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1. Problemi, povezani z diskriminacijo, so za EU kot celoto eno od 

temeljnih etičnih, političnih, socialnih in varnostnih vprašanj, 

ki jih je treba kar najbolj resno in odgovorno obravnavati in za 

njih iskati dolgoročne rešitve, saj je od reševanja le-teh odvisna, 

kot poudarja Evropska komisija, tudi uspešnost doseganja ciljev 

Lizbonske razvojne strategije EU. V zadnjem času so ministri 

članic EU začeli razpravo o tem, da je nujno z enotnimi ukrepi 

v okviru kazenske zakonodaje pripraviti podlago za preganjanje 

in kaznovanje tega mednarodnega hudodelstva. Ob tem velja 

pripomniti, da to pomeni, da države članice EU še vedno ne izvajajo 

ustreznih mednarodnih obveznosti, ki izhajajo predvsem iz člena 

4 mednarodne konvencije o preganjanju in kaznovanju vseh oblik 

rasne (in etnične) diskriminacije iz leta 1965, čeprav so v svojih 

poročilih pogodbenemu telesu, ki nadzira izvajanje konvencije, vse 

po vrsti to zatrjevale. 

 Ne glede na to bodo predlogi dopolnitev sedanjih kazensko-pravnih 

ureditev teh vprašanj, v kolikor bodo v enotni obliki sprejeti, pomenili 

velik korak naprej v borbi proti rasni, etnični in verski diskriminaciji 

med prebivalci EU. S tem bodo pomembno nadgradili norme, ki jih 

je v obliki direktiv Sveta ministrov Evropska unija sprejela leta 2000. 

Le-te se nanašajo na odpravo vseh oblik diskriminacije v državah 

članicah, med drugim tudi tiste, ki nastanejo zaradi rasnega in 

etničnega porekla posameznika ali zaradi njegovega verskega 

prepričanja. Države članice so med drugim dolžne uresničiti cilje 

teh evropskih pravnih norm s sprejetjem ustreznih notranjih pravnih 

predpisov in z drugimi ustreznimi ukrepi oz. politikami. Pomembna 

je tudi njihova dolžnost, da povsod tam, kjer to še ne obstaja, 

ustvarijo možnosti, da imajo vsi tisti, ki smatrajo, da so bili žrtve 

diskriminacije, na razpolago ustrezne pravne poti za odpravo krivic. 

Države so dolžne o vsem tem poročati Evropski komisiji, ki lahko v 

upravičenih primerih sproži tudi postopke pred Sodiščem evropskih 

skupnosti proti državam, ki niso izpolnile svojih obveznosti. 

 Konzorciju univerzitetnih in drugih institucij iz Nemčije, Avstrije, 

Nizozemske in Slovenije, ki jih je koordinira ISCOMET – Inštitut za 
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etnične in regionalne študije iz Maribora, je Evropska komisija 

leta 2004 zaupala nalogo, da izvede dvoletni mednarodni projekt 

˝Vzgoja in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji .̋ 

V pripravljanju projekta smo opravili številne preliminarne 

analize socioloških, politoloških, pravnih in demografskih vidikov 

obravnavanih vprašanj v okviru Republike Slovenije. Rezultate smo 

primerjali s podobnimi situacijami v drugih državah članicah EU. 

Vse te študije so bile podlaga za pripravo programov projekta in 

za preliminarno opredelitev temeljnih problemov na posamičnih 

področjih njegovega izvajanja. 

 Ob tem se je odprlo osnovno vprašanje, ali je Slovenija v tem 

pogledu drugačna od drugih članic EU. Odgovor na to vprašanje 

ni tako preprost, kot izgleda na prvi pogled. S problemi, ki so 

posledica diskriminacije ljudi na rasni, etnični in verski podlagi 

se, srečujejo vse države članice EU. Vendar je primerjava med 

njimi zelo zapleteno vprašanje. Problemi posamične države so 

namreč specifični in zakoreninjeni v posebnih socialnih, političnih, 

demografskih okoliščinah in povezani s tradicionalnimi vzorci 

vedenja ljudi in družbenih odnosov. Zavoljo tega jih ni mogoče kar 

tako med seboj primerjati.  Različni so tudi mehanizmi, s katerimi v 

posameznih državah urejajo te probleme. Vsaka za sebe je razvila 

posebne pristope do zadrževanja rušilnega zagona teh problemov 

in v nekaterih primerih tudi sistematičnega urejanja vprašanj, ki 

predstavljajo ustrezno gnojilo za njihovo razraščanje v družbeno 

nevarne razsežnosti. 

 »Tolažba«, ki jo večkrat slišimo, da imajo druge evropske države 

enake ali pa še hujše probleme v zvezi z diskriminacijo, je le delno 

utemeljena. Republika Slovenija je tako glede na svojo majhnost 

in politično neizkušenost na tem področju kakor tudi glede na svoj 

geopolitični položaj in zgodovinsko tradicijo veliko bolj ranljiva za 

konfliktne situacije, ki izhajajo iz diskriminacije ljudi, kot velike 

države »množičnih migracij«, kot so Francija, Velika Britanija, 

Nemčija in podobne, čeprav se le-te srečujejo z mnogo bolj 

obsežnimi in zapletenimi problemi v večrasnih in večverskih odnosih. 

Vendar tudi te evropske države le za silo nadzorujejo vrh ledene 

gore, medtem ko se njena ogromna gmota pod vodo stalno povečuje, 

ne pa manjša. 

 V okviru  našega mednarodnega projekta smo razvili zelo razvejan 

program. Obsegal je tako »pisarniške« analize in študije kot tudi 

operativne dejavnosti v zvezi s širjenjem informacij, ki so bile 

relevantne za uresničevanje ciljev projekta. V pripravah različnih 

programov in akcij smo komunicirali s stotinami ljudi iz posameznih 

ciljnih skupin, s številnimi organizacijami in inštitucijami, ki delujejo 

na teh področjih, z državnimi organi, z različnimi upravnimi telesi, 
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ki so bila relevantna za izvajanje projekta itn. Najbolj pomembni so 

bili plodni stiki s pripadniki najbolj ranljivih manjšinskih skupnosti 

v Sloveniji. Mnogi med njimi so prvič imeli občutek, da se nekdo 

prizadeto zanima za probleme, s katerimi se srečujejo, in jim je 

voljan pomagati pri njihovem reševanju. 

 Najbolj organizirane akcije v okviru projekta so bili seminarji 

za izbrane strukture ciljnih skupin. Med drugim smo pripravili 

mednarodne seminarje za pripadnike narodnih skupnosti, ki niso 

priznane z Ustavo RS, za pripadnike narodnih skupnosti, ki jih 

omenja Ustava RS, za sodnike, tožilce in odvetnike, za policiste, 

paznike v zaporih, carinike, za pripadnike Slovenske vojske, za 

delavce v upravnih enotah, v zavodih za zaposlovanje in v centrih 

za socialno delo, za sindikalne funkcionarje ter za ravnatelje in 

učitelje na osnovnih šolah. Organizirali pa smo tudi mednarodno 

konferenco o verskih svoboščinah in o diskriminaciji ljudi na 

podlagi vere ali prepričanja. Sklepna konferenca projekta je bila 

12. februarja 2007  v dvorani Državnega sveta v Ljubljani.

2. Slovenija izgleda ob prvem stiku z njo kot mala s pastelnimi barvami 

poslikana bonboniera, v kateri so okusne, lepo oblikovane čokolade, 

je dejal nek tuji strokovnjak in poznavalec naše države. Del te podobe 

so tudi poročila o uspešnem gospodarstvu, majhni inflaciji, o uvedbi 

evra, o predsedovanju EU, o uspešni mednarodni politiki in podobna 

poročila, ki jih vsak dan zvesto prenašajo slovenska sredstva javnega 

obveščanja. Ko pa začneš jesti čokolade, je nadaljeval prej omenjeni 

strokovnjak, se na dnu začne prikazovati tudi druga plat življenja 

v Sloveniji. Krivicam, ki so se dogodile po drugi svetovni vojni, se 

po osamosvojitvi države leta 1991 pridružujejo nove, ki so v večini 

primerov plod neustreznega delovanja nosilcev politične moči. 

 V ilustracijo navedimo neposredno in posredno diskriminacijo 

slovenskih državljanov romskega porekla, neizvrševanje odločb 

Ustavnega sodišča RS glede vračanja pravic »izbrisanim«, okrog 

18.000 osebam, pripadnikom narodov in narodnosti nekdanje 

Jugoslavije, ki so jih februarja 1992 s kolektivnim administrativnim 

ukrepom vlade, ne da bi jih o tem obvestili ali jim dali možnost 

pritožbe, »izbrisali« s seznama prebivalcev nove države, ker si do 

tedaj iz različnih vzrokov niso uredili slovenskega državljanstva; 

neurejen pravni status na podlagi 61. in 62. člena ustave RS, in iz tega 

izhajajoče človekove in narodnostne pravice pripadnikov ustavno 

nepriznanih etničnih skupnosti, pripadnikov narodov nekdanje 

Jugoslavije, ki živijo v Sloveniji; odklonilen odnos dela prebivalstva 

do islama, ki se med drugim kaže v tem, da se  že desetletja z 

različnimi izgovori preprečuje gradnja mošeje v Ljubljani, ki bi 

bila prvo islamsko versko in kulturno središče v Republiki Sloveniji; 
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nepopolno izvajanje pravic, zlasti ne jezikovnem področju, 

pripadnikov dveh ustavno priznanih etničnih skupnosti –  madžarske 

in italijanske manjšine, ki se jima z »odpravo« meja med članicami 

EU obetajo nove razvojne možnosti “znotraj” madžarskega oz. 

italijanskega gospodarskega, etničnega in kulturnega prostora; 

stereotipno negativen odnos in ksenofobija dela prebivalstva do 

priseljencev, ki  pogojuje nastajanje predsodkov do demografskih 

sprememb rasne, etnične in verske sestave prebivalstva Slovenije v 

kontekstu svobodnega pretoka ljudi znotraj EU, kar lahko posledično 

zaplete tudi uresničevanje s tem povezanih pravic državljanov EU; 

stereotipi glede vedenjskih vzorcev pripadnikov sosednih narodov, 

zlasti Hrvatov itn.

 Zapletenost stanja na tem področju kažejo štirje med seboj 

povezani temeljni problemi:

	 Prvič. Ne obstaja vsestranski program vzgoje in izobraževanja 

ljudi za strpnost, sožitje med ljudmi in spoštovanje drugačnosti, 

katerega podlaga bi bili ustrezni učni načrti za različne stopnje 

izobraževanja.   

	 Drugič. Velik del politične strukture države še ni dojel pomena 

borbe za odpravo pojavov diskriminacije za utrjevanje stabilnosti 

in demokratičnosti slovenske družbe ter za ohranjanje pogojev 

za nemoten razvoj države. Namesto, da bi odločno v javnosti 

nasprotovali pojavom  diskriminacije, nasprotno, v svoji politični 

nezrelosti celo spodbujajo nestrpnost prebivalstva do posameznih 

skupin (ali do sosedov) s ciljem pridobivanja volivcev. 

	 Tretjič. Vlada ima tri upravne organe, ki bi lahko prispevali k 

uresničevanju ciljev borbe proti diskriminaciji na etnični in verski 

podlagi, predvsem kar zadeva uresničevanje relevantnih norm 

EU. To so:  » Urad za enake možnosti«,  » Urad za narodnosti« in 

»Urad za verska vprašanja«.  Vendar smo pri izvajanju programa 

projekta prišli do ugotovitve, da prvi urad sploh ni usposobljen za 

opravljanje teh nalog, druga dva pa kljub velikim prizadevanjem 

za pravno, upravno in finančno urejanje vprašanj, za katera sta 

pristojna, se sploh ne ukvarjata z zadevami, ki so vsebina direktiv 

EU o odpravi diskriminacije. Podobna ugotovitev velja za Ministrstvo 

za delo, družino in socialna vprašanja, ki se ukvarja predvsem z 

vprašanji diskriminacije na podlagi zmanjšanih psihičnih in fizičnih 

sposobnosti ljudi in s podobnimi vprašanji. 

	 Četrtič. V našem projektu obravnavani problemi niso našli ustreznega 

prostora v medijih, zaradi česar ni bilo mogoče doseči večjega vpliva 

naših idej na javno mnenje. Za takšno stanje v slovenskih medijih 

so različni vzroki. Komercialno naravnana uredništva, ki morajo 

zasledovati cilje lastnikov medijev, nimajo posluha za ta vprašanja. 

Večina novinarjev ima premajhno znanje na tem področju, da bi 



����

dokumentirano pisali o teh vprašanjih. In končno, verjetno najbolj 

pomembno, v (realnem) strahu za delovno mesto je velik del 

novinarjev  podvrženih sindromu avtocenzure in se izogiba pisanju 

o temah, ki ne bi bile  po godu strukturam oblasti. 

3. Kljub vsem tem (in drugim) problemom lahko z veseljem zapišemo, 

da smo uspešno opravili vse naloge, ki so bile postavljene v 

programih projekta. V ilustracijo navedimo nekatere najbolj vidne 

dosežke: 1) Na mnogih področjih smo orali ledino, saj smo bili prvi, 

ki smo javno spregovorili o mnogih vidikih diskriminacije na etnični 

in verski podlagi v Sloveniji. 2) Udeležba in sodelovanje pripadnikov 

najbolj ogroženih skupin je odprlo nove možnosti za njihovo 

sodelovanje pri reševanju problemov na področjih, s katerimi 

se srečujejo na delovnem mestu in v javnem življenju. 3) Kljub 

temu, da smo naleteli na nekatere težave, je bil odziv državnih in 

upravnih organov na naša vabila za sodelovanje zelo dober. 4) Kljub 

določeni zaprtosti medijev za naše informacije, kritične pripombe 

in predloge smo uspeli pripraviti eno polurno oddajo o problematiki 

projekta s TV in objaviti obširen intervju koordinatorja projekta v 

tedniku 7 dni, ki ga izdaja časopisna hiša Večer. 5) Veleposlaniki 

držav EU v Sloveniji so se v zelo velikem številu odzvali našemu 

vabilu, da sodelujejo na sklepni konferenci projekta v prostorih 

Državnega sveta RS v Ljubljani  ipd.

 Spodbudni so bili nekateri pozitivni premiki, ki smo jih zasledili ob 

sklepu projekta. Parlament je končno sprejel t. i. romski zakon, 

s katerim je uredil podlage za organiziranost in institucionalno 

predstavništvo romske skupnosti. Vlada je sporočila poslanki Potrati, 

ki ji je posredovala naš predlog, da bo začela postopek za ratifikacijo 

Protokola 12 k Evropski konvenciji o temeljnih svoboščinah in pravicah 

človeka, ki odpira nove možnosti za varstvo žrtev diskriminacije pred 

evropskim sodiščem za človekove pravice. Varuh človekovih pravic, 

s katerim smo v izvajanju projekta razvili pristno sodelovanje, je 

pod vplivom rezultatov našega projekta ustanovil poseben oddelek 

za vprašanje diskriminacije. Ministrstvo za šolstvo je sprejelo učna 

programa za učenje srbščine in makedonščine, ki bosta v naslednjem 

šolskem letu izbirni predmet v zadnjih treh razredih osnovne šole 

(možnosti študija: eno, dve ali tri leta). Takšen program za hrvaščino, 

ki so ga sprejeli pred leti, pa je po podatkih ministrstva lani vpisalo 

250 učencev na raznih šolah v Sloveniji. 

 Problem izbrisanih poskuša vlada, na žalost (ponovno) reševati 

s sprejemom posebnega ustavnega zakona, s katerim bi vlada 

rada obšla izvršitev ustreznega sklepa ustavnega sodišča o vrnitvi 

z administrativnim ukrepom odvzetega statusa »izbrisanim« 

osebam. Posamezni predstavniki vladne strukture poskušajo to 
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akcijo utemeljevati tudi z ocenami političnih pogledov posameznih 

prizadetih na proces osamosvojitve Slovenije, s čimer še bolj 

zapletajo reševanje tega perečega problema. S tem se slovenska 

vlada enači s koroškim deželnim glavarjem Haiderjem v Avstriji, ki 

s političnimi »argumenti« preprečuje izvršitev sklepov avstrijskega 

ustavnega sodišča o dvojezičnih krajevnih napisih na narodnostno 

mešanem področju na Koroškem.  Sedanja vladna struktura, ki je 

napihovanje tega vprašanje koristila kot sredstvo za pridobitev 

potrebne večine na zadnjih volitvah, bi morala ta problem, ki je že 

internacionaliziran in povzroča veliko škode mednarodnemu ugledu 

Republike Slovenije, rešiti še pred predsedovanjem Slovenije EU v 

prihodnjem letu.

4. Spričo velike obsežnosti projekta se je bilo zelo težko odločiti, 

katere stvari bomo posebej predstavili v tej sklepni publikaciji. Po 

dolgem razmisleku smo se odločili za naslednjo strukturo knjige. 

 V prvem delu je Jasmina Klojčnik, ki je bila skupaj z mag. Francem 

Mlinarjem upraviteljica projekta, na kratko predstavila dejavnosti 

in rezultate tega mednarodnega projekta. 

 V drugem, najbolj obširnem delu knjige, ki temelji na oceni, da je 

diskriminacija realen problem za republiko Slovenijo, smo   poskušali 

v strnjeni obliki utemeljiti to trditev. Najprej prof. dr. Silvo Devetak, 

koordinator mednarodnega projekta, ugotavlja, da je diskriminacija 

na etnični in verski podlagi moralno, politično in varnostno vprašanje 

razvoja Slovenije. Mag. Franc Mlinar je predstavil odgovore in 

mišljenja udeležencev v projektnih dejavnostih o svojih izkušnjah 

s problemom diskriminacije. Prof. dr. Zlatko Dežman govori o 

predsodkih in njihovem diskriminacijskem pomenu, pri čemer izraža 

dvom, da bi lahko samo z represivnimi ukrepi pravosodja izkoreninili 

to zlo iz družbenih odnosov. Prof. dr. Šime Ivanjko obravnava odprta 

vprašanja pripadnikov novodobnih manjšin v zvezi z učenjem 

maternega jezika in razvojem lastne kulture in se zavzame za dialog 

kot najbolj učinkovito sredstvo za urejanje teh vprašanj. Doc. dr. 

Klara S. Ermenc v zelo analitičnem in z dejstvi podprtem tekstu 

razpravlja o pomanjkljivostih vzgoje za sožitje v učnih programih 

osnovnih šol v Sloveniji pod izzivalno podmeno v naslovu, da je 

takšna vzgoja možna le kot subverzivna dejavnost učitelja. Dr. Anja 

Zalta v kritični obliki prikaže odnos slovenskega prebivalstva do 

islama in se zavzame za pozitivne spremembe v slovenski družbi v 

tem pogledu. Mag. Urška Skok analizira komentarje in priporočila 

mednarodnih pogodbenih teles glede implementacije standardov o 

pravicah človeka in prepovedi diskriminacije v Sloveniji. V sklepu tega 

dela knjige mag. Tomaž Klenovšek poroča o intervjujih z udeleženci 

seminarjev o vprašanjih diskriminacije, pri čemer ugotovitve 
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utemelji z nekaterimi teoretičnimi pogledi na ta vprašanja (v prilogi 

1 objavljamo njegovo obširno poročilo o analizi odgovorov v teh 

intervjujih).

 Tretji del knjige obsega prikaz primerov »dobre prakse« v 

Republiki Sloveniji.   Najprej dr. Vera Klopčič ugotavlja, da so 

medkulturni dialog, spoštovanje različnosti in strpnost temeljni 

pogoji za uresničevanje enakih možnosti v slovenski družbi. V 

nadaljevanju mag. Franc Mlinar povzema primere »dobre prakse«, 

ki so jo v projektnih dejavnosti predstavili predstavniki Urada 

varuha človekovih pravic RS, centrov za socialno delo, zavodov za 

zaposlovanje, nekaterih osnovnih šol z etnično mešanimi učenci, 

policije, paznikov v zaporih, Slovenske vojske in organizacij za 

prostovoljno delo na obravnavanih področjih.

 V četrtem delu knjige doc. dr. Jasna Murgel razpravlja o 

pomanjkljivih postopkih za zaščito svojih pravic, ki jih imajo v 

slovenskem pravnem sistemu na razpolago žrtve diskriminacije, kar 

pomeni, da Slovenija tudi glede tega ni povsem izpolnila obveznosti, 

ki so zapisane v direktivah Sveta ministrov EU iz leta 2000.

 V petem delu knjige objavljamo šest utemeljenih priporočil 

Republiki Sloveniji kaj bi bilo potrebno na različnih področjih 

narediti za odpravljanje pojavov diskriminacije v slovenski družbi 

na etnični in verski podlagi. V prvih dveh priporočilih se zavzemamo 

za  oblikovanje programa Slovenije za borbo proti diskriminaciji  

in za uskladitev slovenske zakonodaje z normami EU. V tretjem 

utemeljujemo nujnost vzgoje in izobraževanja za borbo proti 

diskriminaciji in za spoštovanje enakosti na podlagi različnosti v 

slovenski družbi. V četrtem predlagamo nadaljnje usposabljanje 

pripadnikov policije za delo na tem področju. V petem, ki zadeva 

mednarodno sodelovanje Slovenije, predlagamo, da bi bilo potrebno 

v duhu podobnih programov, ki obstajajo znotraj EU, spodbujati 

razne stike in oblike sodelovanja institucij in organizacij mladine s 

sorodnimi institucijami in organizacijami v sosednjih državah, kar bi 

lahko bistveno prispevalo k odpravljanju stereotipov in negativnih 

pojavov zlasti v odnosih Slovenije s Hrvaško in Italijo. V šestem 

ugotavljamo, da bi k ugledu Slovenije v svetu pred prevzemom 

njenega predsedovanja EU leta 2008 in k potrditvi kredibilnosti 

njenih spremljajočih mednarodnih programov prispevala tudi 

ureditev naslednjih  vprašanj: 1) ureditev jezikovnih pravic in 

kulturnega razvoja pripadnikov ustavno nepriznanih manjšin, v 

skladu z 61. in 62. členom ustave, 2) vključitev predstavnikov 

romske skupnosti v odločanje o socialno-ekonomskih, urbanističnih 

in podobnih programih na vseh ravneh in še posebej pri pripravi 

zakona o romskih skupnosti, 3) dokončna vrnitev pravic, ki jih je 

vlada z administrativnim ukrepom leta 1992 odvzela »izbrisanim« 
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in 4) ureditev vsega potrebnega za izgradnjo džamije, s čimer bi 

potrdili enakost brez diskriminacije slovenskih državljanov islamske 

vere. 

 V treh prilogah objavljamo poročila in zaključke o intervjujih na 

posameznih seminarjih, predstavljamo ISCOMET – koordinatorja 

mednarodnega projekta in objavljamo koristne kontakte in vire 

informacij.

5. Vsi problemi povezani z obstojem diskriminacije na etnični in verski 

podlagi, predstavljajo ogledalo, v katerem se zrcali Slovenija v 

letu 2007 – v evropskem letu enakih možnosti za vse. Na žalost vsi 

uspehi Slovenije na drugih področjih ne morejo prikriti te njene 

popačene zrcalne podobe. Organizatorji projekta so k njegovi 

realizaciji pristopili z željo, da bi strukturam oblasti v Sloveniji 

pomagali pri reševanju problemov povezanih z diskriminacijo, ki so 

lahko v ugodnih notranjih in zunanjih okoliščinah izvor nestabilnosti 

države in zavoljo tega predstavljajo resno oviro za njen razvoj in 

mednarodno uveljavljanje. Kot nevladna organizacija z minimalnim 

številom sodelavcev ne moremo spreminjati stvari. Lahko le širimo 

informacije in znanje ter priporočamo razne rešitve. To smo tudi 

naredili, med drugim z oblikovanjem šestih priporočil strukturam 

oblasti v Sloveniji, katerih uresničitev bi po našem mnenju bistveno 

izboljšala stanje na obravnavanem področju. Naša iskrena želja 

je, da uporabim zgoraj omenjeno prispodobo, da bi »slovenska 

bonboniera« bila lepa in privlačna tudi tedaj, ko bi pojedli 

čokolado. 

Prof.	dr.	Silvo	Devetak,	
glavni	urednik	in	koordinator	projekta
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I.� EVROPSKI�PROGRAM�ZA�BORBO�PROTI�
DISKRIMINACIJI

Aktivnosti v okviru projekta »Vzgoja in izobraževanje za borbo proti 

diskriminaciji« smo začeli izvajati v začetku leta 2005 in so se zaključili 

februarja 2007. Projektno zasnovo smo pripravljali v začetku leta 2004, še 

pred vstopom Slovenije v EU, vendar ko je že bilo jasno, da se bo Slovenija s 

svojim članstvom v EU morala vključiti v različne aktivnosti za preprečevanje 

oblik diskriminacije v svoji sredini. Projekt »Vzgoja in izobraževanje za 

borbo proti diskriminaciji« je EU sprejela v izvajanje v okviru »Akcijskega 

programa Evropske skupnosti za borbo proti diskriminaciji«, ki je 

predstavljal referenčni okvir za integralno delovanje EU na področju borbe 

proti diskriminaciji v letih 2000 do 2006. Akcijski program EU je vodil in 

koordiniral generalni Direktorat EU za zaposlovanje, socialne zadeve in 

enake možnosti in je bil oblikovan v podporo učinkovitemu uvajanju nove 

proti-diskriminacijske zakonodaje EU, ki je bila v obliki direktiv sprejeta 

leta 2000. Program se je obračal na vse tiste, ki so lahko pripomogli k 

razvoju primernih in učinkovitih proti-diskriminacijskih pravnih predpisov 

in politik na območju 25 držav članic EU, EFTE in držav kandidatk za vstop 

v EU.

Akcijski program EU je imel tri glavne cilje: 

– izboljšati razumevanje vprašanj povezanih z diskriminacijo,

– razviti sposobnost za učinkovito soočanje z diskriminacijo,

– širiti vrednote, ki so osnova za borbo proti diskriminaciji.

Več informacij o programu je mogoče najti na naslovu: http://europa.

eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm

Projekt »Vzgoja in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji« 

smo tako v letu 2004 prijavili na razpis v okviru tega Akcijskega programa; 

EU je naš program dela odobrila in omenimo naj, da je bil naš projekt 

edini v Akcijskem programu EU, ki ga je izvajala institucija iz nove države 

članice (širitev 2004), tako da smo se v ta program vključili enakopravno 

s starimi članicami EU. Akcijski program EU se je z letom 2006 zaključil, 

vendar s tem prizadevanja za borbo proti diskriminaciji v evropski družbi 

Jasmina�Kloj~nik

Predstavitev�dejavnosti�
in�rezultatov�projekta
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niso zaključena. Prav nasprotno, prizadevanja na tem področju se krepijo. 

Leto 2007 je proglašeno za Leto enakih možnosti za vse in z današnjim 

srečanjem želimo dati obeležje tudi tej akciji EU. Naj cilj Slovenije, poleg 

gospodarske rasti, postane tudi želja, da bi vsi ljudje, ki v njej živijo, dobili 

enake možnosti za svoj lasten razvoj in napredovanje v družbi ne glede 

na svojo etnično ali versko pripadnost, fizično ali umsko sposobnost, spol, 

starost, spolno usmerjenost in podobno. 

II.� ORGANIZACIJSKI�IN�VSEBINSKI�OKVIR�PROJEKTA

II.1.� Konzorcij�projekta�

Projekt »Vzgoja in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Slovenije« 

smo zastavili kot mednarodni projekt; vlogo koordinatorske organizacije 

je prevzel ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora. 

Programsko je projekt koordiniral in vodil profesor Silvo Devetak, 

kateremu mu je bil v strokovno pomoč pri pripravi vsebinskih izhodišč 

profesor Gerard Rowe iz Evropske Univerze Viadrina iz Frankfurta na Odri. 

V konzorcij projekta smo pritegnili pet akademskih institucij iz Avstrije, 

Nemčije, Nizozemske in Slovenije; predstavniki teh institucij so bili člani 

projektnega Mednarodnega programskega sveta, in sicer: prof. dr. Wolfram 

Karl, direktor Avstrijskega inštituta za človekove pravice, prof. dr. Thomas 

Bremer, direktor Ekumenskega inštituta iz Münstra v Nemčiji, prof. dr. 

Math Northmann iz Pravne fakultete Erasmus Univerze iz Rotterdama na 

Nizozemskem. Od domačih strokovnjakov sta v programski svet vključena 

tudi dr. Vera Kločič in prof. dr Sergej Flere. K izdelavi strokovnih vsebin 

in študij pa smo pritegnili tudi še druge strokovnjake tako domače kot iz 

tujine. Pomoč pri vodenju in upravljanju projekta sva nudila mag. Franc 

Mlinar in Jasmina Klojčnik.

II.2.� Namen�in�cilji�projekta

Poglavitni namen naših aktivnosti je bil odpreti široko družbeno razpravo 

o problematiki diskriminacije v Sloveniji, ob tem smo izhajali iz stališča, 

da je obstoj »vidne« ali »prikrite« diskriminacije v neki družbi lahko izvor 

njene nestabilnosti. S projektom smo zato želeli prispevati k prepoznavanju 

tega problema v slovenski družbi in k odpravi situacij, ki so povezane z 

neenakim obravnavanjem ljudi na podlagi njihove rase, etnične pripadnosti 

ali vere, in s tem prispevati k stabilnosti Slovenije ter k njeni afirmaciji v 

novem evropskem okolju in v svetu nasploh. V okviru tega je imel projekt 

naslednje posebne namene: 

– Povečati razumevanje prebivalcev Slovenije o namenih in ciljih 

akcijskega programa EU za borbo proti diskriminaciji in dvigniti 
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njihovo zavedanje o nujnosti teh aktivnosti;

– Podpreti obstoječa prizadevanja v Republiki Sloveniji – Urada za enake 

možnosti, Varuha za človekove pravice in drugih – za implementacijo 

Direktiv EU o diskriminaciji (2000) in za odpravljanje kakršnih koli 

oblik diskriminacije na podlagi rasne in etnične ter verske pripadnosti 

ali prepričanja;

– Povečati usposobljenost pravosodnih organov in članov drugih ciljnih 

skupin, kot so javna administracija in javne službe, policija, vojska, 

carina, pazniki v zaporih, delavci v šolskem sistemu ipd. za učinkovito 

izvajanje (in nadaljnje razvijanje) Direktiv EU;

– Izdelati analizo mnenj in stališč oseb, vključenih v projektne 

dejavnosti o vprašanjih diskriminacije in zlasti o poteh za zboljšanje 

stanja v Sloveniji; 

– Opozoriti na pomanjkljivosti in predlagati dopolnitev sredstev za boj 

proti diskriminaciji v Sloveniji, predvsem z odpravljanjem vzrokov za 

njen nastanek;

– Zagotoviti trajanje dejavnosti tudi po koncu projekta, med drugim 

tudi z ustanovitvijo nacionalne mreže in z njeno vključitvijo v 

ustrezne evropske mreže;

– Posebno pozornost smo v okviru projekta namenili tistim skupinam, 

ki so najverjetnejše in najpogostejše žrtve diskriminiranega 

obravnavanja. To so Romi, pripadniki madžarske in italijanske 

manjšine ter ustavno nepriznanih etničnih skupin, kot so Hrvati, 

Srbi, Bošnjaki, Albanci, Makedonci, Črnogorci, muslimani, nemško 

govoreča skupnost in druge manjše skupnosti. 

Ko smo pripravljali načrt dela v okviru projekta, nam je bilo glavno vodilo, 

da želimo pustiti v slovenski družbi sled, ki bo ostala prisotna tudi, ko bo 

projekt zaključil svoj formalni okvir. Prvi cilj je bil, da, torej, prinesemo glas 

o pojavih diskriminacije in načinih za njeno odpravljanje med ciljne skupine 

in tudi širšo slovensko javnost; drugi cilj je bil, da damo nekaterim pojavom 

diskriminacije strokovni okvir s pomočjo študij in strokovnih publikacij; 

tretji cilj pa je bil, da pripravimo pregledne, jasne in učinkovite informacije 

za prepoznavanje diskriminacije ter iskanje poti za njeno odpravljanje. 

III.� PROGRAM�DEJAVNOSTI

Glede na tako zastavljene cilje smo izvedli naslednje dejavnosti: 

III.1.� Seminarji�za�razli~ne�ciljne�skupine

Vsi seminarji, razen zadnjega, o verskih svoboščinah, so potekali v 

stimulativnem okolju Grand hotela v Rogaški Slatini. Seminarje smo 
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zastavili kot diskusijske okrogle mize, namenjene predvsem izmenjavi 

informacij: naše udeležence smo seznanili z obstoječimi mehanizmi za 

borbo proti diskriminaciji, tako mednarodnimi kot domačimi, ter potmi in 

mehanizmi za njeno preprečevanje, hkrati pa smo udeležence seminarjev 

spodbujali, da z nami podelijo svoje izkušnje.

Na vsakem seminarju so sodelovali tudi udeleženci iz tujine, ki so nam v 

spodbudo pri razpravi in v nadaljnji razmislek predstavili primere in način 

delovanja iz njihovega okolja. Iz tujine smo tako, poleg naših projektnih 

strokovnih sodelavcev iz Mednarodnega programskega sveta, na seminarje 

vabili tudi predstavnike različnih vladnih teles (na primer iz Komisije za 

človekove pravice pri avstrijskem notranjem ministrstvu in iz Ministrstva 

za delo Republike Makedonije, ki izvaja poseben program za integracijo 

Romov) ter predstavnike mednarodnih nevladnih organizacij; omenimo na 

primer Evropski center za pravice Romov iz Budimpešte, ki so sodelovali 

na treh naših seminarjih in ZARO – nevladno organizacijo s sedežem na 

Dunaju, ki se ukvarja s pravnim zastopanjem žrtev diskriminacije in katere 

predstavniki so prav tako sodelovali na treh naših seminarjih. 

Kot splošno ugotovitev povejmo, da so bili vsi seminarji po vrsti in vsak 

posebej izredno zanimiva srečanja, odprlo se je veliko vprašanj, izmenjalo 

veliko informacij in tako udeleženci, kot mi, organizatorji, smo s seminarjev 

odnesli nova spoznanja in izkušnje. Veliko je bilo slišati tudi predlogov za 

izboljšanje stanja na področju uveljavljanja načela enakega obravnavanja v 

Sloveniji, kar so lahko koristna programska vodila za oblikovanje ustreznih 

politik in ukrepov v Sloveniji v prihodnje. Večina udeležencev seminarjev, 

tako iz vrst t. i. občutljivih ciljnih skupin kakor tudi iz vrst skupin, ki se pri 

svojem vsakdanjem delu lahko soočijo z ali s svojim delovanjem povzročijo 

diskriminatorno ravnanje, so izrazili prepričanje o koristnosti tovrstnih 

razprav in pozvali k nadaljevanju čim širšega družbenega dialoga o teh 

vprašanjih v Sloveniji. 

Posebno pohvalo bi na tem mestu želeli nasloviti na Varuha človekovih 

pravic RS, ki se je na naše vabilo za sodelovanje od vseh slovenskih teles, 

pristojnih za obravnavo primerov diskriminacije, odzval najbolj aktivno. 

Predstavniki Varuha so tako na vseh seminarjih predstavili primere, s 

katerimi so se pri svojem delu soočili s področji, ki so bila tema seminarjev. 

Iz teh predstavitev je bilo moč razbrati, da je primerov, ki so se sklicevali 

neposredno na diskriminacijo zaradi etnične ali verske pripadnosti na 

različnih področjih družbenega življenja relativno malo, kar pa ne pomeni, 

da je takšnih primerov v Sloveniji malo. 

Njihovo prijavljeno maloštevilnost gre verjetno pripisati nepoznavanju 

načel o prepovedi diskriminacije med pripadniki občutljivih ciljnih skupin. 
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Prav gotovo vsi primeri diskriminatornega ravnanja niso zabeleženi in 

osebe, ki so se vseeno odločile, da bodo svoj primer prijavile ustreznemu 

telesu, zelo težko uveljavijo svojo pravico do enakega obravnavanja. 

Vzroki za to so mnogoteri: diskriminatorno ravnanje se ponavadi preobleče 

v kakšne druge razloge, med pripadniki potencialno diskriminiranih skupin 

pa tudi velikokrat ni dovolj volje in motiva za borbo s sistemskimi pravili, 

saj mehanizmi in postopki, ki obstajajo v Sloveniji ne izkazujejo posebne 

učinkovitost pri zaščiti teh oseb. Kot že rečeno, je Urad varuha človekovih 

pravic po svoji angažiranosti in zavzetosti prav gotovo svetla izjema. 

V dveletnem programu izvajanja projekta smo izvedli šest seminarjev oz. 

okroglih miz, eno mednarodno konferenco in zaključno konferenco projekta, 

ki so v kronološkem zaporedju predstavljene v posebnem okvirčku.

2005 

SemInar Za UStavnO nePrIZnane manjŠIne v rePUbLIkI 
SLOvenIjI
Grand hotel Rogaška, Rogaška Slatina, 13. in 14. maj 2005

SemInar In deLavnIcI Za UStavnO PrIZnane manjŠIne v 
rePUbLIkI SLOvenIjI
Grand hotel Rogaška, Rogaška Slatina, 1. in 2. julij 2005

SEMINAR zA SODNIKE, DRžAVNE TOžILCE IN ODVETNIKE
Grand hotel Rogaška, Rogaška Slatina, 20. in 21. oktober 2005 

SemInar Za POLIcIjO, PaZnIke v ZaPOrIH, carInO In 
PrIPradnIke SLOvenSke vOjSke 
Grand hotel Rogaška, Rogaška Slatina, 17. in 18. november 2005 

2006

dISkrImInacIja v ZaPOSLOvanjU – PravnO varStvO In 
PrObLemI v rePUbLIkI SLOvenIjI
Grand hotel Rogaška, Rogaška Slatina, 15. in 16. maj 2006 

VzGOJA IN IzObRAžEVANJE zA žIVLJENJE V VEČKULTURNI DRUžbI 
– PrImer SLOvenIje
Grand hotel Rogaška, Rogaška Slatina, 22. in 23. junij 2006 
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MEDNARODNA KONFERENCA

VERSKE SVObOŠČINE IN DISKRIMINACIJA LJUDI NA PODLAGI VERE 
ALI PREPRIČANJA
Hotel Habakuk, Maribor, 10. in 11. oktober 2006 

2007 

zAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA
Dvorana Državnega sveta, Ljubljana, 12. februar 2007

Prvič smo se na okrogli mizi zbrali v mesecu maju 2005 s pripadniki t. i. 

»nepriznanih« etničnih skupin v Sloveniji, torej tistih, ki niso omenjene 

v ustavi in ki ne uživajo posebne zakonske zaščite. V zanimivi razpravi 

so bili izpostavljeni najbolj pereči problemi, kot so »izbrisani«, gradnja 

džamije v Ljubljani, financiranje delovanja kulturnih organizacij teh 

skupnosti, problematika ohranjanja jezikovne in kulturne identitete 

njihovih pripadnikov, predvsem otrok, in drugi problemi. Pripadniki teh 

etničnih skupin so povedali, da so se, ko so izpostavili svojo etnično ali 

versko drugačnost, v različnih situacijah velikokrat soočili z neenakim 

obravnavanjem bodisi s strani večinske družbe ali različnih institucij. 

Drugi seminar je potekal v začetku julija 2005 in je bil namenjen 

pripadnikom manjšin, ki jih omenja ustava RS, to sta madžarska in 

italijanska manjšina ter romska etnična skupnost. Na tem mestu moramo 

povedati, da pripadniki italijanske etnične skupnosti, kot edini od vseh 

ciljnih skupin, ki so bile zajete v našem projektu, niso pokazali zanimanja 

za tovrstne razprave in se seminarja niso udeležili. Pripadniki madžarske 

manjšine so poudarili zadovoljnost z večino uvedenih zaščitnih ukrepov, 

izpostavili so pa problem ekonomske in socialne šibkosti Prekmurja, ki 

slabi tudi njihovo etnično skupnost, saj se veliko mladih izseljuje iz regije. 

Predstavniki romske etnične skupnosti iz dolenjske regije so predvsem 

izpostavili nerazumevanje in nesprejemanje njihove drugačnosti iz strani 

večinskega prebivalstva iz okolja, v katerem živijo. Udeleženci seminarja 

smo imeli še pred uradno premiero tudi priložnost pogledati dokumentarni 

film avtorja Filipa Robarja Dorina z naslovom »Aven Čhavora - Pridite 

otroci”, ki govori o vzdušju nestrpnosti in nerazumevanja večinskega 

prebivalstva do pripadnikov romske skupnosti na Dolenjskem. 

Tretji seminar je potekal oktobra 2005 in k razpravi smo povabili delavce 

iz pravosodnega sistema. Sodelovali so predstavniki iz vrst tožilcev, 

odvetnikov in sodnikov in razprava je pokazala, da je sodna praksa pri 
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obravnavanju primerov diskriminacije v Sloveniji šele v povojih. Vsekakor 

pa je napredek na tem področju pomemben, saj lahko razvoj sodne 

prakse poveča zaupanje v delovanje sodnega sistema pri zaščiti pred 

diskriminacijo. 

Četrti seminar v letu 2005 smo organizirali novembra in sicer smo za 

okroglo mizo zbrali predstavnike policije, paznikov v zaporih, carine in 

pripadnikov izbranih vojaških enot. V zelo zanimivi in razgibani razpravi 

smo slišali primere pozitivne prakse pri delu teh služb z občutljivimi 

ciljnimi skupinami. Vsega, kar smo slišali ne moremo ponoviti, vendar 

naj kot pozitiven primer izpostavimo program usposabljanja policistov za 

delo na območjih na Dolenjskem, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. 

Udeleženci tega seminarja so izrazili zanimanje za nadaljnje aktivnosti, ki 

bi njihovim uslužbencem pomagale pri obravnavanju ljudi, ki so drugačnega 

rasnega, etničnega in verskega porekla. 

V letu 2006 smo nadaljevali s seminarji v mesecu maju, ko smo pripravili 

peti seminar po vrsti na temo diskriminacije v zaposlovanju. Udeleženci 

seminarja so prišli iz vrst zavodov za zaposlovanje, centrov za socialno delo, 

upravnih enot, razprave so se udeležili tudi predstavniki sindikatov. Enako 

obravnavanje na področju zaposlovanja je gotovo eno od pomembnejših 

področij družbenega življenja, ki zahteva posebno obravnavo, saj 

zaposlovanje seveda pomeni ekonomsko eksistenco vseh ljudi in tako tudi 

tistih, ki se na ta ali oni način ločijo od večine. V razpravi smo slišali 

veliko primerov nerazumevanja delodajalcev do drugačnosti ljudi, tako da 

poskušajo prilagajati že pogoje razpisov za delovna mesta ali pa prikrito 

(navajajo druge razloge) nasprotujejo sprejetju kandidata, ki se po 

etničnem poreklu (v manjši meri veri) razlikuje od večinskega prebivalstva. 

Še posebej se z neenakopravnim obravnavanjem pri zaposlovanju srečujejo 

pripadniki romske skupnosti. 

V juniju 2006 smo se v Rogaški Slatini zbrali z namenom, da razpravljamo 

o pomenu vzgoje in izobraževanja za življenje v večkulturni družbi. 

Dvodnevna razprava se je vrtela okoli zanimivih in pomembnih vprašanj 

o pomenu vključevanja otrok, ki so drugačnega etničnega, jezikovnega 

ali verskega porekla, v pouk v naših šolah ter o vzgoji naših najmlajših za 

sprejemanje drugačnosti. Prav gotovo se tolerantna družba prihodnosti 

začne graditi z našimi otroki. Ob tem izpostavimo pozitiven primer dela za 

integracijo romskih otrok na Osnovni šoli Janka Padežnika v Mariboru. 

V mesecu oktobru smo organizirali mednarodno konferenco, tokrat v 

hotelu Habakuk v Mariboru, na temo verskih svoboščin in diskriminacije 

ljudi na podlagi vere ali prepričanja. Konferenco so skupaj sklicali ISCOMET 

Inštitut, Varuh človekovih pravic RS in Inštitut za človekove pravice 
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Ludvik Boltzmann. Udeležili so se je predstavniki 15 verskih skupnosti iz 

Slovenije, od največjih do manjših skupnosti. Konferenca je prinesla zelo 

zanimivo razpravo o tem, ali je družba upravičena, da postavi določene 

meje pri uporabi obeležij verske pripadnosti posameznega človeka (na 

primer nošnja oblačil v šoli) in uživanju verskih običajev posameznikov (na 

primer sobotno delo pripadnikov določenih veroizpovedi, kjer je sobota 

dan čaščenja in počitka). V razpravi smo slišali tudi kritične pripombe na 

račun novega Zakona o verskih skupnostih v Sloveniji, ki manjšim verskim 

skupnostim postavlja težke pogoje za registracijo in financiranje njihovega 

delovanja. Udeleženci konference so skupaj pozvali, da se družba v celoti 

bolj obrne k spoštovanju osnovnih izročil, ki so skupna vsem veroizpovedim, 

to so strpnost, ljubezen in razumevanje. 

