Spletna razprava o migracijah ljudi v kontekstu socialnih pravic in možnostih
migrantov ter izenačevanja pravic in vključujočega državljanstva priseljenih
prebivalcev

"Migracije ljudi, socialne pravice in državljanstvo"
(Zaključki in predlogi za Sektor za zaposlovanje, socialno podjetništvo in migracije na
Direktoratu za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve
in za Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na Ministrstvu RS za
notranje zadeve)

dr. Franci Jazbec (Društvo Odnos)
mag. Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo)
Spletna razprava je potekala v okviru projekta www.puzzledbypolicy.eu

Ljubljana, 23. december 2013

Kazalo poročila
1. Ozadje spletne razprave........................................................................................................................3
1.1 Cilj razprave............................................................................................................................................4
1.2 Izhodiščna vprašanja razprave................................................................................................................4
1.3 Dodatne informacije za razpravo............................................................................................................4
1.4 Ciljne javnosti..........................................................................................................................................5
1.5 Časovni okvir razprave............................................................................................................................5
1.6 Pobudnik razprave..................................................................................................................................5
1.7 Spletni naslov razprave...........................................................................................................................5
1.8 Število ogledov spletne razprave............................................................................................................6
1.9 Število objavljenih prispevkov................................................................................................................6
1.10 Moderiranje spletne razprave..............................................................................................................6
1.11 Projektni okvir.......................................................................................................................................6
1.12 Vizualizacija spletne razprave...............................................................................................................6
2. Vsebinsko poročilo spletne razprave......................................................................................................8
2.1 Kakšne so oziroma kakšne bi morale biti socialne pravice, dolžnosti, možnosti imigrantov, prosilcev
za mednarodno zaščito, beguncev v Sloveniji?............................................................................................8
2.2 S kakšnimi ovirami in težavami, stiskami, problemi se soočajo priseljeni prebivalci, posamezniki in
družine?........................................................................................................................................................8
2.3 Kakšne so njihove potrebe po podpori itd.? Kako socialne pravice vplivajo na integracijo?.................8
2.4 Kako lahko politike in prakse na področju migracij in integracije vplivajo na položaj, socialne pravice
in možnosti priseljenih prebivalcev?............................................................................................................9
2.5 Kako lahko politike in prakse na področju migracij in integracije vplivajo na položaj, socialne pravice
in možnosti priseljenih prebivalcev?............................................................................................................9
2.6 Zakaj je pomembno izenačevanje pravic in možnosti priseljenih prebivalcev in državljanov?…..........10
2.7 Kako udejanjati bolj vključujoče državljanstvo?...................................................................................10
2.7 Drevesna vizualizacija prispevkov v spletni razpravi.............................................................................11
3. Zaključki in predlogi.............................................................................................................................12
3.1 Zaključki................................................................................................................................................12
3.2 Predlogi.................................................................................................................................................13

