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Publikacija je pripravljena na podlagi primerjalne raziskave z naslovom Crisis of solidarity and
responsibility? A Multinational Analysis of Civil Society Contribution 2015–2017, pripravljene
v okviru projekta Balkan Refugee Trail – A Pathway for European Solidarity, Crisis of solidarity
and responsibility?: A Multi-national Analysis of Civil Society Contribution 2015–2017, katerega
nosilec je Interkulturelles Zentrum (koordinator projekta: Franjo Steiner), izvajalo pa ga je 8
partnerskih organizacij (raziskavo je sofinancirala Evropska unija v okviru programa Evropa za
državljane).

Publikacija je bila izdana v okviru projekta Strengthening NGO eﬀorts for Migrants and Refugees,
ki ga ob podpori Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Ljubljani izvaja platforma SLOGA.

Vsebina publikacije ne odraža nujno stališč in mnenj podpornika.

UVOD
V okviru transnacionalnega projekta
Balkan Refugee Trail – A Pathway to European Solidarity so predstavniki osmih
partnerskih nevladnih organizacij (NVO)
iz sedmih držav ob t. i. zahodnobalkanski
poti – Asylkoordination Österreich (Avstrija), Centar za zaštitu i pomoć tražiocima
azila (Srbija), Centar za mirovne studije
(Hrvaška), Greek Council for Refugees
(Grčija), Hungarian Helsinki Committee
(Madžarkska), Interkulturelles Zentrum
(Avstrija), Legis (Makedonija) in Pravno
-informacijski center NVO (PIC) – raziskali
vlogo ter aktivnosti civilne družbe v času
množičnih migracij od sredine leta 2015
do sredine leta 2017 in trenutne razmere na področju azila, zaščite beguncev ter
integracije ter morebitne spremembe kot
posledice teh dogodkov. Na tej podlagi
je bila pripravljena raziskava,1 ki opisuje
izkušnje in stanje v sodelujočih državah.
Publikacija pred vami je povzetek glavnih
delov slovenskega nacionalnega poglavja
in skupnih zaključkov navedene študije.
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Slovenski prispevek v raziskavi, predstavljen v tej publikaciji, orisuje vzpostavitev neformalne koordinacije NVO, ki je
bila aktivna v času t. i. evropske begunske krize s koordiniranjem neposredne
pomoči beguncem, zagovorništva v nihovem imenu, krepitve zmogljivosti za vključene deležnike in raznih drugih aktivnosti.
Publikacija povzema dogodke v obdobju prihoda povečanega števila beguncev v letih 2015 in 2016 s poudarkom na
sodelovanju med različnimi nacionalnimi
organizacijami, ki delujejo na tem področju, kot tudi njihovem sodelovanju z drugimi deležniki, vključno z vladnimi organi.
V publikaciji je predstavljeno tudi sodelovanje NVO po zaprtju t .i. balkanske poti.
V njej so identificirani tako primeri dobre prakse sodelovanja NVO, kot tudi pomanjkljivosti, ki so bile zaznane v tem
obdobju. Vzpostavitev neformalne zveze
z delno formaliziranimi načini sodelovanja in produktivno sodelovanje z oblastmi
lahko izpostavimo kot specifičen pozitiven vidik v odzivu na obsežna gibanja beguncev v Sloveniji v obdobju 2015/2016.

Balkan Refugee Trail – A Pathway for European
Solidarity, Crisis of solidarity and responsibility?: A
Multinational Analysis of Civil Society Contribution
2015 – 2017, Interkulturelles Zentrum, julij 2017
(raziskavo je sofinancirala Evropska unija v okviru
programa Evropa za državljane). Dostopno prek:
http://www.iz.or.at/images/doku/brt_doku_
downloadversion.pdf.
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Obsežna gibanja beguncev v obdobju
2015/2016 so zahtevala ukrepe različnih
deležnikov in njihovo pripravljenost zavzeti se za posameznike na poti, ki so iskali
zatočišče ter zaščito. Ti dogodki in posledice načrtnega zaprtja t. i. balkanske poti
so prinesli številne izzive.

vzpostavila »zgornjo mejo« novih prihodov
in je lahko, ko je bilo to zlovešče število doseženo, posameznikom na poti, ki so iskali
zatočišče ter zaščito, zavrnila vstop v državo, v letu 2017 pa je, podobno kot prej
navedene države, sprejela bolj restriktivne
politike glede pravic beguncev.

V državah ob t. i. zahodnobalkanski
poti je civilna družba pomembno prispevala k obvladovanju izzivov, ki so se pojavili
v zadnjih dveh letih (od sredine leta 2015
do sredine leta 2017), nanje se je odzvala
s poskusom usklajevanja, upravljanja in
naslavljanja dogodkov – tako v času t. i.
begunske krize kot tudi kasneje, ob njenih
posledicah. V okviru Evropske unije (EU)
se je Grčija, ki predstavlja zunanjo mejo
schengenskega območja, znašla v epicentru »krize« in se je že pred dogajanjem v
obdobju med letoma 2015/2016 soočala s
številnimi odgovornostmi, ki so bile posledica stalnih prihodov beguncev. Kljub specifičnim družbenopolitičnim okoliščinam
posamezne države se Makedonija, Srbija
(kot državi, ki nista članici EU in nista zavezani k izvajanju t. i. Dublinske uredbe), Madžarska (z izstopajočo retoriko ter politiko
proti priseljevanju in beguncem), Hrvaška
ter Slovenija, vsaka kot nacionalna entiteta, dojemajo kot tranzitne države; ta samoizpolnjujoča se prerokba je vodilo njihovega delovanja, namesto da bi vzpostavile
dolgoročne in aktivne integracijske ukrepe.
Avstrija, ki je bila tako tranzitna država kot
država »prejemnica« beguncev, je imela
vzpostavljene številne integracijske ukrepe; navkljub ukrepom je zaprla svoje meje,

