
 

in MIGRACIJE 

Projekt MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj. je sofinanciran s strani programa 
Evropske unije za globalno učenje in ozaveščanje javnosti (DEAR) ter Ministrstva za 
zunanje zadeve RS. Izražena mnenja ne predstavljajo uradnega stališča EU in Vlade 
RS. 



VSAK ČLOVEK SI ZASLUŽI VAREN 
PROSTOR, KI MU LAHKO REČE DOM. 
 

Ali se strinjaš s trditvijo? 



 



Migracije 

= gibanje ljudi iz enega kraja bivanja v drugega. 
Predstavljajo pomembno značilnost današnjega globaliziranega sveta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrste migracij 
-     Notranje (znotraj države) in zunanje/mednarodne. 
- Svobodne: oseba po lastni volji in v okvirju obstoječih zakonov spremeni državo 

bivališča. 
- Prisilne: oseba beži v drugo državo. 

 

Zakaj se ljudje selimo? 

Velika Britanija, vir: Cafod. 

PROSTOVOLJNO 
ekonomski/gospodarski 
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PRISILNO 
 

politično preganjanje 
 

vojni konflikti 
 

klimatske spremembe 
 

demografski razlogi 
 

skrajna revščina 
 

vera 
 

zdravstveni vzroki 
 



Po ocenah naj bi danes 272 milijonov ljudi 
živelo zunaj držav rojstva ali izvornega 

državljanstva.  

 

 UNHCR/Roger Arnold 



MEDNARODNI MIGRANT 

= oseba, ki je prisiljena zapustiti dom, a 
ostane na območju svoje države.  

BEGUNEC 

= oseba, ki je »zaradi utemeljenega 
strahu pred preganjanjem zaradi rase, 
vere, narodne pripadnosti, pripadnosti 
določene družbeni skupini ali 
določenemu političnemu prepričanju, 
zunaj države, katere državljan je, in ne 
more ali zaradi strahu noče uživati 
varstva te države«. (Konvencija o statusu beguncev 

1951) 

NOTRANJE RAZSELJENA OSEBA 

= oseba, ki vsaj leto dni živi zunaj 
države, v kateri je bila rojena ali v kateri 
ima državljanstvo.  

 

= oseba, ki v določeni državi zaprosi za 
mednarodno zaščito in čaka na 
odločitev države. Medtem se je ne sme 
prisiliti, da se vrne v svojo državo. 

PROSILEC ZA AZIL 

Vir: OHCHR 



 

4,2 milijona ljudi  

brez državljanstva  
 

37.000 ljudi na dan 

je prisiljeno zapustiti dom zaradi 
konfliktov in preganjanja 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

79,5 milijona prisilno razseljenih oseb 
 
 
 

Notranje razseljeni    Begunci  Prosilci za azil 
45,7 milijona    26 milijonov  4,2 milijona 

Vir: UNHCR  



Prispevek migracij k razvoju  
• Migracije so temeljni steber razvoja v več regijah  (primer: prosti pretok v EU). 

• Velik delež migracij je odraz potrebe držav po delovni sili in znanjih.  
 

Prispevek  migrantov k razvoju v državah gostiteljicah: 

• blaži negativne posledice staranja prebivalstva in upada rodnosti in izseljevanje 
mladih – pomanjkanje delovne sile  (velja tudi za Slovenijo, kjer je največ migrantov iz 
Zahodnega Balkana, ki najpogosteje opravljajo nižje kvalificirana in slabše plačana dela 
– gradbeništvo, skladiščenje, transport, trgovina ... mnogokrat izkoriščeni, kršene so 
njihove pravice),  

• s svojim delom in veščinami/znanji  prispevajo k razvoju gospodarstva, podjetništva,  

• s plačevanjem davkov pomembno prispevajo v sistem socialne zaščite (vzdržnost 
pokojninskega in zdravstvenega sistema), 

• večina zasluženega porabijo v državi kjer živijo (zopet prispevajo v davčni sistem), 

• pomemben tudi njihov prispevek na področjih kulinarike, umetnosti, literature, glasbe 
in športa, 

• v času epidemije COVID-19 so se izkazali kot zelo pomembni delavci  v EU in Sloveniji – 
delajo v zdravstvu, negi, logistiki, kmetijstvu … 

 

Prispevek migrantov k razvoju v države izvora: 

• Prenos znanj in finančnih virov (nakazila migrantov/diaspore  v države izvora), v letu 
2020 naj bi se zaradi posledic pandemije COVID-a zmanjšali za 23%. 