1. Ozadje spletne razprave
Spletna razprava "Socialne pravice in možnostih migrantov"
Socialna integracija (i)migrantov je povezana tudi s socialnimi pravicami, njihovo
implementacijo in možnostmi, socialnim državljanstvom. Krčenje socialnih pravic negativno
vpliva na socialni in materialni položaj mnogih ljudi, tako državljanov Slovenije kot tudi
priseljenih prebivalcev. Dostop do socialnih pravic je pogojevan. Pravice so povezane s
statusom, ki ga prizna "nacionalna" država: dovoljenje za začasno prebivanje, dovoljenje za
stalno prebivanje (tudi priznana mednarodna zaščita oziroma status begunca), osebe s
priznanim državljanstvom Republike Slovenije. Zagotovljena materialna in socialna varnost
imigranta je eden od zahtevanih pogojev za priznanje dovoljenja za stalno prebivanje ali
državljanstva Republike Slovenije. Toda pomembno je izenačevanje pravic in možnosti vseh
ljudi, ustvarjanje pogojev za integracijo, socialno vključevanje, pravičnost, mreženje,
povezovanje in stabilnost v sodobni kulturno, socialno in etnično raznoliki ter kompleksni
družbi oziroma državi. Krčenje in omejevanje temeljnih človekovih, tudi socialnih pravic,
ustvarja nasprotne učinke, ustvarja pogoje za dodatno izključevanje, ločevanje, napetosti,
stiske, konflikte in nasilje. Pomembna je integracija oz. vključevanje (inkluzija), ki pa je
kompleksen in dvostranski ali večstranski proces, ki zahteva sodelovanje različnih akterjev
(imigrantov, beguncev, državnih in civilnodružbenih oz. nevladnih akterjev). Politike, prakse
in programi morajo biti ustrezno usklajeni in upoštevati potrebe migrantov, prosilcev za
mednarodno zaščito, beguncev ter širše družbene skupnosti.
Spletna razprava "Migracije ljudi in državljanstvo"
Ko govorimo o migracijah ljudi, socialni in politični integraciji ali vključevanju imigrantov
(delavcev migrantov, prosilcev za azil in beguncev) se tako na ravni EU kot v posameznih
državah soočamo tudi s konceptom državljanstva. V teoriji so že narejene povezave med
migracijami in državljanstvom. Razvijajo se bolj vključujoči koncepti državljanstva. Migracije
ljudi so izziv teoriji državljanstva in teoriji demokracije. Tudi migranti so bodoči državljani
sprejemne države. Lahko imajo tudi dvojno državljanstvo. Državljanstvo ni le pravni status, ki
ga ob izpolnjevanju zakonskih pogojev prizna posamezna država. V Sloveniji je pravna
podlaga veljavni Zakon o državljanstvu Republike Slovenije. Državljanstvo naj bi pomenilo
članstvo v določeni državi-naciji. Vsebuje vključevalno in izključevalno dimenzijo. Mnogi
priseljeni prebivalci so pridobili državljanstvo Republike Slovenije. V sodobnem času
govorimo o aktivnem, odgovornem in dejavnem, tudi večkulturnem državljanstvu.
Odgovorno državljanstvo pomeni tudi delovanje v smeri izenačevanja pravic in socialnega ter
političnega vključevanja vseh ljudi, tudi priseljenih prebivalcev. Gre za ustvarjanje možnosti,
skupnostno delovanje, spoštovanje obstoja, emancipacijo in krepitev moči, izboljševanje
kakovosti življenja vseh ljudi. Migranti so ljudje, vsak s svojo zgodbo, izkušnjo,
dostojanstvom, potrebami in pričakovanji. Mnogi so aktivni v civilno-družbeni sferi in
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prispevajo k razvoju lastnih skupnosti, so socialno in politično aktivni, a hkrati marginalizirani
in prikrajšani za nekatere temeljne človekove pravice, saj so obravnavani kot "drugi",
"drugačni", "tujci". V sodobni družbi je poleg zunanjega problem tudi notranje izključevanje.

1.1 Cilj razprave
Cilji spletne razprave "Socialne pravice in možnostih migrantov" so bili: spodbuditi javno
debato o socialnih pravicah in možnostih migrantov, prosilcev za mednarodno zaščito in
beguncev v Sloveniji, spodbujanje razmišljanja, refleksije in dialoga v strokovni in širši
javnosti.
Cilj spletne razprave "Migracije ljudi in državljanstvo" je bil spodbuditi razmišljanja in
refleksije na temo migracij in državljanstva v strokovni in širši javnosti.

1.2 Izhodiščna vprašanja razprave
Razprava "Socialne pravice in možnostih migrantov":


Kakšne so oziroma kakšne bi morale biti socialne pravice, dolžnosti, možnosti
imigrantov, prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev v Sloveniji?



S kakšnimi ovirami in težavami, stiskami, problemi se soočajo priseljeni prebivalci,
posamezniki in družine?



Kakšne so njihove potrebe po podpori itd.? Kako socialne pravice vplivajo na
integracijo?



Kako lahko politike in prakse na področju migracij in integracije vplivajo na položaj,
socialne pravice in možnosti priseljenih prebivalcev?



Kakšni sta vloga in pomen javne uprave in civilnodružbenih oz. nevladnih organizacij
na področju migracij in integracije?

