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Opis aktivnosti 

Srečanje je potekalo kot 3. srečanje (tokrat precej razširjene) nacionalne skupine v sklopu 

mednarodnega projekta Becoming the part of Europe v organizaciji Movita, ki ga je predstavljala Živa 

Mahkota, Mojca Kambič je sodelavka pri projektu, Samo srečanje pa sta soorganizirala ter vodila 

trenerja Jaka Kovač in Arne Zupančič, kot fasilitatorka pa je sodelovala še Maja Drobne. 

OZADJE AKTIVNOSTI  

Skupina devetih nacionalnih agencij programa Erasmus +, področje mladine, v kateri sodeluje tudi 

MOVIT, slovenska nacionalna agencija programa, je zasnovala večletni skupni projekt, namenjen 

obravnavi teme, kako lahko mladinsko delo podpre migrante, begunce in iskalce azila. Namen projekta 

je spodbujati vključevanje mladih z manj priložnostmi, s poudarkom na migrantih, ob tem pa 

preprečevati diskriminatorne prakse.  

 

Cilji projekta so: 

 spodbujanje medsebojnega razumevanja in spoštovanja med mladimi z različnimi etničnimi in 

verskimi ozadji, prepričanji in vrednotami, vključno z naslavljanjem stereotipov in 

spodbujanjem medkulturnega dialoga, 

 spodbujanje participacije mladih v družbeni in državljanski sferi ter razvoj praks na področju 

vključevanja in doseganja mladih, 

 povečanje kakovosti aktivnosti neformalnega izobraževanja, praks mladinskega dela in 

prostovoljstva. 

 

 

Pričakovani rezultati projekta so:  

 promocija mladinskega dela kot orodja za integracijo migrantov preko uporabe neformalnih 

izobraževalnih aktivnosti, ki vključujejo mlade, posebej mlade migrante, begunce in iskalce 

azila, 

 vzpostavitev konstruktivnega dialoga na nacionalni in evropski ravni s ciljem identificirati in 

konsolidirati dobre prakse mladinskega dela na področju integracije mladih migrantov, 

beguncev in iskalcev azila,  

 podati priporočila za oblikovanje politik na teme integracije, imigracij, neformalnega 

izobraževanja v Evropi. Priporočila bodo oblikovana preko strukturiranega procesa od spodaj 

navzgor, ki bo vključeval akterje na področju mladinskega dela, kot tudi mlade, še posebej 

mlade migrante, begunce in iskalce azila. 

 

Tretje srečanje nacionalne delovne skupine Becoming Part of Europe, je tokrat potekalo malce 

drugače. V skupinah smo razpravljali o štirih tematskih sklopih, opredeljenih na prvi Peer Learning 

konferenci, ki je potekala oktobra v Amsterdamu:  

 Mladinsko delo in kompetence oseb, ki delajo z begunci, migranti in prosilci za azil – 

vprašanja in izzivi, povezani s spolom 

 Mladinsko delo in kompetence oseb, ki delajo z begunci, migranti in prosilci za azil 

medsektorsko sodelovanje 

 Mladinsko delo in zagovorništvo beguncev, migrantov in prosilcev za azil  

 Mladinsko delo in kompetence oseb, ki delajo z begunci, migranti in prosilci za azil - podpora 

duševnemu zdravju, njihovemu opolnomočenju in predstavljanju izkušenj in kompetenc 

 



Cilji tretjega srečanja so bili:  

 ponuditi prostor, kjer se bodo med seboj pogovarjali in slišali predstavniki odločevalcev, 

nevladnih organizacij in begunci; 

 izmenjati izkušnje na področjih, opredeljenih v tematskih sklopih; 

 identificirati predstavnike, ki se bodo udeležili evropskih delovnih skupin , ki bodo potekale v 

vsakem posameznem sklopu  

 opredeliti področja potencialnega vpliva na oblikovanje politik; 

 pripraviti osnutke priporočil za politike; 

 pripraviti analizo učnih potreb (za mladinske delavce), povezane s temami tematskih sklopov. 