CILJ 1: Odprava revščine 

 

10 % svetovnega prebivalstva (767 milijonov ljudi) živi v absolutni revščini z manj kot 
1,54 € na dan = absolutna revščina.  

Največ ljudi v skrajni revščini živi v Afriki – 40 % prebivalstva.  

Polovica vseh otrok v podsaharski Afriki in eden izmed petih otrok v državah v razvoju 
odrašča v ekstremni revščini. 
 

 

 

 

 

Cilj 1 & migracije 

Zaradi pomanjkanja je 2014 svoje domove dnevno zapustilo 42.000 ljudi. 

Vsako leto v želji po boljšem življenju Slovenijo zapusti med 7.000 in 9.000 prebivalcev, ki 
odidejo na delo v tujino, med njimi je 41 % starih med 25 in 39 let.  

Leta 2016 je v Sloveniji pod pragom revščine živelo 
280.000 ljudi, približno toliko, kot je prebivalcev v 
Ljubljani. 

Fotografija je nastala v Ruandi. 



CILJ 2: Odprava lakote 

 

Največ ljudi, ki trpijo zaradi lakote, živi v Aziji (520 milijonov), sledi Afrika (243 
milijonov). V Afriki je lačen vsak peti, v Aziji vsak enajsti posameznik (Afrika ima 1,2 
milijarde prebivalcev, Azija ima 4,6 milijarde prebivalcev). 

 

 

 

 

 

 

 
Cilj 2 & migracije 

Največji delež migrantov/beguncev prihaja iz držav, ki trpijo zaradi lakote in oboroženih 
spopadov. Pomoč pri kmetijstvu in vzpostavitev miru bi prebivalstvo odvrnila od migracij 
in spodbudila, da bi se ljudje vrnili. 

Fotografija je nastala na Madagaskarju. 



CILJ 3: Zdravje in blaginja 

 

Pričakovana življenjska doba ljudi v ekonomsko manj razvitih državah je 10 let nižja, kot 
v razvitih delih sveta. 
 

 

 

 

 

 

 

Cilj 3 & migracije 

Zdravje beguncev in migrantov, ki prihajajo z območij konfliktov ter revščine, je zaradi 
dolge poti in slabih higienskih pogojev v kampih pogosto načeto. Pogoste so črevesne 
okužbe, hepatitis A, tifus, virusna prehladna obolenja (tudi bolj ranljiva skupina za 
okužbo s COVID-19), tuberkuloza in kožne bolezni. 

Kljub določenemu napredku, vedno večji 
delež otrok v Podsaharski Afriki in Južni 
Aziji umre za posledicami malarije, 
podhranjenosti in črevesnih bolezni.  
 

Otroci, rojeni v revščini, imajo skoraj 
dvakrat več možnosti, da umrejo pred 
petim letom starosti. 

Fotografija je nastala v Burundiju. 



CILJ 4: Kakovostno izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 & migracije 

Konflikti in naravne katastrofe vsako leto prekinejo šolanje okoli 75 milijonom otrok. 

Le 50 % begunskih otrok ima dostop do osnovnošolskega izobraževanja (svetovno 
povprečje 90 %).  

Manj kot 25 % mladih beguncev je vključenih v srednješolsko izobraževanje 
(svetovno povprečje 84 %).  

 

Po svetu je okoli 258 milijonom otrokom in 
mladostnikom onemogočeno izobraževanje, 
le 49 % najstnikov zaključi srednješolsko 
izobraževanje. 

Fotografija je nastala v Ruandi. 



CILJ 5: Enakost spolov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 & migracije 

Poseben primer so priseljene delavke, ki delajo kot družinske pomočnice tudi v Sloveniji. 
Diskriminacija, s katero se ženske srečujejo na trgu dela, jih usmeri v iskanje nekvalificiranih 
zaposlitev in v nižje plačana dela, tudi v tujini. 

 

 

Od 780 milijonov nepismenih ljudi na svetu sta dve tretjini žensk.  
 

