelavci: Vrednotenje
dosedanjega razvoja ter načinov in metod spremljanja selitev v Slovenijo.
Delovno poročilo za leto 1991. Zavod Republike Slovenije za statistiko.
Zavod
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
14
Statistični letopis 1995. Za izračune socialno-ekonomskih skupin selitvenega
prirasta glej Tomaž Kraigher, 1996: Ocena demografskih računov Slovenije
1981-1994. Delovni zvezek št.12, letnik IV, 1995. Urad Republike Slovenije
za
makroekonomske analize in razvoj.
,s
Glej tudi Bilten MNZ, Tematska številka 1/1997: Migracije, str. 29-31.
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• Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) v Upravi policije in njenega
Odseka za mejne zadeve in tujce opravlja nadzor nad vstopi
tujcev na državni meji, odkriva in preprečuje nezakonite prehode
državne meje ter nadzira zakonitost bivanja tujcev v notranjosti
države. Sektor za tujce (Uprava za upravne notranje zadeve)
odloča o stalnem prebivanju tujcev, o odpovedi prebivanja stalno
naseljenim tujcem, o priznanju statusa begunca in o vseh
pritožbah zoper odločitve prvostopenjskih državnih organov
(upravnih enot), ki se nanašajo na začasno prebivanje tujcev.
Prehodni dom za tujce, ki je organ v sestavi Ministrstva za
notranje, zadeve, skrbi za sprejemanje, nastanitev in oskrbo
tujcev v postopku zaradi priznanja statusa begunca, ugotavljanja
identitete ali odstranitve iz države.
• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ)
opravlja zadeve, ki se nanašajo na položaj tujih delavcev, njihovih
pravic in obveznosti pri delu in iz dela, na politiko zaposlovanja
tujih delavcev, na celovito družbeno varstvo otrok in družin
tujcev, na demografsko politiko in podobno.
• Ministrstvo za zunanje zadeve (MNZ) prek diplomatskokonzularnih predstavništev izdaja vstopne, delovne in poslovne
vizume, poleg tega pa opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na
pravno varstvo tujcev v Republiki Sloveniji.
• Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) opravlja zadeve, ki se
nanašajo na izobraževanje otrok tujcev. Urad RS za mladino v
sklopu MŠŠ v okviru vsakoletnih projektov denarno podpira
tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo na primer z bojem
proti nestrpnosti do priseljencev tujcev.
• Ministrstvo za zdravstvo (MZ) opravlja zadeve, ki se nanašajo
na zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje tujcev.
• Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (MEOR) opravlja
zadeve, ki se nanašajo na kapitalska vlaganja tujih fizičnih in
pravnih oseb, na usklajevanje gospodarskega sodelovanja s
tujimi subjekti in na obmejno gospodarsko sodelovanje.
• Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (MGD) opravlja zadeve,
ki se nanašajo na pospeševanje gospodarskega razvoja in
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, posebno
spodbujanje tujih naložb, kar posredno vpliva tudi na zaposlitev
tujih delavcev v slovenskem gospodarstvu.'6
• Republiški zavod za zaposlovanje (RZZ) je glavni izvajalec
zakona o zaposlovanju tujcev. Na podlagi preverjanja domačih
iskalcev zaposlitve odloča o izdaji delovnih dovoljenj in vodi
evidenco izdanih delovnih dovoljenj in zaposlenih tujcev v
Sloveniji.
• Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je med
drugim pristojen za izvajanje pokojninskega in invalidskega
zavarovanja po mednarodnih sporazumih in se neposredno,
ukvarja z izplačevanjem pokojnin in uveljavljanjem drugih pravic,
ki izhajajo iz pokojnin tujim upokojencem, ki živijo v Sloveniji.
• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) skrbi tudi
za zdravstveno varstvo oziroma zdravstveno zavarovanje
tujcev in njihovih družin, ki prebivajo v Sloveniji.

• Medbarodni sklad Združenih narodov za pomoč otrokom
(UNICEF) v okviru svoje dejavnosti v Sloveniji skrbi tudi za
otroke beguncev.
• Rdeči križ (RK) je mednarodna humanitarna ustanova. Slovenski
RK med drugim pomaga tudi beguncem in jih dodatno oskrbuje
s hrano, oblačili in drugimi potrebnimi dobrinami, ki jih prispevajo
različne organizacije in posamezniki doma in po svetu.
• Karitas je katoliška humanitarna ustanova, katere delovanje je
precej podobno dejavnosti Rdečega križa.
• Amnesty International (Al) je mednarodno gibanje, neodvisno
od vlad, političnih skupin, ideologij, ekonomskih koristi in
veroizpovedi. Prizadeva si za varstvo človekovih pravic,
dejavnost pa je osredotočena na osvoboditev zapornikov, ki so
zaprti zaradi svojega prepričanja, barve kože, etničnega porekla,
jezika ali vere. Al Slovenije je tudi večkrat opozarjal na nekatere
oblike diskriminacije beguncev in probleme glede vračanja
beguncev v matične države.
6.3 Prebivanje tujcev
Do ustanovitve Republike Slovenije so bile priselitve iz drugih
republik nekdanje Jugoslavije opredeljene kot notranje oz.
medrepubliške. Z osamosvojitvijo je prišlo do internacionalizacije
te migracije, ki jo je država ob sprejetju osamosvojitvenih zakonov
najprej začela reševati s prehodnimi določbami zakona o
državljanstvu, po katerih je okrog 170.000 teh priseljencev pridobilo
slovensko državljanstvo. Zaposleni tujci iz drugih republik
nekdanje Jugoslavije pa so si lahko po prehodnih določbah zakona
o zaposlovanju tujcev pridobili časovno različni kategoriji delovnih
dovoljenj."
Po zakonu o tujcih lahko ti vstopajo v Republiko Slovenijo in
prebivajo v njej na podlagi različnih vizumov in dovoljenj. Zakon o
tujcih določa, da tisti, ki so prišli v Republiko Slovenijo z veljavnim
potnim listom, lahko ostanejo v državi največ tri mesece, tisti pa,
ki so prišli v državo na podlagi dovoljenja o vstopu oziroma zgolj
na podlagi listine o istovetnosti, to je osebne izkaznice, pa največ
30 dni. Predvidena je tudi možnost, da tujec ostane v Republiki
Sloveniji dalj časa, in sicer če je prišel zaradi šolanja,
specializacije, zaposlitve, zdravljenja, opravljanja kakšne poklicne
dejavnosti, če je sklenil zakonsko zvezo z državljanom Republike
Slovenije, če ima na območju države nepremičnine ali uživa
pravico, ki izvira iz dela v državi, in v drugih upravičenih primerih,
zaradi katerih bi moral v državi prebivati dlje časa.
Dovoljenje za prebivanje je lahko začasno ali stalno. Dovoljenje
za začasno prebivanje se izda z veljavnostjo do enega leta oziroma
do izteka veljavnosti tuje potne listine in se lahko podaljšuje.
Dovoljenje za stalno prebivanje omogoča tujcu časovno
neomejeno bivanje v Republiki Sloveniji. Do nedavnega se je lahko
izdalo pod pogojem, da je tujec najmanj tri leta prebival v Sloveniji
na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Predlog zakona o
spremembah zakona o tujcih je na podlagi ocene, da je triletno
obdobje bivanja v Sloveniji prekratko za pridobitev dovoljenja za
stalno prebivanje, predlagal najmanj šest let neprekinjenega
prebivanja na območju Republike Slovenije." Zakon o
spremembah zakona o tujcih je za ta rok določil osem let."

Dejavnosti nekaterih drugih ustanov
• Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR)
deluje v Sloveniji od izbruha vojne na Hrvaškem ter Bosni in
Hercegovini. Med drugim sofinancira delovanje zbirnih centrov
na območju Slovenije in jim pomaga z drugimi oblikami
mednarodne pomoči.

11

" O delovnih dovoljenjih in zaposlovanju tujcev v Republiki Sloveniji glej 7.4.
" Poročevalec, št. 31, 1997, Državni zbor RS, str. 33-34.
"Zakon o spremembah zakona o tujcih, ULRS št. 44/97. Glej tudi 14.2.1.

Dopis Ministrstva za gospodarske dejavnosti, št. 923-1/97, 15. 10. 1997.
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potrebno.22 Po podatkih istega ministrstva, objavljenih v
odgovoru na vprašanja Državnega sveta, je razvidno, da je
bilo v računalniški evidenci zadnjega dne 1995. leta 80.181
oseb z oznako "tujec". Od teh jih je bilo skoraj 45.000 takih,
ki jim je poteklo dovoljenje za prebivanje, oziroma takih, ki
niso urejali svojega statusa v Republiki Sloveniji (20.432
osebam je potekla veljavnost dovoljenj oziroma vizumov ali
njihova veljavnost ni bila obnovljena; 24.489 oseb ni nikoli
urejalo statusa tujca). V večini primerov gre za tako
imenovane "zatečene tujce", ki so bili pred 26. 2. 1992
evidentirani v registru stalnega prebivalstva. Hkrati ni znano,
koliko teh ijudi dejansko prebiva v Sloveniji; ministrstvo
predpostavlja, da večina ne več, vendar meni, da kljub temu
prebiva v Sloveniji "nekaj tisoč" ljudi, ki so tu prebivali že
pred osamosvojitvijo in si svojega stutusa kot tujci iz različnih
vzrokov še niso uredili.23 Varuh človekovih pravic v svojem
letnem poročilu za leto 1996 na podlagi števila pobud v zvezi
z neurejenim statusom sklepa, da gre za "zelo številčno
skupino". Ker pa so z neposredno prizadetimi pogosto
povezani tudi člani njihovih družin, ki so večinoma slovenski
državljani, je problematika po mnenju varuha človekovih
pravic še širša.24

Opis stanja
Točnih podatkov o številu tujcev, ki so v Republiki Sloveniji
nimamo.20 Po objavljenih podatkih Ministrstva za notranje
zadeve je konec leta 1995 v Sloveniji bivalo 50.187 registriranih
tujcev, kar je 2,6 odstotka celotnega prebivalstva republike.
3.338 tujcev je imelo dovoljenje za stalno prebivanje, tujcev s
prijavljenim začasnim prebivališčem pa je bilo 26.415. Preostali
so bili begunci z začasnim zatočiščem in drugi azilanti ter
tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje iz humanitarnih
razlogov.2' 91 odstotkov tujcev je bilo iz republik nekdanje
Jugoslavije. Največji delež dovoljenj za stalno prebivanje v
letih od 1991 do 1995 je bil izdan v letu 1992, in sicer 43
odstotkov. Leta 1995 je bilo vloženih 740 vlog za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje, pozitivno rešenih pa 312.
Dovoljenje za začasno prebivanje je imelo 8.981 tujcev, 2.017
jih je imelo vloženo prošnjo za začasno prebivanje, 20.511
tujcev je imelo veljavne delovne vizume, 485 pa poslovne
vizume. Po navedbi istega vira do neskladja med začasno
prijavljenimi in dejanskim številom tujcev, ki začasno bivajo
pri nas, prihaja zato, ker tisti, ki jim je bil vizum izdan na
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije, pogosto
ne prijavljajo začasnega prebivališča, ker menijo da to ni

7 Priselitvena politika - imigracijska politika v ožjem
smislu

7.1 Opredelitev priseljenca (imigranta)

Oblikovanje priselitvene politike Republike Slovenije začenjamo
z opredelitvijo pojma priseljenec in možnimi kategorizacijami
priseljencev. Ker večina demokratičnih vlad razlikuje med
nadzorom in varovanjem državne meje in mejnih prehodov in
zakonodajo na področju priseljevanja, je tudi naše razmišljanje
razdeljeno v dva dela. Prvi se nanaša na dileme in predloge aktivne
priselitvene politike, drugi na preprečevanje nedovoljenega
vstopanja in priseljevanja.

Predlagamo, da se za ključno časovno obdobje
za opredeljevanje priseljenca šteje eno leto od
datuma prijave prebivališča v Republiki
Sloveniji, za tujce na podlagi odobrenega
dovoljenja za prebivanje v trajanju najmanj enega
leta.
Definicija priseljenca je ključni pojem za oblikovanje politike
priseljevanja. Priseljenec (imigrant) je običajno opredeljen kot
oseba, ki je vstopila v državo in v njej prebiva dalj časa. V smislu
politike priseljevanja je potrebna opredelitev trajanja prebivanja in
pogojev, ki določajo, kdaj se tujec obravnana kot priseljenec,
torej kdaj in kakšne pravice in dolžnosti mu pripadajo v določenih
časovnih obdobjih. Trenutna zakonodaja obsega določene
selektivne pravice in dolžnosti tujca z odobritvijo začasnega
prebivališča, razširitev pravic ob stalnem prebivališču in po desetih
letih možnost naturalizacije z izjemo izredne pridobitve
državljanstva, ki je omogočena že po krajšem časovnem obdobju.
Različne države uporabljajo različna merila za definiranje
priseljenca. Predlagana definicija priseljenca za oblikovanje
slovenske politike priseljevanja, se po eni strani ustrezno približuje
priporočeni novi slovenski statistični definiciji v sklopu predloga
nove definicije prebivalstva Slovenije. Po drugi strani pa omogoča
ločevanje med kratkotrajnimi tujimi priseljenci in rezidenti. Z dolžino
zakonitega in dejanskega bivanja je povezano tudi razširjanje
legalne integracije tujih rezidentov, in sicer prek t. i. denizenstva,

20

Pregled nad številom priseljencev in tujcev in selitvenimi tokovi je povezan
z različnimi viri podatkov, ki so po pravilu nepopolni in težko primerljivi zaradi
različnih konceptov, definicij in metodologij zbiranja. V tem besedilu so
uporabljeni podatki Ministrstva za notranje zadeve, Urada za priseljevanje in
begunce in Republiškega zavoda za zaposlovanje. Statistični viri podatkov
po letu 1992 niso bili uporabljeni, ker lahko Statistični urad Republike Slovenije
zbira le podatke o selitvah državljanov Republike Slovenije. Prikaz je tipičen
primer, da je migracije na splošno težko spremljati, pa tudi trenutnega stanja
v evidentiranju in obveščanju tujcev v Sloveniji. Zaradi teh in drugih razlogov,
ki jih nakazujemo v nadaljnjem besedilu, ni bilo mogoče ugotoviti točnega
števila priseljencev in tujcev v Sloveniji niti dejanskega prirasta priselitve,
stalne ali začasne, ali podrobnejših struktur priseljenega prebivalstva.
Številke, ki se nanašajo na ocene, so približne in verjetno, če upoštevamo
mnenja, izražena predvsem v zahodnoevropskih študijah o številu nezakonitih
migrantov v razvitih državah, podcenjene.
21
O številu oseb s statusom begunca in oseb z začasnim zatočiščem glej
poglavje 10.
11. junij 1998
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Poročilo o delu Ministrstva za notranje zadeve za leto 1995. Poročevalec,
1997, str. 14 in 13.
* Letno poročilo '96, Republika Slovenija. Varuh človekovih pravic, str. 86.
Za podrobnejše poročilo o obravnavanju t. i. zatečenih oseb s stališča
varstva človekovih pravic glej pod isto, str. 81-92, posebno str. 86-90.
št.33, 1996. Državni zbor RS, str. 63.
21
2 Poročevalec Državnega sveta, št.2,
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7.2.1 Kategorizacija priseljencev glede na
državljanstvo

s pridobitvijo dovoljenja za stalno naselitev, v smeri proti polnemu
državljanstvu.25

Kategorizacija priseljencev glede na državljanstvo je možna na
ta način:
• priseljeni državljani: državljani, ki so se vrnili po daljšem bivanju
v tujini, in državljani, ki so se rodili v tujini in dobili državljanstvo
po poreklu ter se naselili v Republiki Sloveniji,
• naturalizirani priseljenci: priseljenci, ki so pridobili državljanstvo
Republike Slovenije,
• dvojni državljani: priseljenci, ki imajo državljanstvo Republike
Slovenije in eksterno državljanstvo druge države,29
• Slovenci tujci: Slovenci po rodu, ki imajo eksterno državljanstvo,
• priseljeni tujcr. priseljenci, ki nimajo državljanstva Republike
Slovenije. V večini držav so priseljeni tujci različno obravnavani
glede na državljanstvo. Razlikovanje je lahko pozitivno ali
negativno. Primera pozitivnega razlikovanja za državljane držav
članic sta Evropska unija in nordijske države, najočitnejši primer
negativnega razlikovanja so vizumi za državljane določenih
držav, na primer po Schengenskem sporazumu. Pozitivno in
negativno razlikovanje na podlagi državljanstva sta posebno
pomembni tudi glede na socialnovarstvene pravice na podlagi
vzajemnosti.

7.1.1 Statistična definicija priseljenca
Glede na mednarodna priporočila za statistiko meddržavnih selitev,
ki so predvsem namenjena tekoči selitveni statistiki oz. pretoku,
je definicija priseljenca neposredno povezana z definicijo
prebivališč(a) oz. prisotnosti v državi in zunaj nje ter časovnim
obdobjem. Ključno časovno obdobje za opredeljevanje priseljenca
je eno leto, pri čemer državljanstvo priseljenca ni pomembno.
Glede na to časovno obdobje se ločujejo dolgotrajni in kratkotrajni
priseljenci. Priporočila so namenjena zagotavljanju mednarodno
primerljivih podatkov in ne nadomeščanju državnih definicij s
priporočenimi. Različne evropske države uporabljajo različna
merila za definiranje priseljenca, večinoma prijavo/dovoljenje za
stalno ali začasno prebivanje in različna
časovna obdobja, od
najmanj treh mesecev do enega leta.26
Po sedanji slovenski statistični definiciji je selitev sprememba
naselja stalnega prebivališča, medtem ko so priseljeni v Slovenijo
tisti državljani Republike Slovenije, do leta 1992 tudi državljani
nekdanje Jugoslavije, ki so prišli ali se vrnili iz tujine in do leta
1992 tudi iz drugih republik nekdanje Jugoslavije in v Sloveniji
prijavili/dobili stalno prebivališče.27 Po predlogu nove definicije
slovenska statistika priselitev v Slovenijo opredeljuje kot prostorski
premik, pri katerem je oseba prišla iz tujine, prijavila stalno ali
začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali bila evidentirana pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali ostala neprijavljena. Za
priselitev se šteje, če je od datuma prijave oz. prihoda preteklo
eno leto a|i več in če je oseba pred prijavo oz. prihodom v Slovenijo
živela v tujini vsaj eno leto. S takšnim predlogom priporočena
nova statistična definicija sprejema priporočeno definicijo
dolgotrajnih meddržavnih selitev, vendar v obliki dejanskega
trajanja življenja v državi in zunaj nje.28

7.2.2 Kategorizacija priseljencev glede na teritorialni
status
Poleg kategorizacije po državljanstvu so priseljenci navadno
različno obravnavani tudi glede na teritorialni status. Ta status
lahko nadalje razdelimo na dve sestavini, to je glede na status
vstopa v državo, ki se nanaša na pravno razlikovanje skupin
priseljencev glede na vzrok in način vstopa v državo, in na status
prebivališča.
7.2.2.1 Teritorialni status glede na status vstopa
• Nezakoniti (ilegalni) priseljenci in nedokumentirani tuji delavci,
ki zaradi nezakonitega vstopa v državo nimajo pravic do
zakonitega prebivališča, vendar morajo tudi zanje veljati temeljne
človekove pravice. Marsikje je aktualno tudi vprašanje o tem, ali
naj imajo tudi tisti, ki so nezakonito vstopili v državo, možnost
za pridobitev azila. Prav tako se marsikje pospešeno razpravlja
o vprašanjih tistih tujcev, katerih nedovoljeno bivanje v državi je
posledica prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja ali
dovoljenja za prebivanje. Zaradi teh razlogov bo nadzor
priseljevanja vedno zahteval poleg nadzora meja tudi določeno
mero notranjega nadzora. Delno potreba po določenem notranjem
nadzoru izhaja tudi iz drugih razlogov, kot je odpravljanje
vizumov med državami Evropske unije, ali drugih namenov, kot
na primer turizma.

7.2 Kategorizacija priseljencev
Kategorizacija priseljencev je možna na več načinov. Motivacije
posameznih migrantov so pogosto različne in medsebojno
prepletene. Kljub temu vlade navadno snujejo svoje politike glede
na predpostavljeni motiv migrantov. Tako se migranti pogosto
delijo na ekonomske (delavce migrante, profesionalce,
poslovneže in podobno), na politične migrante (iskalce azila,
begunce, vojne begunce in podobno), na sekundarne migrante
oz. družinske člane (zakonce, druge partnerje, ki predstavljajo
zakonu podobno skupnost, mladoletne in odrasle otroke, starše
in druge sorodnike). Priseljenci so zakoniti, legalni ali regularni, če
imajo vse potrebne dokumente in dovoljenja, in nezakoniti, ilegalni
ali neregularni, če imajo pomanjkljiva dovoljenja ali so sploh brez
njih. Ta tip migrantov zajema tako tiste, ki so nezakonito vstopili v
državo, kot tiste, ki so ostali dlje, kot jim je bilo dovoljeno, kot tudi
tiste, ki delajo brez dovoljenja za delo.

Pojav, ki se razlikuje od prepovedanega vstopa v državo v smislu
odgovornosti in socialnih posledic, je nedokumentirana zaposlitev
tujcev. Ker pri tem pogosto niso kršilci zakonov le tujci sami,
temveč tudi njihovi delodajalci, problema nedokumentiranega
zaposlovanja navadno ni mogoče rešiti brez odločnih sankcij za
delodajalce. Kjer je nedokumentirano zaposlovanje razširjeno in
poteka dalj časa, praktični in normativni argumenti navadno
govorijo v prid zakonske ureditve in programov amnestije. Vendar
je tudi pri tem potrebna prava mera, sicer takšni ukrepi lahko
privedejo do ponovnega nezakonitega zaposlovanja, ki je vsaj
občasno verjetno.30

Glede na različne oblike pravic, ki izhajajo iz državljanstva,
prebivanja in zaposlovanja, se priseljenci lahko ločujejo po teh
istih merilih na priseljence, definirane po državljanstvu, in na
priseljence, definirane po teritorialnem statusu.
25

Glej 14.1.
" Razvojna vprašanja statistike. Prebivalstvo Slovenije. Predlog nove definicije
prebivalstva Slovenije. Ljubljana 1996: Statistični urad Republike Slovenije,
str.
35-39.
27
Prav tam, str. 41.
21
Prav tam, str. 42-43. Za evidentirane osebe pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji omenjeni vir pojmuje osebe z začasnim zatočiščem v
Republiki Sloveniji.
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• Begunci in drugi iskalci azila navadno predstavljajo vsaj dve
skupini na podlagi oblike vstopa v državo. Prvo skupino
sestavljajo posamezni iskalci azila. To so t. i. konvencijski
begunci, ker se njihov begunski status rešuje po Ženevski
konvenciji o statusu beguncev. Če jim je begunski status podeljen,
imajo ti ljudje navadno relativno varen in v primerjavi z drugimi
tujci privilegiran položaj, dostop do zaposlitve in enake socialne
pravice kot državljani.31

• Družinski člani tudi predstavljajo dve skupini. Lahko gre za
družinske člane, tuje državljane internih državljanov ali za
družinske člane tujcev priseljencev. Priseljenci tujci se večinoma
priseljujejo posamezno, najpogosteje so tudi najeti kot posamezni
delavci. Daljše bivanje tujih delavcev skoraj vedno vodi do
združevanja družine. Izkušnje po zatonu množičnega
priseljevanja tuje delovne sile v zahodnoevropske države kažejo
prav na aktivnejši proces združevanja družine in na dolgotrajno,
če že ne stalno naselitev. Vendar v primerjavi s čezmorskimi
državami, ZDA, Kanado in Avstralijo, Evropa še vedno težko
spoznava in priznava pravico do združevanja družine, to je
pravico, ki še vedno ni mednarodno standardizirana in
podrobneje določena. 12. člen Evropske konvencije o pravnem
položaju priseljenih delavcev predvideva 12 mesecev za
ponovno združitev družine, vendar mnogo držav Evropske unije
konvencije ni ratificiralo. Prav tako je ponovna združitev družine
pomembna tudi za begunce.34

Drugo skupino sestavljajo tisti, ki so prišli organizirano prek
sodelovanja vlad ali organizacij, kot je UNHRC. Položaj teh ljudi je
navadno precej drugačen, predvsem v obdobju postopka za
pridobitev azila, saj so prosilci navadno omejeni v svojih pravicah
in svoboščinah in se pogosto ne smejo zaposliti. Vzroki za takšno
reševanje položaja teh oseb se navadno opravičujejo s tem, da
se vlade bojijo ekonomskih migrantov, ki bi prosili za azil kot
alternativo zakonitemu vstopu v državo. Med drugimi razlogi se
pogosto navaja, da delodajalci morda iščejo poceni delovno silo,
ki jo je lahko odpustiti, ko ni več potrebna. Prisotnost te skupine
beguncev je pogosto pojmovana kot finančno breme. Kadar gre
za večje število ljudi, tudi zbirni centri niso najboljša rešitev, vsaj
ne za daljši čas, saj so psihološko breme ne le za prosilce za azil
same, temveč pogosto tudi vzbujajo pozornost lokalnega
prebivalstva, ksenofobijo, občasno tudi agresivnost.

• Preostale kategorije priseljencev so različne skupine oseb,
katerih status je odvisen od narave njihove dejavnosti in dolžine
prebivanja v državi. Sem prištevamo tuje študente, poslovne
migrante, ljudi mednarodno aktivnih poklicev, kot so umetniki,
novinarji, znanstveniki, vodilni delavci multinacionalnih podjetij,
diplomati itd.

Množični begunski tokovi, ki so jih povzročile vojne na Hrvaškem
in v Bosni in Hercegovini, so v večini evropskih držav privedli tudi
do definiranja nove kategorije beguncev, t. i. Vojnih beguncev',
torej ljudi, ki so množično bežali ali bili prisiljeni bežati zaradi vojne,
množičnih kršitev človekovih pravic in/ali humanitarnega prava.
Njihov status se ne obravnava po Ženevski konvenciji, temveč
se sestoji iz začasne zaščite in določenih oblik javne pomoči.
Status začasne zaščite (temporary protection status - TPS)
predpostavlja prostovoljno repatriacijo oseb s tem statusom na
podlagi rednega, periodičnega ocenjevanja razmer na izvornem
območju s strani države gostiteljice, mednarodnih teles in
sporazumevanja z državami izvora.32

7.2.2.2 Teritorialni status glede na status prebivališča
Teritorialni status glede na status prebivališča lahko hierarhično
opredelimo takole:
• brez zakonitega dovoljenja za prebivanje,
• začasno in neobnovljivo dovoljenje,
• začasno in obnovljivo dovoljenje za prebivanje,
• dovoljenje za stalno naselitev oz. prebivanje, ki je pod določenimi
pogoji lahko odvzeto,
• dovoljenje za prebivanje ni potrebno.
7.3 Dileme oblikovanja aktivne priselitvene politike

Problem, ki se pogosto pojavlja predvsem zato, ker se število
pozitivno rešenih vlog za priznanje statusa konvencijskega
begunca v večini evropskih držav ne dviguje, je vprašanje, kam
s tistimi, katerih prošnje so bile sicer zavrnjene, vendar iz različnih
razlogov ne morejo biti vrnjeni oziroma izgnani. Položaj teh oseb
dejansko postane paradoksalen.

Določeno priseljevanje v demokratične države je vedno neizbežno.
Glavno vprašanje za oblikovanje priselitvene politike Republike
Slovenije je, ali Slovenija potrebuje priseljevanje. Če se ocenjuje,
da ne potrebuje priseljevanja, potem se priselitvena politika lahko
omeji na azilsko politiko, ki izhaja iz legalnih in moralnih obveznosti
Slovenije kot članice mednarodne skupnosti in drugih obveznosti,
ki izhajajo iz članstva v različnih regionalnih zduženjih, kot bi bilo
članstvo v Evropski uniji, in preprečevanje nedovoljenega vstopa
vseh drugih tujcev. Če se ocenjuje, da Republika Slovenija
potrebuje priseljevanje, potem mora ta ocena temeljiti na razlogih
za priseljevanje in v skladu z interesi in dolgoročnimi usmeritvami
in cilji njenega razvoja pretehtati, kakšne oblike priseljevanja
potrebuje.

• Delavci migranti so največja in notranje najrazličnejša kategorija.
Zajema tuje delavce in 'gostujoče' tuje delavce za začasno
delo, ki imajo lahko možnost podaljševanja delovnega dovoljenja.
Kot je bilo omenjeno, so zakonske omejitve običajno odvisne od
državljanstva, dolžine prebivanja in zaposlitve. V imigracijskih
sistemih, kjer gostujoči začasni delavci nimajo statusa rezidenta,
je njihova zaposlitev pogojna in odvisna od dajanja prednosti
domači, predvsem brezposelni delovni sili. Posledica tega se
lahko kaže v etnično segmentiranem trgu dela. Vendar naj bi
države poleg dvostranskih sporazumov upoštevale tudi vrsto
mnogostranskih instrumentov, ki obravnavajo varstvo pravic
delavcev migrantov.33

Naše stališče, ki izhaja iz temeljnega cilja oblikovanja imigracijske
politike Republike Slovenije, ob upoštevanju splošnih in posebnih
pogojev je, da mora Slovenija oblikovati priselitveno politiko, ki bo
morala biti omejitvena in selektivna. Nadaljnja dilema, do katere
se mora politika opredeliti je, ali bo cilj te politike pridobivanje
delavcev oz. priliv v delovno aktivno prebivalstvo brez pridobivanja
stalnih rezidentov ali bo cilj pridobivanje stalnih priseljencev.
Nadaljnje vprašanje se nanaša na nadzorne mehanizme, to pa je
predvsem na kontinuum zunanjega in notranjega nadzora. Naše
razmišljanje se nagiba k strožjemu zunanjemu nadzoru s
pospešenim razvojem eksternalizacije zunanjega nadzora, pri
katerem mora država pokazati predvsem sposobnost nadzora
nad trgom strateške delovne sile.

" V določenih državah se njihov status sicer lahko spremeni zaradi
spremembe političnih razmer v državi njhovega izvora. Tudi UNHCR podpira
politiko repatriacije, če je položaj v izvorni državi varen, vendar naj bi bila za
omejevanje neprostovoljne repatriacije zagotovljena varnost prebivališča
vsaj
do praga, potrebnega za naturalizacijo.
32
Glej 10.3.
33
Med pomembnimi mnogostranskimi instrumenti, ki so odprti za vse države,
so Konvencija o ekonomski migraciji (št. 97) Mednarodne organizacije dela
skupaj z Modelom dogovora o položaju začasnih in stalnih ekonomskih
migrantov in drugi. Najobsežnejši sporazumi in konvencije s tega področja
so bili sprejeti na evropski ravni.
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7.3.1 Priseljevanje zaradi demografskih ciljev?
predvsem pa tiste, ki izpolnjujejo zahteve za
dovoljenje za daljše prebivanje, če že ne stalno
naselitev, tudi prebivalstveno obravnavati enako
kakor svoje državljane, to pa je kot človeški vir.

Republika Slovenija ne potrebuje priselitvene
politike, ki bi neposredno pospeševala ali sproščala
priseljevanje zaradi demografskih ciljev. Vendar mora
država priseljence in njihove družinske člane,

različicah rodnosti, umrljivosti in selivnosti, do leta 2020
predvidevajo le desetodstotno povečanje prebivalstva, rezultati
nizkih različic projekcij pa nazadovanje prebivalstva do 7,5
odstotka v istem obdobju. Prav tako sta dolgoročno predvideni
nazadovanje prebivalstva v starosti do 39 let in naraščanje števila
prebivalstva nad 40 let.37

Ker smo ljudje temelj vsake družbe, so tudi prebivalstvene
razmere ena temeljnih sestavin vseh razmer v neki družbi.
Migracijska politika mora tako pri notranjih kakor zunanjih selitvah
resno upoštevati sedanja in prihodnja demografska gibanja.
V Sloveniji so bile prebivalstvene razmere v zadnjih desetletjih
takšne, da niso niti neposredno spodbujale priseljevanja niti niso
povzročale odseljevanja v tujino. Po končanem demografskem
prehodu z visoke rodnosti na nizko je od druge polovice petdesetih
let za Slovenijo značilen sodoben tip reprodukcije, v osnovnih
značilnostih zelo podoben, če že ne enak razmeram v razvitih
državah Evrope in sveta. V zadnjih petnajstih letih je sorazmerno
nizka raven rodnosti in smrtnosti še zagotavljala pozitiven naravni
prirastek, vendar sta se njegov obseg in pomen postopoma
zmanjševala. V okviru pozitivnega celotnega prirastka prebivalstva
Republike Slovenije v tem času je naraščal delež selitvenega
prirastka.

Nizka rodnost in staranje prebivalstva nakazujeta zmanjševanje
in morda celo pomanjkanje razpoložljive delovne sile. Trenutno je
aktivnih prebivalcev okrog 900 tisoč, korenito pa se je spremenila
njihova struktura.38 Na Uradu za makroekonomske analize in
razvoj so pripravili projekcijo za obdobje 1995-2060, ki vključuje
tudi projekcijo aktivnega prebivalstva, upokojencev in nekaterih
drugih socialnih kategorij. Po predvidevanjih naj bi se potencialno
delovno sposobno prebivalstvo (2059 let) v naslednjih 15-ih letih
še povečevalo, od druge polovice prvega desetletja prihodnjega
tisočletja pa le oslabljeno naraščalo tako, da bi okoli leta 2020
doseglo vrednosti, ki so bile značilne za sedemdeseta leta tega
stoletja, torej resno pomanjkanje domačega aktivnega
prebivalstva. Napovedovanje dejanskega števila "potencialne"
delovne sile pa je seveda odvisno
od vrednosti predpostavke
številčnosti meddržavnih selitev.39

V zadnjih nekaj letih so se demografske razmere v Sloveniji
spremenile in pogosto se govori o 'prebivalstveni krizi'.35 Pri
naravnem gibanju prebivalstva se je znižala rodnost do ravni, ki
je nižja od ravni smrtnosti, tako da je v letu 1993, prvič v povojni
zgodovini, ugotovljena negativna naravna rast prebivalstva. Po
osamosvojitvi Republike Slovenije je v letih 1991 in 1992 statistika
zapisala tudi negativne neto selitve, ki jih je povzročila odselitev
dela prebivalstva neslovenskega porekla. Čeprav je v statistiki
ponovno ugotovljen selitveni prirastek s pripombo, da ta prirastek
ne zajema tujcev, se število prebivalcev od začetka devetdesetih
let zmanjšuje.

Tako prikazan prihodnji razvoj je zelo verjeten, če se reproduktivne
norme, ki so zdaj pri enem do dveh otrocih na družino, način
rodnega zdravja in obnašanja prebivalstva ne bi spremenili ter če
se ne bi povečala prizadevanja za znižanje smrtnosti vseh kategorij
prebivalstva in za podaljšano pričakovanje življenjske dobe. To
pa v sklopu splošnega gospodarskega in družbenega razvoja
nalaga državi in njenim ustanovam, da zavestno promovirajo in z
določenimi ukrepi spodbujajo ne le dvig rodnosti, temveč tudi
uveljavljanje drugačnih načinov in norm obnašanja posameznikov
in vseh sektorjev družbe, ki v temeljih zadevajo kakovost
človeškega življenja kot osrednje vrednosti človeškega vira
družbe.

Ob sedanjih prebivalstvenih razmerah, za katere so trenutno
značilna upadanje rodnosti, rahlo naraščanje pričakovanega
trajanja življenja in znova rahlo naraščanje neto selitev, so za
oblikovanje politike priseljevanja in migracijske politike nasploh,
predvsem v njenem sklopu in medsebojni povezanosti z aktivnejšo
prebivalstveno politiko, ki jo bo Republika Slovenija morala sprejeti,
pomembnejše napovedi pričakovanih prihodnjih gibanj, izvedenih
iz projekcij prebivalstva Slovenije.

Glede na zgoraj navedene napovedi bo torej dolgoročni dejavnik
spreminjanja števila prebivalstva Slovenije gibanje vrednosti
naravnega prirastka, medtem ko bo kratkoročni dejavnik vrednost
presežka priseljenih nad odseljenimi. S stališča številčnega razvoja
delovne sile je težko reči, ali bo resnično prišlo do pomanjkanja,
ker to ni odvisno le od demografskih dejavnikov, temveč med
drugim tudi od razvoja trga delovne sile, zdravja, znanja, stopnje
aktivnosti in učinkovitosti prebivalstva, tehnološkega napredka,
na kratko torej od strategije in uspešnosti gospodarskega in
družbenega razvoja.

Če bi sedanja raven rodnosti (skupni koeficient rodnosti v letu
1994 je znašal 1,32), ki zagotavlja le 65 do 70 odstotkov ravni,
dolgoročno potrebna za enostavno reprodukcijo prebivalstva,
ostala nespremenjena nekaj desetletij, bi lahko povzročila
depopulacijo večjih razsežnosti. Po nekaterih napovedih bi se
takšno modelsko prebivalstvo
številčno zmanjšalo na polovico v
približno 43-ih letih.36 Takšen pesimistični scenarij je malo verjeten,
vendar pa tudi najbolj optimistične projekcije Statističnega urada
Republike Slovenije, ki so opredeljene na visokih hipotetičnih
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Za Slovenijo je v zvezi s tem izrednega pomena,
da si v okviru odločnejšega dolgoročnega
usklajevanja odliva in priliva v aktivno prebivalstvo
z vidika strukturnih sprememb zagotovi takšno
delovno silo, ki jo bo glede na vizijo svojega

nadaljnjega razvoja tudi potrebovala. Če bo
potrebno, in v vsaki družbi se v določenih
okoliščinah takšne potrebe pojavljajo, tudi s
selektivnim priseljevanjem in/ali začasnim
najemom tuje delovne sile.

Ker je politika odseljevanja permisivna, znotraj Evropske unije pa
je prosti pretok ljudi tudi ena od t.i. štirih svobod, lahko zaradi
intenzivnih mednarodnih in meddržavnih stikov ter približevanja
Evropski uniji predvidevamo, da se bo določeno število slovenskih
državljanov še nadalje odseljevalo. Ob tem je pomembno vedeti,
da se večinoma odseljujejo mlajši in bolj izobraženi ljudje, ob
večjem približevanju in postopnem vključevanju v Evropsko unijo
pa lahko pričakujemo tudi večjo mobilnost študentov. Zato se
mora Slovenija truditi, da bo ustvarjala takšne delovne in življenjske
razmere, ki bodo vedno bolj v ravnovesju z razvitejšimi državami
Evrope in sveta. Če bodo motivi za odseljevanje v tujino manjši,
bo Slovenija laže zadržala svoj človeški vir in človeški kapital.

7.3.2.1.1 Razlogi za uvoz tujih delavcev
• Pomanjkanje delovne sile bodisi v makroekonomiji ali na
posameznih področjih, poklicih ali dejavnostih. Za klasičen primer
mikroekonomskega pomanjkanja delovne sile lahko navedemo
potrebe kmetijstva, saj je to skozi vso svojo zgodovino odvisno
od sezonsko prilagodljive delovne sile. ZDA so navadno primer,
kjer je zaradi mikroekonomskega pomanjkanja delovne sile
kmetijstvo večkrat zahtevalo uvoz začasne delovne sile.
Klasičen primer uvoza gostujočih delavcev zaradi makroekonomskega pomanjkanja delovne sile je v 1960-ih letih tedanja
ZR Nemčija. Vzroki so bili različni in so med drugim zajemali
zaostanek baby booma, širjenje izobrazbe in zgodnejše
upokojevanje. Poleg tega je v še vedno krhki povojni gospodarski
prenovi obstajal tudi določen odpor do tveganj; industrijska
politika se je raje odločala za uvoz delovne sile kot za hitrejšo in
učinkovitejšo mehanizacijo proizvodnje. Ker je Nemčija v tistem
času imela podcenjeno valuto, so se tudi lokalna in tuja vlaganja
zbirala v Nemčiji z namenom proizvodnje blaga za izvoz. Nekateri
so program gostujočih delavcev sicer kritizirali s stališča potrebe
po mehanizaciji proizvodnje in spodbujali selitev delovno
intenzivne industrije na tuje, kar naj bi bilo ceneje. Posledice
sistema gostujočih delavcev, kakršnega je vodila Nemčija, se
med drugimi kažejo tudi v tem, da danes v Nemčiji živijo številni
tujci, katerih integracija zastavlja velik izziv. Medtem ima na
primer Japonska, ki se ni v večji meri odločala za sistem
gostujočih delavcev, pri svojih tekočih trakovih robote.