 

Seznam prisotnih  

Na srečanju smo si kot ciljno skupino izbrali vse deležnike mladinskega dela z YMRA, hkrati pa smo 

povabili tudi odločevalce na državnem nivoju. Vseh prisotnih je bilo 25, od tega 2 migranta, 5 

odločevalcev na vladnem nivoju, 12 predstavnikov nevladnih organizacij, mladinskih delavcev in 

prostovoljcev, 4 predstavniki nacionalne agencije ter 2 fasilitatorja. Na srečanje je bilo prijavljeno tudi 

večje število mladih beguncev, ki pa se zaradi bolezni srečanja žal niso mogli udeležiti.  

SEZNAM UDELEŽENCEV 

 Aigul Hakimova, KD Gmajna/Rog 

 Ali Kemal 

 Barbara Zupan, Urad za mladino  

 Brigita Juhart, Urad vlade za komuniciranje  

 Tomaž Žavbi, Zavod Krog  

 Erika Rustja, Sektor za visoko šolstvo  

 Faila Pašić Bišić, UP Jesenice  

 Fatima Galijašević, UP Jesenice  

 Jaka Matičič, Slovenska Filantropija  

 Jerica Lorenci, Epeka  

 Maja Žunič Fabjančič, DRPD Novo mesto  

 Peter Debeljak, Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov  

 Romana Zajec, Zavod Apis  

 Sabina Črnila, Slovenska Filantropija  

 Saša Zabukovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

 Sonja Gole Ašanin, Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov  

 Tamara Raftocvič Lostrek, Slovenska Filantropija  

 Vesna Lenič Kreže, MC Trbovlje  

 Yakup Mehmet 

EKIPA 

 Arne Zupančič, fasilitator 

 Jaka Kovač, fasilitator 

 Mojca Kambič, raziskovalka pri projektu BPE 

 Maja Drobne, Movit 

 Živa Mahkota, Movit 

 Uroš Skrinar, Movit 



Izvedeni program 

POTEK SREČANJA   

14.00: Uvod v srečanje  
14.15: Pogovor v trojkah - primeri praks mladinskega dela pri delu z migranti 
14.25: Zaključki raziskave, izvedene v prvi fazi projekta in praks mladinskega dela s skupino beguncev, 
migrantov in prosilcev za azil 
14.40: Predstavitev  tem in razdelitev v skupine  
14.45: Delo v skupinah po tematskih omizjih 
15.45: Odmor 
16.00: Zamenjava skupin  
16.25: Zaključni krog in naslednji koraki  

 
 
Opis posameznih delov programa 
 
Po uvodnem pozdravu smo udeleženci povabili k kratki predstavitvi, saj smo želeli, da se med seboj 
čim bolj spoznajo. Da bi še dodatno spodbudili povezovanje ter hkrati udeležence ogreli za debate v 
delovnih skupinah, smo jih povabili, da si v 5  minutah v trojkah podelijo, kaj jih je nagovorilo, da smo 
prišli na dogodek ter v drugi trojki primer dobre prakse mladinskega dela z migranti. Živa je nato na 
kratko predstavila okvir projekta, Mojca pa podelila izsledke mednarodne raziskave na temo 
mladinskega dela z migranti. Udeležencem so bila nato predstavljena povabila k konstruktivnem 
sodelovanju (pozorno poslušanje, strnjeno govorjenje, pozitivna in k rešitvam usmerjena naravnanost, 
povezovanje in nadgrajevanje idej). Facilitatorji so predstavili teme svojih omizij, udeleženci so se 
razdelili ter 50 minut delali v ločenih skupinah ter zaključke vnašali v pripravljene predloge (zaključki 
so v prilogi). Po kratkem odmoru so se udeleženci razpršili po drugih omizjih, facilitatorji so jim na 
kratko predstavili zaključke ter jih prosili za komentarje in vprašanja. Delavnico smo zaključili v 
plenarnem krogu z vprašanjem »S čim odhajam iz delavnice, kaj me je najbolj nagovorilo?«. Udeleženci 
so bili tudi povabljeni, da dodatne komentarje in ideje vnesejo v gradivo, ki jim bo poslano v naslednjih 
dneh. 
 