Razprava "Migracije ljudi in državljanstvo":


Zakaj je pomembno izenačevanje pravic in možnosti priseljenih prebivalcev in
državljanov?



Kako udejanjati bolj vključujoče državljanstvo?

1.3 Dodatne informacije za razpravo
Razprava "Socialne pravice in možnosti migrantov":
- Aktualni evropski in političnih dokumenti ter zakonodaja.
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- Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.). 2010. Migranti v Sloveniji - med
integracijo in alienacijo. Univerzitetna založba Annales. Koper.
- Komac, Miran (ur.). 2007. Priseljenci. Inštitut za narodnostna vprašanja. Ljubljana.
Razprava "Migracije ljudi in državljanstvo":
- Migrant integration policy index: http://www.mipex.eu/slovenia;
- European Agenda for the Integration ofThird-Country Nationals (Evropska komisija, 2011);
- The Global Approach to Migration andMobility (Evropska komisija, 2011);
- Zakon o državljanstvu RepublikeSlovenije (2006).
1.4 Ciljne javnosti
Civilnodružbene oziroma nevladne organizacije, imigranti, prosilci za mednarodno zaščito,
begunci, raziskovalci, študenti, sindikati in različna ministrstva (Ministrstvo za notranje
zadeve, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, druga ministrstva).

1.5 Časovni okvir razprave
Spletna razprava "Socialne pravice in možnosti migrantov" je potekala od 18. junija 2012 do
11. novembra 2012.
Spletna razprava "Migracije ljudi in državljanstvo" je potekala od 1. julija 2013 do 30.
novembra 2013.
1.6 Pobudnik razprave
Društvo ODNOS – Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS.

1.7 Spletni naslov razprave
Spletna razprava "Socialne pravice in možnosti migrantov"
http://join.puzzledbypolicy.eu/en-GB/udebatediscussion.aspx?Thread=191.
Spletna razprava "Migracije ljudi in državljanstvo" http://join.puzzledbypolicy.eu/enGB/udebatediscussion.aspx?Thread=223.
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1.8 Število ogledov spletne razprave
Spletno razpravo "Socialne pravice in možnostih migrantov" je obiskalo 2342 uporabnikov
interneta, spletno razpravo "Migracije ljudi in državljanstvo" pa 1015 uporabnikov interneta.

1.9 Število objavljenih prispevkov
V spletni razpravi "Socialne pravice in možnosti migrantov" je bilo podanih 48 prispevkov, v
spletni razpravi "Migracije ljudi in državljanstvo" pa 19 prispevkov.

1.10 Moderiranje spletne razprave
Spletno razpravo sta moderirala dr. Franci Jazbec (vsebinsko moderiranje) in mag. Simon
Delakorda (procesno moderiranje).