Kljub vsem omenjenim problemom menimo, da Republika Slovenija
ne potrebuje takšne priselitvene politike, ki bi pospeševala ali
sproščala priseljevanje zaradi demografskih ciljev. Večina
evropskih držav ne vodi in tudi ni vodila takšne priselitvene politike,
vsaj ne nedvoumno. Celo v tistih državah, kjer bi število
prebivalstva brez priseljevanja dejansko padlo, demografski cilji
v politikah priseljevanja niso igrali pomembne vloge, razen v
predvojni in delno še povojni Franciji. Čeprav mnoge države
Evrope pestijo Sloveniji podobni prebivalstveni problemi in so
dolgoročne projekcije prebivalstva v zadnjih nekaj letih vse
pogosteje vključene v razprave o oblikovanju politik priseljevanja,
kot na primer v Avstriji, Nemčiji, Madžarski in Estoniji, priselitvene
politike večinoma ne zastavljajo jasnih demografskih ciljev. Res
pa je, da države pogosto vodijo takšno politiko, ki v skladu z
gospodarskim razvojem posredno teži k uravnavanju prebivalstvenega ravnotežja.

V 21. stoletju lahko pričakujemo, da bodo programi gostujočih
delavcev možni odgovor na mikro pomanjkanja delovne sile. Tako
na primer Malezija s 7- do 8-odstotno gopodarsko rastjo v zadnjem
desetletju ugotavlja pomanjkanje delovne sile in potrebo po tujih
delavcih v plantažni in gradbeni industriji, vendar ne v celotnem
gospodarstvu.

Menimo, da mora država v svoji politiki do priseljencev priseljence,
predvsem pa tiste, ki izpolnjujejo zahteve za dovoljenje za daljše
prebivanje in stalno naselitev, ter njihove družinske člane
prebivalstveno obravnavati enako kakor svoje državljane. To
pomeni, da jih mora obravnavati kot človeški vir, ne pa kakor
strošek ali celo problem. Slovenija torej ne more obravnavati
priseljencev le kot tuje delavce in njihove družine, temveč kot
posameznike, po načelu, da pravica do dela ni ločena od pravice
do prebivanja in do vedno polnejšega vključevanja v slovensko
družbo.

• Boljše uravnavanje neizbežnega priseljevanja lahko ločimo na
dva tipa. Za primer prvega lahko spet navedemo Nemčijo, ki je
leta 1989 priznala dejstvo 'neizbežnega priseljevanja' in za
potrebe kmetijstva in turizma oblikovala sezonske programe
gostujočih delavcev do 90 dni z nekaterimi vzhodnoevropskimi
državami. Drugi tip 'neizbežnega priseljevanja' je spoznavanje
t. i. 'naravnih' gospodarskih območij in trgov dela, ki presegajo
državne meje. Pri tem so pomembni pretoki čez meje ZDA in
Kanade, ZDA in Mehike, Singapurja in Malezije, ki so bodisi
dnevni, tedenski ali sezonski.

7.3.2 Zakaj uvažati tujo delovno silo?
7.3.2.1 Politika začasnih tujih delavcev - mednarodne
izkušnje

Vendar programi gostujočih delavcev ne bi smeli biti mišljeni kot
način zmanjševanja nezakonitega priseljevanja. Izkušnje
kvečjemu kažejo, da Izvajanje programov gostujočih delavcev v
smislu usmerjanja nezakonitega priseljevanja v zakonite gostujoče
oz. začasne delavce zelo pogosto vodi prav do nadaljevanja
nezakonitega priseljevanja. Pri tem je še posebno poučna izkušnja
t. i. Bracero programov.40

Cilj politike gostujočih tujih delavcev temelji na predpostavki
pridobivanja delovne sile brez pridobivanja stalnih rezidentov.
Takšni programi so običajno zapleteni, ker se njihovi kratkoročni
učinki razlikujejo od dolgoročnih. V zasnovi se takšni programi
zdijo privlačni, ker pomagajo reševati kratkoročne probleme.
Stroški takšnih programov se običajno pojavijo kasneje. S
pregledom mednarodnih izkušenj sistemov gostujočih delavcev
so v tem podpoglavju poudarjena predvsem naslednja področja:
• razlogi za uvoz tujih delavcev,
• koristi za države uvoznice in izvoznice delovne sile,
• stroški politike gostujočih delavcev.
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• Omogočanje pridobivanja delovnih in poklicnih izkušenj za tuje
delavce, posebno tistih iz mlajših starostnih skupin. Glede na to
države uvoznice delovne sile pogosto zahtevajo upravičenost
pristopa do delovne sile druge države in lahko trdijo, da s tem
pripomorejo k razvoju držav izvoznic delovne sile.Te razsežnosti
so bile med drugim - manj kot bolj uspešno - tudi del sistema
gostujočih delavcev v Nemčiji, v katerem je pomembno
sodelovala nekdanja Jugoslavija. Danes so, kot se zdi, to glavni
razlogi za uvoz delovne sile na Japonsko in v Južno Korejo.
Japonska že od leta 1954 vodi program 'pripravnikov', ki mladim
pripravnikom iz Azije, večinoma iz Kitajske, omogočajo zaposlitev
v predelovalni industriji manjših in srednje velikih podjetij. Pri tem
Japonska sprejema tiste pripravnike, ki so že dobro izobraženi
glede na standarde države izvora.

delavci so se bodisi trajno naselili v državah gostiteljicah, marsikje
pa so celo emigracijska območja v celoti postala odvisna od tujih
trgov dela.
7.3.2.1.3 Stroški politike gostujočih delavcev
Učinki priseljevanja nikdar niso nekaj enotnega. Ravni izšolanosti
priseljencev se med državami gostiteljicami močno razlikujejo,
znatne pa so tudi razlike med segmenti trgov delovne sile znotraj
nacionalnih gospodarstev. Tako v skladu z agregatnimi
raziskavami kot z raziskavami posameznih primerov so
gospodarski učinki priseljevanja na splošno pozitivni, vendar pa
ni jasnega soglasja o vplivu na gospodarsko prestrukturiranje.
Najemanje slabo kvalificirane tuje delovne sile je dvorezno. Po eni
strani lahko prepreči ali zadrži nadaljnjo recesijo v nazadujočih
panogah. Po drugi lahko pomaga pri širjenju mladih dejavnosti.

Tudi mednarodne organizacije priporočajo sklepanje ustreznih
dvostranskih ali večstranskih sporazumov, ki se nanašajo na
delavce migrante in ki v skladu z mednarodnimi normami,
zagotavljajo pravni status in zaščito delavcev migrantov, pa tudi
priznavanje vzajemnih koristi, pri čemer naj se takšni sporazumi
sklepajo tudi v smislu prenosa znanj v manj razvite države."

Po eni strani navzočnost in razpoložljivost tujih, nizko kvalificiranih
in slabo plačanih delavcev delodajalcem omogočata, da z
obstoječo tehnologijo obdrže ali povečajo proizvodnjo ob
zadrževanju stabilnih, relativno nizkih plač. Po drugi strani to lahko
vodi do mrtvila ali le medle spodbude delodajalcev k iskanju in
uvajanju novejše tehnologije, ki končno določa gospodarsko rast
in rast plač.

• Spodbujanje socialnoekonomske integracije. Primer je Evropska
unija, kjer se migracija delovne sile šteje za enega od pomembnih
dejavnikov približevanja državljanov držav članic in jo lahko
uvrstimo tudi v okvir spodbujanja politične integracije.

Argument proti uporabi slabo plačane tuje delovne sile v tem
primeru je, da prisotnost tuje slabo plačane delovne sile preprečuje
nujno prestrukturiranje, ki je v nekaterih industrijah potrebno, če
naj ostanejo konkurenčne."

7.3.2.1.2 Koristi za države uvoznice in izvoznice
delovne sile
Pogosto se trdi, da priseljena delovna sila prinaša neto
gospodarsko korist bogatim državam, če upoštevamo
demografske razsežnosti, davke, ugodne učinke na inflacijo in
podobno." Programi gostujočih delavcev so za države
priseljevanja pozitivni predvsem zaradi tega, ker omogočajo stalen
priliv v delovno silo države. Tako lahko reducirajo ozka grla, ki se
pojavljajo v proizvodnji, inflacijske pritiske, povišajo donose
vloženega kapitala in podobno. Včasih lahko dopolnjujejo domačo
izučeno delovno silo ter vplivajo na povišanje njihovih plač. V
šestdesetih letih je razpoložljivost delavcev migrantov v zahodni
Evropi omogočala ohranjanje visoke stopnje neinflacijske
gospodarske rasti. Delavci migranti so pripomogli k zadrževanju
rasti plač in omogočali delodajalcem razširitev proizvodnje, ki je
zaposlovala slabo plačano delovno silo. Lokalni delavci so uživali
dvig v socialni mobilnosti, saj so tuji delavci zapolnili tista delovna
mesta, ki jih domačini niso več želeli opravljati. Marsikje so tuji
delavci povečali tudi donosnost vlaganj v mehanizacijo, saj so bili
pripravljeni delati tako ponoči kot ob sicer dela prostih dneh.

Če smo bolj natančni, lahko stroške programov gostujočih
delavcev za državo priseljevanja opredelimo kot naslednje:
deformacija, odvisnost in neizbežna stalna naselitev dela
gostujočih delavcev. Pri tem je treba reči, da ti stroški niso lahko
merljivi, ker je zelo težko predvideti, kako bi bilo, če delodajalci ne
bi uvažali delovne sile.
• Deformacija. Pod tem pojmom je mišljeno to, da sistemi gostujočih
delavcev pogosto ustvarjajo gospodarstva in trge dela, ki se
tako v državah gostiteljicah kot v državah izvoznicah delovne
sile prepletajo na načine, ki ustvarjajo in krepijo mednarodni trg
dela, ki je vedno manj pod nadzorom vlad vpletenih držav. Ker
so gospodarstva in trgi dela prožni, se lahko prilagajajo tako, da
se delodajalci, če je slabo kvalificirane tuje delovne sile v izobilju,
ne odločajo za vlaganje v novejšo tehnologijo v smislu reševanja
potreb po delovni sili ali drugih problemov, ki jih tarejo. Pogosto
se gospodarstveniki celo odločajo za investicije ob predpostavki,
da bo tuja delovna sila še nadalje na razpolago. To dejansko
lahko vodi do opisanega problema deformacije in preprečevanja
nujnega prestrukturiranja.

Koristi takšnih programov za države izvora so vsaj teoretično
dvojne. Prva korist se nanaša na sredstva, ki jih delavci pošiljajo
domov, druga korist se običajno predstavlja z njihovo vrnitvijo. Če
je program uspešen, države izvora pridobijo tako iz sredstev kot
z vračanjem delavcev, ki naj bi domov prinesli poleg novih znanj
tudi investicijski kapital. Turški delavci v zahodni Evropi so na
primer v Turčijo pošiljali od 30 do 50 odstotkov svojega zaslužka,
vendar so s tem tudi povečali povpraševanje po zahodnoevropskih izdelkih na turškem trgu.

• Odvisnost. Ker delodajalci postanejo odvisni od oskrbe s slabo
plačanami tujimi delavci, domači delojemalci pogosto začno
pojmovati delovna mesta, ki jih zaseda tuja slabše plačana
delovna sila, kot primerna le za tujce. Tako je navadno vedno
teže najti domače delavce, ki bili pripravljeni sprejeti dela, ki se
začno pojmovati kot na splošno manjvredna, neprivlačana ali
umazana. Takšno razvrednotenje dela običajno postane razlog
opravičevanja slabih plač in pomanjkanja varnosti za tuje
delavce. Trg dela postane odvisen od gostujočih delavcev in
alternative, kot so višje plače, uporaba nove tehnologije, večje

Tako predstavljene koristi sistema gostujočih delavcev v državah
odseljevanja mnogokrat niso bile uresničene. Mnogi gostujoči
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Glej tudi priporočila v Akcijskem programu mednarodne konference o
prebivalstvu
in razvoju..., str. 58.
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V Kanadi, Avstraliji in ZDA ima prednost združevanje družine.
Sorazmerno naraščanju števila družinskih članov se število tistih
tujcev, ki jim je priselitev dovoljena na podlagi njihovih kvalifikacij,
zmanjšuje. Merila kvalifikacij se opravičuje na podlagi interesov
držav, da dovolijo vstop le tistim, ki jih država oceni kot takšne, ki
bodo najbolje zadovoljili potrebe gospodarstva.

zaposlovanje do tedaj brezposelnih in prehod predelovalne
industrije v drugačne industrije ali storitvene dejavnosti, se ne
zdijo več potrebne ali pa celo mogoče. Francija in Nemčija na
primer sta pridobili dve tretjini tuje delovne sile v Evropi, medtem
ko je v Švici odvisnost od tuje delovne sile dosegla vrhunec v
letu 1973, ko je bil vsak tretji zaposleni delavec tujec. V Nemčiji,
Franciji, Belgiji, Švedski in na Nizozemskem so tuji delavci v
začetku sedemdesetih let predstavljali med 8 do 12 odstotki
celotne delovne sile. V mnogih industrijah so bili tekoči trakovi
do tretjine zapolnjeni s tujimi nekvalificiranimi delavci ali delavci
z malo kvalifikacijami. V nekaterih panogah, predvsem v
gradbeništvu in tekstilni industriji, so predstavljali večino
nekvalificirane delovne sile.

Čeprav je želja po sprejemanju visoko kvalificiranih priseljencev
zaznavna skoraj pri vseh visoko razvitih državah, pa obstajajo
določene razlike glede na osnovne politične načine pridobivanja
priseljencev. Tu gre predvsem za vprašanje, ali naj vlade iščejo
visoko izobražene in strokovno usposobljene ljudi ne glede na
trenutne potrebe trga dela. Drugače povedano, kako tesno naj bi
bila takšna politika povezana z obstoječimi trenutnimi potrebami
na trgu dela. Pri tem se zastavlja tudi vprašanje, kako naj vlada
določi, kateri strokovnjaki so ali bodo potrebni.

Za primer odvisnosti in deformacije, ki jo lahko zaradi dozdevno
izoliranega pomanjkanja delovne sile povzroči program gostujočih
delavcev, so t. i. Bracero programi. Ekonomska upravičenost teh
neimigracijskih programov se je zagovarjala z argumentom, da
so sezonski delavci najeti le takrat, ko so potrebni in so primerno
temu tudi manj dragi.Tako so sezonski delavci iz Mehike, Kitajske,
Japonske in Filipinov v Kaliforniji veljali za izjemo v splošni
priselitveni politiki ZDA. Učinek institucionalizacije odvisnosti
kmetijstva, rudarstva in železničarstva je privedel do poslovnih
odločitev, ki so predvidevale stalni priliv tuje sezonske delovne
sile. Ob tem se je povečalo tudi nezakonito priseljevanje, predvsem
iz Mehike, kar je skupaj s slabim ravnanjem s tujimi delavci privedlo
do zahteve Mehike, da ZDA uvedejo sankcije proti delodajalcem.
Kljub temu, da se je zdelo, da so 'Braceros' nujni za preživetje
kalifornijske industrije paradižnikov, je ukinitev teh programov po
letu 1964 pokazala, da se je bila omenjena industrija sposobna
prilagoditi novim razmeram. Z uvedbo mehanizacije, s povečano
proizvodnjo in zmanjšanjem cen izdelkov je po ukinitvi programov
dejansko prišlo do ekspanzije živilske industrije v omenjeni regiji.

Programi, ki zadevajo iskanje in priseljevanje strokovnjakov, so
najbolj razviti v Avstraliji, Kanadi in ZDA, ki so za te ljudi na splošno
tudi najbolj privlačne. Kljub že dobro uveljavljenim programom so
tudi te države naletele na številne probleme, ki nakazujejo, da je
pri izvajanju takšnih programov potrebna dobršna mera
previdnosti. Da je to tako, lahko zaznamo tudi iz tega, da prav vse
tri omenjene države trenutno oblikujejo nove programe in merila
sprejema."
V tem pregledu opozarjamo na nekatere mednarodne izkušnje
na področju programov sprejemanja strokovnjakov, visoko
izobraženih priseljencev in priseljencev z investicijskim kapitalom,
predvsem na:
• merila za ocenjevanje strokovnosti,
• koristi programov pridobivanja 'možganov' (brain gain),
• poslovne migracijske programe,
• problem brezposelnosti.

• Naselitev. Evropske izkušnje nakazujejo, da lahko države, ki
najemajo gostujočo začasno tujo delovno silo, v desetletju ali
dveh pričakujejo, da se bo vsaj polovica teh ljudi naselila v
državi gostiteljici. Od sredine petdesetih do sredine sedemdesetih let so države zahodne Evrope sprejele od 20 do 30
milijonov tujih delavcev iz južne Evrope in severne Afrike. Okoli
dve tretjini migrantov sta se vrnili domov. Tisti, ki so ostali in si
ustvarili svoje družine v državi gostiteljici ali pa so jim družine v
tujino sledile, zdaj predstavljajo od 20 do 25 milijonov prebivalstva
držav zahodne Evrope. Trajna naselitev priseljencev pred te
države postavlja nove zahteve, ki se predvsem nanašajo na
integracijo družb priseljevanja.

7.3.2.2.1 Identifikacija kvalifikacij
Kvalifikacije možnih priseljencev lahko presojamo na enega ali
več načinov: po stopnji izobrazbe ali poklicnih izkušnjah možnega
priseljenca; po finančni sposobnosti možnega priseljenca za
vlaganje v gospodarske dejavnosti, ki bi zaposlile lokalno
prebivalstvo, po znanju jezika države priseljevanja in podobno.
Nekatere teh znanj in sposobnosti je laže oceniti kot druge; prav
gotovo je teže ocenjevati podjetniške sposobnosti, ambicije,
ustvarjalnost, delovno etiko ali sposobnost prilagajanja različnim
kulturam.

Končamo lahko, da se stroški programov gostujočih tujih delavcev
pojavijo kasneje kot dobički, ki so bili ustvarjeni s programi
gostujočih delavcev. Prav tako je treba poudariti, da teh stroškov
ne krijejo le tiste skupine, ki so prvotno pridobile iz najemanja
začasnih delavcev, temveč stroške krije celotna družba.

Avstralija daje prednost posameznikom, ki so bodisi že uspešni
poslovneži in imajo investicijski kapital, ali pa tistim, ki imajo takšno
izobrazbo, spretnosti, starost in nekatere druge značilnosti, ki se
po posebej prirejenem točkovnem sistemu ocenjujejo kot
zmogljivosti, ki bodo pripomogle avstralskemu gospodarstvu.
Poleg omejenih kategorij se prednost daje tudi tistim, ki se izkažejo
z ustvarjalnostjo ali športnim talentom. Tako v Avstraliji kakor v
Kanadi je prednost dana tistim, kjer imajo tudi družinski člani
kvalifikacije v isti kategoriji. V ZDA, kjer je težišče priseljevanja na
združevanju družine, je kvalifikacijam posvečeno manj pozornosti.
Kot se zdi, je izobrazbena in strokovna raven priseljencev v
Avstralijo in Kanado primerljiva, če ne celo višja, od izobrazbene
ravni domačega prebivalstva. To pomeni, da je za ti dve državi
priseljevanje pomenilo relativno izboljšanje skupnega človeškega
kapitala, medtem ko je v ZDA v zadnjih tridesetih letih raven
kvalificiranosti priseljencev padla.

Zanimivo je, da kljub takšnim dolgoročnim stroškom za države
priseljevanja mnoge srednje razvite države uporabljajo takšne
sisteme. Tako na primer Malezija, Tajska, Poljska, Južna Koreja in
Grčija, ki so bile nekoč vse izvoznice delavcev, zdaj uvažajo
nekvalificirano delovno silo in dovoljujejo vstop na podlagi
'začasnosti'. Vendar pa je večino takšnih programov, ko se enkrat
začno, težko ustaviti; skorajda praviloma postanejo ne le
obsežnejši, kot je bilo prvotno predvideno, temveč tudi časovno
daljši.
7.3.2.2 Politika 'pridobivanja možganov' - mednarodne
izkušnje
Sodobna, zdaj skoraj že univerzalna merila priselitve v razvite
države so kvalifikacije možnih priseljencev in združevanje družine.
11. junij 1998
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V vseh treh omenjenih državah pomembno posredno vlogo pri
izbiri možnih novih priseljencev igrajo univerze, predvsem pri
vzpostavljanju stikov med delodajalci in možnimi priseljenci.
Delodajalci lahko nominirajo posameznike, ki naj bi jim bil omogočen
vstop v državo. V ZDA je pogosto, da delodajalci nadarjenim in
izobraženim tujcem pomagajo pri pridobivanju t. i. zelene karte, ki
posameznikom omogoča, da ostanejo v ZDA, in kasneje lahko
tudi zaprosijo za ameriško državljanstvo.

domačih strokovnjakov? Splošni odgovor na to vprašanje, ki ga
predvsem srečamo v ekonomski literaturi, je negativen. Čeprav
so empirične študije s področja učinka priseljevanja na možnosti
zaposlovanja domače delovne sile redke, je ta tema pritegnila
več pozornosti v ZDA. Tam zatrjujejo, da so ti učinki relativno
majhni, čeprav lahko priseljevanje povzroči določeno zmanjšanje
zaposlenosti in plač med manj kvalificirano domačo delovno silo.46
Pogosto skrb za domačo delovno silo spregleda možno
brezposelnost strokovno visoko usposobljenih priseljencev v
državah priseljevanja. Tako v Avstraliji poudarjajo, da mnogim
strokovnjakom ni uspelo najti zaposlitve bodisi zato, ker na trgu
dela ni bilo dovolj povpraševanja po njihovih profilih ali pa zato,
ker so bile njihove izkušnje in kvalifikacije pred priselitvijo drugačne
od tistih, ki so jih zahtevali delodajalci v državi priselitve. Problem
je torej med drugim tako v vrednotenju kvalifikacij iz prvotnih
držav in v zadevah, ki se nanašajo na jezikovne sposobnosti in
druge kulturne dejavnike, kot tudi v diskriminaciji.

7.3.2.2.2 Prednosti politike pridobivanja
strokovnjakov
Ekonomisti navadno opozarjajo, da dvig človeškega kapitala neke
družbe vodi v dvig produktivnosti in nadalje v ustvarjanje večje
zaposlenosti. Strokovno usposobljeni in izobraženi priseljenci že
prihajajo usposobljeni, kar za sprejemno družbo pomeni neto
dvig človeškega kapitala. Predpostavlja se, da bodo mladi in visoko
izobraženi priseljenci Sčasoma prispevali k gospodarstvu in blaginji
sprejemne države. Ker prav strokovnjaki pomenijo gonilno silo
gospodarstva, s tem omogočajo zaposlovanje tudi manj
usposobljenih.

7.4 Analiza zaposlovanja tujcev v Republiki Sloveniji
Temeljni pogoj za zaposlitev tujcev v Republiki Sloveniji je delovno
dovoljenje za tujce. Obstajata dva tipa delovnih dovoljenj, delovno
dovoljenje, ki se izda na prošnjo delodajalca, in osebno delovno
dovoljenje, ki se izda na prošnjo tujca. Prvo se izda za določen
čas, najdlje leto dni, drugo pa lahko tudi za nedoločen čas,
najpogosteje če ima oseba stalno prebivališče v Sloveniji več kot
deset let. Delovno dovoljenje je možno izdati le, če za zaposlitev
ni lokalnih domačih iskalcev, ki izpolnjujejo splošne in posebne
pogoje zaposlitve in so pripravljeni sprejeti ponujeno zaposlitev.
Zakon o zaposlovanju tujcev ne pozna instituta podaljšanja
delovnega dovoljenja in ne omogoča olajšav za zakonce
slovenskih državljanov, tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje
ali kratkotrajne zaposlitve. Zakon predvideva tudi druge oblike
delovnega angažiranja tujcev v Republiki Sloveniji predvsem v
dejavnostih, predvidenih s predpisi, ki urejajo tuja vlaganja in
zunanjetrgovinsko poslovanje. Določena dovoljenja oz. poslovni
vizumi, ki jih za takšne oblike dela izdajo pristojne ustanove, se
štejejo kot osebna delovna dovoljenja.

Prav tako je v svetu močno prisotno mišljenje, da si morajo tudi
manj razvite države zagotoviti takšne strokovnjake, ki bodo
njihovim gospodarstvom omogočala obstoj in napredek na
globalnem konkurenčnem trgu. Tako na primer Malezija uvaža
visoko usposobljene strokovnjake ne glede na to, da njeni
strokovnjaki hkrati iščejo službe v tujini.
7.3.2.2.3 Poslovni priselitveni programi
Poslovni priselitveni programi so predvsem usmerjeni na dejavno
iskanje in podpiranje priseljevanja vlagateljev s kapitalom.
Migracijski programi, ki temeljijo na poslovanju in naj bi v državo
pritegnili vlagatelje, se tako v Kanadi kakor v Avstraliji štejejo za
relativno neuspešne. To predvsem zaradi tega, ker je večina
kapitala, ki je na ta način prišel v državo, vložena v nepremičnine
in manj v ustvarjanje dejanskega zaposlovanja lokalnega
prebivalstva, kakor so ti programi prvotno predvidevali.
Mednarodne izkušnje nakazujejo tudi na to, da mnogi priseljenci,
ki ustanovijo manjša podjetja, raje zaposlujejo priseljence iz
pogosto lastnih etničnih skupnosti kot pa lokalno prebivalstvo.
Zato v obeh omenjenih državah trenutno poteka proces
preoblikovanja teh programov. Kot se zdi, takšni programi kljub
vprašljivi ekonomski logiki in občasno izraziti nepopularnosti med
domačim prebivalstvom še naprej ostajajo privlačni za mnoge
oblikovalce teh politik.

Zakon o zaposlovanju tujcev je v prehodnih določbah uredil status vseh že zaposlenih delavcev iz drugih republik nekdanje
Jugoslavije, ki so po osamosvojitvi Republike Slovenije postali
tujci na delu in za katere je bil v prehodnem obdobju 90 dni od
sprejema zakona predviden olajšani postopek pridobitve osebnih
delovnih dovoljenj. V letu 1993 je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve pripravilo nekatera vsebinska stališča do
izvajanja zakona o zaposlovanju tujcev. Gre za navodila o merilih
za podaljševanje oz. obnovo delovnih dovoljenj z upoštevanjem
dolžine delovne dobe v Republiki Sloveniji, interesov delodajalcev
zaradi nemotenega delovnega procesa in določenih drugih
okoliščin, na primer zaradi zakonske zveze s slovenskim
državljanom.

Kritike, ki se nanašajo na takšne programe, so navadno zaradi
nepredvidenih posledic podkrepljene še z zaznavo, da si bogati
lahko 'kupijo' vstop v neko državo. Po drugi strani pa tudi priseljenci
ali skupine priseljencev, ki so se v neko državo priselili na ta
način, večkrat občutijo bojazen, da je dobrodošel le njihov denar,
ne pa tudi oni sami. V zadnjih letih je velik priliv vlagateljev iz
Hongkonga v zahodno Kanado, pa tudi Avstralijo povzročil bojazen
med priseljenci, da jim bodo vrata kmalu zaprta. Po drugi strani,
vsaj kar se Kanade tiče, nekateri kazalci nakazujejo porast
ksenofobije in rasizma ter večji politični uspeh tistih strank, ki
kritizirajo kanadsko priselitveno in azilsko politiko.

Po prehodnih določbah zakona o zaposlovanju tujcev je bilo izdanih
skupaj 32.911 osebnih delovnih dovoljenj in sicer 13.663 za
nedoločen in 19.248 za določen čas. Večina jih je bila izdana v letu
1992, in sicer 32.205, od teh 13.352 za nedoločen in 18.853 za
določen čas, v letu 1993 še 706, od teh 311 za nedoločen in 385
za določen čas. Vzrok za relativno veliko število osebnih delovnih
dovoljenj s časovno omejitvijo je pri 10.400 delavcih manj kot
deset let delovne dobe v Sloveniji, okoli 6.650 pa je bilo dnevnih
delavcev migrantov iz Hrvaške. Manjše število delavcev, okoli
2.200, je imelo bodisi sklenjeno delovno razmerje za določen čas
ali pa so uživali denarno nadomestilo za brezposelnost. Medtem

7.3.2.2.4 Problem brezposelnosti
Najbolj vroče razprave o priseljevanju navadno potekajo o tem,
ali priseljenci odvzemajo več delovnih mest, kot jih ustvarjajo. Ali
tuji strokovnjaki obratno sorazmerno učinkujejo na zaposlitev
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ko so delavci z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas
glede iskanja zaposlitve praktično izenačeni z domačimi iskalci,
je nadaljnja zaposlitev delavcev z osebnim delovnim dovoljenjem

za določen čas odvisna od interesa delodajalca in od tega, ali
obstajajo primerni domači iskalci zaposlitve, ki bi bili pripravljeni
sprejeti ponujeno zaposlitev.

Tabela 3: Število izdanih delovnih dovoljenj (d. d.) v letih 1992 do 1997
loto

štev. d .d.

štev. osebnih
skupaj
mmt
1
d d
HHHHVi
32.242
36.671
•
2.335
24.984

1992

4.429

1993

22.649

1994

30.087

869

30.956

1995

40.444

788

41.232

1996

43.749

711

44.460

1997

43.758

692

44.450

Ker se dovoljenja na podaljšujejo, je število izdanih delovnih
dovoljenj veliko, pri čemer lahko nastaja zmotno prepričanje, da
prihaja do izredno velikega obsega novega zaposlovanja tujcev
(tabela 3). Kljub temu da je še vedno precej močno zanimanje
delodajalcev za novo zaposlovanje tujcev, predvsem tistih z
območja nekdanje Jugoslavije, pa lahko na podlagi podatkov o
izdanih delovnih dovoljenjih ugotovimo, da je šlo pri večini izdanih
delovnih dovoljenj predvsem za spremembo kategorije delovnih
dovoljenj. To predvsem velja za preobrazbo osebnih delovnih
dovoljenj za določen čas, izdanih v letu 1992, v delovna dovoljenja

na vlogo delodajalca v letu 1993. S tem se je delno uredil
delovnopravni status že zaposlenih delavcev iz nekdanje
Jugoslavije. Iz podatkov o veljavnih delovnih dovoljenjih (tabela
4) lahko ugotovimo, da se je v letu 1993 število zaposlenih tujcev
precej zmanjšalo, predvsem v smislu izkoriščanja določil zakona
o zaposlovanju tujcev za enostavnejše razreševanje problematike
presežnih delavcev. Prav tako so nekaterim tujcem prenehala
veljati osebna delovna dovoljenja, ker so bili prijavljeni pri
Republiškem zavodu za zaposlovanje in tam dobivali denarna
nadomestila za brezposelnost.

»«1 • •»•"V* ••

^

Tabela 4: Veljavna delovna dovoljenja (d. d.) konec let 1992 do 1997
datum:
31.12.

delovna
dovoljenja

osebna d. d. za
nedoločen čas

osebna d. d. za
določen čas

skupaj

1992

4.429

13.352

18.853

36.643

1993

17.011

13.663

871

31.545

1994

20.906

13.660

801

35.367

1995

23.504

13.727

716

37.947

1996

23.804

13.738

653

38.194

1997

20.883

13.744

661

35.287
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Takšen postopek je bil uveden zaradi številnih primerov
izigravanja zakonskih določb, saj kljub izdanemu delovnemu
dovoljenju ni prišlo do zaposlitve, ker so bila delovna dovoljenja
pridobljena z namenom vstopanja in prebivanja tujcev v Sloveniji.
Zato je pri tolmačenju dejanskega obsega novega zaposlovanja
tujcev treba opozoriti na administrativno podvojitev precejšnjega
števila izdanih delovnih dovoljenj.

Primerjava podatkov o veljavnih delovnih dovoljenjih potrjuje trend
rasti izdajanja delovnih dovoljenj.46 Od leta 1994 je ponovno
narastel pritisk delodajalcev na novo zaposlovanje tujcev, še
posebej tistih z območij nekdanje Jugoslavije, in to kljub visoki
domači brezposelnosti. Razlogi za tovrstne pritiske so podobni
tistim, ki so že včasih narekovali dokaj obsežen priliv delavcev iz
drugih republik nekdanje Jugoslavije. Med temi razlogi so
pomembni: strukturna neskladja na trgu delovne sile, predvsem
v nekaterih gospodarskih panogah, kot na primer v gradbeništvu,
cenenost tuje delovne sile in pripravljenost tujcev za opravljanje
del v težjih delovnih razmerah, povezanost z območji nekdanje
Jugoslavije, resnična strokovnost tujih delavcev in nepripravljenost domačih iskalcev sprejeti zaposlitev, ki je pogosto pogojena
z neprimernimi pogoji zaposlitve. Ker je izdaja delovnega dovoljenja
pogojena z ustreznostjo in pripravljenostjo domačih iskalcev za
konkretno zaposlitev, to omogoča delodajalcem, da ustrezno
prilagodijo ponujeno delovno mesto. Tako omogočijo pridobitev
delovnega dovoljenja in zaposlitev tujca tudi v primerih, ko je v
evidenci zavoda za zaposlovanje dovolj ustreznih domačih
iskalcev zaposlitve.

Omenjene zakonske določbe, pomanjkanje celovite vladne politike
glede zaposlovanja tujcev in ozki interesi delodajalcev za čim
cenejšo delovno silo se izkažejo tudi v kvalifikacijski strukturi
tujih delavcev, ki so pridobili delovna dovoljenja v preteklih letih.
Skoraj 60 odstotkov vseh izdanih delovnih dovoljenj za tuje delavce
v letih 1993 in 1994 je bilo za nekvalificirane in priučene delavce,
medtem ko je bilo za tuje delavce z visoko ali višjo izobrazbo
izdanih v letu 1993 le 7,1 odstotka, v letu 1994 pa le 5,8 odstotka
vseh dovoljenj. V letu 1995 je bilo za tuje delavce z višjo in visoko
izobrazbo izdanih le 5,4 odstotka vseh dovoljenj (tabela 5).
Najpogostejše dejavnosti, kjer se zaposlujejo tuji delavci, so:
gradbeništvo, v katerem primanjkuje domače delovne sile,
sezonska dela v kmetijstvu, v precej manjšem obsegu pa
komunala, promet, trgovina ter gostinstvo. Državljanska
pripadnost tujcev, ki so pridobili delovna dovoljenja v zadnjih letih,
v večini zajema delavce z območij nekdanje Jugoslavije, in sicer
skoraj 95 odstotkov. Zastopanost tujih delavcev od drugod je
precej nižja. Opisana situacija se v zadnjih dveh letih ni bistveno
spremenila.

Drugi vzrok velikega obsega delovnih dovoljenj je v samem
postopku izdaje delovnih dovoljenj. Poleg že omenjenega
vsakoletnega "obnavljanja" delovnih dovoljenj za že zaposlene
tujce se namreč pri novem zaposlovanju tujcev delovno dovoljenje
izda le za obdobje štirih mesecev in se podaljša za preostalo
zaprošeno obdobje ob dejanskem prihodu in zaposlitvi tujca.

Tabela 5: Državljanstvo in izobrazbena struktura tujcev z veljavnim delovnim
dovoljenjem konec leta 1995
Država

Stopnja izobrazbe
i.

III.

IV.

V.

VI.

Skupaj

VII.+VIII.

BiH

7.271

2.678

125

4.417

751

87

223

15.552

Hrvaška

2.339

1.132

178

I.

1.185

333

676

9.215

Jugoslavija

5.948

1.693

41

1.348

437

68

174

9.709

Makedonija

1.392

516

3

223

2.230

15

1

1

Ukrajina

102

2

1

Albanija

95

16

36

4

8

1

9

33

1

46

Ruska fed.

Italija
Romunija
Kitajska
Bolgarija
Brez državlj.
Druge države
Skupaj

mm
9
12
11
61
17.265

wm
7

10

62

9

25

109

9

41

180

94

9

18

233

2

154
93
51

4

2

48

10

8

2

12

46

6

11

6

3

1

43

34

1

41

108

24

124

393

6.090

356

9.502

2.843

551

1.340

37.947

mu
5

23

wmm
39

Iz prikaza zaposlovanja tujcev je razvidno:

ukvarja z dediščino jugoslovanskega priseljevanja; delno je bil
uporabljen tudi kot način zmanjšanja števila zaposlenih v podjetjih
in posredno števila tujcev v državi;

• da se sistem izdajanja delovnih dovoljenj še vedno v glavnem
"Vse podatke, ki se nanašajo na zaposlovanje tujcev, je pripravil Miha
Šepec iz Republiškega zavoda za zaposlovanje. Podatki za zadnji dve leti
so bili poslani v dopisu RZZ št. 434- /97 z dne 2. 4. 1998 in so bili vnešeni
naknadno.
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• da tudi nove zaposlitve tujcev kažejo, da Slovenija razvija prakso
izkrivljenega 'rotacijskega sistema' pretežno nizko kvalificiranih
tujih delavcev in da o tem, kot se zdi, obstaja tihi sporazum med
delodajalci in domačo delovno silo. Iz analize sistema izdajanja
delovnih dovoljenj je mogoče ugotoviti, da se približno četrtina
izdanih delovnih dovoljenj v letu 1994 že nanaša na nove
zaposlitve;
• da torej v času, ko večina evropskih držav s sistemi delovnih
dovoljenj daje prednost neki obliki selektivnega vstopa, ki se
vedno bolj prilagaja globalnemu iskanju strokovnjakov,
tradicionalne države priseljevanja, kot so Kanada, Avstralija in
ZDA, pa imajo v zvezi s tem celo posebne programe, praksa
Republike Slovenije ubira nasprotno pot, kljub temu da na
nekaterih področjih obstaja potreba po strokovnjakih;
• da je takšno stanje med drugim posledica dejstva, da že pred
uveljavitvijo zakona o zaposlovanju tujcev ni bila opredeljena
politika do zaposlovanja tujcev. Zato se v praksi pogosto dogaja,
da je težje pridobiti delovna dovoljenja za strokovnjake;
• da zakon o zaposlovanju tujcev in zakon o tujcih nista usklajena,
kar v praksi povzroča veliko težav. Zakon o tujcih omogoča
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje po treh letih. Po zakonu
o zaposlovanju tujcev je stalno delovno dovoljenje možno pridobiti
šele potem, ko je tujec na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje
več ko
10 let v Republiki Sloveniji, se pravi skupaj po več ko 13
letih.47 Navedena stališča Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in postopek izdaje delovnih dovoljenj se delno približujeta
določilom konvencij Mednarodne organizacije dela in Sveta
Evrope o delavcih migrantih in ureditvam tovrstne zakonodaje
v večini držav zahodne Evrope, vendar ostaja vrsta odprtih
vprašanj, kar v praksi omogoča precej različne razlage in

posredno povzroča tudi neenotno izvajanje zakona o
zaposlovanju tujcev;
• da je poseben problem ureditev statusa za tujce, ki opravljajo
dejavnosti na podlagi predpisov o tujih vlaganjih in opravljanju
zunanjetrgovinskega poslovanja. Ti tujci bi morali po zakonodaji
urediti svoj status s poslovnim vizumom, vendar za njegovo
izdajo še niso opredeljena točna merila. Vsaka izmed ustanov,
ki samostojno izdajajo poslovne vizume je vezana tudi na
posebne zakone kot so zakon o gospodarskih družbah, zakon
o tujcih, zakon o državljanstvu itd. Po določbah zakona o
gospodarskih družbah veljajo določbe o samostojnem podjetniku
posamezniku za vse fizične osebe, ki samostojno opravljajo
pridobitno dejavnost. Ker ti podjetniki kot fizične osebe jamčijo s
svojim premoženjem, bi kazalo tujcu dovoliti oziroma izdati
delovno dovoljenje šele potem, ko ima dovoljenje za prebivanje,
saj Ministrstvo za notranje zadeve ob izdaji takšnega dovoljenja
ugotavlja tudi zadostnost finančnih sredstev za preživljanje, s
katerimi tujec razpolaga." Še vedno tudi ni urejeno delovanje
vseh tujih kooperantov v Republiki Sloveniji, za kar bi morala
pristojna ministrstva čim prej sprejeti ustrezne rešitve;
• dejstvo, da posamezni organi v praksi to različno tolmačijo, je
med drugim tudi posledica neusklajenega delovanja vseh
pristojnih ustanov;
• da je dolžina postopka za pridobitev delovnega dovoljenja
predolga zaradi pomanjkanja kadrov in zahteve po preverjanju,
ali so domači iskalci pripravljeni sprejeti konkretno zaposlitev;
• da še ni vzpostavljena evidenca zaposlenih tujcev, ki bi, usklajena
z evidencami drugih ustanov, lahko bila podlaga za nadzor nad
nezakonitim delom tujcev v Republiki Sloveniji.