Metode 

Delali smo po metodi »Vrtiljak«, ki smo jo zaradi časovne omejitve ter želje po povezovanju 
udeležencev rahlo priredili. Metoda se nam je zdela najbolj primerna, saj smo želeli dati skupinam v 
tematskih omizjih dovolj časa, da lahko temeljito predebatirajo posamezne teme ter imajo hkrati 
možnost videti in komentirati tudi zaključke ostalih skupin. 
 

Glavni zaključki aktivnosti 
 
Na dogodku smo prišli do relevantnih ugotovitev na 4 izbranih področjih, ki najbolj zadevajo delovanje 
mladinskih delavcev z YMRA. Ugotovitve bodo služile tako nadaljnji razpravi na nacionalni ravni kot 
tudi kot naš prispevek k oblikovanju skupnih stanišč na mednarodni ravni. Dogodek je bil pomemben 
tudi kot srečanje deležnikov, saj so se ga udeležili tako migranti, mladinski delavci, nevladne 
organizacije ter predstavniki odločevalcev. Šlo je za prvo tovrstno nacionalno srečanje in eden izmed 
pomembnih zaključkov je tudi zaveza prisotnih predstavnikov odločevalcev, da bodo skrbeli za 
nadaljevanje tovrstne debate, odkrivanja kritičnih točk in skupno iskanje rešitev.  
 
 



Evalvacija 
 
Udeleženci so v zadnjem delu programa izrazili zadovoljstvo z izvedenim programom, predvsem nad 
tem, da so lahko posamične teme obravnavali bolj podrobno, ter nad samim srečanjem tako velike in 
heterogene skupine akterjev iz področja mladinskega dela in migracij, se spoznali in si izmenjali 
izkušnje ter poglede. Iz večih strani je bila izražena želja po ponovnem sodelovanju.   
 
 
 

Evalvacija trenerjev 
 
Izbor metode se nama je zdel primeren, delavnica je potekala tekoče, odziv udeležencev je bil 
pozitiven. Imeli so možnost pogovora z akterji iz različnih sektorjev ter dovolj časa za resno debato. V 
kolikor bi delavnico izvajali ponovno, bi bilo dobro le tej nameniti več časa, v naprej pripraviti template 
ter vključiti profesionalne facilitatorje tudi za delo v manjših skupinah. 

 
 
Spletna evalvacija 
 
Po dogodku smo spletno evalvacijo poslali vsem udeležencem dogodka. Prejeli smo pet odzivov. 
Rezultati spletne evalvacije so na voljo v prilogi 2.  
 
 
Predlogi za nadaljnje aktivnosti na tem področju 
 
Predlogi za nadaljnje aktivnosti na tem področju bi šle predvsem v smer pogostejšega srečevanja ter 
rednejšega obveščanja o aktivnostih in dobrih praksah, saj prihaja do podobnih zapletov in podvajanja 
praks. Ob tem bi bilo nujno delati na dodatni promociji mladinskega dela, saj so v mnogih sredinah 
potenciali tovrstnega organiziranja in delovanja premalo znani in spodbujani, sploh na področju 
združevanja mladinskega dela in YMRA. 
 

Naslednji koraki 

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je prevzel pobudo, da neformalno prevzame srečevanje 

delovne skupine. Potreba po pogostejšem srečevanju, deljenju informacij in praks, tudi v daljšem 

časovnem obsegu, se je pokazala na vseh treh srečanjih nacionalne delovne skupine, zato je pobuda 

Urada za oskrbo in integracijo migrantov zelo smiselna. Prvo srečanje naj bi bilo namenjeno 

informativni predstavitvi vseh ukrepov, ki jih posamezne institucije že izvajajo kot podporo 

vključevanja migrantov in beguncev, s čimer bi zagotovili večjo informiranost, povezanost in 

medsektorsko sodelovanje.  