12. februarja 2007 smo se zbrali v prostorih Državnega sveta v Ljubljani 

na zaključni konferenci projekta. Zbrali smo se v velikem številu, 

med več kot sto udeleženci so bili predstavniki vseh ciljnih skupin, s 

katerimi smo se srečali v okviru izvajanja projekta, prisotni pa so bili 

tudi predstavniki ustreznih vladnih teles, nevladnega sektorja, medijev 

ter številni predstavniki tujih držav v Sloveniji. Pomemben je bil odziv 

romskih svetnikov v lokalnih skupnostih, od skupaj devetnajstih se jih je 

konference udeležilo enajst. Romski svetniki so predstavili svoj pogled na 

sobivanje z večinskim prebivalstvom v Sloveniji, ki ga je najlepše zaokrožil 

gospod Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov, z anekdoto: 

»Oblast pravi, da smo Romi, večinska družba pravi, da smo cigani, sami 

zase pa pravimo, da smo državljani Slovenije. Kdo smo v resnici?«. Romski 

predstavniki so tudi izrazili svojo podporo vladi za prizadevanje za pripravo 

Krovnega zakona o romski skupnosti, podali pa tudi nekaj kritičnih pripomb 

na njegov osnutek. Ta Zakon je bil kasneje, na dan 30.3.2007, sprejet v 

Državnem zboru. Ob koncu konference so udeleženci sprejeli osnutek 

šestih priporočil za izboljšanje stanja na področju enakega obravnavanja 

v Sloveniji, ki jih je pripravil programski svet projekta in izazili so svojo 

podporo namenu, da se ta priporočila na široko posredujejo ustreznim 

slovenskim in mednarodnim političnim strukturam in strokovni javnosti. 

Priporočila smo po konferenci distribuirali na veliko naslovov in so zbudila 

pomembno zanimanje pri slovenskih in še posebej mednarodnih ustreznih 

telesih. 

III.2.�Pridobivanje�informacije�o�izku{njah,�

povezanih�z�neenakim�obravnavanjem

S projektom smo poleg tega, da sprožimo razpravo o diskriminaciji v 

slovenski družbi in da ciljne skupine informiramo o aktivnostih za borbo 

proti diskriminaciji, želeli spodbuditi tudi ljudi, da nam v anonimnih 

intervjujih povedo svoje morebitne osebne izkušnje glede neenakega 
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obravnavanja zaradi njihovega etničnega ali verskega porekla. Ta del 

projekta je vodil in usmerjal naš sodelavec mag. Tomaž Klenovšek. 

Čeprav tako majhen vzorec, ki smo ga zajeli v našem projektu, seveda ne 

dopušča posploševanja rezultatov na celotno skupino, pa lahko vendarle 

ugotovimo, da so se predstavniki etničnih ali verskih manjšin v Sloveniji na 

ta ali drugačen način že srečali z neenakim obravnavanjem. Obenem pa so 

predstavniki iz vrst javne uprave, šolstva, policije, vojske, carine, sodstva 

in drugih služb izrazili mnenje, da so jim aktivnosti, ki smo jih izvajali v 

okviru projekta, prinesle veliko novih informacij, ki jim bodo koristile pri 

njihovem delu. Ta del projekta je prodrobneje predstavljen v nadaljevanju 

te publikacije.

III.3.� Strokovno�{tudijsko�delo�in�publikacije

Izvajanje projekta je vključevalo veliko strokovnega študijskega in 

analitičnega dela, ki je pomenilo osnovo za pripravo programa dela za 

izvajanje posameznih projektnih aktivnosti. Za vsako od področij, ki 

smo jih obravnavali na posameznih seminarjih, smo pripravili strokovno 

podlago, ki je bila prilagojena posameznim ciljnim skupinam. 

V okviru projekta smo predvideli tudi izdajo dveh strokovnih publikacij: prva 

je izšla v letu 2005 pod naslovom »Diskriminacija na etnični in verski osnovi 

v Sloveniji”. Publikacija je izšla v dveh jezikih – v slovenščini in angleščini 

in obravnava stanje v Sloveniji na področju neenakega obravnavanja ljudi 

zaradi njihove etnične ali verske pripadnosti. Profesor Devetak v svojem 

uvodnem prispevku pritrdilno odgovarja na vprašanje iz naslova prispevka, 

ali je diskriminacija v Sloveniji ne le pravnomoralni ampak tudi politični in 

varnostni problem. Magister Franc Mlinar povzema pripombe in sugestije 

pripadnikov ustavno “nepriznanih” in “priznanih” etničnih skupin v 

Sloveniji, ki so bili udeleženci naših seminarjev. Magister Tomaž Klenovšek 

pa v nadaljevanju predstavlja nekatere osebne izkušnje teh ljudi glede 

neenakega obravnavanja. Boštjan Vernik iz Urada varuha človekovih pravic 

govori o pojavih suma rasne, etnične in verske diskriminacije, s katerimi 

se srečuje Varuh človekovih pravic v Sloveniji. Magistra Darja Škodnik je 

pripravila pregled mnenj in priporočil odborov OZN za človekove pravice 

in rasno diskriminacijo glede stanja v Sloveniji, Ferenc Hajos pa podaja 

stališča Sveta Evrope o uresničevanju Okvirne konvencije o pravicah 

narodnih manjšin v Sloveniji. Nadalje publikacija prinaša tudi relevantne 

dele (kritičnega) evalvacijskega poročila Komisarja za človekove pravice 

pri Svetu Evrope o Sloveniji (za obdobje 2003–2005). Ob koncu publikacija 

prinaša kratko predstavitev projekta ter izbor koristnih naslovov za vse, ki 

iščejo informacije o mednarodnih in domačih telesih in institucijah, ki se 

ukvarjajo s tematiko neenakega obravnavanja. 
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»Vodnik po pravicah žrtev diskriminacije na etnični in verski podlagi v 

Sloveniji« je pripravila naša stalna sodelavka, doc. dr. Jasna Murgel. Vodnik 

bo prav gotovo dragocena pomoč za vse tiste v Sloveniji, ki iščejo zaščito 

pred diskriminacijo v Sloveniji in tudi za tiste, ki bi se zaradi narave svojega 

dela želeli podrobneje seznaniti s pravnimi vidiki prepovedi diskriminacije 

v izogib takšnemu ravnanju (tudi nenamernemu) pri njihovem lastnem 

delu. Vodnik vključuje opredelitev pojma diskriminacija, kratek oris 

ureditve prepovedi diskriminacije, postopke za varstvo pred diskriminacijo 

v Sloveniji, pravne poti za pomoč žrtvam diskriminacije, ob koncu pa tudi 

koristne kontakte teles, institucij ter vladnih in nevladnih organizacij, ki 

so lahko v pomoč pri iskanju poti za zaščito pred diskriminacijo.

PUbLIkacIje PrOjekta

Ali vas obravnavajo enakopravno, ne glede na vašo narodnost ali vero?, 

glavni urednik: prof.dr. Silvo Devetak. Maribor: 2005. Brošura izdana v 

osmih manjšinskih jezikih

Diskriminacija na etnični in verski osnovi v Sloveniji, glavni urednik: 

prof.dr. Silvo Devetak. Maribor: 2005. Monografija v dveh jezikih: 

slovenščini in angleščini 

Vodnik po pravicah žrtev diskriminacije na etnični in verski podlagi 

v Sloveniji, avtorica: dr. Jasna Murgel, glavni urednik: prof.dr. Silvo 

Devetak. Maribor: 2007. Monografija v slovenskem jeziku. 

Zgodba o uspehu s priokusom grenkobe – diskriminacija v Sloveniji; 

Rezultati mednarodnega projekta »Vzgoja in izobraževanje za borbo 

proti diskriminaciji v Sloveniji«, glavni urednik: prof.dr. Silvo Devetak. 

Maribor: 2007. Monografija v dveh jezikih: slovenščini in angleščini

III.4.�{irjenje�informacij�med�ciljnimi�skupinami�in�

v�{ir{i�javnosti

Pomemben namen projekta je bil širjenje informacij o vsebinskih 

vprašanjih, povezanih s projektom med ciljnimi skupinami, pa tudi med 

širšo publiko v Sloveniji. V ta namen smo v začetni fazi projekta izdelali 

spletno stran, ki smo jo ves čas projekta nadgrajevali in dopolnjevali z 

ustreznimi informacijami. Tako so na internetu dostopni vsi podatki o 

projektu in njegovih rezultatih. Na voljo so tudi koristne informacije in 

povezave o mednarodnih in nacionalnih standardih, ki zadevajo borbo 

proti diskriminaciji ter možnosti za pravno varstvo žrtev diskriminacije. 

Vabljeni v spletno okolje projekta na www.iscomet.org .
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Z namenom, da pripravimo jasno in kratko predstavitev problematike 

diskriminacije ter napotkov za varstvo pred diskriminacijo, ki bi bila čim 

bolj prilagojena občutljivim ciljnim skupinam v Sloveniji, smo v tiskani 

obliki izdali informativno brošuro »Ali vas obravnavajo enakopravno, ne 

glede na vašo narodnost ali vero?«. Brošuro smo prevedli v osem jezikov 

etničnih skupnosti, ki živijo v Sloveniji in sicer v albanski, bosanski, hrvaški, 

italijanski, madžarski, makedonski, nemški in srbski jezik. Na žalost, kljub 

našim iskrenim prizadevanjem, ni bilo mogoče najti primernega načina, 

da bi brošuro prevedli v eno od variant romskega jezika, ki so v rabi v 

Sloveniji. Brošuro smo široko distribuirali med ciljnimi skupinami ter v 

knjižničnem sistemu Slovenije. 

Pomembno sredstvo za širjenje informacij o vsebini in rezultatih projekta 

so bili tudi tiskani in elektronski mediji v Sloveniji.

� POGLED�NAPREJ

Že od takrat, ko smo začeli z izvajanjem projekta, nas je vodila misel, da so 

aktivnosti, ki so predvidene v okviru projekta, samo začetek dela in da se 

mora naše delovanje na področju diskriminacije nadaljevati tudi v času, ko 

bo projekt zaključil svoj formalni okvir. Zato smo v teku trajanja projekta 

izgrajevali močne vezi z vsemi tistimi v Sloveniji in v mednarodnem okolju, 

ki se na ta ali oni način ukvarjajo ali srečujejo z diskriminacijo. Na ta način 

je bila izgrajena trdna osnova za nadaljevanje aktivnosti na tem področju. 

Nekatere nove aktivnosti so se tako že dosegle stopnjo izvajanja, več 

drugih pa tudi že načrtujemo. 

Ob koncu dveletnega dela v okviru pričujočega projekta lahko zaključimo, 

da je bilo veliko narejenega, informacije o problematiki diskriminacije so se 

dotaknile veliko ljudi, škodljivost teh pojavov v družbi je bila predstavljena 

širši javnosti v Sloveniji. Z aktivnostmi smo se vključili v mednarodno 

mrežo prizadevanj za odpravljanje teh negativnih družbenih pojavov v 

širšem evropskem prostoru. Kljub temu pa seveda delo na področju borbe 

proti diskriminaciji v Sloveniji še zdaleč ni zaključeno in zahteva stalen 

in sistematičen pristop. Naj nam bo glede na naše izkušnje z delom na 

tem področju dovoljeno izreči pričakovanje, da bodo ustrezna slovenska 

vladna telesa prepoznala pomen borbe proti diskriminacijiin naklonile več 

pozornosti pripravi ustreznih programov in ukrepov za odpravljanje teh 

pojavov v slovenski družbi. Želimo si, da bi leto 2007, ki je v EU uradno 

proglašeno za »Leto enakih možnosti za vse«, že prineslo pozitivne 

spremembe na tem področju. 
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Zlatega rožnega križa in Maja Blatnik 
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Obstoj pojavov diskriminacije na etnični in verski podlagi predstavlja tako za 

Republiko Slovenijo, kot za druge države Evropske unije ne le pravnomoralni 

ampak tudi latentni politični in varnostni problem. 

1. V slovenski družbi obstajajo »tempirane politične in socialne bombe«, ki 

so neposredno ali posredno povezane s problemom diskriminacije, med 

katerimi so v ospredju: 

–  neposredna in posredna diskriminacija slovenskih državljanov 

romskega porekla, ne-urejanje njihovega statusa v skladu z 

ustavo, rasistično razpoloženje večine prebivalstva do njih itd., 

kar vse potrjuje neuspešnost vladnih politik po letu 1991 na tem 

področju;

–  neizvrševanje odločb Ustavnega sodišča RS glede vračanja 

pravic »izbrisanim«, okrog 18.000 osebam, pripadnikov narodov 

in narodnosti nekdanje Jugoslavije, ki so jih februarja 1992 s 

kolektivnim administrativnim ukrepom vlade, ne da bi jih o tem 

obvestili ali jim dali možnost pritožbe, »izbrisali« s seznama 

prebivalcev nove države, ker si do tedaj iz različnih vzrokov 

niso uredili slovenskega državljanstva; 

–  neurejen pravni status, na podlagi 61. in 62. člena slovenske 

ustave, in iz tega izhajajoče človekove in narodnostne pravice 

pripadnikov ustavno nepriznanih etničnih skupnosti, ki živijo v 

Sloveniji;

–  odklonilen odnos dela prebivalstva do islama, ki se med drugim 

kaže v tem, da se  že desetletja z različnimi izgovori preprečuje 

gradnja mošeje v Ljubljani, ki bi bila prvo islamsko versko in 

kulturno središče v Republiki Sloveniji;

–  nove možnosti za konfrontacije vnaša v slovenski politični 

prostor sprejem politično tako občutljivega zakona kot je zakon 

o verskih skupnosti z minimalno parlamentarno večino, ob 

nasprotovanju Državnega sveta in obstrukciji vseh opozicijskih 

in ene od vladnih strank; 

–  nepopolno izvajanje pravic, zlasti ne jezikovnem področju, 

pripadnikov dveh ustavno priznanih etničnih skupnosti –  

madžarske in italijanske manjšine, ki se jima z »odpravo« meja 

Prof.�dr.�Silvo�Devetak

DISKRIMINACIJA�NA�ETNI~NI�IN�VERSKI�PODLAGI�
–�MORALNO,�POLITI~NO�IN�VARNOSTNO�

VPRA{ANJE�RAZVOJA�SLOVENIJE
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med članicami EU obetajo nove razvojne možnosti “znotraj” 

madžarskega oz. italijanskega gospodarskega, etničnega in 

kulturnega prostora; 

– stereotipno negativen odnos in ksenofobija dela prebivalstva 

do priseljencev, ki  pogojuje nastajanje predsodkov do 

demografskih sprememb rasne, etnične in verske sestave 

prebivalstva Slovenije v kontekstu svobodnega pretoka ljudi 

znotraj EU, kar lahko posledično zaplete tudi uresničevanje s 

tem povezanih pravic državljanov EU. 

 Namerna ali spontana nenadna zaostritev oz. politizacija teh problemov, 

v povezavi z drugimi političnimi ali socialnimi vprašanji, lahko v 

ustreznih domačih in mednarodnih okoliščinah hitro naruši stabilnost 

slovenske družbe. Problemi, povezani z romsko družino Strojan, so, na 

primer, pokazali, da vladne strukture in službe niso dovolj usposobljene 

nadzorovati in usmerjati takšne in podobne probleme. 

 Z mednarodnega vidika so lahko konfliktne situacije povezane, z 

diskriminacijo, zelo moteče zlasti v času, ko se EU postopoma širi 

proti zahodnemu Balkanu, ki je za Slovenijo političnogospodarsko in 

strateško zelo pomembno, a hkrati zelo občutljivo območje. Ranljivost 

Slovenije zaradi teh vprašanj se bo še toliko bolj povečala v času njenega 

predsedovanja EU v letu 2008. 

2. Vsa dosedanja opozorila in nasveti nevladnih organizacij in drugih osebkov 

civilne družbe ter uglednih mednarodnih strokovnih in političnih institucij 

niso bistveno vplivala na urejanje zgoraj omenjenih problemov, povezanih 

z diskriminacijo. Korenine problemov segajo globoko v družbeno tkivo. 

Za »vladavino prava« v neki družbi so najbolj nevarni primeri, ko neko 

očitno dejanje diskriminacije, ki se v javnosti neovirano oz. nekaznovano 

ponavlja, »javno mnenje« sprejme kot »pravo« in se s tem samovoljno, 

populistično spremeni prag med »pravom« in »nepravom«, v korist 

slednjega, seveda. Razlikovanje med »pravom« in »ne-pravom« se nevarno 

poruši zlasti takrat, ko se takšni vzorci pojavijo v politični dejavnosti 

strank. Največkrat so del prizadevanj politikov, da se dokopljejo do oblasti 

z izkoriščanjem in spodbujanjem nacionalističnih oz. rasističnih čustev 

volilnega telesa do posameznih manjšinskih skupnosti ali do skupin ljudi, 

ki se razlikujejo od povprečja ali do sosednjih držav, in sicer s širjenjem 

neargumentiranih »dejstev«, ki spodbujajo diskriminacijsko obravnavanje 

prizadetih. Kljub temu da se takšni politiki sklicujejo na to, da branijo 

»nacionalne interese« s svojim  ravnanjem, ravno obratno, škodujejo 

interesom slovenskega naroda in Slovenije.  

 Tista sredstva javnega obveščanja, ki poskušajo zvesto prisluhniti 

okusu politikov ali pa nimajo lastnih etičnih kriterijev, tudi prispevajo k 

oblikovanju diskriminacijskega odnosa prebivalstva do posameznih skupin 

ljudi znotraj Slovenije ali do sosedov. Ta odnos se manifestira v obliki 

stereotipov, kot so na primer: »izbrisani so izdajalci Slovenije, ki hlepijo 
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po velikih odškodninah«, »pripadniki italijanske in madžarske skupnosti so 

privilegirani in imajo med drugim 'dvojno' volilno pravico, kar predstavlja 

diskriminacijo pripadnikov etnične večine«, »Romi so kršitelji zakonov in 

povzročitelji konfliktov, v večini živijo od (neupravičene) socialne pomoči 

in se nočejo asimilirati v etnično večino«,  »pripadniki narodov nekdanje 

Jugoslavije se nočejo asimilirati v slovensko družbo in zahtevajo nekakšne 

privilegije«. 

 Glede vedenjskih vzorcev pripadnikov sosednjih narodov, zlasti Hrvatov, 

se v naši javnosti pojavljajo stereotipi, kot so na primer: »ne spoštujejo 

mednarodnih dogovorov«, »prilaščajo si iurisdikcijo nad slovenskim 

ozemljem in morjem« ipd. Posamični slovenski politiki, vključno z 

ministrom za zunanje zadeve, te stereotipe spodbujajo ali celo pozivajo 

(ali se strinjajo) k izvajanju dejanj retorzije proti Hrvaški (pozivi 

Slovencem naj ne letujejo na Hrvaškem, grožnje z referendumom glede 

članstva Hrvaške v EU ipd.). 

 Izkušnje v zgodovini so pokazale, da je mogoče brez velikega truda, zlasti 

če imaš v svojih rokah televizijo, širiti nacionalistične, ksenofobične ali 

podobne ideje med neizobraženimi in socialno ogroženimi ali idejno in 

politično manipuliranimi deli prebivalstva z namenom pridobiti njihovo 

volilno podporo. Problemi pa nastanejo takrat, ko se te ideje v ugodnih 

socialnih in političnih okoliščinah po lastnih zakonitostih razbohotijo do 

takšnih razsežnosti, da jih ni mogoče več obvladovati, in brez nadzora 

nadaljujejo svoje rušilno družbenopolitično »poslanstvo«. Politične 

stranke, zlasti tiste, ki nimajo neke globlje, načelne politične filozofije, 

bodo v boju za pridobitev naklonjenosti volivcev zelo rade prisluhnile 

takšni »volji ljudstva«. Začaran krog, ki označuje nacionalizem, 

ksenofobijo do drugačnih in podobne negativne družbene pojave, je 

tako sklenjen. Takšne okoliščine so lahko plodna podlaga za razvijanje 

nedemokratičnih, absolutističnih oblik vladanja v neki družbi.  

 »Tolažba«, ki jo večkrat slišimo, da imajo druge evropske države enake 

ali pa še hujše probleme v zvezi z diskriminacijo, je le delno utemeljena. 

Republika Slovenija je tako glede na svojo majhnost in politično 

neizkušenost na tem področju kakor tudi glede na svoj geopolitični 

položaj in zgodovinsko tradicijo veliko bolj ranljiva za konfliktne situacije, 

ki izhajajo iz diskriminacije ljudi, kot velike države »množičnih migracij«, 

kot so Francija, Velika Britanija, Nemčija in podobne, čeprav se le-te 

srečujejo z mnogo bolj obsežnimi in zapletenimi problemi v večrasnih in 

večverskih odnosih. Vendar tudi te evropske države le za silo nadzorujejo 

vrh ledene gore, medtem ko se njena ogromna gmota pod vodo stalno 

povečuje, ne pa manjša. 

 Zavoljo tega so problemi, povezani z diskriminacijo, za EU kot celoto, 

eno od temeljnih etičnih, političnih, socialnih in varnostnih vprašanj, ki 

jih je treba kar najbolj resno in odgovorno obravnavati in za njih iskati 

dolgoročne rešitve, saj je od reševanja le-teh odvisna, kot poudarja 
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Evropska komisija, uspešnost doseganja ciljev Lizbonske razvojne 

strategije EU.

3. Odprava diskriminacije je mednarodnopravna obveznost Republike 

Slovenije – članice EU. Svet ministrov EU je, kot je znano, leta 2000 sprejel, 

v obliki »direktiv« in na podlagi 13. člena Pogodbe o Evropskih skupnostih, 

za države članice obvezujoče pravne norme o odpravi diskriminacije v 

Skupnosti, in sicer na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, vere 

in verovanja, zmanjšanih fizičnih in psihičnih sposobnosti, starosti in 

spolne izbire. Diskriminacija na etnični oz. rasni in verski podlagi je zaradi 

demografske sestave prebivalstva in družbenih prepadov, ki so nastali na 

tej podlagi, med najbolj občutljivimi področji medčloveških odnosov v EU 

in s tem tudi prvovrstno politično, socialno in varnostno vprašanje. 

 Direktive EU so ustvarile široko pojmovanje, kaj je diskriminacija, saj 

so inkriminirale tako »neposredno« kot »posredno« diskriminacijo, kot 

dejanje diskriminacije pa so razglasile tudi razne oblike »vznemirjanja 

oziroma oviranja«, zaradi katerih bi neka  oseba prišla v neenak položaj v 

primerjavi z drugimi. Urejajo najširši krog situacij, ki so kakor koli povezane 

s problemom diskriminacije. Nanašajo se na »vse osebe«, kar vključuje 

tudi pravne osebke in državljane tretjih držav, pred diskriminacijo, torej 

ščitijo vsakogar, ki dela in prebiva na območju EU (člen 3).

 Direktive prepovedujejo diskriminacijo na področjih, ki so pomembna 

za enakost ljudi ne glede na njihovo rasno in etnično poreklo oz. versko 

prepričanje (med drugim: zaposlovanje, samozaposlovanje, delovni 

pogoji, odpuščanje, plačilo za delo, napredovanje na delovnem mestu,  

poklicno usmerjanje, izobraževanje na vseh ravneh, pridobivanje delovnih 

izkušenj, zdravstveno in socialno varstvo, upravičenost do socialnih 

ugodnosti, dostop do blaga in storitev javnega značaja, stanovanje).

 Države so dolžne urediti tako ustrezne sodne in upravne postopke kot 

tudi postopke za pobotanje, ki bi bili na voljo osebam, ki utemeljeno 

menijo, da so bili žrtve diskriminacije na katerem koli od prej omenjenih 

področjih. Poleg tega so države zavezane, da ustanovijo neodvisno 

telo za ta vprašanja in da Evropski komisiji posredujejo v obliki poročil 

vse relevantne informacije v zvezi z implementacijo direktiv v svoj 

pravni sistem in v ustrezne politike ter ureditve, ki naj bi preprečevale 

diskriminacijo med ljudmi, ki živijo in delajo v državi.

 In nenazadnje, v naši pravni zavesti ni dovolj prisotno dejstvo, da je prepoved 

diskriminacije ljudi na etnični in verski osnovi, tudi tujcev, nedržavljanov, 

ius cogens, absolutno zavezujoča norma mednarodnega prava. Vsak akt 

države, ki bi bil v nasprotju s to normo, bi lahko razglasili, če bi prišlo do 

ustreznega domačega ali mednarodnega pravnega postopka, za ničnega 

»od začetka«, se pravi, da ne bi mogel imeti nobenih pravnih posledic.

4. V sedanjih okoliščinah v Sloveniji in v njenem sosedstvu, kot tudi glede na 

zgodovinske tradicije, ki so danes še vedno prisotne v našem življenju, 

je lahko obvladovanje in reševanje problemov v zvezi z etnično in versko 
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diskriminacijo dejavnik utrjevanja njene »enotnosti v različnem«, v smislu 

oblikovanja harmonične večkulturne družbe. Neurejanje  in širjenje teh 

problemov pa je na drugi strani lahko, kot je bilo že povedano, vzrok 

politične in socialno-ekonomske nestabilnosti Slovenije, s čimer bi se 

bistveno zmanjšale njene možnosti tako za nemoten gospodarski in 

socialni razvoj kot tudi za njeno nadaljnje uveljavljanje v mednarodni 

skupnosti.  

 V okviru mednarodnega projekta »Vzgoja in izobraževanje za borbo proti 

diskriminaciji v Sloveniji« smo oblikovali nekaj predlogov, ki bi jih radi 

posredovali slovenski politični strukturi in strokovni javnosti:  

 Prvič, problematika diskriminacije prikriva mnoge vitalne pasti, ki jih 

ni mogoče odstraniti brez poznavanja podrobnosti o njihovem ustroju 

in o načinih njihovega delovanja. Pred (državno) prisilo se potuhnejo 

in pridejo v določenih političnih in socialno-ekonomskih okoliščinah na 

dan s silovitostjo, ki je s klasičnimi orodji države ni mogoče obvladati. 

S pravnimi predpisi je mogoče le ublažiti, ne pa tudi odstraniti socialnih 

in ekonomskih vzrokov diskriminacije, ki so največkrat povezani s 

psihološkimi travmami ali verskimi in etničnimi predsodki  tako med 

tistimi, ki »diskriminirajo«, kot tudi med »diskriminiranimi«. Dejansko jih 

lahko začnemo odstranjevati iz družbenega tkiva le s pomočjo ustreznih, 

dobro zastavljenih politik na kulturnem,  ekonomskem, socialnem in drugih 

področjih, z ustreznimi programi  vzgoje in izobraževanja prebivalstva 

ter s primernimi ureditvami lokalne samouprave, upravnega delovanja in 

političnega sistema. 

 Upamo, da smo s svojimi prizadevanji in delom spodbudili člane političnih 

struktur, da v sodelovanju z organizacijami in institucijami civilne družbe 

ter ob sodelovanju in podpori vseh ljudi  dobre volje oblikujemo temeljito 

pripravljen in dolgoročno zastavljen program odpravljanja diskriminacije 

v naši družbi, ki bi se začel v letu 2007, ki je »Evropsko leto enakih 

možnosti za vse«. Oblikovanje in dejansko uresničevanje takega programa 

dejavnosti je zelo odgovorno in zahtevno delo, ki mora temeljiti na 

rezultatih raziskav in se mora izvajati na različnih področjih družbene 

dejavnosti od vzgoje in izobraževanja, do represivnih ukrepov – tam kjer 

so nujno potrebni – državnih organov. Akcijski program za odpravljanje 

diskriminacije na etnični in verski (in drugih) osnovi v Sloveniji, tudi v 

smislu udejanjenja naslovnih direktiv Sveta ministrov EU iz leta 2000 

in drugih mednarodnih obveznosti Slovenije, bi moral postati  ena od 

prednostnih nalog reform, ki jih napoveduje sedanja vladna koalicija.

 Drugič, potrebno je skrbno pregledati in dopolniti zakon, s katerim je 

Slovenija prenesla Direktive EU iz leta 2000 v svoj pravni sistem (ZUNEO), 

ne le v smislu pripomb, ki jih je Sloveniji lani že posredovala Evropska 

komisija, ampak tudi glede drugih vprašanj. »Urad za enake možnosti 

je kot strokovna vladna služba pristojen zgolj za oblikovanje politike na 

področju enakosti spolov, medtem ko na področju nediskriminacije na 



�� ���

podlagi drugih osebnih okoliščin deluje le kot koordinacijski organ«, je 

zapisano v opravičilu urada, zakaj se predstavniki urada in »zagovornica 

enakih možnosti« ne bodo udeležili te konference. Očitno je torej, da je 

potrebno v Sloveniji oblikovati neodvisno, avtonomno telo za obravnavanje 

diskriminacije, ki bi imelo, kot to zahtevajo Direktive EU, naslednje 

naloge: 1) proučevanje diskriminacije, 2) objavljanje poročil o pojavih 

diskriminacije, 3) osveščanje javnosti in 4) pomoč posameznikom.

 Tretjič, naš trud bi bil poplačan, če bi nam uspelo širiti védenje 

slovenske javnosti o tem, kaj je diskriminacija, kot tudi o tem, kakšne 

moralnopolitične vrednote predstavlja in kakšne prednosti daje 

Sloveniji večkulturna družba, ki temelji na načelu enakosti ljudi ne 

glede na njihove etnične, verske ali druge razlike oz. na spoštovanju in 

sprejemanju različnosti. Temeljno odgovornost pri vzgoji otrok v tem 

smislu ima sistem izobraževanja, ki pa po naših ugotovitvah še zdaleč 

nima pedagoških in programsko-organizacijskih možnosti za opravljanje 

tega družbenega poslanstva. Enaka ugotovitev velja za medije, zlasti 

televizijo. K »vzgoji« prebivalcev za življenje v večetnični in večverski 

skupnosti kot je slovenska bi lahko ogromno prispevale tudi cerkve in 

verske skupnosti, zlasti Rimskokatoliška cerkev, ki po številu vernikov in 

vplivu v družbi daleč prekaša ostale.

 Četrtič,  potrebno je poenostaviti obstoječe in ustvariti nove proceduralne 

možnosti za postopke, ki bi jih imele na razpolago žrtve diskriminacije. 

Poleg tega mora Slovenija čim prej ratificirati Protokol 12 k Evropski 

konvenciji za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je v 

veljavi od 1. aprila 2005.  Protokol bo, prepričani smo, skupaj z učinkovito 

implementacijo naslovnih Direktiv EU, odprl novo poglavje v boju proti 

diskriminaciji v Sloveniji. Protokol zavezuje države članice konvencije, 

da vse njene norme izvajajo brez kakršne koli diskriminacije. Bistvena 

novost je v tem, da bodo žrtve diskriminacije, ki ne bodo mogle doseči 

pravice doma,  imele po Protokolu na voljo tudi postopek na Evropskem 

sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.  

 Petič, strokovnjaki za različna vprašanja diskriminacije iz tujine in 

Slovenije, ki so predavali na seminarjih, so pozitivno ocenili prispevke 

pripadnikov slovenske policije, v katerih so predstavili svoje projekte 

in dejavnosti za boj proti diskriminaciji. Seveda, obstajajo še številna 

vprašanja, ki zahtevajo strokovno izpopolnjevanje in organizacijsko 

usposabljanje policistov za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji, 

predvsem pa za njihovo delovanje v narodno in versko mešanih okoljih 

ter na bodoči schengenski meji. Pri izvrševanju svojih nalog se policist 

bolj kot kdor koli drugi nahaja v primežu med pričakovanjem javnosti, 

da bo njegova dejavnost učinkovita, in dolžnostjo, da pri tem spoštuje 

človekove pravice in svoboščine ter zagotovi enako obravnavanje ljudi 

brez diskriminacije. Vendar politika ne more pričakovati, da bodo naši 

policisti reševali probleme, ki so jih politiki sami povzročili ali ki  jih sami 
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niso sposobni ali nočejo reševati, da ne bi zgubili svoje »priljubljenosti« 

med volivci. 

 Šestič,  naša javnost je premalo seznanjena z izkušnjami mirovnih misij SV 

v etnično in versko mešanih okoljih v Afganistanu, Libanonu, Makedoniji, 

na Kosovu in v Bosni in Hercegovini, kjer morajo v zelo težkih okoliščinah v 

praksi potrjevati enakost med ljudmi ne glede na njihovo raso, narodnost 

ali vero. Glede teh misij je treba še povedati, da se slovenska javnost 

sploh ne zaveda pomena tega, da pripadniki številčno majhne Slovenske 

vojske sodelujejo v mednarodnih prizadevanjih (v okviru OZN, NATO in 

EU) za ohranitev mednarodnega miru in varnosti, s čimer se Slovenija 

vključuje v urejanje globalnih odnosov v svetu. Slovenski vojaki se  v 

mirovnih misijah srečujejo z vedno novimi preizkušnjami. V ilustracijo, 

kakšno veliko odgovornost imajo pripadniki SV, navajam naslednji primer: 

morebitni nepričakovani dogodki v delu Kosova, ki bo pod poveljstvom 

enote SV in je v varnostnem pogledu najbolj nevaren del pokrajine, 

lahko »čez noč« bistveno spremenijo pogled na kredibilnost Slovenije v 

tem delu Evrope in povratno vplivajo tudi na probleme, ki so povezani z 

medetničnimi odnosi v Sloveniji.

 In nazadnje, škarje in platno sta tudi na področju borbe proti diskriminaciji  

v rokah političnih strank oz. posameznikov in skupin, ki v njihovem imenu 

nastopajo. Stvari se bodo še bolj zavozlale, če bodo odločujoče politične 

elite v Sloveniji tudi v prihodnje nezainteresirane za globlje spoznavanje 

in urejanje zapletenega družbenega problema, kot je diskriminacija, in za 

identificiranje njenih socialnih, ekonomskih in drugih vzrokov in končno za 

začetek koordiniranega boja za njeno odpravo, v smislu implementacije 

Direktiv EU iz leta 2000. 

 Upamo, da bomo z rezultati tega mednarodnega projekta spodbuditi 

konstruktivne akcije za nadaljnje urejanje in reševanje problemov, 

povezanih z diskriminacijo prebivalcev Slovenije na etnični ali/in 

verski podlagi. S tem bi radi prispevali svoj delež k politični in socialni 

stabilnosti Republike Slovenije, kar je conditio sine qua non za snovanje 

in udejanjanje gospodarskih in drugih reform in razvojnih načrtov ter 

za utrjevanje spoštovanja vrednega in vplivnega položaja Slovenije v 

mednarodni skupnosti in še posebej znotraj EU. 

 Potrebno je potrpežljivo graditi »slovenski« dom, v katerem se bodo 

ljudje, ki bodo v njem prebivali (državljani in tujci), ne glede na svoje 

rasno, etnično ali versko poreklo, starost, spol ali zmanjšane duševne 

in telesne zmožnosti počutili varne in bodo v njem našli možnosti, da 

si s svojim delom zagotovijo  mirno življenje ter blagostanje zase in za 

svojo družino. Vrnitev pravic, ki jih je vlada z administrativnim ukrepom 

leta 1992 odvzela »izbrisanim«, bi po našem mnenju odstranila največji 

madež na demokratični podobi Slovenije in dvignila njen ugled v svetu 

pred prevzemom predsedovanja EU leta 2008. 
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1.� Polo`aj�in�problemi�ustavno�nepriznanih�
etni~nih�skupnosti�v�Sloveniji

V skupino t. i. nepriznanih etničnih skupnosti v Sloveniji se štejejo državljani 

RS, ki so narodno opredeljeni kot Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, 

Makedonci, Nemci, Srbi idr. Ta skupina prebivalstva predstavlja nekaj manj 

kot 10 % prebivalstva RS. 

Izpostavljena je bila naslednja problematika.

a. Pripadniki teh manjšin se ne želijo preprosto asimilirati, temveč želijo 

ohraniti svojo identiteto in uresničevati svoje narodnostne potrebe na 

področju kulture, šolstva in drugje ter tako prispevati k večkulturnosti 

slovenskega in evropskega prostora. Ustava RS jim v svojem 61. členu 

zagotavlja individualne pravice, vendar si želijo, da bi se jim omogočilo 

uresničevanje tudi t. i. kolektivnih pravic. 

b. Udeleženci so v diskusiji ugotavljali, da pravne in sodne poti ne 

prinašajo vedno najboljših rezultatov, zato predlagajo oblikovanje 

nekega novega telesa, na katerega bi se lahko žrtve diskriminacije 

obrnile in naslavljale peticije. Urad Vlade RS za enake možnosti jim 

ne nudi dovolj širokega okvira, saj je njihova prioriteta odpravljanje 

diskriminacije na podlagi spola. Na drugi strani pa je Urad Vlade RS 

za narodnosti namenjen samo ustavno priznanim manjšinam in jim 

Urad tako v okviru svojih pristojnosti ne more pomagati. Komisiji 

Državnega zbora (Komisija za peticije ter za človekove pravice in 

enake možnosti in Komisija Državnega zbora za narodni skupnosti) 

pa imata zaradi svoje politične narave omejene možnosti. Sedaj se 

pripadniki omenjenih manjšin počutijo kot ribe na suhem, saj kamor 

koli se obrnejo, so sicer deležni razumevanja, s čimer pa ne morejo 

biti zadovoljni.  

c. Pomemben element ohranjanja identitete posamezne manjšinske 

skupnosti je tudi sistem dopolnilnega pouka maternega jezika in 

kulture. Od RS pričakujejo, da bo na tem področju naredila mnogo 

več, kot je sedaj, ko je bilo v dopolnilni pouk vključenih le malo 

otrok. Na podlagi meddržavnih dogovorov se je začel dopolnilni 

pouk v makedonskem, srbskem in hrvaškem jeziku. Vanj je bilo po 
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posameznih letih vključenih nekaj čez 100 učencev, kar pa je glede na 

število v Sloveniji živečih pripadnikov novodobnih manjšin zelo majhna 

številka. Zato predstavniki upravičeno pričakujejo aktivnejšo vlogo 

RS pri reševanju te tematike. RS naj bi jim zagotovila infrastrukturo 

za poučevanje ter priskočila tudi na pomoč pri financiranju pouka. 

Ob tem je bosanska skupnost izrazila potrebo, da bi na oddelku za 

južnoslovanske jezike na Filozofski fakulteti v Ljubljani odprli katedro 

za bosanski jezik ter da se odpre oddelek z bošnjaško literaturo v eni 

izmed ljubljanskih knjižnic. Udeleženci so bili enotnega mnenja tudi v 

pobudi, da bi javna RTV v svojem programu predvidela tudi oddajo za 

novodobne manjšine v RS, ki bi bila v jezikih novodobnih manjšin in bi 

zajemala dejavnost novodobnih manjšin v RS. 

d. Predstavniki si bistveno želijo izboljšanje financiranja kulturnih 

programov, ki jih pripravljajo v okviru aktivnosti posameznih 

društev. Sedaj so kulturni programi sofinancirani s strani Ministrstva 

za kulturo, glede na število in obseg prijavljenih projektov pa bi bilo 

potrebno precej povečati obseg finančnih sredstev, ki se namenjajo 

pripadnikom drugih manjšinskih etničnih skupin, priseljencem oz. 

pripadnikom narodov nekdanje Jugoslavije,  oziroma poiskati dodatne 

vire financiranja. Po podatkih društev je bilo za italijansko, madžarsko 

narodno manjšino in romsko etnično skupnost v letu 2005 namenjenih 

okoli 160 milijonov tolarjev proračunskih sredstev, medtem ko je 

bilo za ustavno nepriznane manjšine namenjeno le okoli 20 milijonov 

tolarjev. To je velika razlika, ki pa ob upoštevanju števila pripadnikov 

postane še mnogo večja. 

f. Drugi problemi. Poleg omenjene problematike, s katero se soočajo 

pripadniki t. i. novodobnih manjšin, so predstavniki opozorili na še 

nekaj drugih zelo perečih problemov, katerim ni videti primerne 

rešitve. Eden izmed najočitnejših je prav gotovo problem t. i. 

izbrisanih. 

Ob osamosvojitvi Slovenije  je državljanstvo RS lahko pridobil vsakdo, ki je 

zanj zaprosil in če je imel na dan plebiscita (23. 12. 1990) stalno prebivališče 

v Sloveniji. Leta 1992 je RS vse tiste (več kot 18000 oseb), ki niso zaprosili 

in pridobili državljanstva v predvidenem roku, izbrisala iz registra stalnih 

prebivalcev, ne da bi o tem kogar koli obvestila. O izbrisanih je Ustavno 

sodišče že večkrat odločalo, v zadnji odločbi leta 2003 je zopet ugotovilo, 

da je bil izbris leta 1992 v nasprotju z ustavo in da je potrebno izbrisanim 

vrniti njihov status. Kljub nedvoumnosti odločbe Ustavnega sodišča do sedaj 

ni bilo dovolj politične volje za oblikovanje ustrezne rešitve in povrnitve 

izgubljenega človeškega dostojanstva prizadetim posameznikom. Vsekakor 

je trenutno stanje protiustavno in nesprejemljivo z vidika varovanja 

človekovih pravic ter škodljivo za ugled RS. 

S podobnim tempom nereševanja njihove tematike se soočajo tudi 
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muslimanski verniki v Sloveniji. Že dolgo si prizadevajo za izgradnjo 

islamskega centra, za katerega pa ni in ni ustrezne lokacije, zato od države 

pričakujejo, da jim bo aktivneje priskočila na pomoč, da bi s skupnimi 

močmi našli ustrezno lokacijo za izgradnjo islamskega centra v Sloveniji. 

Predstavniki albanske skupnosti so opozorili na specifičen problem. 

Državna uprava RS ne priznava določenih dokumentov, ki jih izdaja uprava 

Združenih narodov na Kosovem. 

Pripadniki novodobnih manjšin so pogosto žrtve t. i. sovražnega govora, ki 

se pojavlja v medijih, še posebej pogosto na medmrežju. Na enega izmed 

njih je nemška skupnost reagirala tudi s tožbo zoper novinarko, ki naj bi 

s svojim prispevkom na Radiu Slovenija zbujala narodnostno sovraštvo in 

nestrpnost. Višje sodišče v Ljubljani je tožbo zavrnilo, s čimer nemška 

skupnost seveda ni zadovoljna. 

2.� Problemi�italijanske�in�mad`arske�
narodne�skupnosti�v�Sloveniji

Ustavnopravni položaj obeh narodnih skupnosti v Sloveniji je opredeljen v 

Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti RS, v Ustavi RS in 

v številnih zakonih, od katerih je najpomembnejši Zakonu o samoupravnih 

narodnih skupnostih. 

Na podlagi omenjene zakonodaje bi lahko rekli, da je zaščita obeh narodnih 

skupnosti zadovoljiva. Takšnega mnenja je Urad Vlade RS za narodnosti, ki 

v svojih poročilih navaja, da je položaj obeh narodnih skupnosti dober, da 

imajo zagotovljeno pravno varstvo in uresničevanje pravic nad evropskimi 

standardi ter da ni posebnih odprtih vprašanj. 

V razpravi predstavniki madžarske skupnosti niso v celoti delili mnenj z  

Uradom za narodnosti. Kot še posebej pereč problem so izpostavili drastično 

zmanjševanje števila pripadnikov obeh narodnih skupnosti v Sloveniji. V 

zgolj desetih letih se je število zmanjšalo skoraj za četrtino, kar je zelo 

velik upad in si ga ni mogoče razložiti samo s staranjem prebivalstva. 

Predstavniki manjšin so sicer zadovoljni z zakonodajo, ki ureja posebne 

pravice obeh narodnih skupnosti, vendar zakonodaja ni ustavila procesa 

asimilacije, ki nezadržno teče dalje, nad čimer so še posebej zaskrbljeni. 

Institucije v RS, ki so po ustavi dolžne skrbeti za zaščito manjšin, so na tem 

področju naredile premalo in kot kaže, tudi tako drastično zmanjševanje 

števila pripadnikov narodnih skupnosti ni vzpodbudilo k novim projektom 

za zaščito. 