Kljub različnim pristopom in političnim odzivom posamezne države je vsem
skupno, da je civilna družba (v številnih
organizacijskih različicah, tako v nacionalnem okviru kot tudi transnacionalno)
delovala v smeri nevtralizacije neenakosti
pri oskrbi beguncev ter zagotavljala podporo odzivu na situacijo. V raziskavi je bilo
večkrat prepoznano, da so civilnodružbene organizacije in civilne pobude v državah ob t. i. zahodnobalkanski poti pogosto zapolnile vrzeli ter prevzele bistvene
naloge in odgovornosti, ki so dejansko
odgovornost držav.
Obsežna angažiranost je pozitivno
vplivala na civilno družbo, saj so njeno
vlogo priznavale vlade, mediji in s tem
tudi javnosti. Izkušene civilnodružbene
organizacije so pridobile moč in uspele
določene izkušnje utrditi ter nadgraditi,
civilnodružbeni sektor pa je postal bolj
prepoznan in cenjen. Izjemna spodbuda
prostovoljne zavezanosti in pojav številnih civilnih pobud, pa tudi splošna zavezanost civilne družbe so dodatno prispevali h krepitvi skupnosti ter boljšemu
mreženju. Zavezanost civilne družbe je
tako imela dvojen pozitiven učinek – na
begunce in tudi na lokalno prebivalstvo.

S politično motiviranim in umetno
spodbujenim »pojenjanjem krize« je
predhodno priznanje ter spoštovanje civilne družbe in njenih številnih aktivnosti ponovno usahnilo, kar je privedlo do
zmanjšanja vpliva ter do spremenjene
podobe v medijih in javnosti. Posledično
civilna družba, vključno z novo ustanovljenimi prostovoljskimi in lokalnimi pobudami, izginja iz pozornosti javnosti, čeprav
ves čas zagotavlja številne nepogrešljive
storitve, varuje pravice beguncev ter zagovarja potrebe po integracijskih ukrepih.
Prenos določenih nalog z javnih organov na civilnodružbene organizacije je
smiseln iz številnih pomembnih razlogov,
vendar mora biti prenos dobro upravljan,
zmogljivosti civilnodružbenih organizacij
pa je potrebno okrepiti, podpirati in nadalje razvijati. Zlasti izkušene NVO imajo strokovno znanje za soočanje z družbenimi in
političnimi izzivi, za usklajevanje zagovorniških aktivnosti ter zagotavljanja storitev
oskrbe. Njihove izkušnje so se v preteklih
letih krepile in širile, njihove dobro organizirane ter prožne strukture, sodelovanje
in komuniciranje z vsebinskimi ter novoustanovljenimi pobudami in dobro razvite
mreže prostovoljcev jim omogočajo hiter
odziv na izjemne dogodke.

Ohranjanje in nadaljnji razvoj teh
značilnosti sta mogoča le, če je civilnodružbeni sektor kot celota prepoznan
s strani nacionalnih vlad ter evropskih
organov kot enako pomemben deležnik
– ne le v kriznih časih, temveč kadarkoli.
Izkušnje civilne družbe morajo biti cenjene in prepoznane, ne le z omogočanjem
delovanja (za razliko od kakršne koli oblike kriminalizacije ter obsežnih omejitev dejavnosti civilne družbe), temveč
z zagotavljanjem zadostnih finančnih
sredstev. Civilnodružbenemu sektorju je
potrebno zagotoviti zadostna sredstva
in zmogljivosti za refleksijo dogodkov
preteklih dveh let, da bo lahko oblikoval
mehanizme ter zbral najboljše prakse
kriznega odziva ne glede na vrsto krize,
saj ponovnega pojava kriz v bližnji prihodnosti ni mogoče izključiti. Medsebojno
komuniciranje in sodelovanje z vladnimi
organi, npr. v okviru sklenjenih memorandumov o sodelovanju, je potrebno
ter koristno za vse. Doseči je potrebno
raven zaupanja in podpore, da se bo
vpliv civilne družbe krepil ter bo civilna
družba gonilo pozitivnih sprememb.
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SLOVENSKI AZILNI SISTEM – POLITIKE,
AKTUALNI TRENDI IN RAZVOJ
Osrednji del azilne zakonodaje, ki v
nacionalni zakonodajni okvir prenaša
acquis Evropske unije (EU) na področju
azila, je Zakon o mednarodni zaščiti.2
Dopolnjuje ga Zakon o tujcih,3 ki ureja
postopke vračanja, pravico do prebivanja in druge določbe, ki se nanašajo na
migrante, ki ne zaprosijo za azil, kot tudi
nekatere določbe o pravicah beguncev,
vključno z združitvijo družine. Od maja
2017 so pristojnosti na področju mednarodne zaščite deljene med civilnim delom
Ministrstva za notranje zadeve, ki pokriva
politike, zakonodajo in odločanje v azilnih
postopkih, ter novoustanovljenim vladnim uradom (ki je organizacijsko neodvisen in ni del nobenega ministrstva), ki je
odgovoren za oskrbo, nastanitev ter integracijo prosilcev za azil in upravičencev
do mednarodne zaščite.
V Sloveniji je vsako leto vloženih relativno nizko število prošenj za azil; tudi
ob znatnem povečanju števila vlog v letu
2016 Slovenija pri številu prošenj za mednarodno zaščito na prebivalca ostaja pod
povprečjem EU.4 Večina prosilcev izrazi
namero zaprositi za mednarodno zaščito in vstopi v azilni sistem po tem, ko
jih prestreže policija zaradi iregularnega
prehoda meje z Republiko Hrvaško. Druge metode prihoda vključujejo iregularen