V okviru projekta Becoming part of Europe bomo zaključke objavili in razposlali kot priporočila 

odločevalcem. Zaključki srečanja bodo služili tudi kot nacionalni prispevek evropskim delovnim 

skupinam na štiri tematske sklope. Udeležence bomo tudi povabili k sodelovanju v evropskih delovnih 

skupinah, v okviru katerih se bodo udeležili po enega strokovnega srečanja.  

Oktobra v Sloveniji gostimo Evropsko Peer Learning konferenco, v okviru katere bomo preverili 

možnosti tudi za organizacijo follow-up srečanja nacionalne delovne skupine.  



 

Priloga 1: Zaključki tematskih omizij:  

Medsektorsko sodelovanje 

Izzivi za mladinske delavce in medsektorsko sodelovanje:  

 postavljanje ciljev v okviru politik ter sprotno preverjenje doseženega na terenu, manjka skupni načrt 

integracije, obstajajo posamezni ukrepi posameznih sektorjev;  

 mladinsko delo kot vstopna točka do struktur. Potrebno je poznavanja delovanja različnih struktur in 

njihovih storitev za begunce, pravil, možnosti omejitev; 

 integracija v mestnih središčih, kjer je pretok ljudi večji je veliko lažja kot v majhnih lokalnih skupnostih; 

 na lokalnih ravneh obstajajo možnosti in potreba po promociji medkulturnih vrednot, kulturne 

raznolikosti;  

 Sodelovanje s formalnim šolskim sistemom: šola obstaja kot prostor, kjer lahko dosežemo veliko število 

mladih in različne profile, lahko odpira tudi možnosti za neformalno, vendar pa šola ne more prevzeti 

vseh vlog, tu ima prostor mladinsko delo - mladinske organizacije lahko prispevajo vsebine, šole prostor 

in dostop do večjega števila mladih, mladinsko delo pa vsebine in pristope ter metode. V šolah bi lahko 

delovali tudi kulturni mediatorji v šolah; sodelovanje šol v mladinskih izmenjavah;   

 pri oblikovanju potencialnih kampanj za ozaveščanje skupnosti vključiti različne deležnike, ki prispevajo 

strokovno znanje pri kampanjah lahko uporabljamo pozitivne zgodbe, tudi zgodovinske; 

 

Potrebe:  

 ključna je vloga učenja jezika, ki je nujno potrebno za uspešno integracijo, V svojem »tipičnem« okolju 

imajo begunci malo možnosti za razvoj jezikovnih spretnosti, zato jih lahko mladinsko delo podpre z 

vidika povezave s širšim okoljem;  

 medkulturno izobraževanje kot del šolskega kurikula, saj je to realnost današnje družbe in nujno 

potreben element;  

 združevanje klasičnih metod šolstva z neformalnimi, ki so bolj inkluzivne in omogočajo večjo vključenost; 

 definirati tudi vlogo Urada za enake možnosti; 

 obveščenost o različnih ukrepih med strukturami in obveščenost akterjev na terenu (mladinskih 

delavcev) ter jasen pristop; 

 dialog med ministrstvi in odgovarjanje na potrebe terena; 

 

Dobre prakse, ki že obstajajo tudi v Sloveniji 

 mladinsko delo mogoča spremembo »tipičnega okolja«, v katerem so begunci (npr. azilni domovi, 

integracijske hiše) – nove situacije, dostop do drugih struktur, institucij, ljudi … Ni nujno pozitivna 

izkušnja s strani sprejemanja okolja, vendar je realna in potrebna izkušnja za begunce; 

 mladinske izmenjave kot ključno orodje za integracijo beguncev, pridobivanje novih znanj, srečevanj z 

različnimi profili mladih, okolij … ;  

 znotraj organizacij mladinskega dela lahko migranti prevzemajo odgovornost zase ter za ljudi okoli sebe, 

s tem pa se bolje pripravijo na samostojno življenje;  

 ustanovljen je Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, vendar vloga (še) ni točno definirana, še v 

procesu vzpostavljanja – so pa velika pričakovanja s strani NGO-jev;  

 Zavod za zaposlovanje – že ima osebo, zadolženo za delo z begunci (v MB) in rezultati so že vidni; 

 v formalnem šolstvu že obstajajo posebni izpiti za sprejem beguncev v programe visokega šolstva, 

vendar morajo biti še potrjeni. 