Asimilacija je še posebej močna med madžarsko narodno skupnostjo in 

je v tesni povezavi s slabim ekonomskim položajem celotnega Prekmurja 

in ne samo madžarske narodne skupnosti. Slab ekonomski položaj regije 

sili mlade k odseljevanju v ekonomsko močnejše regije tako v Sloveniji 

kot tudi v tujini. Selitev pripadnikov manjšine izven lokalno narodnostno 
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mešanega okolja ima za manjšino dvojno izgubo, po eni strani se hitro 

zmanjšuje število pripadnikov manjšine v Prekmurju, po drugi strani pa 

pripadniki manjšine v teh novih okoljih nimajo posebnih pravic, kar še 

pospešuje njihovo asimilacijo. 

3.� Odprta�vpra{anja�romske�etni~ne�
skupnosti�v�Sloveniji

Za razliko od italijanske in madžarske narodne skupnosti romska skupnost 

ne dosega tako visoke pravne zaščite. Romska skupnost v Sloveniji nima 

položaja narodne manjšine, gre torej za posebno etnično skupnost s 

posebnimi etničnimi značilnostmi. Njihov ustavnopravni položaj je določen 

s 65. členom Ustave RS, ki pooblašča zakonodajalca, da romski skupnosti, 

ki živi v RS, zagotovi poleg splošnih pravic tudi še posebne pravice. 

Vlada RS je leta 1995 sprejela program ukrepov za pomoč Romom, kjer 

je zavzela stališče, da bo urejala zaščito romske skupnosti s področno 

zakonodajo. Tako je trenutno posebna zaščita romske skupnosti vključena 

v devet področnih zakonov. V letu 2005 pa je Vlada sprejela sklep, da 

bo posebne pravice romske etnične skupnosti v RS uredila s temeljnim 

zakonom o romski skupnosti.

Problematika, s katero se sooča romska etnična skupnost v Sloveniji, je 

večplastna in zajema skoraj vsa področja njihovega vsakdanjega življenja. 

Še posebej velike težave so na področju bivanjskih razmer, izobraževanja 

in zaposlovanja. 

a.  bivanjske razmere
 Večina Romov živi v naseljih, ki so izolirana od ostalega prebivalstva  

ali na robu naseljenih območij v razmerah pod minimalnimi 

standardi bivanja. Prav tako več kot polovica Romov živi v zasilnih 

bivališčih (barake, kontejnerji, prikolice ipd.), preostali pa živijo v 

zidanih objektih oziroma le manjše število Romov živi v stanovanjih. 

Taka izoliranost naselij in nezadostni bivanjski standardi vodijo v 

getizacijo romskih naselij, kar še dodatno povečuje in spodbuja 

predsodke večinske populacije. Dostojno urejene bivalne razmere 

so osnovni pogoj za uspešno vključevanje romske skupnosti v širše 

družbeno življenje, zato so predstavniki romske skupnosti pozvali 

državne strukture, da jim pomagajo kratkoročno, predvsem pa 

dolgoročno urediti bivanjske razmere. Še posebej si želijo pomoči 

pri ureditvi odkupa zemljišč za gradnjo, legalizacijo parcel brez 

gradbenih dovoljenj, ureditev električnega, vodovodnega in 

kanalizacijskega omrežja ipd. 

b. Izobraževanje
 Slaba izobrazbena struktura romske skupnosti na vseh starostnih 

nivojih predstavlja še posebej veliko težavo. Večina otrok je sicer 
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vključenih v osnovnošolsko izobraževanje in predšolsko vzgojo, 

vendar v šolo hodijo neredno in zaključujejo osnovnošolsko 

izobraževanje na nižjih stopnjah oziroma ga ne dokončajo, zaradi 

tega jim je onemogočeno nadaljnje poklicno izobraževanje. 

Razlog za takšno stanje sta predvsem pomanjkljiva socializacija 

romskih otrok in slabo znanje slovenskega jezika, ki jim otežujeta 

spremljanje pouka in druženje z drugimi vrstniki. 

 Ob tem pa se pogosto dogaja, da romski otroci napredujejo v višji 

razred, čeprav niso dosegli standardov znanja za določen razred. 

To postane velik problem kasneje, ko se ti posamezniki odločijo za 

dokončanje osnovne šole. Za dokončanje osnovne šole prejmejo 

kandidati denarno pomoč, ki pa je vezana na uspešen zaključek 

določenega razreda. Ker pa pogosto kandidati nimajo znanja, ki 

ga izkazuje osnovnošolsko spričevalo, morajo kandidati pričeti na 

nižjih stopnjah izobraževanja ter posledično ne morejo končati 

tiste stopnje, za katero prejemajo denarno pomoč, zato jo izgubijo 

in zopet predčasno zapustijo izobraževanje in začaran krog se 

nadaljuje. 

c. Zaposlovanje
 Osnovni pogoj za izboljšanje ekonomskega in družbenega položaja 

romske skupnosti je primerna zaposlitev, ki pa je v tesni povezavi 

z ustrezno izobrazbo. Ker ni ustrezne izobrazbe, poleg pa še 

obilica predsodkov, so delodajalci zaposlovanju Romov še posebej 

nenaklonjeni. Njihova brezposelnost je izrazito nadpovprečna, tako 

da je romska skupnost v večini primerov odvisna od socialne pomoči 

države ali sive ekonomije. Udeleženci so opozorili tudi na pogosto 

diskriminatoren odnos pri zaposlovanju Romov, saj zelo težko 

dobijo zaposlitev, so najslabše plačani delavci in v primeru težav 

podjetja prvi na seznamu presežnih delavcev. Državne strukture 

tako pozivajo k oblikovanju takšnih programov, ki bi stimulirali 

delodajalce za zaposlovanje Romov. 

d.  Uresničitev ustavne obveznosti Republike Slovenije
 Romska skupnost podpira odločiti Vlade RS, da oblikuje temeljni 

zakon o romski skupnosti. Zveza Romov Slovenije predlaga, da bi 

se zakon imenoval ˝Zakon o posebnih pravicah romske skupnosti 

v Republiki Sloveniji˝ in naj bi vključeval naslednje pravice za 

pripadnike romske skupnosti: 

– pravica do izražanja etnične pripadnosti in ohranjanja 

identitete,

– pravica do uporabe romskega jezika in pisave,

– pravica do vzgoje in izobraževanja,

– pravica do lastne kulturne ustvarjalnosti in informiranja,

– pravica do ustanavljanja organizacij in društev za kulturne, 

informativne, izobraževalne in športne dejavnosti,
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– pravica do politične participacije in neposredne zastopanosti 

v predstavniških organih lokalne samouprave (romski svetniki 

v občinskih svetih) in na državni ravni v Državnem svetu (po 

spremembi Ustave RS v Državnem zboru),

– posebne pravice za Rome bi morale biti zagotovljene v zakonu, 

ne glede na število pripadnikov romske skupnosti, vezane na 

vsa območja in občine, kjer Romi živijo, in zakon naj bi zajel 

tudi obveznost, da država materialno in moralno podpira 

uveljavljanje pravic romske skupnosti in za te namene zagotavlja 

občinam proračunska sredstva. 

Kot posebej problematično so predstavniki izpostavili delitev na avtohtone 

in neavtohtone Rome in s tem tudi pravice, ki izhajajo iz avtohtonosti, 

obenem pa pojem avtohtonosti ni definiran v ustavi ali v drugem 

zakonskem in podzakonskem aktu. To razlikovanje je vpeljal Zakon o 

lokalni samoupravi. Bojijo se, da bi takšno razlikovanje prineslo zmedo 

in zlorabo, samovoljno izključevanje in diskriminacijo. T. i. neavtohtoni 

Romi, za razliko od avtohtonih, ne morejo imeti svojega predstavnika v 

občinskem svetu občine, v katerih bivajo te skupnosti, ne dobijo sredstev 

za reševanje najrazličnejše problematike Romov. Posledica tega ločevanja 

je velik upad zanimanja občin, v katerih živijo t. i. neavtohtoni, za 

reševanje romske tematike. 

4.� Izku{nje�sodnikov,�dr`avnih�to`ilcev�in�
odvetnikov

Sodniki, državni tožilci in odvetniki imajo – vsak iz svojega zornega kota – 

zelo pomembno vlogo v procesu učinkovite in ustvarjalne implementacije 

protidiskriminacijske zakonodaje EU v Republiki Sloveniji, zato je zelo 

pomembno, da dobro poznajo protidiskriminacijsko zakonodajo EU in 

lahko prispevajo k zapolnitvi pravnih vrzeli, ki še obstajajo v Sloveniji 

glede implementacije protidiskriminacijske zakonodaje EU. 

Ugotovljeno je bilo, da v Sloveniji pravne prakse na tem področju 

praktično ni, razen odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2004, ko je 

odločalo o Odloku ljubljanskega mestnega sveta, da krši ustavno pravico 

do svobodnega opravljanja verskih obredov. To pa lahko daje napačen 

občutek v slovenski družbi, da pri nas diskriminacije ni ali pa se pojavlja v 

blagih oblikah in se kot tako rešuje v okviru drugih institucij. Udeleženci 

so si bili edini v oceni, da temu ni tako. Problem diskriminacije je 

precej večji, težava je v tem, da prizadete osebe ali skupine ne poznajo 

možnosti, ki so jim na voljo za zaščito svojih pravic. Pogosto pa se 

dogodi tudi  situacija, ko je oseba žrtev diskriminatornega vedenja, 

vendar ga zaradi neobčutljivosti ne zazna kot diskriminatornega. Zato je 

potrebno predvsem senzibilizirati javnost in še posebej ranljive skupine, 
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da bodo diskriminatorna vedenja zaznali in prepoznali ter posledično 

lahko pravilno reagirali. Tuji strokovnjaki so opozorili na dejstvo, da je le 

majhen odstotek primerov diskriminacije, ki pridejo pred sodišče ugodno 

rešen v prid žrtve diskriminacije. 

Ugotovljeno je bilo, da je slovenski pravni sistem na področju prepovedi 

diskriminacije potreben nadgradenj, saj je na več mestih med seboj 

neusklajen. Nejasnosti glede pravnega statusa narodnih in etničnih 

skupin v Sloveniji so odlična osnova za razvoj diskriminacije. Pravna 

praznina preprečevanja diskriminacije v okviru verskih skupnosti kliče 

po sistemski ureditvi tega področja. Učinkovito izvajanje Zakona o 

uresničevanju enakega obravnavanja (ZUNEO) je v praksi v marsičem 

oteženo: nerazumno in nepotrebno dvojno ugotavljanje diskriminacije 

tako zagovornice kot inšpektorja, kadrovska podhranjenost inšpektorjev 

za posamezno področje, nevladnim organizacijam je onemogočeno 

sodelovanje v postopkih, ki  jih začnejo ali za katere pobudo dajo žrtve 

diskriminacije, v primerih posredne diskriminacije (ki jo je največ) je 

zelo težko dokazovati dejstva diskriminacije, ZUNEO ne določa meril za 

imenovanje zagovornika načela enakega obravnavanja, v Svet ZUNEO 

niso vključeni vsi socialni partnerji (sindikati in delodajalci) tako Svet ne 

dosega namenov in ciljev samega zakona.

5.� Izku{nje�policistov,�paznikov�v�zaporih,�
carinikov�in�pripadnikov�Slovenske�vojske

Policisti, pazniki v zaporih, cariniki in pripadniki Slovenske vojske se 

zaradi narave dela pri svojem delu pogosto srečujejo s situacijami, 

v katerih lahko zaradi svojih dejanj diskriminirajo posameznike ali 

skupine posameznikov. Zato je zelo pomembno, da dobro poznajo 

protidiskriminacijsko zakonodajo, saj je odlično poznavanje le-te dovolj 

dobra osnova, ustrezno ravnanje. Izkazalo se je, da pripadniki represivnih 

organov in vojske ravnajo diskriminatorno zaradi nezadostnega poznavanja 

protidiskriminacijske zakonodaje in ne zaradi namenskega ravnanja, 

vendar to dejstvo ne zmanjša njihove krivde. In ravno izobraževanje 

s področja protidiskriminacijske zakonodaje je šibka točka v sistemu 

izobraževanja in dodatnega usposabljanja policistov, paznikov, carinikov 

in vojakov. 

Izkazalo se je, da ni sistemskega izobraževanja pripadnikov omenjenih 

struktur in je žal prepuščeno posameznim entuziastom, ki so sicer 

pripravili odlične programe, vendar zaradi premajhne podpore v upravah 

niso tako uspešni kot bi lahko bili. Zaposleni morajo biti neprestano 

deležni izobraževanj s področja preprečevanja diskriminacije, saj se 

je izkazalo, da enkratna usposabljanja ne prinašajo ˝doživljenjskih˝ 

učinkov in jih je potrebno zaradi narave diskriminatornih vedenj pogosto 
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ponavljati in dopolnjevati. Potrebno je poudariti, da nepoznavanje 

protidiskriminacijske zakonodaje policistov, paznikov, carinikov in 

vojakov ne zmanjšuje krivde. 

6.� Diskriminacija�v�zaposlovanju�

Predstavniki upravnih enot, zavodov za zaposlovanje, centrov za socialno 

delo in sindikatov so poudarili, da so najbolj izpostavljeni diskriminaciji 

v zaposlovanju na podlagi narodnosti Romi in tuji delavci, ki prihajajo v 

Slovenijo za krajše časovno obdobje (sezonsko dela). Pri sklepanju pogodb 

med delodajalci in delavci tujci prihaja do serije ponavljajočih se kršitev, 

ki vodijo v diskriminacijo tujih delavcev: pogodbe o zaposlitvi tujcev so 

pogosto nepodpisane s strani tujega delojemalca, brez zapisanega datuma 

sklenitve pogodbe o zaposlitvi, ali celo da je delavčevo stran podpisal nekdo 

drug, brez nastopa dela delavca tujca, brez določila o znesku osnovne 

plače in morebitnih drugih dohodkih, brez plačilnega obdobja ipd. 

Drug velik problem pri zaposlovanju je diskriminacija Romov, ta 

je predvsem posledica njihovega drugačnega načina življenja in iz 

tega izhajajočih stereotipov, predsodkov, stigmatizacij in pripisanih 

karakteristik Romov. Najbolj problematična je prikrita diskriminacija, ki 

se kaže v nedopustnih dodatnih zahtevah za opravljanje najosnovnejših 

del ter v zavrnitvi kandidata brez argumenta oziroma z navedbo 

˝kandidat ne ustreza pričakovanjem delodajalca .̋ Za reševanje vprašanja 

diskriminacije Romov bi bilo potrebno oblikovati bolj ciljno usmerjene 

programe, razmisliti o ustanovitvi posebnega urada za Rome in zaposliti 

t. i. romskega koordinatorja, ki bi na določenem območju koordiniral delo 

med delodajalci, centri za socialno delo, občino, šolami, predstavniki 

Romov, policijo itd.

7.� Vzgoja�in�izobra`evanje�za�`ivljenje�v�
ve~kulturni�dru`bi

Sistem vrednot neke družbe se na njene člane prenaša tudi preko 

izobraževalnega sistema zato je potrebno oblikovati tak izobraževalni 

sistem, ki bo omogočal razvoj demokratične družbe, ki bo temeljila na 

vrednotah spoštovanja in razumevanja različnosti. Učitelji in ravnatelji so 

si bili enotni, da je izobraževanje otrok postavljeno pred težko nalogo. 

V slepem teku za boljšimi učnimi uspehi, šolski sistem veliko premalo 

pozornosti namenja vzgoji mišljenja, kritičnega presojanja in ravnanja, 

saj se bodo učenci le na tak način zavedali svojega mesta v družbi in bili 

pripravljeni na prevzemanje demokratičnih vlog v družbenem življenju 

in jih bodo kot posamezniki lahko spreminjali na bolje. Šola mora 
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izobraževati in posredovati sistem vrednot, kar pomeni, da učence vzgaja, 

sooblikuje njihova stališča in moralno ravnanje v njihovem vsakdanjem 

življenju. Zgolj en predmet ˝Etika in državljanska vzgoja˝ ni dovolj, 

da otroka naučimo spoštovanja različnosti, interkulturnost kot načelo 

poučevanja bi moralo biti prisotno v vseh aktivnostih šole, žal pa se to 

dogaja le na deklarativnem nivoju in se le redko prenese tudi v prakso. 

Zopet se je izkazalo, da je vzgoja učencev v duhu spoštovanja različnosti 

in preprečevanja diskriminacije prepuščena bolj samoiniciativi posameznih 

učiteljev na šoli. Še bolj pa je zaskrbljujoče to, da vodstvo šol temu ne 

namenja dovolj pozornosti in tako uničuje dobre pobude svojih zaposlenih. 

Primeri dobre prakse so pokazali, da je uspeh tovrstne vzgoje odvisen od 

tesnega sodelovanja med učitelji in vodstvom šol. Učitelji so si enotni, da 

so učenci netolerantni ali se obnašajo do svojih sošolcev diskriminatorno 

zaradi svoje nepoučenosti, zato je nujno potrebno čim širše izobraževanje 

otrok in ob tem ne pozabiti, da so izobraževanj potrebni tudi učitelji. 

Izkušnje iz prakse kažejo, da so učenci, ki so deležni tovrstne vzgoje bolj 

povezani med seboj in lažje navezujejo stike z različnimi od njih. 

8.� Verske�svobo{~ine�in�diskriminacija�ljudi�
na�podlagi�vere�ali�prepri~anja

V Sloveniji je stanje na področju verske svobode zadovoljivo, kljub temu 

pa so potrebne izboljšave predvsem na pravnem in etičnem odnosu 

med verskimi skupnostmi in državo in med verskimi skupnostmi. Vsak 

primer diskriminacije je preveč in se je reševanja potrebno lotiti s polno 

odgovornostjo. Kaj je diskriminacija na področju verske svobode, ni tako 

enostavno določiti, vsekakor pa je pri tem potrebno vzeti v obzir nauk 

verskih skupnosti, zakone države in družbene norme. Bistvo preprečevanja 

diskriminacije na področju verske svobode je v izobraževanju, ki se 

mora pričeti čim prej in mora temeljiti na nevtralnosti izobraževalnega 

sistema.

Predstavniki verskih skupnosti v Sloveniji pa so kljub temu izpostavili 

naslednje izkušnje in probleme:

a. Muslimani se v Sloveniji v marsičem počutijo kot drugorazredni 

državljani. Opozorili so na tri ključna področja, ki jim jih še ni 

uspelo urediti. Islamska skupnost še ni uspela podpisati sporazuma 

z Republiko Slovenijo. S tem bi jasno postavili okvir za delovanje 

in razvoj islamske skupnosti in zaustavili negativne trende in 

medijsko manipulacijo z verskimi čustvi za osebne cilje. Opozorili 

so na medijsko sliko islama in muslimanov v medijih, kajti religijska 

vprašanja se pogosto obravnavajo izključno skozi politično prizmo, 

skozi dominacijo nad drugimi, redkeje pa skozi medsebojno 

spoštovanje in toleranco. Vsekakor pa je najpomembnejše 
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vprašanje muslimanov v Sloveniji izgradnja islamskega kulturnega 

centra. Namesto, da bi to bilo tehnično vprašanje, je postalo 

dnevnopolitično vprašanje, na voljo vsem, ki ga zlorabljajo za 

politične in osebne namene. 

b. Nekateri predstavniki manjših verskih skupnosti so bili kritični do 

novega zakona o verskih skupnostih, saj da novi zakon odpira vrata 

diskriminaciji in jo spreminja v zakonito. Problematično je ločevanje 

na cerkve in verske skupnosti. Država bi morala biti nevtralna, kar 

pa novi zakon ne zagotavlja.

c. Mnogo bolj kritične pa so bile manjše verske skupnosti do javne RTV, 

saj da jih postavlja v neenakopraven položaj z večjimi. Ugotavljajo, 

da RTV mnogokrat odklanja prevajanje vsebin, ki jih pripravijo 

te skupnosti, obenem pa večje skupnosti omogočajo predvajanje 

njihovih vsebin. Prav tako predstavniki manjših verskih skupnosti 

redko dobijo mesto v verskih ali izobraževalnih oddajah RTV. 

Njihove prošnje so preslišane ali pa zavrnjene brez utemeljitve.  

� Sklepne�ugotovitve

Analiza poročil mednarodnih teles (Odbor za človekove pravice, Odbor 

za ekonomske, socialne in kulturne pravice, Odbor za odpravo rasne 

diskriminacije, Svetovalni odbor Sveta Evrope Okvirne konvencije za 

zaščito narodnih manjšin, Komisar Sveta Evrope za človekove pravice, 

Evropska komisija za boj proti diskriminaciji in ksenofobiji)  za nadzor 

nad stanjem na področju diskriminacije v Sloveniji kaže dokaj neprijetno 

sliko, čemur so pritrdili tudi udeleženci naših aktivnosti. Odzivi Slovencev 

na porast števila priseljencev v zadnjih desetih letih so nacionalistične in 

ksenofobne narave. V primeru poslabšanja ekonomskih razmer v Sloveniji 

bodo prvi grešni kozli za nastalo situacijo prav pripadniki narodnih in 

etničnih manjšin, zato bi bilo nujno potrebno oblikovati in v Državnem 

zboru sprejeti program za sožitje vseh prebivalcev Slovenije, saj je to 

osnova za krepitev kulturnega pluralizma. 

Na vseh seminarjih so se udeleženci strinjali, da je nujno potrebno, da RS 

čim prej ratificira 12. Protokol k Evropski konvenciji za zaščito človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. Protokol je za preprečevanje diskriminacije 

zelo pomemben, saj ščiti pred diskriminacijo vse posameznike, ki se 

nahajajo na ozemlju katere koli države članice Protokola, ne glede na 

državljanstvo, ter postavlja pod nadzor vsa dejanja javnih oblasti. Za 

presojo in kaznovanje rasne in etnične diskriminacije pa je pristojno 

Evropsko sodišče za človekove pravice. 
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� Uvod

Protidiskriminacijska prizadevanja lahko ostanejo le na abstraktnoregulativni 

ravni, če se protidiskriminacijska politika in protidiskriminacijski ukrepi ne 

uresničujejjo tudi v praksi. Pogoj za uspešno zoperstavljanje diskriminaciji 

je torej najprej ustrezna normativna ureditev, nato pa še razumevanje njene 

mentalne strukture same zase in v povezavi z določenimi ekonomskimi, 

socialnimi in političnimi vprašanji. Te je namreč potrebno obravnavati v 

kontekstu domačih in mednarodnih razmer, predvsem pa v odvisnosti od 

vpliva sodobnih mednarodnih integracij oziroma procesa globalizacije.

� O�naravi�diskriminatornih�postopkov�na�
splo{no

Vsak družben odnos se vzpostavlja skozi dva paralelna procesa, in sicer 
proces identifikacije posameznika s posameznikom ali s kakšno skupino 
in proces diferenciacije kot medosebne ali medskupinske primerjave, se 
pravi kot proces istovetenja in razlikovanja. Za oba procesa je značilna 
kategorizacija, tipizacija in stereotipizacija, kar predstavlja bolj ali manj 
parcialno dojemanje stvarnosti in to toliko bolj, kolikor bolj je kompleksna. 
Stvarnost je namreč preveč kompleksna, življenje pa je prekratko, da bi 
jo lahko dojeli v njeni celovitosti. Bolj kot je kompleksna, bolj enostranske 
in poenostavljene so naše predstave o njej.� K takšnim poenostavitvam 
se zatekamo zato, ker rutina vsakodnevnega življenja zahteva hitre in 
enostavne rešitve. Identifikacija in diferenciacija pa sta metodi socialne 
kategorizacije kot psihološkega pripomočka za poenostavljanje in 
razvrščanje med tistim, ki nečemu pripada, in tistim, ki se od tega razlikuje. 
Za takšna poenostavljanja so značilne kategorizacije, tipizacije oziroma 
stereotipizacije, se pravi psihološke kategorije, med katere sodijo tudi 
predsodki. 
Za predsodke velja na splošno, da predstavljajo stereotipna, enostranska, 
dogmatična in apriorna stališča, prepričanja ali sodbe, za katere je 

1 B. Rudolf, Dialektika, založba ČZP Komunist, Ljubljana 1977, str. 41.

Prof.�Dr.�Zlatko�DE`MAN

PREDSODKI�IN�NJIHOV�
DISKRIMINATORNI�POMEN
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značilen dogmatizem in konzervatizem. Za razliko od identifikacije, vodi 
proces diferenciacije do zavračanja vsega, kar ne sodi v posameznikov 
referenčni okvir, v katerem prepoznava svojo osebnostno identiteto in 
znotraj katerega se porajajo tudi predsodki. Pomembna plat tega procesa 
je stereotipno poudarjanje kontrastov oziroma razlik med skupinami, zaradi 
katerih so ali postajajo posamezniki bolj naklonjeni svoji skupini, znotraj 
katere se ocenjujejo po podobnosti, kognitivni skladnosti oz. podobnosti 
stališč ali po medsebojni privlačnosti, kar se odraža skozi naklonjenost, 
favoriziranje in pristranskost. Skozi proces identifikacije in diferenciacije 
se namreč pojavi homogenizacija posameznika s posameznikom ali 
skupino, s katero se identificira ali čuti, da ji pripada po principu sorodnih 
lastnosti. Kot pomemben faktor homogenizacije skupin sta identifikacija in 
diferenciacija pomemben mobilizacijski dejavnik po načelu »mi vi« in hkrati 
s tem kot neizogiben psihološki substrat rasizma, ksenofobije, šovinizma in 
najrazličnejših oblik diskriminacije. 
S primerjavami med skupinami »podeli« posameznik skupini in samemu 
sebi ugodnejšo podobo in samopodobo in s tem občutek večje uspešnosti in 
večvrednosti. Kompleks večvrednosti pa je v bistvu le poglobljen kompleks 
manjvrednosti in je zato kot tak le obrambni mehanizem posameznikove 
identitete. Zato poteka proces diskriminacije na tak način, da se potencirajo 
tiste razlike med skupinami, ki imajo diskriminatorni pomen. Diskriminatorno 
razlikovanje se namreč najlažje doseže na tak način, da se druge ocenjuje 
negativno, sebe ali lastno skupino pa pozitivno.� Predsodki se zato odražajo 
na tak način kot oblika družbene simpatije in antipatije, ki temelji na napačni 
ali pa vsaj pristranski generalizaciji ocenjevanja članov diskriminirane 
družbene skupine. Kažejo se predvsem v nespoštljivem odnosu do drugih 
oz. do drugačnih, npr. pripadnikov drugih narodov, ras, kultur, do oseb z 
drugačnim načinom življenja, religioznimi, spolnimi usmeritvami itd.
Za diskriminatorne predsodke pa je nadalje značilno predvsem to, da so 
običajno vpeti v obsežnejše ideološke sheme, kar pomeni, da so vraščeni 
v nadindividualni sistem družbenega pozicioniranja, v prvi vrsti v ideološke 
sisteme posameznih družb in kulturnih tradicij.� Njihova mentalna struktura 
ima dve sestavini, in sicer, svojo kognitivno in emocionalno komponento. 
Kognitivno komponento predstavljajo stereotipi, ki sami zase nimajo 
diskriminatornega pomena, če niso rigidni, ker ob spoznaju, da so posledica 
napačnih predstav, pod težo avtoritete argumentov brez težav menjajo 
svojo vsebino. Takšno njihovo fleksibilnost pogojuje psihološko dejstvo, da 
niso ujeti v določene čustvene determinante. 
Za mentalno strukturo diskriminatornih predsodkov pa je tipično, da jih poleg 
kognitivne, spoznavne komponente tvori tudi emocionalna ali nagonsko-
afektivna komponenta. Prav ta iracionalna sestavina diskriminatornih 
predsodkov je odločilna za razlikovanje od stereotipov in tistih predsodkov, 

2 M. Ule-Nastran, opomba kot pod 40, str. 315.

3 M. Nastran Ule: opomba kot pod 12, str. 319.
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ki nimajo diskriminatornega pomena. Diskriminacija namreč izvira iz 
predsodkov, stereotipnih predstav, ki vsebujejo regresivne mehanizme, 
zaradi katerih vodijo k primitivnim vedenjskim oblikam z značilno dialektiko. 
Ta poteka od diskvalifikacije z očrnjevanjem oziroma obrekovanjem, 
podcenjevanjem, verbalnimi, realnimi in simboličnimi žalitvami in fizičnimi 
napadi, do eliminacije z razsežnostmi do samega genocidi.� 
Zato tvorijo diskriminatorni predsodki tkivo najmočnejših ideoloških sistemov. 
Izvirajo lahko od koder koli, in sicer iz razredne, stanovseke, nacionalne, 
rasne, verske in spolne pripadnosti ali iz značaja, poklica, stroke, navad itd. 
Dokler gre za vsakdanje situacije, se zdijo predsodki nenevarni, tako da jih 
skoraj ne opazimo. Toda predsodki imajo to neprijetno lastnost, da lahko 
postanejo hitro družbeno vezivo množic, da se širijo kot virusi in lahko dobijo 
epidemične razsežnosti, če jih zajame makroideološki val, oprt na njihovo 
odkrito ideološko in politično instrumentalizacijo.� 
Za vse moderne diktatorje je namreč značilno zanašanje na enostavna gesla, 
ki so ponujala prepričljive, v bistvu preproste formule, v katerih so bile zajete 
tako frustracije kot pričakovanja politično prebujenih množic. Prav uporaba 
preprostih pojmov, floskul, stereotipnih političnih fraz so kot »prepričljiva 
gesla« budila v zgodovini masovno sovraštvo, ki je izviralo vselej iz frustracij 
in zatajevanih čustev. S pomočjo političnega manihejstva (razlage odnosa 
med dobrim in zlim) je bilo dovzetnim množicam mogoče brez večjih težav 
na učinkovit način razložiti sicer zapleteno politično stvarnost.� 
Kot mikroideologije vsakodnevnega življenja lahko diskriminatorni predsodki 
razvijejo zlasti svoj destruktivni učinek, če namreč dobijo legitimnost v 
radikalnih političnih stališčih. Na tak način se jih da demagoško izrabiti 
kot propagandni stroj za mobilizacijo in s tem za uresničitev določenih, 
predvsem parcialnih političnih interesov. Kot takšni naposled postanejo 
običajno tudi zadnje opravičilo najskrajnejših dejanj.�

� Emocionalni�izvor�diskriminacijskih�
predsodkov

Prav zato, ker so diskriminatorni predsodki vpeti v obsežne ideološke 

sheme, preprečujejo posamezniku osveščanje lastnih predsodkiov in s 

tem kritično samorefleksijo. Predsodki so močno zasidrani v nezavedno 

dinamiko emocij in afektov. Zato je spoznanje psihodinamike lastne 

diskriminatorne naravnanosti toliko težje. Uvid v predsodke terja uvid v 

različna travmatična doživetja in izkušnje, ki jih je doživel posameznik 

4 R. Supek: »Društvene predrasude: socialno – psihološka razmatranja«, Radnička štampa, Beograd 1973, 
str. 78.

5 M. Nastran Ule: opomba kot pod 12, str. 299–301.

6 Z. Brzezinski: opomba kot pod 20, str. 29.

7 M. Nastran Ule: opomba kot pod 12, str. 325. 



�����

zlasti v času svojega otroštva in odraščanja, a jih se z mehanizmi izrivanja 

potlačil v nezavedno. Zato so praviloma neuspešni poskusi, da posameznik 

razvije potrebno duševno moč in s tem kritičnen odnos do lastnih 

predsodkov. Nezavedno nakopičeno sovraštvo in najrazličnejše frustracije 

zaradi življenjskih težav in neuspehov potrebujejo namreč nadomestni 

objekt, na katerega se projecirajo lastni strahovi in sovraštvo. 

Zato je izražanje predsodkov ne samo psihološki pripomoček za 

kategorizacijo, samoumeščanje in razvoj osebnostne identitete, temveč je 

hkrati instrument premeščanja agresije iz dejanskih vzrokov na nadomestne 

objekte. Mehanizem transferja in kontratransferja, ki pogojuje prenos 

sovraštva na zunanje objekte, je psihoanaliza že zdavnaj pojasnila in hktati 

s tem dejstvo, da najrazličnejši diskriminatorni predsodki simptomatsko 

razkrivajo poteze kolektivne družbene nevroze, saj povezujejo 

neuravnotežene in nezrele osebnosti, kar pogosto vodi do fuzije primitivne 

mentalitete, značilne za frustrirane posameznike, zavrte v svojih ambicijah, 

razrvane zaradi svojih nerazjasnjenih intrapsihičnih konfliktov in omajane 

v svojih ciljih, kot posledica občutka lastne nemoči. Ta občutek se namreč 

pretvarja v navdušenje nad družbeno močjo in nasiljem.8

Za tak tip avtoritarne osebnosti naj bi bila značilna vrsta psiholoških 

posebnosti, zaradi katerih lažje zapade predsodkom in tudi dalj časa 

ostaja njihov plen.9 Glede na to, da je avtoritarna osebnost v študijah 

o predsodkih največkrat citirana značajska struktura, jo prepoznavamo 

po naslednjih lastnostih avtoritarne osebnosti:10 1. konvencionalnost 

– togo oklepanje vrednot srednjega razreda; 2. podrejanje avtoritetam, 

ki se kaže v nekritičnem sprejemanju avtoritete; 3. spoštovanje oblasti, 

ki temelji na istovetenju s predstavniki oblasti, občudovanju njihove 

moči in odobravanju strogih ukrepov za njeno zaščito; 4. agresivnost, 

izražena v ostrem obsojanju ljudi, ki kršijo konvencionalne vrednote ter 

v prepričanju, da jih je treba strogo kaznovati in odstraniti iz družbe; 5. 

izrivanje (regresija) čustvenega doživljanja, ki se kaže v neobčutljivosti 

do drugih, v odklanjanju subjektivnosti in domišljije ter v nezmožnostih 

predajanja čustvom; 6. projekcija potisnjenih agresivnih teženj v zunanji 

svet, ki vodi do prepričanja o sovražnih namenih drugih; 7. razdiralnost in 

cinizem, ki se kažeta v zavračanju in podcenjevanju humanih vrednot, v 

pomanjkanju zaupanja v človeštvo ter v prepričanju o njegovi zli naravi; 

8. togo mišljenje, praznoverje, stereotipije, prepričanje v mistične vzroke 

dogajanj, vire in vdanost v usodo ter v nadmoč nadnaravnih sil, 9. veliko 

zanimanje za spolne odklone, moralistični odnos do njih ter zagovarjanje 

strogih ukrepov za njihovo odpravljanje.

Na podlagi takšnega pojmovanja tradicionalne socialne psihologije se 

lahko zazdi, da bi, če bi se lahko prekinila ali oslabila zveza predsodkov 

8 R. Supek: opomba kot pod 52, str. 80–81, 256–258.

9 M. Ule-Nastran, opomba kot pod 40, str. 303.

10 T. Lamovec, A. Rojnik: Agresivnost, DDU Univerzum, Ljubljana 1987, str. 92.
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z emocionalnim, nagonsko-afektivnim in nezavednim vrednotenjem 

socialnih zaznav, bil lahko ključni problem preprečevanja diskriminacije 

rešen. Vendar pa je to le na videz res. Za takšno pojmovanje je namreč 

značilno, da locira predsodke predvsem v posameznike in ne v družbo. 

Zato je zožilo etiologijo diskriminatornih predsodkov v sfero individualne 

patologije in tako konstruiralo tipologijo osebnosti, predisponirano za 

tovrstne predsodke. Po tej klasifikaciji naj bi obstajale npr. avtoritarne, 

predsodkom vdane osebnosti, in libertarne oz. tolerantne, do predsodkov 

imune osebnosti. 

To, kar je pri tej klasifikaciji bistveno, je namreč to, da je s premeščanjem 

bistva problema na individualni problem, ostalo prezrto ali spretno zakrito, 

da so diskriminatorni predsodki simptom ne le individualne, temveč tudi 

socialne patologije. Če ostanejo prezrta patološka razmerja moči, konfliktni 

interesi različnih skupin, ki ustvarjajo ugodno ozračje za bohotenje 

diskriminatornih predsodkov, potem to pomeni, da takšna individualistična 

koncepcija o diskriminatornih predsodkih odvrača pozornost od dejstva, 

da so ti vselej družbeno pogojeni.11 

Diskriminatorni predsodki so v prvi vrsti obrambni psihološki mehanizem 

posameznikovega določenega socialnega položaja, ki mu omogoča lažjo 

orientacijo v hladnem in odtujenem ter v veliki meri nerazumevajočem 

in nedoumljivem svetu.12 Prav zato je boj zoper diskriminacijo trd oreh, 

saj zadeva nekatera bistvena eksistencialna vprašanja večno protislovnega 

odnosa posameznik – družba. Problematika zoperstavljanja diskriminacij 

zahteva torej med ostalim tudi odgovor na vprašanje, v kolikšni meri lahko 

kazenskopravna represija prispeva njenemu omejevanju.

� Dileme�v�zvezi�z�represivnim�
zoperstavljanjem�diskriminaciji

Vprašanja, ali je lahko na področju preprečevanja diskriminacije 

sodobno kazensko pravo ustrezen gibalni vzvod od nižje k višji zavesti 

o nevarnosti izražanja diskriminatornih predsodkov, se namreč zastavlja 

s toliko večjim poudarkom, če se upošteva, da ti predsodki, izrinjeni v 

anonimnost, krepijo in ne slabijo. Kar zadeva socialno-psihološki vidik 

predsodkov, je zlasti značilna njihova povezanost z globljimi intenzivnimi 

čustvi, zaradi česar jih je težko spremeniti ali odpraviti, po drugi strani 

pa so vselej odvisni od najrazličnejših ideoloških shem, ki presegajo 

sfero individualnega. Kaznovalni ukrepi, ki sicer utrjujejo normo, da je 

diskriminacija nesprejemljiva, imajo vprašljiv preventivni vpliv. 

Za sodobne predsodke je značilno, da se izražajo simbolno oziroma 

11 M. Nastran Ule: opomba kot pod 12, str. 338.

12 A. Mitscherlich: K psihologiji predsodkov, v zborniku: Predsodki in diskriminacije, v ur. M. Nastran Ule, 
opomba kot pod 40, str.13–61.
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posredno v mnogo bolj prikriti obliki kot tradicionalni predsodki. Ne 

izražajo odkritih negativnih stališč kričavega rasizma,13 ampak se 

vzdržujejo pozitivnih vrednostnih sodb, kar pomeni, da navidez niso tako 

izključevalni, ker temeljijo na prikritem in pasivnem zavračanju, so pa 

zato toliko bolj izmuzljivi. Zato je upiranje diskriminatornim predsodkom, 

stigmatiziranih marginalnih skupin toliko težje, ker nosilci predsodkov v 

vrtincu sodobnih identitet niso več jasno določljive skupine, temveč fluidna 

in neoprijemljiva populacija neartikuliranih fantazmov in strahov.14 

V kriznih situacijah torej lahko pričakujemo ne le več diskriminatornih 

predsodkov, temveč tudi njihovo prevlado v konstrukciji identitete 

posameznika.15 Če se jih javno izraža, še zlasti, če privrejo na dan skozi 

sovražni govor kot največji generator sovraštva, ustvarjajo določeno 

kriminalitetno politično dilemo, na kakšen način naj se ga omejuje, da ne 

bo v nasprotju z ustavno pravico do svobode javnega izražanja. Svoboda 

govora je v ustavi hkrati zagotovljena (39. člen) in omejena (63. člen), 

kazenskopravno pa sankcionirana v 141. členu Kazenskega zakonika (KZ) kot 

kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti in s 300. členom KZ, ki kot kaznivo 

dejanje določa zbujanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva, 

razdora ali nestrpnosti. Izražanje diskriminatornih predsodkov je, kot že 

navedeno, način samoumeščanja skozi proces socialne kategorizacije in 

učinkuje v psihološkem pogledu kot obrambni mehanizem. 

Zato niso vse oblike izražanja diskriminatornih predsodkov enako nevarne 

in to toliko manj, če jih izrekajo osebe brez pomembnejše družbene moči. 

Najbolj nevarna oblika izražanja diskriminatornih predsodkov je, kot 

rečeno, sovražni govor. Ta je namreč najbolj nevaren takrat, kadar prihaja 

iz poglavitnih virov družbene moči: parlamenta, političnih strank, vlade, 

univerze ali verskih institucij, torej iz družbenih sfer, v  katerih se odloča 

o pravicah in možnostih za ljudi. Še zlasti pa je nevaren, če postane orodje 

ali pa celo strategija za pridobivanje in utrjevanje oblasti, saj se tudi skozi 

tak govor lahko oblikuje odnos do stvarnosti in hkrati s tem do resnice. Ne 

glede na to, da je tak govor zunanji izraz neadekvatne in povsem zgrešene 

politike, pa ni brez zagovornikov in nasprotnikov. 

Nasprotniki omejitev trdijo: 1. da je sovraštvo značilno le za nižje sloje, kar je 

posledica revščine, brezposelnosti in pomanjkanja izobrazbe, da sovraštvo 

nastaja zaradi občutka nemoči in ogroženosti ter je zato naravno; 2. zato 

bi prepoved diskriminatornega izražanja zakrila le skrite misli in čustva, 

kajti njihova izraznost ima lahko katarzičen učinek; 3. takšno izražanje 

čustev ima lahko pomembno družbeno funkcijo, ker omogoča spoznanje, 

da je v družbi nekaj narobe in opozarja na naravo, vir sovraštva in njegovo 

intenziteto; 4. s prepovedjo izražanja takih predsodkov bi se onemogočile 

tovrstne refleksije, kar bi imelo za posledico iluzijo o dobri in zdravi 

13 M. Nastran Ule: opomba kot pod 12, str. 325.

14 M. Nastran Ule: opomba kot pod 12, str. 7.

15 M. Nastran Ule: opomba kot pod 12, str. 312.
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družbi; 5. kot takšen je lahko tudi sovražni govor tema za izobraževanje 

in za odgovorno državljanstvo in 6. zato so prepovedi le poenostavljeni 

odgovori, prej čustvena reakcija kot racionalno in argumentirano soočenje 

z družbeno stvarnostjo. 

Prav nasprotno pa se zatrjuje z argumenti, ki bi lahko na prvi pogled 

zagotavljali racionalni temelj za kazenskopravno reakcijo zoper 

diskriminacijo. Ti se opirajo na naslednje premise: 1. sovraštvo vzpodbujajo 

in širijo tisti, ki imajo družbeno moč s tem, ko imajo dostop do javnosti 

preko medijev in katerih beseda ima določen vpliv, to pa nikakor niso 

neizobraženi, nezaposleni in revni ljudje; 2. s sovražnim govorom se 

namerno vzpodbuja občutek ogroženosti s širjenjem predsodkov in 

sovraštva; 3. sovražni govor nima namena odpirati razprav, temveč jih 

definitivno končati; 4. ljudje se sicer lahko zavedajo svojih predsodkov in 

stereotipov in se o njih pogovarjajo, nimajo pa pravice diskriminirati; 5. 

sovražni govor ni področje refleksij, temveč ustvarja realnost, kajti ko ta 

postane legitimen, se pričnejo sovražni govori množiti, ter na tak način 

vzpodbuja in širi sovraštvo in nasilje; 6. zato zagovor svobode sovražnega 

govora ni nič bolj racionalen, ker ignorira trpljenje ljudi, kar pomeni, da 

zahteve po omejitvi niso nič bolj subjektivne, ker se to trpljenje občuti in 

se ga dojema kot posledico sovraštva; 7. omejevanje sovražnega govora 

sodi zato na področje razlikovanja med dovoljenim in prepovedanim 

in  8. takšen moralni imperativ ne omejuje javne besede in pravice do 

svobodnega izražanja misli, temveč oddaja jasno sporočilo, da sovražni 

govor ni legitimen.16 Zato predstavlja torej njegovo omejevanje etično 

normo, ki se jo lahko uči kot vse druge ter se jo v družbeni praksi utrjuje 

tudi s kazenskopravno reakcijo. 

� Sklep

Na diskriminatorne predsodke lahko naletimo v javnem govoru, medijih, 

filmih, popularni kulturi, v pravnem in političnem diskurzu, državnih 

institucijah, znanosti in visoki kulturi,17 kar pomeni, da so na tak ali 

drugačen način sestavni del demokracije kot javnomnenjskega procesa, v 

katerem lahko po eni strani vsak brez strahu izrazi svoje mnenje, po drugi 

strani pa za svoje izjave prevzema odgovornost. Prav dejstvo, da naletimo 

na diskriminatorne predsodke kot sredstvo socialne kategorizacije na tako 

različnih področjih družbenega življenja, zastavlja vprašanje kolizije med 

svobodo izražanja v smislu 39. čl. Ustave in prepovedjo spodbujanja k 

neenakopravnosti in nestrpnosti v smislu 62. čl. Ustave. 