2

4

Uradni list RS, št. 22/2016, in kasnejše spremembe.

3

Uradni list RS, št. 50/2011, in kasnejše spremembe.
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Številke so naslednje: 304 prošnje leta 2012; 272
prošenj leta 2013; 385 prošenj leta 2014; 277
prošenj leta 2015; in 1.308 prošenj leta 2016.

prehod iz drugih sosednjih držav (Madžarska, Avstrija in Italija) ter prihod preko ljubljanskega mednarodnega letališča.
Od leta 2016 naprej prosilci za azil v
Slovenijo prihajajo tudi iz Italije in Grčije
v okviru sheme EU za premestitve – do
julija 2017 je bilo premeščenih 217 oseb.5
V nasprotju z zaskrbljujočimi trendi v regiji v smislu nasilnih odvračanj iskalcev
azila na mejah (t. i. push-backs) in drugih
razširjenih sistemskih nepravilnosti v mejnih postopkih6 v Sloveniji kršitev dostopa
do ozemlja ter azilnega postopka še ni
bilo zaznati. Vendar je Slovenija februarja 2017 sprejela spremembe Zakona
o tujcih, ki Državnemu zboru Republike
Slovenije omogoča glasovanje o začasni
ukinitvi pravice do azila v primeru, ko bi
migracijski pritisk na meje predstavljal
»grožnjo javnemu redu in notranji varnosti v Republiki Sloveniji«.7
5

Slovenska vlada se je zavezala, da bo do konca leta
2017 premestila 567 oseb iz Grčije in Italije ter iz
tretjih držav trajno preselila 20 oseb.

6

Več v: Pushed Back at the Door: Denial of Access to
Asylum in Eastern EU Member States, Hungarian
Helsinki Committee, 2017. Dostopno prek: http://
www.refworld.org/docid/5888b5234.html;
in: “A Dangerous ‘Game’, The pushback of migrants,
including refugees, at Europe's borders”, OXFAM,
april 2017. Dostopno prek: https://www.oxfam.
org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/
bp-dangerous-game-pushback-migrants-refugees060417-en_0. pdf.
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Več o spornih določbah, ki je bila izpostavljena
resnim kritikam tako slovenske civilne družbe kot
mednarodne skupnosti, v: “Slovenia: Amendments to
the Aliens Act Enable the State to Activate Closure of
the Border for Asylum Seekers”, dr. Saša Zagorc and
dr. Neža Kogovšek Šalamon, marec 2017. Dostopno
prek:
http://eumigrationlawblog.eu/sloveniaamendments-to-the-aliens-act-enable-the-state-toactivate-closure-of-the-border-for-asylum-seekers/.

Slovenski organi so pri presoji razlogov za azil razmeroma strogi, stopnja
priznavanja statusa mednarodne zaščite
je na splošno nižja od povprečja Skupnega evropskega azilnega sistema (Common European Asylum System – CEAS).
V praksi je sirskim državljanom običajno
priznana vsaj subsidiarna zaščita, če so izpolnjeni dodatni pogoji, pa status begunca. Iraškim državljanom je lahko priznana
mednarodna zaščita, vendar so številne
prošnje zavrnjene, običajno zaradi domnevnih možnosti varne razselitve znotraj države. Med prosilci iz Afganistana je
bila v zadnjih letih mednarodna zaščita
priznana le mladoletnikom brez spremstva, ki so bili brez možnosti vrnitve staršem v Afganistan, praktično vse prošnje
odraslih posameznikov in družin so bile
zavrnjene. Prošnje iranskih državljanov,
ki jih je preganjala vlada (najpogosteje zaradi apostazije, vendar tudi zaradi spolne