 



Mladinsko delo in kompetence oseb, ki delajo z begunci, migranti in prosilci za azil - podpora 

duševnemu zdravju, njihovemu opolnomočenju in predstavljanju izkušenj in kompetenc 

Izzivi za mladinske delavce: 

 ozaveščanje ljudi o vlogi mladih migrantov in opolnomočenje lokalne družbe in okolja; 

 odgovarjanje na potrebe mladih migrantov in beguncev in dovolj časa, ki bi si ga bilo potrebno vzeti za 

njih; 

 

Potrebe: 

 doseči dolgoročni učinek na mladinsko delo z deljenjem in oblikovanjem metod, ki jih uporabljamo in ki 

v delo vnašajo raznolikost in inkluzijo;  

 pri prepoznavanju veščin in kompetenc je mladim migrantom potrebno korak za korakom predajati 

odgovornost za male aktivnosti. Dobrodošli so primeri praks iz tujine;  

 potrebe mladinskih organizacij pri podpori opolnomočenja mladih migrantov so informiranost, močna 

struktura, osnovni programi aktivne participacije (da oni sami postanejo ambasadorji mladih 

migrantov); 

 potrebe mladih migrantov pri procesu opolnomočenja je dovoljšna informiranost, poenostavitev 

birokratskih procesov, ki so zdaj zelo zakomplicirani, stik z ljudmi, nastanitev. Dobrodošli so prostori za 

druženje, ki pa se v nekem primeru vseeno niso najbolje izkazali. Potrebujejo osebo, da jim prisluhne, 

empatijo in prostor, kjer lahko izrazijo sami sebe; 

 potrebna je intenzivna podpora pri učenju jezika, ki je ključno za opolnomočenje in integracijo; 

 ključen je delujoč sistem, potem vse poteka lažje; 

 ponuditi možnost aktivne participacije mladih migrantov, kjer lahko pokažejo svoja znanja in veščine; 

 posamezni koraki, potrebni za opolnomočenje mladih migrantov so minimalna varnost (osnovna 

pismenost), orientacijski program, močna struktura z zaposlenimi ljudmi, ki imajo čas delati s 

posamezniki, več zaposlenih, ki bi delali z njimi (Slovenska filantropija), strukturiran proces (brez hitrih 

preselitev) in programi socializacije; 

 

Dobre prakse, ki že obstajajo tudi v Sloveniji 

 ideja za aplikacijo za prepoznavanje kompetenc je platfoma Indigo world; 

 koristi EU sodelovanja so, da lahko dobre prakse prinesemo tudi v Slovenijo. EU lahko zagotovi 

financiranje različnih projektov, ki nagovarjajo socializacijo in ostale načine podpore ter podpira 

nadgradnjo kapacitet mladinskega dela za podporo mladim migrantom; 

 obstajajo že primeri dobrih praks uspešne integracije in oblikovanja pozitivne podobe mladih migrantov, 

ki jih je vredno deliti. 

 

 

Mladinsko delo in kompetence oseb, ki delajo z begunci, migranti in prosilci za azil – 

vprašanja in izzivi, povezani s spolom  

Izzivi za mladinske delavce: 

 mlade begunke, migrantke, prosilke za azil se za razliko od njihovih moških sovrstnikov pogosto v večji 

meri zadržujejo doma, kako jih motivirati za povezovanje v javnem prostoru? Tudi, ko pridejo na 

aktivnosti, je med njimi veliko »osipništva«, malo jih ostane. Dodatna ovira je, da »pot do njih« pogosto 

vodi preko njihovih očetov, bratov, možev; 

 mladinski delavci so podopremljeni za soočanje z izzivi naslavljanja spolnih (In s tem tudi kulturnih) 

stereotipov, ki se pojavljajo ob delu z mladimi begunci, begunkami in migranti. migrantkami. Kako 



pridobiti izkušnje, če jih »ni na spregled« in konvencionalne metode vključevanja mladih v MD ne 