1.11 Projektni okvir
Spletna razprava je potekala v okviru projekta Puzzled by Policy, ki namenjen informiranju in
vključevanju zainteresiranih posameznikov ter javnosti v aktualne razprave in oblikovanje
nacionalnih in evropskih politik na področju migracij s pomočjo informacijo-komunikacijskih
tehnologij. Cilj projekta je identificirati rešitve in predloge na področju migrantske
problematike, jih posredovati pristojnim odločevalcem na nacionalni in evropski ravni ter
pridobiti njihov odziv. Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani
www.puzzledbypolicy.eu. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru ICT Policy Support
Programme.
1.12 Vizualizacija spletne razprave
Slika št. 1 prikazuje vstopno stran spletne razprave "Migracije ljudi in državljanstvo"
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Slika št. 2 prikazuje objavljene prispevke v spletni razpravi "Socialne pravice in možnosti
migrantov"
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2. Vsebinsko poročilo spletne razprave
V okviru spletne razprave so bili posredovani naslednji komentarji, mnenja in stališča:
2.1 Kakšne so oziroma kakšne bi morale biti socialne pravice, dolžnosti, možnosti
imigrantov, prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev v Sloveniji?
Vsi razpravljavci izražajo potrebo po enakosti socialnih in drugih človekovih pravic za vse
prebivalce v Sloveniji. Ena razpravljavka poudarja, da pravice ne bi smele biti izjema v
določenih okoliščinah, temveč da morajo biti pravice striktno spoštovane. Omenja potrebo
po sankcijah in učinkovitih vzvodih zanje ob neupoštevanju pravic. Drugi razpravljavec je
mnenja, da bi morale biti socialne pravice vredne človekovega dostojanstva, ter da moramo
vsi skupaj delovati pravično, socialno in v okviru človekovih pravic, mednarodnih konvencij o
pravicah ljudi. Tretji razpravljavec omenja teoretično enake pravice oseb s priznano
mednarodno zaščito ter večinskega prebivalstva. Omenja tudi z zakonom urejen status
delavcev migrantov z izjemo delovnih dovoljenj.
2.2 S kakšnimi ovirami in težavami, stiskami, problemi se soočajo priseljeni prebivalci,
posamezniki in družine?
Večina razpravljavcev ugotavlja, da se imigranti v Sloveniji soočajo z velikimi težavami,
problemi in stiskami. Nekateri razpravljavci ugotavljajo, da se imigranti soočajo s temeljnimi
problemi preživetja: bivalnimi stiskami, pridobivanjem prihodkov iz dela, revščino, omejenim
dostopom do zdravstvenih in drugih storitev, marginaliziranostjo. Nekateri razpravljavci
ugotavljajo, da so problemi različni, subjektivni in objektivni, imajo pa isto izhodišče –
neenakost, neenakopravnost in drugost. Nekateri razpravljavci izpostavljajo izključevanje
imigrantov iz družbe, nerazumevanje in neupoštevanje pravih vzrokov za migracije ljudi
(omenjeni so slabi pogoji za življenje v Afriki, ustvarjanje možnosti za preživetje oz. boljše
življenje). Nekateri razpravljavci izpostavljajo probleme diskriminacije in stigmatizacije
imigrantov, prisotnost predsodkov v družbi ter onemogočene socializacije ter integracije.
Nekateri razpravljavci kot problem navajajo tudi ksenofobijo ter pomanjkanje
multikulturalizma v slovenski družbi. Prav tako je kot problem omenjeno, da je bila država
Slovenija ustvarjena za Slovence ter da je prisoten obrambni mehanizem Slovencev pred
imigranti. Omenjeni so še problemi razdvojenosti imigrantov med starim in novim okoljem,
izguba stika z družino, neinformiranost imigrantov o pravicah ter izkoriščanje imigrantov s
strani delodajalcev.
2.3 Kakšne so njihove potrebe po podpori itd.? Kako socialne pravice vplivajo na
integracijo?
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Razpravljavci ugotavljajo, da imajo socialne pravice zelo velik vpliv na integracijo, kakovost
življenja oz. možnosti vseh ljudi, tudi priseljenih prebivalcev, beguncev. Socialne pravice so
pogoj socialnega in političnega vključevanja imigrantov. Povezane so z delovanjem socialne