usmerjenosti, političnih dejavnosti in drugih razlogov), so bile v številnih primerih
odobrene, vendar se zdi, da so se od leta
2017 slovenski azilni organi odločili za
strožji pristop in je bila večina primerov
iranskih prosilcev zavrnjena.
Kljub relativno nizkemu številu prošenj je ena največjih pomanjkljivosti
slovenskega azilnega sistema trajanje
postopkov. To se je izkazalo zlasti ob relativnem povečanju števila prošenj v letu
2016, kar je vplivalo na to, da so postopki
večine prosilcev presegli zakonsko omejitev šestih mesecev in so številni trajali
leto ali celo dlje.
V primerjavi z mnogimi državami članicami EU Slovenija na splošno zagotavlja
sprejemljiv standard sprejemnih pogojev
za prosilce za azil in zaščite ranljivih skupin.
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ODZIV CIVILNE DRUŽBE NA GIBANJA
BEGUNCEV V OBDOBJU 2015/2016
USKLAJEVANJE IN SODELOVANJE
Čeprav so slovenske NVO, ki delujejo
na področju migracij in azila, redno sodelovale tako glede posameznih primerov
kot tudi glede sistemskih vprašanj že pred
obsežnim prihodom beguncev v obdobju 2015/2016, so dogodki, ki so sledili v
tem času, prinesli dotlej nepoznane ter
obsežnejše izzive, posledično pa tudi občutno večje število vključenih organizacij
in drugih deležnikov. Takšne okoliščine
so vključene akterje spodbudile, da okrepijo in razširijo obstoječe sodelovanje;
vzpostavili so ohlapno zvezo oz. koordinacijo NVO, ki delujejo na področju azila
ter migracij. To jim je omogočilo boljše zagotavljanje pomoči beguncem na terenu,
oblikovanje močnejših sistemskih pobud
in izvajanje skupnih aktivnosti (v sinergiji
ter brez podvajanja) in večji vpliv na razvoj vladnega odziva ter politike.
Vzpostavitev Koordinacije NVO sega v
julij 2015, ko so se predstavniki slovenskih
civilnodružbenih organizacij srečali z namenom razprave o razvijajoči se »begunski krizi« v regiji. Vključene organizacije,
ki so bile zaskrbljene zaradi krepitve t. i.
balkanske migracijske poti in arbitrarnih
ter neprimernih odzivov vlad v regiji, so
pripravile načrt dejavnosti. V tistem času
Slovenija ni bila del množične in rastoče
migracijske poti, vendar so se vključene
NVO strinjale, da obstaja velika verjetnost,
da se bo to kmalu spremenilo. (Prihod velikega števila beguncev v oktobru 2015 je
nato še precej presegel ta zgodnja priča6

kovanja.) Po srečanju julija 2015 je bilo
pripravljeno »skupno stališče slovenskih
nevladnih in humanitarnih organizacij«, ki
je bilo poslano Vladi Republike Slovenije.
Poudarilo je nujnost razmer in med drugim pozvalo k pripravi akcijskega načrta za
sprejem ter vključevanje beguncev v Sloveniji. Kot rezultat organiziranega pritiska
je vlada avgusta 2015 sklicala srečanje s
predstavniki civilne družbe, na katerem so
bili prisotni vladni predstavniki, vključno
s predsednikom vlade, ministrico za notranje zadeve in ministrom za zunanje zadeve. Osrednji sklepi tega srečanja so bili,
da vladni kontingentni načrt v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno
zaščito v Sloveniji ne zadošča potrebam,
da lahko civilnodružbene organizacije prispevajo k pripravam in odzivu na prihod
povečanega števila prosilcev ter da so oblasti dojemljive za tovrstno sodelovanje.
Med nadaljnjimi internimi srečanji
Koordinacije NVO so se vključene organizacije dogovorile glede priprav na prihod
beguncev in delitvi različnih aktivnosti.
Vloga koordinatorja je bila zaupana organizaciji SLOGA, platformi NVO za razvoj,
globalno učenje in humanitarno pomoč;
to vlogo je opravljala v času množičnih
prihodov beguncev v obdobju 2015/2016
ter jo opravlja tudi naprej.8 Določitev ene
organizacije za koordinacijo se je izkazala kot ključna za učinkovito in trajnostno
8

Novembra 2015 je SLOGA prejela projektna sredstva
od Veleposlaništva ZDA v Ljubljani za krepitev
sodelovanja in zmogljivosti NVO, ki so pomagala pri
financiranju koordinacije NVO.

delo civilnodružbenih organizacij v tem
obdobju, upoštevaje kaotične in zahtevne
okoliščine. Usklajevalne dejavnosti, ki jih
je izvaja SLOGA, so zajemale:
• organizacijo tedenskih srečanj predstavnikov NVO (običajno ob četrtkih),
• podporo in moderiranje komunikacijskih kanalov preko seznamov prejemnikov e-pošte,
• organizacijo usposabljanj ter delavnic
za deležnike,
• usklajevanje skupnih odzivov, vključno
s pismi in srečanji z oblastmi.

ter koordinirala Civilna zaščita (oz. Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje)10 (običajno ob ponedeljkih).

Organizacije, aktivne na področju azila, migracij in integracije, so v povezavi z
navedenimi aktivnostmi pričele uporabljati izraz »Koordinacija NVO«9 in ta naziv
uporabljale v komunikaciji z oblastmi ter
drugimi deležniki. Kljub temu pa je potrebno poudariti, da so organizacije ostale
samostojne in so po lastni presoji sodelovale v posameznih aktivnostih ter pobudah, ki so potekale v okviru Koordinacije
ali drugih okvirjih.