delujejo?;  

 kako naslavljati tabuje (npr. vprašanje spolnosti, kulturno specifičnih spolnih vlog, pravil, zapisanih v 

svetih besedilih, ki so lahko v nasprotju s zakonitostmi sodobnih zahodnih družb itd.); 

 potreba po nepokroviteljskem pristopu, ki ne bi vseboval implicitne vrednostne sodbe glede kultur, iz 

katerih prihajajo; 

 vprašanja, ki zadevajo enakost spolov in LGBT ciljnih skupin zadevajo oba spola, prakse je potrebno 

vzpostavljati tudi z ozaveščanjem mladih moških; 

 veliko tem, vezanih na tematiko spola, bi bilo smiselno naslavljati v mešanih skupinah, saj imajo tudi 

»lokalci« pri razumevanju teh tem težave; 

 

Potrebe: 

 manjka dobrih praks, še tiste organizacije oz. neformalne skupine, ki so usmerjene v delo z mladimi 

begunkami in migrantkami, se med sabo le redko srečujejo in izmenjujejo izkušnje; 

 večja fleksibilnost in pripravljenost na spremembe na vseh straneh, tako na strani mladinskih delavcev, 

na strani odločevalcev in finančnih podpornikov kot tudi na strani mladih begunk in beguncev, migrantk 

in migrantov; 

 težko je dostopati do mladih begunk, migrantk, prosilk za azil, koristile bi konkretne evidence, dostopne 

tudi mladinskim delavcem, koliko in kje so v določenem kraju; 

 potreba po večji strukturni in kadrovski stabilnosti znotraj organizacij, ki delajo z mladimi in s populacijo 

priseljencev, na ta način se bi izgubljalo manj dragoceno pridobljenih izkušenj in znanj ter osebnih 

povezav; 

 mladinsko delo, ki z mladimi begunkami in migrantkami poteka zgolj v »varnih prostorih« brez moških, 

je na dolgi rok vprašljivo. Lahko gre za še dodatno izolacijo, gre lahko v tem kontekstu kdaj za 

opolnomočenje teh žensk?; 

 potrebno je graditi na podobnostmi med mladimi in previdno naslavljati razlike. Usmerjeno mladinsko 

delo usmerjeno v naslavljanje spolnih stereotipov, vprašanja (glede) spolnosti, diskriminacije LGBT oseb, 

spolnega nadlegovanja ipd., bi bilo potrebno redno izvajati tudi za lokalno mladino; 

Dobre prakse s področja, ki že obstajajo tudi v Sloveniji: 

 projekt socialne aktivacije (Društvo Odnos) je namenjen ženskam z migrantskim in begunskim ozadjem, 

cilja na njihovo opolnomočenje in povečanje motivacije za soočanje s specifičnimi življenjskimi 

okoliščinami in socialno situacijo, usmerjen je v pridobivanje socialnih veščin za njihovo lažje 

premostitev funkcionalnih ovir. Izziv, kako izkušnje in pridobljena znanja deliti z drugimi organizacijami, 

ki bi jim prišlo to znanje prav; 

 spoznavanje kulturnih vzorcev, učenje strpnosti preko metode živa knjižnica (pogovori z osebami, ki si 

lahko (vzajemno) spodbijajo stereotipe,….); 

 »Buddy sistem« vključuje štiri mlade sovrstnike, kjer sta dva begunca, migranta in dva »lokalca«. Skupaj 

preživljajo prosti čas vsaj enkrat tedensko; 

 sistem mentorstva je sistem, ki je že relativno dobro vzpostavljen v šolah. Vsakemu beguncu/-ki je 

dodeljen sošolec za učno pomoč in občasno obšolsko druženje. Vprašanje, če imajo te dvojice priložnost 

podpore s strani pedagogov; 

 pri vseh navedenih praksah se kaže potreba po vsaj delno usmerjenih aktivnostih in podpori s strani 

izkušenih mladinskih delavcih/delavkah; 

 primer norveškega »didaktičnega« videa, ki je begunce/begunke, migrantke in migrante seznanjal s 

»primernimi« kulturnimi normami medspolne komunikacije ni pravi pristop, ima pokroviteljski prizvok. 