6 od 10 najrevnejših ljudi na svetu je ženskega spola.  
 

Ženske v državah globalnega juga opravljajo večinoma zamudna in 
težka dela (60 % jih dela v kmetijstvu), za enako delo prejmejo 10 
do 30 % manjše plačilo kot moški. 
 

Ženske v Evropski uniji v povprečju zaslužijo 16 % manj kot moški. 
Ženske predstavljajo 71 % žrtev trgovine z ljudmi.  
 

12 milijonov deklic letno je prisiljenih v otroške poroke (pred 18. 
letom starosti).  
 

Zaposleni moški v povprečju za gospodinjska opravila porabijo 6 
ur na teden, zaposlene ženske pa 23 ur.  

Fotografija je nastala v Mjanmaru. 



CILJ 6: Čista voda in urejene sanitarije 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 6 & migracije 

Voda ni razporejena enakomerno, v veliko krajih sveta je primanjkuje. Zaradi posledic 
podnebnih sprememb je dostop do vode v sušnih območjih podsaharske Afrike še težji. 
Posebej ženske in dekleta na podeželju prehodijo več kilometrov dnevno, da pridejo do 
prvega vodnjaka in domov prinesejo kantico vode – to so krajše in vsakodnevne 
migracije. 
 

Druga, dolgoročnejša oblika migracij poteka s selitvami iz podeželja v mesta, kjer je 
zagotovljena vodovodna infrastruktura in je voda dostopnejša, četudi ni vedno ustrezno 
prečiščena, da bi bila varna za pitje. 

 

3 od 10 ljudi v svojem domu nima dostopa do 
čiste pitne vode. 
6 od 10 ljudi nima urejenih ustreznih sanitarij.  
 

Fotografija je nastala v Albaniji. 



CILJ 7: Dostopna in čista elektrika 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cilj 7 & migracije 

Izboljšanje dostopa do energije je pomemben dejavnik pri zmanjševanju revščine, 
preprečevanju uničevanja okolja (sekanje dreves za kuhanje, razsvetljava na 
kerozin) in zmanjševanju migracij. 

Na letni ravni približno 20.000 beguncev umre zaradi ogrevanja ali kuhanja na 
osnovna trdna goriva. 

 

Več kot milijarda ljudi leta 2014 ni imela elektrike, 
polovica teh živi v Podsaharski Afriki. 
 

3 milijarde ljudi za ogrevanje in kuhanje uporablja 
les, premog, oglje ali živalske odpadke. 

Fotografija je nastala v Ruandi. 



CILJ 8: Dostojno delo in gospodarska rast  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cilj 8 & migracije 
Problem ekonomsko manj razvitih držav je pomanjkanje možnosti za zaposlitev in dostojno 
plačilo. Preživetje in ustvarjanje prihodnosti je tako oteženo. Zato se mnogi v želji po boljšem 
življenju, odpravijo na dolgo in tvegano pot. 
 

Za razliko od njihovih pričakovanj, so delavci migranti pogosto grobo izkoriščani na novem 
delovnem mestu. V številnih primerih delajo „na črno“, brez urejenega zdravstvenega oz. 
socialnega zavarovanja, svoje delo opravljajo zgolj za preživetje, saj je plačilo minimalno in 
jim omogoča le življenje v bedi.  

 

 

Leta 2016 je bilo na svetovni ravni 61 % vseh 
delavcev v zaposlitvah, ne-reguliranih s strani 
države.  
 

Na svetu je okoli 232 milijonov migrantov. Delavci 
migranti pogosto opravljajo slabše plačana fizična 
dela.  
 

Trajna in vključujoča gospodarska rast lahko 
spodbudi napredek, ustvari dostojna delovna mesta 
za vse in izboljša življenjski standard ljudi. Fotografija je nastala v BIH. 



CILJ 9: Industrija, inovacije in 
infrastruktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 9 & migracije 

Infrastruktura je ključna za različne tipe migracij. V Sloveniji na primer dobro cestno 
omrežje omogoča vsakdanje migracije v šolo in na delo. Izboljšanje infrastrukture v 
manj razvitih državah (cestno, železniško, energetsko in sanitarno omrežje ter 
informacijska tehnologija) bi omogočalo zvišanje življenjskega standarda ter ustavilo 
množično odseljevanje, ki ga povzroča revščina in pomanjkanje možnosti za preživetje. 