države. Poudarjeno je, da je potrebna podpora oz. pomoč že na začetku pri iskanju
stanovanja, dela, izobraževanju oz. priznavanju izobrazbe v Sloveniji itd. Imigranti bi morali
imeti enake socialne pravice. Pomembna naj bi bila tudi podpora in odpravljanje ovir pri
urejanju statusov (dovoljenj za bivanje, dovoljenj za delo, državljanstva) ter pri vključevanju v
kulturno in politično življenje.
2.4 Kako lahko politike in prakse na področju migracij in integracije vplivajo na položaj,
socialne pravice in možnosti priseljenih prebivalcev?
Javne politike in prakse so po mnenju vseh razpravljavcev pomembne. Usmerjene naj bi bile
k integraciji imigrantov. Po mnenju nekaterih razpravljavcev bi morale biti politike
vključujoče, proaktivne in prilagojene potrebam imigrantov. Vpliv politik bi moral biti
načelen, konkreten in strikten, predvsem pa tudi na ravni prakse, ne le teorije (medkulturni
dialog, integracija, spoštovanje različnosti v praksi). Poudarjena je kompleksnost politik in
praks na področju migracij in integracije ter potreba po bolj humanih in pravičnih politikah
in praksah. Po mnenju enega razpravljavca bi moralo biti izkoriščanje imigrantov, beguncev s
strani delodajalcev sodno preganjano. Poudarjeno je tudi, da se v imenu vključevanja oz
integracije ne bi smelo dodatno izključevati ljudi. Imigranti bi morali biti bolj vključeni v
pripravo politik na področju migracij in integracije. Upoštevane bi morale biti njihove
potrebe in izkušnje. Na politike in prakse vpliva tudi odnos širše javnosti do migracij, zato je
potrebno ozaveščati širšo javnost o vzrokih in pomenu migracij ter integracije ter pomenu
spoštovanja kulturne raznolikosti ter vsakega posameznika.
2.5 Kako lahko politike in prakse na področju migracij in integracije vplivajo na položaj,
socialne pravice in možnosti priseljenih prebivalcev?
Vsi razpravljavci so mnenja, da je vloga civilnodružbenih organizacij oz. NVO obveščanje o
problemih migrantov ter pomoč imigrantom pri reševanju težav. Poudarjeno je tudi
ozaveščanje širše javnosti na področju migracij, integracije in človekovih pravic. Vloga države
oz. javne uprave naj bi bila sprejemanje ciljnih ukrepov za vključevanje imigrantov. Nekateri
razpravljavci poudarjajo pomen tvornega oz. ustreznega sodelovanja med javno upravo in
NVO na področju migracij in integracije. Izpostavljeno je vprašanje, kako uresničevati dialog
med javno upravo in NVO. Poudarjeno je, da izpolnjevanje zgolj formalno zavezujočih
delovnih srečanj ne more obroditi zaželenih sadov.
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2.6 Zakaj je pomembno izenačevanje pravic in možnosti priseljenih prebivalcev in
državljanov?
Vsi razpravljavci so mnenja, da je pomembno izenačevanje pravic in dolžnosti priseljenih
prebivalcev in državljanov. Ena izmed razpravljavk je mnenja, da zato, ker živimo na skupnem
prostoru, naši otroci hodijo v iste šole, soustvarjamo skupnost. Druga razpravljavka meni, da
je potrebno v prid širini in kakovosti našega življenja spustiti priseljene prebivalce blizu in jim
omogočiti, da se v Sloveniji počutijo kot doma. Po mnenju tretje razpravljavke so enake
pravice pomembne za boljšo integracijo imigrantov, za manj diskriminacije imigrantov. To ni
pomembno le za imigrante, ampak tudi za celotno skupnost, za politični sistem Republike
Slovenije. Eden izmed razpravljavcev meni, da tako osebe rojene v Sloveniji kot tudi imigranti
živimo v istem okolju, uporabljamo iste ceste, hodimo v iste trgovine, šole in druge ustanove,
uporabljamo iste storitve. Zato se sprašuje, zakaj bi nekateri imeli več pravic kot drugi.
Skupaj živimo in prav je da imamo iste možnosti. Drugi izmed razpravljavcev tudi poudarja,
da če se ti ni treba boriti za osnovne pravice, lahko tudi več doprineseš k dobrobiti skupnosti
in države. Ena izmed razpravljavk je mnenja, da je izenačevanje pravic in dolžnosti potrebno
zaradi premoščanja razlik in odpravljanja delitve na "mi" in "oni". S tem naj bi priseljeni