 

 



Mladinsko delo in zagovorništvo beguncev 

Izzivi za mladinske delavce: 

 YMRA imajo različne pravne statuse, ki izjemno vplivajo na njihove pravice, dolžnosti in druge okoliščine; 

 nepoznavanje koncepta zagovorništva; ob poplavi humanitarnih vprašanj, vezanih na begunce, 

prepogosto pozabljamo, da so tudi oni politična bitja ter da jim zakoni zagotavljajo določene politične 

pravice. 

 izjemno širok spekter težav, pravnih okvirjev, birokratskih postopkov itd, ki jih mladinski delavci – 

prostovoljci težko poznajo v detajle; 

 politični sistem in način delovanja birokracije je popolnoma drugačen kot v njihovih domovinah, 

mladinski delavci morajo obvladati; 

 tujci, ne glede na status (še celo tisti, ki pridobijo državljanstvo!), se bojijo političnega delovanja. Izjemen 

je strah pred protesti, policisti v civilu, prav tako se bojijo medijskega izpostavljanja, tudi ko si želijo 

nastopati, govoriti o svojih izkušnjah ali opozarjati na kršenje, pravic in nehumane okoliščine. Mladinski 

delavci morajo biti zmožni odpraviti tovrstne strahove – saj je odpravljanje strahov ključna komponenta 

pri t.i. begunski krizi; 

 kako se pri zagovorništvu izviti iz humanitarnega pokroviteljskega diskurza, ki begunce prikazuje kot 

žrtve in jim odvzema možnost delovanja in samoiniciativnosti?. 

Potrebe: 

 osredotočenost na lokalno okolje, saj je bolj fleksibilno kot republiške inštitucije (povezovanje 

deležnikov, vključevanje celotne skupnosti, vidnost ranljivih skupin, participacija pri političnih procesih); 

 v lokalnih okoljih je nujno potrebno vzpostaviti posvetovalna telesa, v katerih bodo po principu 

samoorganizacije zastopani tudi YMRA; 

 YMRA je treba skozi delo v mladinskih organizacijah predstaviti učenje participativnosti, sodelovanja, 

povezovanja ter prevzemanja odgovornosti; 

 delovanje po principu potreb YMRA; 

 različni integracijski pristopi za različne ljudi; 

 senzibilizacija javnih uslužbencev, ki prihajajo v reden stik z begunci (CSD, zavod za zaposlovanje, 

Upravne enote, banke, ...); 

 pravica do hitrejšega dostopa do trga dela in več pozornosti namenjene prepoznavanju kompetenc 

(izpostavljeno je bilo, da po letu in pol, kolikor traja povprečni azilni postopek, ne vemo ničesar o 

kompetencah, znanju in kariernih izkušnjah posameznika ali posameznice!); 

 več promocije socialnega podjetništva med begunci, saj imajo kot predstavniki ranljivih skupin možnost 

pridobiti precej podpre za svoje podjetniške podvige, hkrati pa jim to omogoča opravljati delo, ki si ga 

žele, ne pa tisto, ki ga bodo kot begunci dobili; 

 

Dobre prakse, ki že obstajajo tudi v Sloveniji 

 omenja se poizkus UNHCR, ki je pred leti želel pripraviti pogoje za samoorganiziranje migrantov; 

 v Second Home so večkrat razpravljali o politiki v Sloveniji, prevajali domače in evropske novice o 

dogodkih, ki so neposredno vplivali na njihovo situacijo; 

 ena izmed udeleženk evropskega projekta Becoming part of Europe iz Belgije se je srečevala s skupino 

mladih migrantov, s katerimi so na srečanjih najprej diagnosticirali 3 najbolj pereče probleme. V 

naslednje pol leta so se na rednih srečanjih dobivali s strokovnjaki in strokovnjakinjami iz teh treh 

področij, ki so mlade opolnomočili do točke, da so lahko pred odločevalci sami naslavljali svoje probleme 

ter zagovarjali stališča.  