16  Povzeto po V. Leskošek, opomba kot pod 4, str. 90–93. O burnih reakcijah na oprostilno sodbo Roma, 
ki je imel spolne odnose z dvanajstletno deklico, s katero je bil po romskih običajih poročen, gl. Z. 
Dežman: Razlogi za odločitev sodišča, ki je vznemirilo domačo in tujo javnost, Pravnik, letnik 53, št. 
4/5, str. 260–276. 

17  M. Nastran Ule, opomba kot pod 12, str. 7.
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Zato je dolžnost kazenskega prava, da določi meje kriminalnosti na področju 

javnega diskurza, v katerega se vpletajo diskriminatorni predsodki. Ta naloga 

ni težka, kadar je zlorabljena svoboda izražanja za vzpodbujanje nestrpnosti 

k nasilju ali celo vojni, saj je takšno ravnanje zoper temeljna civilizacijska 

načela. Problem pa postane subtilnejši, če so izraženi predsodki, simptom 

občutka ogroženosti določenega dela populacije. V takšnih primerih je 

dolžnost sodobne politike, da upošteva, da so diskriminatorni predsodki ne 

le individualno, temveč predvsem družbeno pogojeni in da je poglavitnega 

pomena predvsem to, da se prepreči njihova institucionalizacija, oprta na 

določene vire družbene moči.

To, kar je na področju preprečevanja diskriminacije lahko danes 

vzpodbudno, so prav vrednote evropske kulture, ki se oblikujejo skozi 

proces razvoja parlamentarne demokracije, delitve oblasti, neodvisnosti 

sodstva, zagotavljanju proceduralne enakosti in v tem okviru pozitivne 

diskriminacije šibkejših, odprtosti duha, pluralizacije, individualizacije, 

sekularizacije in osvobajanja dogem z najrazličnejšo vsebino. To kar 

lahko bistveno prispeva k zmanjševanju predsodkov je demistifikacija 

diskriminiranih skupin in vzpostavitev medsebojnega kontakta. 

Na področju sodobne socialne psihologije se je oblikovalo spoznanje, da 

zmanjšuje diskriminatornost občutek konaktivne skladnosti. Celo v ZDA se 

belci do črncev in obratno manj diskriminatorno naravnani, če ugotovijo, 

da imajo v zvezi z istimi vprašanji ista stališča. Zato sta v boju zoper 

diskriminacijo lahko uspešna metodologija kontakta in skupnega učenja. 

Kontaktna strategija namreč dokazuje, da število medosebnih kontaktov 

in prijateljskih zvez pozitivno učinkuje na preprečevanje diskriminacije, 

če je oprta na deministifikacijo diskriminiranih skupin. 

Obe strategiji sta relativno uspešni, če imata močno družbeno in 

institucionalno podporo.18 Zato se tudi na tem področju lahko uveljavlja 

kazenska represija kot skrajno sredstvo za preprečevanje najekstremnejših 

oblik izražanja diskriminatornih predsodkov. Za sodobne predsodke pa je 

naposled značilno tudi to, da se ob ustrezni reakciji civilne družbe nanje 

hitro pritajijo oz. umaknejo z javnega prizorišča, kar je po moji oceni tudi 

najbolj učinkovit preventivni ukrep zoper diskriminacijo. 

Prav razvoj participativne demokracije, individualizacije in pluralizacije 

je namreč tisti, ki lahko morda na najbolj učinkovit način prispeva, da 

diskriminatorni predsodki niso oz. ne bodo več tako čvrsto »družbeno vezivo« 

množic, kot je to značilno za totalitarne režime, v katerih v najrazličnejši 

obliki pritiskov oblasti vodijo do premeščanja agresivnosti v nemoči pred 

oblastjo na diskriminatorne objekte. To, kar je bistveno pri preprečevanju 

diskriminacije je, da izgubijo tovrstni predsodki svoj mobilizacijski pomen. 

Izrivanje predsodkov v anonimnost vsakdanjega življenja v nereflektiranost 

vsakdanjega govora in pogovora namreč diskriminatornim predsodkom ne 

zmanjšuje moči, temveč prav paradoksalno povečuje njihovo moč in vpliv. 

18 M. Ule Nastran opomba, kot pod 40, str. 318.
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Zato utegne imeti tudi kazenskopravna reakcija nanje prav nasproten učinek. 

Že represivno zoperstavljanje diskriminacije v šoli kaže, da disciplinsko 

kaznovanje to problematiko ne rešuje, temveč jo celo poglablja.19 Zato je 

lahko kazenskopravna reakcija na izražanje diskriminatornih predsodkov 

tudi v tem pogledu le skrajno sredstvo kriminalitetne politike. Vsa teža 

zoperstavljanju diskriminacij ostaja torej predvsem v domeni smotrne 

demokratične politike, ki tvorno podpira koncept pravne in socialne 

države v vsakodnevni družbeni praksi. Morda lahko le tak razvoj privede 

nekoč do spontanega spoznanja, da ne izgubimo ničesar, če izgubimo 

diskriminatorne predsodke. 
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� Uvod

Po Ustavi Republike  Slovenije je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, le 

na območju občin, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, 

je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina (11. člen). Tujci imajo v 

Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene 

z ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo 

državljani Slovenije (13. člen). Ustava RS še posebej zagotavlja uresničevanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsakega posameznika ne glede 

na to, ali je državljan Republike Slovenije ali ne, razen, če v ustavi 

izrecno ni določeno, da je določena pravica pridržana državljanom RS. 

V zvezi s problematiko, ki je opredeljena v naslovu tega prispevka, je 

potrebno opozoriti predvsem na določila 60., 61., 62. člena Ustave RS, 

ki opredeljujejo pravico vsakega, da izraža pripadnost svojemu narodu 

ali narodni skupnosti ter da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj 

jezik in pisavo (61. člen) ter pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in 

dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo 

javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določi zakon. Za 

pravico izražanja narodne pripadnosti ni potreben noben zakonski predpis, 

gre za izvirno pravico, ki jo lahko vsak individualno uporablja in uveljavlja. 

Zaradi izražanja narodne pripadnosti posameznik ne sme biti prizadet.20 

Zlasti pa to ne sme biti povod za spodbujanje k neenakopravnosti in 

nestrpnosti med ljudmi. 

Glede uresničevanja pravice posameznika, da lahko v postopkih pred 

državnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno službo, uporablja svoj 

jezik in pisavo, pa je potreben poseben  zakonski predpis glede na to, da 

omenjena ustavna določba ni takšne narave, da jo je mogoče neposredno 

uporabljati. Kadar gre  za pripadnike italijanske in madžarske narodne 

skupnosti v Sloveniji, ki imajo status avtohtonih skupnosti in manjšin, 

urejajo ustava in zakoni pravico do uporabe svojega jezika na območju, 

20 V zvezi s tem je treba opozoriti, da v Sloveniji izražanje pripadnosti drugemu narodu ni preprosto. 
Okolje pozitivno ne sprejema osebe, ki jasno opredeljuje pripadnost drugemu narodu. Že članstvo v 
društvu, ki se  v imenu opredeljuje kot  nacionalno, je predmet kritike in ugovorov, saj tisti,  ki živijo 
že desetletja v Sloveniji, nimajo kaj iskati v takem društvu. Poseben problem pa je splošno spreminjan-
je,  zlasti v medijih, priimkov na ć v priimke s č. S pravilnim pisanjem priimka se tudi izraža pripadnost 
določenemu narodu. 
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kjer takšna skupnost živi. Glede uporabe jezika ostalih pripadnikov 

narodov ali narodnih skupnosti pa ni posebnih zakonskih predpisov, čeprav 

bi moral biti v skladu z 62. členom sprejet tovrstni zakon. Res je, da je 

mogoče najti vsebino omenjene ustavne določbe v zakonskih predpisih, ki 

urejajo sodne in upravne  postopke in ki praviloma opredeljujejo pravico, 

kdaj ima posameznik pravico izražati se v svojem jeziku in za to uporabiti 

tolmača ali drug način komuniciranja ali sporazumevanja.

 

� Neprimerna�opredelitev�pripadnikov�
drugih�narodov�in�narodnih�skupnosti�
kot�Neslovencev

V začetku 90. let se je v medijih, strokovni literaturi, v političnih govorih 

začel uporabljati poseben pojem Neslovenec (pisano z veliko začetnico). 

S tem pojmom se označujejo vsi pripadniki drugih narodov in narodnih 

skupnosti, ki po narodnosti niso Slovenci. Pogosto se v skupino Neslovencev 

uvrščajo državljani RS, ki se svobodno izrazijo kot pripadniki drugih etničnih 

narodov. Menim, da je uporaba tovrstnega izraza, tovrstnega pojma pravno 

sporna, v vsakem primeru pa ni primerna pri opredeljevanju pripadnikov 

drugih narodov. V pravnih tekstih RS ni mogoče najti besede Neslovenec. V 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika se s to besedo opredeljujejo osebe, 

ki niso Slovenci.21 

V drugih državah  ni najti besede, ki bi se pisala z veliko začetnico (vsaj 

kolikor je meni znano) in s katero bi se opredeljevali občani in državljani, 

ki narodnostno ne pripadajo večinskemu narodu. Uporaba izraza je 

neprimerna predvsem zaradi tega, ker ne obstajata narod in narodna 

pripadnost, ki bi se opredeljevala kot Neslovenska. Ne obstaja poseben 

neslovenski jezik, ne obstaja posebna kultura, neslovenska tradicija. Ob 

narodu je vedno nekaj, kar mu pripada, kot so jezik, kultura, zgodovina, 

tradicija idr. Praktično, kadar se posameznika opredeli kot Neslovenca, 

to pomeni, da ne pripada nobenemu. Pripadnost določenemu narodu 

pa je temeljna pravica človeka, ki je z ustavo tudi zagotovljena. Če ima 

vsak pravico po ustavi, da izraža pripadnost svojemu narodu ali narodni 

skupnosti, potem je vsaj sestavni del kulture drugih, da to pripadnost 

prepoznajo po jasni označbi narodnosti. 

Številni pripadniki drugih narodov v Slovenji se čutijo prizadeti zaradi 

takšnega pavšalnega, neprimernega opredeljevanja, čeprav se pogosto 

zagovarja, da se ta izraz uporablja zaradi tega, ker je to racionalno, vendar 

menim, da tehnika  racionalnosti v jeziku ne more zanemarjati temeljnih 

pojmov, ki jih uporabljajo ustava in pravni sistemi, to pa so preprosto 

pripadniki drugih narodov in narodnih skupnosti, tako kot opredeljuje sama 

ustava. Zanimivo je, da se pogosto tudi v sodnih upravnih odločbah oseba 

21 Glejte podrobneje v  Slovar slovenskega knjižnega jezika, DZZS, 1994, str. 667.
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ponekod tudi označuje kot Neslovenec. Menim, da bi na to morali biti pozorni 

predvsem politiki, mediji in varuh človekovih pravic. Če opredeljujemo 

pripadnike drugih narodov kot Neslovence, je razumljivo, da kot taki  ne 

morejo zahtevati, da gojijo in izražajo svojo kulturo, uporabljajo svoj jezik 

in pisavo, ker enostavno neslovenske kulture in jezika ni. 

Glede na to, da je Slovenija v svoj pravni sistem zaščite pripadnikov 

drugih narodov uvedla v mednarodnem pravu neznan pojem avtohtonosti, 

je zaščita pripadnikov italijanske, madžarske, delno tudi Romov, pravno 

relativno dobro urejena. Tem pripadnikom je zagotovljena pravica do 

šolstva, medijev, dvojezičnega poslovanja, uporaba narodnih simbolov 

svojih narodov in svojih matičnih držav in dvojno glasovalno pravico s 

posebnim sedežem za poslanca manjšine v Državnem zboru. 

Čeprav v Sloveniji živijo pripadniki drugih narodov v veliko večjem številu, 

pa se omenjenim pripadnikom ne priznava nobena posebna pravica, 

zlasti pa ni mogoče govoriti o kakršni koli »pozitivni« diskriminaciji, ki 

bi zagotavljala pravice precej visokega odstotka populacije v strukturi 

slovenskega prebivalstva. Tu odmislimo različne strokovne argumente o 

spornosti pojma avtohtonosti, čeprav bi uporaba kriterijev avtohtonosti 

verjetno pripeljala do tega, da so tudi nekateri pripadniki drugih narodov 

v Sloveniji avtohtoni.22 

V evropskih strokovnih krogih pa se pogosto postavlja logično vprašanje, 

kako to da v Sloveniji ni več  manjšin, če pa ni sporno, da so na tem 

prostoru vedno živele  mešanice narodov; danes Italija priznava nekaj 

več kot 10 manjšin, Hrvaška 22, Madžarska prav tako, Avstrija po ustavi 

priznava 5, le v Sloveniji teh manjšin ni, razen dveh.23

O Hrvatih v Sloveniji v dnevnih medijih neposredno nimamo podatkov o 

enakem obravnavanju pripadnikov tega naroda glede na takratni odnos 

jugoslovanskih političnih oblasti do hrvaške populacije. 

Zanimivo pa je, da je slovenska oblast v postopku pristopa EU v nekaj 

mesecih »priznala« avstrijsko manjšino s sklenitvijo posebnega kulturnega 

sporazuma z Avstrijo glede pripadnikov avstrijskega naroda, čeprav 

je ta manjšina številčno, v primerjavi s številom drugih pripadnikov, 

minimalna.24 Odnos do vprašanja izobraževanja pripadnikov drugih narodov 

je predvsem politično vprašanje. Pripadnike hrvaškega in srbskega naroda 

se opredeljuje kot »tipični imigrantski skupnosti«, čeprav ti skupnosti živita 

22 Popisi prebivalstva iz časa Avstrije, 1846,  poznajo na Kranjskem  okrog 17.000 »Srbohrvatov«, kar je 
takrat bilo 3,79 % celotnega prebivalstva.  Zgodovinsko je tudi znano,  da je leta 1880  bila ustanovljena  
tudi osnovna šola v srbskem jeziku v Bojanovcih. Tomislav Šuljić, Tiha asimilacija, Mladina, 8. 8. 2005. 
1994, str. 667.

23 Zanimivo je, da je v slovenskih medijih nedavno bilo javno govora o pripadnikih drugih narodov, če 
samo citiram Delo, 16. 10. 1990, ki poroča, da sta Milan Kučan in dr. Dušan Plut obiskala belokranjske 
Srbe. V članku je govora,  da se belokranjski Srbi ne čutijo ogrožene. V arhivu v poročilu o plebiscitu 
1990 je zapisan  stavek: ˝Belokranjski Srbi odločno za samostojno Slovenijo.̋  Po tem, ko je prišlo do 
osamosvojitve, h kateri so pripomogli tudi pripadniki drugih narodov in narodnosti, pa se pripadniki 
drugih narodov sploh ne imenujejo, razen z uvrščanjem vseh  v nepoznano in neobstoječo skupino 
naroda Neslovenci. 

24 To je v skladu z ugotovitvijo Cankarja, ki je o južnih Slovanih zapisal: »Po krvi smo si bratje, po jeziku 
vsaj bratranci, po kulturi, ki je sad večstoletne separatne vzgoje, pa smo si med seboj veliko bolj tuji, 
nego je tuj naš gorenjski kmet tirolskemu ali pa goriški viničar furlanskemu«. Cankar I., 1913, Slovenci 
in Jugoslovani v Ivan Cankar, Očiščenje in pomlajevanje, 1976, Ljubljana, DZS, str. 97.
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tukaj, v Sloveniji, že najmanj dve generaciji, da posebej ne govorimo o že 

omenjenem nespornem dejstvu, da so sigurno pripadniki teh narodov tudi 

v preteklih stoletjih živeli na tem območju.

� Skrb�za�izobra`evanje��v�jeziku�drugih�
narodov

Bistvena sestavina kulture je izobraževanje. Po Ustavi RS je izobraževanje 

svobodno, s tem da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira 

iz javnih sredstev, država pa ustvarja možnosti, da državljani lahko pridobijo 

ustrezno izobrazbo (57. člen). Čeprav je izobraževanje podrobneje urejeno 

v številnih predpisih, pa ni zaslediti posebnih določb, ki bi se nanašale na 

izobraževanje oseb, ki izražajo pripadnost drugim narodom ali narodni 

skupnosti, čeprav je v 61. členu Ustave RS izrecno zagotovljena pravica vsakemu, 

da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.25 Razumljivo je, 

da ni mogoče izražati svoje kulture in uporabljati svojega jezika in pisave, 

če ni zagotovljeno izobraževanje v kulturi posameznega pripadnika druge 

narodne skupnosti in uporabljati svoj jezik ter pisavo, če v času izobraževanja 

ne morejo pridobiti izobrazbe o svoji kulturi in o svojem jeziku. 

Slovenija je sprejela in ratificirala Okvirno konvencijo o pravicah narodnih 

manjšin, ki v svojem 14. členu določa, da se »pogodbenice zavezujejo, da 

bodo priznavale, da ima vsak pripadnik in pripadnica narodne manjšine 

pravico, da se nauči jezika svoje manjšine. Na območjih, na katerih že po 

tradiciji ali večjem številu živijo pripadniki narodnih manjšin, in če je za to 

dovolj zahtev, si pogodbenice prizadevajo, da v okviru svojih izobraževalnih 

sistemov v kar največji možni meri zagotavljajo, da imajo pripadniki narodnih 

manjšin enake možnosti za učenje jezika manjšine ali z izobraževanjem v 

tem jeziku«. 

Pri problemu novodobne manjšine se je Slovenija zavezala, da omogoča 

pripadnikom drugih narodov, da se naučijo svojega jezika. Pri tem pa 

je treba opozoriti, da se je Slovenija v postopku ratifikacije omenjene 

konvencije tej obvezi enostavno izognila s tem, da se je sklicevala na 

ustavo in zakonodajo ter v ratifikacijski listini sporočila, da ni v Sloveniji 

nobenih pripadnikov drugih manjšin, razen tistih, ki jih priznava ustava. 

To pomeni, da je ta konvencija zaradi stališča slovenske vlade, da se 

konvencija nanaša samo na omenjeni dve manjšini in delno Rome, 

praktično za pripadnike drugih narodov pravno  neuporabna.26 Pri tem pa 

se je pozabilo, da 2. člen omenjene konvencije govori o dobri veri pri 

25 Na področju izobraževanja pripadnikov drugih narodov je potrebno tudi spoznati dejstvo, da je osnovna 
šola Prežihovega Voranca v Ljubljani 1953  pričela pouk v slovenskem in srbohrvaškem jeziku. Konec 
80-ih let se je v njej šolalo okoli 6000 učencev. Da bi 1992 bilo šolanje v tem jeziku, s sklepom takratne 
Ljubljanske občine center odpravljeno, češ, da se šolanje v srbohrvaškem jeziku ne prilega učencem, 
»ki so dobili državljanstvo Slovenije«. 

26 Pri tem pa ne gre pozabiti, da je svetovalni odbor pri Svetu  Evrope zavzel stališče,  da ima tovrstna 
izjava le pomen deklaracije, ne pa pravno znanega pridržka (rezervation). 
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uporabi določene konvencije in da takšno stališče slovenskih oblasti do 

konvencije ne moremo oceniti, da je v duhu dobre vere.

Okvirna konvencija določa, da država to konvencijo uporablja samo za 

tiste, ki jih pač priznava. Pri tem pa je treba opozoriti na 61. člen Ustave, 

kateri pa ne omejuje  pravice, da se pripadnikom drugih narodov omogoči  

spoznavanje  svojega jezika in da se ustavna določba ne nanaša le na  

priznane manjšine. 

Iz stališč Sveta Evrope o uresničevanju Okvirne konvencije o pravicah  

narodnih manjšin pa je mogoče ugotoviti, da država res lahko opredeli 

kriterije za uporabo konvencije, vendar to ne sme biti vir samovoljnega in 

nepravičnega razlikovanja. Svetovalni odbor je pozval Vlado RS, da sprejme 

bolj vključujoč pristop in bolje poskrbi za potrebe pripadnikov drugih 

narodov iz območja bivših jugoslovanskih republik.27 

Iz Evalvacijskega  poročila komisarja za človekove pravice pri Svetu Evrope v 

Sloveniji 2003–2005 je prav tako zaznati, da komisar »obžaluje nenaklonjenost 

Vlade RS o krepitvi režima zaščite manjšin in spodbuja slovenske oblasti 

h konstruktivnemu dialogu z vsemi manjšinskimi skupinami o potrebnih 

ukrepih za izboljšanje položaja vseh manjšin v Sloveniji«.28

To pomeni, da z vidika mednarodnih aktov tudi stališča, ki so oblikovana v 

EU, niso sporna, da bi Slovenija morala pomagati pri spoznavanju kulture, 

pomagati pripadnikom drugih narodov, da se v času izobraževanja spoznajo 

s kulturo in jezikom svojega naroda. 

� Pasivnost�dr`ave�in�samoorganiziranje�
dodatnega�pouka

To nalogo, ki je primarno naloga državne skupnosti, izvršujejo v Sloveniji 

posamezna kulturna društva z velikimi težavami in ovirami. Res je, da država 

ne ovira aktivnosti društva na tem področju, vendar pa do tega nima jasno 

opredeljenega stališča, še manj pa kakršne koli pravne norme, ki bi urejale 

to področje. 

Zavedati se moramo, da zaradi negativnega družbenega mnenja v okolju do 

vseh drugačnih, zlasti pa »čefurjev« in »južnih bratov«, država ne podpira 

sistemsko omenjeno obliko izobraževanja. V praksi se društva, ki to organizirajo, 

srečujejo s čisto praktičnimi vsakodnevnimi problemi s starši in otroki, ki čutijo, 

da v osnovi šoli takšno dopolnilno izobraževanje v jeziku in kulturi svojega 

naroda v slovenskem družbenemu okolju ni pozitivno ocenjeno.

S tem v zvezi podajamo preprosto pobudo, da Ministrstvo za šolstvo 

27 (Glej podrobneje Ferenc  Hajos, Stališča sveta Evrope v uresničevanju okvirne konvencije o pravicah 
narodnih manjšin v zborniku, Diskriminacija na etnični in verski osnovi v Sloveniji, Iscomet, Maribor, 
2006,  str. 56).

28 Podrobneje  glej Relevantni deli Evalvacijskega  poročila komisarja za človekove pravice pri Svetu 
Evrope v Sloveniji 2003–2005  v zborniku, Diskriminacija na etnični in verski osnovi v Sloveniji, Iscomet, 
Maribor, 2006, str. 60.
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ali pa župani posameznih mest, v katerih je koncentracija potencialnih 

kandidatov za to izobraževanje večje, javno povabijo pripadnike drugih 

narodov, da se njihovi otroci vključijo v takšno dopolnilno izobraževanje 

in da določijo, vsaj v večjih mestih, osnovne šole, ki bi bile dolžne to 

izvajati, ne pa to prepustiti volji posameznih direktorjev in pa sposobnosti 

posameznega narodnega društva, da se s tem ukvarja. 

Vidimo, da sedanji način pasivnosti državnih organov ter z zadržanim 

dovoljevanjem, da to izobraževanje organizirajo posamezna društva po 

posebnih dogovorih s posameznimi šolami,  ni v duhu omenjene konvencije 

in v dobri veri spoštovanja njenega  14. člena. 

Starši otrok pripadnikov drugih narodov, če bi bili pozvani s strani države 

ali vodstva določenega mesta, bi bistveno drugače reagirali na vabilo, da 

otroke vključijo v dodaten pouk jezika in kulture svojega naroda. 

� Zapleteni�postopki�pridobivanja�pomo~i

Z izobraževanjem in spoznavanjem kulture pripadnikov drugih narodov 

se nesistematično ukvarjajo kulturna in druga društva, katerih člani so 

praviloma pripadniki določenega naroda. Po nekaterih podatkih je v 

Sloveniji organizirano okoli 50 društev pripadnikov drugih narodov, ki se 

ukvarjajo s kulturo svojega naroda. Pridobivanje finančnih sredstev s strani 

različnih organov v RS je tako administrativno zapleteno, da bi društva 

morala imeti zaposlenega posebnega človeka, ki bi bil sposoben izdelovati 

programe, pisati poročila o izvajanju in podobno, pri čemer pa so kriteriji 

za pridobitev sredstev zelo rigorozni. 

Nekatera društva zaradi administrativnih postopkov o načinu financiranja, 

ki pa je minimalno, tudi opuščajo delovanje  in poskuse, da si pridobijo 

kakršna koli sredstva. 

Države pripadnikov drugih narodov v Sloveniji pa tudi ne poskušajo v 

večji meri v nedržavnem dialogu opozarjati na ta problem, še manj pa to 

posebej financirati oziroma financirati delovanje kulturnih društev. 

Skratka, kadar govorimo o izobraževanju in možnosti izobraževanja 

pripadnikov drugih narodov v jeziku naroda, kateremu pripadajo, v Sloveniji 

ni niti sistemsko niti drugače urejeno, čeprav je v duhu omenjene okvirne 

konvencije o pravicah narodnih manjšin Slovenija prevzela obveznost, da 

bo za to poskrbela, to ji nalaga tudi ustava.

To vprašanje je enako kot ostala vprašanja kulturne vzgoje in je povezano  

s pravnim statusnim položajem  pripadnikov drugih etničnih skupin. To 

je vprašanje, o katerem danes ni možen dialog, ker država sploh ne želi 

pogovora o teh vprašanjih.29

29 Na srečanju predstavnikov Slovenije s predstavniki drugih držav, katerih pripadniki živijo v Sloveniji, 
se pogosto poudarja, da so pripadniki drugih narodov  most med narodi, ki prispeva k  medsebojnemu 
sodelovanju, vendar pa je to samo vljudnostna fraza, kajti takšnega mostu  ni  možno graditi, ker ni  
volje za njegovo gradnjo. 
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� Nujnost�dialoga�o�odprtih�vpra{anjih

Podrobnejša analiza posameznih odnosov in položaja posameznih skupin 

pripadnikov drugih narodov bi pokazala, da obstajajo številna odprta 

vprašanja praktičnega uveljavljanja ustavnih  pravic in da ta vprašanja 

niso samo pravni problem, temveč tudi sociološki in družbeni problem. 

Pri tem moramo opozoriti še na dejstvo, da bo Slovenija do leta 2020 

potrebovala in sprejela več kot sto tisoč ljudi, ki bodo prihajali iz drugih 

držav, praviloma iz sosednjih držav. Ne smemo dovoliti, da Slovenija 

zavzame stališče, da potrebuje le delavce, zanemarila pa naj bi dejstvo, 

da imajo ti delavci kot ljudje svoje potrebe. Znano je, da smo v preteklosti 

vabili delavce v Slovenijo, prišli pa so ljudje.30 Ljudje iz drugih sredin 

potrebujejo zadovoljevanje določenih pravic, ki jih zagotavlja današnja 

stopnja družbenega razvoja in  pravni okvir. 

Zanimivo, da doslej pripadniki drugih etničnih skupin v Sloveniji  niso zaradi 

političnih razmer postavljali tega vprašanja kot prioritetno vprašanje, 

vendar pa menim, da prihaja čas, ko omenjene skupine lahko in morajo 

poskušati uveljaviti minimum pravic, ki jim pripadajo na podlagi prevzetih 

pravnih obveznosti Slovenije, in država bo morala ponuditi vsaj dialog ter 

zagotoviti vsaj tiste minimalne standarde, ki jih  Evropa priznava. 

Pripadniki drugih narodov v Sloveniji lahko utemeljeno postavljajo 

vprašanje kot davkoplačevalci. Ali nimajo pravice tudi, da s tem denarjem 

plačujejo ne samo učenje večinskega jezika, temveč tudi učenje lastnega 

maternega jezika. Pravica do učenja jezika velja za priznane manjšine in 

če se te financirajo, je razumljivo, da lahko tudi pripadniki nepriznanih 

manjšine postavijo vprašanje, zakaj se ne financira tudi učenje jezika 

nepriznane manjšine. 

Na tem področju ni mogoče sprejeti teze o liberalni nevtralnosti in da je 

politika tista, ki spodbuja samo tiste načine življenja, ki ustrezajo njeni 

narodnotvorni politiki. Nedvomno gre za prisotnost, da pod pojmom, 

da se zlasti 2. in 3. generacija asimilirata, čeprav se govori o integraciji 

pripadnikov neavtohtonih ali etnično in kulturno različnih državljanov, 

gre pa v osnovi za tiho asimilacijo. Sedanje stanje lahko opredelimo kot 

strukturno nepravičnost v slovenski družbi, v zvezi, s katero pa je treba 

vsaj vzpostaviti dialog in začeti diskusijo, kajti pri tem bo do takšne 

diskusije moralo priti. 

Avtorji, ki se ukvarjajo s to problematiko opozarjajo, da konvencija sicer 

morda pravno res ne obvezuje, da ponudi roko drugim narodnim etničnim 

skupnostim za učenje jezika, vendar pa konvencija tudi ne dovoljuje, da 

se vzpostavi lastna socialna kultura.

30 »Novodobne manjšine so za Slovenijo dobre samo kot naivna delovna sila in potrošniki – radi bi jim kaj 
prodali, njihove pravice pa ne zanimajo nikogar.« (Igor Mekina, Neenakopravne manjšine, Mladina, 26. 
10. 2001).
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� Uvod

Vzgojo opredeljujemo kot pedagogovo namerno dejavnost, utemeljeno 

na univerzalnih vrednotah. Gre za eno najbolj zahtevnih človekovih 

dejavnosti, z rezultati katere vzgojitelji nikoli nismo v popolnosti 

zadovoljni. Zato teorija vzgoje velik pomen pripisuje kakovosti vzgojnega 

procesa in raziskuje pogoje, pod katerimi ga je mogoče kakovostno voditi. 

Naloga družbe in šole je, da zagotovi čim boljše pogoje za vzpostavljanje 

zaželene vzgojne dejavnosti, v našem primeru vzgoje za sožitje, enemu 

izmed vzgojnih ciljev slovenske šole, zapisanemu tudi v zakonih. Prispevek 

seznanja bralca s pogoji za vzgojno delovanje in skuša odgovoriti na 

vprašanje, v kolikšni meri v Sloveniji te pogoje dejansko zagotavljamo.

� Pogoji�u~inkovitega�vzgojnega�delovanja

V pedagogiki izhajamo iz teze, da sta vzgoja in izobraževanje odvisna od 

družbe in sta kot takšna vedno vezana na druge družbene pojave. Zato ju 

je nemogoče razumeti neodvisno od družbe, njene strukture in sprememb. 

Kljub temu ne velja, da sta z družbo povsem determinirana. Poznamo 

številne raziskave, ki dokazujejo, da ima šola transformativno moč – da 

torej lahko do določene mere dosega takšne vzgojne in izobraževalne cilje, 

ki jih družba sicer ne podpira. Zato pravimo, da ima šola, tako učitelji kot 

učenci, ki v njej delujejo, tudi subverzivno moč.

V zadnjih letih se tovrstne raziskave usmerjajo na področje potenciala, 

ki ga ima šola pri preseganju negativnih učinkov družbene razslojenosti 

na učni in karierni uspeh učencev. Trenutno je v svetovnem merilu 

opaziti relativno visoko stopnjo optimizma – potencial šole pri preseganju 

razrednih razlik naj bi bil relativno visok. Dokaze raziskovalci vidijo v 

rezultatih mednarodnih merjenj znanj, ki kažejo, da primeren ustroj šole 

lahko znatno zniža razlike med uspehom učencev, ki prihajajo iz večinskih 

in manjšinskih socialnih skupin (pri nas npr. Gaber, 2006; Peček, Lesar, 

2006 idr.). Pa vendar šolski sistemi, ki jim to uspeva in ki hkrati veljajo tudi 

za najbolj učinkovite sisteme, pripadajo državam, ki jih druži podoben 
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skupni imenovalec – predanost enakosti in socialna država. Zato še vedno 

ne moremo iti mimo Athusserjevega utemeljevanja (1980), da je vpliv 

nadstavbe na bazo le tolikšen, kolikor ga baza dopušča. 

Govorimo lahko o dveh temeljnih pogojih, pod katerimi je mogoče v šoli 

uresničevati vzgojne in izobraževalne cilje. Prvi pogoj je enotnost med 

družbo in šolo, pri vzgojnih ciljih gre predvsem za skupne vrednote in 

civilizacijske norme, ki jih država udejanja na vseh ravneh uravnavanja 

bivanja svojih prebivalcev. Drugi pogoj je enotnost vzgojnega delovanja v 

šoli – bolj  ko so vzgojni dejavniki enotni, večja je verjetnost, da bo vzgoja 

uspešna. Enotnosti v celoti sicer ni mogoče doseči, saj so protislovja 

inhernetni del edukacijskih smotrov (Schmidt, 1975). 

� Pojem�in�pogoji�za�udejanjanje�vzgoje�za�
so`itje�med�razli~nimi

Tradicionalna evropska humanistična pedagogika je cilje vzgoje in 

izobraževanja iskala v raziskovanju človekove duševnosti in duhovnosti 

in jih oblikovala glede na pogled na človekove potrebe po duhovnem in 

moralnem razvoju. Vzgojo je razumela kot proces napredovanja k človeški 

odličnosti, ki se kaže v razvoju kulture in civilizacije. Vzgojnih ciljev ni 

povezovala z neposrednimi družbenimi potrebami. Ko pa je pedagogika 

sprejela sociološka spoznanja o družbeni pogojenosti vzgojno-izobraževalne 

prakse in še zlasti v času, ko je šolstvo postalo vse bolj množično, so 

v ospredje začeli prihajati socialni vidiki izobraževanja. To pomeni, da 

cilji vzgoje in izobraževanja niso več avtonomno postavljeni, ampak jih 

sodoločajo funkcije, ki jih množična šola dobi v sodobni družbi. Prav zaradi 

sociologije in njej sorodnih ved je rdeča nit večine pedagoških prizadevanj 

postala težnja po demokratizaciji šolstva – po uresničevanju načela enakih 

možnosti in načela pravičnosti (Medveš, 1987). To je pomenilo velik 

preobrat v utemeljevanju izobrazbe, ki je postala po Medveševih besedah 

»mehanizem za razreševanje problemov socialnega sistema v celoti […], 

proces, ki se pojavlja na meji med sistemom in življenjem« (ibid.: 170).

Glavni motiv za povečanje pozornosti vzgoji za sožitje med različnimi 

gotovo prihaja od zunaj – prinaša ga razvoj »filozofije« človekovih pravic 

in nanje vezanih civilizacijskih in pravnih norm ter pojava množičnih 

migracij, ki ga povzročata globalizacija in korporativizacija. Družba pred 

šolo postavlja zahtevno nalogo: od nje terja, da nauči mlade ljudi živeti 

v sožitju z različnostjo, naučila naj bi mlade, da se različnosti ne bojijo 

in jo razumejo, da prepoznavajo diskriminatorne prakse in se jim znajo 

izogibati ter da znajo voditi demokratični diskurz.

�
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� Ali�v�Sloveniji�izpolnjujemo�pogoje�za�
vzpostavitev�vzgoje�za�so`itje?

Zanima nas torej, ali različne ravni šolskega sistema delujejo enotno v 

smislu vzpostavljanja pogojev, pod katerimi lahko učitelj vzgaja učence 

v duhu vzgoje za sožitje med različnimi. Osredotočili se bomo na etnične 

oz. kulturne manjšine, čeprav enaka logika velja za vse manjšinske 

skupine. Pogledali si bomo nekaj sporočil, ki tvorijo temelj za omogočanje 

oz. onemogočanje vzgoje za sožitje. Vrednostna sporočila do učitelja in 

učenca prihajajo iz številnih virov – več jih govori v prid vzgoje za sožitje, 

več možnosti imamo, da takšno vzgojo tudi dejansko gojimo. Poglejmo, 

kakšna sporočila dobivajo naši učenci in jasno nam bo, kje smo.

1. Družbena sporočila šoli

 V družbena sporočila se natančneje ne bom spuščala, saj sem 

sodi vse, o čemer razpravljajo drugi udeleženci konference. Do 

mladih danes prihajajo različna, tudi nasprotujoča si, sporočila 

o odnosu večinske populacije do različnih manjšin. Upoštevajoč 

raziskave javnega mnenja in vrednot slovenske mladine (npr. Toš, 

1995; Miheljak, 1993, Dekleva, Razpotnik, 2002 in mnoge druge), 

prisotnost sovražnega govora v slovenski javnosti (glej Letna 

poročila varuha človekovih pravic), nespoštovanje zakonodaje, 

meril pravne države in kršenja človekovih pravic (izbrisani, Romi, 

prosilci za azil idr.), ugotavljamo, da do mladih prihaja množica 

sporočil, ki močno ovirajo možnosti dejanskega uveljavljanja vzgoje 

za sožitje, ker vzpostavljajo stanje, v katerem je sovražnost do 

različnih od nas normalno stanje stvari v družbi. V takšnih pogojih 

je vzgajanje za nazor, v katerem je različnost sprejeta kot potencial 

in ne kot grožnja družbi, zelo oteženo. Šola in učitelj se morata 

v teh okoliščinah opirati na obče civilizacijske norme in soočati 

diskriminatorna in stereotipizirana stališča z njihovo kritiko. Takšno 

vzgojno delovanje terja močno in ustrezno izobraženo učiteljevo 

osebnost, ki je razčistila s svojimi predsodki in morebitno lastno 

diskriminatorno prakso in ki je dobro usposobljena za vodenje tako 

zahtevnega vzgojnega procesa. Podpirati jo mora enako naravnana 

šolska klima. Najnovejša raziskava o stališčih slovenskih učiteljev 

(Peček, Lesar, 2006) pa kaže, da se njihova stališča ne razlikujejo 

od stališč ostalih državljanov, zato je to že prvi signal, ki kaže na 

resne ovire pri uresničevanju ciljev vzgoje za sožitje v naših šolah.

2.  Sporočila šolske zakonodaje in konceptualnih dokumentov 

 Slovenska šola je utemeljena na ciljih zagotavljanja optimalnega 

razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 

konstitucijo, ter na vzgoji za medsebojno strpnost, spoštovanju 
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drugačnosti in sodelovanje z drugimi (prva dva cilja vzgoje in 

izobraževanja v Sloveniji, Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1997), 

še vedno temeljni konceptualni dokument slovenske šole, gradi 

na omenjenih ciljih. Pa vendar ta isti dokument kot tradicionalno 

diskriminirano skupino priznava deklice, ne pa tudi drugih socialnih 

skupin. O slednjih je govora le v odstavku o populacijah, ki prihajajo 

iz kulturno in socializacijsko manj spodbudnih okolij (ibid.: 22, 23), 

za katere Bela knjiga predvideva organizacijo dodatnih dejavnosti, 

ki naj nadomestijo socializacijski primanjkljaj. Ključni problem se 

skriva v pojmu socializacijskega primanjkljaja: otroci, ki prihajajo 

bodisi iz manjšinskih etničnih skupin (otroci priseljencev iz bivše 

Jugoslavije, Romi) bodisi iz revnih družin, so označeni kot otroci s 

primanjkljaji in ne kot drugačni. V času, ki sprejema humanistično 

predpostavko o enakovrednosti ljudi in kulturno relativistično 

predpostavko o enakovrednosti kultur, je takšno stališče izjemno 

problematično in kontraproduktivno. Šolo ohranja po meri večine 

in od manjšin terja, da opustijo svojo specifično identiteto in 

kulturo. Ne more biti vzgoje za sožitje med različnimi, če različnih 

ne sprejemamo kot enakopravnih.

 Omeniti moramo najmanj še odnos slovenske države do pouka 

materinščine v javni šoli. Čeprav se zavedamo, da je obvladovanje 

materinščine eden izmed temeljnih pogojev za uspešno učenje 

tujih jezikov in za učni uspeh na sploh, država ovira, če ne že 

odreka, pravico do učenja materinščine vsem tistim svojim 

državljanom in prebivalcem Slovenije, ki jim slovenščina ni materni 

jezik (številke takih učencev niso znane, iz Popisa 2002 pa vemo, 

da je 12,3 % državljanov izjavilo, da jim slovenščina ni materni 

jezik). Svoj materni jezik in slovenščino kot drugi jezik se lahko 

učijo le pripadniki madžarske in italijanske skupnosti, pa še ti le, 

če se šolajo na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, 

v drugih okoljih ne. Sicer država po 8. členu Zakona o OŠ »v skladu 

z mednarodnimi pogodbami« lahko organizira pouk tudi drugih 

maternih jezikov naših državljanov. Ker so lahko te dejavnosti 

financirane samo, če pride do podpisa pogodbe med našo in drugo 

državo, kot da sporočamo svojim državljanom, da niso zares naši, 

in prelagamo odgovornost za njihovo dobrobit na pleča države, iz 

katere prvotno izvirajo (največkrat so to njihovi potomci), vendar 

se vanjo ne nameravajo preseliti. 

 Kljub deklarativnemu zavzemanju za vzgojo za sodelovanje in sožitje 

ter spoštovanje različnosti se zalomi v izpeljavah teh principov 

v konkretne ukrepe že na najvišji ravni. Kako bomo spoštovali 

različnega od nas, če ga ne sprejemamo kot sebi enakovrednega? O 
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tem odlično piše Kroflič (2006), ki  prek analize evropske duhovne 

tradicije opredeli tri metafore drugačnosti, med katerimi najdemo 

tudi metaforo plemenitega divjaka – primitivnega in barbarskega 

človeka, ki pa je ohranil človeško prvinsko naravo. Kot radi pravimo 

za Rome (in to zapišemo celo v Navodila za prilagajanje programa 

osnovne šole za romske učence!), da je potrebno spodbujati njihov 

posebni interes za petje in igranje na glasbila in hkrati presegati 

njihove zaostanke.

3.  Kurikularna sporočila

 Svoj delež pri uresničevanju ciljev vzgoje za sožitje prispevajo tudi 

učni načrti in konceptualizacije znanja, ki jih prinašajo. Učni načrti 

pomenijo izbor znanja iz celotne zakladnice človekovega znanja, 

in ker gre za izbor, gre hkrati za intepretacijo, gre za politično 

vprašanje. Vsekakor ni nepomembno, katera znanja so predvidena 

za izobraževanje širokih množic (vprašanje selekcije) in kako so 

interpretirana (kakšne vrednote, svetovni nazor se odraža v njih). 

 Pogled v slovenske učne načrte za devetletko prinaša zanimive 

ugotovitve. Med njimi ne najdemo učnega načrta, ki ne bi na prva 

mesta svojih splošnih ciljev postavljali vzgoje za sožitje (z različnimi 

formulacijami). Vendar pa analiza učnih vsebin in operativnih 

učnih ciljev pokaže, da med njimi skorajda ne najdemo takšnih, 

ki bi potencialno lahko omogočali takšno vzgojo. Če se omejimo 

na vzgojo za sožitje med različnimi etnijami in kulturami, vidimo 

naslednje.

 V učnem načrtu za geografijo prevladujejo fizičnogeografske 

teme, torej takšne, ki raziskujejo odnos človeka do narave, ne pa 

odnosa med ljudmi, kar bi pričakovali kot teoretično osnovo za 

vzgojo za sožitje med ljudmi. Učni načrt dopolnjujejo posamezne 

družbenogeografske teme, npr. rasna diskriminacija, ki pa je 

vključena v geografijo Severne Amerike in JAR. Pedagogika uči, 

da ima znanje učinek na doživljanje učenca takrat, ko je le-to 

relevantno za njegovo življenjsko izkušnjo in okolje, v katerem živi: 

če se o diskriminaciji učimo kot o problemu dveh oddaljenih družb 

in ne tudi naše, je vzgojni učinek tega učenja minimalen.

 Učni načrt za zgodovino je omejen na zgodovino zahodne 

civilizacije, zlasti so številne teme namenjenih grški in rimski 

kulturi. Obe sta predstavljeni v vrednostno pozitivni luči, negativni 

vidiki kolonializacije so izpuščeni, neproblematizirani. Poleg tega 

so kulture, ki ne pripadajo zahodni civilizaciji, vključene tako, 

da so vedno v nekem odnosu do nje, ne pa zanimive in vredne 

spoznavanja same po sebi, skupaj z razlogi njihovih gledišč (še 

vedno npr. govorimo o velikih odkritjih sveta).

 Učni načrt za slovenski jezik je zastavljen kot učni načrt za učenje 

materinščine, kot da bi slovenščina bila materinščina vseh učencev. 
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Čeprav gre za dokument slovenske države, nagovarja samo tiste 

državljane, katerih materni jezik je slovenščina, zato je dokument 

izključujoč. Ob tem država ne ponuja niti učnega načrta za 

slovenščino kot drugi jezik (tj. jezik okolja). 

 Učna načrta za tuje jezike vežeta vzgojo za sožitje na spoznavanje 

tujih kultur, ki ga učenje tujih jezikov omogoča. Toda katerih kultur? 