8 Regulacija priseljevanja v Republiko Slovenijo
Predlagamo, da Republika Slovenija v skladu z
načeli relativne svobode gibanja, solidarnosti in
humanitarnosti vodi usmerjeno priselitveno politiko,
ki bo spodbujala ekonomski in družbeni razvoj
Slovenije zlasti tako, da:
• bo usklajevala priseljevanje s potrebnim prilivom
v aktivno prebivalstvo Republike Slovenije,
• glede na interese Republike Slovenije, razvojne
načrte in programe ter povpraševanje na trgu dela
določala merila, prednosti in po potrebi letne kvote,
• omogočala priseljevanje družinskih članov
slovenskih državljanov in tujcev priseljencev, po

definiciji priznanega statusa družinskih članov v
skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami,
• spodbujala priseljevanje in vračanje slovenskih
državljanov in tujcev slovenskega porekla,
• upoštevala mednarodne pogodbe o prostem
pretoku oseb ter druge dvostranske ali večstranske sporazume,
• upoštevala azil v skladu z Ženevsko konvencijo
o statusu beguncev, iz humanitarnih razlogov in
razlogov po zakonu o začasnem zatočišču kot
integralni, čeprav kvalitativno različni segment
priseljevanja.

47

Navedeno se nanaša na stanje pred Zakonom o spremembi zakona o
tujcih (ULRS, št. 44/97), ki omogoča pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje
po osmih letih.
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8.1 Zaposlovanje tujcev
Predlagamo, da se zaposlovanje tujcev izvaja
predvsem tako, da:
• bo ustrezalo dolgoročnim strukturnim gospodarskim potrebam na način, ki ne bo zaviral
procesov racionalizacije in prilagajanja gospodarstva potrebam konkurenčnosti ter približevanja
notranjemu trgu Evropske unije,
• bo sledilo potrebam na trgu delovne sile ob
primerni zaščiti domače delovne sile glede na
državno izdelana merila, prednosti ali omejitve,
• bodo zakoniti priseljenci imeli ne glede na
državljanstvo, narodnost, raso, vero ali spol enake
delovne razmere, plačilne možnosti in socialne

ter civilne pravice kot državljani Republike
Slovenije, in da bodo upoštevane tudi posebne
okoliščine in potrebe različnih kategorij začasnih
tujih delavcev,
• bodo posebni ukrepi preprečevali nezakonito
priseljevanje tujcev, nedokumentirano zaposlovanje in izkoriščanje zakonitih in nezakonitih
migrantov, pri čemer je nezakonitim migrantom
treba zagotoviti varstvo človekovih pravic in
preprečevati njihovo izkoriščanje,
• bodo uresničevanje načela enakopravnega
obravnavanja v svoje programe vključili tudi
sindikati.

Slovenija je gospodarsko srednje razvita država, ki je po globoki
gospodarski in institucionalni krizi v osemdesetih letih na prehodu
v tržno gospodarstvo v intenzivni fazi prestrukturiranja. Posledice
gospodarske krize sicer še niso presežene, vendar se po
opravljenem lastninskem, proizvodnem in finančnem prestrukturiranju in odpravi najhujših neskladij predvideva počasna rast
gospodarstva in s tem povezanega zaposlovanja. Zahteve in
konkurenčnost na mednarodnem in domačem trgu bodo
narekovale hitrejše uvajanje sodobne tehnologije, ki bo zahtevala
manj številčno, toda kvalificirano in strokovno specializirano
delovno silo. Pri tem se je pomembno zavedati, da priseljevanje
lahko pripomore h gospodarski rasti, posredno pa tudi k
prebivalstveni, če je dobro načrtovano. Zato je treba priselitveno
politiko tesneje povezati s splošno gospodarsko politiko, pri čemer
mora politika priseljevanja v večji meri kot doslej izhajati iz stališča,
da imajo priseljenci vire, ki lahko pripomorejo k blaginji slovenske
družbe. Strokovnjaki, ljudje s kapitalom in mladi ljudje so skupine,
ki bi jim morali dajati prednost. Slovenija si mora prizadevati za
pridobivanje strokovnjakov, pri tem pa je v smislu družbenega
razvoja pomemben tudi ženski vidik. Določena potreba po manj
kvalificiranih delavcih migrantih bo kljub temu še vedno prisotna,
predvsem občasno.

bližnje, so pogosto odvisne od sredstev, kijih ti delavci generirajo;
• obravnavanje zadev, ki se nanašajo na gostujoče delavce mora
biti takšno, da ne poslabša odnosov z državami izvora, z delavci
migranti in s potrebami gospodarstva.
Mednarodne izkušnje nakazujejo, da so programi najemanja
začasnih tujih delavcev bližje svojemu cilju, če so izpolnjeni trije
pogoji:
• da je nezakonito priseljevanje minimalno in da so institucije trga
dela močne,
• da davki in obvezni drugi prispevki delodajalcev glede na
prisotnost in razpoložljivost tuje delovne sile minimizirajo
deformacijo,
• da gospodarska vlaganja v države izvora delavcev spodbujajo
vrnitev gostujočih delavcev v njihove domovine. Pri tem nekatere
države uveljavljajo programe obveznega varčevanja, kjer vlade
držav gostiteljic deponirajo del zalužka gostujočih delavcev, ki
ga ti lahko uporabijo šele ob vrnitvi oziroma po izteku pogodbe
o delu.
Za programe začasnega zaposlovanja tujih, pretežno manj
kvalificiranih delavcev v Slovenijo predlagamo:

8.1.1 Predlogi programov in ukrepov

• da se uporabijo le za občasne in začasne kratkoročne potrebe
ali določene projekte v smislu doslednega sistema sezonskih in
gostujočih delavcev. To pomeni, da bi takšne programe sicer
morali omogočiti, vendar ne v obliki priselitvenih programov. O
tem je treba dati jasen znak tako delodajalcem kakor možnim
gostujočim delavcem in državam izvoznicam delovne sile;
• z državami, iz katerih delavci prihajajo ali bodo prihajali, naj
Republika Slovenija sklepa ustrezne dvostranske ali večstranske sporazume v skladu z mednarodnimi normami, ki se
nanašajo na pravni status in zaščito delavcev migrantov,
priznavanje vzajemnih koristi, pri čemer naj se takšni sporazumi
sklepajo tudi v smislu prenosa znanja v manj razvite države;
• da se izvaja učinkovit nadzor nad nezakonitim priseljevanjem in
nedokumentiranim zaposlovanjem, med drugim tudi nezakonitih
migrantov In zakonitih priseljencev in prepreči njihovo
izkoriščanje. Nadzor mora zajemati tudi posebne ukrepe, ki
bodo preprečevali, da bi delodajalci nenadzorovano zaposlovali
tujo delovno silo, ki bi jo, ko jim ne bo več potrebna, pustili na
grbi države.

8.1.1.1 Začasni tuji delavci
Iz izkušenj držav, ki so uvedle sistem gostujočih delavcev, izhaja
naslednje:
• programi gostujočih delavcev niso najboljša rešitev, ker
pravzaprav povsod pripeljejo vsaj do določene stopnje
deformacije, odvisnosti gospodarstva ali nekaterih gospodarskih
dejavnosti od tuje delovne sile ter v veliki meri do stalne naselitve
začasnih delavcev. Zato je treba najprej razmisliti o drugih
alternativah;
• problem odvisnosti določenih gospodarskih dejavnosti od
najemanja tuje delovne sile mora biti postavljen v pravo
perspektivo, da bi se lahko pravilno ugotovilo, kakšne bi bile
posledice neodvisnosti od tuje delovne sile;
• tuji delavci ali priseljenci na splošno so pogosto okrivljeni za
rastočo brezposelnost in siromašenje domače delovne sile. Po
drugi strani tuji delavci prispevajo k socialni mobilnosti domačega
prebivalstva, včasih pa tudi k nefleksibilnosti domače delovne
sile;
• države, iz katerih delavci prihajajo, po navadi sosednje ali vsaj
poročevalec, št. 38

Zato predlagamo, da se sistem regulacije zaposlovanja tujcev
spremeni tako, da bo delodajalcem omogočal začasni najem tuje
delovne sile v obliki čezmejnih migracij, sezonskih migracij In
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drugih kratkotrajnih migracij, vendar ne na podlagi enoletnega
delovnega/bivalnega dovoljenja.

8.2 Priseljevanje družinskih članov
Načelo pravice do družinskega življenja se pojavlja v vseh
pomembnejših mednarodnih aktih o človekovih pravicah.49 V
Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin je zaščita družine kot temeljne celice družbe omenjena
več kot samo enkrat. 8. člen, ki ureja pravico do zasebnega in
družinskega življenja, se pogosto tolmači kot pogojna pravica do
ponovne združitve družine in določena zaščita pred ločitvijo družine
zaradi izgona ali razveljavitve dovoljenja za prebivanje.50 Ker ta
pravica na mednarodni ravni ni dovolj natančno opredeljena, ne
obstaja točno vodilo o tem, kdo naj bi bil pojmovan kot družinski
član, ki mu je dovoljena priselitev, niti kakšni so standardi dohodka
in stanovanja, ki jih država priseljevanja lahko zahteva, preden
dovoli združevanje družine.6'

Prav tako predlagamo, da se uredi neurejen status tistih tujih
delavcev, ki delajo v Sloveniji že vrsto let, imajo tu svoje družine
in bi želeli ostati, ter da se spodbujata njihovo izobraževanje ter
poklicno prekvalificiranje.
8.1.1.2 Strokovnjaki
Pomembna ključna področja za oblikovanje politike priseljevanja
strokovnjakov v Republiko Slovenijo so naslednja:
•priseljevanje strokovnjakov ne sme potekati na račun
izobraževanja in napredovanja domačega prebivalstva. Politika
'pridobivanja možganov' ne more postati nadomestilo za
izobraževalne programe, ki morajo družbi omogočati, da interno
zadovolji potrebe po strokovnjakih. Tako je mogoče trditi, da je
država, če ni uvoza tujih strokovnjakov, primorana, da posveča
veliko pozornost izpopolnjevanju izobraževalnega sistema;
• ker bo slovensko gospodarstvo moralo vedno bolj tekmovati
na svetovnem trgu, lahko pridobi s pospeševanjem kulturnih
stikov, ki med drugim zadevajo tudi programe, ki se tičejo
globalnega iskanja strokovnjakov, poslovnih vlaganj in izmenjave
strokovnjakov, vključno s praktikanti in študenti;
• če je država zainteresirana za poseben program pridobivanja
strokovnjakov, se mora zavedati, da bo to zahtevalo določena
posebna prizadevanja v smislu kadrov in časa, ki je potreben
za uspešno izvajanje takšnega programa;
• glede na to, da je možno trditi, da je človeški kapital že prisotnih
višje in visoko izobraženih priseljencev relativno slabo
izkoriščen, medtem ko na določenih področjih primanjkuje
strokovnjakov, je oblikovanje takšnega programa smiselno tudi
iz teh razlogov;
• pri tem je treba graditi takšno družbeno ozračje, ki ne bo
pospeševalo odpora proti tujim strokovnjakom in ki bo poskušalo
odpravljati inercijo določenih krogov proti takšnemu programu,
čeprav mora zaupanje v lastno znanje in razvoj človeškega
kapitala ostati osrednji cilj slovenske družbe;
• prav tako se je treba zavedati, da izkušnje drugih držav, pa tudi
naše, kažejo, da izobraženi ali visoko usposobljeni priseljenci
večkrat ne najdejo zaposlitve, še posebno če programi
pridobivanja strokovnjakov niso vezani na določene delodajalce,
ali pa imajo zaposlitev, ki ne ustreza njihovim sposobnostim.
Zato je treba preprečevati izkoriščanje in diskriminacijo tujih
strokovnjakov, saj lahko ta vodi tudi v socialno marginalizacijo
izobraženih priseljencev.

Posledica tega je, da evropske države uporabljajo različna merila
pri opredeljevanju družinskih članov, obstajajo pa tudi razlike glede
sprejemanja družinskih članov. Najpogosteje se pri uresničevanju
omejenega člena Evropske konvencije o človekovih pravicah
zgodi, da tujcu ne uspe prepričati države gostiteljice, da je resničeo
v sorodu z osebo, ki je vložila prošnjo za vstop/bivanje. Zaradi
zlorab porok v namene priseljevanja nekatere države občasno
preverjajo dejansko skupno prebivanje zakoncev, kar po drugi
strani lahko pomeni večji poseg v zasebnost.
Zato je treba opredelitvi družinskih članov posvetiti še posebno
pozornost. Po trenutni slovenski zakonodaji so ožji družinski člani
otroci do 18. leta in zakonec tujca, ki se jim izda dovoljenje za
stalno oziroma začasno prebivanje na podlagi istovetnega
dovoljenja tujca. Po Konvenciji OZN o varstvu pravic delavcev
migrantov so družinski člani zakonec ali oseba, ki je z delavcem
migrantom v razmerju, ki ima v skladu z državnimi predpisi enake
posledice kot zakonska zveza, vzdrževani otroci in druge
vzdrževane osebe, ki jim je priznan status članov družine z
državnimi predpisi, dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi.
Upoštevati je treba tudi Konvencijo OZN o otrokovih pravicah in
skladno z 10. členom in vsemi drugimi splošno priznanimi listinami
spoznati pomembnost vnovične združitve družine in zagotoviti
zaščito celovitosti družin zakonitih priseljencev. Glede na pogoste
pritožbe Evropski komisiji za človekove pravice zoper odločitve
evropskih državnih oblasti bi kazalo definicijo 'družine' na podlagi
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin temeljiti bolj na dejanskih okoliščinah kot pa na
genetskih pravilih.
Pri zagotavljanju pravic družinskih članov, da se priključijo
priseljenim delavcem, je napredek očitnejši v okviru Evropske
skupnosti. Skupnost je naklonjena tistim, ki so odvisni od 'delavca',
vendar se načela iz zakonodaje Skupnosti, razen nekaterih izjem,
ne nanašajo na sprejemanje družinskih članov državljanov držav
članic, kar lahko v nekaterih primerih privede do paradoksalnih
situacij.

Da bo program pridobivanja 'možganov' lahko uspešen, je treba:
• določiti potrebe, to je v sklopu dolgoročnega in kratkoročnega
razvoja kadrov predvideti, kakšne strokovnjake potrebujejo
določene dejavnosti,
• selekcionirati med možnimi priseljenci po vnaprej določenih
merilih,
• integrirati priseljence v nacionalno gospodarstvo in slovensko
družbo,
• stalno spremljati in preverjati učinkovitost programa.

" Splošna deklaracija OZN o človekovih pravicah, Evropska konvencija o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (posebno 8. in 12. člen),
Konvencija o otrokovih pravicah, Pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah, Pakt o državljanskih in političnih pravicah in drugi. Glej med drugim
tudi Priporočila Mednarodne organizacije dela o zaposlovanju delavcev
migrantov (št. 61 in 86).
50
O tem med drugim Security ol Residence ol Long-Term Migrants: A Comparative Sludy of lawandpractice in European Countries, Council of Europe,
Februar 1998, posebno str. 6-17.
51
George - Henri Beauthier, 1991; Report on the Legal Situation ol LongSlay Migrants in Hosl Countries. Council of Europe.
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8.3 Druge kategorije priseljencev

9.1 Instrumenti politike

Sem poleg oseb, ki so pridobile azil kot različne oblike zaščite,
štejemo tuje študente, umetnike, novinarje, vrhunske športnike,
Slovence po rodu, tiste tujce, ki so nekoč že živeli v Sloveniji,
poslovneže itd." Med temi priseljenci bi nekateri morali imeti
prednost v okviru izdelanih meril. Še posebej:

9.1.1 Nadzor državnih meja in mejnih prehodov
Različne države imajo različne možnosti in zmogljivosti za izvajanje
učinkovitega nadzora meja. Vendar je pri tem pomembno poudariti,
da je mejni nadzor bolj zaželen kot notranji, predvsem zaradi
nezaželenega vmešavanja v življenje lastnih državljanov.

Tujci slovenskega porekla
Tujci slovenskega porekla naj imajo določene prednosti pri
zaposlovanju in pridobivanju dovoljenja za začasno oziroma stalno
prebivališče, predvsem pred iztekom roka določenega za
neprekinjenego prebivanje drugih tujcev na območju Slovenije.53

Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost nadzora meja, med drugim
zajemajo:
• geografijo: obseg in teren meja, število mejnih prehodov ter
stopnja njihove varovanosti bistveno vplivajo na učinkovitost
nadzora meja. Tako je na primer otoška država, ki leži daleč od
glavnih izvorov migrantov, v mnogo boljšem položaju kot država,
ki ima dolge kopenske meje;

Tuji študenti
Tujcem, ki žele študirati v Sloveniji, naj se to omogoči, če imajo že
zagotovljeno mesto za študij na visoki šoli in zagotovljena določena
sredstva za preživljanje. Če redno izpolnjujejo svoje obveznosti
in imajo reden vir dohodka, naj se jim omogoči, da lahko študij tudi
končajo v Sloveniji. Prav tako naj se študij omogoča tudi tujim
učencem ali dijakom.

• sodelovanje s sosednjimi državami: na primer skupno policijsko
nadziranje meja. Pri tem pogosto nadzor meja ne zadeva toliko
nadzora medsebojnih prehodov iz obeh držav, ki sodelujeta pri
skupnem nadzoru medsebojnih meja, kakor zaščito pred
priseljevanjem ljudi iz bolj oddaljenih virov emigracije, ki navadno
eno od držav uporabijo za tranzitno postojanko v želji, da bi
dosegli ciljno državo. Primer takšnega sodelovanja je nemškočeška meja. Pomoč sosednjih držav je navadno dana v zameno
za okrepitev politik in ukrepov, ki naj bi preprečevale priseljevanje
ljudi iz bolj ali manj oddaljenih tretjih držav.

Vlagatelji
Tujci s kapitalom, med njimi še posebej tisti, ki bi želeli ustanoviti
novo podjetje in ki prinašajo znanje in tehnologijo, naj imajo
določene prednosti pri pridobitvi dovoljenj. Program dejavnega
iskanja vlagateljev in ostalih ukrepov v povezavi s tujimi naložbami
je predlagan tudi v Strategiji povečevanja konkurenčne
sposobnosti slovenske industrije.54

V zadnjih nekaj letih zahodnoevropske države poleg močnejšega
nadzora zunanjih meja krepijo zunanji nadzor tudi z uvajanjem
preventivnih ukrepov, ki naj bi preprečili prihod v države zahodne
Evrope. Ti ukrepi zajemajo tudi informacijske kampanje na
emigracijskih območjih za obveščanje potencialnih migrantov o
minimalnih možnostih vstopa, podpiranje varnih con pod nadzorom
OZN na območjih izvora večjih begunskih tokov in pomoč v okviru
dvostranskih in drugih dogovorov z državami odseljevanja ali
tranzita;

9 Preprečevanje nezakonitega priseljevanja
Čeprav večini držav uspe izvajati določeni nadzor nad
nezakonitimi migracijami in priseljevanjem, je zelo redko, da bi jih
lahko popolnoma preprečile. To poglavje obravnava štiri
instrumente, ki jih vlade z različnimi uspehi uporabljajo za nadzor
in omejevanje nezakonitega priseljevanja:
• nadzor meja in mejnih prehodov,
• vizumska politika,
• notranji nadzor in odstranitve iz države,
• legalizacije (regularizacije in amnestije) ter kaznovalna politika.

• druge cilje države, kot so omogočanje in spodbujanje obmejne
trgovine, turizma in hitrega prehoda lastnih državljanov čez
mejne prehode. Ti cilji lahko delujejo nasprotno učinkovitemu
nadzoru meja. Učinkovitemu preprečevanju nedovoljenega
priseljevanja včasih lahko nasprotujejo tudi določene politično
močne sile, na primer delodajalci, ki so odvisni od sezonske
delovne sile;
• stroške, ker uspešen in kakovosten nadzor meja navadno ni
poceni. Poleg usposobljenih kadrov sta učinkovitost in kakovost
odvisni tudi od uporabe sodobne informacijske in telekomunikacijske tehnologije.

52
O
53

beguncih poglavje 10.
Glej 5. člen ustave Republike Slovenije.
" Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije.
Republika Slovenija: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Ljubljana:
november 1996.
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Nadzor nad vstopanjem v Republiko Slovenijo

Prepovedani prehodi čez državno mejo

Poročilo o delu Ministrstva za notranje zadeve za leto 1995
ugotavlja, da se kvaliteta mejnega nadzora izboljšuje in
pomeni ustrezen varnostni filter pri preprečevanju nezakonitih
migracij in drugih pojavov, ki ogrožajo varnost. V omenjenem
letu je bilo na mejnih prehodih zaradi neizpolnjevanja zakonskih
pogojev za vstop v državo ali tranzit, predvsem zaradi
pomanjkanja sredstev za preživljanje ali neurejenih
dokumentov, zavrnjenih 40.020 tujcev ali 7 % več kot leto
poprej. Največji delež tujcev, 58 %, je bil zavrnjen na meji s
Hrvaško, 18 % na meji z Madžarsko, 14 % na meji z Italijo in
10% na meji z Avstrijo. Zaradi nezakonitega prihoda v državo
je bilo obravnavanih 3.239 tujcev, zaradi odhoda pa 936 tujcev.
Delež nezakonitih prehodov tujcev glede na državno mejo
se je v letu 1995 približno ujemal z deleži zavrnjenih tujcev
glede na državno mejo. Na meji s Hrvaško so prevladovali
državljani Hrvaške, predvsem lokalno prebivalstvo, in
državljani BiH; na meji z Madžarsko državljani Romunije. Na
mejah z državami EU so prevladovali poskusi prihoda v te
države; v Avstrijo so predvsem pokušali vstopiti državljani
BiH, mnogokrat s pomočjo organizatorjev, na meji z Italijo so
prevladovali romunski državljani in državljani BiH.55

Policija je leta 1995 evidentirala 166 kaznivih dejanj
prepovedanega prehoda čez državno mejo, od katerih jih je
bilo 45 posledica organizirane kriminalne dejavnosti. Največ
oseb, ki so poskušale nezakonito vstopiti v Slovenijo, je
prihajalo z območij Bosne in Hercegovine ter Hrvaške,
medtem ko se je število oseb iz azijskih in afriških držav, ki
so poskušale nezakonito vstopiti v našo državo zmanjšalo.56
Vrnitve tujih državljanov
Slovenski mejni policisti so v letu 1995 vrnili tujim varnostnim
organom 1.917 tujcev, približno 1000 manj kot v letu 1994.
Na meji s Hrvaško so prevladovali državljani BiH, na meji z
Madžarsko državljani Romunije.Tuji varnostni organi so vrnili
1.202 tujcev v letu 1995, od tega največ na mejah z Avstrijo
in Italijo. Na prvi so prevladovali državljani Romunije, na drugi
državljani BiH in ZRJ. Število tujcev, ki so jih vrnili tuji varnostni
organi, se zmanjšuje, prav tako število tistih, ki jih vračajo
slovenski varnostni organi.57

9.1.2 Vizumska politika

zatočišče. Primer slednjega je bila v nekaterih evropskih državah
uvedba vizumov za begunce iz Bosne in Hercegovine. Uvedba
vizumov je skoraj v trenutku zmanjšala priliv beguncev, še posebno
če so vizume uvedle tudi tranzitne države in so jih morali spoštovati
tudi prevozniki.58

Vizumska politika gradi na uravnavanju želje po nadzoru
migracijskih gibanj in želje po svobodnem gibanju ljudi. Vsak ukrep
znotraj vizumske politike ima posledice na različnih področjih.
Uvedba vizumov za državljane določenih držav ali skupin držav
ima navadno zaznavne učinke za nadzor nad 'nezaželenim'
vstopom in bivanjem tujcev v državi. Prav tako lahko pripomore k
preprečevanju kriminala. Če je upravljanje podatkov o vizumih
dobro vodeno, je omogočen tudi dober vpogled nad vstopi tujcev
v državo in izstopi iz nje. To je lahko tudi relativno dobra podlaga
za dokaj verodostojno oceno števila nezakonitih priseljencev.

Da lahko uvedba vizumov doseže želeni učinek, se mora država
odzvati hitro, če meni, da bi lahko prišlo do številčnejšega
priseljevanja v državo. Pri tem mora upoštevati splošno pravico
pribežališča. Prav tako lahko uvedba vizumov za državljane
določene države pomeni enako obveznost tudi za lastne
državljane in s tem ovira njihova potovanja ali druge stike z
določeno državo.

Vendar pa preveč omejevalna vizumska politika lahko postane
determinanta nezakonitosti in pomemben razlog nezakonitega
vstopanja v državo in bivanja v njej. Za primer lahko navedemo
Francijo, kjer je zaostrena uvedba vizumov za bivanje družinskih
članov - obiskovalcev priseljencev pospešila nezakonito
priseljevanje. Drugi dejavniki, ki nasprotujejo uvedbi ostrega
vizumskega sistema, vključujejo med drugim tudi različne in včasih
nezaželene učinke na turistične in poslovne storitve ali
preprečevanje gibanja beguncev in drugih oseb, ki potrebujejo

V določenih primerih lahko uvedba vizumov pomeni tudi politično
potezo nasproti določeni državi. Enakovredno temu se odpravljanje
vizumov in liberalna vizumska politika pogosto pojmujeta za
označevanje prijateljskih odnosov v smislu krepitve trgovinskih,
kulturnih in drugih stikov ali spodbujanja integracije kot na primer
v primeru Evropske unije in držav srednje in vzhodne Evrope.
Hkrati se vizumska politika vedno bolj uveljavlja ne le kot sredstvo
mednarodnih odnosov in zunanje politike, temveč tudi kot instru-

" Poročilo o delu Ministrstva za notranje zadeve za leto 1995. Poročevalec,
št.
33, 1996, str. 85-86.
M
Prav tam, str. 71-72.
" Prav tam, str. 86.
11. junij 1998
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" Glej Grete Brochmann, 1995: Bosnian Relugees in the Nordic Counlries.
Three Routes to Protection. Nordic Comparative Studies on the Reception of
Refugees.
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ment varnosti.58

mednarodnih organizacijah in oblasteh drugih držav.

Menimo, da mora vsaka konkretna odločitev, ki zadeva vizumsko
politiko, skrbno pretehtati vzroke, motive in možne posledice. Da
bi torej lahko skrbno pretehtali takšne odločitve, morajo biti oblasti
dobro poučene o mogočih migracijskih gibanjih. Te informacije se
zbirajo na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini in pri

Učinkovita vizumska politika potrebuje tudi kakovostno
administrativno infrastrukturo, pri čemer pa je pomembno dodati,
da računalniško vodena tehnologija lahko omogoča takšno politiko
celo tistim državam, ki so sicer manj razvite.

Opis stanja

izdala 116.248 vstopno-izstopnih vizumov, 10.530 tranzitnih
vizumov in 10.948 delovnih vizumov. Izdanih je bilo 13
poslovnih vizumov. Vstopno-izstopni vizumi so bili izdani
državljanom ZRJ (52.894), BiH (46.019), Rusije (7.651),
Ukrajine (1.856), Belorusije (1.000), Kitajske (673), Moldavije
(594), Estonije (495), Indije (442) in Egipta (420). Tranzitni
vizumi so bili izdani predvsem državljanom ZRJ (5.250), BiH
(4.142), Moldavije (243), Ukrajine (232), Rusije (226), Albanije
(146) in Kitajske (83). Delovni vizumi so bili izdani državljanom
ZRJ (4.345), Hrvaške (2.697), BiH (2.264), Makedonije
(1.145), Ukrajine (160), Kitajske (60), Rusije (49) in Moldavije
(43).

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije
so v letu 1996 izdala skupno 89.617 vstopno-izstopnih
vizumov, 18.400 tranzitnih vizumov, 12.693 delovnih vizumov
in 860 poslovnih vizumov. Največ vstopno-izstopnih vizumov
je bilo izdanih državljanom ZRJ (58.275), BiH (18.199), Rusije
(6.027), Ukrajine (1.073), Kitajske (719) in Belorusije (554).
Največ tranzitnih vizumov, to je vizumov, ki omogočajo tranzit
v eno smer, je bilo izdanih državljanom Rusije (7.271), ZRJ
(4.869), BiH (3.201), Ukrajine (1.418), Belorusije (696) in
Albanije (80). Delovni vizumi so bili izdani državljanom ZRJ
(5.424), Hrvaške (3.316), Makedonije (1.768), BiH (1.428),
Rusije (205), Ukrajine (122), Albanije (79) in Romunije (71).
Poslovni vizumi so bili izdani državljanom Hrvaške (171),
Makedonije (168), Italije (139), Slovaške (92), ZRJ (51), Velike
Britanije (48), BiH (45) in Poljske (45).

Po neuradnih podatkih je bilo na mejnih prehodih Republike
Slovenije izdanih 83.765 vizumov v letu 1996 in 89.666 v letu
1997. Večinoma gre za tranzitne vizume in manj za vstopnoizstopne vizume, izdane iz nujnih razlogov. Dobili so jih
predvsem državljani Rusije, Ukrajine, BiH in Albanije.60

V letu 1997 so diplomatsko-konzularna predstavništva skupno

9.1.3 Notranji nadzor in možnosti za odstranitve iz
države

Po drugi strani so mnoge države množično deportirale nezakonite
priseljence, v tistih pa, kot na primer v Iraku ali Libiji, kjer sta
zakonitost tujih rezidentov in njihova zaposlitev stvar različnih
tolmačenj, pa občasno tudi le-te. Marsikje, kjer je priseljena
populacija tolerirana in šteta za zakonito, se z reinterpretacijo
zakonitega statusa tujih rezidentov, zakoniti rezidenti lahko nekega
dne znajdejo v položaju, ko se nenadoma štejejo za nezakonite.
Iz tega dejansko najpogosteje sledi, da niso zaželeni. Množične
deportacije iz nekaterih afriških držav (Nigerija 1983), arabskih
držav (Irak 1990) in nekaterih drugih azijskih držav (Indija 1972)
so pogosto kršile mednarodne predpise in regionalne sporazume.
Ti ukrepi so imeli daljnosežne posledice, ki so presegale posege
v življenje deportirancev samih. Pri tem je bil odziv mednarodne
skupnosti na splošno medel.

Ne glede na učinkovit nadzor meja ali vizumsko politiko se kršenje
zakonov o priseljevanju, vsaj v večini zahodnih demokracij,
najpogosteje pojavlja šele po zakonitem vstopu v državo, navadno
zaradi prekoračitve roka dovoljenega bivanja v državi.
Množične odstranitve tujcev iz države so politično nesprejemljive
in skorajda vedno kršijo norme mednarodnih
organizacij, kot sta
Mednarodna organizacija dela ali OZN.6' Čeprav imajo države
pravico, da zavrnejo, vračajo in odstranjujejo nedovoljeno bivajoče
tujce, imajo zakonito bivajoči tujci, ki v državi prebivajo dalj časa
ali pa so naturalizirani državljani, različen status glede na
mednarodno pravo, posebno še v okviru demokratičnih držav.
Posledica tegage, da so mnoge države, kot na primer ZDA,
Francija, Venezuela, Italija in Španija, nezakonito bivajočim tujcem,
ki so v državi bivali že dalj časa, naklonile amnestijo.

V zadnjem desetletju odstranitev tujcev postaja v številnih državah
Evropske unije verodostojnejša, kot je bila poprej. Pomembno je
pripomniti, da postaja tudi za demokratične vlade vedno bolj
sprejemljivo, da na primer nasilno vračajo ladje z migranti in/ali
begunci ali pa vračajo oziroma odstranijo bodisi prosilce za azil,
ki jim azil ni bil odobren, ali posameznike, ki so nezakonito vstopili
v državo ali v njej ostali dlje, kot jim je bilo dovoljeno. Dvostranski
sporazumi z domovinami migrantov, ki navadno zajemajo tudi
gmotno pomoč, omogočajo lažje sodelovanje v smislu repatriacije
migrantov. Tako je na primer nemško-romunsko sodelovanje
omogočilo vrnitev velikega kontingenta romunskih Romov. Poleg
takšnih oblik sodelovanja vlade nekaterih držav vedno bolj
pritiskajo na druge vlade za boljši nadzor meja z argumentom, da

" Glej Stališče gospoda Mirka Bandlja, ministra za notranje zadeve Republike
Slovenije. Ministrska konferenca ministrov za notranje zadeve evropskih
držav, ZDA, Kanade, Avstralije, Evropske unije in mednarodnih organizacij o
preprečevanju nedovoljenih migracij v okviru budimpeštanskoga procesa.
Praga, 14. in 15. oktobra 1997. Tipkano besedilo.
M
Podatke je 26. 3 1998 poslal Milivoj Butinar, vodja konzularnega sektorja
Ministrstva za zunanje zadeve in član projektne skupine za pripravo Resolucije
o imigracijski politiki Republike Slovenije.
" Protokol št. 4 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin prepoveduje kolektivni izgon tujcev (4. člen).
poročevalec, št. 38
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repatriacijo tujcev veliki, so klici po urejeni zakonodaji, ki bi lahko
nezakonito prisotnim tujcem in osebam, ki iz različnih razlogov
nimajo ufejenega statusa, omogočila ureditev njihovega statusa,
glasnejši. Med drugim zadevajo tudi kaznovalno politiko, predvsem
sankcije za delodajalce in prevoznike, ki bodisi prevažajo ljudi
brez vseh potrebnih dokumentov, ki dovoljujejo vstop v državo,
ali se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi.

dobri sosedi ne dovoljujejo svojim državljanom ali tistim iz drugih
držav, da bi kršili predpise o prehodu meja. Prav tako se, posebno
v devetdestih letih, preprečevanje nedovoljenih migracij povezuje
z evropsko varnostno politiko. Splošen trend je torej urejen,
racionalen pristop z ustrezno upravno in zakonodajno ureditvijo.
9.1.4 Legalizacije in kaznovalna politika
Ker so v demokratičnih družbah težave in stroški, povezani z

jih iz različnih razlogov ni mogoče takoj odstraniti iz države,
so nastanjeni v Prehodnem domu za tujce. Fluktuacija v
domu je velika, vendar se je število nastanjenih tujcev (2.471)
leta 1995 zmanjšalo za skoraj petino v primerjavi z letom
1994. Prek 2.000 je bilo tistih, ki jih ni bilo mogoče takoj
odstraniti, največ (71,1 %) iz Bosne in Hercegovine ter
Romunije.63

Ukrepi proti tujcem v notranjosti Slovenije
Zoper tujce v državi je bilo v letu 1995 sodnikom za prekrške
predlaganih 3.496 tujcev predvsem zaradi prekoračitve roka
dovoljenega bivanja v državi. Zaradi neizvrševanja zakonskih
določb o obveznosti prijavljanja tujcev je bilo sodnikom za
prekrške poslanih 714 predlogov.62 Tujci, ki so v postopku za
priznanje statusa begunca, ugotavljanja identitete, in tisti, ki

9.1.4.1 Politika legalizacije

zahteve sindikatov, socialističnih in komunističnih strank.

Politika legalizacije (regularizacije ali amnestij) omogoča
nezakonito bivajočim tujcem, da si pridobe dovoljenje za prebivanje
in delovno dovoljenje. Te politike se med različnimi državami
razlikujejo po svojih zahtevah, načinu administriranja in rezultatih.
Nekatere so omejene le na nezakonito bivajoče državljane
določenih držav ali pa so omejene tudi glede na industrijske
panoge. Francoska regularizacija v osemdesetih letih na primer
je veljala za turške državljane in bila omejena na specifične
industrijske panoge. Tipično je tudi, da so takšne regularizacije
običajno vezane na določen datum, pred katerim so tujci že bili v
določeni državi.

Glede učinkovitosti so takšni ukrepi ocenjeni zelo različno. Pogosto
so izraženi dvomi, ali se sankcije resnično dosledno izvajajo ali
pravzaprav pomenijo le šibko svarilo nazakonitemu zaposlovanju
tujcev. Medtem ko so sankcije proti delodajalcem dosegle le malo
uspeha v ZDA, predvsem zaradi šibkega izvajanja, so države
Evropske unije uspešnejše pri tej obliki notranjega nadzora,
vendar s precejšnjimi razlikami. Za najučinkovitejše veljajo
skandinavske države, dosti manj uspešne so Francija, Italija ali
Španija.
Težave pri izvajanju zakonov o prepovedi nedokumentiranega
zaposlovanja tujcev so povezane tudi s stroški, kadri ter s
sodelovanjem različnih sektorjev, ki zajemajo tako inšpektorje za
delo, imigracijske oblasti in policijo. Marsikje je uvedba takšnih
sankcij vprašljiva tudi zato, ker se mnogi boje, da pospešujejo
diskriminacijo določenih skupin prebivalstva.

V nekaterih državah obstajajo tudi druge politike, ki omogočajo
zmanjševanje nedovoljenega priseljevanja, še posebno sankcije,
ki so uvedene za delodajalce, ki zaposlujejo nezakonite migrante.
Tako se lahko zgodi, da ukrepi, uvedeni po sprejeti zakonodaji, ki
nezakonito bivajočim tujcem omogoča pridobitev zakonitega
statusa, vodijo do tega, da večina teh ljudi te možnosti ne more
izkoristiti. To lahko pripelje do nezaupanja priseljencev do oblasti
in celo do odpora tistih, ki imajo morda drugačne težave, da bi jih
sploh poskušali urejati.

9.1.4.3 Dilema sindikalnih gibanj
Priseljenci bodisi zakoniti ali ne, zaposleni zakonito ali ne, so
pogosto okrivljeni za rastočo brezposelnost in zniževanje
standarda domačih delavcev. Vendar zadeva ni tako enostavna
in se v marsičem dotika delovanja delavskih sindikatov. Po eni
strani so priseljenci obtoženi, da odvzemajo delovna mesta
domačim delavcem in da dodatno obremenjujejo že tako majhna
sredstva, namenjena za socialo ali stanovanja. Po drugi strani
velik delež bolj občutljive delovne sile prek svojih sindikatov
zahteva povečevanje plač in boljše delovne razmere.