3,2 milijarde ljudi na svetu v letu 2020 ne uporablja interneta – med njimi večina nima 
dostopa. Dostop do informacijske infrastrukture je pomemben za globalne migracije – z 
njim se ljudje v manj razvitih državah lahko seznanijo z možnostmi za zaposlitev drugje.   

 

Vključujoča in trajnostna industrializacija 
lahko, skupaj z inovacijami in infrastrukturo, 
sprosti dinamične in konkurenčne 
gospodarske sile, ki ustvarjajo delovna 
mesta in dohodek.  

Fotografija je nastala v Sloveniji. 



CILJ 10: Zmanjšanje neenakosti 

 

62 najbogatejših posameznikov na svetu poseduje enako bogastvo kot 3,6 milijarde 
najrevnejšega prebivalstva sveta.  

 
 

 
 

 

 

 
 

Cilj 10 & migracije 

Migracije zmanjšujejo dohodkovne neenakosti – tako v državah, od koder migranti 
prihajajo (države izvora), kamor del dohodka pošljejo domačim, kot tudi v državah, 
kamor se priseljujejo, kjer s svojim delom in potrošnjo prispevajo h gospodarski 
rasti. 

Fotografija je nastala v Albaniji. 



CILJ 12: Odgovorna poraba in 
proizvodnja 

 

V Sloveniji smo v letu 2011 zavrgli skoraj 170 tisoč ton hrane, kar je približno 82 kg na 
prebivalca. 

V svetu zavržemo 1,3 milijarde ton hrane letno, kar je približno 1/3 vse hrane (večinoma 
kot posledica neodgovorne potrošnje, izgube v proizvodnji in reguliranja cen hrane na 
trgu). 

 

 

 

 

 

 

Cilj 12 & migracije 

Veliko ljudi iz ekonomsko manj razvitih držav se odseli drugam, ker  v njihovi državi 
primanjkuje naravnih virov (voda, rodovitna zemlja idr.), kar je lahko tudi posledica 
netrajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in njihove neučinkovite rabe (požiganje 
ali prekomerno izsekavanje gozdov ipd).   

Fotografija je nastala v Venezueli. 



CILJ 11: Trajnostna mesta in skupnosti 

 

Vsak teden se 1,5 - 3 milijone ljudi preseli v mesto v želji po boljšem življenju. 
Leta 2015 je 54 % populacije živelo v mestih.  
Do leta 2050 bo 70 % prebivalstva živelo v urbanih naseljih. 
828 milijonov ljudi živi v slumih (barakarskih naseljih), večinoma v Vzhodni in 
Jugovzhodni Aziji. 
 
 
 
 

 

 
 
Cilj 11 & migracije 
V zadnjih desetletjih je svet doživel nepričakovano rast urbanega prebivalstva. Hitra 
urbanizacija je privedla do velikih izzivov, vključno s hitro rastočimi revnimi četrtmi, 
večjim onesnaževanjem okolja, neustreznimi osnovnimi storitvami in nerazvito 
infrastrukturo ter nenačrtovanimi pritiski na mesta, zaradi katerih so mesta ranljivejša in 
manj odporna na naravne katastrofe.  

Fotografija je nastala v Bangladešu. 



CILJ 13: Podnebni ukrepi 

 

Leto 2019 je bilo drugo najbolj vroče v zgodovini merjenja, preteklo desetletje (2010 - 
2019) pa je bilo najbolj vroče doslej. 

Povprečna svetovna gladina morja se bo do konca stoletja dvignila za 20 - 55 cm. 

V zadnjem desetletju beležimo 30 % porast izrednih podnebnih pojavov (suše, poplave, 
neurja), kar bo prizadelo prebivalce mnogih območjih. 

Če bi vsi živeli kot Slovenci, bi letno porabili za tri planete naravnih virov. 

 

 

 

 
 

Cilj 13 & migracije 

Ljudje so se zaradi dolgotrajnih suš ali poplav, ki jim odnesejo vso imetje in polja, 
primorani preseliti v druge kraje in države. Vse več ljudi se bo selilo tudi zaradi 
naraščanja morske gladine v obalnih mestih. 