Oba predvidevata učenje le kultur teh tujih jezikov. Samo retorično 

vprašanje je, do kolikšne mere lahko razvijamo spoštovanje do 

različnih kultur, tudi manjšinskih in zapostavljenih, če spoznavamo 

samo tiste kulture, ki jih želimo le posnemati (angleško, ameriško, 

kanadsko, nemško, avstrijsko itd.). 

 Poleg tega učni načrti niso napisani tako, da bi spodbujali učitelje, 

da se pri relevantnih učnih predmetih navezujejo na zgodovine in 

kulture svojih manjšinskih učencev, niti ni predvideno, da bi se 

učenci seznanjali s kulturami in zgodovino svojih družin (deloma le 

pri predmetu Državljanska vzgoja in etika).

 Z osnovnošolskimi učnimi načrti nekaterih pomembnih učnih 

predmetov torej ne aktualiziramo problematike rasnega in etničnega 

razlikovanja, gradimo evropocentrični pogled na svet, jezik večine 

normiramo kot materinščino vseh. Kot da bi namen naše države bil 

naučiti otroke živeti v monokulturni in monolitni družbi, v katero se 

morajo predstavniki drugih kultur asimilirati, če le želijo biti njeni 

sprejeti in enakovredni člani.

4.  Učiteljeva sporočila

 Slovenska pedagogika ima že nekaj znanja o tem, kaj učitelji 

sporočajo svojim učencem in kako interpretirajo znanja in stališča, 

zapisana v do sedaj obravnavanih dokumentih (Peček, Lesar, 2006; 

Krek, Vogrinc, 2005; Ermenc, 2004, 2005, 2006). Raziskave kažejo, da 

učitelji zapisanim sporočilom večinoma ubogljivo sledijo. Navedimo 

nekaj primerov.

 Številni učitelji si prizadevajo, da bi učenci iz »neslovenskih« družin v 

šoli čim več govorili slovensko in po mnenju nekaterih ne bi bilo slabo, 

če bi govorili slovensko tudi doma. Ob tem se jih večina ne zaveda, 

da je to škodljivo z vidika kakovosti znanja maternega in slovenskega 

jezika in da s takimi zahtevami kršijo človekove pravice učencev.

 Izrekanja o drugih kulturah, zlasti kulturah bivše Jugoslavije, pa tudi 

drugih, so polna nerazčiščenih stereotipnih predstav in predsodkov. 

Ne iščejo in pri pouku ne uporabljajo znanj o kulturah in zgodovinah 

svojih manjšinskih učencev.

 Učitelji ne znajo na temelju vrednot sožitja in sodelovanja 

pomagati pri reševanju konfliktov, do katerih prihaja med učenci 

glede poslušanja »svoje« glasbe in zunanjega videza in nekritično 

pristajajo na mnenja večinskih učencev o manjšini, ki da vsiljuje 

svoje poglede večini. 
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 Učitelji niso senzibilni za kulturne in jezikovne posebnosti, ki 

vplivajo na razumevanje znanja v šoli in na razumevanje tega, kar 

se od njih pričakuje. Zato manjšinski učenci ali izpadejo čudaški 

ali so se prisiljeni učiti na pamet. Sploh pri nekaterih Romih in 

otrocih priseljencev zaradi učiteljeve nezmožnosti ločevanja med 

dvema ravnema jezikovne zmožnosti – zmožnostjo vsakdanjega 

komuniciranja v slovenščini in zmožnostjo komuniciranja o 

abstraktnih pojmih – prihaja do tega, da romski učenci nekje v 6., 

7. razredu zadenejo v stekleni strop, ki jim praktično onemogoča 

nadaljevanje šolanja, otroci priseljencev pa bolj pogosto pristajajo 

v nižjih in srednjih poklicnih šolah. 

 Pričakovanja učiteljev do različnih skupin manjšinskih otrok so 

nizka, zato so takšni tudi dosežki in zato so slaba tudi stališča. Eden 

največjih dejavnikov učnega uspeha je prav pričakovanje, ki ga 

imajo učitelji (tudi učenci in starši) do tega, kakšen največji uspeh 

lahko učenec doseže. Logika je dokaj preprosta: več pričakujemo, 

več dobimo, manj pričakujemo, manj dobimo. Še tako kakovostna 

vzgoja za sožitje nima smisla, če ni povezana s skrbjo po dvigu 

učnih rezultatov manjšinskih učencev.

� Sklep�

Ne moremo mimo ugotovitve, da so našteta sporočila med sabo zelo 

enotna, kar kaže na njihovo veliko vzgojno moč. Na žalost pa govorijo proti 

možnostim udejanjanja vzgoje za sožitje. Četudi se trudimo iskati pozitivne 

primere, jih bomo našli malo. Zato trdim, da slovenska šola in družba 

nista vzpostavili ustreznih pogojev za vzgojo za sožitje in sodelovanje. 

Učencev ne vzgajamo v duhu spoštovanja različnosti in učenja za solidarno 

življenje z drugačnimi. Če nam morda to le uspe, potem se to ne zgodi 

zaradi prevladujočih vzgojnih sporočil, ampak kvečjemu kljub njim!

Ali je v danih razmerah sploh možno uresničevati cilje vzgoje za sožitje 

med različnimi etničnimi, nacionalnimi, verskimi in drugimi skupnostmi? 

Majhna možnost še vedno ostaja, in sicer ostaja v posameznemu učitelju. 

Takšnemu, ki je dovolj kritičen do javnega diskurza in do razširjenega 

šolskega diskurza. Takšnemu, ki pri svojem delu izhaja neposredno iz 

sodobnih civilizacijskih norm in vrednot, ki jih na deklarativni ravni sicer 

(skoraj) vsi zagovarjamo, živeti pa jih še ne znamo. Takšnemu, ki mu te 

vrednote pomenijo izhodišče presoje dobrega v znanju, dobrega v ravnanju 

in dobrega v odnosih, ki se vzpostavljajo v šoli. Pa tudi takšnega, ki nenehno 

razvija svojo senzibilnost za značilnosti učencev, ki jih ne zaznamujejo 

samo njihove zmožnosti, ampak (predvsem) socialna, kulturna, spolna, 

etična ali jezikovna skupina, ki ji pripadajo, kar mu omogoča, da učni 

proces nasloni na življenjsko izkušnjo učenca. Slednje v pedagogiki namreč 
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velja za enega bistvenih pogojev učne in vzgojne uspešnosti pedagoškega 

procesa. Mar ni takšnega delovanja učitelja z vidika enotnosti ustaljenih 

praks našega okolja mogoče dejansko opredeliti kot subverzivnega?
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� Uvod

Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki kljub svojim 2,4 % muslimanskim 

prebivalstvom1 nima džamije. 

V Sloveniji živeči muslimani so že leta 1969 zaprosili, da bi v Ljubljani 

zgradili džamijo, dovoljenja pa niso dobili vse do danes. Kakšni strahovi pred 

islamom tarejo Slovence, da svojim slovenskim sodržavljanom muslimanske 

veroizpovedi tratijo temeljno ustavno pravico? Koliko slovenski prostor 

dejansko pozna islam, da lahko sodi in oblikuje stališča, ki posledično 

vplivajo na medsebojne odnose med muslimanskim in nemuslimanskim 

prebivalstvom ter podžiganje nestrpnosti? In kaj lahko in želijo narediti 

pripadniki islamske verske skupnosti v Sloveniji za vzpostavitev boljšega 

dialoga s širšo javnostjo?

 

� Slovenske�predstave�o�islamu�–�kraj{i�
pregled

Slovensko ozemlje se je z islamom dejansko srečalo v obdobju turških 

vpadov. Prvi takšen se je zgodil leta 1409 na skrajnem jugu slovenskega 

ozemlja, v Metliki, sledilo jih je še mnogo. Zgodovinarji, med njimi Ignacij 

Voje, najvidnejši poznavalec turških vpadov na Slovenskem, jih delijo na 

tri časovna obdobja: turški vpadi v letih 1408–1483, turški vpadi v letih 

1491–1499 in turški vpadi v letih 1511–1559 (Voje, 1996).

Turški vpadi so zagotovo eno najbolj mračnih obdobij v slovenski zgodovini. 

Slovenski kolektivni spomin s pomočjo ljudskega pesništva in pripovedništva 

ohranja spomin na grozo ob vdoru otomanskih konjeniških enot, ki so 

ropale, ubijale in lovile ljudi za sužnje. Vpadi, ki so imeli z islamsko vero 

le malo stičnih točk, pa še danes puščajo sledi pri oblikovanju javnega 

mnenja in odnosa do islama na Slovenskem.

Turki in njihova vera se kot nekaj popolnoma »drugega«, tujega in 

nevarnega, ohranjajo skozi vso slovensko zgodovino. Beseda turek se 

1 Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 je bilo v Sloveniji 47488 pripadnikov islamske verske skup-
nosti. Vir: Statistični urad Republike Slovenija, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Doc.�dr.�Anja�Zalta

ODNOS�SLOVENSKEGA�PREBIVALSTVA�
DO�ISLAMA
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je uveljavila kot kletvica ali kot ime za človeka, do katerega ne čutimo 

naklonjenosti. Že v 15. stoletju so začeli besedo turek nadomeščati z 

besedami, kot so dedni sovražniki, grozoviti tirani, krvoločni in stekli psi, 

roparski ptiči, malharji in požigalci. Zanimivo je, da so kmetje z izrazom 

»krščanski turek« označevali plemiče in gospodo, ki je živela na gradu 

(Pašić, 2002, 97).

Slovenskih protestantov v sredini 16. stoletja se je turška problematika 

posebej dotaknila. Jurij Dalmatin (1547–1589), ki je prvi prevedel Biblijo 

v slovenski jezik, govori o njih kot o »brezbožnih psih«, Primož Trubar 

(1508–1586), utemeljitelj slovenskega jezika ter avtor prve slovenske 

knjige (Katekizem in Abecednik), pa si je zadal, da bo turke pokristjanil 

in na ta način zaustavil vpade, zato je redno obiskoval turške ujetnike na 

ljubljanskem gradu (Rajhman, 1986).  

Največji slovenski pesnik France Prešeren (1800–1849) je prvi slovenski 

pesnik, ki se je na svoj način dotaknil islama. Prešeren v Sonetnem vencu 

muslimane omenja kot »mohamedance«, v pesmi Turjaška Rozamunda 

pa (med drugim) govori o Bosanki Lejli, ki je zapustila vero Mahoma in 

prestopila v krščanstvo. Vendar pa lahko med slovenskimi pesniki najdemo 

tudi tiste redke, ki islamsko tematiko poznajo bolje in do nje gojijo celo 

simpatijo, naprimer Anton Aškerc (1856–1912), ki je po končanem študiju 

teologije pričel z raziskovanjem islama in budizma, da bi se na tak način 

dokopal do novih resnic. Vendar pa je ena vplivnejših povesti, ki se je 

vsidrala v srca slovenskih bralcev, roman Josipa Jurčiča (1844–1881) z 

naslovom Jurij Kozjak, slovenski janičar. 

Jurčič piše o tem, kako so slovenskemu fantu Juriju, ki je postal janičar, 

mohamedanci izruvali krščansko omikanost in ga namesto vere, ki uči 

ljubiti bližnjega, naučili mohamedanstva, katerega nauk je sovraštvo in 

poboj kristjana in njegove vere. 

Na stereotipen način mnogo Slovencev ob besedi islam najprej pomisli 

prav na to črno piko preteklosti. 

O muslimanih v Sloveniji je napisanega malo, še manj pa je na to temo 

znanstvenih študij, ki bi verodostojno prestavile tematiko zgodovine 

islama v Sloveniji, odnos širše javnosti do muslimanov v Sloveniji ter 

poskuse in želje muslimanov, da v slovenskem okolju najdejo svoje mesto 

tako v verskem kot v širšem kulturnem smislu. To je seveda zanimivo, saj 

ostaja vprašanje gradnje džamije v Ljubljani ena osrednjih tem v medijih 

in javnih debatah. 

Dve (relativno) osamljeni študiji odnosov medijev in javnega mnenja do 

islama sta plod Ahmeda Pašića (Pašić, 2002) in Sreča Dragoša (Dragoš, 

2003). Pašić ugotavlja, da so kljub temu, da imajo muslimani do džamije 

ustavno pravico, prisotne težave z javnim mnenjem, saj je slovenska 

islamofobija močna, čeprav večina prebivalcev Slovenije o islamu in 

Koranu ne ve veliko (Pašić, 2002, 112). Pašić nadaljuje s trditvijo, da so 

pri odgovornih oblasteh prisotna dvojna merila in predstavi primer iz leta 
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2001, ko je Slovenijo obiskal srbski pravoslavni patriarh Pavle, katerega so 

slovenske oblasti sprejele z vsemi častmi, čeprav je po Pašiću »požegnal« 

pokol 8000 moških muslimanov v Srebrenici leta 1995. Istega leta je na 

obisk prišel vrhovni poglavar islamske skupnosti v BiH dr. Mustafa Cerić, 

vendar ga zaradi obveznosti nista sprejela ne takratna ljubljanska županja 

Vika Potočnik ne nadškof dr. Franc Rode (Pašić, 2002, 112). Pašić pri svoji 

analizi pobrska globlje v časopisne arhive in predstavi še dva članka iz 

dnevnih časopisov o primeru gradnje džamije: 6. januarja 1994 v časopisu 

Delo je članek z naslovom: »NSZS ukazuje podreti džamije«, ki govori o 

tem, da Nacionalna socialna zveza Slovenije zahteva rušenje džamij v 

Sloveniji. Paradoksalnost članka je več kot očitna, saj džamij v Sloveniji 

ni. Drugi primer pa je članek iz Slovenskih novic, objavljen 5. maja 1997, 

v katerem avtor Igor Kršinar pod naslovom »Ni prostora za džamijo« svari 

pred Nastradamusovo prerokbo, da bo prišel čas, ko bo krščanstvo v Evropi 

preplavil val islama in bo »mohamedanski« klic k molitvi slišati povsod 

(Pašić, 2002, 113). 

Več primerov postreže Srečo Dragoš, ki kot član skupine za spremljanje 

nestrpnosti v okviru Mirovnega inštituta med drugim analizira politično 

stališče do muslimanov na Slovenskem. Značilnost slovenske politike (tako 

notranje kot zunanje) je, da se o kočljivih temah nerada izreka, pravi 

Dragoš, slovenski politiki pa se o odnosu do muslimanov, ki je pri nas 

kočljiva tema, izrekajo le, če se morajo (Dragoš, 2003, 47). Po Dragošu 

nestrpnosti do muslimanstva niso povzročili dogodki 11. septembra, temveč 

je v Sloveniji že od prej, saj je prizadevanje za izgradnjo džamije staro 

že trideset let in vsi poskusi določitve lokacije za ta objekt so propadli. 

To naj bi bil očiten dokaz, da izgradnjo muslimanskega verskega objekta 

v Sloveniji načrtno preprečujejo, vprašanje je le, ali gre za prostorske, 

za socialne ali za mentalne ovire. Po ugotovitvah raziskave o odnosu 

javnega mnenja do postavitve džamije iz leta 2002 se za izgradnjo džamije 

opredeljuje 42,3 % odgovarjajočih, 42,3 % je proti izgradnji džamije, 5,3 

% pa je pogojno za, a samo takrat, če gradnja »ni v mojem neposrednem 

okolju« (Dragoš, 2003, 53).

Po Marku Kerševanu že sama dolgotrajnost odločanja oziroma odlaganja 

odločitve o ljubljanski džamiji priča, da je razprava o njej izredno 

obremenjena tako z nasprotujočimi si pogledi in načeli kakor tudi z zelo 

materialnimi in zelo simbolnimi interesi, predsodki, neznanjem (Kerševan, 

2005, 184).

Po njegovem lahko za izhodišče vzamemo »razbremenilno« spoznanje, da 

se za džamijo ne odločamo prvi ali med prvimi: »če imamo džamijo v 

Rimu, središču (katoliškega) krščanstva in antične evropske zgodovine, če 

imamo džamijo v središču Londona, kot metropoli nekdanjega kolonialnega 

gospodarja velikega dela muslimanskega sveta, če imamo spet džamije v 

Andaluziji, deželi tako težavne in tako nasprotujoče krščanske rekonkviste, 

če imamo džamijo v Zagrebu, glavnem mestu nekoč od islamske države 
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zares ogrožane, a ne osvojene dežele, če imamo džamijo v Dublinu, v 

ultrakatoliški Irski brez zgodovinskih stikov z islamskim svetom, da ne 

govorimo o francoskih, nemških, skandinavskih – kaj bi sploh še lahko 

pomenila džamija v Ljubljani, in kaj dejstvo, da je prav  v slovenski 

prestolnici ne bi bilo?« (Kerševan, 2005, 184–185).

Vendar pa, če slovenski primer odnosa javnosti in medijev do 

muslimanskega vprašanja navežemo na Ziauddina Sardarja, vidimo, da 

slovenska nestrpnost do muslimanov ni osamljen evropski primer. Sardar 

pravi, da pretekli dogodki v Bosni in Hercegovini najbolj jasno označujejo 

dilemo muslimanskih skupnosti v Evropi in v zahodnih družbah na splošno. 

Pri svojem soočenju z Zahodom se muslimanske skupnosti – bodisi domače 

(kot na Balkanu) ali priseljeniške (kot v zahodni Evropi, Severni Ameriki in 

Avstraliji) – soočajo s krutostjo rasizma ter verske in etnične nestrpnosti 

(Sardar, 1995). Na kakšen način naj muslimanske skupnosti ohranijo svojo 

identiteto? Naj se integrirajo, asimilirajo, izolirajo ali celo emigrirajo?

Po Kerševanu je odnos do muslimanov in islama danes v Evropi – in že 

zato tudi pri nas – eden od odločilnih preizkusov življenjske zmožnosti 

načel zahodne civilizacije, preizkus moči njenih temeljnih načel urejanja 

vsakdanjega življenja, pravica do graditve džamije pa je nekaj, kar izhaja 

iz naših najbolj temeljnih ustavnih in zakonskih načel in to tistih, ki so 

hkrati neposreden izraz mednarodno razglašanih človekovih pravic, po 

katerih ima »vsak človek bodisi sam bodisi v skupnosti z drugimi, zasebno 

ali javno, pravico izražati svojo vero ali prepričanje z bogoslužjem, 

poukom, versko prakso in obredi« (Kerševan, 2005, 185–187).

Slovenske predstave o islamu se, kot smo že omenili, v grobem ne 

razlikujejo od splošnih »zahodnih« predstav.

Pri razpravljanju o islamu na Zahodu se najbolj pokaže pomanjkanje 

vedenja o tej religiji in tradiciji. Kot ugotavlja Bashy Quarishy (2003) 

je Zahod izumil »islam«, ki mu ustreza in ki najbolje zapolni zahodne 

politične in psihološke potrebe. Namesto na raznolikosti islamskih dežel je 

poudarek na antitezi Vzhod – Zahod. Zahod na tak način oblikuje in zavaruje 

evropsko identiteto. Tomaž Mastnak (1998,16–32) namreč pravi, da je bilo 

sovraštvo do muslimanov ključnega pomena pri formiranju Evrope kot ene 

od zgodovinskih oblik zahodne enotnosti; zgodovine Evrope ne moremo 

razumeti, če ne upoštevamo njenega odnosa do muslimanskega sveta, saj 

je prav antagonizem med Evropo in muslimani pripomogel k oblikovanju 

evropske identitete in konstrukcij muslimanskega sveta kot antiteze 

zahodnega kristjanstva. Sovražnost do »Turka« je tista, ki je igrala ključno 

vlogo pri oblikovanju Evrope kot politične skupnosti, protimuslimanske 

ideje in sentimenti pa so ključnega pomena pri oblikovanju kolektivne 

identitete. 

Ne smemo pozabiti, da islam je in je vedno bil evropska religija. Njegovi 

stoletni prisotnosti lahko sledimo od Španije in Sicilije, do Balkana in na 

različne konce vzhodne Evrope. Za tiste, ki ne razumejo zgodovinske 
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prisotnosti islama v Evropi, ta prisotnost še zmeraj velja za nekaj 

zaostalega, nekakšen tujek na evropskih tleh, ki bi ga bilo potrebno 

izbrisati že s porazom Otomanov.

Islam ima, tako kot krščanstvo, mnogo obrazov, razvijal se je na mnogih 

prostorih, zato je bila v proces oblikovanja socialne in individualne 

identitete muslimanov vključena cela vrsta raznolikih kulturnih, političnih 

in ekonomskih, pa seveda tudi geografskih in rasnih dejavnikov. Islam je 

istočasno doktrina in ideološki sistem ter družbeni fenomen. Obstajajo 

mnoge manifestacije islama v različnih zahodnih deželah, saj muslimanske 

skupnosti v Evropi in ZDA sestavljajo muslimani iz različnih kulturnih okolij. 

In čeprav lahko rečemo, da imamo opravka zgolj z enim islamom kot 

religijo, obstaja mnogo manifestacij islama kot takega. V Sloveniji, kakor 

tudi v Bosni, imamo opravka z obliko evropskega islama.

Vendar iz izkušenj vemo, da širša evropska javnost to dejstvo dojema 

drugače. Že samo dojemanje muslimana kot muslimana, kot pripadnika 

različne verske skupine, je povezano z določenimi stereotipi. To velja tudi 

za Slovenijo.

Pozitivna predstavitev lastne družbe kot demokratične, razvite, svobodne, 

celo strpne, ter negativna predstavitev islamske družbe kot nasprotje 

vsega zgoraj naštetega (torej nedemokratične, neenakopravne do žensk, 

nerazvite, nasilne, nestrpne) se je v slovenski javni razpravi dodobra 

izoblikovala pri vprašanju gradnje džamije. 

Polona Urh je v diplomski nalogi z naslovom Podobe islama v časniku Delo 

predstavila več med seboj prepletenih in soodvisnih razlogov, na podlagi 

katerih zahodno-evropski (med njimi tudi slovenski) in ameriški mediji ob 

iluziji verske tolerance spodbujajo nestrpnost do islama. Ti vzroki so:

– Zgodovina Evrope od srednjega veka naprej (vpadi muslimanov v 

Evropo – Turki na Dunaju, Mavri v Španiji).

– Novejša zgodovina v drugi polovici 20. stoletja: od težav ob 

razglasitvi Izraela do dramatičnih podražitev naftne krize, iranska 

islamska revolucija itd.

– Teroristični napadi na ZDA 11. septembra 2001.

– Nepoučenost novinarjev. Novinarstvo kot posel, tržna usmerjenost 

novinarstva, ki prodaja senzacije in ki ga ne zanima islam kot 

religija ter njegova kultura, umetnost, zgodovina, družba itd., 

temveč klišejske novice, ki jih ljudje radi berejo in ki utrjujejo 

njihove stereotipne predstave.

Urhova ugotavlja, da o sicer objektivnem poročanju osrednjega 

slovenskega časnika Delo o problematiki džamije in poskusu osveščanja 

bralcev o islamu, v obravnavanem obdobju leta 2003 ni bil objavljen niti 

en komentar predstavnika islamske skupnosti v Sloveniji in niti en intervju 

s takšnim predstavnikom ali s slovenskim muftijem (Urh, 2003: 28). 

Ahmed Pašić je analiziral 132 člankov iz slovenskega dnevnega tiska iz leta 

1999 (2002, 116). Po Pašiću je od 132 člankov o islamu nevtralno poročalu 
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le 16 člankov (12 %), od tega jih je bila kar polovica v Večeru. Ostalih 116 

člankov je razvrstil na osnovi predsodkov:

najbolj pogosti predsodki Število člankov v odstotkih

Širjenje vere z ognjem in mečem 
(terorizem) 45 38,8

Globalni strah pred islamom in 
»islamskim fundamentalizmom« 42 36,2

Sekte in islam 14 12,06

Zatiranje žensk 7 6,03

Gradnja džamije v Sloveniji 4 3,4

Status Jezusa in Mohameda v 
islamu 2 1,7

Zamenjava izrazov musliman in 
»mohamedanec« 2 1,7

Po Pašiću 88 % člankov iz slovenskega dnevnega časopisja piše s predsodki, 

nepreverjenimi informacijami, pristranskim zavajanjem javnosti in z lažmi. 

Za Pašića je zlasti zaskrbljujoče pisanje v slogu vzbujanja strahu pred 

islamom, ki naj bi bil »novi sovražnik« in je »drugačen«, zato je nevaren. 

Takšnih člankov je bilo 42 (38,8 %) (Pašić, 2002, 117).

Pri analizi člankov iz slovenskega dnevnega časopisja iz let 2005 in 2006 je 

zaznati spremembe pri objektivnosti poročanja. Analiziranih je bilo 47 člankov. 

Od tega se jih večina (14 člankov) še zmeraj ukvarja s problematiko gradnje 

džamije, predvsem z določitvijo lokacije in financiranjem izgradnje objekta.

Zanimiva novost je pojav komentarjev predstavnikov islamske skupnosti 

v Sloveniji glede na zaplete pri iskanju lokacije, ki javno priznavajo, da 

je džamija očitno povsem politično vprašanje, zato se bojijo, da ne bodo 

mogli kupiti zemljišča zanjo (komentar tajnika Islamske skupnosti Nevzeta 

Porića v Delu, 13. 9. 2006), mestni veljaki pa pozivajo, da naj bo džamija v 

središču mesta, saj je nekulturno postaviti verski objekt zunaj mesta (npr. 

Stane Granda v Žurnalu, 30. 6. 2006). 

8 člankov raziskuje in opozarja na zaplete znotraj islamske skupnosti v 

Sloveniji (ustanovitev druge islamske skupnosti v Sloveniji in spor z nekdanjim 

muftijem Osmanom Đogićem), 11 člankov predstavlja novega muftija v 

Sloveniji, 5 člankov komentira spor zaradi Prerokovih karikatur, ostali 

analizirani članki pa spodbujajo k medreligioznemu dialogu, predstavijo 

Islamski center in praznik ramazan. Slovenski mufti Nedžad Grabus je dobil 

priložnost, da objavi svoje mnenje o evropskem odnosu do islama in odnosu 

med religijami v rubriki Gostujoče pero (Delo, 20. 9. 2006). 

Seveda pa je kljub izboljšani sliki objektivnega poročanja o islamu in 

muslimanih v slovenskih medijih potrebno opozoriti na županske volitve 
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v Ljubljani oktobra 2006, ko je bila džamija ena izmed osrednjih tem pri 

nagovarjanju potencialnih volilcev (npr. Žurnal 22. 9. 2006, ki intervju 

z županskim kandidatom F. Arharjem objavi pod naslovom »Džamija ni 

programska prioriteta«). Opaziti pa je tudi, da nakateri mediji še vedno 

uporabljajo tipično stereotipne predstavitve »džamijske  problematike« 

zaradi že omenjene tržne usmerjenosti novinarstva, ki prodaja senzacije 

(primer: tednik Žurnal, 25. 8. 2006, ki ob naslovu »Zapleti pri džamiji« 

objavi sliko treh zakritih žensk v črnih burkah. Odveč je komentar, da le-

teh na slovenskih cestah ne bomo uzrli).

Kljub temu, da se objektivnost poročanja o islamu in vprašanju džamije v 

slovenskih medijih izboljšuje, pa dejstvo, da so slovenski muslimani brez 

svojega verskega objekta, ostaja. 

� Anketa�med�pripadniki�Islamske�verske�
skupnosti�v�Sloveniji

Anketa, ki sem jo opravila med islamskimi skupnostmi v Sloveniji, opozori 

na težave, s katerimi se spopadajo slovenski muslimani, hkrati pa kaže na 

njihovo odprtost ter pripravljenost na dialog s širšo slovensko družbo. 

Islamska skupnost kot organizirana institucija obstaja v Sloveniji od leta 

1991. Pred tem je obstajala le ena župnija oz. džemat, ki so jo ustanovili 

leta 1967 v Ljubljani, in je bila administrativno povezana z Zagrebom, 

center pa je bil v Sarajevu. Sprva so se zbirali v zasebnih stanovanjih, po 

letu 1991 pa je bilo na ozemlju Slovenije organiziranih trinajst lokalnih 

skupnosti (džematov). V džematih se izvajajo tudi verouk in druge 

kulturne dejavnosti, kot so npr. učenje bošnjaškega jezika, izdajanje 

časopisa Bošnjak, urejajo tudi svojo spletno stran (http://slotekbir.net/). V 

Ljubljani so ustanovili tudi društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega 

prijateljstva Ljiljan. 

Motiv ankete je bil najti odgovore na vprašanja glede odnosa širše slovenske 

javnosti do muslimanov v Sloveniji in predvsem poiskati tiste stične točke, 

na katerih bi bilo mogoče razvijati medsebojni dialog, brez da bi pri tem 

trpela osebna identiteta muslimanov v Sloveniji. V anketi me je zanimalo 

predvsem, kaj so najbolj pereča vprašanja glede odnosa slovenske javnosti 

do muslimanov, pa čeprav govorimo o slovenskih državljanih islamske 

veroizpovedi, ter s kakšnimi problemi se slovenski muslimani soočajo 

znotraj same organizacije (Islamske verske skupnosti). Med drugim me je 

zanimalo tudi, kaj lahko predstavniki islamske verske skupnosti naredijo za 

boljšo »promocijo« v javnosti.

Metodološko oblikovana anketa odgovarja tipu intervjuja oz. kvalitativnemu 

tipu raziskave, kar pomeni, da pozornost posveča odprtim vprašanjem, ki 

jih anketirani oblikuje po lastni presoji. Prav zaradi tega bi težko postavili 

kvantitativni vzorec tistih, ki so na anketo odgovorili. Od skupno 85 
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poslanih anket smo dobili vrnjenih 17 izpolnjenih anket. Večina tistih, ki je 

ankete izpolnilo, je obeh spolov, starih med 19 in 33, trije anketirani, ki so 

stari med 43 in 57 let, so moški, eden odgovarjajoči pa je star 81 let.

Večina tistih iz prve skupine (med 19 in 33 letom) ima višjo oz. visoko 

stopnjo izobrazbe oz. še študira. V Sloveniji so rojeni oz. so vanjo prišli 

še kot otroci, zato dobro govorijo slovenski jezik in imajo slovensko 

državljanstvo. Na vprašanje, kaj jih definira kot slovenske državljanje, 

prevladujeta dva odgovora: da plačujejo davke in da govorijo slovenski 

jezik. 19-letna študentka pravi, da jo definira to, da je tukaj rojena, 

čeprav ji državljanstvo ne pomeni dosti.

Tisti, ki so starejši od 40 let, pa so v Sloveniji dalj časa, govorijo oziroma 

razumejo slovensko in se zaradi slovenskega državljanstva definirajo kot 

slovenski državljani.

Na vprašanje, kakšen je odnos slovenske javnosti do muslimanov v Sloveniji, 

so odgovori deljeni. Trije menijo, da je odnos dober. Štirje pravijo, da 

bi bil lahko boljši oziroma, da se stanje izboljšuje, deset pa jih meni, 

da je odnos negativen. Izpostavijo netolerantnost, nepoznavanje islama, 

predsodke, strah.

Pri vprašanju, kaj jih v slovenski družbi najbolj moti glede odnosa do 

muslimanov, ponovno izpostavijo nepoznavanje islama, njegovo enačenje 

s terorizmom, ksenofobijo, že vnaprej definirane stereotipe, odnos države 

do drugih in drugačnih in pa seveda več kot 36 let čakanja na ustrezen 

verski objekt, kjer bi lahko normalno molili. 

Zanimiv je odgovor 33-letne ženske, ki je v Sloveniji že 26 let, in pravi, da 

jo moti, ker slovenska javnost misli, da so muslimani prisotni v Sloveniji 

šele od vojne leta 1992 in ne že več kot 50 let. Prav tako jo moti enačenje 

bošnjaških muslimanov z muslimani v islamskih državah.

Na vprašanje glede odnosa medijev do muslimanov v Sloveniji jih 10 

meni, da je dober oziroma da se je izboljšal, predvsem z izpostavljanjem 

vprašanja o džamiji in islamskem kulturnem centru. Ostalih 7 pravi, da 

je odnos medijev negativen. 43-letni anketiranec iz Kopra pravi, da so 

muslimani krivi tudi sami, ker si ne izborijo medijskega prostora, da bi 

nato lahko tudi sami kaj povedali o islamu. Moški iz Kočevja, ki ni razkril 

svoje starosti, pravi, da je odnos medijev do islama verjetno isti kot 

do krščanstva in ostalih religij. Navedel je senzacionalistične medijske 

stereotipe – pri krščanstvu pedofilije, posilstva nun itd., pri islamu pa 

izpostavljanje terorizma.

Na vprašanje, kateri so najbolj razširjeni stereotipi o muslimanih v 

Sloveniji, večina našteje: večženstvo, zatiranje žensk, neizobraženost 

žensk, enačenje islama s terorizmom in muslimanov z Al Qaido, mošejo kot 

centrom organiziranega terorizma, stereotip »turek –osvajalec« – barbar 

(sablja, turban).

Na vprašanje, kaj bi lahko islamska skupnost v Sloveniji naredila za boljši 

stik s širšo javnostjo in pripomogla k boljšemu razumevanju muslimanov v 
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Sloveniji (npr. več predstavitev kulturne dediščine, več literarnih prevodov, 

gledaliških predstav, predavanj itd.), jih 9 meni, da bi imela največjo korist 

javna predavanja in seminarji ter oddaje na televiziji, ki bi predstavile 

islam, muslimane in bošnjaško kulturo.

Dva od teh poudarjata, da islamska skupnost nima primernih prostorov 

za okrogle mize in seminarje, 19-letna študentka iz Škofja Loke pravi, da 

so Slovenci prezahtevni in bi se lahko tudi sami potrudili, da bi spoznali 

islam. 

Štirje vprašani so do aktivnosti islamske skupnosti v Sloveniji kritični: 

poudarjajo potrebo notranjega reorganiziranja in aktiviranja mladih 

izobraženih članov islamske skupnosti, ki bi organizirali razna predavanja, 

delavnice, prevode, spletne strani, pisanje za lokalne in državne časopise 

ter nastopali na radiu in televiziji. Poudarjajo potrebo po kadrih, ki bi 

bili poznavalci islama in izšolani za stike z javnostjo. Na vprašanje, kaj 

so po njihovem mnenju glavne slabosti islamske skupnosti v Sloveniji, 

štirje poudarjajo pomanjkanje prostorov oz. islamskega centra, trije 

izpostavijo nesoglasja znotraj same skupnosti, dva poudarjata zaprtost 

pred javnostjo in popustljivost pred državo. 20-letni dijak je izpostavil 

razvejanost in nesoglasja v temeljnih vprašanjih o islamu, 26-letni moški 

poudarja neenakost, nizko stopnjo izobrazbe vodilnega kadra, zaprtost, 

kratkoročne poglede in nepripravljenost aktivnega sodelovanja z družbo. 

Trije odgovori pa izpostavijo slabo notranjo organiziranost in povezanost 

ter medijsko neangažiranost, premočno navezanost na BiH, nefleksibilnost, 

slab kader ter neustreznost imamov v Sloveniji.

� Sklep

Mnogo stvari v odnosu slovenske javnosti do muslimanov, ki živijo 

v Sloveniji, ostaja odprtih. Potrebno se je zavedati, da so muslimani v 

Sloveniji slovenski državljani z vsemi pravicami in dolžnostmi državljanov. 

Projeciranje dvomov, stereotipov in splošnega »zahodnega« pogleda ter 

tovrstno posploševanje muslimanske problematike, ki iz tega sledi, je 

posledica premajhnega poznavanja islama na splošno. Muslimani v Sloveniji  

potrebujejo džamijo kot znak enakopravnosti in njihovega priznavanja s 

strani širše javnosti. Le na tak način bodo lahko »neobremenjeno« vstopali 

v dialog s slovensko družbo in prispevali k širitvni kuturnih in družbenih 

obzorij, tudi lastnih.
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Diskriminacija, naj si bo neposredna ali posredna, ogroža, omejuje ali 

onemogoča uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin. Gre za fenomen, ki ga je mogoče zaznati po celem svetu, niti 

Evropa in še manj Slovenija pri tem nista izjema. Diskriminacijo prepovedujejo 

mnogi mednarodni dokumenti, katerih pravilnost in nadzor izvajanja 

ugotavljajo tudi pogodbena telesa mednarodnih organizacij, čeravno v 

različnih sestavah in v različnih postopkih. V nadaljevanju je prikazana 

analiza komentarjev in priporočil mednarodnih pogodbenih teles glede 

implementacije standardov o pravicah človeka in prepovedi diskriminacije v 

Sloveniji glede določenih posameznih diskriminiranih skupin.1

� Manj{ine�in�Romi�

2

Iz bolj ali manj vseh poročil enotno izhaja, da je Slovenija dosegla velik 

napredek na področju zaščite madžarske in italijanske narodne manjšine, 

še posebej glede njihovega statusa na področju izobraževanja, udeležbe v 

javnih zadevah in na področju medijev. O problematiki teh dveh manjšin je 

največ povedanega ravno v poročilu Svetovalnega odbora Sveta Evrope, ki 

pa kljub vsemu napredku poudarja, da bo tudi na tem področju potrebno 

še marsikaj narediti za polno realizacijo Okvirne konvencije za zaščito 

narodnih manjšin.
1 Odbora za človekove pravice, Odbora za odpravo rasne diskriminacije in Odbora za ekonomske, 

socialne in kulturne pravice pri Organizaciji združenih narodov, Svetovalnega odbora pri Svetu Evrope 
glede Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin, Komisarja za človekove pravice ob njegovih dveh 
zadnjih obiskih v Sloveniji ter Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti.

2 Kot je bilo omenjeno v slovenskem poročilu Svetovalnemu odboru za varstvo narodnih manjšin, je 
geografska lega Slovenije na stičišču slovanske, latinske in germanske kulture pomembno vplivala 
na zgodovino in razvoj slovenske državnosti. Ta raznolikost se odraža tudi v strukturi prebivalstva 
Slovenije – ob popisu prebivalstva leta 2002 je bilo izraženih približno 25 različnih etničnih pripadnosti. 
Vendar pa je samo nekaterim izmed teh skupin podeljen status manjšine. Slovenija kot narodni manjšini 
šteje avtohtoni italijansko in madžarsko narodno skupnost, katerih pravice so zagotovljene s 64. členom 
slovenske Ustave. Zaščita teh manjših se zdi v zadostnem obsegu zagotovljena na večini področij. Slov-
enija je nadalje izjavila, da veljajo določbe Okvirne konvencije za zaščito narodnostnih manjšin tudi za 
člane romske skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji, slovenska Ustava pa zahteva, da se “položaj in 
posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji,” uredi z zakonom. Vendar Romi ne uživajo enake 
ravni varstva manjšin kot madžarska in italijanska narodnostna skupnost in tudi znotraj te manjšine 
obstajajo razlike glede na to, ali gre za avtohtone ali neavtohtone Rome (“prvotne naseljence” ali 
“nove”). Nikakršnega položaja manjšine pa ne uživajo skupine oseb, ki izvirajo iz drugih delov nekdanje 
Jugoslavije, čeprav Srbi, Hrvati in Bošnjaki predstavljajo najštevilčnejše manjšine. Zaradi razlikovanja 
v stopnji zaščite, ki je zagotovljena različnim manjšinam, so večjo zaskrbljenost izrazile številne nev-
ladne organizacije. Enako opozarjajo tudi številni drugi mednarodni mehanizmi za zaščito človekovih 
pravic, vključno z Odborom Združenih narodov za odpravo rasne diskriminacije. 

Mag.�Ur{ka�Skok

KOMENTARJI�IN�PRIPORO~ILA�MEDNARODNIH�
POGODBENIH�TELES�GLEDE�IMPLEMENTACIJE�
STANDARDOV�O�PRAVICAH�~LOVEKA�IN�PRE-
POVEDI�DISKRIMINACIJE�V�SLOVENIJI
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Večji problem na področju manjšinske problematike predstavlja zaščita 

Romov in nemško govoreče manjšine, ki živi v Sloveniji. Glede slednje 

je Svetovalni odbor Sveta Evrope že v svojem prvem poročilu ugotavljal, 

da država sicer priznava njihovo zgodovinsko prisotnost, vendar jih ne 

smatra za narodno manjšino, zaščiteno tudi z Okvirno konvencijo. Odbor 

je takrat pozval državo, da vzdržuje bilateralne pogovore z Avstrijo (glede 

na to, da je bil podpisan dvostranski sporazum o sodelovanju, kulturi 

in izobraževanju, 30. aprila 2001) ter s predstavniki nemško govoreče 

manjšine, z namenom boljše zadovoljitve njihovih potreb, še zlasti na 

področju kulture in izobraževanja.3 V svojem drugem poročilu odbor 

ugotavlja, da se na tem področju ni nič spremenilo, čeprav še vedno veliko 

nemško govorečih oseb (Sinti) izraža željo oz. potrebo po tem, da bi jih 

oblasti obravnavale kot posebno etnično skupino. Oblast se kot odgovor 

na te očitke sklicuje na 61. člen Ustave, po katerem imajo vsi pravico 

do svobodnega izražanja narodne pripadnosti, vendarle pa je dejstvo, da 

gre za ustavno določbo, ki je po svoji naravi zelo splošna in jo je v praksi 

težko uresničevati, v kolikor ni natančnejših pravil glede uresničevanja te 

pravice. Tako je odbor ponovno pozval Slovenijo, da razmisli o vključitvi 

tudi drugih subjektov v okvir Okvirne konvencije.4 

Nerešen problem na področju implementacije Okvirne konvencije zadeva 

različne skupine Romov, še posebej v smislu nastanitve, zaposlitve, 

obstoja pomembnih socialno-ekonomskih pravic kot tudi raznih dejanj 

diskriminacije.5  Svetovalni odbor Sveta Evrope je ob svojem prvem obisku 

ugotovil, da je Slovenija uveljavila določbe Okvirne konvencije tudi za 

romske skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji (kar je zapisala v deklaracijo 

ob depoziciji dokumenta o ratifikaciji), čeprav pravni status te skupnosti ni 

enak, kot ga uživajo pripadniki madžarske in italijanske narodne manjšine. 

Omeniti je potrebno, da 65. člen Ustave določa, da se status in posebne 

pravice Romov uredijo s posebnim zakonom. Čeprav se niti deklaracija 

niti Slovenska ustava ne nanašata na avtohtonost pripadnikov romske 

skupnosti, je videti, da država meni, da so samo avtohtoni Romi v principu 

tisti, ki lahko koristijo ukrepe za zaščito romske skupnosti. 

Svetovalni odbor pa opozarja na pomanjkanje definicije pojma 

»avtohtonost« ter na dejstvo, da je ta kriterij v praksi zelo težko 

uporabiti, prav tako se interpretacija tega kriterija razlikuje. Tudi Odbor 

za človekove pravice in Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice 

sta zaskrbljena nad razliko v statusu med tako imenovanimi avtohtonimi 

3 Council of Europe, Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National 
Minorities; Opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/I(2005)002, Strasbourg, 14 March 2005. Adopted on 12 
September 2002.

4 Council of Europe – Advisor Committee on the Framework Convention for the Protection on National 
Minorities: Second opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/II(2005)005, Strasbourg, 01. December 2005. 
Adopted on 26 May 2005.