Organiziran pretok večjega števila
beguncev čez Slovenijo je potekal od
septembra 2015 do marca 2016. V prvih
tednih večjega števila prihodov je bila situacija kaotična in pogoji so bili za številne begunce nevarni ter nečloveški. Mnogi
od njih so obtičali na omejenih območjih
in daljši čas niso mogli nadaljevati poti,
brez da bi jim bile zagotovljene osnovne človeške potrebe. Sčasoma so oblasti
vzpostavile tranzitne centre na meji s Hrvaško in Avstrijo ter organizirale prevoz
beguncev z avtobusi in vlaki. V naslednjih
mesecih so se pogoji postopoma izboljšali, tudi glede zagotavljanja humanitarne
pomoči, zaščite ranljivih skupin in usklajevanja med slovenskimi, hrvaškimi ter avstrijskimi oblastmi. Do zaprtja t. i. koridorja v začetku marca 2016 je čez Slovenijo
skupaj potovalo približno 500.000 prosilcev za azil, običajno nekaj tisoč dnevno.

Poleg zgoraj opisanih mehanizmov
usklajevanja so se organizacije, ki so na
terenu zagotavljale pomoč beguncem
(Rdeči križ Slovenije, Slovenska karitas,
ADRA Slovenija, Slovenska filantropija,
EHO podpornica, Sklad Združenih narodov za otroke – UNICEF, Agencija Združenih narodov za begunce – UNHCR,
Mednarodna organizacija za migracije –
IOM, Zavod KROG, WAHA International,
Zdravniki sveta in druge), srečevale tudi
na tedenskih srečanjih, ki jih je sklicala
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Strogo gledano nekateri od vključenih akterjev
niso NVO, vendar je bil za vse vključene akterje
najpogosteje uporabljen ta naziv.

V kasnejših mesecih obdobja povečanega prihoda beguncev 2015/2016 je
prišlo do prizadevanj UNHCR, da bi prevzel močnejšo usklajevalno vlogo, vendar
se je glede na že vzpostavljeno Koordinacijo NVO to izkazalo kot nepotrebno podvajanje z vidika večine vključenih akterjev.

POMOČ BEGUNCEM

10 Civilna zaščita oz. Urad za zaščito in reševanje je urad,
ki deluje v okviru Ministrstva za obrambo Republike
Slovenije; gre za osrednji državni organ, odgovoren
za humanitarni odziv v obdobju obsežnega prihoda
beguncev 2015/2016.
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Slovenija je tudi v času obsežnih gibanj beguncev v obdobju 2015/2016
ostala le tranzitna država, večina ljudi v
državi ni ostala dlje kot dan ali dva. Večina beguncev je bila registriranih in začasno nastanjenih v tranzitnih centrih
na meji s Hrvaško (v sprejemnem centru
Brežice ter kasneje v sprejemnem centru
Dobova) in na meji z Avstrijo (v nastanitvenem centru Šentilj). Poleg tega je vlada upravljala in občasno uporabljala več
sekundarnih objektov za registracijo ter
sprejem v Lendavi, Dolgi vasi, Petišovcih,
na Gruškovju, v Gornji Radgoni, Središču
ob Dravi, Postojni, Logatcu, Vrhniki in v
drugih krajih. Organizacije, vključene v
Koordinacijo NVO, so v tranzitnih centrih
zagotavljale pomoč beguncem in so bile,
vsaj deloma, vključene tudi na drugih navedenih lokacijah.
S ciljem olajšanja sodelovanja med
organizacijami je bil pripravljen seznam
organizacij z njihovimi aktivnostmi, ki je
bil z namenom krepitve sodelovanja posredovan tudi vladnim organom.
V začetnem obdobju obsežnih gibanj
beguncev v obdobju 2015/2016 je postalo jasno, da ključen izziv humanitarnega
odziva ne bo pomanjkanje materialnih in
človeških virov, temveč koordinacija med
različnimi vključenimi akterji (vključno s
Organizacija
ADRA Slovenija
(www.adra.si)
Amnesty International
Slovenija (www.amnesty.si)
Človekoljubno dobrodelno
društvo UP Jesenice
(www.up-jesenice.org)
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Policijo, Civilno zaščito ter drugimi vladnimi institucijami, UNHCR in drugimi mednarodnimi organizacijami ter nevladnimi
in humanitarnimi organizacijami). Zato
so se seznam nevladnih in humanitarnih organizacij ter njihovih zmogljivosti,
tedenska srečanja, izmenjava informacij preko seznama prejemnikov e-pošte
in skupna komunikacija NVO z oblastmi
izkazali kot pomemben ter nepogrešljiv
del pri postopni vzpostavitvi razmeroma
dobro delujočega in robustnega sistema
varstva ter oskrbe beguncev, ki so potovali preko Slovenije. Koordinacija je določila
osnovno delitev delovnih področij, kjer je
glede na izkušnje in razpoložljive zmogljivosti ena ali več organizacij prevzela koordinacijo med zainteresiranimi NVO na
naslednjih področjih:
• humanitarna pomoč/podpora,
• monitoring,
• pravna podpora,
• zagovorništvo ter komuniciranje,
• prostovoljci.
V začetnem obdobju obsežnega prihoda beguncev so organizacije, aktivne v
Koordinaciji NVO, pripravile naslednji seznam njihovih ključnih zmogljivosti:11
11 Potrebno je opomniti, da ta seznam ni izčrpen,
pripravljen je bil ob vzpostavitvi Koordinacije NVO.
Postopoma so se Koordinaciji pridružile tudi druge
NVO.