Ni povsem jasno, kakšne učinke imajo takšne zakonodajne
politike na razprave o priseljencih in na splošno politiko samo.
Nemške oblasti se boje, da regularizacije spodbujajo še dodatno
nedovoljeno priseljevanje. Čeprav občasne 'amnestije' omogočajo
tujcem pridobitev zakonitega statusa in s tem izboljšanja njihovih
življenjskih razmer, pa ne odstranijo dejavnikov, ki vplivajo na
nezakonito priseljevanje in nezakonito zaposlovanje tujcev. V
Franciji in ZDA menijo, da je število nezakonito bivajočih in
zaposlenih tujcev verjetno enako obsežno, kot je bilo pred
zakonodajnimi ukrepi iz osemdesetih let.

Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da v socialnih državah pogosto
obstaja tihi sporazum med delodajalci in domačimi delavci, da se
tuji delavci sprejemajo na delovna mesta v spodnjih segmentih
trga delovne sile, ki se jim domači delavci izogibajo. Socialne
službe takšno početje podpirajo, celo med visoko brezposelnostjo.
Delodajalci tako ohranjajo preskrbo s poceni delovno silo in se
izogibajo stroškom socialnega zavarovanja.64 Takšno situacijo je

9.1.4.2 Kazni za delodajalce
Kazni za delodajalce, ki nezakonito zaposlujejo tujce, so eden od
instrumentov, ki so ga že tradicionalno uporabljali v Nemčiji in
Franciji v obdobju med obema vojnama predvsem na pobudo in

64

Raziskave ne dajejo jasnega odgovora na vprašanje o razmerju med
plačanimi davki in prejetimi ugodnostmi. Po nekaterih študijah sodeč naj bi
priseljenci plačevali manj davkov, prejemali pa tudi nižjo socialno pomoč
(Salt 1992).
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• Sodelovanje s sosednjimi državami in regionalnimi strukturami,
kot so Evropska unija ter dvostranski in mnogostranski dogovori,
kot je Schengenski sporazum, so lahko uspešen način
reševanja te problematike.
• V smislu usklajevanja sistema nadzorovanja "zunanjih" meja
bo Slovenija morala sodelovati s svojimi sosedami, Evropsko
unijo in schengensko Evropo pri opredeljevanju skupnih meril in
ukrepov za nadzor meja. Ti zajemajo tudi izmenjavo informacij
in vzpostavitev skupnega informacijskega sistema med
državami in različnimi državnimi sektorji, kot so seznami iskanih
oseb, izmenjave informacij med policijami in carinami, nezakonitim
migracijskim omrežjem in podobno.
• Da bi Republika Slovenija lahko vodila aktivno vizumsko politiko,
morajo biti oblasti dobro seznanjene z okoliščinami v Evropi in
svetu, ki bi lahko privedle do večjih migracijskih gibanj. Glavno
vodilo pri vseh odločitvah, ki zadevajo vizumsko politiko, bi
moralo biti prežeto s prizadevanjem Republike Slovenije, da
omogoča, kolikor je mogoče, prost prehod državne meje. Vendar
položaj naše države in približevanje Evropski uniji predpostavljata potrebnost usklajevanja vizumske politike z državami
Schnegenskega sporazuma in državami Evropske unije, kjer
vizumska politika postaja tudi sredstvo zunanje in varnostne
politike. Prav tako je pomembno, da je Slovenija dejavna
soustvarjalka na področju usklajevanja vizumske politike in
vizumskega pravnega in praktičnega režima v srednje- in
vzhodnoevropskih državah, na primer v okviru budimpeštanskoga procesa. Izvajanje vizumske politike v posameznih
primerih mora imeti enak cilj, kar pomeni, da znotraj okvirov
zakonitega priseljevanja ne preprečuje naravnih želja ljudi po
svobodnem gibanju in vzdrževanju osebnih, trgovinskih,
strokovnih ali kulturnih stikov.
• Notranji nadzor tujcev naj teži k temu, da bo čim bolj omejen. To
je pomembno tudi zaradi čim manjšega vmešavanja v
zasebnost državljanov. Da bo to lahko doseženo, mora biti
nadzor meja, vstopov in izstopov učinkovit. Hkrati naj se prva
stopnja regulacije priseljevanja z zakonodajno in administrativno
preureditvijo čim bolj eksternalizira. To pomeni, da morajo tujci
vsa potrebna dovoljenja za delo in/ali bivanje v Sloveniji praviloma
pridobiti pred prvim vstopom. Priporočamo tudi izdelavo
procesnih predpisov o podelitvi prvega delovnega in/ali bivalnega
dovoljenja tako, da bo končna odločitev v pristojnosti osrednjega
upravnega organa na državni ravni.66
• Kazni za prevoznike, ki nezakonito prevažajo ljudi čez meje ter
za delodajalce, ki nezakonito zaposlujejo tuje delavce, morajo
biti dosledne, vendar se je pri tem treba zavedati, da takšne
sankcije lahko privedejo do diskriminacije.
• Še posebnega pomena je ureditev statusa oseb, ki v Republiki
Sloveniji bivajo že dalj časa, a iz različnih razlogov še vedno
nimajo urejenega statusa. Predlagamo, da se natančno oceni
ne le njihovo skupno število, temveč tudi kategorije teh oseb
glede na državljanski status, status vstopa ter dolžino bivanja v
Sloveniji. Na podlagi te analize bo možnih več rešitev, med njimi
tudi ureditev njihovega statusa, na primer v obliki t. i. amnestije.

možno oceniti kot dolgoročno grožnjo socialni družbi v celoti, ker
gre za motnjo na reguliranem trgu delovne sile in posledično za
spodkopavanje političnega konsenza, ki je ogrodje socialne
države.65
Prav tako je pogosto, da delodajalci in nezakonito zaposleni
marsikje prekrivajo dejstva. Inšpektorju na primer povedo, da so
delali le na dan, ko so jih inšpektorji zasledili. Tako delodajalci
pogosto ostanejo nekaznovani, medtem ko situacija dejansko
ostaja nespremenjena. Vendar pa je pogosto tudi res, da so
nezakonito zaposleni izpostavljeni skrajnemu izkoriščanju na delu.
Lojalnost in želja po zaščiti delavcev pomenita, da bi se sindikati
morali takšni vrsti izkoriščanja upreti. Ker pa sindikati ščitijo interese
svojih članov, to pa je zaposlenih, so delavci, ki so najbolj ogroženi
zaradi nezakonito zaposlenih migrantov, tisti, ki so brezposelni in
s tem navadno tudi ne sindikalno organizirani. Iz tega sledi, da bi
k razpravam o zaposlovanju tujcev lahko pripomoglo prav
natačnejše izražanje njihovih skrbi.
9.1.4.4 Kvantifikacija nezakonitih priseljencev
Če ne poznamo dejstev in podatkov o številu različnih kategorij
priseljencev in drugih tujcev, se pogosto dogaja, da način
obravnavanja tako kompleksne problematike, kot so migracije,
sledi ustvarjanju mitov ali retoriki določenih političnih sil družbe.
Takšno stanje je lahko tudi posledica načina pridobivanja statističnih
podatkov, različne politične skupine pa imajo lahko v različnem
predstavljanju podatkov tudi svoj interes. Na primer, ob
zmanjševanju deleža proračuna za različne varnostne organe
le-ti lahko koristijo 'grožnje', ki se dozdevno predstavljajo s
priseljenci za namene zagotavljanja večjega proračunskega
deleža. Dejanski izrazi ksenofobije, jeze ali nasilja pogosto vodijo
do namigovanj, da so segmenti priseljene populacije ali kar
priseljenci na splošno povezani z naraščanjem kriminala, posebno
trgovine z mamili, ukradenimi vozili, belim blagom in podobno.
Zaradi tega se mora vsaka država pri oblikovanju priselitvene in
priseljenske politike resno spoprijeti tudi s temi problemi.
9.2 Povzetek in pomen za Republiko Slovenijo
• Le v redkih primerih je mogoče nezakonito priseljevanje
popolnoma preprečiti. Celo države z močnim nadzorom meja
ter vstopov in izstopov, kot je na primer Izrael, imajo precejšnje
število nezakonitih priseljencev. Ključ učinkovite politike
preprečevanja nedovoljenih migracij in priseljevanja je spoznanje
in stalno spremljanje migracijskih realnosti.
• Zagovorniki močnega nadzora in varovanja državne meje in
mejnih prehodov niso nujno ksenofobični zagovorniki
reakcionarne antiimigracijske ali antiimigrantske politike. Države
imajo pravico do varovanja svojih meja in do zaščite svojih
državljanov.
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begunsko politiko. V svetu raste nov konsenz o legitimnosti zunanje
intervencije pri reševanju političnih in gospodarskih kriz držav, ki
povzročajo begunske tokove, vendar le, če takšne intervencije
avtorizira OZN ali določena regionalna telesa. Ameriško
intervencijo na Haitiju, francosko v Ruandi, multinacionalne
intervencije v Iraku, Somaliji, Bosni in Hercegovini ter Kambodži
je odobrila OZN. Prav tako so vedno bolj poudarjena tudi
dvostranska pogajanja za preprečevanje begunstva, sprejem
beguncev ali upravljanje vračanja beguncev.

10 Begunska politika
10.1 Uvod
Begunska politika se jasno razlikuje od priselitvene politike oz.
imigracijske politike v ožjem smislu. Medtem ko je slednja
oblikovana predvsem v službi interesov države sprejemnice s
selekcioniranem kategorij tujcev in preprečevanjem nedovoljenega
priseljevanja, begunska politika izhaja iz legalne in moralne
obveznosti odprtih družb in njihovega članstva v mednarodni
skupnosti.

Pomembno je dodati, da so države Evropske unije imele relativno
malo uspeha v spreminjaju pogojev in dogodkov na Balkanu, ki
so privedli do največjega toka beguncev v Evropi po letu 1956 in
da so mednarodne intervencije v glavnem imele namen pošiljanja
humanitarne pomoči ali operacij ohranjanja miru, ko je ob
mednarodni prisotnosti prišlo do sporazuma med bojujočimi se
stranmi.

Danes se na splošno priznava, da se begunski problemi brez
sodelovanja mednarodne skupnosti ne morejo reševati. Obstoj
begunskih problemov v tem stoletju je namreč mednarodno
skupnost držav prisilil, da išče rešitve za probleme beguncev in
uveljavi določena pravila za zaščito beguncev. V tem smislu so
bili sprejeti mnogi sporazumi, med njimi o pravici beguncev, da
zaprosijo in uživajo azil, govori tudi Splošna deklaracija OZN o
človekovih pravicah iz leta 1948. Najpomembnejša pogodba je
1951. leta sprejeta Konvencija OZN o statusu beguncev, t. i.
Ženevska konvencija. Drugi glavni dokumenti, ki definirajo
'begunca' v mednarodnem pravu, so omenjeni konvenciji sledeči
Protokol o statusu beguncev, t .i. Newyorški, iz leta 1967, Statut
Urada Visokega komisariata za begunce pri Združenih narodih
(UNHCR) iz leta 1950 in kasnejše avtorizacije Generalne
skupščine OZN. Med regionalnimi sporazumi je za probleme
beguncev v Afriki pomembna Konvencija Organizacije afriške
enotnosti (OAU) iz leta 1969 in za Latinsko Ameriko Kartagenska
deklaracija iz leta 1984.

Prav tako je treba omeniti tudi opažanje, da tgkovi prisilnih ali
prisiljenih migracij pogosto opozarjajo na obstoj območij vojn ali/in
množičnih kršitev človekovih pravic blizu držav relativnega miru
in civilnega reda. V takšnih regionalnih sistemih je begunstvo
navadno enosmerno in potencialno množično. Kar situacijo za
države sprejemnice še bolj zaplete, so paralelne razlike med
bogastvom in migracijskimi tokovi. Da se takšne strukture konflikta
in neenakosti razvijejo v 'begunski sistem', poleg tega zahteva
določeno infrastrukturo, ki omogoča gibanje beguncev. V takšno
infrastrukturo spadajo različni podporni sistemi, kot so mednarodni
režim, ki beguncem daje posebne pravice, sistemi prejšnjih
migracij in morda njapomembnejše, komunikacije. Kjer ti podporni
sistemi niso bili pogodbeno sprejeti ali vključeni v notranje
zakonodaje držav sprejemnic, pogosto lahko vidimo, da se
vseeno razvija de faclo begunski sistem.

Ženevska konvencija o položaju beguncev ureja sprejemanje in
položaj beguncev, ne ureja pa podeljevanja pravice do azila.
Zagotavlja le pravico do zaščite pred poslabšanjem položaja
beguncev in jih ščiti pred kaznovanjem ob nezakoniti prisotnosti
na ozemlju držav podpisnic, v katere so prispeli z območja, kjer
sta bila njihovo življenje in svoboda ogrožena.

10.2 Pojem begunca
Osnovni element begunskega prava je odločitev o tem, kdo je
begunec. Izraz je opredeljen v prvem členu Ženevske konvencije
in Newyorškega protokola k tej konvenciji. Merilo za status
konvencijskega begunca vključuje, da mora biti prosilec zunaj
države svojega izvora in da mora imeti dobro utemeljen strah
pred preganjanjem zaradi rase, narodne pripadnosti, religije,
članstva v posebni socialni skupini ali političnega prepričanja.69

Visoki komisariat za begunce pri Združenih narodih je poskusil
razviti celostno begunsko politiko, vendar ostaja dejstvo, da se
tako posamezne vlade kakor mednarodne agencije od primera
do primera odzivajo na begunske tokove v ad hoc stilu. Breme, ki
ga begunci naložijo na države sprejemnice, je še posebno pereče
za tiste države, ki so same manj razvite. Vendar tudi razvite
države niso pokazale dovolj volje, da bi sprejemale bodisi
neposredno ali prek programov preselitve večje število beguncev.
To še posebno velja za begunce iz Afrike, celine, kjer je število
beguncev in interno razseljenih oseb največje.

Ker preganjanje ni definirano v konvenciji ali protokolu, se o tem
merilu najbolj razpravlja. Ne glede na to se zdi sporazumno, da
obstaja tesna povezava med kršitvijo človekovih pravic in
preganjanjem. To pomeni, da če je osebo v njeni državi
državljanstva ali običajnega prebivališča utemeljeno strah pred

Nadaljnji problem je, da mnogi migranti pogosto iščejo vstop v
razvite države prek azila, kar je v teh državah privedlo do gorečih
razprav o merilih in postopkih razlikovanja ali izbiranja med tistimi,
ki prosijo za azil, in tistimi, ki ga resnično potrebujejo. ZDA in vlade
držav zahodne Evrope so zaostrile postopke podeljevanja azila
in omejile pristop, med drugim tudi z vzpostavljanjem Varnih
pribežališč' v tretjih državah. Države Evropske unije so tudi
podpisale vrsto regionalnih dogovorov o usklajevanju postopkov
podeljevanja azila. V državah srednje Evrope oblikujejo tampone
za ustavitev tokov v države Evropske unije, ter za vzpostavitev
stalnih medvladnih posvetovanj.67

®" Za točno opredelitev izraza 'begunec' glej Convention Relating to the
Status of Refugees, Geneva 28 July 1951. V Collection of International
Instruments Concerning Refugees. Office of the United Nations High Commissionerfor Refugees - UNHCR. Geneva 1990, str. 10-39, str. 11; Protocol
Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967, v Collection ol
International Instruments Concerning Refugees. Office of the United Nations
HighCommissionerfor Refugees - UNHCR. Geneva 1990, str. 40-44, str. 40.
Slovenski prevod Urada za priseljevanje in begunce je objavljen v Vasilij
Polič, 1997: Prebivališče; Tujci (begunci); Javni shodi in javne prireditve.
Ljubljana: Center Marketing International. Zbirka Statusna stanja človeka in
državljana v Republiki Sloveniji. O definiciji begunca po konvenciji glej tudi
Dominika Marolt, 1994: Pravna ureditev statusa begunca. Pravnik, let. 49,
7-9. str. 324-332, str. 324.

Pomemben premik iz preteklosti je uporaba vojaškega posega
za vzpostavljanje reda v državah izvora beguncev, ki naj bi med
drugim ustavile tudi tok iskalcev azila. Tako sta v mnogih državah
varnostno-obrambna in zunanja politika tesno povezani z
" Glej tudi 5.2.
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kršitvijo človekovih pravic, se ta strah lahko šteje kot strah pred
preganjanjem. Vendar ni vsako kršenje človekovih pravic tudi
nujno enako preganjanju. Preganjanje predvsem pomeni kršenje
civilnih in političnih pravic, torej pravic, ki omejujejo svobodo
državnega delovanja. V zvezi s tem diskriminacija na podlagi
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic lahko predstavlja
preganjanje in lahko vodi do begunskega statusa; na primer, če je
nekomu onemogočeno izobraževanje zaradi določenega
političnega prepričanja. Preganjanje torej implicira resne kršitve
tistih človekovih pravic, ki se jim lahko sodi. Kršenje tistih
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki se jim ne more soditi,
se tako ne more šteti za preganjanje, vsaj ne po sedanji praksi.
Prosilci za azil, ki se sklicujejo na takšne razloge, so navadno
imenovani za žekonomske' begunce. V večini držav jim azil po
Ženevski konvenciji ni podeljen, pogosto pa dobijo dovoljenja za
prebivanje iz humanitarnih razlogov.

izvedenci trdijo, da je afriška konvencija ustvarila dve definiciji
iskalcev pribežališča in s tem dve načeli zaščite. Tisti, ki iščejo
zaščito zaradi individualnega preganjanja, lahko pridobijo begunski
status in stalni azil, tisti, ki iščejo zaščito zaradi bega iz situacij t.
i. 'splošnega nasilja' ali kršenja humanitarnega prava, pridobijo
začasno zaščito, dokler trajajo okoliščine, zaradi katerih so bežali.
Kartagenska deklaracija iz leta 1984 priznava tri kategorije
iskalcev zaščite: begunce po Ženevski konvenciji; tiste, ki bežijo
zaradi splošnega nasilja (tako kot Konvencija OAU); in tiste, ki
bežijo zaradi množičnih kršitev človekovih pravic ali drugih
okoliščin, ki so resno ogrozile javni red. S tem je ta deklaracija
prvi mednarodni instrument zaščite, ki vztrajni vzorec množičnega
kršenja človekovih pravic prepoznava kot legitimni razlog za
podelitev mednarodne zaščite. Latinskoameriška komisija za
človekove pravice je tudi priporočala, da bi morale tiste države
članice, ki menijo, da ne morejo za stalno sprejeti beguncev,
sprejeti ukrepe, ki bi jamčili zaščito beguncev, dokler se ne bi
mogli vrniti na svoje domove ali bili preseljeni v tretjo državo.7' S
tem je priznavanje načela nevračanja (non refuolement)
implicirano tudi kot element začasne zaščite nekonvencijskih
beguncev.

Poleg tega ni enotne razlage izraza 'preganjanja zaradi (...) religije'.
Iz tega izhajajo težave tistih, ki uveljavljajo ugovor vesti proti
vojaški obveznosti. Splošno je sprejeto stališče, da je ravnanje s
temi osebami, na primer z Jehovovimi pričami, lahko preganjanje,
zlasti ker gre za nasprotovanje državnemu zakonu in manj za
posledico ubežnikove religije.69

Zdi se torej smiselno, da povzamemo, da obstajata (vsaj) dve
kategoriji beguncev:
• konvencijski, ki so bežali zaradi strahu pred kršitvijo človekovih
pravic na individualni ravni, na primer civilnih ali političnih,
• nekonvencijski begunci, ki zajemajo več kategorij beguncev,
med njimi tiste, ki so bežali zaradi strahu pred kolektivnimi
kršitvami humanitarnega prava ali množičnimi kršitvami
človekovih pravic.

Pravice, katerih kršitev lahko vodi do statusa konvencijskega
begunca, so individualne, zato se begunski status glede na
Ženevsko konvencijo in Newyorški protokol pojmuje za individualni
koncept. Begunski status je določen na individualni podlagi. Izvršni
komite (ExCom) UNHCR je dal tudi priporočila za postopke
določitve statusa s priporočilom, da se postopek uveljavi v vseh
državah in da vprašanja begunskega statusa določi poseben
organ.

Načelo nevračanja (non refoulement) se nanaša ne oba tipa
beguncev. Seveda pa takšna delitev beguncev ne izključuje
možnosti, da med nekonvencijskimi begunci ne bi bili tudi takšni,
ki izpolnjujejo kriterije za pridobitev statusa konvencijskega
begunca. Zato je pomembno, da je tudi pri množičnem begu
omogočen "običajni" postopek določitve konvencijskega begunca.

Takšna določitev seveda nima nič opraviti s številom iskalcev
azila. Zato se pogosto napačno misli, da je konvencijski begunec
nepomemben v primerih množičnih prilivov beguncev.
Definicija o statusu begunca v konvenciji je namreč izraz specifičnih
razmer časa, v katerem je nastala, in ne obsega vseh oblik
begunstva, ki se v svetu pojavljajo v zadnjih nekaj desetletjih.
Razlog, da večina današnjih beguncev ne izpolnjuje kriterijev za
status konvencijskega begunca, je, da njihov strah pred
preganjanjem ni dovolj utemeljen. Vzrok mnogih begunskih gibanj
ni strah pred individualnim preganjanjem, ampak so to pogosto
državljanske vojne, naravne ali drugače povzročene katastrofe.
Ljudje množično zapuščajo svoje domove ter bežijo bodisi v druge
dele svoje države ali v tujino, da bi se izognili posledicam konfliktov
ali drugim oblikam katastrof. Za te ljudi se je v Evropi od sredine
sedemdesetih let uveljavil izraz de facto begunci. De facto begunci
so bili opredeljeni kot osebe, ki sicer izpolnjujejo merila po Ženevski
konvenciji, a niso bili formalno priznani kot konvencijski begunci.

10.3 Pojem začasne zaščite
Pojem začasne zaščite (temporary protection - TP), v Sloveniji
opredeljen kot začasno zatočišče, se je v evropskem prostoru
uveljavil ob begunski krizi, ki so jo povzročili spopadi na nekaterih
območjih nekdanje Jugoslavije. Kot je bilo že omenjeno, ta oblika
zaščite sicer ni povsem nova, prav tako tudi ne zamisel, da se pri
množičnih begunskih prilivih individualna determinacija begunca
lahko nadomesti z zagotovitvijo začasne zaščite na skupinski
podlagi, vsaj dokler se ne najde druga rešitev.

Na univerzalni ravni ni nobenega mednarodnega sporazuma o
začiti beguncev humanitarnega prava ali drugih kategorij
'nekonvencijskih' beguncev. Vendar pa Konvencija Organizacije
afriške enotnosti (OAU) o begunskih problemih v Afriki vsebuje
dve definiciji begunca. Ena ustreza definiciji Ženevske konvencije,
druga opisuje begunce humanitarnega prava. Ta določa, da bo
izraz 'begunec' uporabljen tudi za vse osebe, ki so zaradi zunanje
agresije, zasedbe, tuje dominacije ali dogodkov, ki resno ogrožajo
javni red v bodisi delu ali v celotni državi njihovega izvora ali
nacionalnosti, prisiljene zapustiti kraj običajnega prebivališča,
da
bi iskale zaščito zunaj države izvora ali nacionalnosti.70 Nekateri

V okviru UNHCR so o normi začasne zaščite razpravljali že
1979. leta pod izrazom 'začasni begunec'. Z uporabo izraza
začasni begunec in ne 'začasni azil' je Izvršni komite želel opozoriti,
da ta novi instrument zaščite ne implicira vprašljivosti vloge
'koncepta trajnega azila'. Naslednje leto je Izvršni komite potrdil,
da je bila "praksa začasnega begunca v veliko pomoč tistim
državam, ki niso mogle podeliti stalnega ali trajnega azila", in da
ima podelitev statusa začasnega begunca lahko tudi koristen
učinek v smislu 'kupovanja časa' za iskanje trajnejših rešitev."
Čeprav so bili v naslednjem letu oblikovani tudi minimalni standardi
obravnavanja oseb, zaščitenih kot začasni begunci, delo pri
snovanju tega koncepta ni bistveno napredovalo vse do večjih

'»70 Plender, 1993, str. 62.
OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in
Africa, člen I (2). V Collection ol International Instruments Concerning Refugees. Office ol the United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR.
Geneva 1990, str. 193-200, str. 194.

" Janina W. Dacyl, 1996: An emerging international temporary protection
regime? V John Christian Knudsen: Likeverdighet og utestengning forskningsmessige utfordringer. TemaNord 634. Copenhagen: Nordisk
Ministerržd, str. 179-208, str. 187.
72
UN Doc. A/AC. 96/588.
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prilivov begunskih tokov iz srednje in vzhodne Evrope. Šele z
množičnimi begunskimi tokovi z nekaterih območij nekdanje
Jugoslavije je prišlo do revitalizacije mednarodnega in še posebno
evropskega diskurza o začasni zaščiti kot instrumentu urejenja
vprašanj množičnih begunskih tokov.

Prvotno so se države odzvale na pozive o začasni zaščiti stihijsko,
tako da so uporabile obstoječo zakonodajo. Kasneje so se nekatere
odločile, da uvedejo posebno zakonodajo za začasno zaščito, ki
se nanaša bodisi na nekdanjo Jugoslavijo ali pa širše, to je tudi v
smislu bodočih potreb za začasno zaščito glede na možne nove
množične tokove iskalcev zaščite. Nekatere države še nadalje
uporabljajo obstoječo zakonodajo ali sprejemajo ad hoc ukrepe.

Koncept je bil sicer najprej formaliziran na afriški celini, nato v
Srednji Ameriki, uporabljal pa se je tudi med begunsko krizo v
Jugovzhodni Aziji. Do zdaj so že vse regije sveta spoznale, da v
situacijah množičnega bega tudi tisti, ki beže pred vojno,
državljansko vojno in drugimi situacijami splošnega nasilja ali
množičnimi kršitvami človekovih pravic, potrebujejo zaščito, dokler
nevarnost traja, in da se za te osebe morajo najti tudi neke vrste
trajnejše rešitve. Vendar pa so metode doseganja teh ciljev
različne. Omenjena Konvencija Organizacije afriške enotnosti se
na primer nanaša na vse situacije bega, medtem ko so nekatere
druge regije sveta sprejele mehkejše instrumente, predvsem z
vidika specifičnih situacij.

Med evropskimi državami so na primer Danska, Nizozemska in
Španija sprejele posebne zakonske podlage. Belgija in Finska sta
v začetnih fazah krize storili podobno, vendar sta kasneje opustili
sistem začasne zaščite in za nove zahteve uporabili azilski sistem.
Nemčija ima posebno zakonodajo, ki omogoča začasno zaščito,
vendar se ta zaradi problemov med federalno in deželnimi vladami
še ne izvaja. Francija in Združeno kraljestvo uporabljata obstoječo
zakonodajo in nista uvedli, ter kot se zdi je tudi ne nameravata,
posebne začasne zaščite.76 Praksa Združenega kraljestva je de
facto podelitev izjemne dopustitve bivanja (ELR) kot geste
britanskih oblasti, v Franciji so določbe o zaščiti za iskalce zaščite
iz nekdanje Jugoslavije predvsem vsebovale Authorization
Provisoire de Sejours (ASP) in odložitev deportacijskih odločb.
Italija je 1992. leta sprejela poseben zakon o izjemni intervenciji
humanitarne narave v korist 'razseljenih oso^b' v nekdanji
Jugoslaviji in že decembra 1991, z veljavnostjo od 8. januarja
1992, poseben zakon o privilegirani kategoriji zaščite oseb
italijanskega etničnega porekla.77

V Evropi so bile že pred dogodki na nekaterih delih ozemlja
nekdanje Jugoslavije razprave o potrebi po zaščiti nekonvencijskih
beguncev. Pomebno vlogo je pri tem imel Svet Evrope, ki je v
svojem priporočilu iz leta 1976 spoznal potrebo po vsaj začasni
zaščiti de facto beguncev.73
Na državni ravni so nekatere evropske države razvile oblike
začasne zaščite predvsem za določene kategorije zavrnjenih
prosilcev za azil. Te možnosti so bile podeljene na individualni
podlagi iz humanitarnih razlogov z določbami, kot so na primer
'izjemna dopustitev bivanja' (Exceptional Leave to Remain) v
Združenem kraljestvu, začasna dovolitev prebivanja (Aufenthaltsbefugnis) ali odložitev deportacije (Duldung) v Nemčiji, admission
provisoire v Švici in podobno.

V večini evropskih držav, z izjemo Španije, so bili vsaj do 1996.
leta v smislu začasne zaščite posebej označeni tisti, ki so prihajali
z ogroženih območij nekdanje Jugoslavije oz. glede na državo
izvora ali državljanstva. Švedska, Norveška in Slovenija so bile
med prvimi, ki so v tem smislu v notranjo zakonodajo uvedle širši
obseg začasne zaščite.

1992. leta so številne evropske države ugodno odgovorile na
pozive UNHCR, ki je koncept začasne zaščite predstavil za
sestavino reševanja humanitarne krize v nekdanji Jugoslaviji v
smislu spopadanja s problemi, ki so jih povzročili množični begi
tisočev ljudi iz oboroženega konflikta, genocida, 'etničnega
čiščenja'
in drugih oblik sistematičnih in resnih kršitev človekovih
pravic.74 Okoli 700.000 oseb iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške
je našlo zatočišče v različnih predelih Evrope,75ne da bi jim bil, vsaj
v večini primerov, podeljen begunski status.

Ne glede na te razlike in tudi različnost rešitev za obravnavanje
začasno zaščitenih oseb, kot so pomoč, združevanje družine,
izobraževanje, svoboda gibanja, osebna identifikacija ter druge,
se zdi, da med evropskimi državami obstaja sporazum, da bi
izzid te politike morala biti repatriacija oseb z začasno zaščito ter
da je začasna zaščita časovno omejena do takrat, ko je vrnitev
omogočena.

I
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Parliamentary Assembly Recommendation 773. Council of Europe 1976.
International Meeting on Victims of the Humanitarian Crisis in the Former
Yugoslavia, 29. julij 1992. Background Note "Comprehensive Response to
the Humanitarian Crisis in the former Yugoslavia" je predstavila Sadako
Ogata. Priporočila UNHCR so povzeta v Note on International protection
1994 (UN Doc. A/AC.96/830), Str. 22-24.
75
Report ot the Sub-Committee ol the Whole on International protection (UN
Doc. A/AC.96/858,17. October 1995).
11. junij 1998

7B
Glej Secretariat of the Inter-governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, Norih America and Australia, Report on
temporary protection in States in Europe, North America and Australia,
Geneva,
August 1995.
77
Ta se predvsem nanaša na pravice do posebnih socialnih in izobraževalnih
storitev.
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TABELA 6: Indikativno število razseljenih oseb (displaced persons) z uživanjem
začasne zaščite v državah članicah Evropske unije, 1993

Država

Število

Država izvora

Status

Avstrija

40.200

Bosna

začasna zaščita, TPS

Belgija

4.000

nekdanja Jugoslavija

Posebni status

Danska

26.600

različne

B/humanitami status

Finska

ni podatkov

Francija

15.000

bivša Jugoslavija

začasna zaščita, TPS

Nemčija

755.000

različne

De facto begunci

400.000

nekdanja Jugoslavija

Begunci državljanske vojne

B/humanitarni status

Grčija

ni podatkov

Irska

ni podatkov

Italija

22.000

nekdanja Jugoslavija

začasna zaščita, TPS

10.000

Somalija

začasna zaščita, TPS

različne

B/humanitarni status

Luksemburg

ni podatkov

Nizozemska

19.400

Portugalska

ni podatkov

Španija

1.700

različne

začasna zaščita, TPS

Švedska

127.000

različne

B/humanitarni status/dezerterji

Združeno kraljestvo

60.000

različne

Exceptional Leave to Remain

Skupno

1.480.300

Vir: Populations of concern to UNHCR, 1993.

vojne ali splošnega nasilja in so potrebne začasne zaščite, ter da
razširijo zaščito razseljenim osebam z ustrezno uporabo
minimalnih standardov glede zaščite iskalcev azila v situacijah
množičnega bega, tako kot jih je oblikoval UNHCR v letu 1981,7'

Odziv evropskih držav mora biti obravnavan tudi v tesni povezavi
z dejavnostmi znotraj okvira Evropske unije in Sveta Evrope.
Svet Evrope je večkrat priporočal evropskim državam, da
klarificirajo in harmonizirajo legalni status oseb, ki bežijo zaradi

" Glej Council of Europe, Parliamentary Assembly Report on the situation of
retugees and displaced persons in lormer Yugoslavia, Rapporteur Fluckiger,
19. Januar 1993, Doc. 6740; Recommendation 1205 on the Situation of
Retugees and Displaced Persons in SeveraI countries of the Former Yugoslavia, Parliamentary Assembly, 3. Februar 1993; Recommendation 1236 on
the Right of Territorial Asylum, 12. April 1994; in Conclusion No. 22 (XXXII),
1981, ExCom UNHCR.
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Evropska unija se je prav tako odzvala že v zgodnji fazi konfliktov
v nekdanji Jugoslaviji. Na srečanju ministrov, odgovornih za
priseljevanje je bil v Londonu 1992. leta sprejet sklep o razseljenih
osebah zaradi spopadov v nekdanji Jugoslaviji, ki je obljubljal
pripravljenost dati začasno zaščito tistim državljanom nekdanje
Jugoslavije, ki prihajajo neposredno z območij spopadov, in tistim,
ki se ne morejo vrniti na svoje domove zaradi spopadov in kršenja
človekovih pravic, ter da se ljudje ne vračajo na območja, kjer bi
bili v nevarnosti. Prav tako so bili dogovorjeni določeni aranžmaji
o dovoljenjih za delo, prejemanju socialnih pomoči ter dostopih do
šolanja.73 V letu 1993 so bili ti sklepi formalizirani v resoluciji o
skupnih smernicah o sprejetju posebno ranljivih ljudi iz nekdanje
Jugoslavije, ki zajema tudi posebne kategorije, kot so med drugim
taboriščniki ali ljudje potrebni, lokalno nedosegljive zdravstvene
pomoči. Resolucija poudarja skupni cilj, da se osebe iz nekdanje
Jugoslavije, ki so bile sprejete v države članice in jim je poklonjena
začasna zaščita, vrnejo na območje, kjer so prej živele, ko bodo
izpolnjeni pogoji za to. Končno resolucija opredeljuje tudi določene
standarde obravnavanja začasno
zaščitenih oseb med njihovim
bivanjem v državi zatočišča.60 Resolucija torej članic ne obvezuje,
da niti ne sprejmejo iskalcev zatočišča niti ne vzpostavlja
individualnih pravic. Je le okvir za harmoniziranje politike glede na
začasno zaščito, ki jo podeljujejo države članice Evropske unije.

10.4 Povzetek in pomen za Republiko Slovenijo
Evropske države so v primerjavi z drugimi regijami sveta obdržale
jasno razlikovanje med konvencijskim beguncem in tistimi
begunci, ki so jih vsaj do nedavnega imenovali de facto begunce.
Uporaba začasne zaščite v Evropi po letu 1990 nakazuje željo
evropskih vlad, da ne sprejemajo stalne naselitve beguncev, kot
tudi željo mnogih iskalcev zaščite po vrnitvi v domovino, ko je ta
mogoča. Politiko začasne zaščite oseb, ki bežijo zaradi splošnega
nasilja, je kljub različnim oblikam v državnih praksah torej mogoče
pojmovati kot fleksibilno in pragmatično sredstvo dajanja zaščite
tistim, ki jo potrebujejo. Ne glede na kritike začasne zaščite, ki
pravijo, da je koncept začasne zaščite v svojih temeljih političen
in oblikovan v smislu erodiranja že uveljavljenih standardov zaščite
beguncev, tako UNHCR kot države Evropske unije podpirajo
začasno zaščito kot sredstvo razbremenjevanja sprejemnih
zmogljivosti območij, ki so v soseščini območij množičnih
begunskih izvorov. Hkrati gre tudi za razbremenitev v mnogih
evropskih državah že tako preobremenjenih postopkov za
pridobivanje azila. Poleg tega je začasna zaščita tesno povezana
s prizadevanji mednarodne skupnosti za reševanje konfliktov in
prenehanje kršenj človekovih pravic.
Integralni del politike začasne zaščite v Evropi je poudarek na
dostojanstveni vrnitvi beguncev. Čeprav se tudi druge države, na
primer afriške, zavzemajo za prostovoljno repatriacijo, medtem
ko je bil v Jugovzhodni Aziji v zadnjih dveh desetletjih predvsem
poudarek na preselitvi v tretje države, je vendar pomembno
pripomniti, da pretekle izkušnje kažejo, da koncept začasne
zaščite ni nujno usmerjen v vrnitev. Poleg repratriacije ali preselitve
v tretjo državo dovoljuje tudi stalni sprejem.

Medtem ko so bila omenjena besedila sprejeta kot odgovor na
specifično situacijo oseb, ki so iskale zatočišče zaradi nevarnosti
in preganjanja na območju nekdanje Jugoslavije, resolucija Sveta
Evropske unije iz septembra 1995, ki se predvsem nanaša na
delitev bremen, poskuša razviti koncept, ki bi ga bilo mogoče na
splošno uporabiti ob množičnem prilivu "ljudi, katerih življenje ali
zdravje je v nevarnosti zaradi vojnega spopada ali državljanske
vojne v prihodnosti, če ni druge poti, da bi se izognili nevarnosti".8'
Pri tem se misli na UNHCR-jevo načelo regionalizacije. Ponovno,
za države članice ni obvezno, da podelijo začasno zaščito kot
zadevo individualnih pravic. Vendar resolucija pomeni konceptualni
okvir za prihodnje množične prilive beguncev, če "ustrezna zaščita
ni na voljo v regiji izvora ali če je Unija tako blizu te regije, da se
lahko sama šteje, kot da pripada regiji izvora". Pri tem je "breme
v zvezi s sprejemom in rezidenco razseljenih oseb na začasni
podlagi med krizo lahko deljeno na uravnoteženi podlagi in v duhu
solidarnosti".82

V sklopu tega, kar je UNHCR razglasil za desetletje repatriacije,
so lahko primeri obstoječih shem repatriacij smernice za tiste, ki
načrtujejo vrnitev oseb z začasnim zatočiščem. Tako so bili na
primer programi vrnitve Namibijcev, Čilencev in Vietnamcev odvisni
od popolnega prenehanja nasilja in bistvenih političnih preobratov
v izvornih državah, pri tem pa so pobudo za vrnitev večinoma
dali begunci sami. Prav tako so številne podobnosti tudi z vrnitvijo
t. i. razseljenih oseb kot tudi s tistimi, ki jim azil na podlagi prošnje
po Ženevski konvenciji ni bil podeljen, ali tistimi, ki niso dobili
statusa začasne zaščite.

Novembra 1995 je Svet EU začrtal tudi postopek odločanja in
kako bi morala biti bremena razdeljena med države članice.83 S
tem je Evropska unija storila pomembne korake k formalizaciji
koncepta začasne zaščite, čeprav mnoga vprašanja, predvsem
tista, ki zadevajo standarde obravnavanja, pogoje vrnitve in
odnose s postopki za pridobivanje azila po Ženevski konvenciji,
ostajajo odprta.84
♦

Vendar je repatriacija oseb, ki uživajo začasno zatočišče, bolj
problematična, kajti uspeh ali neuspeh prostovoljne repatriacije
kot najbolj zaželene rešitve je odvisen od različnih dejavnikov.
Med temi sta odpravljanje temeljnih vzrokov preganjanja in
množičnega bega, volja države izvora ali njenih delov, da sprejmejo
vračajoče se begunce, ali delov države, ki so lahko označeni za
območja varne vrnitve beguncev, še posebno pomembna. Važno
je, kdo in po kakšnih merilih presoja, kdaj so razmere v državah
izvora varne za vrnitev. Pri tem lahko prihaja do napak, ki lahko
vodijo do kršitev človekovih pravic in morda ponovnih begunskih
tokov.