5 Council of Europe, Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National 
Minorities; Opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/I(2005)002, Strasbourg, 14 March 2005. Adopted on 12 
September 2002. 
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(domorodnimi) in neavtohtonimi (novimi) romskimi skupnostmi v državi.6 

Skrbi jih to, da slednji ne uživajo varstva njihovih kulturnih pravic, kot 

je na primer pravica do izobraževanja v maternem jeziku, za razliko 

od pripadnikov drugih manjšin, ki jim to pravico zagotavljajo bilateralni 

mednarodni dogovori.7 

Tudi komisar za človekove pravice spodbuja zakonodajalca, da nadaljuje 

s prizadevanji za zagotovitev ustreznega pravnega okvira ob tesnem 

sodelovanju z romskimi skupnostmi, da bi tako Romom zagotovili pravice, 

ki jih potrebujejo za učinkovito zaščito manjšine. V tem procesu je po 

njegovem mnenju potrebno odpraviti obstoječe razlike v stopnji zaščite, 

zagotovljene Romom, glede na to, ali so avtohtoni oz. neavtohtoni, 

namreč uporaba tega pojma povzroča določene pravne in praktične 

negotovosti in nosi s seboj tveganje samovoljnega izključevanja.8 Temu 

enako meni tudi Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice, ki 

predlaga, da slovenska oblast ponovno oceni ustreznost uporabe tega 

pojma.9 Svetovalni odbor v drugem poročilu ni zaznal napredka na tem 

področju in je ugotavljal, da je situacija še vedno takšna, kot je bila, ter 

da Slovenija tega vprašanja ni rešila.10 Tretje poročilo je vendarle nekoliko 

bolj optimistično, saj Svetovalni odbor ugotavlja, da je bila od njegovega 

zadnjega poročila Uradu za narodnosti zaupana priprava zakonodaje, ki bo 

urejala pravice romske skupnosti Slovenije.11

Iz poročil izhaja tudi ugotovitev, da obstajajo velike socialno-ekonomske 

razlike med Romi in ostalo populacijo, vendar pa je mogoče zaznati 

zadovoljstvo zaradi precej visokega nivoja integracije romske skupnosti, 

ki živi v prekmurski regiji, kjer med Romi in ostalo populacijo že dlje časa 

obstaja koeksistenčna harmonija, kar vzbuja upanje, da bodo druge regije 

iz tega dosežka vendarle dobile navdih, da tudi same vzpostavijo tako 

ugodno klimo. romska situacija na Dolenjskem vsekakor ni tako dobra, 

kjer so Romi še vedno tarča raznih diskriminacij in sovraštva s strani 

dela populacije. Izkazalo se je tudi, da ukrepi državnega programa za 

pomoč Romom, ki ga je sprejela vlada novembra 1995, niso bili dovolj 

obsežni, da bi trajno in bistveno zmanjšali vrzel med Romi in večinsko 

populacijo. Odbor je tako vesel, da se marca 2002 sprejet program za 

aktivno zaposlovalo politiko loteva potrebe po izboljšanju zaposlitvenih 

6 United Nations, CCPR – Human Rights Committee; Concluding observations of the Human Rights Com-
mittee: Slovenia. 25/07/2005. CCPR/CO/84/SVN.

7 United Nations, CESCR – Committee on Economic, Social and Cultural Rights; Concluding observations of 
the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Slovenia. 25/01/2006. E/C.12/SVN/CO/1.

8 Svet Evrope – Urad Komisarja za človekove pravice. Poročilo g. Alvara Gil-Roblesa, Komisarja za 
človekove pravice o njegovem obisku v Sloveniji. CommDH(2003)11. Prevod iz angleškega originala. 
Strasbourg, 15. oktober 2003.

9 Council of Europe, Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National 
Minorities; Opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/I(2005)002, Strasbourg, 14 March 2005. Adopted on 12 
September 2002.

10 Council of Europe – Advisor Committee on the Framework Convention for the Protection on National 
Minorities: Second opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/II(2005)005, Strasbourg, 01. December 2005. 
Adopted on 26 May 2005.

11 Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti: Tretje poročilo o Sloveniji. Sprejeto 30. junija 
2006. CRI(2007)5.
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možnosti Romov.12

Naslednji pereč problem Romov je vsekakor njihova nastanitev. Izkazalo se 

je, da je veliko Romov pred osamosvojitvijo Slovenije živelo na ozemlju, 

ki je bilo v lasti države. Po letu 1991 ter v povezavi z denacionalizacijo je 

bila ta zemlja vrnjena osebam, ki so bili njeni lastniki pred nacionalizacijo, 

rezultat tega pa je bil, da je veliko romskih bivališč postalo nezakonitih. 

Kot odgovor na to situacijo so oblasti nameravale najti nova območja za 

te Rome, ampak, kot kaže, je to zelo dolg proces. Svetovalni odbor je 

pozval državo, da izredno pospeši dogajanje na tem področju, medtem pa 

poskrbi za izboljšanje pogojev prebivanja, kjer je to potrebno, saj mnogi 

Romi sedaj živijo v zelo slabem življenjskem okolju, daleč od standarda ali 

na določenem ozemlju prebivajo celo nezakonito.13

Skrb zbujajoča je bila tudi situacija izobraževanja Romov. Še posebej iz 

vseh poročil izhaja zaskrbljenost nad dejstvom, da zelo velik odstotek 

romskih otrok še vedno obiskuje posebne šole, ustanovljene za mentalno 

prizadete otroke. Zdi se, da je veliko teh otrok nameščenih v te programe 

zato, ker slabše poznajo slovenski jezik ali obstajajo prevelike kulturne 

razlike. Takšna praksa ni v skladu z Okvirno konvencijo, poleg tega pa 

bi moral izobraževalni sistem upoštevati jezik in kulturo manjšin v 

skladu z načeli, ki so zapisana v Priporočilu odbora ministrov (2000) 4 o 

izobraževanju romskih otrok v Evropi.14 

Tako Svetovalni odbor kot tudi Komisar za človekove pravice sta ugotavljala, 

da so številni romski otroci še vedno nameščeni v posebne oddelke za 

otroke s posebnimi potrebami, nekatere šole pa imajo posebne razrede 

za Rome. Čeprav je bilo pojasnjeno, da je bilo to sprejeto z dobrimi 

nameni, predvsem s ciljem preseči jezikovne ovire, lahko način njihovega 

izvrševanja poostri izključitev romskih otrok in nosi s sabo tveganje 

diskriminacije. Dejstvo, da so uvrščeni v posebne razrede, pogosto pomeni, 

da ti otroci sledijo slabšemu učnemu načrtu kot tisti v običajnih razredih, 

kar zmanjšuje njihove možnosti za nadaljnjo izobraževanje in posledično 

pri iskanju zaposlitve v prihodnosti, zato bi morali biti nemudoma sprejeti 

12  Svetovalni odbor Sveta Evrope ugotavlja prisotnost zavračajočega in sovražnega obnašanja do Romov 
s strani večinske populacije, še posebej na Dolenjskem, kjer so se naseljevali zadnje čase bolj kot v 
Prekmurju. V določenih primerih so prebivalci organizirali peticije zoper prisotnost romskih družin ali 
peticije, s katerimi so zahtevali izselitev Romov, včasih tudi lokalne oblasti niso ustrezno ukrepale, da 
bi omilile napetosti. Nekatere romske družine niso imele druge možnosti kot da so odšle pod pritiskom 
soseske. 

13  Council of Europe, Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National 
Minorities; Opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/I(2005)002, Strasbourg, 14 March 2005. Adopted on 12 
September 2002.

14  Council of Europe, Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National 
Minorities; Opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/I(2005)002, Strasbourg, 14 March 2005. Adopted on 12 
September 2002.
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ukrepi za ukinitev takšne delitve.15 

Romski otroci bi morali npr. pogosteje obiskovati predšolske oddelke, kjer 

se lahko učijo slovenskega jezika, za redne razrede pa bi morali, zagotoviti 

šolske asistente, kjer bi bilo to potrebno.16 Kljub nekaterim pilotskim 

projektom pa Svetovalni odbor ugotavlja tudi to, da v slovenskem šolskem 

sistemu ni veliko priložnosti za učenje romskega jezika.17 Svetovalni odbor 

pa v tretjem poročilu z zadovoljstvom ugotavlja, da so slovenski organi 

od njegovega zadnjega poročila sprejeli strategijo za izboljšanje položaja 

Romov v izobraževanju, pri tem pa možno priporoča, da naj Slovenija 

zagotovi, da se bodo vsi ukrepi  iz strategije tudi izvajali v praksi in da bodo 

časovni okviri, sredstva, odgovornosti, izidi in nadzorni mehanizmi točno 

določeni, da bi se olajšalo izvajanje strategije. Prav tako močno priporoča, 

naj slovenski organi strategijo izpolnjujejo na celotnem slovenskem ozemlju 

in zagotovijo, da bodo njeni ukrepi koristili vsem Romom.18  

Ne glede na njihov pravni položaj Romi pogosto ostajajo v slabšem položaju 

na mnogih področjih življenja, vključno z zaposlovanjem, izobraževanjem 

in nastanitvijo, še posebej v določenih delih države; Odbor za človekove 

pravice pa poleg tega še posebej skrbi, da so romske skupnosti še vedno 

diskriminirane tudi pri dostopu do zdravstvenih storitev ter da so pogosto 

žrtve raznih predsodkov.19 Predsodki pa se ne izražajo samo v odnosih med 

posamezniki, temveč pogosto vplivajo tudi na ravnanje lokalnih oblasti, 

kar na primer vodi v nesorazmerno porazdelitev sredstev za infrastrukturo 

in stanovanjske projekte med Rome in ostale prebivalce. Nujno je, da 

oblasti, ob tesnem sodelovanju z romskimi skupnostmi, sprožijo pobude 

za zmanjšanje nestrpnosti do Romov v družbi. Dobro bi bilo spodbudil tudi 

Rome same, da bolj aktivno, na sodiščih ali pri Varuhu človekovih pravic, 

iščejo pomoč v situacijah, ko menijo, da so bili žrtve diskriminacije.20

Pomemben korak v smeri večje participacije Romov v javnem življenju 

15 Junija 2004 je bila sprejeta nova strategija za izobraževanje Romov v Republiki Sloveniji, kjer je 
bil eden glavnih namenov doseči vključitev Romov v izobraževanje na vseh nivojih, od predšolskega 
izobraževanja do izobraževanja za odrasle. Od šolskega leta 2003/2004 dalje tudi ni več dovoljeno ob-
likovanje ločenih razredov za romske otroke. Če pa se spomnimo april 2005, je nekaj staršev neromskih 
otrok bojkotiralo pouk in zahtevalo, da so romski otroci lokacijsko drugje, kot njihovi, pri tem pa je 
minister za šolstvo predlagal rešitev, da jih ločijo, kar je vodilo do bojkota Romov. Zahteve nerom-
skih otrok naj bi sicer temeljile na strahu pred prenizkim standardom učenja otrok in ne na etnični 
pripadnosti, saj naj bi romski otroci potrebovali veliko več pozornosti učiteljev ter pomoči zaradi težav 
s slovenskim jezikom, kar pa nikakor ne sme biti razlog za ločitev otrok, saj lahko ima to dolgoročne 
slabe posledice za te otroke. Kar se je zgodilo v Bršljinu pri Novem mestu, je korak nazaj pri integraciji 
vseh romskih otrok v izobraževalni sistem in mora biti čimprej odpravljeno. Vsekakor mora država 
poiskati drugačno rešitev za odpravo težav glede kakovosti izobraževanja tako,da zagotovi pomoč 
romskim otrokom in njihovim staršem, ne pa s tem, da jih loči od ostalih. 

16 Svet Evrope – Urad Komisarja za človekove pravice. Poročilo g. Alvara Gil-Roblesa, Komisarja za 
človekove pravice o njegovem obisku v Sloveniji. CommDH(2003)11. Prevod iz angleškega originala. 
Strasbourg, 15. oktober 2003.

17 Council of Europe, Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National 
Minorities; Opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/I(2005)002, Strasbourg, 14 March 2005. Adopted on 12 
September 2002.

18 Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti: Tretje poročilo o Sloveniji. Sprejeto 30. junija 
2006. CRI(2007)5.

19 United Nations, CCPR – Human Rights Committee; Concluding observations of the Human Rights Com-
mittee: Slovenia. 25/07/2005. CCPR/CO/84/SVN.

20 Svet Evrope – Urad Komisarja za človekove pravice. Poročilo g. Alvara Gil-Roblesa, Komisarja za 
človekove pravice o njegovem obisku v Sloveniji. CommDH(2003)11. Prevod iz angleškega originala. 
Strasbourg, 15. oktober 2003.
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je bil narejen leta 2002 z dopolnitvami Zakona o lokalni samoupravi. 

Ta zakon, ki temelji na odločitvi Ustavnega sodišča določa, 20 občin, v 

katerih mora biti romskim skupnostim zagotovljena pravica, da na lokalnih 

volitvah izvolijo svojega občinskega svetnika. V zakonodaji pa ni določbe, 

ki bi zahtevala participacijo romskih skupnosti v Državnem zboru, čeprav 

takšne določbe obstajajo za madžarsko in italijansko manjšino. 

Komisar za človekove pravice predlaga, da se to vprašanje reši v okviru 

zakonodajnega postopka na podlagi 65. člena Ustave. Takšna participacija 

bi v veliki meri povečala uresničevanje 15. člena Okvirne konvencije za 

varstvo narodnih manjšin, ki določa, da »pogodbenice ustvarijo razmere, 

potrebne za učinkovito sodelovanje pripadnikov narodnih manjšin v 

kulturnem, družbenem in gospodarskem življenju ter v javnih zadevah, še 

zlasti pri tistih, ki jih zadevajo.« 21

� Prebivalci�republik�nekdanje�Jugoslavije�

Iz vseh poročil pogodbenih teles izhaja ugotovitev, da je viden določen 

napredek pri zagotavljanju statusa stalnega bivališča v Sloveniji oz. 

slovenskega državljanstva za prebivalce republik bivše Jugoslavije, 

vendarle pa so vsi zaskrbljeni nad situacijo tistih oseb, ki še vedno niso 

uspele urediti svojega statusa v državi. Slovenija bi po mnenju Odbora 

za človekove pravice morala rešiti pravni položaj vseh prebivalcev držav 

naslednic bivše Jugoslavije, ki sedaj živijo v Sloveniji.22 

Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice skrbi, da so bili 

državljani bivše Jugoslavije »izbrisani«, ker so bila njihova imena 

odstranjena iz registra prebivalstva leta 1992 ter prenesena v register 

tujcev.23 Prenos je bil izveden po uradni dolžnosti, prizadete osebe pa 

o izvedenem izbrisu iz registra stalnega prebivalstva niso bile obveščene 

kakor tudi ne poučene o njihovem novo nastalem pravnem položaju. S 

tem so mnoge izmed izbrisanih oseb nevede postale tujec v Sloveniji in 

izgubile tudi ostale pravice, ki so vezane na pravico do stalnega bivališča, 

čeravno so desetletja prebivale v Sloveniji. Njihov položaj je odtlej urejal 

21 Svet Evrope – Urad Komisarja za človekove pravice. Poročilo g. Alvara Gil-Roblesa, Komisarja za 
človekove pravice o njegovem obisku v Sloveniji. CommDH(2003)11. Prevod iz angleškega originala. 
Strasbourg, 15. oktober 2003.

22 United Nations, CCPR – Human Rights Committee; Concluding observations of the Human Rights Com-
mittee: Slovenia. 25/07/2005. CCPR/CO/84/SVN.

23 V Sloveniji je imelo na dan razglasitve samostojnosti, 23. decembra 1990, stalno prebivališče približno 
200.000 oseb iz drugih republik bivše Jugoslavije. Predpisi o razglasitvi neodvisnosti so vsebovali 
posebne določbe, ki so poskušale položaj teh oseb urediti tako, da so lahko v šestmesečnem roku 
zaprosile za slovensko državljanstvo. Na podlagi Zakona o državljanstvu je slovensko državljanstvo 
pridobilo približno 170.000 oseb. Izmed preostalih 30.000 oseb je 11.000 oseb Slovenijo zapustilo, 
18.305 oseb pa v predpisanem roku iz različnih razlogov ni zaprosilo za državljanstvo. Nekateri od 
njih niso poznali postopka, drugi so državljanstvo zmotno enačili z narodnostjo, spet tretji pa takrat 
za državljanstvo, v upanju na ohranitev statusa quo (tj. status stalnega prebivalca), sploh niso želeli 
zaprositi. Osebe, ki niso zaprosile za državljanstvo oziroma jim je bila vloga zavrnjena, so bile 26. 
februarja 1992 iz registra stalnega prebivalstva prenesene v register tujcev. 
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Zakon o tujcih.24 Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice pa 

obenem opaža, da ta situacija povzroča kršitev ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravic teh ljudi, vključno s pravico do dela, socialne varnosti, 

zdravstvenega varstva in izobraževanja.25

Društvo izbrisani in številne druge organizacije, s katerimi se je Komisar za 

človekove pravice sestal med obiskom, je opisalo nevzdržno situacijo, ki je 

nastala kot posledica izgube statusa stalnega prebivalca, in za mnoge traja 

še danes. Mnogim so bile odvzete pokojnine oziroma stanovanja, zanikane 

pa so jim bile tudi pravica do zdravstvenega varstva in druge pravice.26 

Nezakonito izbrisani še danes, več kot deset let po tem, čakajo na ureditev 

njihovega pravnega statusa. Žal je v Sloveniji tudi klima takšna, da je 

celo na referendumu aprila 2004 glede zakona o implementaciji odločitve 

Ustavnega sodišča (t. i. tehnični zakon o izbrisanih) 94,7 % volivcev, ki so bili 

na referendumu, glasovalo proti temu.27 Svetovalni odbor kot tudi Komisar 

za človekove pravice pozivata Slovenijo, da ta problem reši čimprej in brez 

nadaljnje zamude ter v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča.28 

Po razpadu nekdanje Jugoslavije so postale etnične skupnosti oseb, ki 

izvirajo iz drugih delov nekdanje Jugoslavije, v Sloveniji de facto manjšine, 

vendar kot take niso priznane in ne uživajo zaščite manjšine. Mnogi med 

njimi so se v Slovenijo preselili med letoma 1960 in 1980, medtem ko 

tradicionalnih naselbin Srbov in Hrvatov v Sloveniji ni. Čeprav se na te 

skupine nanašajo ustavne določbe, ki pripadnikom »narodnih skupnosti« 

zagotavljajo določeno stopnjo zaščite, dejstvo, da ostajajo nepriznane kot 

manjšine v Sloveniji, predstavlja precejšnjo oviro za ohranitev njihovega 

jezika, vere, kulture in identitete.  Organizacije, ki zastopajo te skupine, si 

24 Svet Evrope – Urad Komisarja za človekove pravice. Poročilo g. Alvara Gil-Roblesa, Komisarja za 
človekove pravice o njegovem obisku v Sloveniji. CommDH(2003)11. Prevod iz angleškega originala. 
Strasbourg, 15. oktober 2003.

25 United Nations, CESCR – Committee on Economic, Social and Cultural Rights; Concluding observations of 
the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Slovenia. 25/01/2006. E/C.12/SVN/CO/1.

26 Osebni dokumenti teh oseb, kot so osebna izkaznica, potni list in vozniško dovoljenje, so bili preklicani. 
Slišati je bilo, da so bile nekatere osebe, čeprav v res majhnem številu, deportirane kot tujci, ki so 
nezakonito prebivali v Sloveniji. Zakon o državljanstvu je državljanom drugih republik, ki so imeli na 
dan plebiscita stalno bivališče v Republiki Sloveniji in tu tudi dejansko prebivali, v roku 6 mesecev od 
uveljavitve zakona omogočil pridobitev slovenskega državljanstva. Vlogo za pridobitev državljanstva je 
bilo potrebno podati upravnim oblastem, ki so bile na območju njihovega stalnega bivališča pristojne za 
področje notranjih zadev. Ustavno sodišče v svojem mnenju navaja, da »Ustavno sodišče ne izključuje 
možnosti, da so državljani drugih republik Slovenijo zapustili iz strahu pred izrekom ukrepa prisilne vr-
nitve s strani Slovenije, čeprav je do uporabe teh ukrepov le redko prihajalo, še več, pravno neurejeno 
bivanje državljanov drugih republik se je praviloma celo dopuščalo.«

27 Council of Europe – Advisor Committee on the Framework Convention for the Protection on National 
Minorities: Second opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/II(2005)005, Strasbourg, 01. December 2005. 
Adopted on 26 May 2005.

28 Vprašanje je z leti postalo predmet široke razprave med Vlado in Državnim zborom, Ustavno sodišče 
pa se je aktivno lotilo presoje ustavnosti več zakonskih določb. Zaradi neustrezne ureditve pravnega 
položaja izbrisanih je to sodišče v svoji odločbi iz leta 1999 Zakon o tujcih razglasilo za protiustavnega, 
v nasprotju z načeli pravne države, pravne varnosti in enakopravnosti. Kot poskus ureditve problema-
tike je bil leta 1999 sprejet Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ 
v Republiki Sloveniji, na podlagi katerega so lahko prizadete osebe zaprosile za status stalnega preb-
ivalca. Vendar pa je ta ureditev naletela na široke kritike, ker ni popravila položaja teh oseb za nazaj 
in ker je bil rok, v katerem so osebe lahko vložile vlogo za izdajo dovoljenja za stalno bivanje, izjemno 
kratek (tri mesece). Zato je Ustavno sodišče zakon z odločbo v aprilu 2003 razglasilo za protiustavnega 
v mnogih pogledih. Sodišče je zato osebam, ki so na podlagi omenjenega zakona že pridobile stalno 
bivališče, priznalo to pravico tudi za nazaj, torej od 26. februarja 1992 dalje, zakonodajalcu pa je 
naložilo, naj v šestih mesecih dopolni zakon in določi nov rok morebitnim novim vlagateljem vlog za do-
voljenje za stalno prebivanje. Takojšnje upoštevanje odločbe Ustavnega sodišča je bistvenega pomena 
za ustrezno ureditev položaja teh oseb. 
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od slovenske samostojnosti dalje aktivno prizadevajo za pridobitev statusa 

manjšine. 

Po njihovih navedbah se je v nekaterih vidikih njihov položaj od 

osamosvojitve dalje poslabšal. Pridobitev izobrazbe v njihovih maternih 

jezikih je npr. zdaj mnogo bolj zapletena kot prej.29 Na položaj teh 

manjšin, ki je bil predmet kritik tudi s strani drugih mehanizmov za 

varstvo človekovih pravic, je Komisar za človekove pravice opozoril ob 

več priložnostih. Direktor takratnega Urada za narodnosti je pojasnil, 

da je vprašanje možnega priznanja zelo zapleteno, ker te osebe niso 

»tradicionalno« živele v Sloveniji, temveč so se priselile predvsem kot 

ekonomski migranti v obdobju nekdanje Jugoslavije. To vprašanje je 

obravnaval tudi s predsednikom Državnega zbora, ki je menil, da bi bilo, 

čeprav o tem potekajo razprave, tem skupinam težko podeliti status, 

podoben tistemu, ki ga imata madžarska ali italijanska manjšina. Vendar 

pa, da bi zagotovili, da uresničitev Konvencije ne bo vir samovoljnega oz. 

neupravičenega razlikovanja, Komisar vladi močno priporoča, naj razmisli 

o vključitvi teh skupin v izvrševanje Konvencije in da sprejme primerno 

zakonodajo na podlagi ustreznih ustavnih določb.30

Čeprav nekatere statusne določbe Ustave (npr. člen 61) zagotavljajo 

določeno stopnjo zaščite osebam, ki pripadajo etničnim skupinam, kar 

vključuje tudi prebivalce iz bivše Jugoslavije, te osebe vendarle nimajo 

enakega statusa kot Madžari, Italijani in romska manjšina in država jih 

ne smatra kot subjekte Okvirne konvencije (oz. jih ta konvencija ne 

pokriva). Svetovalni odbor Sveta Evrope je ob svojem prvem obisku sicer 

z zadovoljstvom ugotovil, da določene oblasti v državi delajo v tej smeri, 

da pristopijo tudi k tem subjektom na bolj primeren način, še zlasti se to 

vidi na področju finančne pomoči za kulturne dejavnosti in na področju 

izobraževanja. Kljub temu pa Svetovalni odbor poziva državo, da sprejme 

ukrepe, ki bodo še bolj učinkovito zadovoljili potrebe teh ljudi, še posebej 

Hrvatov in Srbov.31 

Glede tolerantnosti medkulturnega dialoga Svetovalni odbor ob drugem 

obisku ugotavlja, da je bistveno vzpostaviti socialno klimo in obnašanje, 

ki bi bilo bolj koristno za integracijo prebivalcev držav bivše Jugoslavije 

v Slovenijo. 

Predvsem je pomilovanja vredno, da se netolerantno obnašanje in celo 

ksenofobija zazna tudi med politiki in predstavniki oblasti ter da to včasih 

spodbujajo tudi mediji.32 Komisar pa je posebej zaskrbljen nad še vedno 

29 Organizacija, ki zastopa Bošnjake je poročala, da nimajo dostopa do sredstev javnega obveščanja oz. ni 
nobene radijske ali televizijske postaje, ki bi oddajala v bosanskem jeziku.

30 Svet Evrope – Urad Komisarja za človekove pravice. Poročilo g. Alvara Gil-Roblesa, Komisarja za 
človekove pravice o njegovem obisku v Sloveniji. CommDH(2003)11. Prevod iz angleškega originala. 
Strasbourg, 15. oktober 2003.

31 Council of Europe, Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National 
Minorities; Opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/I(2005)002, Strasbourg, 14 March 2005. Adopted on 12 
September 2002.

32 Council of Europe – Advisor Committee on the Framework Convention for the Protection on National 
Minorities: Second opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/II(2005)005, Strasbourg, 01. December 2005. 
Adopted on 26 May 2005.
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trajajočo javno manifestacijo sovražnega govora in netolerantnostjo 

nekaterih politikov. Komisar kliče k večji odgovornosti politikov in medijev 

ter doslednemu spoštovanju vrednot, zapisanih v Evropski konvenciji o 

človekovih pravicah in v drugih mednarodnih instrumentih.33  

� Netolerantnost�in�diskriminacija�
(problem�muslimanske�verske�skupnosti�
in�isto-spolno�usmerjenih�oseb)

Na splošno iz vseh poročil izhaja, da je zelo zaskrbljujoče dejstvo o 

manifestaciji sovražnega govora in netolerantnosti na javnem področju, ki 

občasno odmeva tudi v določenih medijih.34 

Svetovalni odbor je v svojem prvem poročilu pozval Slovenijo, da zaostri 

in razvije določbe za pravno in institucionalno zaščito pred diskriminacijo 

ter da zagotovi ukrepe za informiranje in dviganje zavesti javnosti na tem 

področju. Iz njegovega drugega poročila pa izhaja pohvala, da je Slovenija 

leta 2004 sprejela Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, s 

katerim je implementirala direktivo Evropske unije 200/43/EC o enakem 

obravnavanju ne glede na rasno ali etnično pripadnost v svoj pravni red. 

Odbor v tem kontekstu pozdravlja tudi delo in posebno predanost Varuha 

človekovih pravic pri promociji načela enakosti in nediskriminacije ter 

prakso Ustavnega sodišča, ki zagotavlja učinkovito implementacijo tega 

načela v Sloveniji.35 

Odbor za človekove pravice je v svojem poročilu namenil tudi nekaj besed 

problemom pomanjkanja informacij o zlorabi, izkoriščanju in trpinčenju 

otrok36 ter o zanemarjanju mladoletnikov brez spremstva, ki iščejo azil 

ali prebivajo na območju Slovenije. Po mnenju odbora bi država morala 

razviti točno določene postopke za ugotavljanje potreb otrok brez 

spremstva ter za zagotovitev njihovega najboljšega interesa med kakršno 

koli migracijo. Država bi morala tudi zagotoviti pravico vsakega otroka, da 

pridobi državljanstvo.37 

V svojem poročilu Komisar za človekove pravice posebej izpostavlja dva 

specifična problema diskriminacije v Sloveniji. Prvo je gradnja mošeje v 

33 Council of Europe – Office of the Commissioner for Human Rights. Follow-up Report on Slovenia: Assess-
ment of the progress made in implementing the recommendations of the Council of Europe Commis-
sioner for Human Rights. CommDH(2006)8 original version, Starsbourg, 29 March 2006.

34 United Nations, CCPR – Human Rights Committee; Concluding observations of the Human Rights Com-
mittee: Slovenia. 25/07/2005. CCPR/CO/84/SVN.

35 Council of Europe – Advisor Committee on the Framework Convention for the Protection on National 
Minorities: Second opinion on Slovenia. ACFC/INF/OP/II(2005)005, Strasbourg, 01. December 2005. 
Adopted on 26 May 2005.

36 United Nations, CCPR – Human Rights Committee; Concluding observations of the Human Rights Com-
mittee: Slovenia. 25/07/2005. CCPR/CO/84/SVN.

37 United Nations, CCPR – Human Rights Committee; Concluding observations of the Human Rights Com-
mittee: Slovenia. 25/07/2005. CCPR/CO/84/SVN.
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Ljubljani,38 ki se še vedno zavlačuje kljub 30-letnim naporom muslimanske 

verske skupnosti v Sloveniji in prizadevanjem nekdanje ljubljanske 

županje.39  V zvezi s tem Komisar napotuje na Priporočila Evropske 

Komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti, ki je pozvala države članice, 

da »muslimanskim skupnostim zagotovijo, da ne bodo diskriminirane v 

zvezi z okoliščinami, v kakršnih se organizirajo in izražajo svojo versko 

pripadnost.«40

Drugi problem je diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in 

pomanjkanje enakih pravic za istospolne partnerje v pravnem in družbenem 

smislu. V tem kontekstu Komisar tudi izpostavlja problem homofobičnih 

izjav, ki so bile objavljene v medijih. Junija 2005 je Državni zbor sicer sprejel 

Zakon o registraciji istospolnih partnerjev, ki ureja lastninsko pravico in 

dedovanje in predpisuje pravico in dolžnost podpirati socialno šibkejšega 

partnerja, ne ureja pa enakih pravic v primerjavi s poročenimi pari glede 

socialne varnosti, vključno s socialnim in zdravstvenim zavarovanjem in 

pokojninskimi pravicami. Problematično je tudi dejstvo, da je bilo v času 

razprav ob sprejemanju zakona oz. dajanju amandmajev v Državnem zboru 

slišati veliko homofobičnih in netolerantnih izjav, določene izjave pa so 

vsebovale tudi zelo žalitvene pripombe. Komisar tako spodbuja Slovenijo, 

da ratificira Protokol 12 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki se 

nanaša na ne-diskriminacijo.

� Za�zaklju~ek

Iz obravnavanih poročil izhaja, da imajo o istih vprašanjih vsa bolj ali 

manj podobno stališče glede stanja v Sloveniji, vsekakor pa vsako poročilo 

bolj izpostavlja probleme, ki se seveda nanašajo na delovno področje 

pogodbenega telesa, ki je o zadevi poročal. 

Vsekakor je vsaj nekoliko spodbudno zadnje poročilo Evropske komisije 

za boj proti rasizmu in nestrpnosti o stanju v Sloveniji, saj ugotavljajo, da 

je Slovenija v zadnjih treh letih naredila napredek na številnih področjih. 

Pravni okvir proti rasnemu razlikovanju se je okrepil po sprejetju primarne 

antidiskriminacijske zakonodaje, ki pokriva različna področja življenja, 

in katere izvajanje in spremljanje podpirajo številne novoustanovljene 

institucije, vključno z zagovornikom načela enakosti. Napredek je bil zlasti 

storjen na področju izboljšanja možnosti za romske otroke v izobraževanju, 

38 Z 48.000 osebami, ki so se na popisu prebivalstva leta 2002 izrekle za muslimane, je islam druga najbolj 
razširjena religija v Sloveniji. Vendar pa kljub prizadevanjem Slovenske islamske skupnosti v zadnjih 
tridesetih letih, v Sloveniji ni mošeje ali islamskega kulturnega centra. Zato se morajo muslimanski 
verniki srečevati v stanovanjih, garažah in drugih zasebnih prostorih.

39 Council of Europe – Office of the Commissioner for Human Rights. Follow-up Report on Slovenia: Assess-
ment of the progress made in implementing the recommendations of the Council of Europe Commis-
sioner for Human Rights. CommDH(2006)8 original version, Starsbourg, 29 March 2006.

40 Svet Evrope – Urad Komisarja za človekove pravice. Poročilo g. Alvara Gil-Roblesa, Komisarja za 
človekove pravice o njegovem obisku v Sloveniji. CommDH(2003)11. Prevod iz angleškega originala. 
Strasbourg, 15. oktober 2003.
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izboljšali so se mehanizmi za obravnavanje slabega ravnanja policije in 

postali so preglednejši. Varuh človekoivh pravic, ki je nenehno zagotavljal 

neprecenljivo podporo pripadnikom manjšin, svoje sedanje dejavnosti 

usmerja specifično proti razlikovanju in v spodbujanju pozitivnega pristopa 

do različnosti. 

Stanje diskriminacije, povezane s pripadniki različnih manjšin v Sloveniji (z 

izjemo madžarske in italijanske narodne manjšine), pa je sicer po mojem 

mnenju rahlo alarmantna. Kot je zapisano v poročilu Evropske komisije 

za boj proti rasizmu in nestrpnosti, so bili odzivi Slovencev na porast 

števila priseljencev v zadnjih desetih letih včasih nacionalistične in celo 

ksenofobične narave. Evropska komisija se celo boji, da bodo v primeru 

poslabšanja ekonomskih razmer v državi v prihodnosti prvi grešni kozli 

ravno pripadniki manjšin, zato močno priporoča slovenskim oblastem, da 

podvzame ustrezne ukrepe za večjo osveščenost splošne javnosti z vidika 

rasizma in nestrpnosti ter k razvijanju kulturne strpnosti in spoštovanja 

različnosti. 

Za konec naj poudarim svoje prepričanje, da ni dovolj, čeprav je nujno 

potrebno, zgolj pritiskati na državo, da sprejema takšne in drugačne ukrepe. 

Ukrepe je potrebno v praksi implementirati in jih spraviti do takšne faze, 

da bodo postali samoumevni, da bodo postali del vsakdana diskriminirane 

skupine in ostale populacije. Zato je v naši državi nujno razviti kulturni 

pluralizem in zelo dvigniti stopnjo strpnosti do vseh, ki mislijo različno od 

nas samih. To pa lahko stori država, lahko storijo izobraževalne ustanove, 

lahko storijo paradržavne oz. nevladne organizacije, mediji ter tudi 

posamezniki. 
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� Uvod

Zle slutnje so se na žalost uresničile. Problemi, povezani z vprašanji 

diskriminacije postajajo, ena od središčnih tematik v slovenskem prostoru. 

Aktualnost vsebin in pomembnost projekta ˝Vzgoja in izobraževanje 

proti diskriminaciji˝ je prišla na svojstven način do izraza ob lanskoletnih 

dogodkih v Sloveniji, ki so v precejšnji meri pritegnili medijsko pozornost 

in ponovno polarizirali slovensko javnost – konflikt med Romi in ostalimi 

lokalnimi prebivalci glede prisostvovanja romskih otrok pri pouku v osnovni 

šoli Bršljin, nedokončana zgodba  ̋ izbrisanih˝ in njihov pohod  na evropske 

institucije in nazadnje že skorajda tragikomična zgodba (pre)selitve 

romske družine Strojan so le najbolj razvpiti primeri, ki dajejo slutiti, da 

je Evropska Unija še kako upravičeno leto 2007 razglasila za leto boja proti 

diskriminaciji.

Ena od najbolj učinkovitih in dolgoročno uspešnih strategij v borbi proti 

razbohotenju tega uničujočega pojava je izobraževanje ljudi. Zlasti 

izobraževanje v smeri strpnejšega sprejemanja drugačnosti in konstruktivno 

razpravljanje o odprtih vprašanjih, ki se v zvezi s tem pojavljajo.

Tudi v okviru projekta ̋ Vzgoja in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji 

v Sloveniji˝ je izvajalec že ob sami prijavi projekta predvidel izvedbe 

mnenjskih raziskav in drugih oblik širjenja informacij. V ta namen so 

bili ob posameznih seminarjih opravljeni intervjuji z udeleženci teh 

srečanj. Ti intervjuji so odraz prizadevanj, da bi v okviru seminarjev 

potekale informacije, ideje in pobude v obe smeri, da bi na ta način 

uspeli identificirati tiste najbolj pereče probleme, s katerimi so se srečali 

udeleženci seminarjev (podrobno poročilo o intervjujih glej v Prilogi 1).  

S tem namenom  so bili vsi udeleženci teh seminarjev tudi povabljeni k 

intervjujem, pri katerih so lahko v pogovoru na štiri oči izpovedali svoja 

mnenja in poglede v zvezi z obravnavano problematiko. Velja dodati, da se 

je velika večina udeležencev seminarjev temu vabilu  odzvala. 

Mag.�Toma`�Klenov{ek

Poro~ilo�o�intervjujih�z�
udele`enci�seminarjev
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� Metodologija

V Prilogi 1 predstavljeni podatki so bili pridobljeni ob uporabi  strukturiranih 

intervjujev, ki so jih sodelavci ISCOMET-a opravili z udeleženci 

vsakokratnega seminarja. Izbira te kvalitativne metode1 se je zdela kot 

najbolj primerna zaradi svoje prožnosti: spraševalci so lahko nudili pomoč 

in pojasnila pri vprašanjih, ki morda niso bila za vse intervjuvance dovolj 

jasna, po drugi strani pa je bila ta metoda tudi najbolj primerna tako 

zaradi izvedljivosti, nenazadnje pa gre za raziskovalno metodo, ki je 

najbolj uporabna, kadar želimo pridobiti od ljudi preproste informacije 

o dejstvih, o njihovih stališčih, o njihovem preteklem, sedanjem in 

prihodnjem vedenju, njihovih motivih, čustvih, itd., skratka o stvareh, ki 

jih ni mogoče neposredno opazovati. 

Vprašalniki, na podlagi katerih so potekali posamezni intervjuji, so bili za 

vsak seminar posebej pripravljeni, pri čemer so bili za prva dva seminarja 

(za ustavno priznane in nepriznane manjšine) precej široko zastavljeni, 

medtem ko so bili vprašalniki za ostale seminarje bolj specifični in ožji v 

svojem fokusu.

 

� Sklep�in�pogled�v�prihodnost

Predstavljeni pogledi in mnenja udeležencev seminarjev na zgovoren 

način dopolnjujejo vsakdanje medijske zgodbe, ki jih lahko spremljamo 

v zadnjem času. Intervjuji so pokazali, da je fenomen diskriminacije v 

Sloveniji še kako prisoten, hkrati pa je razvidno, da gre za problem, ki 

je povezan z osnovnim konsenzom o oblikah sobivanja v etnično mešani 

družbi ter s sprejemanjem drugačnosti nasploh. 

Na tem mestu se velja opreti na širši sociološki okvir pri pojasnjevanju 

obravnavane problematike. Čeprav se velikokrat pojavljajo (pre)napihnjene 

ocene o notorični nestrpnosti pri Slovencih,2 pa nas primerjalne 

sociološke ocene ne predstavljajo v tako temni luči. Podatki iz leta 

19993 o etnični in drugi nestrpnosti4 prebivalcev v štirinajstih evropskih 

državah (Rus, 2006) kažejo, da se slovensko prebivalstvo v svojih stališčih 

giblje zelo blizu povprečij za 14 izbranih držav.5 Pri tem se je pokazal 

tudi za Slovenijo podoben vzorec kot drugod, in sicer da so prebivalci 

teh držav bistveno bolj strpni do skupin s prirojenimi ali podedovanimi 

1 Glej tudi podobno študijo Davis, Neathey, Reagan, Willison: Pregnancy discrimination at work: a quali-
tative study. Institutefor Employment Studies.

2 O medijskem poročanju glej Erjavec, Bašič-Hrvatin in Kelbl (2000) in Makarovič in Rončević (2006).

3 V Sloveniji so bili podatki zbrani v okviru raziskave Slovensko javno mnenje – SJM 1999 (FDV, CJMMK).

4 Vprašanje se je glasilo: Koga ne želite imeti kot soseda? Na ˝izbiro˝ pa so bile različne narodnostne, 
verske, subkulturne ali deviantne skupine. 

5 Države, ki so bile vključene v študijo: Francija, Velika Britanija, Nemčija, Avstrija, Italija, Nizozemska, 
Švedska, Finska, Irska, Poljska, Češka, Madžarska, Hrvaška in Slovenija.
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lastnostmi (pripadniki drugih ras, muslimanov, judov in Romov ter celo 

do homoseksualcev in obolelih za aidsom) kot pa do tistih, pri katerih 

gre za pridobljene lastnosti (alkoholiki, uživalci mamil, sodno kaznovani, 

skrajni desničarji). Nadpovprečna nestrpnost se je pri Slovencih v okviru 

te raziskave pokazala do alkoholikov (Slovenija: 69 %, povprečje: 57 %) 

in homoseksualcv (Slovenija: 44 %, povprečje: 28 %), kot tudi do Romov 

(v primerjavi do drugih etničnih skupin),6 čeprav je treba pripomniti, da 

je nestrpnost do slednjih dveh skupin v večini postsocialističnih držav še 

večja. 

Podatki iz raziskave Slovensko javno mnenje iz leta 1992, 1999 in 2005 pa 

razodevajo tudi določene ugodne trende, po katerih je danes diskriminacije 

v Sloveniji povprečno ne samo manj, ampak postaja ta čedalje bolj 

diferencirana oz. usmerjena proti skupinam, ki so pridobile razločevalne 

lastnosti z lastnim ravnanjem. Statistične ugotovitve iz zajetega obdobja 

namreč izkazujejo naslednje značilnosti:

– strpnost do vseh etičnih, etničnih in tudi političnih skupin je večja 

pri mlajših kot pri 

starejših respondentih;

– strpnost je večja pri bolj izobraženih kot pri manj izobraženih 

respondentih;

– strpnost je večja pri višjih kot pri nižjih slojih.

Upravičena je ocena, da se te ugotovitve zrcalijo tudi v odgovorih in 

izjavah naših intervjuvancev s 6. seminarja (učitelji), ki so bili enotnega 

mnenja, da sta šola in izobraževanje najboljše zdravilo proti diskriminaciji 

in predsodkom. 

Predstavljeni podatki na zgovoren način tudi nakazujejo, pri katerih 

skupinah prebivalstva bosta izobraževanje in vzgoja v borbi proti 

diskriminaciji v prihodnjih letih najbolj potrebna. 

Če je problematika diskriminacije nasploh tudi povezana s sprejemanjem 

˝drugačnosti˝ na vseh področjih družbenega življenja, potem je ključno 

vprašanje, kako si slovenski državljani (in seveda naša politična elita) 

predstavljamo naše življenje in skupno (so)bivanje v prihodnji Sloveniji. Kajti 

nekaj je gotovo – po vseh demografskih trendih sodeč, bo odstotek tujcev 

v Sloveniji naraščal. In če imamo že sedaj težave s sprejemanjem tujcev, ki 

so nam večinoma po kulturi dokaj blizu (pretežni del Neslovencev izvira iz 

območja bivše skupne države), kako bo šele takrat, ko se bodo v Slovenijo 

začeli v večjem številu naseljevati tujci iz nam precej oddaljenih kultur 

(Azija, Afrika). Že bližnja prihodnost bo pokazala, ali je etnični pristop, 

ki je naklonjen kulturni raznolikosti in podpira multikulturalizem,7 tudi 

sprejemljiv za Slovenijo. Politika multikulturalizma je namreč zahtevna 

naloga. Na področju šolstva bi to denimo pomenilo, da bi to moralo 

6 Za primerjavo: Roma ne želi imeti za soseda  37 % Slovencev (povprečje iz raziskave 38 %), pripadnika 
druge rase 12 % (povprečje 13 %), muslimana 23 % (povprečje: 19%), juda 17% (povprečje 11 %).

7 Multikulturalizem je prepričanje, da lahko etnične in kulturne skupine mirno soobstajajo v družbi, ki 
kaže spoštovanje do ene ali druge kulture (Haralambos in Holborn, 1999: 695). 
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upoštevati vsa pomembna področja največjih etničnih skupin, v ta namen 

bi bilo potrebno prilagoditi prehrano, verski pouk, pravila oblačenja, 

nenazadnje pa bi morala biti prepričanja in vrednote različnih etničnih 

skupin vključena v izobraževalni sistem (Haralambos, Holborn, 1999:728). 

Od tovrstnega pristopa pa smo zaenkrat še zelo oddaljeni.

Vendar so odgovori naših intervjuvancev ponudili veliko zanimivih zamisli 

in predlogov, kako bi lahko naredili prve korake v tej smeri. Če se najprej 

ozremo na ustavno nepriznane manjšine v Sloveniji, vidimo, da so naši 

sogovorniki v osnovi ponavljali teme, ki na nek način ostajajo kot odprta 

vprašanja že vse od slovenske osamosvojitve. Ker je bil položaj novodobnih, 

neavtohtonih oz. ustavno nepriznanih manjšin v Sloveniji že v preteklosti 

precej temeljito obdelan (Klopčič, Komac, Kržišnik-Bukić, 2003, in Komac, 

Medvešek, 2005), velja na tem mestu zgolj še enkrat izpostaviti najbolj 

pereče probleme. Dejstvo je, da so pripadniki teh narodov (kot tudi nemška 

manjšina v Sloveniji oz. kočevski Nemci) v slabšem položaju v primerjavi 

s Slovenci, Italijani in Madžari, kar je potrjeno tudi v poročilu Evropske 

komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) iz leta 2002. Ker je 

za vse manjšine in njihove organizacije v Sloveniji izražanje in negovanje 

lastne kulture prvobitnega pomena, bi veljalo vsaj v tem pogledu vse 

obstoječe manjšine nekoliko izenačiti oz. povečati njihove možnosti za 

izvajanje teh dejavnosti. V letu 2005 je Ministrstvo za kulturo v okviru 

letnih javnih razpisov dodelilo za izvedbo kulturnih projektov (na katera 

se prijavljajo društva, ki so ustanovljena na etnični pripadnosti) sledeča 

sredstva: italijanski narodni skupnosti je ministrstvo namenilo 47 milijonov 

tolarjev (v zadnjem popisu prebivalstva v letu 2002 se je za pripadnike 

italijanske skupnosti opredelilo 2258 oseb), madžarski narodni skupnosti 77 

milijonov (skupnost šteje 6243 pripadnikov), romski skupnosti 14 milijonov 

(3246 pripadnikov), za vse ostale manjšinske etnične skupnosti skupaj pa 

20 milijonov (ob popisu 2002 se je 6186 oseb opredelilo za Albance, 21542 

za Bošnjake, 2667 za Črnogorce, 35642 za Hrvate, 3972 za Makedonce, 

10467 za muslimane, 38964 za Srbe, 48588 pa se jih ni želelo opredeliti), 

po ocenah dr. Ilije Dimitrievskega, predsednika Koordinacije zvez in 

kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti SFRJ v Republiki 

Sloveniji, pa šteje ta skupina po njihovih ocenah skoraj 200000 pripadnikov 

(Škerl, 2005:11).