Vrsta dejavnosti
Humanitarna pomoč, verska oskrba, zagotavljanje informacij beguncem,
odnosi z javnostmi
Zagotavljanje prostovoljcev, spremljanje uresničevanja človekovih pravic,
zagovorništvo, kampanje, odnosi z javnostmi, ozaveščanje
Humanitarna pomoč, psihosocialna podpora, verska oskrba,
zagotavljanje prostovoljcev, spremljanje uresničevanja človekovih pravic,
tolmačenje in prevajanje, kulturna mediacija, zagotavljanje informacij
beguncem, pravna pomoč, kampanje, odnosi z javnostmi, ozaveščanje

Društvo ODNOS
(odnos.si)
Društvo za človekove
pravice in človeku prijazne
dejavnosti Humanitas
(www.humanitas.si)
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo mesto
Hrana za življenje (ﬄ.si)
Inštitut za afriške študije
(www.africanstudy.org)

Jezuitsko združenje za
begunce Slovenije
(http://www.jrs.rkc.si/)
Mednarodna organizacija
za migracije (IOM Slovenija)
(https://slovenia.iom.int/)
Mednarodni afriški forum
(afriskiforum.com)
Mirovni inštitut
(www.mirovni-institut.si)

Humanitarna pomoč, psihosocialna podpora, zagotavljanje
prostovoljcev, tolmačenje, kulturna mediacija, zagotavljanje informacij
beguncem, zagovorništvo, kampanje, odnosi z javnostmi, ozaveščanje
Zagotavljanje prostovoljcev, spremljanje uresničevanja človekovih pravic,
kulturna mediacija, kampanje, odnosi z javnostmi, ozaveščanje

Psihosocialna podpora, zagotavljanje prostovoljcev, tolmačenje, kulturna
mediacija, pravna pomoč, ozaveščanje
Humanitarna pomoč
Humanitarna pomoč, psihosocialna podpora, zagotavljanje
prostovoljcev, spremljanje uresničevanja človekovih pravic, tolmačenje,
kulturna mediacija, zagotavljanje informacij beguncem, pravna pomoč,
zagovorništvo, kampanje, odnosi z javnostmi, ozaveščanje, logistika
Psihosocialna podpora, verska oskrba, zagotavljanje informacij
beguncem
Zagotavljanje informacij, logistika

Humanitarna pomoč, tolmačenje, kulturna mediacija, odnosi z javnostmi

Spremljanje uresničevanja človekovih pravic, zagotavljanje informacij
beguncem, pravna pomoč, zagovorništvo, odnosi z javnostmi,
ozaveščanje
Pravno-informacijski center Spremljanje uresničevanja človekovih pravic, zagotavljanje informacij
nevladnih organizacij – PIC beguncem, pravna pomoč, zagovorništvo, odnosi z javnostmi,
(pic.si)
ozaveščanje
Rdeči križ Slovenije
Humanitarna pomoč, psihosocialna podpora, zagotavljanje
(www.rks.si)
prostovoljcev, iskanje pogrešanih oseb, odnosi z javnostmi
SLOGA
Zagovorništvo, odnosi z javnostmi, koordinacija NVO
(www.sloga-platform.org)
Slovenska filantropija
Humanitarna pomoč, psihosocialna podpora, zagotavljanje
(www.filantropija.org)
prostovoljcev, spremljanje uresničevanja človekovih pravic, tolmačenje,
kulturna mediacija, zagotavljanje informacij beguncem, pravna pomoč,
zagovorništvo, kampanje, odnosi z javnostmi, ozaveščanje
Slovenska fundacija za
Psihosocialna podpora, spremljanje uresničevanja človekovih pravic,
UNICEF (www.unicef.si)
zagovorništvo, odnosi z javnostmi, ozaveščanje
Slovenska karitas
Humanitarna pomoč, psihosocialna podpora, zagotavljanje
(www.karitas.si)
prostovoljcev, tolmačenje, zagotavljanje informacij beguncem, pravna
pomoč, zagovorništvo, odnosi z javnostmi, ozaveščanje, logistika
Zavod GLOBAL
Kulturna mediacija, odnosi z javnostmi, ozaveščanje
(www.zavodglobal.org)
Zavod KROG
Humanitarna pomoč, psihosocialna podpora, verska oskrba,
(www.zavod-krog.si)
zagotavljanje prostovoljcev
Zveza prijateljev mladine
Humanitarna pomoč, zagotavljanje prostovoljcev, zagovorništvo, odnosi
Slovenije (www.zpms.si)
z javnostmi, ozaveščanje
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Redna in podprta izmenjava informacij med organizacijami, ki so delovale na
terenu (tako v okviru Koordinacije NVO
kot tudi preko srečanj Civilne zaščite z
organizacijami, ki so zagotavljale humanitarno pomoč), je omogočila, da so bile
osnovne materialne dobrine ter storitve zagotovljene v vseh, včasih mnogih
objektih, kjer so bili nastanjeni begunci.
Pomanjkanje določene vrste pomoči in
primeri posebnih ali izrednih potreb so
bili zaznani zgodaj, odziv na te potrebe je
bil hiter. Tako so se akterji izognili podvajanju dejavnosti in presežkom materialnih
dobrin na posameznih lokacijah.
Po drugi strani so predstavniki NVO,
ki so delovale na terenu, opažali, da se
dogovori, sklenjeni na najvišji ravni, niso
vedno prenesli v sodelovanje na terenu.
Čeprav so se na tedenskih srečanjih Koordinacije NVO predstavniki organizacij
morda strinjali o določenih vidikih sodelovanja, včasih prostovoljci in zaposleni v
organizacijah s tovrstnimi dogovori niso
bili seznanjeni ter so, soočeni z dejanskimi perečimi situacijami, svoje delo koordinirali samostojno.
Poleg organizacij, naštetih v zgornji tabeli, vladnih institucij in UNHCR so pomoč
beguncem zagotavljali tudi posamezniki
ter različne slovenske in mednarodne
aktivistične skupine. Vloga aktivistov
(neformalno organiziranih skupin s »protioblastnim etosom«), ki niso bili neposredno povezani s Koordinacijo NVO, se je
kot posebej pomembna izkazala v prvih
tednih množičnega prihoda beguncev,
ko sta bila vladni aparat in večina NVO
nezmožna delovanja zaradi nenadnih kaotičnih razmer. Za razliko od teh pa so se
10