" Conclusior on People Displaced by Ihe Conllicl in the Former Yugoslavia,
Meeting of Ministers responsible for Immigration, London, od 30. novembra
do 1. decembra 1992.
80
Resolution on certain common guidelines as regards Ihe admission ol
particularly vulnerable persons Irom Ihe former Yugoslavia, Meeting of the
Ministers of the Member States of the European Communities responsible
for immigration in the Member States of the European Communities. Copenhagen, od 1. do 2. junija 1993.
81
Resolution of Ihe Council of Ihe European Union on burden-sharing with
regard to the admission and residence of displaced persons on a temporary
basis. 25. Septembra 1995. Preambula, člen 8.
82
Prav tam, člena 2 in 4.
83
Decision on an aiert and emergency procedure for burden-sharing with
regard to the admission and residence of displaced persons on a temporary
basis. 23. November 1995.
" Nove možnosti ureditve tega področja se ponujajo z Amsterdamsko pogodbo.
Glej 5.2.3.
11. junij 1998
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10.5 Cilji azllske politike Republike Slovenije

prosilcev azila in azilantov, repatriacijo ali preselitev. Je del
begunske politike, ki med drugim zajema tudi mednarodno
reševanje begunskih problemov in njihovih vzrokov.

Azilska politika se nanaša na sestavine in ukrepe, ki zadevajo
sprejem, vrste in obseg zaščite ter oblike bivanja iskalcev,

Predlagamo, da upoštevajoč legalno in moralno
obveznost in članstvo v mednarodni skupnosti
Republika Slovenija vodi azilsko politiko s temi cilji:
• zavarovanje institucije azila z razvijanjem
vseobsežne begunske politike, usmerjene tako
na ravnanje z množičnimi begunskimi prilivi kot
posameznimi iskalci azila, ob doslednem
spoštovanju načela nevračanja,
• zagotovitev učinkovite zaščite in pomoči, vključno
s programi za repatriacijo, s posebno pozornostjo,
namenjeno varstvu otrok in begunk ter drugih
posebno občutljivih kategorij beguncev,
• sodelovanje z drugimi državami ob množičnih
begunskih krizah po načelu delitve bremen,
• prispevek k razreševanju begunske problematike
in odstranjevanju vzrokov množičnih begunskih

tokov s političnimi, ekonomskimi in moralnimi
sredstvi.
Predlagamo nadaljevanje dela na področju azilskega
prava, predvsem pri zagotovitvi izvajanja postopkov
podelitve azila v skladu z mednarodnimi akti. Poleg
tega mora vlada presoditi, v kolikšnem obsegu bo
sodelovala pri pomoči beguncem in pri upravljanju
njihove vrnitve v domovine in v kolikšni meri in
kako bo ob množičnih begunskih krizah sodelovala
z drugimi državami po načelu delitve bremen. Prav
tako mora vedeti, kolikšna sredstva - politična,
ekonomska in moralna - je pripravljena prispevati
za odstranjevanje globljih vzrokov, ki povzročajo
begunstvo.

Ustava Republike Slovenije v mejah zakona priznava pravico
pribežališča tujim državljanom in osebam brez državljanstva, ki
so preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in temeljne
svoboščine.85 Pojem stalnega azila, pridobitev statusa in varstvo
begunca je uzakonjeno v 10 členih zakona o tujcih. Po istem

zakonu je na individualni podlagi mogoče podeliti tudi začasno
bivanje iz humanitarnih razlogov, če obstajajo objektivne
okoliščine, da bi takojšnja zapustitev ogrožala osebno varnost
tujca, vendar le ob dokazu zagotovljenih sredstev za preživljanje.

I

85

Glej 48. člen ustave Republike Slovenije.
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V juliju 1997 je bilo še okrog 7.200 oseb z začasnim
zatočiščem, od tega 3.100 še v 15 begunskih centrih. Med
osebami z začasnim zatočiščem je bilo 4.076 oseb, ki
prihajajo s tistih območij Bosne in Hercegovine, kjer po
narodnosti predstavljajo manjšinsko prebivalstvo. Za te ljudi
je bilo njihovo začasno zatočišče uradno podaljšano po vladni
uredbi o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane
Republike Bosne in Hercegovine do 30. aprila 1998.87 Za
2.180 oseb, ki prihajajo z območij BiH, kjer je njihov narod
večinsko prebivalstvo, je veljavnost začasnega zatočišča
potekla konec julija 1997. Od teh se jih je 1.300 vrnilo v BiH v
mesecu juniju, juliju in avgustu.88 V avgustu je bilo še okrog
5.020 oseb z začasnim zatočiščem, od teh 2400 še v 12
begunskih centrih. Te osebe lahko zaprosijo tudi za druge
oblike bivanja v Sloveniji, bodisi za status begunca ali za
status tujca z dovoljenjem za začasno prebivanje. V zadnjih
treh letih je okoli 4.000 beguncev dobilo dovoljenje za začasno
prebivanje. Med osebami z začasnim zatočiščem je okrog
1.200 oseb, ki jim je vlada že aprila 1996 iz humanitarnih
razlogov podaljšala začasno zatočišče do konca 1997. leta.
Te osebe so lahko zaprosile za podaljšanje zatočišča do
konca junija 1998.

Opis stanja
V letih od 1991 do 1995 je bilo skupno vloženih 90 vlog za
priznanje statusa begunca. Leta 1995 je bilo vloženih šest in
rešenih 17 primerov. Pozitivno sta bili rešeni dve vlogi, kar je
prvič, da je Slovenija podelila status begunca. Od 7 vlog,
vloženih za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz
humanitarnih razlogov, so bile pozitivno rešene tri vloge.86
Republika Slovenija se je konec leta 1991 srečala tudi s
pojavom množičnega begunstva. Ocena največjega
dnevnega števila oseb v Sloveniji, ki so pribežale z območij
vojnih spopadov na Balkanu, je bila okoK 60.000. Zaradi
odhoda v druge države, pa tudi že na vama območja njihove
domovine se število oseb z začasnim zatočiščem zmanjšuje.
V letu 1993 je bilo evidentiranih 31.118 iskalcev začasnega
zatočišča, v letu 1994 se je število zmanjšalo na 24.100,
decembra 1995 pa je bilo 18.806 oseb z začasnim zatočiščem.
Po podpisu mirovnega sporazuma konec leta 1995 in v upanju
urejanja razmer na območju Bosne in Hercegovine se
postopno, prostovoljno vračanje oseb s statusom začasnega
zatočišča nadaljuje. Pri tem je treba opozoriti, da je anketa, ki
je bila izvedena med begunci v decembru 1995, pokazala, da
jih približno 7.500 želi ostati v Sloveniji in da bodo zaprosili za
dovoljenje za bivanje. Glede repatriacije kljub večkratnim
dogovarjanjem tudi še ni sporazumne rešitve z vlado
Republike Bosne in Hercegovine.

Na podlagi mnenja UNHCR, da razmere v entitetah BiH, kjer
narod predstavlja manjšino, še vedno niso zrele za množične
vrnitve, je vlada RS sprejela stališče, da se začasno zatočišče
za te osebe podaljša. Posledično bo sprejeta tudi uredba o
spremembah in dopolnitvah omenjene uredbe.

Osnutek zakona o azilu, ki določa pogoje in postopke podelitve
azila kot oblike podeljene zaščite iz razlogov določenih v Ženevski
konvenciji in Newyorškem protokolu, humanitarnih razlogov in
razlogov po zakonu o začasnem zatočišču deli azilante (osebe,
ki so pridobile azil) v tri kategorije:
• azilant statusa A je oseba, ki je pridobila status begunca,
• azilant statusa B je oseba, ki je pridobila azil iz humanitarnih
razlogov,
• osebe z začasnim zatočiščem.88

zatečenimi (sur place) begunci, osebami, ki so že bile v Sloveniji
zaradi drugih razlogov in so postale begunci zaradi okoliščin v
svoji državi, ki so se spremenile med njihovo odsotnostjo. Slovenija
je pribežale begunce opredelila kot začasne. Ker je njihovo število
hitro naraščalo, je vlada ustanovila Urad za priseljevanje in
begunce kot ustanovo, ki bi med drugim vodila begunsko politiko
in prevzela organizacijo nastanitve in oskrbe beguncev. Avgusta
je bilo sklenjeno, da državljani Bosne in Hercegovine ne morejo
več vstopiti v Slovenijo, da se začasni begunci prenehajo
evidentirati in da se status začasnega begunca preneha
podeljevati.90 Po 10.8.1992 so begunci vstopali nezakonito, vendar
je bilo načelo nevračanja spoštovano, jeseni 1993 pa je bila zaradi
izenačitve statusa vseh začasnih beguncev izvedena registracija
začasnih beguncev. Mogoče je torej ugotoviti, da je Slovenija
kljub pomanjkanju zakonodaje na tem področju relativno uspešno
v skladu z mednarodnimi standardi, priporočili in pomočjo
mednarodnih in drugih organizacij reševala problematiko začasnih
beguncev.

Spomladi leta 1992 se je namreč tudi Slovenija srečala s pojavom
množičnega begunstva, z de facto begunci, ki so pribežali zaradi
vojn na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, hkrati pa tudi s t. i.

K

Poročilo o delu Ministrstva za notranje zadeve za leto 1995. Poročevalec,
št. 33, str. 63.
"M ULRS, št. 41/97.
Nevladne organizacije so kritične glede omenjene vladne uredbe in menijo,
da razmere v Bosni in Hercegovini še niso zrele za vrnitev, predvsem za
socialno varnost vračajočih.
" Zakon o azilu. Osnutek. Ministrstvo za notranje zadeve. Projektna skupina.
Ljubljana, 12. december 1996, str. 13.
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O tem Marolt, 1994, str. 329-330.
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:

Zakon o začasnem zatočišču je bil sprejet spomladi 1997. leta
kot fleksibilen dodaten instrument, ki je zapolnil vrzel med
obvezujočim načelom nevračanja in diskrecijsko naravo azila v
ustreznih okvirih sedanjega mednarodnega begunskega prava
in prava človekovih pravic."

temeljne mednarodne akte, da bi med drugim tudi pokazale, da
so usposobljene za sprejem v takšne organizacije, kot je Svet
Evrope.
• Slovenija mora razvijati vseobsežno begunsko politiko, ki bo
usmerjena tako na ravnanje z množičnimi begunskimi tokovi,
kot posameznimi begunci. Glede na mednarodne obveznosti je
najpomembnejše načelo nevračanja (non refoulemenf).
• Vlada mora presoditi, v kolikšnem obsegu bo sodelovala z
drugimi državami predvsem pri delitvi bremen ob večjih
begunskih krizah, pri pomoči beguncem in pri njihovi vrnitvi v
domovine ter prizadevanjih za zmanjševanje konfliktov in drugih
razmer, ki begunske tokove povzročajo. Pri tem bi morala
predvideti, kolikšna politična, ekonomska in moralna sredstva
je pripravljena prispevati za reševanje begunske problematike.

Republika Slovenija bo morala tudi v prihodnje nakazati, kakšno
vlogo namerava igrati posebno glede na tiste države, iz katerih
prihajajo ali bodo prihajali begunci, in kako bo uskladila svoje
nacionalne interese z mednarodnimi obveznostmi do beguncev.
Pri tem je treba upoštevati tri premisleke:
• Oblikovanje azilske politike oziroma begunske politike v širšem
smislu je priložnost za državo, ki se še vedno bori s svojo
preteklostjo, da bi dosegla legitimnost v očeh mednarodne
skupnosti. Mnoge države srednje in vzhodne Evrope so sprejele

t

" Felicita Medved, 1997: Slovenia's experience in dealing with temporary
protection: tovvards policy consolidation? Referat. The Raoul VVallenberg
Institute of Human Rights and Humanitarian Law, University of Lund and
Ceifo, Stockholm University. Stockholm, od 14. do 15. marca 1997; Felicita
Medved: Temporary protection in Slovenia. V Janina W. Dacyl (ed.): International Burden-Sharing in Mass Flight Situation (v tisku).
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III. DEL
INTEGRACIJSKA POLITIKA PRISELJENSKA POLITIKA

ius domicili, medtem ko se Švica in Nemčija še vedno močno
oklepata načela porekla oz. krvne zveze, ius sanguinis. Nekatere
države, med drugim Švedska, Danska, Norveška, Nizozemska
in deli Švice, so tujim rezidentom naklonile aktivno volilno pravico
na lokalni in regionalni ravni.

11 'Laissez faire' ali spodbujanje integracije

Ne glede na različne pristope se je izkazalo, da so si problemi, ki
se pojavljajo v različnih oblikah in obsegih, v marsičem podobni.
Ekonomski in socialni status priseljencev je v povprečju nižji v
primerjavi z nepriseljenim prebivalstvom, stopnja brezposelnosti
višja kot za domače delavce, stopnja izobrazbe njihovih otrok v
povprečju nižja, poseben problem pa je segregacija priseljencev
znotraj velemestnih, pa tudi drugih mestnih središč.

Priseljenska (imigrantska) politika, pogosto imenovana
integracijska, zadeva vključevanje priseljencev v večinsko
družbo. Na splošno lahko govorimo o dveh osnovnih pristopih do
priseljenih tujcev glede na to, ali država razvija predvsem politiko
začasnega ali predvsem politiko stalnega priseljevanja. Pri tem
lahko omenimo, da so države zahodne Evrope - kjer je bilo
priseljevanje po drugi svetovni vojni sicer podobno, a vendarle za
posamezne države specifično, pri čemer predvsem izstopajo
nekdanje kolonialne sile - dokaj različno uravnavale vstop
migrantov na svoja ozemlja ter tudi, soočene s kulturno različnostjo
priseljencev, način njihovega vključevanja v večinsko družbo.
Države, naklonjene politiki začasnega bivanja tujcev v obliki t. i.
rotacijskega sistema gostujočih delavcev, so poskušale razviti
sistem, ki je glede na potrebe poslovnega ciklusa ali
prestrukturiranja gospodarstev razvitih držav spodbujal vrnitev
gostujočih delavcev v matične države ter pogosto omogočal
odpuščanje tujih delavcev z dela in posredno prepoved prebivanja.
Takšen sistem je morda najdosledneje deloval v Švici, manj pa v
Nemčiji. Nekatere druge države, kot na primer Velika Britanija in
Švedska, so vodile politiko stalnega priseljevanja, Francija in
Nizozemska pa nekakšno kombinacijo obeh oblik. Skupne
značilnosti sedanjih priselitvenih politik razvitih držav so vedno
večja omejevalnost, selektivnost in visoka organiziranost s čedalje
večjo medsebojno kooperativnostjo in usklajevanjem dela med
različnimi organizacijami in agencijami znotraj države,
specializiranimi za posamezne vidike politike priseljevanja.
Skupna značilnost učinkov politik razvitih držav je v tem, da je
tudi v državah, ki so vodile politiko gostujočih tujih delavcev, večina
'gostov' ostala. Tako je tudi tam prišlo do spoznanja, da so sicer
hoteli delovno silo, prišli pa so ljudje.

Danes je prav vključevanje priseljencev v večinsko družbo eno
od osnovnih, nerešenih vprašanj politik priseljevanja razvitih držav
in harmonizacije teh politik v okviru Evropske unije, vendar je v
literaturi in v izjavah vlad mogoče spoznati temelje soglasja o
tem, da je integracija nujna.92
Vprašanje, ki se tu zastavlja, je, ali bi bilo smiselno, da Republika
Slovenija uvede formalno integracijsko politiko? Ali naj vlada vlaga
določena finančna sredstva v ustanovitev integracijskega sistema,
ko se še bori s stroški gospodarske tranzicije? Če bi bil integracijski
sistem z razvito infrastrukturo za sprejem in integracijo
priseljencev privlačen za nadaljnje priseljevanje, potem je odgovor
verjetno negativen. Po drugi strani pa bi bil odgovor pozitiven, če
bi bila cena neintegracije z vidika ekonomskih, političnih in
človeških vidikov večja kakor cena integracijskega programa.
Naše mnenje je, da mora Republika Slovenija oblikovati aktivno
priseljensko politiko, ki bo zastavila smernice reševanja zapletenih
in odprtih dilem načinov vključevanja zakonitih priseljencev v
slovensko družbo. Priseljevanje v Slovenijo lahko v obdobju po
drugi svetovni vojni označimo za množično, saj priseljenci
predstavljajo približno desetino prebivalstva države. Zaradi
kulturne in etnične različnosti priseljencev se tudi v Republiki
Sloveniji odpirajo podobni problemi kot v drugih evropskih državah.
Na občutljivost problematike opozarja tudi prehod velike večine
priseljencev iz internih v mednarodne, kar je vplivalo na
spremenjene razmere glede različnih vrst pravic, med katere se
štejejo tudi socialno-ekonomske, kulturne, politične in
državljanske.93 Glede na omenjeno in glede na relativno majhnost
slovenskega kulturnega prostora, občutljivost mlade državne
suverenosti in občutljivost ljudi za njihovo kulturo menimo, da bi
nedorečenost ali prepuščanje, da se integracija odvija sama po
sebi, pomenila več tveganja kot aktivna priseljenska politika. Prav
tako menimo, da želja Slovenije, da postane članica Evropske
unije, pomeni posredni pritisk na državo, da razvije integracijski
program.

V povezavi s takšnimi načini razmišljanja, tesno povezanimi z
različnostmi zgodovinskega kulturnega in političnega razvoja,
predvsem pa razumevanja koncepta nacionalnosti in nacionalne
države, so se tudi integracijske politike posameznih držav razvijale
dokaj različno, zadevale različna življenjska področja in različne
kategorije priseljencev. Kjer je bilo priseljevanje tujcev mišljeno
kot začasen pojav, ki je po logiki neučinkovitosti sistema postal
trajen pojav, so gostiteljske družbe še vedno antagonistične do
priseljencev in bi v skrajnem primeru najraje, da se tujci vrnejo
domov. Države, ki so vodile politiko stalnega priseljevanja ali se
prej zavedle mita začasnosti, so se odločile za dejavnejšo
integracijsko politiko. Pri tem so nekatere iskale modele tudi v
izkušnjah čezoceanskih držav, vse od 'talilnega lonca' do
'kanadskega multikulturalizma', vendar se je v Evropi edino
Švedska v sredini sedemdesetih let tudi uradno razglasila za
večkulturno. Še posebno je različnost pristopa do priseljencev
izražena v pristopu do naturalizacije in političnih pravic. Tako na
primer v Franciji in Švedski naturalizacija temelji na načelu
območja, ius soli, v kombinaciji z načelom dejanskega bivališča

Naše razmišljanje o oblikovanju priseljenske politike Republike
Slovenije je razdeljeno na dva dela. Najprej je dan predlog smernic
integracijske politike z opredelitvijo pojmov večkulturnosti in
integracije in nato predlogi za priseljensko politiko. Ti so različne
narave in sestoje tako iz splošnih usmeritev in konkretnih ukrepov
ter zadevajo naslednja področja (tabela 7):

K

Sixth Conference olEuropean Ministers Responsibie lorMigration Affairs.
European Committeeon Migration (CDMG).Warsaw, 16-18 June 1996. Draft
Final Communique.
93
Glej tudi Peter Klinar, 1993: Ekonomski, socialni in politični položaj imigrantov.
Slovenija in Evropska konvencija o človekovih pravicah. Ljubljana: Svet za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, str. 91-100; Felicita Medved,
1995: The internationalisation ollhe inlernal immigration: citizenship and Ihe
work perm it system in Stovenia. Referat. First British-Slovene Geographical
Seminar. London, 20. do 23. septembra 1995. University of London. School of
Slavonic and East European Studies.
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Tabela 7: Integracijska politika
cilji politike

priseljenska politika

splošna družbena politika

12 Načela integracijske politike Republike Slovenije

Cilji integracijske politike so zastavljeni kot smernice
oblikovanja državne politike na različnih področjih
družbenega življenja in kot konkretne dejavnosti
države in lokalnih skupnosti. Predlagamo, da se cilji
integracijske/priseljenske politike Republike
Slovenije visoko zastavijo, in za glavne smernice
dolgoročne integracijske politike predlagamo načela
enakopravnosti, svobode izražanja kulturne
identitete in vzajemnega sodelovanja.

Predlog temelji na tem, da morajo vsi člani
demokratične družbe težiti k enakopravnosti,
medtem ko svoboda do izražanja kulturne identitete
izhaja iz temeljnih pravic in svoboščin članov
družbe. Iz tega izhaja tudi potreba in pravica do
sodelovanja med člani družbe. Za družbo, ki je
preprežena z etnično in kulturno drugačnostjo, je
sodelovanje med njenimi člani pogoj, ki omogoča
preprečevanje sporov ter različnim kulturam ne le
njihov razvoj, temveč tudi bogatenje razvoja celotne
družbe.

Ta načela predlagamo po skrbnem premisleku ob upoštevanju
izkušenj, specifičnih razmer in dolgoročnih usmeritev Republike
Slovenije. Upoštevali smo tudi sodobne razmere v svetu in
nakazane trende ter izkušnje različnih držav. Te vodijo do
spoznanja, da je oblikovanje aktivne politike enakopravne
integracije priseljencev v družbe priseljevanja eno od glavnih in
nujnih nalog držav Evrope in sveta.

• da glede na aktualnost in izražene nujnosti po zbliževanju
integracijskih politik držav Sveta Evrope sklepamo, da bodo
sčasoma podobna načela pridobivala vse večjo vlogo znotraj
harmonizacije priseljenskih oz. integracijskih politik držav Evrope
ali se jim vsaj približevala,
• da cilji Republike Slovenije glede polnopravnega članstva v
Evropski uniji med drugim temeljijo na načelih in vrednotah
spoštovanja prava, človekovih pravic, demokratičnosti, socialne
pravičnosti in kulturnega pluralizma.95

Pri tem smo še posebej upoštevali:
• ustavo Republike Slovenije,
• dejstvo, da Republika Slovenija ni le država slovenskega naroda,
temveč vseh državljanov, med katerimi je okrog deset odstotkov
priseljencev in mnogo manj (okrog deset tisoč) pripadnikov
avtohtonih narodnih skupnosti, ter da načela in zakonodaja, ki
urejajo razmerja in razvoj avtohtonih narodnih skupnosti,
presegajo ureditve v številnih drugih državah Evrope,
• da je bila etnična, jezikovna in kulturna geografija prostora
Republike Slovenije, z izjemo kratkotrajnega obdobja v začetku
petdesetih let, vedno pluralna, čeprav se je v zadnjih nekaj
desetletjih spremenila sestava heterogenosti in njene poselitve.54
Večji delež pripadnikov večjemu številu etničnih in kulturnih
skupin kot pred desetletji, pa tudi večje število večkulturnih
oseb v slovenski družbi ob hkratnih procesih globalizacije in
lokalizacije zadajajo slovenski družbi določene zahteve tako za
sprejem novih priseljencev kot za oblikovanje priseljenske politike
in splošne večkulturne družbene politike,
• da sta kultura in jezik poglavitna elementa slovenske narodne
identitete, v zgodovinsko-geografskem razvoju zelo pomembna
pri razumevanju in oblikovanju slovenskega naroda, njegove
težnje in dosega politične samostojnosti,

Podobna načela so v svojih integracijskih politikah sprejele tudi
nekatere druge države; zasledimo jih tako v nekaterih evropskih
državah kot v Avstraliji in tudi v večkulturni zakonodaji, ki jo je
konec osemdesetih let sprejela Kanada.96 Švedska je, verjetno
prva v Evropi, podobna načela sprejela leta 1975 v svoji
'manjšinski' politiki. Načela so bila različno razlagana, morda ravno
zato, ker je uradna švedska politika govorila o 'manjšinski' politiki
in požela tudi veliko kritike.97 Kljub temu menimo, da ostajajo
aktualna in da so lahko smernice za integracijsko politiko
Republike Slovenije.

,s

Strategija Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo. Poročevalec
Državnega zbora RS, št. 48, 1997, str. 7.
Glej na primer John Atchison, 1993: The Symbiosis ol Assimilation and
Multiculturalism. University of New England, Australia. 22 str.; VVhite Paper
on Immigration and Multi-cultural Norway, 1997.
"Tomas Hammar (ur.), 1985: European Immigration Policy. A Comparative
Study. Cambridge University Press; Alexandra Alund, Carl-UIrik Schierup
(ur.), 1991: Paradoxes ol Multicuturalism. Aldershot: Avenbury; Felicita
Medved, 1993: Svvedish multiculturalism: the čase of Slovene immigrant
organisations. Geographica Slovenica 24. Univerza v Ljubljani: Inštitut za
geografijo, str. 93-104.
86

" Ker so podatki o narodnostni pripadnosti ob popisih splošno dobro znani,
jih posebej ne navajamo. Sicer glej Statistični letopis 1995, str. 71.
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Če bi ta načela razlagali kot pravice, ki bi takoj in v polnem smislu
nadomestile različne izhodiščne položaje posameznikov in
kulturnih skupin v družbi, so takšni cilji seveda utopični. Če pa se

razlagajo predvsem kot enake pravice in dolžnosti posameznikov
in so dopolnjene s težnjo po zagotavljanju enakih možnosti, so
mnogo bolj realistični.

nika in gojenja lastne kulture v skladu z zakoni in
temeljnimi vrednotami Republike Slovenije; ter cilj
vzajemnega sodelovanja v smislu pravice do
udejstvovanja in odgovornosti vseh v kontinuiranem
procesu ustvarjanja skupne družbe.

Cilj enakopravnosti bi morali razumeti kot
zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in
civilnih pravic; cilj svobode kot pravico do izražanja
kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja
osebne identitete in integritete vsakega posamez-

12.1 Pojem večkulturnosti

še ostreje, novi kulturni rasizem. Bistvo teh kritik je, da
enostransko poudarjanje kulturne identitete priseljencev na
splošno vodi v diskriminacijsko poudarjanje različnosti in da se
težnja k poudarjanju različnosti kultur odvija na račun ukrepov, ki
bi se morali sprejeti v boju proti ekonomskim in drugim strukturnim
neenakostim. Druga značilnost je, da se pojem večkulturnosti
navadno uporablja za nekaj, kar naj bi se tako ali drugače tikalo le
priseljencev.

Pojem večkulturnosti ali mnogokulturnosti (multikulturnosti) in
večkulturne družbe se tako v Sloveniji kot v svefu različno
opredeljuje in na različne načine tudi uporablja tako v vsakdanjem
govoru kot v uradnih pogovorih. Pogosto se uporablja brez
reflektiranja, a skoraj vedno kot nekaj, za kar si je treba
prizadevati, ker je nekaj pozitivnega. Pogosto se izraz
večkulturnost uporablja kot sinonim za večetnično družbo. Po
našem mnenju je opis neke družbe kot večkulturne družbe prav
v tem, da pojem zajema več razsežnosti in ne le etničnost. Naša
razmišljanja o integracijski politiki Republike Slovenije temeljijo na
viziji prihodnosti slovenske družbe kot večkulturne družbe, vendar
ne na označevanju večkulturne družbe, ki bi obstajala iz različnih
etničnih 98
skupnosti različnih jezikov in kultur v smislu 'narodnih
manjšin'. Da bi namreč etnične 'manjšine' priseljencev lahko
dologoročno obstajale kot 'narodne manjšine', bi bili potrebni
določeni pogoji, kot so med drugim geografska koncentracija in
kontinuiranost, številčna moč in najverjetneje tudi stalno
priseljevanje ali ustvarjanje družin znotraj določenih etničnih
skupin.Takšen pogled na preživetje etničnih skupnosti priseljencev
se ujema z rezultati raziskovanj, saj večina raziskovalcev meni,
da skupnosti priseljencev pogosto že po nekaj generacijah izgube
značaj strnjenih etničnih in jezikovnih skupnosti, posebno še če
niso pod večjimi zunanjimi pritiski, ki povečujejo notranjo
povezanost skupine. To seveda ne pomeni, da se hkrati in še
daleč v naslednje generacije ne razvijajo drugačne oblike
povezanosti, tudi na temeljih etničnosti, ki jih med drugim omogoča
tudi sodoben razvoj komunikacijskih tehnologij."

Čeprav je za javnost in javno mnenje, ki naj bi tudi bilo ena od
osnov oblikovanja politike, seveda lahko begajoče, kadar je
določen pojem nejasen, v različnih definicijah večkulturnosti ne
moremo izločiti le ene kot edino 'prave'. Da se skupnost
znanstvenikov in raziskovalcev ne odloča za eno definicijo
večkulturnosti, ni nepričakovano, temveč kvečjemu samoumevno. Za raziskovalca je definicija pojma del samega
raziskovanja in analize. Različne definicije pojma služijo za različne
vidike tistega, kar naj bi se raziskovalo.
Zato je smiselno, da se razlikuje med multikulturalizmom kot ciljem
in ideologijo, ter večkulturnostjo kot opisom.100 Zastavljanje
multikulturalizma kot cilja ni povsem neproblematično. Če se pri
tem misli na večetničnost, kar je najpogostejše, bi zagotovitev
takšnega cilja lahko pomenila uvedbo kvot za novo priseljevanje
članov neke etnične skupine. Če naj bi se kot najboljši tip družbe
razvila takšna večkulturna družba, potem bi obstoj izvornega
(avtohtonega)10 prebivalstva neke države lahko bil v nevarnosti
'preživetja'. ' Po drugi strani pa izkušnje družb, kjer se
prebivalstvo neenakopravno deli in kategorizira v različne etnične
(pod)skupine z različnimi pravicami, vzbujajo skrb in so večkrat
tudi usodne.

V nekaterih državah, predvsem anglosaksonskih, obstaja tudi
kritičnost proti temu, kar se lahko imenuje večkulturna retorika ali

"Tu dodajamo dve pripombi. Prvič, tu se ne ukvarjamo z avtohtonimi narodnimi
skupnostmi, vendar bi želeli opozoriti, da načela in zakonodaja, ki urejajo
razmerja in razvoj avtohtonih narodnih skupnosti, presegajo ureditve v
številnih drugih državah Evrope, pri čemer je zagotovljen glas tako za
madžarsko kot tudi italijansko narodno skupnost v Državnem zboru
najpomembnejša pridobitev po osamosvojitvi Slovenije. Ureditev razmer in
zakonodaje za romsko skupnost ne zasluži tako pozitivne ocene. Drugič,
načelno odklanjamo izraz 'manjšina' ker se nekateri njenih pomenov ne
nanašajo le na številčnost. Do tega zavzemamo enako stališče, kot ga je
sprejela uradna slovenska politika do avtohtonih narodnih 'skupnosti', v
večji meri pa tudi javnost. Glej med drugim Boris Jesih, s sodelavci, 1994:
Ethnic Minorities In Slovenia. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja;
Felicita Medved, 1995: Slovenien • vinnare i Jugoslaviens sflndertall. Stockholm: tnvandrare & MinoriteterA: 30-33; Felicita Medved, 1996: Slovenias
bevisbyrde. Nordisk Ostforum 2. Oslo, Stockholm, Copenhagen, Boston:
Scandinavian University Press.
" O tem priča tudi razvoj skupnosti slovenskih izseljencev po svetu.
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Felicita Medved, 1997: Politika priseljevanja (2) Delo. Priloga Znanost, 21.
maja.
101
Glej na primer razpravo o dilemah Kanade in Ouebeca, med drugim tudi v
povezavi z jezikovno politiko in politiko priseljevanja v Felicita Medved,
1997: Preživetje in multikulturalizam: Politično-geografski dualizem Kanade
in Ouebeca. Razprave in gradivo 32. Ljubljana: Inštitut za narodnostna
vprašanja, str. 177-203. Naj kratko dodamo, da Quebec za svojo Inačico
multikulturalizma uporablja izraz 'interkulturalizam'. V svojih programih in
zakonodaji ima zastavljene kolektivne cilje francosko govorečih Ouebečanov
In ima uzakonitev francizacije v šolstvu, gospodarskem življenju In
geografskem pejsažu za enako pomembno kot v kanadsko ustavo vključeno
listino o človekovih pravicah in svoboščinah.
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Za integracijsko politiko Republike Slovenije
predlagamo, da se pojem večkulturnost uporablja
kot opisni pojem. Prednost takšne opredelitve pojma
je, da se lahko uporablja kot opis celotne družbe in
ne le dela prebivalstva. S tem večkulturnost ni le

vprašanje priseljenske politike, temveč splošne
družbene politike. Nadalje takšna opredelitev pojma
omogoča, da se lahko večkulturna družba opredeli
s tem, da se izpolnijo določena merila.

Menimo, daje etnična, jezikovna in kulturna večplastnost bogastvo
prebivalstva Slovenije in dovoljšnje merilo, da se slovenska družba
opiše kot večkulturna družba, pri čemer poudarjamo, da pojem
večkulturnosti vsebuje več kot le etnično razsežnost.

smo jo tu imenovali priseljenska (imigrantska) politika, imenuje
integracijska, saj se večinoma nanaša na integracijska vprašanja.
Seveda to ni edini pomen, za katerega se uporablja izraz
integracija. Podobno kot večkulturnost je tudi integracija izraz, ki
ga je možno napolniti z vrsto različnih, pogosto nasprotujočih si
pomenov. Integracija se tako včasih nanaša na opis situacije
priseljencev na trgu dela, na možnost ohranjanja in razvoja lastne
kulture, n& opis etničnih odnosov v družbi in še na marsikaj, kot
na primež na integracijo prostora, tako geografskega kot
družbenega. V tem smislu je bil izraz uporabljen tudi v poglavju o
evropski integraciji. Za nekatere je integracija skorajda sinonim
za asimilacijo in ne kot spet za nekatere druge izraz za njeno
nasprotje. Vendar se glede na že prej omenjene probleme, s
katerimi se srečujejo družbe priseljevanja, in ukrepe, ki se ali naj
bi se sprejeli za izboljšanje razmer priseljencev, pogosto govori o
nujnosti izboljšanja integracije priseljencev v večinsko družbo
države priselitve.

Seveda iz takšnega opisa slovenske družbe še ne izhaja kot
samoumevno, niti kako se na
bosta država in družba do te
večkulturnosti obnašali niti kai i storita, temveč le to, da mora
multikulturnost dobiti svoj pomen v politiki in ukrepih družbe. Do
večkulturnosti je treba razviti določen odnos. Kako se bo to odvijalo,
je vprašanje, ki mora biti z izhodišč temeljnih vrednot slovenske
družbe, njene zgodovine in prihodnosti predmet stalne razprave
in zavzemanja stališč v demokratičnem procesu. Pomembno pa
je, da demokratični sistem zrcali dejstvo družbene večkulturnosti.
12.2 Pojem integracije
Integracija je pojem, ki vsebuje zelo različne pomene. Pogosto se
uporablja v smislu želja po enakopravnosti na področju socialnih,
ekonomskih in civilnih pravic. V tem pomenu se pogosto govori o
'strukturni integraciji'. Zato se vse od konca osemdesetih let v
nekaterih državah zahodne Evrope politika do priseljencev, ki

Ker pojem integracije vsebuje več pomenov, smo se odločili, da v
namene oblikovanja priseljenske politike Republike Slovenije ne
bomo definirali pojma integracije, temveč opisali namene in
procese priseljenske politike.

Če je za namene oblikovanja priseljenske politike
treba opredeliti pojem integracije, menimo, da je
najboljše, da se omeji na strukturna razmerja. V
demokratičnih in pluralističnih družbah integracija
ne zajema le prilagoditve posameznika, temveč tudi
prehode meja med večinsko družbo in različnimi
skupinami priseljencev in drugih skupin družbe, torej

pluralizacijo državljanstva in kulturnih pripadnosti
ter povezav družbe na splošno. Politika in ukrepi,
ki so usmerjeni v integracijo, so torej opredeljeni s
tem, da morajo priseljenci pridobivati enake pravice
in možnosti, kot jih imajo državljani, vključno s
svobodo do drugačnosti.
<?

Glede na to integracija ne more biti opis stanja, temveč normativni
koncept. Popolne enakosti ni in celo svoboda do drugačnosti ima
vedno svoje omejitve. Vendar priseljenci ne morejo biti le objekt v
smislu 'integracije priseljencev'. Država in organi lokalnih skupnosti
lahko članom družbe zagotovijo le dobre pogoje za uspešno
življenje, vendar so posamezniki, družine, različne skupine in
skupnosti same tiste, ki bolj ali manj zavestno 'izbirajo', ali se
bodo 'integrirale'.
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Integracija je torej proces v določeno smer, ki ga je mogoče
'meriti' in ovrednotiti le v strukturnih razsežnostih, na primer na
trgu dela, v politični participaciji, v zdravstvenem stanju in podobno.
Kakor hitro želimo meriti stopnjo kulturne svobode, je vrednotenje
integracijskega procesa mnogo bolj zapleteno.
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predlaganih načel enakopravnosti, svobode izražanja kulturne
identitete in vzajemnega sodelovanja vseh prebivalcev Republike
Slovenije.

Politični cilji priseljenske politike so oblikovani na podlagi

diskriminaciji, neenakopravnosti in nestrpnosti,
• priseljenska politika izhaja iz stališča, da so
priseljenci avtonomni in suvereni posamezniki z
lastnimi sposobnostmi in odgovornostjo, ki bodo
pripomogle k blaginji celotne slovenske družbe,
• glavna usmeritev priseljenske in splošne
družbene politike je po našem mnenju v tem, da
imajo vsi, ki imajo pravico do bivanja v Sloveniji,
pravico do udejstvovanja in odgovornosti v
družbenem življenju ne glede na narodnost, raso,
rojstvo, spol, jezik, izobrazbo, gmotno stanje,
družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje,
• glede na to je cilj enak za vse prebivalce
Republike Slovenije, zato politika ne sme
razlikovati med priseljenci in Slovenci, temveč
vse obravnavati kot enakovredne člane družbe.
Pri tem se pogoji in možnosti lahko spreminjajo
glede na deleže pomoči, ki jo država in organi,
lokalnih skupnosti zagotavljajo glede na jezikovne
in kulturne razmere.

• glavni cilj priseljenske politike je, da sčasoma
pridobijo vsi, ki so se priselili v Republiko
Slovenijo, enake pravice, dolžnosti in možnosti,
kot jih imajo državljani Republike Slovenije. Cilj
temelji na našem mnenju, da mora biti cilj
Republike Slovenije družba, kjer imajo vsi ne
glede na svoj izvor enake možnosti in so tudi
enakopravno obravnavani,
• priseljenska politika bo usmerjena k integraciji na
podlagi individualnih pravic normativnega
multikulturalizma,
• ukrepi, ki so potrebni za integracijo priseljencev
se bodo sprejemali tudi v okviru splošne družbene
politike, ki bo prav tako usmerjena k integraciji,
• priseljenska in splošna družbena politika bosta
izhajali iz upoštevanja dejstva etnične, jezikovne,
kulturne, verske in socialne večplastnosti
slovenske družbe. To dejstvo se mora kazati v
politiki in težiti k ustvarjanju vzajemnega
sodelovanja in spoštovanja ob hkratnem boju proti

13.1 Priseljenska politika
priseljenci izražajo in gojijo lastno kulturo in vrednote
v skladu z zakoni in temeljnimi vrednotami
Republike Slovenije. Pri tem bo imela država
odgovornost za zastavljanje ciljev politike,
dodeljevanje sredstev in odgovornost vodenja,
izvajanja in spremljanja učinkovitosti izvajanja
priseljenske politike prek za to določene osrednje
ustanove.