Zato je tudi več kot razumljiva zahteva predstavnikov te skupine, da 

bi se njihove pravice sistemsko uredile kot za italijansko in madžarsko 

manjšino ter Rome. In četudi se uresničitev te zahteve vsaj zaenkrat 

zdi bolj malo verjetna, saj gre za prvovrstno politično vprašanje, pa bi 

predstavljalo izboljšanje materialnih temeljev za delo etničnih društev 

vsaj velik in pomemben korak v tej smeri. Če ne drugega, se bi s tem vsaj 

malo izboljšala podoba slovenske države in Slovencev v bivših republikah 

SFRJ. Nenazadnje so tudi naši sogovorniki opozorili na to problematiko, 

da bi slovenska država in slovenska podjetja v zameno za prodorni nastop 
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na bivših jugoslovanskih trgih lahko tudi kaj storili za ˝njihove˝ ljudi v 

Sloveniji. Vendar se zdi da je danes tovrstna logika, ki upošteva socialno 

dimenzijo družbenega življenja, da je družba več kot le ekonomija, nekako 

deplasirana.  

Druga skupina v Sloveniji prisotnih manjšin, v katero spadajo tiste, katerim 

že slovenska ustava priznava poseben status, pa se srečujejo tudi v 

pogledih in mnenjih naših intervjuvancev z drugačnimi težavami kot prva. 

Paradoksalno pa je, da so tukaj v istem ustavnem členu združene skupine, 

katerih dejanski položaj je (navkljub številnim pravnim določbam) povsem 

neprimerljiv. Če je najbrž upravičena ocena, da sta italijanska in madžarska 

manjšina v vseh bistvenih elementih položaja etnične skupnosti (uporaba 

jezika, lastni medijski programi, financiranje kulturnih društev ipd.) na 

boljšem kot ustavno nepriznane manjšine, pa velja za Rome prej obratno. 

Izpovedi naših sogovornikov takšno oceno potrjujejo. Po tem, kar smo 

slišali, so predstavniki romske skupnosti v najslabšem položaju pri iskanju 

zaposlitve, če že, potem navadno opravljajo slabo plačana in težavna 

dela, specifičen je tudi položaj romskih otrok v slovenskih šolah, najbolj 

otipljiv dokaz njihovega slabega položaja pa je razviden iz dejstva, da 

je povprečna pričakovana življenjska doba Romov v Sloveniji za približno 

dve desetletji krajša od večinskega prebivalstva. V sociološkem žargonu 

je zato dopustna ocena, da Romi na socialni lestvici v Sloveniji tvorijo 

»razredno dno«.

Na tem mestu se seveda vsiljuje vprašanje, kako je možno, da Romi 

kot ustavna kategorija v socialnem in kulturnem vidiku zaostajajo tako 

za italijansko in madžarsko kot tudi za ostalimi, ustavno nepriznanimi 

skupnostmi, in ali imajo nedavni dogodki ki smo jim v Sloveniji bili priča, 

kaj opraviti s tem.

Brez ambicij po temeljitejši osvetlitvi te problematike, ki bi zdaleč 

presegla okvire te predstavitve, pa je nekaj stvari vendarle na dlani: Romi 

se dejansko v nekaterih bistvenih točkah razlikujejo od ostalih manjšin. 

Čeprav je seveda neupravičeno govoriti o Romih kot homogeni skupini, saj 

gre za prostorsko razpršeno skupnost, pri čemer obstaja največ r̋omskih 

naselij˝ v Prekmurju in na Dolenjskem, medtem ko jih v mestih živi največ 

v Ljubljani in Mariboru, s tem, da gre pri slednjih večinoma za imigrante 

iz držav nekdanje Jugoslavije, ki so prišli v slovenski prostor v zadnjih 

treh desetletjih. Gotovo pa že sam način (skupnega) prebivanja v etnično 

homogenih sredinah pripomore k dejstvu, da so Romi najbrž najmanj 

integrirana skupnost v Sloveniji. Odgovori in primeri naših intervjuvancev 

to domnevo potrjujejo, medtem ko bi za bolj ali manj vse ostale manjšine 

v Sloveniji (do neke mere so izjema Albanci, mnogo manj muslimani) lahko 

dejali da so precej dobro integrirani v Sloveniji, če že ne kar asimilirani 

(takšna so bila mnenja hrvaških sogovornikov), pa ostajajo tisti Romi, ki 

živijo v strnjenih sredinah bolj ali manj zase, kar ne pomeni, da zavoljo 

tega ne morejo biti odnosi z večinskim prebivalstvom tudi dobri, kot to 



�� ���

npr. dokazuje naselje Pušča v Prekmurju.

A vendar so naši sogovorniki navajali tako drastične ukrepe pri spreminjanju 

svoje identitete (od spremembe priimka, do tega, da svojih otrok niti ne bi 

poslali k pouku romskega jezika), po čemer lahko sklepamo, da so pri sebi 

zaključili, da jim lahko le odložitev stare identitete pripomore k boljšemu 

življenju, zlasti pri iskanju zaposlitve.

Pri urejanju romske problematike pa ima vseeno ključno vlogo država 

s svojimi institucijami. Zadnji medijsko razvpiti dogodki so zato delno 

tudi rezultat odsotnosti jasne in celovite politike pri urejanju vprašanj, 

povezanih z romsko skupnostjo. Sem ne spada zgolj (večinoma neurejen) 

status romskih naselij,8 ampak tudi drugi ukrepi s katerimi bi Rome 

uspešno vključili v družbo, pri čemer gre predvsem za dostopnost do 

ustreznih izobraževalnih in zdravstvenih služb, poklicno usposabljanje in 

izobraževanje, tudi odraslih pripadnikov skupnosti. 

Za zadnji ukrep države, natančneje predlog zakona o romski skupnosti 

v Sloveniji, katerega je pripravil Urad za narodnosti in ga je vlada že 

sprejela, je zaenkrat še prezgodaj oceniti, ali je to korak v pravo smer, saj 

so mnenja glede tega predloga deljena.9

 S povsem drugačnimi problemi se srečujeta madžarska in italijanska 

skupnost. Čeprav jima je namenjena obširna (zaščitna) zakonodaja, se 

ta, po besedah naših intervjuvancev, v praksi ne izvaja v celoti, kot je 

predvideno, ob tem pa se proces asimilacije nadaljuje. Nasploh je glede 

teh dveh skupnosti prisoten občutek, da so, verjetno tudi zaradi majhnega 

števila in odsotnosti večjih težav, nekako potisnjeni na stranski tir. Tudi 

v splošnih medijih10 v Sloveniji se o njih le redko poroča oz. piše in govori 

(Makarovič in Rončevič, 2006:59).

Na samem kraju nam preostane ugotovitev, da je borba proti diskriminaciji 

le pot  proti nikoli doseženemu cilju, a pot, ki je nujna in potrebna za 

zgraditev »slovenskega doma« (Devetak, 2006:12), v katerem se bodo vsi 

prebivalci počutili varne ter v njem našli možnosti, da s svojim delom 

zagotovijo kakovostno življenje zase in za svoje bližnje.  

Tudi izkušnje in mnenja intervjuvancev iz naših seminarjev so nakazala 

nekatere pomembne korake, ki so na tej poti že storjeni. V nekaterih 

institucijah (šolstvu, policiji, vojski, itd.) se že zavedajo pomena 

izobraževanja o vprašanjih, povezanih s problematiko diskriminacije. 

8 Kot pravi J. Zupančič (2006:17) je izraz »romsko naselje« nastal v določeni zadregi, kako poimenovati 
skupino bivalnih enot, zasedenih z romskim prebivalstvom, kajti te enote niso dejanska statistična 
naselja z ustrezno numeracijo, pogosto niti nimajo hišnih številk. Zraven tega pa imajo Romi v svojih 
naseljih tudi vrsto problemov zaradi lokacije, videza, gradbene strukture, lastništva, arhitekturne in 
komunalne ureditve ter opremljenosti. 

9 V časniku Večer sta bila dne 29. 12. 2006 objavljena dva prispevka z nasprotujočimi mnenji o tem za-
konu. Medtem ko je pof. dr. Miran Komac, ki je tudi sam sodeloval pri prvem osnutku zakona, za zadnjo 
verzijo zakona ocenil, da zakon ne vnaša nobenih elementov pozitivne diskriminacije in prednostnega 
obravnavanja, zato naj ne bi prinašal nobenega napredka, pa je predsednik Zveze Romov Slovenije g. 
Jožko Horvat – Muc ocenil, da zakon prinaša napredek, saj naj bi jasneje opredeljeval in določal načine 
financiranj in sofinanciranja projektov za romsko skupnost zunaj razpisov,  zraven tega naj bi zakon 
namenjal veliko pozornost tudi ukrepom vlade za pomoč Romom.  

10 Drugačna je situacija glede njihovih posebnih medijev in  programov, saj Zakon o medijih zagotavlja 
italijanski, madžarski in romski skupnosti v Sloveniji posebno podporo.
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Tudi Varuh človekovih pravic in nekatere druge nevladne organizacije, 

kot npr: Mirovni inštitut v Ljubljani, Pravno informacijski center nevladnih 

organizacij v Ljubljani, Zavod PIP pravo, informacije, pomoč iz Maribora 

in drugi, so s svojimi aktivnostmi na tem področju pokazali, da obstaja 

potrebno znanje in dobra volja za osveščanje širšega prebivalstva o tej 

problematiki. Upati je, da se bodo zdajšnje oblike izobraževanja znotraj 

državnih institucij nadaljevale v še večjem obsegu in na bolj sistematičen 

način, kajti le z osveščanjem ljudi in odpravo predsodkov (glej tudi Dežman: 

2006) je mogoče na dolgi rok zmanjšati pojave diskriminacije na minimum, 

pravni instrumenti pa so pri tem lahko zgolj v pomoč. Ali kot je dejala 

naša sogovornica, učiteljica v osnovni šoli: ˝Šola (beri izobraževanje) je 

najboljše sredstvo proti diskriminaciji!˝

Ostajajo pa še odprte teme za nadaljnjo raziskovanje obravnavane 

problematike, na temelju katerih bodo lahko sprejete takšne politike, ki 

bodo dolgoročno vzdržne za sobivanje večine in v prihodnosti verjetno 

vedno številnejših manjšin. 

Študije na lokalnem nivoju (Flere in Klenovšek, 2004) so pokazale, da 

obstajajo tudi zelo pozitivni primeri sodelovanja etničnih društev z lokalno 

skupnostjo in njenimi organi. In prav takšni svetli primeri sobivanja in 

pobude iz organizacij na lokalnem nivoju bi se po principu »bottom up« (od 

spodaj navzgor) morali dopolnjevati  z ukrepi države, ki je po principu »top 

down« (od zgoraj navzdol) odgovorna za sprejem celovitih političnih rešitev 

oz. pristopov k problematiki, ki bo v prihodnjih desetletjih pridobivala na 

pomenu. Etnična društva na lokalnem nivoju lahko prispevajo k izgradnji 

mostov k širši skupnosti (t. i. »bridging social capital«), lahko pa tudi z 

ustvarjanjem še tesnejših vezi izključno med njenimi člani (t. i. »bonding 

capital) prispevajo tudi k nastajanju »paralelne družbe«, kot se je to 

zgodilo

v nekaterih tujih evropskih držav, ki imajo tradicionalno veliko priseljencev, 

kot npr. Francija ali Nemčija (Fijalkowski, 2004:196).  

Verjetno si nihče v Sloveniji ne želi, da bi se podobne zgodbe odvijale 

tudi pri nas, v kolikor država namreč ne bo ukrepala pravočasno, so lahko 

posledice nepopravljive.
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Sodoben koncept pojmovanja človekovih pravic v demokratični družbi 

ob spoštovanju vladavine prava opredeljuje spoštovanje prirojenega 

dostojanstva in identitete vsakega posameznika. V sodobnem času se 

uresničevanje individualnih pravic posameznika povezuje z zagotavljanjem 

enakih možnosti, ki v večkulturni družbi vključujejo tudi posebne ukrepe 

pozitivne akcije za krepitev zavesti o bogastvu različnosti, pomenu 

medkulturnega dialoga, spoštovanju različnosti in tolerance. 

Razumevanje kulturne raznolikosti Evrope kot skupne vrednote označuje 

tudi varstvo identitete narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih 

manjšin kot temelj sožitja med različnimi skupinami. Ker gre za zelo 

široko, izrazito dinamično in živo področje, se bom v svojem prispevku 

omejila na prikaz pravnih podlag za ustvarjanje pogojev za uresničevanje 

enakih možnosti v večetničnih in večkulturnih družbah. V tem kontekstu 

obravnavam nekatere relevantne določbe Okvirne konvencije za varstvo 

narodnih manjšin in Evropske listine regionalnih ali manjšinskih jezikov, 

izbrane primere iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice 

in deloma tudi zakonodajo Republike Slovenije. 

� Okvirna�konvencija�za�varstvo�narodnih�
manj{in11

V Okvirni konvenciji Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin so države 
izoblikovale skupni imenovalec sodobnega evropskega pristopa k urejanju 
varstva narodnih manjšin in določile načela, ki jih morajo države spoštovati 
v odnosu do etničnih, verskih in jezikovnih različnosti znotraj svojih meja in 
v procesih mednarodnega sodelovanja. Med temi načeli je tudi  Ustvarjanje 
pogojev sožitja in medsebojnega spoštovanja  kot programska določba, 
usmerjena v prihodnost.
Okvirna konvencija v 6. členu določa: »Pogodbenice bodo spodbujale 
duh strpnosti in medkulturnega dialoga in sprejele učinkovite ukrepe za 
spodbujanje medsebojnega spoštovanja in razumevanja ter sodelovanja 

11  Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4, 13. 3. 1998.

Dr.�Vera�Klop~i~

MEDKULTURNI�DIALOG,�SPO{TOVANJE�
RAZLI~NOSTI�IN�TOLERANCA�–�POGOJI�ZA�

URESNI~EVANJE�ENAKIH�MO`NOSTI
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med osebami, ki živijo na njihovem ozemlju, ne glede na njihovo narodno, 
kulturno, jezikovno ali versko identiteto, še zlasti v izobraževanju, kulturi in 
javnih občilih (�. odstavek 6. člena).
Sprejele bodo ustrezne ukrepe za varstvo oseb, ki jim lahko grozi 
diskriminacija zaradi njihove kulturne, narodnostne, jezikovne ali verske 
identitete« (�. odstavek 6. člena).

V tem členu Okvirna konvencija poudari pomen strpnosti in medkulturnega 

dialoga ter prepoveduje diskriminacijo na podlagi različnih elementov 

narodne identitete. To je torej tisti minimum, ki ga morajo pogodbenice, 

kljub pomanjkanju definicije pojma narodna manjšina, spoštovati v odnosu 

do vseh pripadnikov manjšinskih skupnosti znotraj države, ne glede na to, 

kakšen pravni status imajo posamezne skupnosti. 

Na pomen medsebojnega spoznavanja opozori v besedilu 12., 13. in 14. 

člena, ki  se nanašajo na področje izobraževanja pripadnikov narodnih 

manjšin, na pouk v jeziku narodne manjšine ter na pomen medsebojnega 

spoznavanja kulture, zgodovine, vere in jezika večine in narodne manjšine 

znotraj držav. Prvi odstavek 12. člena določa, da »pogodbenice sprejmejo, 

kadar je to primerno, ukrepe na področju izobraževanja in raziskav, da s 

tem spodbujajo poznavanje kulture, zgodovine, jezika in vere narodnih 

manjšin in večinskega naroda«. Glede opredelitve pravice pripadnikov 

manjšine do izobraževanja v jeziku manjšine oziroma pouka jezika 

manjšine določbe Okvirne konvencije nedvoumno obvezujejo države le k 

temu, da priznajo, da ima vsak pripadnik narodne manjšine pravico učiti 

se svoj jezik (1. odstavek 14. člena).

O tem vprašanju govori tudi Sklepni Dokument OVSE iz Kopenhagna, ki je bil 

sprejet že v letu 1990: ... (drugi odstavek, točka 34): ... »V kontekstu učenja 

zgodovine in kulture v izobraževalnih ustanovah bo upoštevana tudi kultura 

in zgodovina narodnih manjšin«. S takim pristopom se postavljajo temelji 

kulturnega pluralizma, ki spodbuja vedenje večinskega naroda o kulturi in 

zgodovini narodnih manjšin, ki živijo skupaj z njimi v isti državi.12

Pri zagotavljanju izobraževanja v jezikih manjšin na območjih, ki jih 

pripadniki manjšin tradicionalno ali v večjem številu naseljujejo, vsebuje 

sprejeto besedilo Okvirne konvencije vrsto pogojev. Vstavljene besede, 

»kolikor je to možno«, dopuščajo državam, da pri tem upoštevajo svoje 

razpoložljive finančne možnosti:

»Na območjih, na katerih že tradicionalno ali v znatnem številu prebivajo 
pripadniki narodnih manjšin, in če je za to dovolj zahtev, si pogodbenice 
prizadevajo, da v okviru svojih izobraževalnih sistemov v kar največji možni 
meri zagotovijo, da imajo pripadniki narodnih manjšin enake možnosti za 
učenje jezika manjšine ali za izobraževanje v tem jeziku« (2. odstavek 14. 

12 »V tem kontekstu bodo države inter alia zagotovile ustrezne možnosti za usposabljanje učiteljev, 
dostop do učnih pripomočkov in olajševale stike med študenti in učitelji različnih skupnosti« (2. 
odstavek 12. člena Okvirne konvencije).
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člena). To določilo se izvaja »brez škode za učenje uradnega jezika ali 
poučevanja v uradnem jeziku« (�. odstavek �4. člena).

� Evropska�listina�o�regionalnih�ali�
manj{inskih�jezikih13�

Besedilo Listine je rezultat dolgoletnega študijskega dela in tvori osnovo 

za t. i. evropski standard na področju zagotavljanja pravic do uporabe 

manjšinskih oziroma regionalnih jezikov. Po svoji zasnovi zajema Listina 

različne možnosti za uveljavljanje manjšinskih ali regionalnih jezikov v 

družbenem življenju, zato lahko njeno vsebino štejemo tudi kot odraz 

doslej uveljavljene prakse v posameznih državah. Listina je primer 

mednarodnopravnega urejanja, ki črpa podlago iz obstoječih načinov, ki 

so se izoblikovali v notranjem pravu posameznih držav.

Drugi del Listine vsebuje vsebinsko bogat člen (7. člen), ki odseva 

načela sodobnega pristopa o spoštovanju kulturne različnosti, prepovedi 

neupravičenega razlikovanja, spodbujanja različnih kulturnih identitet in 

dejavnosti, medsebojnega spoznavanja različnih kultur in spodbujanja 

sodelovanja uporabnikov manjšinskih in regionalnih jezikov pri oblikovanju 

kulturne in jezikovne politike v posamezni državi.14 Glede na to, da je 

Listina pričela veljati skoraj istočasno kot Okvirna konvencija Sveta 

Evrope, se zastavlja vprašanje o možnem prekrivanju posameznih določb 

v procesu implementacije obeh dokumentov. Konferenca, ki je bila 

pripravljena v okviru dejavnosti Sveta Evrope o implementaciji Listine 

za varstvo regionalnih ali manjšinskih jezikov, je obravnavala tudi to 

vprašanje in ugotovila, da sta oba dokumenta komplementarna, saj na 

področju varstva jezikovnih pravic Listina dopolnjuje ohlapno dikcijo 

Okvirne konvencije. Koristno bo nadaljnje sodelovanje obeh Odborov za 

nadzor nad implementacijo.15 

� Sodna�praksa�Evropskega�sodi{~a�

Odločitve in mnenja Evropske komisije ter sodna praksa Evropskega sodišča 

za človekove pravice so vplivala ne samo na razvoj pravnega varstva v 

posamezni državi, na katero se je sodba nanašala, temveč posredno tudi 

13 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17, z dne 
4. avgusta 2000.

14 Pri tem vsebuje Listina tudi določbe, ki se izrecno nanašajo na pravice manjšin kot skupin. 
 »Pri določanju svoje politike morajo države upoštevati izražene potrebe in želje skupin, ki te jezike 

uporabljajo«.
 Četrti odstavek 7. člena. 

15 Implementation of the European Charter for Regional and Minority Languages, Conference organised by 
Congress of Local and Regional Authorities of Europe and the Secretariat of the European Charter for 
Regional and Minority Languages in collaboration with the City of Innsbruck, Innsbruck, 14.–15. decem-
ber 1998, str. 29.
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na druge države in še posebej na pravno obravnavo sorodnih primerov v 

prihodnje.16 Zato je sodna praksa Evropskega sodišča neizogiben pravni vir 

tudi v procesih normativnega dograjevanja pravnega varstva človekovih 

pravic na notranji in mednarodni ravni.17

Ob obravnavi posameznih primerov so se v sodni praksi Evropskega sodišča 

in Komisije pojavljali tudi nekateri elementi varstva pravic pripadnikov 

narodnih manjšin ter načenjala vprašanja individualnega oziroma 

kolektivnega varstva posameznih manjšinskih pravic. V prepletanju 

jezikovnih, pravnih, političnih in kulturnih elementov, ki se nanašajo 

na enakopravnost oziroma nediskriminacijo posameznikov in skupin, na 

uporabo jezika, pravico do izražanja, do zasebnosti in varstva družinskega 

življenja, do izobraževanja ter ustanavljanje lastnih organizacij, pravico 

do samoodločbe, ter kulturo in kulturne pravice, se je sodna praksa nujno 

dotaknila tudi kolektivnih elementov posameznih pravic. 

Največkrat so se kolektivni elementi posameznih pravic pojavljali v obravnavi 

»kulturnih pravic«, ki pa v širšem tolmačenju zajemajo najpomembnejša 

področja manjšinskega varstva.18 Pri tem sta se Komisija in Sodišče, ne 

glede na »uradno« odklonilno stališče pri obravnavi manjšinskih pravic, v 

obravnavi posameznih primerov, hote ali nehote, dotaknila tudi kolektivnih 

razsežnosti, bodisi v procesu kršenja samih pravic ali pa v procesu njihovega 

izvajanja in uresničevanja. Iz sodne prakse sem izbrala dva primera, ki 

odražata postopno evolucijo v razumevanju vloge Sodišča pri presoji glede 

pomena ohranjanja različnih identitet kot vrednosti celotne družbe. Sodna 

praksa Evropskega sodišča potrjuje, da je v sklepanju Sodišča  prišlo do 

evolucije v pojmovanju vloge Sodišča pri presoji in »merjenju interesov 

manjšin in želja ter potreb večine v vsakem posamičnem primeru«. 

V primeru »posebnega načina življenja manjšine« ob obravnavi pritožbe 

dveh pripadnikov ljudstva Sami na Norveškem je Komisija v letu 1983 

ugotovila, da 1. člen Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ne priznava posebnih pravic za manjšine.19 Pomembna 

pa je ugotovitev, da se načeloma »poseben način življenja manjšine« lahko 

obravnava v sklopu varstva zasebnosti, družinskega življenja in doma 

(8. člen Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin). Komisija je ugotovila, da je interes za izgradnjo hidroelektrarne 

upravičen iz razloga ekonomske blaginje za celo državo, in je zavrnila 

pritožbo dveh Laponcev, ki sta navajala, da načrtovani poseg ogroža njihov 

16  Po novi ureditvi v skladu z določbami 11. Protokola Komisija ne deluje več. V tekstu obravnavam njen 
prispevek v preteklem obdobju.

17  Na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice se sklicuje tudi Preambula Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (2000/c 364/01), kot na enega od pravnih virov.

18  Gradivo, ki so ga je pripravil sekretariat Evropske komisije za človekove pravice v letu 1995 »Evropsko 
sodišče in Komisija za človekove pravice: Sodna praksa o kulturnih pravicah« zajema naslednja 
področja: kulturna identiteta (12 primerov), uporaba jezika (5 primerov), izobraževanje (5 primerov), 
ustvarjalna dejavnost (4 primeri), ustanavljanje organizacij (5 primerov).

19  Primer »posebnega načina življenja manjšine«  – pritožba dveh pripadnikov ljudstva Sami na 
Norveškem (No. 9278 in 9415/81) Odločitev Komisije z dne 3. oktobra 1983.

 V tekstu odločbe je uporabljen izraz “Laponci”.
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način življenja in lova.20

Komisija je v svojem mnenju ugotovila, da je manjšina načeloma upravičena 

do zahteve, da se »spoštovanje posebnega načina življenja posamezne 

manjšine« obravnava v sklopu varstva 8. člena Evropske konvencije za 

varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot del varstva osebnega 

in družinskega življenja. Vendar ta pravica nima absolutne veljave. 

V presoji, ali gre v posameznem primeru za dejansko kršitev, Komisijo 

oziroma Sodišče v vsakem primeru zavezuje drugi odstavek 8. člena 

Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

ki vsebuje omejitveno klavzulo iz razlogov ogrožanja javnega reda, zdravja 

in morale. V obravnavi posameznih konkretnih primerov pa je potrebno 

upoštevati tudi splošni interes.21 Iz primerjave skladnosti s splošnim javnim 

interesom širše družbe se je Komisija v navedenem konkretnem primeru 

odločila za zavrnitev pritožbe.

V naslednjih letih je Komisija pri obravnavi možnih konfliktnih zahtev in 

pri merjenju ravnotežja med vrednostjo tradicionalnega načina življenja 

in interesi skupnosti opredelila 5 primerov pritožb Romov/Ciganov iz 

Velike Britanije zaradi posegov v njihov tradicionalni način življenja kot 

sprejemljive za postopek pred Sodiščem. V okviru tega prispevka povzemam 

nekatere ugotovitve iz primera, ki se nanaša na varstvo tradicionalnega 

načina življenja potujočih Ciganov v Veliki Britaniji (primer Sally Chapman 

zoper Združeno kraljestvo).22

V primeru Chapman je Sodišče ob obravnavi mednarodnih dokumentov, 
ki so pomembni za področje manjšinskega varstva, »ugotovilo, da je 
na mednarodni ravni nedvoumno prišlo do konsenza o pomenu varstva 
manjšin, ki ga še posebej odseva Okvirna konvencija«.�� Čeprav v 
večinskem mnenju Sodišče oceni, da doseženi konsenz ni dovolj konkreten 
za sprejem posebnih ukrepov, so v mnenju Sodišča glede tega, »da se 
varstvo narodnih manjšin ne nanaša le na pomen varovanja interesov 
manjšin za manjšine same, temveč se nanaša tudi na pomen ohranjanja 

20 Na območju, kjer so Sami lovili lose in drugo divjad, je vlada načrtovala gradnjo hidroelektrarne. Dva 
pripadnika ljudstva Sami sta se pritožila na Evropsko sodišče oziroma Komisijo zaradi ogrožanja njihove-
ga specifičnega načina življenja, saj je zaradi posega v naravni prostor prišlo do izgona divjadi. Komisija 
je najprej ugotovila, da se poseg nanaša le na zelo majhno območje lovišč (le okoli 2,8 km2) širšega 
območja lovišč. Ne glede na to objektivno dejstvo, pa je ugotovila da je sam poseg upravičen zaradi 
splošne ekonomske koristi za celo državo. Pritožnika sta navajala, da je njihova manjšina na sploh žrtev 
diskriminacije in nerazumevanja, zato sta nekaj dni protestirala v šotoru pred parlamentom, od koder 
so ju prisilno odstranili.

 Preveč formalno zveni razlaga odločbe v tem delu, ko pojasnjuje, »da sta pritožnika norveška 
državljana in imata pasivno in aktivno volilno pravico ter sta torej demokratično zastopana v parla-
mentu, čeprav Laponci nimajo zagotovljenega predstavništva«.

 European Commission of Human Rights, Decisions and Reports, No. 35, Strasbourg, February 1984, Ap-
plication No. 9278 & 9415/81, str. 35.

21 Tak pristop povzema tudi Obrazložitveno poročilo k Okvirni konvenciji. V razlagi k 16. členu Okvirne 
konvencije Obrazložitveno poročilo pojasni, da so iz prepovedi spreminjanja narodnostne strukture 
posameznih območij izvzeti ukrepi, ki so upravičeni zaradi splošnega interesa.

 V točki 82 Obrazložitvenega poročila je naveden prav primer preselitve prebivalstva zaradi izgradnje 
jezu kot primer upravičenega posega zaradi splošnega interesa.

22 Chapman v. United Kingdom (vloga št. 27238/95), sodba z dne 18. januarja 2001.

23 Točki 93 in 94 (para 55–59) obrazložitve sodbe. 
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kulturne raznolikosti za skupnost kot celoto«, vsebovani pomembni 
indikatorji za dograjevanje sodne prakse Evropskega sodišča v prihodnje. 
Interpretacija varstva narodnih manjšin, ki vsebuje tudi pomen ohranjanja 
kulturne raznolikosti za skupnost kot celoto, vnaša namreč nove elemente 
za presojo, ali so bili v danem primeru ukrepi nujni v demokratični družbi 
ter ali je bilo dosledno upoštevano ravnotežje med interesi širše skupnosti 
in interesi manjšinskih skupnosti.�4

� Pravne�podlage�in�zakonodaja�v�Republiki�
Sloveniji

Ustava RS med drugim zagotavlja enakopravnost ne glede na narodnost, 

raso ali etnično poreklo ter prepoveduje izzivanje narodne, rasne, 

verske in druge nestrpnosti. Kršitev teh načel je opredeljena kot kaznivo 

dejanje v Kazenskem zakoniku RS. Tudi Zakon o medijih (Uradni list RS 

60/06) vsebuje določbe o prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in 

nestrpnosti v 8. in 47. členu ter določa: 

«Prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, 
rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati 
narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost« (čl. 8);
Člen  4� postavlja tako prepoved tudi na področju oglaševanja: «  Z 
oglaševanjem  se ne sme:

– prizadeti spoštovanja človekovega dostojanstva;

– vzpodbujati rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske 

ali politične nestrpnosti;

– vzpodbujati dejanj, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti 

okolja ali kulturne dediščine;

– žaliti verskih ali političnih prepričanj;

– škoditi interesom uporabnikov«.

Temelji in izhodišča enake obravnave vsakega posameznika ne glede 

na osebne okoliščine kot so narodnost, rasa ali etnično poreklo, spol, 

zdravstveno stanje oziroma invalidnost, jezik, versko ali drugo prepričanje, 

starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj 

ali druge osebne okoliščine so zagotovljeni v Zakonu o  uresničevanju 

24  V primeru Chapman v. U.K. je v skupnem nasprotujočem mnenju 7 sodnikov in sodnic ugotovilo, da je 
šlo za kršitev 8. člena EKČP. Menijo, »da mora Sodišče pri presoji upoštevati vse spremembe v državah 
pogodbenicah in upoštevati vsak nastajajoči konsenz v Evropi glede standardov, ki jih je treba doseči«. 
V ločenem mnenju sodnik Bonello naravnost svetuje, naj »Sodišče pogleda preko dosedanje prakse«. 
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načela enakega obravnavanja (Uradni list RS 50/2004).25 Republika 

Slovenija je Zakon sprejela v maju 2004 kot način izvajanja Direktive 

EU o  uresničevanju načela enakega obravnavanja ne glede na raso ali 

etnično poreklo. Pomembno je, da Zakon v prvem členu pripozna pomen 

osveščanja tako za diskriminirane osebe in domnevne  kršitelje oziroma 

kršiteljice kot tudi za družbo kot celoto.

Prepoved diskriminacije vsebuje Zakon o delovnih razmerij v členu 6 ter 

posebni členi zakonov, ki urejajo posamezna področja. Tako npr. Zakon o 

varstvu osebnih podtakov (Uradni list RS 86/04 ) v členu 4 določa:

«Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno vsakemu posamezniku ne glede 

na  narodnost, raso, barvo, veroizpoved, etnično pripadnost, spol, jezik, 

politično ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost, premoženjsko stanje, 

rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, državljanstvo, kraj oziroma vrsto 

prebivališča ali katero koli drugo osebno okoliščino«. 

Možnosti za vsebinsko delovanje v obliki programskih določb vsebujejo 
zlasti zakoni, ki se nanašajo na področje kulture in izobraževanja. Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. ��/�996, 
64/�00�, �08/�00�, �4/�00�, �9/�00�) v svojih uvodnih določbah kot 
cilje sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji določa tudi 
zagotavljanje optimalnega razvoja posameznice/posameznika ne glede 
na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost 
ter telesno in duševno konstitucijo ter vzgajanje za medsebojno strpnost, 
razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti 
in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem 
razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi.
Državo k takemu ravnanju prav tako zavezujejo relevantne določbe citiranih 
mednarodnih instrumentov, katerih pogodbenica je Republika Slovenija. 
Na tako kompleksnem področju kot je ustvarjanje pogojev za medkulturni 
dialog, pa je seveda nujno enakopravno sodelovanje nevladnih organizacij, 
strokovnih krogov in predstavnikov manjšin. V delu nadzornega mehanizma 
za uresničevanje določb Okvirne konvencije in Evropske listine regionalnih 
ali manjšinskih jezikov je v vseh fazah prisotna filozofija o vse bolj pomembni 
in zaželeni vlogi civilne družbe tako pri promociji idej in načel Okvirne 
konvencije za varstvo narodnih manjšin in uresničevanju določb Evropske 

25 1. odstavek 1. člena: S tem zakonom se določajo skupni temelji in izhodišča za zagotavljanje enakega 
obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih pravic in obveznosti ter pri uresničevanju njegovih 
temeljnih svoboščin, na katerem koli področju družbenega življenja, zlasti pa še na področju za-
poslovanja, delovnih razmerij, vključevanja v sindikate in interesna združenja, vzgoje in izobraževanja, 
socialne varnosti, dostopa do dobrin in storitev ter oskrbe z njimi, in sicer ne glede na njegove osebne 
okoliščine, kot so narodnost, rasa ali etnično poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, 
versko ali drugo prepričanje, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj 
ali druge osebne okoliščine. 

 2. odstavek 1. člena: Za namen iz prejšnjega odstavka določa ta zakon subjekte, ki z ukrepi v okviru 
svojih pristojnosti ustvarjajo pogoje za uresničevanje načela enakega obravnavanja ter skrbijo za 
osveščanje diskriminiranih oseb in domnevnih kršiteljev oziroma kršiteljic kot tudi družbe kot celote, 
ter vzpostavlja institucionalne pogoje za delovanje zagovornika oziroma zagovornice načela enakosti, 
ki z obravnavo primerov domnevnega neenakega obravnavanja po določbah tega zakona nudi pomoč 
diskriminiranim osebam. 
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listine regionalnih ali manjšinskih jezikov kakor tudi v procesu ocenjevanja 
izvajanja mednarodnih standardov. 

� Viri:

– Chapman  v.  United  Kingdom (vloga št. 27238/95), sodba Evropskega 

sodišča za človekove pravice z dne 18. januarja 2001.

– European Commission of Human Rights, Decisions and Reports, No. 35, 

Strasbourg, February 1984, Application No. 9278 & 9415/81.

– Implementation of the European Charter for Regional and Minority 

Languages, Conference organised by Congress of Local and Regional 

Authorities of Europe and the Secretariat of the European Charter for 

Regional and Minority Languages in collaboration with the City of Innsbruck, 

Innsbruck, 14.–15. december 1998.

– Klopčič, Vera. Individualni in kolektivni elementi v mednarodnem varstvu 

človekovih pravic: Dokumenti Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin. 

(Doktorska disertacija). Pravna fakulteta, Ljubljana 2002.
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Ta prikaz je pripravljen na podlagi gradiva, ki so ga pripravili boštjan 
vernik, Urad varuha za človekove pravice RS, martina Horvat, Center za 

socialno delo Črnomelj, Stanislav žagar, Zavod RS za zaposlovanje Novo 

mesto, Sonja Filipič, Ksenija Popošek, Andreja Lorenci in Dejan Peklar, 
Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor, Zdenka Schauer, Osnovna šola 

Martina Krpana, Ljubljana, branko novak, Policijska Akademija, Ljubljana, 

božidar Peteh, Uprava RS za izvrševanje kazni, Ljubljana in mag. darja 
Škodnik, Ministrstvo za obrambo RS. 

1.� Projekt:�Soo~imo�se�z�diskriminacijo�

Slovenski Varuh človekovih pravic je z avstrijskim partnerjem, Inštitutom 

za človekove pravice Ludwig Boltzmann, leta 2006 izvedel obsežen 

projekt Soočimo se z diskriminacijo. Projekt je obsegal številne 

aktivnosti in nagovoril najrazličnejše ciljne skupine. Pričel se je z 

intenzivnim usposabljanjem strokovnjakov oz. seminarjem Train the 

trainer. Usposabljanja se je udeležilo 19 ljudi, devet iz Urada varuha, 

eden iz Urada za enake možnosti, preostali pa so bili izbrani iz različnih 

poklicnih sfer, in sicer policista (predavatelja na Policijski akademiji), 

univerzitetna profesorica, mlada raziskovalka, učiteljica in sodelavka Šole 

za ravnatelje, romska pomočnica, delovna inšpektorica ter strokovnjaka z 

Ministrstva za delo družino in socialne zadeve ter Ministrstva za notranje 

zadeve. Odziv sodelujočih je bil izredno pozitiven. Večina udeležencev 

je izrazila pripravljenost in odločnost za uporabo pridobljenega znanja 

v svojem delovnem okolju, veliko pa jih je pripravljenih sodelovati tudi v 

nadaljevanju projekta. 

V juniju so uspešno zaključili tudi seminarja Evropski pristopi k 

diskriminaciji in Organi pregona brez diskriminacije. Nato so organizirali 

serijo seminarjev, ki so bili namenjeni posameznim ciljnim skupinam, s 

katerimi smo se skupaj lotili ožjih vprašanj s področja diskriminacije, in 

sicer: Evropski pristopi k diskriminaciji, Organi pregona proti diskriminaciji, 

Pravna sredstva in sankcije, Dostopnost dobrin, storitev in stanovanj, 

Vzgoja in izobraževanje proti diskriminaciji, Etika javne besede, Večplastna 

Mag.�Franc�Mlinar
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diskriminacija in politika enakosti spolov, Diskriminacija na podlagi vere, 

Diskriminacija na delovnem mestu, Etnična in rasna diskriminacija, 

Romi in diskriminacija, Diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti, 

Diskriminacija na podlagi starosti in invalidnosti. V okviru projekta se je v 

prej omenjenih 17 seminarjih in delavnicah izobraževalo preko 500 ljudi. 

Projekt je bil sklenjen s sklepno konferenco ob Dnevu človekovih pravic. 

Z izvedbo projekta je Varuh želel pomagati pri zagotavljanju pogojev za 

uspešnejše delovanje celotne strukture, ki zagotavlja učinkovit boj proti 

diskriminaciji. Menim, da bo lahko vplivalo tudi na obseg dosedanje skope 

pravne prakse s tega področja, ki po njegovi oceni ne odseva dejanskih 

problemov v družbi. Večja ozaveščenost in usposobljenost bo lahko 

dolgoročno močno vplivali na razvoj demokratične kulture, medsebojnega 

spoštovanja in sožitja ob upoštevanju medsebojnih različnosti. S tem pa 

bi nedvomno prispevali k odpravljanju vzrokov kršitev tudi vseh drugih 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

2.� Pomo~�ljudem�na�socialnem�robu�

Zavodi za socialno delo se s svojimi aktivnostmi neposredno srečujejo s 

člani slovenske družbe, ki so zaradi svojih osebnih značilnosti odrinjeni na 

rob slovenske družbe. Na robu družbe so se znašli tudi pripadniki romske 

skupnosti in so zaradi deloma nomadskega načina življenja v veliki meri 

marginalizirana in diskriminirana skupina prebivalcev v Sloveniji. 

Problematika romske skupnosti kot specifične socialnoetnične skupnosti je v 

našem okolju ves čas prisotna in v določenih obdobjih bolj ali manj intenzivno 

izpostavljena. Kljub temu da se njihov življenjski standard počasi izboljšuje, 

še vedno zaostaja za ravnijo drugih prebivalcev. Največja izključenost pa je 

razvidna na področjih izobraževanja, zaposlovanja, dostopa do stanovanja 

in vključevanja v javno življenje in medije. Vloga centrov za socialno delo 

pri reševanju romske problematike je večplastna in obsega:

– ugotavljanje življenjskih pogojev in strukture romskega prebivalstva 

na lokalnem nivoju,

– dodeljevanje denarnih socialnih pomoči,

– delo z odraslimi Romi,

– osebna in materialna pomoč,

– svetovanje,

– sodelovanje pri vključevanju otrok v predšolsko in šolsko vzgojo,

– pomoč pri iskanju zaposlitve (pisanje prošenj, razgovori z delodajalci 

ipd.),

– povezovanje in sodelovanje z različnimi institucijami glede romskih 

vprašanj in

– sodelovanje z romskimi društvi. 

V okviru te vloge centri za socialno delo pripravljajo in izvajajo številne 
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programe usposabljanja za pripadnike romske skupnosti, kot so npr.: 

– programi dokončanja osnovne šole,

– kuharski in gospodinjski tečaji,

– tečaji funkcionalne pismenosti,

– priprava mladih družin na starševsko vlogo,

– pomoč romskim otrokom pri vključevanju v šolo,

– pomoč osnovnošolskim otrokom z učnimi težavami,

– programi ustvarjalnih delavnic za romske otroke,

– programi za zmanjševanje socialne izključenosti oz. povečanje 

integracije v lokalno okolje.

Pri delu z Romi je potrebno upoštevati naslednja vodila: potrebno je 

delati z Romi in ne za Rome, od vseh prebivalcev je potrebno zahtevati 

enakovredno spoštovanje pravil v družbi ter samo človeški odnos, strpen 

toda pravičen, lahko postopoma razbija predsodke in pripomore k 

enakopravnosti v družbi. 

3.� Enaki�pri�iskanju�zaposlitve�

V sodelovanju z lokalnimi skupnostimi, nevladnimi organizacijami, 

zavodom za zaposlovanje in različnimi javnimi in zasebnimi institucijami 

je pripravljen program Romski zaposlitveni center. Projekt Romskega 

zaposlitvenega centra je del programa Evropskega socialnega sklada 

– Pobude skupnosti Equal za Slovenijo, nosilec razvojnega partnerstva 

je Občina Škocjan, skupaj s 27 partnerskimi institucijami, si prizadeva 

za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti na lokalnem, 

regionalnem in nacionalnem nivoju. 

Do sedaj je vsaka lokalna skupnost pristopala k reševanju romske 

problematike posamično, v razvojnem partnerstvu Romski zaposlitveni 

center pa se združujejo moči na regionalni ravni. Prizadevanja so 

usmerjena v izboljšanje položaja Romov na trgu dela, kjer so zaradi nizke 

motivacije, nizke stopnje izobraženosti in usposobljenosti na eni ter visoke 

stopnje predsodkov in negativnega družbenega pečata na drugi strani med 

delodajalci malo cenjena delovna sila.  Zdajšnje razmere odrivajo Rome 

na skrajni rob družbe, kjer je zaposlitvenih možnosti zelo malo. 

Projekt je usmerjen predvsem v reševanje problematike na območju 

jugovzhodne, posavske in osrednjeslovenske regije, kjer živijo Romi. Pri 

tem se povezujejo, še posebej za prenos pozitivnih izkušenj in primerov 

dobre prakse, s prekmurskimi in tujimi partnerji ter tako zagotavljajo 

projektu nacionalne in mednarodne povezave. 