aktivistične skupine, ki so bile sposobne
delovati z manj ovirami kot drugi akterji,
izkazale kot najprimernejše za zagotavljanje podpore in nujne humanitarne
pomoči na ključnih tranzitnih točkah po
Sloveniji, preden so bile te težave rešene
ter urejene na sistemski ravni.
Opomniti je potrebno, da je vzpostavitev Koordinacije NVO omogočila, da je
civilna družba v obdobju množičnih prihodov beguncev med letoma 2015/2016
izvajala tudi pomembno vlogo monitoringa. NVO, prisotne na določeni lokaciji,
so redno spremljale (posebej materialne)
pogoje v sprejemnih in nastanitvenih
centrih ter obravnavo beguncev s strani državnih organov in drugih akterjev.
Spremljale so tudi dostop prosilcev do
azilnih postopkov; to je postalo posebej
pomembno februarja in marca 2016, ko
je bil vstop v Avstrijo vse bolj omejen ter
so posamezniki začeli za azil zaprošati
v Sloveniji. NVO so zbirale informacije
s terena, za to določene organizacije so
pripravile dnevna poročila in jih delile z
ustreznimi deležniki. To je bila podlaga za
številne aktivnosti, predstavljene v nadaljevanju.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU
ZAGOVORNIŠTVA IN VPLIVANJA NA
JAVNO MNENJE
Poleg zagotavljanja pomoči beguncem na terenu je bila Koordinacija NVO
zelo aktivna na področju zagovorništva
v imenu beguncev. O pomanjkljivostih in
težavah, zaznanih v okviru monitoringa,
je tekla razprava na tedenskih srečanjih,
zaznane pomanjkljivosti so bile sporočene pristojnim organom.

Kritike NVO glede ugotovljenih pomanjkljivosti s terena in predlogi izboljšav so bili običajno sporočeni preko
skupnih pisem, poslanih pristojnim organom. To je olajšal seznam prejemnikov e-pošte Koordinacije: eden ali več
posameznikov (predstavnikov organizacij) je pripravilo osnutek dopisa, ki so
ga komentirale in po presoji sopodpisale
druge organizacije. Predstavniki Koordinacije so sodelovali tudi na več srečanjih
z najvišjimi vladnimi uradniki, odgovornimi za odziv države na begunsko krizo
(vključno s predstavniki Policije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva
za obrambo in Urada Vlade Republike
Slovenije za komuniciranje). Vprašanja,
o katerih je potekal dialog z oblastmi, so
obsegala od seznama materialnih dobrin
in storitev, ki so primanjkovale na posameznih lokacijah, do obtožb o incidentih
s Policijo ter kritik vladne retorike pri
sporočanju informacij o begunski krizi
javnosti.
Na splošno je sodelovanje med civilno
družbo in vlado potekalo v duhu sodelovanja. Številne ideje in predlogi, ki jih je
predstavila Koordinacija NVO, so bili v določenem času sprejeti.
Koordinacija NVO je bila vključena
tudi v komunikacijo z mediji in ozaveščanje javnosti. Septembra 2015, preden je
tok beguncev dosegel Slovenijo, je Koordinacija NVO organizirala usposabljanje
za predstavnike medijev, da bi jim pomagala razumeti temeljna dejstva o migracijah in mednarodni zaščiti ter povezano
terminologijo. Vendar kasneje, med obdobjem prihoda večjega števila beguncev,
komunikacijske aktivnosti niso bile nada-

lje razvite zaradi omejenih zmogljivosti in
stalnih nujnih potreb na terenu.
Še eno področje, ki je bilo prepoznano kot pomembno, vendar zaradi omejenih zmogljivosti ni bilo sistematično
organizirano, je bila komunikacija s tujimi
NVO, zlasti s kolegi na Hrvaškem in v Avstriji – izmenjava informacij je potekala
bolj na individualni osnovi (med posameznimi organizacijami) ter verjetno ne tako
redno, kot bi bilo potrebno.
Sodelovanje akterjev civilne družbe
preko Koordinacije NVO je prispevalo
tudi k notranji krepitvi zmogljivosti. V
času množičnega prihoda beguncev v
obdobju 2015/2016 je bilo za vključene
NVO organiziranih več delavnic in srečanj
z drugimi deležniki ter strokovnjaki s ciljem podpore pri pridobivanju potrebnih
veščin in informacij, vključno z delavnico
o kriznem komuniciranju oktobra 2015,
srečanjem z UNHCR ter IOM v novembru
2016 glede »regionalnega načrta za odziv
za begunce in migrante« ter srečanjem z
misijo Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (januarja 2016).