Pojem priseljenske politike je tu izražen kot cilj in
sredstvo, ki omogoča, da priseljenci čim hitreje
postanejo odgovorni udeleženci slovenske družbe
in pripomorejo k njenemu razvoju. Priseljenska
politika bo vsebovala pravne okvire in družbene
ukrepe, ki bodo spodbujali integracijo priseljencev
v slovensko družbo, preprečevali diskriminacijo in
družbeno obrobnost priseljencev in omogočali, da

13.2 Integracija je nujni cilj
obdobju omogočajo priseljencem, da čim hitreje
postanejo odgovorni udeleženci v slovenski družbi.
Glede na kvalifikacijski čas za slovensko
državljanstvo, ki traja deset let, bi to morala biti
skrajna zgornja meja. Čeprav vsem tujcem z neko
obliko zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji
že po samem vstopu v državo pripadajo določene
pravice in dolžnosti, selektivne in pogosto
omejevalne, se morajo te s časom razširjati. Pri
tem naj se pravice in dolžnosti tujcev rezidentov
razširijo tudi na določene politične pravice.

Družbena in ekonomska integracija priseljencev
mora biti skupna odgovornost slovenske družbe in
priseljencev samih, prav tako pa mora biti eden
glavnih ciljev vladne politike.
Varnost prebivališča, vsaj po nekaj letih, in
razširjanje civilnih in političnih pravic in dolžnosti je
eden od temeljnih pogojev za uspešno integracijo
priseljencev. Posebni ukrepi, ki so včasih tudi
potrebni, morajo biti prav tako kot celotna družbena
politika usmerjeni tako, da po določenem prehodnem
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Težko je spodbijati stališče, da je integracija cilj vsake družbe,
čeprav je v mnogih družbah, in slovenska ni pri tem nikakršna
izjema, pri številnih pripadnikih večinskega prebivalstva prisoten
odpor proti priseljencem in integracijskim ukrepom. Namen
integracijske politike je omogočanje integracije neke družbe s
procesi medsebojnega prilagajanja, strpnega etničnega in
kulturnega sožitja. Ksenofobija, etnocentrizem in rasizem napadajo
spoštovanje do enakosti vseh ljudi, s tem pa tudi do demokratične
družbe. Boj proti tem pojavom je torej pomemben del obrambe
demokracije in temeljnega prepričanja, da morajo biti vsi ljudje
obravnavani enako in z enakim spoštovanjem. To je pomembno
tudi z mednarodnega vidika in za povezovanje evropskega
prostora in ljudi.

javnega življenja, med identiteto in lojaliteto ter tudi naravo in
"lastništvom" države, smo se odločili, naj priseljenska politika
Republike Slovenije temelji na načelih individualnih pravic
normativnega multikulturalizma. Ker je priseljenska politika
povezana z drugimi političnimi vprašanji, ki med drugim zadevajo
tudi mednarodne odnose neke države, v okviru splošnega
programa potrebuje različne pristope.
Integracija je proces. Zato morajo biti tudi njeni cilji zastavljeni kot
proces, ki predpostavlja ustvarjanje enakih možnosti z
zagotovitvijo enakosti pred zakonom in enakih socialnih,
ekonomskih in civilnih pravic. Vlada in vsi drugi subjekti oblasti in
avtoritete, nevladne organizacije, privatni sektor, prebivalci
Republike Slovenije vključno s priseljenci morajo spoznati, da so
dejavnosti, ki omogočajo enakopravnost zakonitih priseljencev v
izobraževanju, zaposlovanju, stanovanjskih razmerah, in visoka
stopnja znanja slovenskega jezika odločilne za uspešno strategijo
integracije.

Glavni problem vlad večine držav priseljevanja je, kako pritegniti
večinsko prebivalstvo, da bo podprlo polno integracijo. Ta problem zahteva pedagoško delo, ki ni kratkoročno. Ena glavnih nalog
vlade tako mora biti zagotavljanje zaščite pred nasiljem ali grožnjo
nasilja. Po mednarodnih priporočilih morajo vlade razviti strategijo
boja proti rasizmu in ksenofobiji, medtem ko je Evropska unija
leto 1997 razglasila za leto boja proti rasizmu.102

Politika njora učinkovito preprečevati, da bi se večje skupine
priseljencev znašle v obrobnem položaju, in je v marsičem
odgovorna za to, kako bodo priseljenci uspeli v slovenski družbi.
Država sicer ne more s še tako dobro politiko korenito spremeniti
položaj vseh ljudi, vendar to ne pomeni, da bi morala opustiti želje
po enakopravnosti vseh, ki prebivajo v Sloveniji. Nasprotno,
postavljati mora takšne okvire, ki težijo k enakopravnosti. Tudi če
razlike med tistimi, ki so v Sloveniji že dolgo, in tistimi, ki so tu le
krajši čas, dejansko obstajajo, je pomembno prekiniti vzorec
marginalizacije bodisi vseh priseljencev ali nekaterih skupin
priseljencev. Nedopustno je na primer, da bi se mladoletni otroci
priseljencev tujcev znašli v slabšem položaju kot otroci slovenskih
državljanov.

Pomembnost podpore večinskega prebivalstva za uvajanje in
izvajanje integracijskih ukrepov je nujna tudi zato, ker je integracija
vedno dvosmerna. To pa hkrati tudi pomeni, da mora biti vlada
sposobna pokazati, da ima nadzor nad priseljevanjem, da torej
spodbuja zaznavo, da večinsko prebivalstvo ni ogroženo in da
ne bo potonilo.
Ker ni pobena družba polno integrirana, tudi ni univerzalnega
modela integracije. Problemi se razlikujejo tako med različnimi
državami in družbami kot med različnimi priseljenci. Ker integracija
in kulturni pluralizem ne zadevata le pravnega statusa priseljencev
ter pravic in dolžnosti tako državljanov kot nedržavljanov, temveč
področja ekonomske, družbene in politične integracije vseh
priseljencev ne glede na državljanstvo ter vzrok ali motiv priselitve,
se vsaka družba prej ali slej sreča s to problematiko. Ker pa le-ta
zadeva med drugim tudi pereča razmerja med "nami" in "njimi",
med vključenostjo in izključenostjo, med zasebno in javno sfero,
med kulturo in politiko, med kulturno različnostjo in organizacijo

Priseljenska politika mora temeljiti na tem, da imajo vsi subjekti
oblasti in drugih avtoritet enako odgovornost do priseljencev kakor
do drugih prebivalcev, poleg tega pa mora biti njihova dolžnost,
da ukrepajo tudi v korist priseljencev, če je to potrebno.
Priseljenska politika mora spoštovati tudi lastne želje priseljenca,
predvsem da jih ne ovira.

102

Glej med drugim European Population Conterence. Recommendations.
Geneva, March 1993. United Nations Economic Commission for Europe.
Council of Europe. United Nations Population Fund. NewYork, Geneva 1994:
United Nations. Recommendation 45; Sixth Conterence of European Ministers Responsible lor Migration Attairs. European Committee on Migration
(CDMG). Warsaw, 16-18 June 1996. Draft Final Communique. Prav tako
imata Svet Evrope in Evropska unija posebni komisiji (European Commission
against Racism and Intolerance - ECRI), ki priporočata sodelovanje med
vladami in spodbujanje 'predstavitve strpnosti in razumevanja priseljencev'
v smislu vplivanja na norme in obnašanje ljudi. Republika Slovenija se je že
dejavno vključila v prvo od njih, predvsem v programih Urada Republike
Slovenije za mladino.
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14 Neposredni instrumenti priseljenske politike
14.1 Državljanske pravice

Državljanstvo je pomemben integracijski ukrep, ki
za nekatere priseljence pomeni boljše možnosti za
integracijo, za druge pa končni korak postopnega
procesa ekonomskega in socialnega povezovanja

z večinsko družbo. Mnoge države spodbujajo mlade
priseljence, predvsem pa tiste, ki so se v državi
gostiteljici rodili in/ali šolali, da sčasoma zaprosijo
za državljanstvo.

Glede na mednarodno pravo države suvereno sprejemajo in
izvajajo zakone, obvezujoče za vse, ki v državi prebivajo, vendar
se samo državljanstvo šteje za polno članstvo v državi.
Državljanstvo posameznikom omogoča temeljne pravice nasproti
državi in posebno odgovornost države do njenih državljanov.
Vendar državljanstvo niso le pravice, povezane s prebivanjem
oz. rezidenco v državi. Državljanstvo je osebni status, Neodvisen
od začasne ali trajnejše odsotnosti. Posebni pravni status tujcev
izhaja iz razločka med tistimi, ki sestavljajo teritorialno prebivalstvo
države, in tistimi, ki so sprejeti kot njeni člani.

Pravice posameznikov so odvisne od pravnega statusa
posameznikov kot formalnih članov politične skupnosti ali kot
prebivajočih članov družbe in ozemeljske suverenosti. Tipologija
pravic s kombinacijo razsežnosti državljanstva in teritorialnega
statusa razločuje štiri različne kategorije pravic. Notranje (interno)
državljanstvo označuje pravice tistih, ki prebivajo v državi svojega
državljanstva, zunanje (eksterno) državljanstvo označuje skupek
pravic, ki jih državljani uživajo v odnosu do države svojega
državljanstva, medtem ko prebivajo zunaj njenega ozemlja. Ti
dve obliki sta tradicionalno prepoznavni in skupno sestavljata to,
kar navadno imenujemo 'nacionalno' ali 'nominalno' državljanstvo.

Raziskovalci migracij v razvitih državah razločujejo med prvim
vstopom priseljencev, to je med prvim dovoljenjem bivanja na
državnem ozemlju, in drugim vstopom, ki zadeva sprejem v
državljanstvo. V zakonih zahodnih držav priseljevanja ni več jasne
dihotomije med državljani in nedržavljani, ki imajo vrsto različnih
pravnih statusov. Pri tem je najpomembnejše, da te analize
zadevajo dejstvo nasprotno dozdevno implicitni tradicionalni pravni
koncepciji, saj tujci niso vidni le kot subjekt ozemeljske suverenosti,
temveč so upravičeni tudi do posebnih pravic v državi prebivanja.
Te pravice so dodane pravicam, ki jih uživajo kot državljani svoje
države, in univerzalnim človekovim pravicam toliko, kolikor so
institucionalizirane v zakonodaji neke države, in toliko, kolikor jih
mednarodna telesa lahko uveljavljajo glede na državne vlade in
sodišča.103

Pravice tujcev stalnih rezidentov, za katere se v mednarodni
literaturi vedno bolj uveljavlja izraz 'denizeni', in pravice
tujcev na
splošno izhajajo iz teritorialnega prebivališča.'04 Skupno jedro
državljanskih pravic tujcev, denizenov in notranjih državljanov se
navadno imenuje 'rezidenčno' državljanstvo. Končno, najmanj
odvisne od državljanstva in območja prebivanja so človekove
pravice, čeprav jih na splošno prebivalcem znotraj svojih ozemelj
jamčijo nacionalne države. Pravne pravice tujcev rezidentov so
torej rezultat kombinacije njihovega zunanjega (eksternega)
državljanstva, njihovih posebnih pravic
kot rezidentov in
univerzalnih človekovih pravic (tabela 8).105

"" Razloček med tujci (začasnimi delavci in begunci), denizeni (stalnimi
rezidenti brez polnega /internega/ državljanstva) in državljani je uvedel
Hammar (1990). Med 13 milijoni nedržavljanov v zahodnoevropskih državah
(brez Združenega kraljestva) je bilo konec 80-ih let 60 % denizenov. Denizeni
imajo enak dostop do socialnih in civilnih pravic kot državljani, vendar nimajo
volilne pravice, razen v nekaterih državah, in to na lokalni in regionalni ravni.
Brochmann opozarja, da lahko denizene nadalje delimo po različnih statusih/
privilegijih kot na primer na zakonite stalne rezidente, politične begunce, v
državah EU na državljane držav članic. Grete Brochmann, 1996: European
Intergration and Immigration from Third Countries. Oslo, Stockholm, Copenhagen,
Boston: Scandinavian University Press.
105
Rainer Baubčck, 1991: Migration and Citizenship. New Community 18:1:
27-48; Rainer Baubčck, 1994: The Integration of Immigrants, Council of
Europe. CDMG (94) 25E.

101 Tomas Hammar (ur.), 1985: European Immigration Policy. A Comparalive
Study. Cambridge University Press;Tomas Hammar, 1985: Dual Citizenship
and Political Integration. International Migralion Review XXI: 1: 123-127;
Tomas Hammar, 1990: Democracy and the Nation-State. Aliens, Denizens
and Citizens in a World of International Migration. Alershot: Gower; Rogers
W. Brubaker (ur.), 1989: Immigration and the Politics of Citizenship in Europe
andNorth America. Lanham, N.Y., London: Universily Press of America; Zig
Layton-Henry (ur.), 1990: The political rights of migrant workers in Western
Europe. London: Sage; Rainer Baub6ck (ur.), 1994: From Aliens to Citizens.
Redifining the Status of Immigrants in Europe. Aldershot: Avenbury.
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Tabela 8: Nominalno in 'rezidenčno' državljanstvo
državljanstvo države
*

da

ne
denizenstvo

interno
državljanstvo

da

/
pravice tujcev

prebivanje v
državi
eksterno
državljanstvo

ne

človekove pravice

X
Vir: Prirejeno po Baubocku, 1991.
državljanstvo manj pomembno, kot je bilo nekoč, medtem ko
nekateri trdijo, da so restriktivne naturalizacijske politike izziv
demokraciji in pojmu enakopravnosti. Ne glede na te poglede je
državljanstvo pomembno v smislu narodno-kulturne identitete in
vprašanje je, ali se bistveni sestavini državljanstva - pravice in
identiteta - z razširjanjem civilnih in socialnih pravic na tuje
državljane resnično vse bolj ločujeta.

Pravice, ki označujejo sodobno državljanstvo v liberalnih
demokratičnih državah po znanem Marshallovem modelu,
navadno delimo na civilne, politične in socialne.106 V novejšem
času se nekateri avtorji zavzemajo tudi107za kulturne pravice v
okviru t. i. multikulturnega državljanstva.
Glede na obstoj kategorije denizenov nekateri menijo, da je

Thomas H. Marshall, 1948/1965: Citizenship and Social Class, v Class,
Citizenship and Social Development. Essays by T.H. Marshall: New York:
Basic Books.
Na primer Stephen Castles, 1994: Democracy and Multicultural Citizenship. Australian Debates and their Relevance for VVestern Europe. V Baubfick
(ur.), 1994.
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se še rešujejo. Ker zakon ni določal kot pogoj prenehanje
prejšnjega državljanstva, obstaja domneva dvojnega
državljanstva oseb, ki so pridobile slovensko državljanstvo
po 40. členu. Področje je politično občutljivo, v zadnjih dveh
letih pa so bili tudi zakonodajni poskusi za poseg v ta status.
Predlaga se, da bi bilo smotrno urediti to vprašanje na podlagi
dvostranskih ali večstranskega sporazuma."0

Državljanstvo Republike Slovenije se pridobi po rodu, z
rojstvom na ozemlju Republike Slovenije, z naturalizacijo, to
je s sprejemom v državljanstvo na podlagi prošnje, in po
mednarodni pogodbi.108 Glede na to, da so bile do ustanovitve
Republike Slovenije priselitve iz drugih republik nekdanje
Jugoslavije opredeljene kot notranje oz. medrepubliške selitve,
je z osamosvojitvijo prišlo do internacionalizacije te migracije,
ki jo je država ob sprejetju osamosvojitvenih zakonov najprej
začela reševati s prehodnimi določbami zakona o državljanstvu. Določba 40. člena je bila namenjena izključno naturalizaciji
državljanov drugih republik SFRJ. Opredelila je pogoje za
pridobitev slovenskega državljanstva, in sicer prijavljeno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji na dan plebiscita o
neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije? dejansko
prebivanje v Sloveniji in vložitev vloge v šestih mesecih od
uveljavitve zakona o državljanstvu. Glede na te pogoje je
170.996 oseb pridobilo slovensko državljanstvo, od teh jih je
bilo 30 odstotkov rojenih v Sloveniji.108 Nekatere vloge prosilcev

Skupno število naturaliziranih slovenskih državljanov se
približuje številu 200.000. V letu 1995 je tako bilo v
državljanstvo sprejetih 1.781 oseb z redno naturalizacijo in
391 z izredno naturalizacijo, pri čemer je bil v več kot dveh
tretjinah razlog za sprejem nacionalni interes. Vloge prosilcev
na podlagi 40. člena zakona o državljanstvu so bile rešene
pozitivno za 191 oseb in zavrnjene 279 osebam, največkrat
zaradi neizpolnjevanja pogoja dejanskega bivanja (200),
nevarnosti za javni red (65) ali za obrambo države (12).'"
Novi slovenski državljani v letu 1995 so v 92 odstotkih postali
državljani držav nekdanje Jugoslavije. Drugi izhajajo iz drugih
držav, od tega 5 odstotkov iz držav Evropske unije in Švice."2

V večini držav naturalizirani priseljenci uživajo enake pravice,
vendar manj varnosti v svojem statusu kakor drugi državljani. Z
redkimi izjemami, se le njim lahko v določenih primerih državljanski
status odvzame (če so obsojeni zaradi resnih kriminalnih dejanj,
nelojalnih dejanj v vojni in drugo)."3

se namreč pogosto razlaga v smislu preprečevanja uvajanja
dvojnega državljanstva v državne sisteme zakonov o
državljanstvu. Tako je možno trditi, da se politično in legalno
zavračanje dvojnega državljanstva v nekaterih državah, kot na
primer v Nemčiji, delno naslanja na mednarodno pravo.
Najpogosteje omenjani primer težav, ki se lahko pojavijo kot
posledica dvojnega državljanstva, je možnost vojaške obveznosti
v obeh državah. V nasprotju s tem nekateri avtorji menijo, da je
kljub temu možno dovoliti dvojno državljanstvo, kadar se
državljanstvo pridobi z naturalizacijo, in da omenjena Strasbourška konvencija pravzaprav ponuja rešitve za ta problem; da torej
ohranitev prvega državljanstva ne bi smela biti ovira za
naturalizacijo. Nadaljnja težava je v tem, da diplomatska zaščita
posameznika, ki je v državi internega državljanstva, ni možna s
strani države eksternega državljanstva. Poleg tega ima dvojno
državljanstvo lahko nasprotujoče si posledice tudi v primerih, ko
so relevantni pravni sistemi obeh držav (kot na primer v
družinskem pravu).

Pri dvojnih državljanih vsaka država običajno obravnava
dvojnega državljana najprej kot svojega. Število primerov dvojnega
(ali pluralnega) državljanstva narašča. V zadnjem času so nekatere
evropske države spremenile zakone o državljanstvu in opustile
zahtevo po izpisu iz prejšnjega državljanstva v primeru
naturalizacije. Na ravni Sveta Evrope tudi potekajo razprave o
odstranitvi ovir za toleriranje dvojnih državljanstev glede na t. i.
Strasbourško konvencijo iz leta 1963."4 Konvencija Sveta Evrope

14.2 Civilne pravice
Civilne pravice, kot so pravica do zbiranja, združevanja in
izražanja ter enakost pred zakoni, so na splošno priznane
človekove pravice, ki so dane ne le državljanom in tujcem
rezidentom temveč vsem, ki se zakonito nahajajo v neki državi. T.
i. jedro temeljnih človekovih pravic, kot sta prepoved mučenja in
dostop do pravne pomoči, se nanaša tudi na nezakonito prisotne
tujce. Civilne pravice, ki omogočajo izražanje političnega mnenja
in politično organiziranje, so bile tujim rezidentom podeljene šele v
zadnjih nekaj desetletjih, in to le v nekaterih državah.

""
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ULRS, št. 1/91, 3. člen)
10
' Ob sprejetju zakona o državljanstvu je bilo ocenjeno, da bo za pridobitev
slovenskega državljanstva zaprosilo 80.000 oseb. Interes za slovensko
državljanstvo je bil dosti večji in najverjetneje temelji na razlogih možnosti
nakupa t. i. družbenih stanovanj s strani slovenskih državljanov - nosilcev
stanovanjske pravice ali najbližjih sorodnikov, ter povečanih napetosti na
Hrvaškem in v BiH. Vloženih zahtevkov za slovensko državljanstvo je bilo
prek 174.000, kar je leta 1991 obsegalo 8,7 odstotka stalnega prebivalstva
Republike Slovenije. Večina pozitivnih odločb je bila izdana do 19. maja 1992.
Predpisi o državljanih in tujcih z uvodnimi pojasnili Alenke Mesojedec
Pervinšek. Ljubljana 1997: ČZ Uradni list Republike Slovenije, str. 32-34.
Prav tam, str. 26.
'" Poročilu o delu Ministrstva za notranje zadeve za leto 1995. Poročevalec,
št.2 33, str. 62.
" Bilten MNZ, Tematska številka 1/ 1997: Migracije, str. 13.
115
Glej o tem na primer Gerard - Ren6 de Groot, 1989: Staatsangehčrigkeitsrecht im Wandel. K6ln:Carl Heymanns Verlag.
Convention for the Reduction of Cases of Plurality of Nationalities and the
Regulation of Military Obligations, Strasbourg 1963.
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14.2.1 Varnost prebivališča

14.2.2 Zaščita družine

Načelo pravne enakosti In pravici do stalnega prebivališča in
vrnitve so najpomembnejši pri razlikovanju državljanov in tujcev.
Varnost stalnega prebivališča je privilegij internega državljanstva,
medtem ko je pravica do vrnitve verjetno najpomembnejša med
pravicami eksternega državljanstva. Te pravice so lahko v manj
popolni obliki razširjene tudi na tujce rezidente.

Med najpomembnejše civilne pravice spadajo tiste, ki ščitijo
družinsko življenje. To pravico je treba upoštevati pri odločitvah o
dovolitivi vstopa in bivanja."6 Prav tako pa jo je treba spoštovati
tudi pri oblikovanju priseljenske politike. To pomeni, da je treba
družine tujcev rezidentov obravnavati po enakih načelih kot
družine lastnih državljanov, upoštevati pa je treba tudi posebne
okoliščine in potrebe drugih kategorij priseljencev in beguncev.

Varnost prebivališča je pomemben element integracijske politike.
V večini evropskih držav lahko tuji rezidenti pridobijo dovoljenja
za stalno prebivanje, pa tudi vizum, ki priseljencem omogoča
vrnitev v državo priselitve oz. ponovno priselitev po daljšem
prebivanju v izvorni ali tretji državi. Vsebina varnega rezidenčnega
statusa se v različnih državah precej razlikuje in je pogosto vezana
na dolgoletne tradicije in izkušnje z imigracijami. Največjo varnost
prebivališča daje naturalizacija, vendar številne države, na primer
Avstrija, Francija, Švedska, Nizozemska in Velika Britanija, dajejo
polno zaščito pred izgonom že različnim kategorijam priseljencev,
ki pri njih prebivajo že dalj časa. Pogoji za pridobitev varnejšega,
stalnega rezidenčnega statusa in drugi pogoji za naturalizacijo so
v različnih državah različni. Vzorec osemnajstih evropskih držav
kaže, da so pogoji vezani na časovna obdobja od petih do
dvanajstih let (tabela 9).

14.2.3 Ekonomske pravice
V mnogih analizah temeljnih pravic državljanstva in v konvencijah
OZN o človekovih pravicah se posebna kategorija ekonomskih
pravic navadno obravnava pod socialnimi pravicami. Tiste
ekonomske pravice, ki se tičejo svobode dela ter dostopa do
proste izbire zaposlitve ali samozaposlitve, vsakomur zagotovljene
pod enakimi pogoji, lahko pojmujemo kot podskupino civilnih pravic,
ki se nanašajo na enakopravnost do angažiranja v gospodarskih
aktivnostih znotraj zakonodaje. Splošne pravne omejitve, ki se
nanašajo na tujce, so se razvile vzporedno z državno ureditvijo
trga dela znotraj nacionalnih držav, vendar so te omejitve pri
samozaposlitvi navadno manj ostro nadzorovane. Najostrejša
regulacija obstaja v državah, kjer so pravni predpisi za rotacijo
gostujočih delavcev zadržani tudi po ponovni združitvi družine in
stalni naselitvi teh delavcev. Po letu 1989 so nekatere države, kot
Nemčija in Avstrija, (ponovno) uvedle posebna sezonska in
kratkoročna dovoljenja za delavce migrante. Ti ukrepi so
predvsem usmerjeni v zaščito pred podeljevanjem denarnih
nadomestil za brezposelnost ter v preprečevanje združevanja
družine in stalnega naseljevanja.

Nekatere kategorije priseljenih tujcev, tuji zakonci državljanov, t. i.
druga generacija priseljencev in begunci s konvencijskim
statusom marsikje lahko pridobijo državljanstvo po enostavnejših
merilih/postopkih. Za oblikovanje politike in zakonodajnih možnosti,
ki omogočajo varnost prebivališča, obstaja več modelov,
ki jih
med drugim priporočajo tudi svetovalci Svetu Evrope."6

O tem Securily ol Residence ol Long-Term Migranls: A Comparalive
Study of law andpractice In European Countries, Council of Europe, Februar
1998. Konsultanti: Kees Groenendijk, Elspeth Guild in Halil Dogan, posebno
str. 129-131.
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Tabela 9: Stalni rezidenčni status in naturalizacija v osemnajstih državah Evrope
država

%
:ujcev v
preb.

zahtevana
dolžina
rezidence

9

Danska

da

varen j
rezidenčni
status:
pravica ali
diskrecija

%
tujcev z
varnim
statusom

dovoIjena
dolžina
odsotnosti

pravica

da

Avstrija
Belgija

varen
rezidenčni
status

5

pravica

>75

1leto

Estonija

20-25

da

3

diskrecija

Francija

6

da

3/10

diskrecija/
pravica

93

3 leta

Nemčija

9

da

5/8

pravica

53

6 mes.

Madžarska

1

da

3

diskrecija

40

Italija

1-2

ne

•

-

Litva

<1

da

-

>75

Nizozemska

5

da

pravica

66

Poljska

<1

da

3

diskrecija

Rusija

<1

ne

-

■-

Slovenija

<1

da

3(8)

diskrecija

10

Španija

1

da

6

pravica

<1

diskrecija

>66
' 72

da

švica

19

da

10/5

diskrecija

Ukrajina

<1

ne

-

-

V. Britanija

4

da

BBHHHBHj

diskrecija

prazno, ni podatkov

5

z 18. leti,
deklaracija

1 leto

-

pridobitev
držav, za
drugo
generacijo,
rojeno v
državi

10

da

Švedska

leta rezidence
za
naturalizacijo

opcija pri 16.
letih
6

-

9 mes

■■■t/,

:

-

6 mes.

-

:

ne

z 18. leti
avtomatino
10

pravica do
naturalizacije

8

ne

10

3 leta Za
naturalizacijo

10

ne

5

opcija z 18.
leti

5

ne

5

ne

10

ne

10

1 leto rezid. za
naturalizacijo
Opcija od
2123 let

6 mes.

12

krajša dolžina
rezidence
za naturalizacijo

-

-

5

ne

>50

do 2 let

5

ob rojstvu
strašem z
naselitv.
dovolj.

-: neaplikativno

Vir: Security of Residence of Long-Term Migrants: A Comparative Study of law and practice in European Countries, Council of
Europe, Februar 1998, str. 121.
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14.3 Politične pravice tujcev
Evrope naj bi za to obdobje veljalo pet let
dejanskega zakonitega bivanja na ozemlju države
priselitve. Po Pogodbi o Evropski uniji državljanom
držav članic, ki prebivajo v drugi državi članici,
pripada volilna pravica na občinski ravni.

Predlagamo, da se pasivna in aktivna volilna pravica
v lokalne predstavniške organe podeli vsem tujcem
po določenem obdobju zakonitega in dejanskega
bivanja v Republiki Sloveniji v skladu s splošnimi
pogoji, ki veljajo za to področje. Po priporočilih Sveta

To bi lahko pomenilo, da je tujcem omogočena le drugorazredna
politična participacija. Vendar obstajajo za dajanje prednosti lokalni
volilni pravici tudi močnejši argumenti. Prvič, prav tako kot nominalni
državljani tudi tujci postanejo člani lokalne skupnosti zaradi svojega
prebivanja v tej skupnosti. Pravica do aktivne udeležbe torej bolj
kot iz nominalnega državljanstva izhaja iz rezidence. Drugič,
lokalne skupnosti so v primerjavi z nacionalnimi državami odprte
za vsakogar, ki zakonito prebiva na državnem ozemlju.'" Lokalna
demokracija torej ne deluje v pogojih omejene ozemeljske
suverenosti kot demokracija na državni ravni. To nakazuje, da
nadzor gibanja ljudi ni nujni pogoj demokratične legitimnosti znotraj
teritorialnih držav. Takšen pogled tudi implicira, da občine niso le
lokalne enote države, temveč posebne politične skupnosti. Pravica
do lokalnega odločanja in samoupravljanja lastnih zadev pod
demokratičnim nadzorom občinskih prebivalcev je poleg tega
lahko pomemben prispevek k bolj neposredni demokraciji.

Temeljna dilema v zvezi s političnimi pravicami tujcev rezidentov
se nanaša na sprejemanje ali zavračanje neskladnosti med
socialno-ekonomskim in političnim položajem trajnejših zakonitih
priseljencev. Kakšni naj bodo dostopi in reprezentacija priseljencev
tujcev na različnih področjih odločanja tako v državi kot v civilni
družbi, je vprašanje, ki bi mu bilo po našem mnenju treba posvetiti
več pozornosti in razviti poglobljeno razpravo. Možnost vplivanja
na odločitve in vzajemno sodelovanje predpostavljata, da ljudje to
možnost tudi dovoljujejo. Naš predlog temelji na tem, da menimo,
da je šele z volilno pravico dana možnost resnične udeležbe
priseljencev v procesih odločanja. Poleg tega je to usklajeno tako
z mednarodnimi priporočili kot tudi že z običajno prakso nekaterih
evropskih držav.
Politične pravice zadevajo zastopanost državljanov v
parlamentarnih telesih in kolektivnih organih odločanja na državni,
regionalni ali lokalni ravni. V mnogih državah ima posameznik
politične pravice s tem, da je državljan in da{ prebiva na ozemlju
države svojega državljanstva. Nekatere države politične pravice
ločujejo od prebivališča in volilno pravico podelijo tudi eksternim
državljanom.

Seveda pa ni razloga, da bi mislili, da lokalne odločitve bolj zadevajo
tujce kakor jih državne, saj so specifične diskriminacije, ki se
tičejo tujcev, ukoreninjene prav v notranje zakonodaje. To je tudi
argument za podelitev volilne pravice za parlamentarne volitve.
Možno je torej zagovarjati mnenje, da bi pod pogoji polnih pravic
že pred možnostjo naturalizacije lahko pripomogli k večji
zavezanosti tujcev rezidentov in manjši naturalizaciji zaradi
instrumentalne racionalnosti.'20

Po običajnem mednarodnem pravu države lahko omejujejo politično
delovanje tujcev, in to ne samo v izjemnih primerih.'"Tujci običajno
nimajo dostopa do javnih funkcij v gostečih državah, obstaja pa
tudi podpora predlogu, da tujci ne bi bili vojaški obvezniki."8

Svet Evrope predvideva volilno pravico tujcev v lokalne
predstavniške organe po petih letih prebivanja.'2' Maastrichtska
pogodba državljanom držav Evropske unije, ki prebivajo v drugih
državah članicah, omogoča aktivno in pasivno volilno pravico v
lokalne predstavniške organe in v Evropski parlament.'22 Kot je
že bilo omenjeno, nekatere evropske države državljanom iz 'tretjih'
držav poklanjajo volilno pravico na komunalni in regionalni ravni,
medtem ko v nekaterih državah Evropske unije, kot sta na primer
Francija in Nemčija, še nadalje ostajajo izključeni iz politične
udeležbe. Španija se je v letu 1997 odločila uvesti nekoliko
drugačen model tako, da bo na komunalnih volitvah omogočena
aktivna volilna pravica tudi rezidentom iz tretjih držav, vendar na
podlagi dvostranskih pogodb po načelu vzajemnosti.'23

Vendar se v zadnjih letih v Evropi poraja težnja, da se priseljenci
tujci vključijo v politično delovanje, vsaj na lokalni ravni, ter da se
jim dovoli ali se celo spodbujajo k sodelovanju v organizacijah v
zvezi s svojo zaposlitvijo. V nekaterih evropskih državah meja
med rezidenčnimi in državljanskimi pravicami in upravičenostmi
ni več jasno začrtana. Tako na primer skandinavske države,
Nizozemska in Irska po večletnem prebivanju v državi, nekatere
že po treh letih tujcem rezidentom podelijo pravico, da volijo in da
so voljeni na lokalni ravni. Združeno kraljestvo daje Ircem in
državljanom Commonvvealtha na svojem ozemlju pravico
participacije na parlamentarnih volitvah. Nova Zelandija je menda
edina država, ki tujim državljanom da splošno volilno pravico.
Lokalna volilna pravica za tujce rezidente se pogosto predlaga in
argumentira na podlagi tega, da lokalna samoupravna telesa v
primerjavi z nacionalnimi parlamenti nimajo zakonodajne funkcije.

"• Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 13. člen; Pakt o civilnih in
političnih
pravicah, 12. člen.
,
1!0
Pri tem je seveda pomembna tudi dolžina zakonitega bivanja.
The Convention on the Parlicipation ol Foreigners in Public Life al Local
Levei,
6. člen.
m
Pogodba o Evropski uniji (TEU), člen 8b; European Union Directive 94/80/
CE. Naj omenimo, da ima Luksembourg od decembra 1993 dovoljenje za
omejitev števila kandidatov iz drugih držav EU pod določenimi pogoji, ki
zadevajo minimalno obdobje prebivanja petih let in če število rezidentov iz
drugih
držav članic v volilni starosti presega 29 %.
121
Rečen! developmenls in poiicies relating to migralion and migranls. European Committee on Migration (CDMG) 37th meeting. Strasbourg, 5-7 November 1997, str. 88.

7

" Splošna deklaracija o človekovih pravicah v 21. členu določa, da "ima
vsakdo pravico do sodelovanja v vladi svoje države". Takšno stališče izraža
tudi Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije iz leta 1986. Glej
tudi 16. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Ustava Republike Slovenije v 43. členu določa, da "zakon lahko
določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci". Po
zakonu o tujcih, tujci ne smejo ustanavljati političnih organizacij, lahko pa
ustanavljajo društva. Po 54. členu zakona o tujcih se 'tuja društva' (sic.)
ustanavljajo po predpisih, ki veljajo za društva, ki jih ustanavljajo državljani
Republike Slovenije.
"•Glej Plender, 1993, str. 60.
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V večini evropskih držav OECD so univerzalne koristi običajno
na voljo tudi tujim rezidentom, včasih z začasno izjemo novejših
priseljencev. Tudi pri socialnih ugodnostih, ki se navezujejo na
zaposlitev, je v večini omenjenih držav le malo diskriminacije glede
na državljanstvo.

14.4 Socialne pravice
Socialne pravice so kategorija pravic, kjer sta prebivanje in
zaposlitev navadno pomembnejša od formalnega državljanstva.
V nasprotju z ekonomskimi pravicami socialne pravice pomenijo
pozitivne zahteve do blaginje, osnovne ekonomske varnosti in
izobraževanja.

Ne glede na omenjeno pa so glede socialnih pravic večje razlike
med različnimi skupinami priseljencev, saj je upravičenost do
socialnih storitev pogosto odvisna od vzajemnosti v smislu
dvostranskih in večstranskih dogovorov med državami
priseljevanja in odseljevanja. Meddržavna struktura socialnih
pravic izhaja predvsem iz držav z visoko razvitim in podobno
strukturiranim sistemom blaginje, ki navadno vsaj delno izključuje
državljane iz tretjih držav.

Pravica do osnovnega izobraževanja je navadno omogočena
tudi tujcem in njihovim otrokom, čeprav še celo v nekaterih
državah OECD to povzroča težave, predvsem če gre za različne
oblike nezakonitega bivanja. Praksa mnogih držav je, da šolske
oblasti ne poročajo o neurejenem statusu teh otrok.1"
Razlike med priseljenimi in drugimi otroki so pomembne znotraj
organizacije šolstva in predmetnika, pri čemer lahko prihaja do
delno spornih zahtev. Šolske oblasti mnogih zahodnoevropskih
držav se pogosto obtožuje, da otrok priseljencev ne usposabljajo
dovolj, da bi jim omogočili enake možnosti v širši družbi. Po drugi
strani se jim pogosto očita, da ne spoštujejo dovolj kulturne,
jezikovne in verske različnosti in s tem otroke priseljencev
odtujujejo od izvornih etničnih skupnosti.

V Evropski uniji je socialna razsežnost šibkejša od ekonomske in
politične, saj so se socialne pravice razvijale iz različnih
zgodovinsko pogojenih stališč in so povezane s specifično tradicijo
političnih sistemov.1" Približevanje teh stališč je počasno in
občasno blokiranje pri sporazumevanju o skupnih socialnih
pravicah pomeni tudi strategijo posameznih političnih akterjev
znotraj Evropske unije. To pomeni, da lahko socialna zaščita še
vedno vpliva na gibanje delavcev in kapitala znotraj Evropske
unije. To lahko nakazuje bolj na povečevanje razlik kakor na njihovo
izravnavanje.

Socialne pravice, ki se nanašajo na ekonomsko varnost, se lahko
delijo v tri tipe. Prvi je navadno univerzalen in se nanaša na
določene storitve in ugodnosti, kot so na primer zdravstvene
storitve. Drugi tip je navadno povezan z zaposlitvijo in vsebuje
določene vidike zavarovanj (zdravstveno, nezgodno, pokojninsko,
za primer brezposlenosti in podobno). Tretji tip je socialna pomoč,
običajno usmerjena k določenim specifičnim skupinam.

Vendar v okviru Sveta Evrope večina držav članic promovira
splošno razširjanje socialnih pravic zakonito prebivajočlh tujcev.128

14.4.1 Izobraževanje
o slovenski družbi in socialni kompetenci je
omogočanje lažje integracije posameznika v
slovensko družbo. Pri tem je treba ločiti med
izobraževanjem odraslih priseljencev in otrok.

Najpomembnejši posebni ukrep priseljenske politike
in vitalna osnova individualne integracije priseljenca
sta izobraževanje in še posebej jezikovno
izobraževanje. Cilj učenja slovenskega jezika, znanja

potrebna daljši čas in večja podpora. Vendar večina potrebuje
znanje slovenskega jezika, ki bi ga država morala ponuditi čim
prej po prihodu v Slovenijo.

Država izvora, motiv priselitve v Republiko Slovenijo, lastne
značilnosti priseljenca skupaj z razmerami in možnostmi, ki jih
Slovenija daje, vodijo do tega, da se in da se bodo določeni
posamezniki kar dobro znašli sami, medtem ko sta drugim morda

1J
" Glej Felicita Medved, 1997: Politika priseljevanja (1): V političnem smislu
priseljevanje pomeni izziv legitimnosti moderne socialne države. Delo, Priloga
Znanost,
14. maja.
129
Glej Evropsko socialno listino 1961, posebno člena 18 in 19.

Baubock, 1994, str. 24.
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14.4.1.1 Izobraževanje odraslih priseljencev
Predlagamo, da se učenje slovenskega jezika za
odrasle priseljence vključi v nacionalni program
izobraževanja odraslih. V smislu spodbujanja učenja

slovenščine naj bo vsak priseljenec tujec obveščen
o ponudbi tečajev ob prijavi prebivališča v Republiki
Sloveniji ali razmišljanju o priselitvi v Slovenijo.