prebivalci imeli enake možnosti vključevanja ter participacije, sami bi z aktivnim družbenim
in političnim delovanjem lahko vplivali na družbene spremembe. Poudarja koncept krepitve
moči posameznika. Pomemben je človek. Poudarjeno je tudi, da je v sodobnem času
potrebno delovanje v smeri preseganja ločevanja na državljane in nedržavljane oz. na
državljane in "tujce" ali "druge", "drugačne". Izenačevanje pravic in možnosti je pogoj za
medkulturni dialog, za socialno, ekonomsko in politično vključevanje priseljenih prebivalcev.
Prav tako je preseganje delitev, izključevanj, marginalizacije, segregacije pomembno za vse
ljudi, za celotno skupnost. Opozorjeno je, da obstaja hierarhija statusov in pravic (dovoljenje
za začasno prebivanje, dovoljenje za stalno prebivanje, državljanstvo Slovenije), kar
negativno vpliva na sobivanje, ustvarjalnost, vključujoče in odgovorno državljanstvo v družbi.
Osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje imajo manj pravic kot osebe z dovoljenjem za
stalno prebivanje ter osebe s priznanim državljanstvom Slovenije.
2.7 Kako udejanjati bolj vključujoče državljanstvo?
Po mnenju ene razpravljavke bolj vključujoče državljanstvo pomeni, da priseljeni prebivalci
poznajo zakone in so aktivni ter vključeni pri iskanju rešitev. Želje in pravice, izkušnje,
potrebe imigrantov so pomembne. Imeti morajo možnost vplivati na odločitve. Druga
razpravljavka je mnenja, da bi bolj vključujoče državljanstvo lahko morda dosegli z manj
striktnimi in težko dosegljivimi pogoji za pridobitev državljanstva, ki prosilcem prej otežujejo
pridobitev državljanstva Slovenije in jih navdajajo z nezadovoljstvom, namesto da bi jih
pozitivno motivirali k vključevanju v novo družbo. Prav tako pa druga razpravljavka meni, da
je potrebno zmanjšati zakonske zahteve (pogoje) za pridobitev državljanstva Slovenije
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(socialno-ekonomski status oz. dohodek). V razpravi je tudi poudarjena potreba po
odpravljanju birokratskih ovir in pokroviteljskega pristopa. Prav tako je poudarjena potreba
po spoštovanju in uveljavljanju temeljnih pravic imigrantov, spoštovanju dostojanstva
vsakega človeka. Pomembno je skupnostno delovanje, sodelovanje državljanov in
imigrantov.
2.7 Drevesna vizualizacija prispevkov v spletni razpravi
Slika št.3 prikazuje drevesni prikaz prispevkov v spletni razpravi "Socialne pravice in
možnostih migrantov"
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3. Zaključki in predlogi
3.1 Zaključki
V spletni razpravi na temi socialnih pravic in možnosti migrantov ter migracij ljudi in
državljanstva v Sloveniji so sodelujoči razpravljali o kompleksnih vprašanjih. Spodbujeno je
bilo razmišljanje o migracijah, integraciji, državljanstvu, socialnih, političnih in drugih
človekovih pravicah, kulturni raznolikosti in kompleksnosti. To so teme, ki se tičejo nas vseh
in jih je vredno bolje poznati. Namen razprave je bil spodbujanje razmišljanja in refleksije o
odnosu do migracij, imigrantov (delavcev migrantov, beguncev oz. oseb z mednarodno
zaščito) v Sloveniji, pravicah in možnostih imigrantov ter iskanje odgovorov na vprašanja,
kako bi lahko v Sloveniji bolje uredili to področje, ali in kako bi lahko prispevali k bolj
vključujočem državljanstvu ter integraciji imigrantov. V razpravi o socialnih pravicah in
možnostih migrantov, ki je potekala dalj časa, je bilo objavljenih 48 mnenj, komentarjev oz.
razmišljanj. Zabeleženih je bilo več kot 2600 ogledov te razprave. V razpravi o migracijah ljudi
in državljanstvu, ki je zaradi kasnejše objave potekala bistveno manj časa, je bilo objavljenih
19 misli, mnenj oz. komentarjev. Zabeleženih pa je bilo nekaj več kot 1000 ogledov te
razprave. Razpravi si je torej ogledalo veliko število ljudi, kar je zagotovo prispevalo k
ozaveščanju, informiranju in izobraževanju, participaciji širše javnosti na tem področju.
Precej manj ljudi je tudi aktivno sodelovalo svojimi mnenji, mislimi, komentarji. Razlogi so