AKTIVNOSTI IN VLOGA CIVILNE
DRUŽBE PO ZAPRTJU T. I.
BALKANSKE POTI
S postopnim zaprtjem begunskega
koridorja čez Zahodni Balkan februarja in
marca 2016 je nekaj sto prosilcev za azil
obtičalo v Sloveniji brez možnosti, da bi
pot nadaljevali proti Avstriji. Številni so
v Sloveniji zaprosili za azil. Prihod relativno visokega števila prosilcev za azil se je
nadaljeval skozi celo leto 2016; skupno
število prošenj za mednarodno zaščito
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je bilo v Sloveniji ob koncu leta 2016 štiri- do petkrat višje kot v prejšnjih letih.12
Glede na tak razvoj se je poudarek Koordinacije NVO preusmeril na sprejem,
azilne postopke in integracijo beguncev. Z
»zaprtjem« t. i. balkanske poti v začetku
marca 2016 je prenehala tudi potreba, da
bi se organizacije, ki sodelujejo v Koordinaciji NVO, srečevale tedensko, zato so
od takrat naprej srečanja organizirana na
mesečni ravni. Seznam e-poštnih prejemnikov je še naprej učinkovito v uporabi.

12 Februarja 2016 je za mednarodno zaščito zaprosilo
270 oseb, marca 2016 pa 203 osebe, medtem ko je
skupno število oseb, ki so za azil zaprosile v Sloveniji,
v obdobju pred obsežnimi gibanji beguncem med
oktobrom 2015 in januarjem 2016 znašalo le 123
oseb.

12

Sodelujoče organizacije so še vedno
aktivne pri skupnem zagovorništvu in
drugih sistemskih vprašanjih, ozaveščanju, krepitvi zmogljivosti in izmenjavi informacij. Od zaprtja t. i. balkanske poti je
bila najbolj opazna in javno izpostavljena
pobuda Koordinacije NVO nasprotovanje
spornim spremembam Zakona o tujcih v
začetku leta 2017.

ZAKLJUČEK
Obsežen prihod beguncev v obdobju
2015/2016 je predstavljal izzive, s katerimi niti slovenska civilna družba niti vladne oblasti niso imele predhodnih izkušenj. V takšnih okoliščinah se je kot ena
glavnih ovir za hitro in ustrezno pomoč
beguncem izkazalo začetno pomanjkanje
koordinacije med različnimi vključenimi
deležniki. S ciljem premostitve te vrzeli
je slovenska civilna družba predhodno
sodelovanje nadgradila in vzpostavila koordinacijsko strukturo, ki je na internih
sestankih oblikovala neformalna pravila,
komunikacijo ter splošno delitev vlog. Poleg pozitivnega učinka na interno sodelovanje je vzpostavljena Koordinacija NVO
služila kot osrednji sogovornik v dialogu
z vlado, mednarodnimi organizacijami in
drugimi deležniki.

Področja, kot so komunikacija z mediji
in ozaveščanje javnosti, so bila prepoznana kot pomembna, vendar so se na
seznamu prednostnih nalog uvrstila šele
za zagotavljanjem pomoči beguncem ter
zagovorništvom v imenu beguncev pred
državnimi organi. Enako velja za komuniciranje s kolegi iz tujih NVO, ki so se v
izrednih razmerah soočali z dejansko enakimi okoliščinami omejenih zmogljivosti.
Vse te dejavnosti so bile deležne več pozornosti po zaključku množičnih prihodov
beguncev v obdobju 2015/2016 in jih bo
v prihodnosti potrebno v celoti razviti, da
bomo dosegli višjo stopnjo solidarnosti z
begunci ter med akterji civilne družbe v
Sloveniji in drugimi državami v regiji.

Ta prizadevanja civilne družbe za
usklajeno delovanje so se izkazala kot
ključnega pomena za prehod od začetnih
kaotičnih razmer do razvoja trdnega in
primernega sistema pomoči beguncem,
ki so prihajali v Slovenijo. Poleg tega je
vzpostavitev Koordinacije NVO pomenila
boljše sodelovanje z vladnimi oblastmi,
tako v smislu sodelovanja na terenu kot
tudi glede vključevanja civilne družbe v
oblikovanje javnih politik. Vzpostavitev
relativno neformalne strukture, ki je sodelujočim organizacijam omogočala, da
po lastni presoji sodelujejo v posameznih
pobudah in dejavnostih, se je izkazala kot
pravilen pristop v kriznih časih, ko bi lahko preveč tog sistem oviral učinkovito ter
uspešno delo vključenih organizacij.
13

SLOGA – platforma nevladnih
organizacij za razvoj, globalno učenje
in humanitarno pomoč
Metelkova 6
1000 Ljubljana
www.sloga-platform.org

Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij – PIC
Metelkova 6
1000 Ljubljana
pic.si