Predlog spodbujanja učenja slovenskega jezika je le smernica in
ne v podrobnosti izdelan sistem. Motivacija predloga za večje
spodbujanje učenja slovenskega jezika med odraslimi priseljenci
in drugimi tujci, ki bivajo v Republiki Sloveniji, je dvojna:

Učenje slovenskega jezika se lahko spodbuja na različne načine.
Naš predlog je, da se učenje slovenščine za odrasle priseljence
vključi v nacionalni program izobraževanja odraslih. To bi zahtevalo
pripravo takšnega programa, ki bo na najboljši možen način z
učenjem jezika predstavil osnovne kulturne in civilizacijske
vrednote slovenske družbe, omogočeno pa naj bi bilo tudi vsaj
sofinanciranje tečajev slovenskega jezika.

Prvič, država in slovenska družba bi morali spodbujanje in
pospeševanje učenja slovenskega jezika med priseljenci in drugimi
tujci oz. italijanskega in madžarskega na narodno mešanih in
obmejnih območjih, šteti kot javni in nacionalni interes. Tudi če se
bodo priseljenci odselili, je vlaganje v njihovo znanje slovenščine
in poznavanje slovenske kulture treba videti kot pozitivno naložbo.
Slovenija je majhna država, ki verjetno ne bo zmogla vzpostaviti
obsežne institucionalne mreže kulturnoinformacijskih središč v
tujini, in bi se zato morala še bolj truditi, da jo kjer koli že
predstavljajo tako njeni prebivalci kot tisti, ki jim je prebivanje
omogočila.

Cilj takšnega 'uvodnega izobraževanja' je poleg učenja jezika tudi
ustvarjanje možnosti, da se priseljenci na različnih področjih lažje
vključijo v slovensko družbo. To bi pripomoglo tudi h graditvi
strpnosti in medsebojnega razumevanja med prebivalci Slovenije.
Informacije o teh tečajih naj bodo dosegljive vsakemu priseljencu
že ob vstopu oziroma vsaj prijavi prebivališča v Republiki Sloveniji
ali razmišljanju o priselitvi v Republiko Slovenijo, pa tudi slovenski
javnosti. Ljudje, ki so ponosni na svoj jezik in kulturo, bi morali biti
ponosni tudi na vse tiste, ki se njihovega jezika učijo.

Drugič, prav motivacija je najpomembnejše gonilo učenja. Zato bi
si država in družba morali prizadevati, da motive za učenje
slovenščine, ki med priseljenci prav gotovo obstajajo, pa naj si
gre za radovednost ali določene druge interese, spodbujata s
široko in vsem dostopno ponudbo tečajev jezika s takšnim
programom in načinom podajanja gradiva, ki bo spodbujal
motivacijo za nadaljnje izpopolnjevanje v jeziku in poznavanje
slovenske kulture, zgodovine, geografije in političnega sistema.

Učenje slovenskega jezika je še posebno pomembno, če naj
omogoči enakopraven dostop do druge vrste izobraževanja
odraslih priseljencev, bodisi temeljnega, poklicnega ali
strokovnega, pa tudi neformalnega izobraževahja in izpopolnjevanja priseljencev, ki naj poteka v istem okviru kakor
izobraževanje odraslih slovenskih državljanov.

14.4.1.2 Izobraževanje otrok priseljencev

Vsi v Sloveniji prebivajoči otroci imajo enake pravice
do osnovnošolskega izobraževanja. Predlagamo, da
se vsem otrokom omogoči tudi dostop do srednjega
šolanja ter višjega šolanja pod enakimi pogoji, kot

veljajo za slovenske državljane, čeprav lahko
obstajajo tudi določeni posebni pogoji glede na
meddržavne pogodbe.

V gimnazijah, poklicnih in strokovnih šolah se tuji državljani sicer
lahko izobražujejo, vendar pod določenimi pogoji. Predlagamo,
da se vsem otrokom priseljencev zagotovi tudi pravica do
srednješolskega in visokošolskega izobraževanja pod enakimi
pogoji kot državljanom Republike Slovenije.127 Pri tem so sicer
lahko določeni posebni pogoji, vendar ne bi smeli biti ovira za
normalen dostop do izobraževanja.

Izobraževanje otrok v obveznem osnovnošolskem izobraževanju
naj kot do zdaj poteka pod enakimi pogoji kot za vse v Sloveniji
prebivajoče otroke. Če posamezniki potrebujejo posebno
izpopolnjevanje v slovenskem jeziku, ki bi v nekaterih primerih
zahtevalo individualne učne načrte, bi jim to šole morale omogočiti
s ciljem, da se jim zagotovi takšno znanje slovenskega jezika, ki
jim bo omogočilo dobro delo v slovenski šoli.

127
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14.4.1.3 Materni jezik
omogoči tudi izpitna potrditev njihovega znanja
materinščine, enakovredna različnim stopnjam
znanja 'drugega' jezika.

Učencem in dijakom, katerih materni jezik ni
slovenski, naj se omogoča učenje jezika njihovih
strašev ali enega od staršev. Predlagamo, da se jim

imajo tudi otroci slovenskih priseljencev.

Predlagamo, da se učencem in dijakom, katerih materni jezik ni
slovenski, tudi v prihodnosti omogoča učenje matemega jezika,
če to želijo in če obstajajo pogoji za poučevanje.12' Ti pogoji so
trenutno omejeni na število najmanj petih otrok v skupini ter
razpoložljivost učitelja. Predlagamo, da učenci in dijaki svoje znanje
materinščine lahko potrdijo z izpiti, ki bi jim priznali znanje njihovega
jezika enakovredno različnim stopnjam znanja 'drugega' jezika,
kot na primer angleškega. Menimo, da bi to tako za posameznike
kot za Slovenijo pomenilo pomemben vir znanja. Podobno možnost
so uvedle tudi nekatere druge države, v Veliki Britaniji na primer jo

Starši morajo biti o možnostih organizacije pouka materinščine
obveščeni ob vstopu otroka v šolo. Isto bi moralo veljati tudi za
možnost dopolnilnega pouka slovenskega jezika tako za
priseljence tujce kot za otroke slovenskih državljanov, ki se vračajo
iz tujine. Prav tako je treba še v nadalje sodelovati s kulturnimi
društvi priseljencev, po potrebi pa tudi z državami, iz katerih
priseljenci prihajajo.

Opis stanja

po načelu vzajemnosti. Število vpisnih mest za vsako šolsko
leto določi minister v skladu z meddržavnimi pogodbami.
Podobno velja tudi za poklicne in strokovne šole.
H
vciq
V pogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport nam je bilo
podrobneje obrazloženo, da se omenjeno nanaša na otroke
'pravih tujcev', večinoma poslovnežev, medtem ko se otroci
drugih tujcev, katerih starši ali skrbniki imajo dovoljenje za
prebivanje za določen čas, lahko vpišejo v srednjo šolo in da
tudi ob izteku delovnega dovoljenja in/ali dovoljenja za
prebivanje skrbnika status dijaka ni prekinjen za tekoče
šolsko le to.124

Izobraževanje otrok priseljencev poteka v skladu z obstoječim
zakonom o osnovni šoli, po katerem imajo vsi v Sloveniji
prebivajoči otroci pravico do obveznega osnovnošolskega
izobraževanja pod enakimi pogoji. Zakon tudi omogoča
organizacijo pouka maternega jezika in kulture v skladu z
mednarodnimi pogodbami. To je za otroke priseljencev
pomembno tudi zato, če bi se vrnili v matično domovino
oziroma za spodbujanje vračanja začasnih priseljencev.
V gimnazijah se lahko tuji državljani izobražujejo pod enakimi
pogoji kot državljani Republike Slovenije, kadar se izobražujejo

Glej prav tam, posebno 29. člen.
Ustna informacija Ministrstva za šolstvo in šport, junij 1996.
11. junij 1998
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dijaki, je naraslo na 1.060. V letu 1995/96 so bili osnovnošolski
učenci z izjemo tistih v Postojni (101) vključeni v redne
slovenske šole (2.884), medtem ko se je proti koncu leta
število srednješolcev zmanjšalo na 927 zaradi vrnitve v
domovino ali odhoda v drugo državo. V večini zbirnih centrov
so od leta 1994 delovali tudi vrtci, v nekaterih je bila
organizirana tudi mala šola.13'

Pouk maternega jezika
Pouk maternega jezika za otroke priseljencev je organiziran
po modelu poučevanja slovenskega jezika otrok slovenskih
izseljencev v Evropi, to je v glavnem na pobudo društev.
Ministrstvo za šolstvo in šport sodeluje pri potrditvi učitelja in
s strokovnimi nasveti. Največja skupina otrok, približno sto,
po enkrat tedensko obiskuje pouk makedonskega jezika, in
to na Jesenicah, v Ljubljani, Kranju in Mariboru. Manjše
skupine obiskujejo pouk albanskega in arabskega jezika.'30

V šolskih letih 1996/97 in 1997/98 je bilo v skrajšano pripravo
na šolo vključenih skupno 180 otrok v okviru finančenga
načrta UNHCR. V osnovne šole je bilo v šolskem letu 1997/
98 vključenih 914 učencev z začasnim zatočiščem, 48
odstotkov manj kot v letu poprej. Poleg teh je bilo tudi 292
tujcev, večinoma beguncev, ki so izgubili ali spremenili status
ali pa so sploh brez statusa, predvsem na Jesenicah in delno
v Velenju. Ocenjuje se, da je njihovo število verjetno večje.
Srednje šole v šolskem letu 1997/98 obiskuje 376 dijakov z
začasnim zatočiščem ali skoraj polovica manj kot v prejšnjem
šolskem letu. Okoli 9 % jih ima humanitarni status. Poleg njih
se v srednjih šolah šola še 70 tujcev, ki so predhodno imeli
začasno zatočišče.'"

Pouk otrok z začasnim zatočiščem
Za šoloobvezne otroke z začasnim zatočiščem iz Bosne in
Hercegovine je po sklepu vlade in na temelju dogovorov med
Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in
Ministrstvom za šolstvo Republike Bosne in Hercegovine
potekal vzporedni skrajšani učni program v njihovem
meternem jeziku, ki je v Bosni in Hercegovini priznan kot
redna šolska obveznost. V šolskem letu 1992/93 je ta program končalo 9.372 otrok, v letu 1993/94 se je šolalo 3.897
učencev, v naslednjem pa 3.240. V letu 1993/94 je bil uveden
tudi neobvezen pouk slovenskega jezika, v slovenske šole
pa sta bila vključena 202 učenca. V šolskem letu 1994/95 se
je število učencev, vključenih v slovenske šole, povzpelo na
400, število srednješolcev, ki se je začelo leto poprej z 720

Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport, Sorosa in UNHCR
je na različne fakultete vpisanih 121 oseb z začasnim
zatočiščem. Podatek je omejen le na tiste, kijih vodijo omenjeni
donatorji.'33

U|
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Isti vir.
'" Začetno poročilo Republike Slovenije o sprejetih ukrepih za uresničevanje
Konvencije o otrokovih pravicah. Vlada Republike Slovenije. Ljubljana, 1997,
str.
113-114.
132
Poročilo o šolanju beguncev v R Sloveniji v šolskem letu 1997/98. Ministrstvo
za šolstvo in šport. Ljubljana, 8.3.1998, str. 1-5. Tipkano besedilo.
151
Prav tam, str. 6.
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15 Splošna družbena politika

in dajati dovolj prostora vsem, ki žele izražati in
razvijati svojo kulturo.

Slovenija je v visoki meri večkulturna družba, kar
mora biti samoumevno izhodišče splošne politike
na vseh ravneh. Politika mora zrcaliti večkulturnost

velja tudi za povezovanje na etničnih in kulturnih podlagah.134

Država ima zgodovinsko odgovornost, da skrbi za slovensko
kulturno dediščino, h kateri so prispevale tudi avtohtone narodne
skupnosti in priseljenci. Slovenski jezik je uradni jezik, ki se mu na
narodno mešanih obmejnih območjih pridružujeta tudi italijanščina
oz. madžarščina. V demokratični družbi država ne more postavljati
ovir željam ljudi, da živijo lastno življenje, dokler te želje niso v
nasprotju z zakonodajo. Človekove pravice in svoboščine so
temeljne vrednote, ki niso omejene le na 'nas', temveč jih delimo
z vsem človeštvom. Pravica posameznika do kulture, pravica do
izražanja in gojenja kulture in pravica, da se povezuje z drugimi,

Na takšnih temeljih politika multikulturalizma v večkulturni družbi
ne more preprečevati lastnih aktivnosti ljudi, ki se združujejo na
podlagi etnične ali kulturne pripadnosti, temveč lahko te dejavnosti
tudi podpira. Poleg demokratičnih in drugih motivov za takšno
podporo izkušnje in študije nakazujejo, da zanemarjanje takšne
podpore lahko vodi do nezaželene etnifikacije družbe, kjer se
etnične različnosti pretirano poudarjajo in postajajo vir različnih
sporov.

15.1 Podpora kulturnim dejavnostim priseljencev
Državna podpora naj se podeljuje na podlagi
vsebinsko in finančno opredeljenih in utemeljnih
programov priseljenskih društev, zvez društev in
posameznikov, podeljuje pa naj se tudi za posebne
projekte na drugih področjih. Pri zagotavljanju

finančnih in organizacijskih možnosti naj sodelujejo
organi lokalnih skupnosti, druge državne in
nedržavne ustanove, pa tudi države izvora
priseljencev.

Podpora kulturnim društvom priseljencev je sicer neposredni ukrep
priseljenske politike, vendar je smotrno, da še nadalje poteka v
okviru splošne kulturne politike in v začrtanih okvirih. Pri tem je
potreben nenehen dialog z drugimi ustanovami, organizacijami, z
društvi priseljencev in posamezniki, morda v nekaterih primerih
tudi z državami izvora. Prav tako morajo aktivno podporo dobiti
tudi tisti, katerih kulturno ustvarjanje je individualno.

in sprejetimi merili za vsebinsko izbiro prijavljenih predlogov na
področju manjšinske in priseljenske kulturne problematike bo
Ministrstvo za kulturo:
• prednostno podpiralo kulturno ustvarjanje priseljencev in
usposabljanje kulturnih strokovnjakov iz vrst priseljencev
(mentorji kulturnih skupin, kulturni animatorji ipd.),
• podpiralo različne oblike in zvrsti kulturne dejavnosti priseljencev
ter izvirne kulturne komunikacije, na katerih bodo sodelovali
različno etnični prebivalci Republike Slovenije, se spoznavali in
govorili vsak svoj jezik (literarne večere, okrogle mize, javne
razprave o kulturnih temah itd.),
• podpiralo publikacije, ki bodo omogočile širjenje stvarnih
informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih priseljencev
in bodo prispevale k večkulturnemu sožitju na območju
Slovenije.136

Posebni projekti se lahko spreminjajo glede na različna društva,
medsebojno sodelovanje različnih društev in lahko poleg kulturnih
udejstvovanj zajemajo na primer tudi socialno problematiko, delo
z mladino, ženska vprašanja, projekte, ki spodbujajo strpnost in
sodelovanje, se borijo proti ksenofobiji in diskriminaciji ter podobno.
V skladu z načelno opredelitvijo za integrativni kulturni pluralizem

Prva točka Izhodišč za pripravo nacionalnega kulturnega programa
Ministrstva za kulturo z dne 13. 11. 1995 predlaga: "Ustava Republike
Slovenije naj med pozitivne človekove pravice uvrsti tudi pravico državljanov
do kulture" (poudarek dodan). S pravico državljanov do kulture kot ustavne
kategorije naj bi se Slovenija pridružila procesu dopolnjevanja Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Naše mnenje
je, kot je bilo že poudarjeno, da ima vsakdo pravico do kulture in da iz tega
izhaja tudi pravica do izbire lastne kulture, vendar v okviru določenih norm.
"® Predlog ukrepov na področju ustvarjanja pogojev za uresničevanje kulturnih
potreb priseljencev v Sloveniji. Dopis Ministrstva za kulturo št. 256 -1/96 z
dne 19.1.1998.
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Opis stanja

Za kulturne dejavnosti priseljencev v Sloveniji je bilo v letu
1997 namenjenih 2.892.000 SIT. Društva, ki so prejela
finančno podporo, so Zveza makedonskih kulturnih društev,
Društvo Ljiljan BiH, Hrvaški kulturni dom, Društvo Srpska
zajednica in Arabski klub. Ministrstvo za kulturo je izdelalo
merila za vsebinsko izbiro programov in jih sproti dopolnjuje
na podlagi strokovne analize tekočega stanja. Da bi ugotovilo
dejansko stanje kulturnih potreb na tem področju, je marca
1998 sklicalo sestanek s priseljenskimi kulturnimi društvi. V
merilih se zavzema za medkulturno sodelovanje in strpnost
med vsemi etničnimi skupinami na ozemlju Republike
Slovenije.'37

Kulturna dejavnost priseljencev je od leta 1992 vključena v
posebni program kulturnih dejavnosti Ministrstva za kulturo.
Do letos je Ministrstvo za kulturo finančno podpiralo predvsem
ljubiteljsko kulturno dejavnost priseljenskih kulturnih društev
prek Zveze kulturnih organizacij Slovenije (ZKOS). Med
predlogi za program 1998 se je prvič znašlo precej dragocenih
kulturnih projektov, ki presegajo ljubiteljsko dejavnost.
Strokovna skupina je do večine predlaganih projektov zavzela
pozitivno stališče.136

15.2 Delo, socialno in zdravstvenega varstvo ter
stanovanjske razmere

Po 79. členu ustave Republike Slovenije imajo v
Sloveniji zaposleni tujci in člani njihovih družin

posebne pravice, določene z zakonom.

Ugotavljamo lahko, da so priseljenci občutljivejši v primerjavi s
preostalim prebivalstvom. Življenjske razmere so za večji del
priseljencev manj ugodne kot za Slovence in verjetno bi
podrobnejše raziskave pokazale precejšnje razlike v višini
dohodka, v stanovanjskih razmerah, socialnovarstveni zaščiti in
zdravju.'38

slovensko družbo in pripomore k poglabljanju znanja slovenskega
jezika.
Prav tako je vloga integracijske politike pomembna v prostorskem
in regionalnem razvoju tako z okoljevarstvenega vidika kot tudi
omejevanja nastajanja območij in predvsem segregiranih mestnih
okolij, ki se pogosto lahko razvijejo v okolja s posebnimi socialnimi
in ekonomskimi problemi. To pomeni, da je integracija povezana z
ekonomijo, geografsko razpršenostjo in socialnim stanjem
celotnega prebivalstva Slovenije.

Dobre življenjske razmere so prav gotovo eden izmed tistih
pogojev, ki omogočajo vpliv in udeležbo v družbenem življenju.
Za Slovenijo je pomembno, da si še nadalje prizadeva, da bo
dosegla čim višjo stopnjo zaposlenosti, tudi med priseljenci.
Zaposlenost ne le zmanjšuje strošek za državo, temveč omogoča
tudi razreševanje mnogih vprašanj v zasebnem življenju
posameznikov in družin. Po drugi strani delo povečuje stik s

Ker je priseljenska politika usmerjena proti progresivnemu
izenačevanju pravic priseljenih tujcev s slovenskimi državljani, je
pomembno, da posamezne področne politike upoštevajo takšno
usmeritev in temu ustrezno prilagodijo področne zakone. Hkrati
je treba upoštevati tudi posebne okoliščine in potrebe različnih
kategorij priseljencev in glede na to uvajati potrebne druge
aktivnosti ali ukrepe.

156
Prav tam.
"7 Dopis članice projektne skupine za pripravo Resolucije o imigracijski
politiki Republike Slovenije Suzane Čurin z dne 19.2.1998. Arhiv Urada za
priseljevanje in begunce. Za popis društev, ki so jih ustanovili državljani RS
tujega porekla, in verskih skupnosti, katerih pripadniki so tujci in državljani
RS,
glej Bilten MNZ, Tematska številka 1/1997: Migracije, str. 31-32.
111
Zapolnitev raziskovalne praznine devetdesetih let bi lahko bistveno
pripomogla k oblikovanju ukrepov na teh področjih. Klinar v svoji raziskavi
1990. leta ugotavlja, da je priseljeno prebivalstvo nadpovprečno aktivno, bolj
kot avtohtono, kar se tiče zaposlenosti in samozaposlenosti, in da
nadpovprečno prispeva za splošne in skupne potrebe. Prav tako ugotavlja
porast deleža latentne in odkrite brezposlenosti priseljencev in nižji
stanovanjski standard priseljencev v primerjavi z avtohtonim prebivalstvom.
Glej Klinar, 1993: str. 94-95. Priseljena populacija je tudi zdravstveno bolj
občutljiva. Dopis Ministrstva za zdravstvo št. 8-1/97 z dne 21. 11. 1997.
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stalnega prebivališča v Sloveniji, in tujci, ki nimajo dovoljenja za
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, lahko uveljavljajo le
posamezne storitve (prvo socialno pomoč, osebno pomoč) ali
dajatve (enkratni denarni znesek za vrnitev v kraj bivanja), ki jih
določa zakon.

15.2.1 Delo
Tudi če je tujcu zagotovljena volilna pravica na lokalni ravni,
sodelovanje v predstavniških organih podjetij ali celo široka
pravica do funkcij v državi gostiteljici, ga lahko v podrejen položaj
postavijo razmere na trgu dela. Na ta problem je večkrat opozorila
Mednarodna organizacija dela (ILO), ki je poskusila zagotoviti
ukrepe za zaščito tujcev na ta način, da bi dobili ustrezne podatke
o zaposlitvenih in socialnih razmerah v državi gostiteljici ter o
možnostih zaščite pred izkoriščanjem. Kot mesto za sklepanje
sporazumov, namenjenih zaščiti ene izmed posebno ranljivih
skupin tujcev, in sicer mladih, se je ponudil tudi Svet Evrope. Prav
tako so v zadnjih letih nekatere zahodnoevropske države, kot na
primer Francija, sprejele sklep, da so tujci, ki so nezakonito vstopili
v državo ali v njej nezakonito bivajo, lahko zaščiteni pred
delodajalčevim izkoriščanjem.

Veljavna zakonska ureditev je ustrezna za tujce, ki po določilih
zakonov drugih upravnih področij izpolnijo pogoje za pridobitev
dovoljenja za stalno bivanje. Za druge kategorije tujcev, priseljenih
in beguncev, bi bilo treba uveljaviti dodatne ukrepe, ki bi zakonito
priseljenim omogočili minimalne možnosti za preživetje ter pomoč
pri reševanju socialne stiske za čas, ko se ureja njihov status.142
Potrebni ukrepi bodo morali biti namenjeni skupini beguncev. Med
pomembnejše sodijo:
•spodbujanje in sofinanciranje programov zlasti nevladnih
organizacij, ki izvajajo med begunci različne oblike psihosocialne
pomoči in razbremenjevanja,
• organizacija skupnostnega socialnega dela z okoljem, v katerem
so nastanjeni begunci143

V Sloveniji so temeljni viri delovnega prava ustava, ratificirane
mednarodne konvencije, zakon o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja in zakon o delovnih razmerjih, zakoni s področij
posameznih dejavnosti in izvršilni predpisi, kolektivne pogodbe in
splošni akti delodajalcev. Pomožni pravni vir je tudi sodna praksa.
Po ustavi imajo ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe ter
splošna načela mednarodnega prava prednost pred domačo
zakonodajo.139 Tudi v prihodnje se predvideva ureditev po
posameznih zakonih, ki bodo urejali posebna področja delovne
zakonodaje. Nov sistemski zakon se pripravlja na področju
urejanja individualnih delovnih razmerij, s katerim bodo v funkciji
identifikacije zasebnega oz. javnega sektorja urejeni pravni okviri
delovnega razmerja zaposlenih. Nov zakon o delovnih razmerjih
bo problematiko uredil na ta način, da bo bolj primerljiva z
zakonodajo drugih evropskih držav ter prilagojena tržnemu
gospodarstvu. Priprava novega zakona, ki naj bi sistemsko uredil
pogoje dela in plačila v skladu s sprejeto konvencijo ILO 131 in
načeli Evropske socialne listine, poteka v sodelovanju s tujimi
strokovnjaki v okviru programa PHARE.140

15.2.3 Zdravstveno varstvo
Življenje tujcev spremljajo sorazmerno večje zdravstvene težave
kot druge prebivalce. Sedanji položaj zdravstvenega varstva in
zavarovanja tujcev, še posebno brezposelnih, ni zadovoljiv in
povzroča številne težave. Tujcem brez zaposlitve je priznana
pravica do nujne diagnostike in zdravljenja, ki se po izdanih računih
zdravstvenih izvajalcev plačuje iz državnega proračuna. Obstajajo
tudi številni nerešeni problemi oseb, ki nimajo urejenega statusa
in se pogosto znajdejo v bolnišnici, prav tako na stroške državnega
proračuna. Tak pristop je bistveno dražji, kot bi bila ustrezna
oblika zdravstvenega zavarovanja za nujno diagnostiko in
zdravljenje tujcev, ki niso zaposleni.144
Rešitve vprašanj s področja zdravstvenega varstva tujih oseb
bo treba urediti tako, da bo zdravstveno varstvo omogočeno
vsem. Pri urejanju teh vprašanj so pomembne meddržavne
pogodbe, oblike samozavaravanja in zavarovanja prek zaposlitve
ter končno za specifične in posebno občutljive kategorije tujcev
sredstva iz državnega proračuna.145

Zakon o delovnih razmerjih sicer ne vsebuje jasne definicije
zaposlenega delavca, vendar pa je iz določil zakona mogoče
povzeti, da se za zaposlenega delavca šteje delavec v delovnem
razmerju, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pa naj bo to za
določen ali nedoločen čas, s krajšim ali polnim delovnim časom.
Delavec dejansko pridobi vse pravice iz delovnega razmerja z
nastopom oziroma začetkom dela pri delodajalcu. Z zakonom o
delovnih razmerjih pa niso pokriti delavci, ki delo opravljajo na
podlagi delovršne pogodbe po civilnem pravu in po avtorskem
pravu, ter t. i. samozaposlene osebe.'41

15.2.4 Stanovanjske razmere
Trenutno veljavna stanovanjska zakonodaja, urejena s
Stanovanjskim zakonom (URLS, št. 18/91,21 /94 in 23/96), določa,
da so upravičenci do pridobitve ugodnega posojila Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, do najema socialnega in neprofitnega
stanovanja tisti državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo
določene pogoje. Za najem profitnega ali službenega stanovanja
državljanstvo ni pogoj.

15.2.2 Socialno varstvo
Socialno varstvo obsega sistem storitev, dajatev in ukrepov, s
katerimi se preprečujejo socialne stiske in gmotne težave
posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Do vseh storitev
socialnega varstva so pod enakimi pogoji upravičeni državljani
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, in
tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji. Drugi
posamezniki, to je državljani Republike Slovenije, ki nimajo

Z vključevanjem v Evropsko unijo bo vsaj za državljane držav
članic ta pogoj moral odpasti, z izboljšanjem razmer na
stanovanjskem področju pa postopoma verjetno tudi za vse ostale
prosilce za stanovanja.146

151 Poročilo na vprašalnik Evropske unije glede vključevanja Slovenije vEU,
tipkano besedilo, 1996 del 4: Zaposlitev in socialne zadeve, točke A 5, 6 in
7.
140
Prav tam, točka C 15. Glej tudi Strategija Republike Slovenije za vključitev
v141Evropsko unijo. Poročevalec, št. 48,1997. Državni zbor RS, str. 103-104.
Poročilo na vprašalnik Evropske unije, 1996, del 4: Zaposlitev in socialne
zadeve, točki A 1 in 3. Glej tudi Poročilo o delu Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve v letu 1996, posebno str. 21, 29 in 51-54.
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Predlog ukrepov člana projektne skupine za pripravo Resolucije o
imigracijski politiki Republike Slovenije z Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve Jožeta Valenčiča z dne 23.1.1998 in 9.2.1998. Arhiv Urada
za
priseljevanje in begunce.
143
Prav tam.
144
Dopis Ministrstva za zdravstvo št. 8-1/97 z dne 21.11.1997.
145
Glej tudi 14.4.
14
® Dopis Ministrstva za okolje in prostor, št. 020-159/97 z dne 17. 3. 1998.
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15.3 Zaščita pred diskriminacijo in oblikami rasizma
in ureditev nadzorovanja in uresničevanja načela
enakosti in nediskriminacije. Nadalje smo mnenja,
da ukrepi proti marginalizaciji in izključenosti ne
povečujejo le možnosti integracije in sožitja vseh
prebivalqev Slovenije, temveč so tudi orodje proti
razlikovanju in neenakopravnosti, bojazni in
sovražnosti do tujih priseljencev.

Ukrepi proti diskriminaciji niso le vprašanje politike
priseljevanja in priseljenske politike v ožjem smislu,
temveč splošno pravno vprašanje. Načelo enakosti
in nediskriminacije je eno najpomembnejših
kategorij ustavnih določb Republike Slovenije.
Predlagamo analizo zakonodaje s stališča
uresničevanja nediskriminacije, njene spremembe
t
Problem diskriminacije, še posebno diskriminacije na podlagi
narodnostne pripadnosti, rase, spola, jezika aii vere, političnega
ali drugega prepričanja, izobrazbe, gmotnega ali družbenega
položaja, je izredno težaven in morda tudi najbolj razširjen. Z njim
se soočajo skorajda vse države s precejšnjim prilivom ali deležem
priseljenega prebivalstva, še posebno v obdobjih gospodarske
stagnacije ali recesije, ki jih spremljajo tudi izpadi sovražnosti do
priseljencev s strani tistih, ki menijo, da so jih prišleki izrinili. Tisti,
ki so pretreseni ob razsežnostih tega problema, se brez zanikanja
njegovih sodobnih značilnosti lahko zgledujejo tudi po tistih
administrativnih in zakonskih ukrepih, ki so jih nekateri evropski
vladarji sprejemali za zaščito priseljenih tujcev že vse od 12.
stoletja.'47

smanov ali podobnih ustanov različnih nazivov za proučevanje
pritožb glede slabosti v državni upravi in administraciji oz. pravic,
ki jih je posamezniku kršil ali omejil organ javne oblasti.'5'
Ombudsmani in njim podobne institucije se med seboj zelo
razlikujejo glede na svoj ustavni položaj, pooblastila in mehanizme
delovanja, neredko pa tudi po osnovni filozofiji. Slovenski ombudsman je po ustavi Republike Slovenije v 149. členu opredeljen
kot varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do
državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih
pooblastil. V tem smislu slovenski ombudsman v primerjavi z
ombudsmani prve generacije kot varuhov zakonitosti oz.
'pooblaščenih zastopnikov pravice' pripada drugi generaciji, v
kateri novo pojmovanje zakonitosti zajema učinkovito uveljavljanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v okviru upravnih
funkcij.'52

Preprečevanje diskriminacije in pravna zaščita pred njo temeljita
tudi na zavezanosti 7. členu Splošne deklaracije o človekovih
pravicah in obveznostih glede na razne sporazume, vključno z
Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije.
Natančen pomen mednarodnih določb v mnogih pogledih ostaja
nejasen. Tako v različnih državah sprejemajo različne ukrepe. Na
primer, kljub splošnemu strinjanju s predlogom, da tujec ne sme
biti diskriminiran na podlagi vere, obstajajo razlike v stališčih,
kako naj se ta definira.'48 Tako niti Evropska komisija za človekove
pravice niti Sodišče Evropske skupnosti še nista rešila problema,
ki izhaja iz trditve Znanstvenološke cerkve, da so verska
skupina.'49

Ne glede na različne mehanizme uveljavljanja človekovih pravic
je glede ciljev evropskih vlad večje soglasje o zaščiti tujcev pred
diskriminacijo kot v preteklosti. Možno je, da bodo članice Sveta
Evrope sčasoma bolj pripravljene sprejeti t. i. afirmativni pristop ali
"pozitivno diskriminacijo" z namenom ne le zagotavljanja zaščite,
temveč tudi prednosti nekaterih posameznikov ali skupin
prebivalstva, predvsem v smislu zagotavljanja enakih izhodišč
za vse prebivalstvo. Legitimnost takšne usmeritve je bila potrjena
v ZDA, takšen pozitiven pristop je zakonsko zagotovljen v Kanadi
in v Veliki Britaniji. Ustava Republike Slovenije v členih 61 do 65, ki
se nanašajo na narodni in kulturni vidik nediskriminacije, izraža
ustavne pogoje, ki naj zagotavljajo enakopravnost in nediskriminacijo v korist posameznikov in skupin v različnih položajih in z
različnimi potrebami.'53

Zakonodaja Evropske skupnosti obravnava diskriminacijo na
podlagi verskega prepričanja samo izjemoma, medtem ko v
primerih diskriminacije na podlagi narodnostne pripadnosti daje
višjo stopnjo zaščite. Določila Skupnosti o enakosti obravnavanja
so še stopnjevana s tem, da določajo, da priseljenemu delavcu
pripadajo enako plačilo in socialne ugodnosti kot državljanom
države gostiteljice. Obstajajo tudi težnje, da bi se ustvarila merila
za prepoved diskriminacije tako glede svobode gibanja in
prebivanja tujcev kot glede njihove socialne varnosti.'50

'" Med te institucije spadajo francoski Mediateur, britanski Parliamentary
Commisioner for Administration, španski Defensor del Pueblo, avstrijski
Volksanvvaltschaft,
portugalski Provedo de Justicia in drugi.
152
Lauri Lehtimaja, 1993: Mehanizmi uveljavljanja človekovih pravic:
komparativni opis institucije ombudsmana. Slovenija in Evropska konvencija
o človekovih pravicah. Ljubljana: Svet za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, str. 139-147; Gorazd Trpin, 1993: Varuh človekovih
pravic in temeljnih svoboščin v slovenski ustavi. Slovenija in Evropska
konvencija o človekovih pravicah. Ljubljana: Svet za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, str. 149-165.
Pravice, navedene v teh členih, presegajo določila o posebnih pravicah
v mednarodnih dokumentih, tudi Evropsko konvencijo o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Danilo Turk, 1993: Ustava Republike Slovenije
In Evropska konvencija o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin:
potencial mednarodnih standardov za domači razvoj prava o človekovih
pravicah. Slovenija in Evropska konvencija o človekovih pravicah. Ljubljana:
Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, str. 15-23, str.
20.
DrugI dve kategoriji zadevata vprašanje dopustnih omejitev človekovih
pravic in forume za nadzorovanje in uresničevanje človekovih pravic. Prav
tam, str. 19-22.

Pravna sredstva in institucionalne ureditve pri zaščiti tujcev iz
'tretjih' držav pred diskriminacijo se v posameznih državah
Evropske unije precej razlikujejo. Nekatere države, na primer
Velika Britanija, so razvile močne ustanove za zaščito in zastopanje
tujcev v stikih z državno upravo, javnimi podjetji in posamezniki.
V nekaterih drugih državah takšen pristop nima podpore. Obstajajo
sicer težnje po dopolnitvi normativnega sistema varstva pravic
posameznikov in njegovega izvajanja z ustanovitvijo ombud-

147
O tem
141

na primer Plender, 1993, str. 61-62.
Med drugimi Ženevska konvencija o statusu beguncev, 4. (len; Pakt o
civilnih in političnih pravicah, 18.£len; Konvencija proti diskriminaciji v
izobraževanju (1960), člen 5(1), Evropska konvencija o varstvu človekovih
pravic
in temeljnih svoboščin, člen 9.
'4' Plender, 1993, str. 62.
"° Prav tam.
poročevalec, it. 38
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temveč tudi del politike priseljevanja. Končno bi želeli ponovno
opozoriti, da je morda najboljši način boja proti diskriminaciji
omogočanje in izvajanje takšne politike integracije, v kateri je
vsem posameznikom omogočeno enakopravno vključevanje v
vsa področja javnega življenja. Po našem mnenju je treba prekiniti
način razmišljanja v etnično-skupinskih pojmih, ki govore o "nas"
in "njih" in so podlaga ne le etnično-nacionalnih konfliktov, temveč
tudi diskriminacije in rasizma. Zato bo poseben strokovnoposvetovalni organ za usmerjanje in vodenje politike priseljevanja,
ki ga predlagamo v zadnjem delu Izhodišč za oblikovanje politike
priseljevanja Republike Slovenije, sledil tudi razvoju večkulturne
družbe in dolgoročno zastavljenemu boju proti diskriminaciji.

Naš predlog izhaja iz izhodišča, da so ukrepi proti različnim vrstam
diskriminacije splošno pravno vprašanje o enakopravnosti vseh
ljudi. Ustava Republike Slovenije ima načelo enakosti in
nediskriminacije za prvo od treh najpomembnejših kategorij določil
o človekovih pravicah ter pravico enakosti pred zakonom kot
dodatno, posebno pravico.154 Vendar naša zakonodaja ne vsebuje
definicije neposredne ali posredne diskriminacije, delovna
zakonodaja pa je izrecno ne prepoveduje.'65
Zato predlagamo analizo na področju zakonodaje in na njeni
podlagi predloge o tem, kako naj se zakonodaja na tem področju
zaostri, to je spremeni, dopolni in odpravijo tiste zakonske določbe
ali podzakonski akti, ki vplivajo na možnost diskriminacije, kršenje
pravic posameznikov ali njihovo ogrožanje. Prav tako predlagamo
podrobnejše analize ukrepanj državnih ustanov, ki bi omogočile
nadaljnje razvijanje znanja in ukrepanj policije, tožilstva in sodišč,
pa tudi drugih subjektov družbe.

15.4 Možnosti za oblikovanje javnega mnenja
Za politiko mnenja v družbi igrajo veliko vlogo. Možnosti za
oblikovanje mnenj so omejene, zato je veliko odvisno od
posameznikov, ki se medsebojno srečujejo bodisi v zasebnem
ali javnem življenju, kot v šolah, na delu, v različnih društvih ali
političnih strankah. Prav tako je pomembno, da država celovito in
verodostojno obvešča javnost in njene posamezne segmente
doma in v tujini.

Poleg dobro urejene normativne ureditve in sodnega sistema ter
ustvarjanja demokracije z resnično zavzetostjo za odpravljanje
pomanjkljivosti v pravni in upravni kulturi, bosta relativno hiter
razvoj institucije varuha človekovih pravic v Sloveniji in ustanovitev
evropskega ombudsmana, kot to predvideva Maastrichtska
pogodba, odprla tudi vprašanje oblike neformalnega nadzorovanja
uresničevanja nediskriminacije. Menimo, da bi bilo treba v zakonu,
ki bo podrobneje opredeljeval institucijo varuha človekovih pravic,
to je vprašanje njene velikosti in širine nadzora, pristojnosti varuha
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, natančneje opredeliti
tako, da bo glede na organe in organizacije, ki jih nadzira, zajemal
varstvo in uveljavljanje pravic vseh posameznikov.158 Ustava uvaja
tudi ureditev varuhov pravic državljanov za posamezna ožja
področja (t. i. kvaziombudsmane), ki ne zajemajo samo razmerij
med državljani in državo, ampak tudi med državljani in
organizacijami iz zasebnopravne sfere, na primer na področju
varstva osebnih podatkov in varstva potrošnikov. Ne glede na
razprave, ki se bodo glede na ureditve teh vprašanj pojavljale,
menimo, da tudi neformalno varstvo pravic tujcev ne sme ostati
nejasno opredeljeno in da v zvezi s tem obstajajo različne možne
rešitve tega vprašanja.