najbrž različni, subjektivni in objektivni. Nekateri ljudje se ne počutijo dovolj kompetentne,
drugi neradi razpravljajo preko spleta, nekateri so tudi manj vešči uporabe informacijskih
tehnologij. Nekateri samo uporabljajo posredovane informacije, mnenja, komentarje, misli,
aktivno pa ne sodelujejo v razpravah.
V razpravi o socialnih pravicah in možnostih migrantov je večina razpravljavcev opozorila, da
se imigranti v Sloveniji soočajo s temeljnimi problemi preživetja (bivalni pogoji, dostop do
upravnih, zdravstvenih in socialnih storitev, možnosti in kvaliteta izobraževanja, dela oz.
zaposlitve). Večina je mnenja, da je potrebno izenačevati socialne in druge pravice vseh
prebivalcev Slovenije, spoštovati dostojanstvo ljudi, tudi imigrantov, beguncev. Pri tem je
potrebno tvorno in ustrezno sodelovanje države oz. javne uprave in civilnodružbenih
organizacij oz. NVO. Javne politike imajo velik pomen, postati pa morajo bolj vključevalne.
Pomembna je kakovostna in ustrezna ter pravična, humana implementacija politik in
zakonodaje. Poenostaviti je potrebno postopke odločanja o socialnih in drugih pravicah,
odpravljati birokratske ovire pri uveljavljanju pravic. Delovanje socialne države je pomembno
za vse prebivalce Slovenije. Vendar ljudje ne bi smeli postajati odvisni od pomoči.
Pomembno je ustvarjati možnosti in priložnosti za izobraževanje, delo, socialno vključevanje
imigrantov, beguncev.
Tudi v razpravi o migracijah ljudi in državljanstvu je večina sodelujočih poudarila potrebo po
izenačevanju pravic in dolžnosti priseljenih prebivalcev in državljanov. Večina je mnenja, da
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je potrebno odpravljati delitve na državljane in nedržavljane. Razvijati je potrebno bolj
vključujoče državljanstvo, premisliti in reflektirati ter spreminjati pogoje za pridobitev
državljanstva Slovenije. Posebej je izpostavljen pogoj urejenosti socialno-ekonomskega
statusa. Ljudem, ki stalno prebivajo v Sloveniji je potrebno omogočiti, da postanejo
polnopravni, socialno-ekonomsko in politično integrirani člani, državljani skupnosti. Problem
je v tem, da delovnih mest v sedanji krizni situaciji primanjkuje oz. jih ni. Povečuje se
revščina. Socialno-ekonomska integracija imigrantov, oseb z mednarodno zaščito, pa tudi
mnogih državljanov je dodatno otežena ali onemogočena. To vpliva tudi na možnosti
politične participacije ljudi. V tej situaciji je potrebno razmišljati o različnih (družbeno,
politično in okoljsko odgovornih) oblikah ekonomije, dela, zaposlovanja, sodelovanja,
vključevanja ljudi. Ena od možnosti je razvijanje in uveljavljanje socialne ekonomije.
Pomembno vlogo pri tem imajo civilnodružbene organizacije oz. NVO, katerih položaj je
potrebno izboljševati tudi z bolj kontinuirano finančno podporo.
3.2 Predlogi


Delovanje v smeri izenačevanja pravic in dolžnosti priseljenih prebivalcev in
državljanov Slovenije.



Razvijanje bolj vključujočega državljanstva s spodbujanjem in omogočanjem aktivne
ekonomske, družbene in politične participacije priseljenih prebivalcev ter sodelovanja
oz. dialoga med vsemi prebivalci Slovenije.



Razmisliti o pogojih za pridobitev državljanstva Republike Slovenije.



Razvijanje socialne ekonomije ter postopno ustvarjanje kvakovostnih delovnih mest
za priseljene prebivalce in državljane Slovenije.



Izboljševanje položaja civilno-družbenih organizacij oz. NVO s spodbujanjem razvoja
in delovanja različnih programov socialnega in političnega vključevanja migrantov in
beguncev in bolj kontinuirano finančno podporo.



Spodbujanje ustreznega sodelovanja med javno upravo in civilnodružbenimi
organizacijami oz. NVO na področju migracij, integracije, socialnega in političnega
vključevanja, državljanstva.

Poročila sta pripravila:
dr. Franci Jazbec (Društvo Odnos)
mag. Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo)
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