
MIGRACIJE 

in globalni razvoj 

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? 



 

 

 

 

Shiar iz Sirije 

Vir: Caritas Internationalis 



Kaj so migracije? 

SELITVE 
= gibanje ljudi iz enega kraja bivanja v drugega. 

 

Vir: Cafod 

NOTRANJE MIGRACIJE 
znotraj države 

MEDNARODNE/ZUNANJE MIGRACIJE 

iz ene države v drugo 

Zajemajo 

odseljevanje 
= emigracija 

priseljevanje 
= imigracija 



Zakaj se ljudje selimo? 

ekonomski/gospodarski razlogi: 

demografski: prenaseljenost 

politični: politično prepričanje 
(revolucije, državni udari) 

vojni konflikti 

vera 

osebni, kot je poroka  

zdravstveni 
 

podnebne spremembe 

„s trebuhom za kruhom“ 

izboljšanje položaja 

beg možganov 

študij 

skrajna revščina 

lakota 

preganjanje 



Vrste migracij 

število udeležencev: POSAMIČNE in SKUPINSKE 
 

časovno obdobje: STALNE (izseljenci) in ZAČASNE (zdomci) 
 

lokacija: NOTRANJE in MEDNARODNE 

Vir: UNHCR/Roger Arnold 



Mednarodne migracije 

SVOBODNE: oseba ali skupina po lastni volji in v okviru obstoječih zakonov 
spremeni državo svojega prebivališča. 
 

PRISILNE: posamezniki ali skupina beži v drugo državo v strahu pred preganjanjem, 
kršitvami človekovih pravic ali humanitarnega prava ter drugimi okoliščinami, ki jih 
povzročajo različni konflikti in katastrofe. 
 

NEZAKONITE: nezakonito prečkanje meje, brez dovoljenja za bivanje v tuji državi.  
(Vir: Resolucija o imigrantski politiki Republike Slovenije) 

 

 

Vir: Caritas Internationalis 



Mednarodni migrant 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

Vir: Caritas Internationalis 



Migranti 

ekonomski (delavci, profesionalci, poslovneži) 

politični (iskalci azila, begunci, vojni begunci)  

sekundarni migranti oziroma družinski člani  

Vir: OHCHR 



Prisilne migracije 

79,5 milijona prisilno razseljenih oseb 
70,8 milijona (leto 2019) 

 

 
Notranje razseljeni    Begunci  Prosilci za azil 

45,7 milijona    26 milijonov 4,2 milijona 

 

 

 

Vir: UNHCR  

Vir: Slovenska karitas 



Notranje razseljena oseba 

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

 

 

45,7 milijona ljudi 

Fotografija je bila posneta v taborišču za notranje razseljene osebe v Somaliji. Vir: Caritas Internationalis 



Prosilec za azil 

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.  

 

 

4,2 milijona ljudi 

 

Obala Grčije, vir: Caritas Internationalis. 



Begunec 

Oseba, ki zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem ne more ali noče 
uživati varstva države, katere državljan je. Izpolnjen mora biti eden izmed 5 

pogojev; preganjanje na podlagi: rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti 
določeni družbeni skupini ali političnemu prepričanju. (Konvencija o statusu beguncev 1954, 

Protokol 1976) 

 

20. stoletje = stoletje beguncev 

 

Vir: Caritas Internationalis 



Subsidiarna zaščita 

se lahko podeli osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, vendar 
izkaže utemeljene razloge, da bi ji bila ob vrnitvi v matično državo povzročena 
resna škoda (smrtna kazen, usmrtitev, mučenje, nehumano ali poniževalno 
ravnanje).  
 

Subsidiarna zaščita se podeli zaradi resne in individualne grožnje zoper 
življenje ali svobodo prosilca zaradi samovoljnega nasilja v situacijah 
mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada v izvorni državi.  

Vir: Slovenska karitas 



4,2 milijona ljudi  

brez državljanstva (2020) 
 

37.000 ljudi na dan 

je bilo prisiljeno zapustiti dom zaradi 
konfliktov in preganjanja (2019) 
 

75.000 prošenj za azil  

vložili otroci, ki so potovali sami ali so bili 
ločeni od staršev (2016) 

Vir UNHCR 

79,5 milijona prisilno razseljenih oseb 
 
 
 
Notranje razseljeni    Begunci  Prosilci za azil 
45,7 milijona     26 milijonov  4,2 milijona 



Migracije v Sloveniji 

PRISELJENCI 
 

250.226 prebivalcev (12 %) rojenih v 
tujini (2018). 
Največ iz: 
• BIH (43 %) 
• Srbije (10 %) 
• Severne Makedonije in Kosova (7 

%).  
 
 

Neevropske države: Rusija, Kitajska, 
ZDA, Argentina, Kanada. 
 
 

 
 
 
 
 

Delodajalci najpogosteje iščejo nizko 
kvalificirane delavce migrante, 
največkrat za delo v slabše plačanih 
panogah.  

IZSELJENCI 
 

143.500 ljudi s slovenskim 
državljanstvom (2017). 

 66 % v državah EU: 
• Nemčija (27,8 %) 
• Avstrija in Hrvaška (okoli 13 %).  
 
 
 

 
 
 
 

Izven EU: 
• Srbija (8%) 
• Kanada, ZDA in Avstralija (okoli 6,5 

%). 
 
 

 

Večina izselila zaradi zaposlitve. 
V zadnjih letih porast izseljevanja med 
prebivalci s terciarno izobrazbo. 
 
 



Vključevanje v novo okolje 

jezik 

zaposlitev 

zdravstvo 

socialno varstvo 

prebivališče 

sprejemanje različnih kultur 
 

Vir: Diocese of Salford 

družba 

izobrazba 



Migracije in razvoj 

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.  
 

Države gostiteljice: 

Migranti blažijo negativne posledice staranja prebivalstva in upada rodnosti in pomanjkanja 
domače delovne sile. 

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). 

V nove skupnosti prispevajo z znanji, kulturo in jezikom.  

Prispevajo tudi na področjih kulinarike, umetnosti, literature, glasbe in športa.  
 

Države izvora: 

Prenos znanj in finančnih virov (nakazila migrantov/diaspore v države izvor). 

Vir: Caritas Evropa 

Vir: Arhiv Caritas Beogradske Nadbiskupije 