Pomembno vlogo za razvoj samorazumevanja neke družbe igrajo
javna občila. Kar se kulture in politike tiče, je pomembno, da imajo
vse skupine družbe možnost vpliva in da se v opisih občil tudi
resnično prepoznajo. Recimo, če se priseljenci nikoli ne morejo
identificirati z opisi, ki jih občila ponujajo, se bo njihov občutek ali
dejanska izključenost iz družbe povečevala. Zato si občila morajo
prizadevati, da dajejo resnično sliko drufbene pestrosti. Prav
tako je potrebno, če skupnosti priseljencev tako želijo, poiskati
možnosti za posebne programe, ki bi bili namenjeni tako njim
kakor tudi širšemu občinstvu.
Pri spodbujanju ustvarjanja takšne družbene in politične kulture,
ki bo omogočala demokratično razpravo o različnih vidikih
migracijske problematike, je še večjo pozornost kot do zdaj treba
posvečati vprašanjem enakosti in enakopravnosti ne ie med
različnimi kulturnimi skupinami družbe, temveč tudi med spoloma,
vprašanjem udeleževanja žensk v družbenem življenju, razvijanju
medsebojnega spoštovanja, strpnosti in sodelovanja ter delu z
mladino. Pri tem bi večkultuma vzgoja in izobraževanje morala
postati stalnica slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema.

Vendar prizadevanja in ukrepi za omejevanje in preprečevanje
različnih procesov razdruževanja, medsebojnega zavračanja in
ločevanja med domačimi prebivalci in priseljenci, kot je med
drugim tudi diskriminacija, niso le del splošne družbene politike,

155

Poročilo na vprašalnik Evropske unije, 1996: del 4: Zaposlitev in socialne
zadeve,
točke F 1, 3 in 4.
1M
Praksa varuha človekovih pravic nakazuje, da se precej ukvarja tudi s
pobudami nedržavljanov Republike Slovenije. Glej tudi 6.3.
11. junij 1998
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16.1 Normativna ureditev področja

IV. DEL
ORGANIZACIJA IZVAJANJA POLITIKE
PRISELJEVANJA

Najnujnejša pravna sredstva zadevajo:
• zakon o tujcih kot temeljni pravni akt na področju imigracijske
zakonodaje, ki bo na novo urejal pogoje za vstop in bivanje v
državi ter druge določbe o gibanju in prebivanju tujcev, postopek
zbiranja podatkov in izvajalce zakona. Hkrati bo omogočil rešitve
za osebe s še neurejenim statusom iz republik nekdanje SFRJ,
• zakon o gzilu, ki bo poleg zakona o začasnem zatočišču urejal
področj% azila, z evropskimi državami primerljive in z
mednarodnimi akti usklajene postopke za priznanje statusa
begunca, oskrbo in nastanitev azilantov, dopustitev prebivanja
in drugo ter tako omogočil izvajanje z Evropsko unijo
harmonizirane azilske politike,
• zakon o nadzoru državne meje, ki bo urejal nadzor meja v
skladu s postopnim vključevanjem v Evropsko unijo in
morebitnim pristopom k Schnegenskemu sporazumu,
• zakon o zaposlovanju tujcev, ki bo spremenjen tako, da ga bo
kot temeljni in procesni predpis mogoče uporabiti za zaščito
domačega trga dela in uravnavanje novega pritoka delovne
sile,168
• ustrezno uskladitev vizumskega režima z vizumskim režimom
Schengna in Evropske unije. Slovenija bo dejavno spodbujala
države srednje in vzhodne Evrope, da tudi usklajujejo svoje
vizumske režime na podoben način,
• področne zakone, ki zadevajo izobraževanje, socialno varstvo
in skrbstvo, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
kulturo, delovna razmerja in druga področja, ki se bodo v delih,
ki zadevajo tujce, spremenili tako, da bodo določbe omogočile
izvajanje stališč Resolucije o imigracijski politiki Republike
Slovenije.

16 Nujni splošni ukrepi
Glede na to, da je Slovenija nova država, zakonodaja in institucije
še niso dovolj in polno razvite. Sedanja pravna ureditev, ki vodi
politiko priseljevanja, je izraz posebnih razmer. Institucionalna
struktura, z izjemo ustanovitve Urada Republike Slovenije za
priseljevanje in begunce, izraža institucionalno strukturo iz
prejšnjega obdobja.157
Odločitve znotraj sistema so večkrat neusklajene in naslonjene
na različne prednostne naloge, kontekste in diskrecijsko moč.
Postopkovna pravila sledijo institucionalni specializiranosti
pristojnih ustanov in niso razvita kot koherentni proces upravnega
odločanja. Cena neusklajene administrativne in institucionalne
strukture se lahko kaže v manjši učinkovitosti politike priseljevanja.
Da bo Slovenija lahko vodila celovito in uspeno imigracijsko politiko,
ki bo sposobna obravnavanja vseh oblik migracij in odzivanj na
različne izzive, je najprej treba izpolniti dva pogoja:
1 .Na novo urediti oz. prilagoditi normativno ureditev imigracijskega
področja tako, da bosta omogočeni uresničevanje usmerjene
politike priseljevanja in spopadanje z migracijskimi gibanji,
povezanimi z odklonskimi pojavi.Ta ureditev mora biti tako zunanje
in notranje usklajena. Omogočiti mora odpiranje v Evropsko unijo
in se usklajevati s pravnim redom Evropske unije, predvsem v
okviru drugega in tretjega stebra Maastrichtske pogodbe oz.
prvega stebra glede na Amsterdamsko pogodbo, ki je še v
postopku ratifikacije. Poleg tega bi imigracijska zakonodaja morala
biti tudi notranje usklajena v logično celoto.

16.2 Organizacija odločanja in upravljanja
Predlagamo, da se zakonsko opredelijo" organi odločanja in
upravljanja politike priseljevanja. Te bi lahko določal novi zakon o
tujcih tako, da bo:
• Državni zbor odločal o načelih regulacije priseljevanja,
• Vlada Republike Slovenije izdajala uredbe, ki se bodo nanašale
na regulacijo priseljevanja,
• ter da se določijo izvajalci upravnih postopkov tako, da bo v
usklajenem delovanju horizontalnih in vertikalnih ravni organov
v državi in diplomatsko-konzularnih predstavništev o
najpomembnejših stopnjah regulacije priseljevanja odločal za to
določeni osrednji upravni organ.To pomeni, da bi upravni organ/
organizacija na državni ravni praviloma odločal o podelitvi
prvega delovnega in/ali bivalnega dovoljenja, o pridobitvi azila in
o naturalizaciji.1"

2. Ustrezno prilagoditi oz. spremeniti institucionalno strukturo za
uresničevanje politike priseljevanja tako, da bosta zagotovljena
celostna, usklajena, kakovostna in učinkovita pristopa tako k
upravljanju priseljevanja kot tudi h kontinuiranemu procesu
oblikovanja celovite politike priseljevanja. To pomeni, da je treba
določiti ravni odločanja organov v državi in diplomatskokonzularnih predstavništev, organ(e) upravljanja in organ
strokovnega nadziranja in usmerjanja politike. Reorganizacija bi
morala potekati usklajeno s prenovo javne in državne uprave in
vključevanjem v Evropsko unijo in s tem širše upravne integracije.
Država mora prevzeti stalno odgovornost za uresničevanje ciljev
politike priseljevanja in za ovrednotenje njenih učinkov.
Uresničevanje integracijske politike je v veliki meri tudi
odgovornost občin in temelji na načelu, da morajo vsi nosilci oblasti
dejavno promovirati enakopravnost vseh prebivalcev Slovenije.
Ker pa uspešno uresničevanje politike priseljevanja ni le stvar
državne uprave ali policije, je potrebno tudi tesno sodelovanje
med vladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, ki
imajo kljub morda različnim prednostnim nalogam in aktivnostim
večinoma enake cilje. Velik del uspešnega uresničevanja politike
priseljevanja bo odvisen prav od sodelovanja državne uprave In
lokalnih skupnosti, nevladnih in humanitarnih domačih in
mednarodnih organizacij in končno vseh posameznikov družbe.
To se nanaša tudi na sodelovanje s tujimi državnimi, meddržavnimi
in naddržavnimi strukturami, kot so med drugimi Svet Evrope,
Schengenski sporazum in Evropska unija.

,s?

,M
Dopis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 110-02-002/98003 z dne 20. 3.1998
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v dopisu št. 110-02002/98-003 z dne 20. 3. 1998, v katerem sporoča svoje soglasje z vsebino
predloga Resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije, poudarilo, da
je podelitev prvega delovnega dovoljenja izvirna pristojnost Republiškega
zavoda za zaposlovanje in da ne vidi utemeljnih razlogov, da se taka
pristojnost prenaša na drug organ. Naš predlog se nanaša na združitev
delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje, ki naj bi ga izdajal osrednji
upravni organ na državni ravni. To ne pomeni okrnjenost izvirne pristojnosti
Republiškega zavoda za zaposlovanje, temveč v nadaljnji izdelavi postopka
podeljevanja delovnih in/ali bivalnih dovoljenj možno rešitev za težave, ki se
pojavljajo zaradi neusklajenosti med delovnimi dovoljenji in dovoljenji za
prebivanje, na kar je opozarjal tudi Republiški zavod za zaposlovanje. Glej
tudi 7.4 in 9.2.

Glej 6.2.2.

poročevalec, št. 38

T
72

11. junij 1998

različnim akterjem in različnim področjem družbe in jih obveščala
o vseh pomembnih podatkih, informacijah in dajala nasvete. Služba
bi morala imeti pooblastila in sredstva, ki bi ji omogočala naročanje
študij s tega področja. Prav tako bi morala imeti izvedensko
skupino, sestavljeno iz članov, ki imajo zaupanje širokih krogov,
ki bi lahko samostojno sprejemali stališča in o svojem delu poročali
Vladi Republike Slovenije.

16.2.1 Osrednji upravni organ/organizacija za
migracije in naturalizacijo
Predlagamo, da se osrednji upravni organ določi z zakonom.
Organizira oziroma reorganizira naj se tako, da bo v prenovi
uprave našel takšno mesto, ki mu bo zagotovilo, da bo lahko
učinkovito, kvalitetno in samostojno opravljal svoje naloge v okviru
zakonodaje. Osnovni okvir notranje organizacije bi po našem
mnenju moral zajemati oddelke za migracije, azil in nat&ralizacijo
ter skupni dokumentacijski center. Poleg izdelave podrobnejše
notranje ureditve uprave bi bilo treba izdelati tudi funkcionalno in
racionalno horizontalno povezanost s posameznimi vladnimi
resorji in njihovo vertikalno in horizontalno ureditvijo.

Za nujnost takšne ureditve navajamo še te razloge:
• že pri oblikovanju tega gradiva se je izkazalo, da primanjkuje
študij ne le o problematiki meddržavnih migracij na splošno,
temveč tudi o problematiki na področju priseljevanja v Republiko
Slovenijo;
• glede na pomen priseljevanja in priseljencev v slovenski družbi
so stiki med različnimi področji in ustanovami slabo razviti in
otežujejo pretok informacij ter razvoj znanja;
• delo različnih državnih sektorjev, ki posega na področje migracij,
je neusklajeno, pretok informacij nezadovoljiv in se, kot na to
med drugim opozarja tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, odvija
le, če se pojavi trenutna potreba ali zgolj zaradi poznavanja
med posameznimi uradniki in ne zaradi vzpostavljenega
sistema;160
• nedorečena stališča za zdaj vodijo v pomanjkanje funkcije, ki bi
sistematično seznanjala različne sektorje s tem, kar je potrebno
in kar čutijo, da bi bilo potrebno vedeti za uspešno izvajanje
njihovega dela. Služba bi lahko pripomogla k zmanjšanju trenj
med različnimi sektorji, k večji učinkovitosti in k varčevanju s
sredstvi, če naj dolgoročno obvladamo naloge, ki jih zadaja
prihodnost;
• kljub temu da mora odgovornost za praktično izvajanje politike
priseljevanja ležati na vseh nosilcih oblasti, republiških in
občinskih organih, in drugih avtoritet, bi Služba z vodenjem in
usklajevanjem dela na tem področju lahko pomagala z nasveti
in izobraževanjem kadrov in obveščanjem javnosti;
• za uspešno izvajanje politike priseljevanja bo treba izdelati sistem
in postopek sprejemanja programa priselitev na podlagi predloga
utemeljenega na ugotovitvah obstoječega stanja, prednostnih
potrebah in dolgoročnih ciljih;
• nasveti Službe bodo koristni, ker bo treba veliko pozornost
nameniti kadrovskim vprašanjem, izobraževanju in strokovnemu
izpopolnjevanju na področju migracij, multikulturalizma in
večkulturne vzgoje. V vseh državnih organih, pristojnih za politiko
priseljevanja, bo treba smotrno preveriti sistemizacijo in
kadrovsko popolniti delovna mesta. Izobraževanje naj prehaja
v oblike stalnega izobraževanja, seminarjev, tečajev in drugih
dejavnosti;
• spodbujati bo treba visokošolski študij na področju migracij,
proučiti možnosti za podiplomski interdisciplinarni in multidisciplinarni študij na tem področju ter v dogovorih z ustreznimi
mednarodnimi organizacijami usmerjati kadre na izpopolnjevanje
v tujino;
• spodbujati bo treba znanstvenoraziskovalno delo na področju
mednarodnih migracij, ki kot multidisciplinarno področje zahteva
usklajevanje in sodelovanje med posameznimi raziskovalci,
fakultetnimi oddelki in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami za
družbene in humanistične vede."' Za to področje raziskovanja

16.2.2 Služba Vlade Republike Slovenije za
migracijske zadeve - osrednji organ strokovnega
nadzora in usmerjanja celovite politike priseljevanja
Ker politika priseljevanja zajema zelo različna področja dejavnosti,
s tem pa so tudi nosilci zelo različni, to narekuje, da je za učinkovito
in racionalno delovanje treba veliko pozornosti posvetiti ne le
ustrezni organiziranosti in medsebojnemu horizontalnemu
sodelovanju različnih subjektov, temveč tudi strokovnoposvetovalnemu vodenju, spremljanju, usmerjanju in usklajevanju
celovite politike priseljevanja.
Naloge tega organa bi z razširitvijo svojih pristojnosti, ustrezno
reorganizacijo in kadrovsko popolnitvijo prevzel Urad za
priseljevanje in begunce pri Vladi Republike Slovenije, ki po odloku
o svoji ustanovitvi (ULRS, št. 27 z dne 5. 6. 1992) že zajema
določena področja, vendar bi bilo treba njegove pristojnosti razširiti.
Vladna služba bi:
•opravljala strokovne naloge vlade na področju politike
priseljevanja,
• izvajala strokovno nadzorovanje usklajenosti med cilji, političnimi,
pravnimi, organizacijskimi in drugimi mehanizmi ter učinki politike
priseljevanja, ter usmerjala in usklajevala uresničevanje politike
priseljevanja,
• pripravljala predloge za vladne uredbe v skladu z zakonom in
drugimi akti Državnega zbora ter predloge v zvezi z
oblikovanjem političnih usmeritev za izvajanje posameznih delov
ali celostne politike priseljevanja in izvrševanje zakonov, dugih
predpisov in splošnih aktov s tega področja.
Pri opravljanju svojih nalog bi vladna služba sodelovala z vsemi
ministrstvi, predvsem za notranje zadeve, zunanje zadeve, delo,
družino in socialne zadeve, kulturo, šolstvo in šport in drugimi.
Sodelovala bi tudi z drugimi vladnimi službami, predvsem Službo
Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve kot tudi z
nevladnimi ustanovami ter humanitarnimi in drugimi organizacijami
ter s strokovnimi službami za migracijske, azilske in integracijske
zadeve drugih držav, evropskih in drugih mednarodnih vladnih in
nevladnih organizacij in struktur. Organi in organizacije bi obveščali
Službo za migracijske zadeve o zadevah in tekočih problemih,
povezanih s priseljevanjem in migracijami na splošno, in sodelovali
z njo. Pri tem njihova samostojnost na področju njihove izvirne
pristojnosti ne bo okrnjena.
Glede na usmeritve in predloge Izhodišč politike priseljevanja
Republike Slovenije kot priloge k Resoluciji o imigracijski politiki
Republike Slovenije mora večje število nalog postati del splošne
politike. Ugotavljamo, da tako prisotnost priseljencev kot tudi
etnična in kulturna večplastnost slovenske družbe vplivata na
splošno politiko, čeprav razvoj ni vedno usmerjen tako, da bi ga
lahko označili kot pozitivnega. Zato bi Služba nenehno spremljala
tudi razvoj večkulturne Slovenije tako glede etničnih odnosov kot
tudi družbe na splošno, predstavljala izsledke pri svojem delu
11. junij 1998
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Dopis konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve št. 921-921725/96 z dne 23. 4. 1996. Podobno smo ugotavljali tudi na Uradu za
priseljevanje in begunce. Glej Priloga I.
Raziskovalne ustanove, ki se projektno ukvarjajo s področjem migracij,
so predvsem štiri: Inštitut za slovensko izseljenstvo pri ZRC SAZU, Inštitut
za družbene vede pri FDV, Raziskovalni center pri Ekonomski fakulteti in
Inštitut za narodnostna vprašanja. Glede na pregled projektov, ki jih financira
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, se nobeden izmed projektov ne ukvarja
izrecno s priseljenci v Republiki Sloveniji, čeprav se jih vsebine nekaterih
projektov delno dotikajo (januar 1997).
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Republike Slovenije v publikaciji, ki se nanaša na predlog nove
definicije prebivalstva Slovenije, v kateri so v zvezi s statistiko
selitev tudi že dani določeni predlogi, ki se nanašajo na statistiko
meddržavnih selitev.'63 Podatki o tujcih temelje na urejenem statusu
tujca in ne na dejanskem stanju, prav tako pa zakon o tujcih poleg
časa hranjenja in arhiviranja tudi določa, kdo lahko podatke
uporablja in pod katerimi pogoji se lahko dajejo. Osebni podatki so
zaščiteni tako po tem zakonu kakor tudi po zakonu o varstvu
osebnih pbdatkov: Trenutni zakon o tujcih je izraz posebnih
okoliščin, v katerih je nastal, prav tako pa so tudi statistične
meritve znotraj problematike meddržavnih migracij stvar procesa,
ki se dograjuje in usklajuje z mednarodnimi priporočili.

je treba zagotoviti večji delež znotraj financiranja znanosti. Pri
tem tudi opozarjamo, da v Sloveniji ni specializirane raziskovalne
ustanove, ki bi se pretežno ukvarjala z raziskovanjem problemov
prebivalstva v Sloveniji, niti ustanove, ki bi se pretežno ukvarjala
z raziskovanjem mednarodnih migracij;'62
• izrazito bo treba povečati informacijske dejavnosti na področjih,
ki zadevajo razmere, položaj in pomen priseljencev za slovensko
družbo, informacije o politiki priseljevanja, namenjene javnosti
in priseljencem v Sloveniji, možnim priseljencem v tujini ter drugim.
V te namene bo treba izdajati kratke publikacije in zagotoviti
njihovo razdelitev prek državnih in lokalnih ustanov, diplomatskokonzularnih predstavništev, šol, delodajalskih in sindikalnih
organizacij, socialnih zavodov in verskih skupnosti ter sodelovati
z javnimi občili.

V kakšni obliki in kako bi se postavil boljši sistem evidentiranja,
puščamo odprto za nadaljnjo razpravo, vendar opozarjamo na
nujnost sodelovanja pri pretoku informacij in na potrebo po
ustanovi, na katero bi se različni sektorji, pa tudi vsi drugi lahko
obrnili po informacije in nasvete.'64 Služba za migracijske zadeve
kot osrednja ustanova, pristojna za spremljanje in usmerjanje
izvajanja politike priseljevanja, bi morala imeti pooblastila, da ji je
predložena osnovna statistika, če ni objavljena v javnih
publikacijah. Enako bi moralo veljati tudi za preostalo
dokumentacijo, ki bo potrebna za izpolnjevanje njenih nalog.

16.1.3 Statistika
Statistika o priseljevanju tujcev in priseljencih tujcih je razdrobljena
in nezanesljiva. Po sedanjem zakonu o tujcih, predvsem v
njegovem 15. poglavju, je za evidentiranje določenih več organov,
opredeljeni pa so tudi podatki, ki so jih pristojni organi dolžni voditi.
Podroben pregled teh ustanov navaja tudi Statistični urad
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Razvojna vprašanja statistike. Prebivalstvo Slovenije. Predlog nove
definicije prebivalstva Slovenije. Ljubljana 1996: Statistični urad Republike
Slovenije, str. 27-43. Glej tudi Mitja 2akel|, Migracije na področju tujcev v isti
publikaciji,
str. 88-90.
1,4
Glej tudi Predlog zakona o državni statistiki - EPA 178 in Predlog
nacionalnega programa statističnih raziskovanj - EPA 179, Poročevalec, št.
2,1995.

1,2
Na probleme, ki jih povzroča pomanjkanje posebne ustanove za
demografska vprašanja, opozarja tudi Nacionalni komite za demografsko
politiko Republike Slovenije. Glej tudi Poročilo na vprašalnik Evropske unije,
del 4: Zaposlitev in socialne zadeve.
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priseljevanje in begunce zaprosil, da prevzamem nalogo priprave
strokovnega gradiva z naslovom Izhodišča za oblikovanje politike
priseljevanja Republike Slovenije. Kratek koncept delovnega
gradiva, ki je bil pripravljen v istem mesecu z ustreznim
upoštevanjem dotedanjega dela pri tem projektu, je bil poslan na
različne državne ustanove s prošnjo za njihove predloge in
pripombe. Zahvaljujem se tistim, ki so se odzvali.

PRILOGA I
Ozadje in evolucija nastajanja Predloga resolucije o
imigracijski politiki Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce je v skladu z nalogami odloka o
svoji ustanovitvi (ULRS, št. 27 z dne 5. 6. 1992), 1. junija 1993
ustanovil projektno skupino za pripravo Predloga politike
priseljevanja.

Ker so bili na splošno odzivi in predlogi ustanov, ki se ukvarjajo ali
pa bi se morale s področjem priseljevanja, redki ali nikakršni,
smo na Uradu sklepali, da so se bodisi strinjali s predloženim
gradivom izhodišč za oblikovanje politike priseljevanja ali pa, da
sem ji zdi ta politika nepomembna. Neformalni pogovori z
zaposlenimi različnih ustanov, ki se z različnih vidikov operativno
ukvarjajo s problematiko migracij, so sicer pokazali, da mnogi
čutijo potrebo po politiki priseljevanja, ki bi jim bila kot vodilo za
kritično razmišljanje tako o svojem delu kot o razmerah na tem
področju, ter da bi radi pripomogli k usklajenemu delu različnih
resorjev. Sodelovanje z Uradom za priseljevanje in begunce se je
kljub temu le počasi razvijalo. Predvsem v začetni fazi dela je bilo
potrebno veliko truda, da smo pridobili vsaj nekatere osnovne
podatke.

Pod vodstvom direktorja Urada za priseljevanje in begunce so
skupino sestavljali predstavniki sektorja za priseljevanje in
vizumsko politiko ter pravne službe omenjenega urada ter
predstavniki treh ministrstev; Ministrstva za notranje zadeve
(Oddelka za mejne zadeve in tujce, Urada za tujce in Prehodnega
doma za tujce), Ministrstva za zunanje zadeve (Sektor za
migracije) in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Poleg
njih so v skupini sodelovali tudi predstavnik Republiškega zavoda
za zaposlovanje in trije univerzitetni profesorji s Fakultete za
družbene vede ter Pravne in Ekonomske fakultete v Ljubljani.
Projektna skupina naj bi delovala kot kooperativno telo z namenom
usklajevanja dejavnosti vseh ministrstev ter drugih republiških in
lokalnih organizacij, ki operativno rešujejo problematiko na področju
migracij. Informacije in ugotavljanje postopkov z operativne ravni
naj bi pripomogli pri ustvarjanju predlogov politike priseljevanja in
zakonodaje. Hkrati naj bi se določili izvajalci posameznih dejavnosti
ter razmejile njihove pristojnosti v smislu enotnega in usklajenega
sodelovanja. Pri svojem delu je projektna skupina začutila potrebo
po sodelovanju z drugimi vladnimi resorji, kot so Ministrstvo za
šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za
pravosodje. Imela je tudi srečanja s tujimi izvedenci. Pri tem se je
povezala z Mednarodno organizacijo za migracije, imela pa je
tudi srečanje z izbranimi strokovnjaki iz štirih držav članic Sveta
Evrope pod vodstvom odseka za migracije generalnega
sekretariata Sveta Evrope.

Glede na omenjeno sva se s tedanjim direktorjem Urada za
priseljevanje in begunce g. Milošem Šuštarjem odločila, da delo
pri projektu nadaljujem po svoji zamisli. Ustvarjanje gradiva je
potekalo v več fazah. V prvi polovici 1997. leta, ko je bila pripravljena
glavnina gradiva, sva tudi že razmišljala o načinu nadaljnjega
dela.
Prvotfia zamisel o poteku nadaljnjega dela je bila, da bi se s
sklepom vlade imenovala posebna projektna skupina, ki bi jo
poleg izvedencev ter predstavnikov ministrstev sestavljali tudi
predstavniki parlamentarnih strank, nevladnih organizacij in
predstavniki priseljencev. Ker sva na podlagi dotedanjih izkušenj
predvidevala, da bi bil takšen pristop ne le težko izvedljiv, temveč
verjetno predolgotrajen proces na tej stopnji oblikovanja politike
priseljevanja, sva se po skrbnem premisleku o obsegu skupine
odločila, da za sodelovanje zaprosimo predvsem Ministrstvo za
notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za kulturo. Na
pobudo Urada za priseljevanje in begunce (dopis št. 923-01-2408/97 z dne 7.4.1997 in 15.7.1997) so zgoraj omenjena ministrstva
določila svoje predstavnike.

V okviru oblikovanja predloga politike priseljevanja Republike
Slovenije si ji skupina zadala naslednje naloge:
• pripravo pregleda in obrazložitve izrazoslovja s področja migracij,
• pripravo pregleda obstoječe situacije v Republiki Sloveniji, ki naj
bi zajela: pregled operativnosti institucij, ki se pri svojem delu
srečujejo s problematiko migracij; pregled obstoječega pravnega
okvira na tem področju, pregled nerešenih vprašanj,
• primerjavo tujih sistemov,
• pripravo predloga politike priseljevanja Republike Slovenije, ki
bi zajela: predlog nujnih pravnih rešitev, predlog operativnega
sistema, dejavnosti posameznih institucij in predlog ravnanja s
priseljenci v vseh fazah.

Projektno skupino za pripravo Predloga resolucije o imigracijski
politike Republike Slovenije so sestavljali:
• Urad za priseljevanje in begunce:
Jure Zaletel, v.d. direktorja
Dominika Marolt, pomočnica direktorja, vodja sektorja za begunce
Felicita Medved, zunanja sodelavka;

Do 3. februarja 1995 je skupina pripravila besedilo Izhodišča za
oblikovanje politike priseljevanja."15 S tem je delo omenjene
projektne skupine zastalo.

• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
Martina Djokid, svetovalka vlade na področju zaposlovanja (dopis
MDDSZ št. 923 -0002/ 96 -011 z dne 24. 9. 1997);
Jože Valenčič, svetovalec vlade na področju socialnih zadev (dopis
MDDSZ št. 923-0002/96 - 010 z dne 24. 7. 1997);

Jeseni 1995. leta me je Urad za priseljevanje in begunce zaprosil
za sodelovanje. Novembra 1995 sem napisala ocenitev
dotedanjega dela in predloge za nadaljnje delo projektne skupine.1"
Ker delo kljub temu ni napredovalo, me je v marcu 1996 Urad za

• Ministrstvo za kulturo:
mag. Suzana Čurin Radovič, državna podsekretarka (dopis MK
št. 256 - 1/96 mj z dne 16.4.1997);
• Ministrstvo za notranje zadeve:
Andrej Grasselli, direktor Uprave za notranje upravne zadeve,
državni podsekretar;

Izhodišča za oblikovanje politike priseljevanja. Februar 1995. Tipkano
besedilo. 23 str. Arhiv Urada za priseljevanje in begunce.
Felicita Medved: Ovrednotenje in priporočila za nadaljnje delo pri Izhodiščih
za oblikovanje politike priseljevanja. November 1995. Tipkano besedilo. 10
str. Arhiv Urada za priseljevanje in begunce.
poročevalec, št. 38

• Ministrstvo za zunanje zadeve:
Milivoj Butinar, vodja konzularnega sektorja, državni podsekretar
(dopis MZZzdne 14.4. 1997).
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Možnosti za pripravo dokumenta so bile naslednje:
• prva in najpopolnejša bi bila priprava kratkega krovnega
političnega akta na podlagi strokovnega gradiva skupno s
predlogi celotne normativne ureditve in organizacije izvajanja
politike priseljevanja;
• druga možnost, ki sta jo, kot bo razvidno iz nadaljnjega opisa
nastajanja resolucije, predlagala predstavnika z MDDSZ, bi bila
ta, da bi vsa ministrstva, izhajajoč iz resolucije, za svoja delovna
področja pripravila priloge o ukrepih in programih;
• ker se tudi ta pristop ni izkazal za izvedljivega, se je projektna
skupina odločila za minimalno varianto, to je predlog resolucije
s prilogo.

Ker do 11. marca 1998 Urad za priseljevanje in begunce ni prejel
nadaljnjih pripomb, so bili člani projektne skupine naprošeni, da
dajo svoje soglasje k predlogu resolucije.

Sestanki projektne skupine so bili 22. 9. 1997, 8. 12. 1997,12. 1.
1998 in 29. 1. 1998. Ga. Marolt se opravičeno ni mogla udeležiti
prvega posveta, g. Zaletel tretjega. Ga. Djokič se je udeležila le
prvega sestanka. Drugi člani projektne skupine so bili prisotni na
vseh sestankih. Gradiva so bila poslana vsem članom skupine.1"
Na povabilo Urada za priseljevanje in begunce se je drugega
sestanka udeležil tudi predstavnik Ministrstva za zdravstvo g.
Tone Košir.

17. marca je Urad za priseljevanje in begunce prejel sporočilo g.
Milivoja Butinarja z Ministrstva za zunanje zadeve, v katerem je
rečeno, da nimajo pripomb k predlogu resolucije (dopis MZZ št.
921-22-spl/98).

12. in 13. marca 1998 sem bila povabljena (F. Medved) na sestanka
na Ministrstvu za notranje zadeve. Obravnavani so bili predvsem
ukrepi o preprečevanju nezakonitih migracij in razmišljanja o
organizaciji izvajanja politike priseljevanja.
16. marca je Urad za priseljevanje in begunce prejel soglasje g.
Jožeta Valenčiča z Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve.'68

18. marca je Urad za priseljevanje in begunce prejel soglasje ge.
mag. Suzane Čurin z Ministrstva za kulturo. V svojem dopisu
meni, da lahko da soglasje, ker so bili njeni predlogi v zvezi s
prilogo upoštevani. Poleg tega dodaja, da bi se moralo čim prej
spremeniti ime Urada za priseljevanje in begunce tako, da bi ime
bolj ustrezno izražalo kompleksnost dejavnosti, s katero se
ukvarja (dopis MK št. 256 -1/96).

Na sestanku 22.9.1997 je skupina presodila, da je delovno gradivo
primerna podlaga za izdelavo krovnega dokumenta, ki bi bil
integrativno vodilo politike priseljevanja Republike Slovenije. Po
sklepu skupine je bilo delovno gradivo poslano tudi vsem drugim
ministrstvom, katerih dejavnosti se dotikajo različnih vidikov politike
priseljevanja s prošnjo za njihove predloge in pripombe.'6'

26. marca je Urad za priseljevanje in begunce prejel strinjanje
Ministrstva za notranje zadeve s predlogom resolucije, v katerem
so upoštevane pripombe, dane na sestankih na Ministrstvu za
notranje zadeve 12. in 13. marca 1998 (dopis MNZ šifra: 0010/1S- 219/98/03).
n '

Na sestanku 8.12. 1997 so bili obravnavani povzetek delovnega
gradiva in vse prispele pripombe in predlogi. Večina ministrstev ni
imela bistvenih' pripomb k vsebini delovnega gradiva. Skupina je
sprejela sklep, da se dokument o politiki priseljevanja Republike
Slovenije pripravi v skladu s Pravilnikom Državnega zbora.

Istega dne je Urad za priseljevanje in begunce prejel soglasje
Ministrstva za dglo, družino in socialne zadeve k resoluciji, z eno
pripombo in predlogom (dopis MDDSZ št. 110-02-002/98-003). V
Predlogu resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije sta
obe pripombi MDDSZ upoštevani.'70

12. 1. 1998 je bil sprejet delovni naslov dokumenta: Resolucija o
imigracijski politiki Republike Slovenije s programi ukrepov za
njeno uresničevanje. Besedilo in uredništvo resolucije bi prevzela
F. Medved, programe ukrepov bi pripravila posamezna ministrstva.
Dokument naj bi bil pripravljen do konca prvega trimesečja 1998.

V prilogi k resoluciji so ustrezno upoštevani vsi pisni predlogi in
pripombe članov projektne skupine kot tudi tistih ministrstev in
drugih ustanov, ki so nam poslali bodisi podatke, opise razmer ali
ukrepov. Dopisi so označeni v opombah besedila.

Do sestanka 29.1.1998 je bil pripravljen osnutek resolucije. Vsebina
resolucije je bila v glavnem usklajena na istem sestanku. Ker je
bilo ugotovljeno, da sta le predstavnica Ministrstva za kulturo in
predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
pripravila programa ukrepov za svoja področja, je bilo sklenjeno,
da se resolucija ob upoštevanju predlogov in pripomb pri
nadaljnjem usklajevanju, omeji na obstoječe besedilo. Kot priloga
k resoluciji se dodajo Izhodišča za oblikovanje politike priseljevanja
Republike Slovenije. S tem je skupina sklenila, da se ji zaradi
izdelave resolucije ni treba ponovno sestajati.

Besedilo je v sodelovanju z avtorico lektorirala ga. Majda Tome iz
prevajalsko-lektorske službe Urada predsednika vlade.
Če gledamo nazaj, lahko rečemo, da je bila vztrajnost Urada za
priseljevanje in begunce eden glavnih dejavnikov, ki je pozitivno
vplival na nastanek Resolucije o imigracijski politiki Republike
Slovenije. V prihodnje pa bodo opisane izkušnje lahko pomembne
tudi za vse tiste, ki bodo nadalje oblikovali politiko priseljevanja
naše države.

2. 2. 1998 je bil vsem članom projektne skupine poslan osnutek
resolucije z upoštevanjem vseh pripomb, ki so bile usklajene na
zadnjem sestanku.

Vsa gradiva, korespondenco in zapisnike sestankov hrani arhiv Urada za
priseljevanje in begunce.
Felicita Medved: Izhodišča za oblikovanje politike priseljevanja Republike
Slovenije. Delovno gradivo. 98 str. Vlada Republike Slovenije: Urad za
priseljevanje in begunce. Ljubljana: September 1997.
11. junij 1998

PRILOGA II: Kopije soglasij članov projektne skupine iz ministrstev.
"° Glej tudi 16.2, posebno opombo 159.
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PRILOGAH
Kopije soglasij članov projektne skupine za pripravo
Predloga resolucije

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
LJUBLJANA, Kotmkova 5
Datum: 16/3-1998

URAD VLADE RS ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE
LJUBLJANA.Riharjeva 38
za go. Felicito Medved

ZADEVA : PREDLOG RESOLUCIJE O IMIGRACIJSKI POLITIKI REPUBLIKE
SLOVENIJE - soglasje k besedila
ZVEZA : vaš dopis ŠL923-01-240-15/9S z dne 11/3-1998

Obveščam vas, da kot član projektne skupine soglašam s predloženim predlogom besedila
Resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije.

Lepo vas pozdravljam!

Jože Valenčič

poročevalec, št. 38
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Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana
Telefon: n.c.
061/ 178-59-00, 178-59-01
Telefax: 061/ 178-59-01
Številka:256-1/96
Datum:16.3. 1998

Urad za priseljevanje in begunce
Rihaijeva38
1000 Ljubljana

O
Zadeva
:
politiki

Soglasje
RS

k

Predlogu

resolucije

o

imigracijski

Kot članica projektne skupine sem prejela v soglasje besedilo zgoraj omenjenega
dokumenta brez priloge. Ker mi je bilo 20. 2. 98 pisno sporočeno, da so bili moji
predlogi
v zvezi z omenjeno prilogo upoštevani, smatram, da lahko posredujem
soglasje.
Ob tem le še enkrat dodajam, da menim (to sem povedala že na začetku dela projektne
skupine ), da bi moralo priti čimprej do spremembe imena Urada za priseljevanje in
begunce, ki se omenja tudi na 10. strani Predloga tako, da bi ime bolj ustrezno odražalo
kompleksnost dejavnosti, s katero se ukvarja.

Lep pozdrav!

11. junij 1998
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
KONZULARNI SEKTOR
Številka: 921-92-spl/98
Ljubljana, 16.03.1998

VIADA REPUBLIKE SLOVENIJE
URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE
Riharjeva 38
1000 LJUBLJANA

ZADEVA: PREDLOG RESOLUCIJE O IMIGRACIJSKI POLITIKI RS
Zveza:
Vaš dopis številka 923-01-240-15/98 z dne 11.03.1998

Sporočamo

vam,

da

nimamo

pripomb

na

PREDLOG

RESOLUCIJE

O

IMIGRACIJSKI POLITIKI REPUBLIKE SLOVENIJE.

Lepo pozdravljeni!
v. h.'* .i \

\j-'" '
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\\ . •
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- ■ | Milivoj Butinar
VODJA SEKTORJA
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REPUBLIKA SLOVENUA

^ 0010/1-S-219/98/03
Datum:
263.1998

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE
g. Jurij Zaletel
v.cL direktora

ZADEVA: PREDLOG O IMIGRACIJSKI POLITIKI
ZVEZA: Vaš dopis štev. 923-20-240-16/98,z dne 19-3.1998

V zvezi z vašim predlogom resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije Vas obveščamo,
da se strinjamo s predlogom, v katerem so upoštevane pripombe, dane na sestankih v Ministrstvu za
notranje zadeve dne 12. in 13. marca 1998.
S spoštovanjem,

11. junij 1998
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REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Kotnikovn 5. 1000 Ljubljana. SLOVENIJA

Številka: U»-°t Datum:20.3.1998

Vlada Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce
Rihaijeva 38, Ljubljana

Zadeva : Predlog Resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije - soglasje

V zvezi z vašim zaprosilom za naše soglasje k tekstu predloga Resolucije o imigracijski
politiki Republike Slovenije sporočamo, da soglašamo z vsebino predloženega dokumenta, če
se na strani 10 v zadnjem stavku tretjega odstavka podpoglavja "Organizacija odločanja in
upravljanja", besedilo spremeni tako, da se črta določilo o pristojnosti novo predlaganega
organa za podelitev prvega delovnega dovoljenja, ker je to izvirna pristojnost RZZ in tudi ne
vidimo utemeljenih razlogov, da se taka pristojnost prenaša na drug organ.
V 6. poglavju "SPLOŠNI UKREPI", predlagamo, da se za četrto alinejo vključi nova peta
alineja, ki naj se glasi:
"Zakon o zaposlovanju tujcev določa pogoje pod katerimi lahko tuj državljan ali oseba brez
državljanstva dela v Republiki Sloveniji. V pripravah na vključitev v evropske integracije je
potrebno obstoječi zakon spremeniti tako, da ga bo, kot temeljni materialni in procesni
predpis ^ mogoče uporabiti za zaščito domačega trga dela in uravnavanje novega pritoka
delovne sile. Vrste in obseg ekonomske migracije ter vzajemno povezanost z drugimi okolji
je potrebno podrediti ciljem gospodarskega in demografskega razvoja."

Lep pozdrav

/
MartinaDjokić
svetovalka vlade
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Naslov:
Telefon:.
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