Fotografija je nastala v Keniji. 



CILJ 14: Življenje v vodi 

 

Oceani pokrivajo ¾ zemeljske površine, so vir 97 % vse vode in predstavljajo 99 % 
življenjskega prostora na planetu. 
 

12,7 milijonov ton plastike letno pristane v morju in pogosto v prehrani morskih bitij. Vedno 
večji problem predstavlja mikroplastika. 
Če ne zmanjšamo proizvodnje plastike, se bo do leta 2050 v okolje odložilo 12 milijard ton. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cilj 14 & migracije 
Odvisnost prebivalcev od morskih virov (ribolov) je eden od razlogov za migracije iz obal v 
mesta. Zaradi prekomernega ribolova se je število rib ob obalah Afrike tako zmanjšalo, da so 
morali lokalni ribiči poiskati zaslužek drugje. Odpadki so povzročili zastrupljenost rib na 
določenih območjih, kar je povzročilo selitve ljudi. 
Zaradi globalnega segrevanja se dviguje gladina oceanov, kar v prihodnosti predstavlja 
možen razlog za migracije. Skoraj polovica svetovnega prebivalstva živi na obalnih pasovih. 

Kavni lonček poznamo kot izdelek, ki ga je mogoče 
reciklirati. Ker vsebuje tekočino, je obložen s plastično 
snovjo, zato se jih reciklira v maloštevilnih posebnih 
mora objektih. Zgolj 1% kavnih lončkov je recikliranih. 

Fotografija je nastala na Madagaskarju. 



   CILJ 15: Življenje na kopnem 

 

Zaradi suš in širjenja puščav je vsako minuto uničeno območje velikosti 32 nogometnih 
igrišč.  
 

 

 

 

 

 

 

Cilj 15 & migracije 

Suša in širjenje puščav sta pomembna vzroka migracij. Površina puščav se povečuje, tudi 
zaradi podnebnih sprememb in zelo hitre rasti prebivalstva. Ker se prebivalstvo ni več 
možno preživljati, se je prisiljeno seliti.  

Do leta 2020 naj bi se zaradi širjenja puščav samo iz Podsaharske Afrike odselilo 60 
milijonov ljudi. 

Med letoma 2000 in 2010 je zemlja vsako 
leto izgubila več kot 12 milijonov hektarjev 
gozda, kar prispeva k širjenju puščav. To je 
približno enako površini šestih Slovenij.  
 

V gozdovih živi 300 milijonov ljudi, preživetje 
1,6 milijarde ljudi je odvisno od njih. 

Fotografija je nastala  v Keniji. 



CILJ 16: Mir, pravičnost in močne 
institucije 

 

Trenutno je na svetu 200 milijonov otrok, ki morajo delati. Mnogo svetovno znanih 
znamk oblačil je produkt prisilnega dela otrok.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 16 & migracije 

Leta 2016 je v Evropsko unijo prispelo okoli 63.300 otrok brez spremstva. Istega leta je 
Evropski policijski urad ocenil, da je približno 10.000 otrok izginilo. Zaradi slabega dela 
različnih institucij in nemirov v državah (državljanske in meddržavne vojne) velikokrat 
pride do pojava prisilnih migracij (70 milijonov ljudi po svetu). Spomnimo se 
migrantskega toka, ki je Evropo dosegel v letih 2015 in 2016 zaradi vojne v Siriji.  

Otroci so ena ranljivejših skupin, saj so izpostavljeni nasilju, 
trgovini z ljudmi, izkoriščanju na migracijski poti, izginotju 
ali ločitvi od družine.  

Fotografija je nastala v KJE 



CILJ 17: Partnerstva za doseganje ciljev 

 

Temeljni cilj za dosego vseh ostalih, saj vključuje zagotavljanje finančnih sredstev, 
tehnologije, krepitve zmogljivosti, trgovine, vprašanj odnosov med državami, 
obveznosti razvitih do manj razvitih držav itd.  

 

Vsak izmed dejavnikov predstavlja zahteve, ki jih bodo morale izpolniti vse 
države, če želimo uresničiti Agendo 2030. 

Fotografija je nastala v Burundiju. 