Partnerji bomo v okviru projekta posvetili pozornost dosedanjim načinom 

in ukrepom za vključevanje Romov v izobraževanje, usposabljanje in 

zaposlovanje ter na podlagi pozitivnih izkušenj in primerov dobre prakse 

sodelovali pri ustvarjanju pozitivne klime za večje vključevanje Romov 
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v procese izobraževanja in dela. Razvili bomo programe za motiviranje, 

usposabljanje in izobraževanje Romov ter izvajali motivacijske aktivnosti med 

delodajalci za zaposlovanje Romov.  Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v:

– izdelavo predloga strategije izobraževanja in zaposlovanja Romov, 

– izdelavo nabora poklicev in primernih del za Rome, 

– informiranje Romov o možnostih izobraževanja, usposabljanja in 

zaposlovanja, 

– oblikovanje programov dodatnega usposabljanja za osebe, ki delajo 

z Romi (izobraževalci, svetovalci, delodajalci), 

– motiviranje in ugotavljanje potreb med delodajalci po romski 

delovni sili, 

– vzpostavitev delovanja javnega zavoda Romski zaposlitveni center, 

– vzpostavitev baze podatkov romskih iskalcev zaposlitve in 

potencialnih delodajalcev, 

– izmenjavo izkušenj, informacij, primerov dobrih praks (tudi na 

transnacionalni ravni), 

– izdelavo predlogov (pobud) za spremembo oz. dopolnitev 

delovnopravne zakonodaje. 

4.� Vzgoja�za�enakost�–�pobude�osnovnih�{ol

Omenjamo samo nekatere vidike dejavnosti v osnovnih šolah.

	
Mladi	in	migracije	
Osnovna šola Martina Krpana v Ljubljani pri pouku in drugih šolskih 

dejavnostih še posebno pozornost posveča migracijam in njihovim 

posledicam v vsakdanjem življenju. Obravnava migracij v okviru učnih 

programov zahteva interdisciplinaren pristop (zgodovinski, geografski, 

politični, jezikovni, sociološki, ekonomski, etnološki, statistični ipd). 

Učitelji morajo posedovati obsežen spekter vedenj in znaj o migracijski 

tematiki ter pri pouku uporabljati nove učne metode.

V sodelovanju z Inštitutom za slovensko izseljenstvo je šola pripravila triletni 

projekt ˝Mladi in migracije.̋  Namen projekta (2006–2008) je seznanjati 

mlade z migracijami nekdaj in danes ter tako spoznavati raznolikost 

in bogastvo drugih kultur, ceniti domače okolje in ga znati pravilno 

predstavljati drugim. Dobro poznavanje svoje kulture in drugih kultur 

omogoča sožitje z drugimi kulturami v domačem okolju ter tolerantnost do 

drugih. V treh šolski letih otroci obravnavajo posamezne vidike migracij. 

V prvem letu učenci spoznajo svoje lastno okolje, iz katerega izhajajo, z 

vodilom c̋eniti svoje, da bomo znali ceniti tuje.̋  V drugem letu učenci 

spoznavajo druge kulture, iz katerih izhajajo učenci, ki so se priselili v 

Slovenijo. V tretjem letu pa bodo učenci obravnavali širši vidik migracij v 

evropskem prostoru. 
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Upoštevanje	drugačnosti		–	korak	k	šoli	enakih	možnosti 
Osnovna šola Janka Padežnika iz Maribora je narodnostno zelo pestra. 

Samo po sebi se zastavlja vprašanje, kako uskladiti različne navade, 

običaje, posebne potrebe, družinske in kulturne vrednote ipd. znotraj 

šole ali razredne skupnosti. Da bi šola uspešno kljubovala novim izzivom, 

si je zadala dve nalogi: 1) naučiti učence spoznavati in sprejemati vsebino 

različnih kultur kot bogatenje kvalitete posameznika, 2) učence drugih 

narodnosti učiti živeti in delati v obstoječi družbi in ob tem ohranjati 

lastno identiteto. Z različnimi projekti je šola v dolgotrajen proces 

vključila tako učence kot učitelje in starše. 

Šola je tako pripravila najrazličnejše aktivnosti z namenom opravljanja 

stereotipov in diskriminacije posameznikov ali skupin. Tako so bili 

pripravljeni projekti ˝Romi z nami in med nami,̋  ˝Različnost otrok – 

bogastvo šole,̋  projekt ̋ Jezikovne kopeli.̋  Šola pa ni izvajala samo svojih 

projektov, temveč tudi sodelovala v različnih mednarodnih projektih, 

kot so npr. Unesco ASP-net – pouk za mir, človekove pravice, strpnost 

in demokracijo, Comenius – program EU za spodbujanje mobilnosti in 

sodelovanje v izobraževanju ter preventivni program za zmanjševanje 

nasilja, kot tudi v projektu BISP – program družinske pismenosti za 

odrasle in INTI – program integracije otrok brez državljanstva in otrok 

tujcev. Boj proti diskriminaciji ni nikoli končana zgodba, zahteva 

sistematično in odgovorno delo vseh vpletenih v učni proces na šoli. 

5.� Dejavnost�slovenske�policije�pri�
prepre~evanjui�diskriminacije

Policijsko delo je povezano z državnimi pooblastili, močjo in 

prisilo, z različnimi konfliktnimi in nasilnimi situacijami, s stalnim 

komuniciranjem z ljudmi, razreševanjem sporov, z diskrecijo in 

selekcijo, z nemoralnostjo in deviantnostjo, hkrati pa imajo dejanja 

policistov  resnejše posledice kot ukrepanje ljudi. Zato je toliko 

bolj pomembno, da policisti ravnajo moralno in etično. Iz navedenih 

razlogov slovenska policija izvaja izobraževanja in usposabljanja s 

področja človekovih pravic v verificiranih programih usposabljanja 

za policiste. Izobraževanja in usposabljanja, ki jih praviloma izvaja 

Policijska akademija, izpostavljajo poklicno etiko policista. Nosilci dela 

izobraževanja so bili predstavniki Visokega komisariata za begunce 

OZN, Urada varuha, Amnesty International in drugi.

V sklopu programov usposabljanj so tudi programi pod skupnim imenom 

Socialne veščine, ki se posredno in neposredno dotikajo spoštovanja 

človekovih pravic in diskriminacije, in med njimi je potrebno izpostaviti 

naslednje aktivnosti: 



��� ���

Program usposabljanja policistov za delo v večetničnih sredinah
Program se izvaja v sklopu enodnevnih usposabljanj na sedežih posameznih 

policijskih uprav. Glavni poudarek usposabljanja je tako spoznavanje kulture 

ter zgodovine Romov in romskih skupnosti na slovenskem območju kot tudi 

prepoznavanje predsodkov in stereotipov v povezavi z delom policista.

Na ta način se iščejo primerne in usklajene oblike delovanja policistov z 

romskimi populacijami na njihovem konkretnem delovnem področju. Na 

usposabljanju namreč sodelujejo tudi pripadniki romskih skupnosti, torej 

prihaja do nekakšnega soočenja policistov in Romov. Policisti so zelo 

zadovoljni z usposabljanjem, še posebno pa zelo pozitivno ocenjujejo 

sodelovanje pripadnikov romske skupnosti na usposabljanju.

Učenje romskega jezika
Policijska akademija je od decembra 2005 do februarja 2006 organizirala 

in izvedla začetne štirideset urne tečaje osnov romskega jezika na 

policijskih upravah Novo mesto, Krško in Ljubljana. Policisti so se  seznanili 

z osnovami romskega jezika, jezikovnimi spretnostmi in besediščem, ki ga 

uporabljajo pri svojem delu, hkrati pa so spoznali način življenja, kulturo 

in posebnosti romskega jezika. 

boj proti diskriminaciji
Namen programa je razumevanje diskriminacije, prepoznavanje njenih 

oblik in mehanizmov ter spoznavanje načinov uporabe zakonskih predpisov 

za borbo proti diskriminaciji. Cilj je usposobiti policiste, ki se pri svojem 

delu srečujejo s pojavom diskriminacije, da se ustrezno odzovejo tako v 

primeru prikrite kot tudi odkrite diskriminacije.

Preko različnih metod, kot so predavanje, razgovori in interaktivno delo 

v skupinah izvajalci programa v dvodnevnem usposabljanju seznanijo 

slušatelje z osnovami in dejanskimi primeri iz vsakdanjosti.

6.� Prepre~evanje�diskriminacije�v�zaporih�

Odvzem svobode neposredno posega v področje človekovih pravic, zato je zelo 

pomembno, da se pri obravnavi zaprtih oseb spoštuje mednarodne standarde 

in deluje v skladu s sprejetimi pravnimi normami upošteva mednarodne 

konvencije, dokumente in priporočila. V zaporih je posebna skrb posvečena 

vsem, ki so »drugačni«, pa naj bo to državljanstvo, spol, vera, etnična 

pripadnost, posebne osebnostne lastnosti in kulturne navade. Posebna skrb 

se kaže v uresničevanju pogojev za zadovoljitev njihovih potreb.

Osnova za nediskriminatorno obravnavo je individualen pristop. Vsakega 

posameznika se prvenstveno obravnava kot osebnost in ne kot člana neke 

socialne, državne, etnične ali kulturne skupnosti. V ospredju so njegovi 

osebni problemi in težave tako glede kaznivega dejanja kot njegovega 

primarnega socialnega okolja (družine). 

Osnovno usposabljanje zaporskega osebja, predvsem paznikov, je 



������

usmerjeno v izgrajevanje takšnega načina dela, ki je v osnovi usmerjeno 

k nekonfliktni obravnavi vsakega posameznika. Takšen pristop je 

uveljavljen pri vseh vrstah usposabljanja, pa naj bodo to predpisi, splošna 

teoretična znanja, osnove sodobne komunikacije in ne nazadnje tudi 

način obvladovanja oseb, ki mora biti omejen samo za obvladovanje in ne 

kakšno drugo uporabo zaradi prisiljevanja, izživljanja ali celo mučenja. 

Usposabljanje vključuje tudi posebne vsebine, vezane na profesionalno 

etiko in poznavanje ustreznih mednarodnih instrumentov. 

Splošne etične zahteve so razdeljene na dva dela: splošne etične zahteve in 

zahteve etike v odnosu z zaprtimi osebami.  Posebej je potrebno omeniti, 

da se prepoved diskriminacije nanaša na spoštovanje pravic sodelavcev in 

na spoštovanje pravic zaprtih oseb. Glede na celotno umerjenost sistema 

usposabljanja k nediskriminaciji do sedaj kakšnih posebnih usmerjenih oblik 

nismo imeli, je pa v teku program tečajev romskega jezika in spoznavanje 

romske culture za zaporsko osebje. 

7.� Medetni~ni�konflikti�in�delovanje�
Slovenske�vojske�v�operacijah�v�podporo�
miru�

V naraščajoči različnosti družb je bistvenega pomena zagotavljanje 

enakovredne komunikacije med skupinami s pluralno, raznoliko in 

dinamično kulturno identiteto in različno pripravljenostjo živeti skupaj. 

Prisotnost mirovnih sil v državi napotitve je podpora miru in spoštovanju 

človekovih pravic, ki so zapisane v najpomembnejših pravnih in političnih 

instrumentih mednarodne skupnosti. 

Pripadniki SV, udeleženci v mirovnih operacijah v podporo miru, so 

seznanjeni s pomenom in namenom operacije v podporo miru, njihovo vlogo 

kot predstavnikov mednarodne skupnosti ter s kulturnimi in sociološkimi 

razsežnostmi te skupnosti. Zelo so pomembne temeljne informacije o 

religiji, družini, jeziku, družbenih odnosih, hrani, ki pogojujejo kulturološke 

razlike v delovanju. Potrebno je učenje o različnosti pogledov na človekove 

pravice in njegovo dostojanstvo. Mirovne sile delujejo po principu štirih 

temeljnih načel, in sicer nepristranskosti, integritete, lojalnosti in 

neodvisnosti, s pravili se pripadniki Slovenske vojske seznanijo v teku 

usposabljanj in priprav za konkretno misijo. Poznavanje mednarodnega 

prava, vključujoč mednarodno humanitarno pravo, je obvezno za vse 

pripadnike Slovenske vojske, poleg tega pa posebno pozornost posvečajo 

tudi področjem, kot so npr. medetnični stiki, medsebojno spoštovanje 

vere in kulture, odnosi med spoloma, preprečevanje trgovine z ljudmi, 

pravila obnašanja ipd. 

Pripadniki SV so se usposabljali za različne mirovne operacije v BiH, na 

Kosovu, Kongu, Darfurju, Iraku, Libanonu, Afganistanu itd. Vsa usposabljanja 
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so vključevala  seznanitev z vero, navadami in običaji na področju delovanja, 

katera poleg psihologov izvaja vojaški kaplan. Seznanitev z vero omogoča 

pripadnikom ustrezno ravnanje pri delu s prebivalci in preprečevanje 

nastajanja verske nestrpnosti. Zelo pomemben del priprav je seznanitev 

z naravo spora med etičnimi skupnostmi in vrsto diskriminacije, kateri 

so izpostavljene, kar je del obveščevalne priprave. Pri tem se koristijo 

izkušnje pripadnikov SV,  ki se iz misij vrnejo.

Izbor za odhod na misijo izključuje tiste posameznike, ki so kakor koli 

sorodstveno ali drugače vezani na področje delovanja mirovne operacije, 

predvsem zaradi ohranjanja ne-diskriminatornega značaja delovanja.  

Oddelek za psihološko dejavnost v Poveljstvu sil Slovenske vojske vodi 

psihološke priprave za pripadnike, napotene v operacije v podporo miru. 

Tovrstna priprava na delovanje v mednarodnem okolju se izvaja že od leta 

1997. Glede na naloge, ki jih pripadniki Slovenske vojske opravljajo, se 

izvajajo psihološke priprave iz dveh vidikov. 

Prvi, za funkcioniranje posameznikov in enot v okviru mednarodnih 

vojaških sil, kjer imajo naši pripadniki zaradi narave dela stike s pripadniki 

tujih vojsk in je poznavanje njihovih socioloških, kulturnih, verskih in 

drugih značilnosti, stališč, vedenja in navad, pogoj za uspešno izvajanje 

mednarodne misije. Drugi vidik je psihološka priprava glede na okolje, 

v katerem bodo pripadniki SV del ovali, s poudarkom na značilnostih 

populacije na področju delovanja, etničnih in kulturnih značilnostih, 

predvsem pa s poudarkom na vedenju in odnosu do domačinov v državi 

gostiteljici. Poudarek je na spoštovanju temeljnih človeških vrednot, 

spoštovanju pisanih in nepisanih pravil vedenja domačinov s praktičnimi 

navodili, kot na primer vedenje pri pitju čaja v Afganistanu, sprejemanje 

in dajanje daril na Kosovu, razlike med empatijo in simpatijo do lokalnega 

prebivalstva, pomen državnih, verskih in lokalnih praznikov itd.
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Osebam, ki zatrjujejo, da so žrtve diskriminacije, so v slovenskem pravnem 

redu na voljo neformalni in formalni postopki, v katerih lahko poskušajo 

doseči odpravo diskriminacije oziroma preprečitev njenega nadaljevanja. 

Gre za formalne postopeke pred varuhom človekovih pravic in postopek 

pred zagovornico načela enakosti. Slednji je urejen z Zakonom o 

uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), ki je v veljavi, odkar 

je Slovenija postala članica Evropske unije, in ki naj bi, skupaj z določbami 

Zakona o delovnih razmerjih, predstavljal prenos direktiv Evropske unije o 

prepovedi rasne diskriminacije in diskriminacije v zaposlovanju.

Domnevnim žrtvam diskriminacije so na voljo tudi formalni postopki za 

ugotavljanje in odpravo diskriminacije, v katerih obstaja tudi možnost 

uveljavljanja odškodnine. Formalni postopki so splošni inšpekcijski 

postopek, ki ga ureja področna zakonodaja in tudi ZUNEO v primeru, če 

kršitelj načela enakega obravnavanja ne upošteva mnenja zagovornice 

načela enakosti; nadalje lahko žrtve diskriminacije preko ovadbe ali 

zasebne tožbe v primeru nekaterih kaznivih dejanj sprožijo kazenski 

postopek za ugotovitev najtežjih oblik diskriminacije; najprimernejša 

formalna oblika uveljavljanja zahtevkov, nastalih zaradi diskriminacije, so 

upravni in ostali sodni postopki, to so postopki pred pravdnimi, delovnimi 

in socialnim ter upravnim sodiščem. In končno, osebam, ki menijo, da so 

žrtve diskriminacije, kot najvišja instanca v okviru slovenskega pravnega 

reda preostane še vložitev  ustavne pritožbe pred Ustavnim sodiščem 

Republike Slovenije. 

Vsakdo, ki meni, da je žrtev diskriminacije in izčrpa notranja pravna 

sredstva, lahko v primeru, da ni zadovoljen z odločitvijo slovenskih 

organov, sproži postopek pred mednarodnim telesom oziroma sodiščem, 

pristojnim za ugotavljanje kršitev določb ustreznih mednarodnih pogodb, 

ki zadevajo človekove pravice, med drugim tudi pred Evropskim sodiščem 

za človekove pravice (ESČP).

Kakšna je ocena dejanskega stanja glede pravnih sredstev, ki so na voljo 

žrtvam diskriminacije v Sloveniji?

Doc.�dr.�Jasna�Murgel

Kriti~en�pogled�na�postopke�za�
za{~ito�pravic�`rtev�diskriminacije�v�

slovenskem�pravnem�redu
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� Splo{ne�pripombe

Slovenija je pogodbenica Mednarodne konvencije za odpravo vseh oblik 

rasne diskriminacije (KDD), zato mora zagotoviti spoštovanje načela 

prepovedi diskriminacije pri delovanju državnih organov. Slednji med 

drugim ne smejo s predpisi niti z dejansko prakso storiti dejanja rasne 

diskriminacije. Država mora poskrbeti tudi, da vsi njeni organi in organi 

lokalne samouprave ravnajo v skladu z navedeno obveznostjo. Subjekti, 

ki nastopajo v imenu države, morajo vselej ravnati tako, da se izrecno 

opredelijo proti diskriminaciji, tudi kadar jo zagrešijo zasebniki ali 

organizacije zasebnega značaja. 

Državni organi ne smejo podpirati diskriminacije, četudi samo molče. 

Vselej so se dolžni izrecno opredeliti proti diskriminaciji in aktivno ukrepati 

proti njej, saj je to njihova dolžnost v skladu z mednarodnim pravom. Če 

v medijih pri obravnavanju določenega vprašanja pride do kršitve načela 

enakega obravnavanja, morajo državni organi v takih primerih nemudoma 

in vselej javnosti z uporabo instrumentov, ki so jim na razpolago v skladu 

z zakonodajo, dati jasno sporočilo, da je kršitev tega načela protipravno 

dejanje, ki ga je treba obravnavati kot takšnega. Opustitev ukrepanja 

takrat, ko bi bilo potrebno, prav tako predstavlja kršitev načela prepovedi 

diskriminacije. Na nepravilnosti v zvezi z navedeno obveznostjo sta v svojih 

poročilih v letu 2005 opozorila Odbor za človekove pravice1 in Odbor za 

ekonomske, socialne in kulturne pravice.2

Eden izmed organov, ki bi se moral jasno opredeliti o tem, da predstavlja 

aktualno dogajanje diskriminacijo, ki je prepovedana, je v Sloveniji Svet za 

uresničevanje načela enakega obravnavanja. Navedeni organ je bil ustanovljen 

na podlagi ZUNEO in je njegov namen, da skrbi za izvajanje določb tega zakona, 

spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj posameznih družbenih skupin z vidika 

uresničevanja načela enakega obravnavanja, daje vladi predloge, pobude 

in priporočila za sprejem predpisov in ukrepov, potrebnih za uresničevanje 

načela enakega obravnavanja, daje predloge za pospeševanje izobraževanja, 

osveščanja in raziskovanja na področju enakega obravnavanja oseb. Svet 

ni podal nobene pomembne izjave v zvezi z dogajanjem v zvezi z Romi v 

Ambrusu, v kateri bi se izrekel proti diskriminaciji.

Država mora skladno z določbami KDR zagotoviti tudi odpravo diskriminacije, 

do katere lahko pride zaradi dejanj posameznikov. Onemogočiti morajo 

osebam ali organizacijam zasebnega značaja, da na kakršen koli način 

izvajajo diskriminacijo. Prepovedati in z vsemi primernimi sredstvi morajo 

zatreti rasno diskriminacijo, ki jo izvajajo navedeni subjekti. Še več, ne 

smejo omogočati, zagovarjati ali podpirati rasne diskriminacije, ki bi jo 

izvajala katera koli oseba ali organizacija. 

1 CCPR/CO/84/SVN, 25 July 2005, http://www.unhchr.ch/

2 E/C.12/SVN/CO/1, 25 November 2005, vir kot v predhodni opombi.
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� Pomanjkljivosti�v�ZUNEO

Na prvem mestu je treba izpostaviti, da ZUNEO ne določa meril za 

imenovanje zagovornika načela enakega obravnavanja. Ker gre v primerih 

diskriminacije velikokrat za zelo zapletene in občutljive zadeve, ki imajo 

pogosto tudi politično konotacijo, bi moral zagovornik načela enakega 

obravnavanja biti oseba, ki je za to delo usposobljena tako zaradi svojega 

strokovnega znanja kot tudi izkušenj na področju prepovedi diskriminacije. 

Vsekakor bi bilo smiselno v zakonu natančno opredeliti merila za 

imenovanje zagovornika. Morda bi kazalo spremeniti tudi sam način 

imenovanja zagovornika načela enakosti, in sicer v smeri zagotavljanja 

čim višje stopnje njegove neodvisnosti. 

Naslednji pomislek zadeva inšpekcijski nadzor nad izvajanjem načela 

enakega obravnavanja. Skladno z ZUNEO mora inšpektor, preden pri 

pristojnem organu predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška, oceniti, 

ali so podani vsi znaki diskriminacije iz 4. oziroma 5. člena ZUNEO. 

Postavlja se vprašanje, zakaj je navedeno potrebno, če je zagovornik 

skladno z določbami ZUNEO že ocenil, da je v konkretnem primeru šlo 

za diskriminacijo. Če je namen zakona zagotoviti učinkovito varstvo pred 

diskriminacijo, ni smiselno, da inšpektor ponovno ugotavlja, ali je prišlo do 

diskriminacije, če je obstoj slednje ugotovila oseba, posebej usposobljena 

za ugotavljanje tega dejstva. 

Zato se ni mogoče izogniti vtisu, da zakonodajalec ne zaupa organu, ki naj 

bi bil najbolj usposobljen za oceno, ali je prišlo do diskriminacije, to je 

zagovorniku načela enakosti. Dvakratno ugotavljanje obstoja diskriminacije 

je sporno tudi z drugega vidika. Zaradi uveljavitve takega sistema se 

namreč utegne zavleči uvedba postopka o prekršku, z veliko verjetnostjo 

na škodo žrtve diskriminacije.

Veliko neznank je glede uveljavljanja kršitve diskriminacije v upravnem 

postopku. Skladno z ZUNEO lahko domnevne žrtve diskriminacije zahtevajo 

obravnavo kršitve v upravnih postopkih ter pred drugimi pristojnimi organi 

pod pogoji in na način, določen v zakonu, in imajo pravico do odškodnine po 

splošnih pravilih civilnega prava.  V teh postopkih velja obrnjeno dokazno 

breme: kadar v navedenih postopkih žrtev diskriminacije navaja dejstva, 

ki opravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije, mora 

domnevni kršitelj dokazati, da v obravnavanem primeru ni kršil načela 

enakega obravnavanja oziroma prepovedi diskriminacije. 

ZUNEO pa ne vsebuje nobenih konkretnejših določb o tem, kako naj 

žrtve diskriminacije uveljavljajo, da je prišlo do diskriminacije v 

konkretnih postopkih.  Na podlagi ene splošne določbe, ki se v ZUNEO 

nanaša na upravne postopke, je mogoče zgolj domnevati, da lahko žrtve 

diskriminacije zahtevajo obravnavo kršitve načela enakega obravnavanja, 

ko gre za upravne postopke, v vseh primerih, v katerih se uporablja 

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Npr. Zakon o pokojninskem 
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in invalidskem zavarovanju določa, da se za odločanje o pravicah iz 

obveznega zavarovanja uporabljajo določbe ZUP, če s tem zakonom 

ni drugače določeno; nadalje Zakon o socialnem varstvu določa, da, 

kadar socialno varstveni zavodi v izvrševanju javnih pooblastil odločajo 

o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, postopajo po 

določbah ZUP; isti zakon se uporablja tudi v postopkih, ki se vodijo po 

Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in v mnogih drugih 

zakonih (po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakonu o 

visokem šolstvu itd.). 

Zato bi bilo določbe ZUNEO oziroma Zakona o splošnem upravnem 

postopku ter morebitnih drugih zakonov doreči tako, da bi bila pravica 

žrtev diskriminacije, da svoje pravice uveljavljajo v upravnem postopku, 

urejena bolj konkretno, s čimer bi se zagotovilo učinkovitejše varstvo pred 

diskriminacijo v upravnih zadevah oziroma postopkih, to je vsakič, ko 

država proti posamezniku nastopa s pozicije oblasti, torej izpolnjuje svojo 

oblastno funkcijo, pri kateri je treba varovati pravice šibkejše stranke, to 

je fizično ali pravno osebo zasebnega značaja. Enako je treba postopkom 

za varstvo pred diskriminacijo prilagoditi tudi postopek pred Upravnim 

sodiščem Republike Slovenije. Če so namreč v upravnem postopku izčrpana 

vsa pravna sredstva in postane upravna odločba dokončna, se lahko 

zoper njo sproži upravni spor. Vendar pa tako ZUNEO kot tudi ne Zakon 

o upravnem sporu nimata posebnih določb, ki bi se nanašale na pravice 

domnevnih žrtev diskriminacije v postopku pred tem sodiščem.

Odprta so tudi nekatera vprašanja glede pravdnih postopkov ter delovnih 

oziroma socialnih sporov, v katerih lahko pride do uveljavljanja zahtevkov, 

ki temeljijo na kršitvi načela enakega obravnavanja. Predpostavimo 

lahko, da bo do uporabe pravil pravdnega postopka najverjetneje prišlo v 

primerih, ko bodo žrtve diskriminacije pred pristojnimi sodišči uveljavljale 

pravico odškodnine v skladu s pravili odškodninskega prava. Uveljavljajo 

lahko pravico do odškodnine za materialno ali nematerialno škodo. Na 

uporabo splošnih pravil civilnega prava, kot navedeno, napoti tudi ZUNEO. 

Vendar pa je določba 22. člena navedenega zakona zelo splošna, zaradi 

česar je vprašanje, ali bo v praksi žrtvi diskriminacije dejansko prisojena 

odškodnina. Zelo težko bo namreč dokazati diskriminacijo, še težje pa 

posredno diskriminacijo ali nadlegovanje. 

Prav tako je vprašljiva dokazljivost vzročne zveze med škodnim dogodkom 

in pretrpljeno škodo. V slovenskem odškodninskem pravu je namreč že 

uveljavljen sistem obrnjenega dokaznega bremena, kjer se v skladu s 

131. členom Obligacijskega zakonika (OZ) krivda povzročitelja škode 

domneva. Zato bo moral slednji v skladu z določbami OZ (in 22. člena 

ZUNEO) dokazati, da navedena domneva ne velja. Oškodovanec, v našem 

primeru žrtev diskriminacije, pa bo moral dokazati vse ostale elemente 

odškodninskega stanu, torej škodo, nedopustno škodljivo dejstvo in 
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vzročno zvezo med njima. V katerih primerih mu bo to dejansko uspelo, 

bo pokazala le praksa.

Naslednje zelo pomembno odprto vprašanje je sodelovanje nevladnih 

organizacij v postopkih, v katerih se bodo obravnavale kršitve načela 

enakega obravnavanja. ZUNEO določa, da lahko slednje, v skladu z zakonom, 

sodelujejo v sodnih in upravnih postopkih, začetih s strani diskriminiranih 

oseb zaradi kršitve prepovedi diskriminacije. V slovenskem pravnem redu 

imajo aktivno procesno legitimacijo (z redkimi izjemami, npr. potrošniški 

spori, spori o malih avtorskih pravicah) zgolj tisti subjekti, ki zatrjujejo 

prizadetost v svojih pravicah. Kot rečeno, direktiva o rasni enakopravnosti 

nalaga članicam EU, da v postopkih, v katerih se zagotavlja pravno varstvo 

pred diskriminacijo, priznajo aktivno procesno legitimacijo združenjem in 

organizacijam, ki imajo v skladu z merili, določenimi v nacionalni ureditvi, 

pravni interes, da sprožijo postopke in v njih sodelujejo namesto ali zgolj 

v podporo prizadetemu subjektu. 

Za popolno implementacijo omenjene direktive bi bila torej potrebna 

ustrezna sprememba zakonodaje, tako da bi bila aktivna procesna 

legitimacija zagotovljena tudi v direktivi navedenim subjektom. Vendar 

pa ZUNEO omenjene spremembe ni zagotovil. Ob takšni ugotovitvi 

se zastavlja vprašanje, ali je bil namen zakonodajalca, da ne zagotovi 

aktivne procesne legitimacije nevladnim organizacijam. ZUNEO je 

namreč, namesto da bi uredil aktivno legitimacijo v skladu z direktivo, 

izrecno določil, da lahko te organizacije sodelujejo v upravnih in sodnih 

postopkih v skladu s slovenskimi zakoni, ki takšno legitimacijo izključujejo. 

Sodelovanje nevladnih organizacij v takšnih postopkih bi bilo zelo smiselno, 

saj gre za organizacije, ki imajo veliko izkušenj pri obravnavanju primerov 

diskriminacije, ker se z njimi ukvarjajo na različne načine. 

� Ugotovitve�glede�mednarodnih�postopkov

Slovenija je pogodbenica vseh mednarodnih pogodb, ki prepovedujejo 

diskriminacijo, na podlagi katerih se priznava pristojnost teles, da 

izvajajo nadzor nad implementacijo teh pogodb. Je pogodbenica Evropske 

konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in skoraj vseh njenih protokolov.

Najpomembnejša ugotovitev glede postopkov pred mednarodnimi telesi 

oziroma sodišči, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem mednarodnih norm, je 

v tem, da Slovenija še vedno ni ratificirala protokol št. 12 k EKČP. Zaradi 

navedenega je žrtvam diskriminacije onemogočeno, da se po izčrpanju 

notranjih pravnih sredstev obrnejo na ESČP v primerih, na katere se 

nanaša navedeni protokol. Ker protokol št. 12 EKČP prepoveduje vsako 

diskriminacijo pri uživanju pravic pri izvajanju katere koli pravice, 

določene z zakonom, bistveno širi zaščito glede na osebe, na katere se 

nanaša (ratione personae), saj zadeva vse posameznike, ki se nahajajo 
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na ozemlju katere koli pogodbenice EKČP oziroma protokola št. 12, in 

prav tako pomembno širi zaščito glede obsega prepovedi diskriminacije 

(ratione materiae), ker pa postavlja pod nadzor vsa dejanja javnih oblasti v 

pogodbenici EKČP in tega protokola, so vse žrtve diskriminacije pomembno 

prikrajšane za varstvo, ki bi ga lahko imele na podlagi tega protokola, če 

bi ga Slovenija ratificirala.

Poleg navedenega je ugotoviti, da oblast v Sloveniji ne seznanja javnosti z 

ugotovitvami mednarodnih teles, pristojnih za nadzor nad implementacijo 

mednarodnih pogodb, ki prepovedujejo diskriminacijo, čeprav jih ta telesa 

pozivajo k čim širši diseminaciji ugotovitev iz njihovih poročil. Poročila 

Odbora za odpravo rasne diskriminacije (iz leta 2001 in 2003) in Odbora za 

človekove pravice ter Odbora za ekonomske, socialne in kulturne pravice 

iz leta 2005 niso bila nikjer objavljena.

� Zaklju~ek

Kot izhaja iz navedenega, so v slovenskem pravnem redu  nujne zakonodajne 

spremembe, predvsem spremembe ZUNEO in posameznih določb v 

ustreznih zakonih, na podlagi katerih bi bila ustrezno prenesena vsebina 

direktiv EU o prepovedi diskriminacije. Smoter zakonodajnih sprememb 

bi vsekakor moral biti predvsem  poenostavitev postopkov, v katerih se 

ugotavlja, ali je prišlo do diskriminacije, in naravnanost teh postopkov v 

zaščito šibkejše stranke, to je praviloma domnevne žrtve diskriminacije.

Upati je, da bo tako osveščanje žrtev in potencialnih žrtev diskriminacije 

kot tudi celotne družbe o diskriminaciji preko izobraževalnih projektov, kot 

je Vzgoja in izobraževanje proti diskriminaciji, pripomoglo k hitrejšemu 

razvoju pravne prakse na tem področju, ki je zaenkrat borna. Šele skozi 

posamezne primere pred upravnimi organ in sodišči bo mogoče preizkusiti 

dejansko ustreznost pravne ureditve prepovedi diskriminacije v Sloveniji. 
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Pri izvajanju mednarodnega projekta »Vzgoja in izobrtaževanje za 

borbo proti diskriminaciji v Sloveniji« smo izhajali iz domneve, da je v 

sedanjih okoliščinah v Sloveniji in v njenem sosedstvu, kot tudi glede na 

zgodovinske tradicije, ki so danes še vedno prisotne v našem življenju, 

lahko obvladovanje in reševanje problemov v zvezi z etnično in versko 

diskriminacijo dejavnik utrjevanja njene »enotnosti v različnem«, v smislu 

oblikovanja harmonične večkulturne družbe. 

Neurejanje  in širjenje teh problemov pa je na drugi strani lahko vzrok 

politične in socialno-ekonomske nestabilnosti Slovenije, s čimer bi se 

bistveno zmanjšale njene možnosti tako za nemoten gospodarski in socialni 

razvoj kot tudi za njeno nadaljnje uveljavljanje v mednarodni skupnosti. 

Slovenija bo zaradi teh vprašanj še toliko bolj izpostavljena in s tem tudi 

ranljiva v času njenega predsedovanja EU v letu 2008. 

V okviru mednarodnega projekta »Vzgoja in izobraževanje za borbo proti 

diskriminaciji v Sloveniji« smo oblikovali šest priporočil oz. predlogov, ki bi 

jih radi posredovali slovenski politični strukturi in strokovni javnosti. 

� Prvo�priporo~ilo

� Oblikovanje�programa�Slovenije�za�borbo�
proti�diskriminaciji

Problematika diskriminacije prikriva mnoge vitalne pasti, ki jih ni 

mogoče odstraniti brez poznavanja podrobnosti o njihovem ustroju in o 

načinih njihovega delovanja. Latentni konflikti v določenih političnih in 

socialno-ekonomskih okoliščinah privrejo na dan s silovitostjo, ki je s 

klasičnimi orodji države ni mogoče obvladati. S pravnimi predpisi je 

mogoče le ublažiti, ne pa tudi odstraniti socialnih in ekonomskih vzrokov 

diskriminacije, ki so največkrat povezani s psihološkimi travmami ali 

verskimi in etničnimi predsodki, tako med tistimi, ki »diskriminirajo«, kot 

tudi med »diskriminiranimi«. Dejansko jih lahko začnemo odstranjevati iz 

družbenega tkiva le s pomočjo ustreznih, dobro zastavljenih dolgoročnih 

politik in strategij na kulturnem,  ekonomskem, socialnem in drugih 

področjih, z ustreznimi programi  vzgoje in izobraževanja mladine in 

prebivalstva nasploh ter s primernimi ureditvami lokalne samouprave, 

Priporo~ila�
republiki�sloveniji
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upravnega delovanja in političnega sistema, kar vse mora temeljiti na 

znanstvenoraziskovalnih rezultatih proučevanja te problematike. Zavoljo 

tega predlagamo:

1. Vlada bi morala v sodelovanju z organizacijami in institucijami 

civilne družbe ter ob sodelovanju in podpori vseh ljudi  dobre 

volje oblikovati temeljito pripravljen in dolgoročno zastavljen 

program odpravljanja diskriminacije v naši družbi, ki bi se začel 

v letu 2007, ki je »Evropsko leto enakih možnosti za vse«. Takšen 

program za odpravljanje diskriminacije v Sloveniji, tudi v smislu 

udejanjenja naslovnih direktiv Sveta ministrov EU iz leta 2000 in 

drugih mednarodnih obveznosti Slovenije, bi moral postati  ena 

od prednostnih nalog reform, ki jih napoveduje sedanja vladna 

koalicija oz. del razvojnih programov Slovenije.

2. Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in drugi 

sponzorji bi morali, za razliko od dosedanje prakse, bolj spodbujati 

raziskovalne programe, ki se nanašajo na proučevanje različnih 

vidikov diskriminacije v slovenski družbi na etnični in verski podlagi 

in še posebej na udejanjanju norm EU na tem področju v Sloveniji.

� Drugo�priporo~ilo

� Uskladitev�slovenske�zakonodaje�z�
normami�EU

Potrebno je skrbno pregledati in dopolniti zakon, s katerim je Slovenija 

prenesla Direktive EU iz leta 2000 v svoj pravni sistem (Zakon o uresničevanju 

načela enakega obravnavanja – ZUNEO), ne le v smislu pripomb, ki jih je 

Sloveniji leta 2006 že posredovala Evropska komisija, ampak tudi glede 

drugih vprašanj. Nujno bi bilo urediti zlasti naslednje:

1. »Urad za enake možnosti je kot strokovna vladna služba pristojen 

zgolj za oblikovanje politike na področju enakosti spolov, medtem 

ko na področju nediskriminacije na podlagi drugih osebnih okoliščin 

deluje le kot koordinacijski organ«, je zapisano v opravičilu urada, 

zakaj se predstavniki urada in »zagovornica enakih možnosti« ne 

bodo udeležili sklepne konference mednarodnega projekta »Vzgoja 

in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji«. Očitno je 

torej, da je potrebno v Sloveniji oblikovati neodvisno, avtonomno 

telo za obravnavanje diskriminacije, ki bi imelo, kot to zahtevajo 

Direktive EU, naslednje naloge: 1) proučevanje diskriminacije, 2) 

objavljanje poročil o pojavih diskriminacije, 3) osveščanje javnosti 

in 4) pravna pomoč posameznikom v primeru diskriminacije, pri 

čemer je potrebno podrobneje opredeliti merila za opravljanje 

funkcije zagovorništva. V tem kontekstu je treba oblikovati načine 

za varstvo oseb, ki se zavzemajo za žrtve diskriminacije in se 
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zavoljo tega srečujejo z različnimi težavami in izključitvami v 

slovenski družbi.  

2. Potrebno je, v skladu z Direktivama EU, urediti možnost, da nevladne 

organizacije začenjajo postopke in zastopajo žrtve diskriminacije, 

kot tudi ustvariti nove proceduralne možnosti, na primer za upravne 

postopke, ki bi jih imele na razpolago žrtve diskriminacije. Poleg 

tega mora Slovenija čim prej ratificirati Protokol 12 k Evropski 

konvenciji za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki 

je v veljavi od 1. aprila 2005. Protokol bo, prepričani smo, skupaj 

z učinkovito implementacijo naslovnih Direktiv EU, odprl novo 

poglavje v boju proti diskriminaciji v Sloveniji. Protokol zavezuje 

države članice konvencije, da vse njene norme izvajajo brez 

kakršne koli diskriminacije. Bistvena novost je v tem, da bodo žrtve 

diskriminacije, ki ne bodo mogle doseči pravice doma, imele po 

Protokolu na voljo tudi postopek na Evropskem sodišču za človekove 

pravice v Strasbourgu.  

� Tretje�priporo~ilo

� Vzgoja�in�izobra`evanje�za�borbo�proti�
diskriminaciji�in�za�spo{tovanje�enakosti�
na�podlagi�razli~nosti�v�slovenski�dru`bi

Diskriminacijski odnos prebivalstva do posameznih skupin ljudi znotraj 

Slovenije ali do sosedov se manifestira v obliki stereotipov, kot so na 

primer: »izbrisani so izdajalci Slovenije, ki hlepijo po velikih odškodninah«, 

»pripadniki italijanske in madžarske skupnosti so privilegirani in imajo med 

drugim 'dvojno' volilno pravico, kar predstavlja diskriminacijo pripadnikov 

etnične večine«, »Romi so kršitelji zakonov in povzročitelji konfliktov, v 

večini živijo od (neupravičene) socialne pomoči in se nočejo asimilirati 

v etnično večino«,  »pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije se nočejo 

asimilirati v slovensko družbo in zahtevajo nekakšne privilegije ter v 

mnogih primerih predstavljajo grožnjo za stabilnost Slovenije«. 

Izkušnje v zgodovini so pokazale, da je mogoče brez velikega truda, zlasti 

če imaš v svojih rokah televizijo, širiti nacionalistične, ksenofobične ali 

podobne ideje med neizobraženimi in socialno ogroženimi ali idejno in 

politično manipuliranimi deli prebivalstva z namenom pridobiti njihovo 

volilno podporo. Problemi pa nastanejo takrat, ko se te ideje v ugodnih 

socialnih in političnih okoliščinah po lastnih zakonitostih razbohotijo do 

takšnih razsežnosti, da jih ni več mogoče obvladovati, in brez nadzora 

nadaljujejo svoje rušilno družbenopolitično »poslanstvo«. Takšne okoliščine 

so lahko plodna podlaga za razvijanje nedemokratičnih, absolutističnih 

oblik vladanja v neki družbi.

Priporočamo naslednje dejavnosti:
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1. V slovenski javnosti je potrebno sistematično širiti védenje o tem, 

kaj je diskriminacija, kot tudi o tem, kakšne moralnopolitične 

vrednote predstavlja in kakšne prednosti daje Sloveniji večkulturna 

družba, ki temelji na načelu enakosti ljudi ne glede na njihove 

etnične, verske ali druge razlike oz. na spoštovanju in sprejemanju 

različnosti. Na oblikovanje teh vrednot v družbi bistveno vplivajo 

stališča politikov o teh vprašanjih v njihovih javnih nastopih. 

2. Temeljno odgovornost pri vzgoji in izobraževanju otrok v duhu 

strpnosti do drugačnosti in v smislu spoštovanja enakosti na podlagi 

različnosti v slovenski družbi ima sistem vzgoje in izobraževanja, 

zato je treba še bolj poglobljeno in strokovno utemeljeno nadaljevati 

in v praksi sproti uveljaviti obstoječe vsebinske, pedagoške in 

programsko-organizacijske zamisli in dejavnosti, pri čemer je 

potrebno koristiti tudi izkušnje v drugih državah na tem področju.

3. V okviru novinarskih strokovnih združenj in na druge ustrezne 

načine bi bilo potrebno razviti programe izobraževanja novinarjev 

o vprašanjih, povezanih s pojavi diskriminacije v Sloveniji. 

Razlikovanje med »pravom« in »nepravom« se namreč nevarno 

poruši zlasti takrat, ko razne vzorce v korist »neprava« širijo tista 

sredstva javnega obveščanja oz. tisti novinarji, ki poskušajo zvesto 

prisluhniti okusu politikov ali pa nimajo lastnih etičnih kriterijev. 

4. K »vzgoji« prebivalcev za življenje v večetnični in večverski 

skupnosti, kot je slovenska, lahko ogromno prispevajo tudi cerkve 

in verske skupnosti, zlasti Rimskokatoliška cerkev, ki ima največ 

vernikov med prebivalci Slovenije.  

5. Politične elite v Sloveniji ne bi smele koristiti problemov, povezanih 

z diskriminacijo pri pridobivanju volivcev, ampak bi morale, ravno 

nasprotno, pokazati večje zanimanje za globlje spoznavanje in 

urejanje zapletenega družbenega problema, kot je diskriminacija, 

in za identificiranje njenih socialnih, ekonomskih in drugih vzrokov 

in končno, začeti s koordiniranim bojem za njeno odpravo, in sicer 

v smislu implementacije Direktiv EU iz leta 2000. Poleg tega je 

pomembno ob tem izpostaviti, da sprejete mednarodnopravne 

obveznosti Slovenije na področju odprave diskriminacije 

predstavnikom države nalagajo, da se ob pojavih diskriminacije v 

družbi javno izjasnijo, da je diskriminacija prepovedana. 

� ~etrto�priporo~ilo

� Usposabljanje�policije�in�delo�pravosodja

V borbi za odpravo diskriminacije je državna represija le skrajno sredstvo 

za uveljavljanje vladavine prava. Mnogo bolj pomembna je preventivna 

dejavnost teh sistemov države. Zavoljo tega predlagamo naslednje:  
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1. Slovenska policija je doslej izvedla več projektov in programov za 

usposabljanje policistov za boj proti diskriminaciji. Obstajajo pa 

še številna vprašanja, ki zahtevajo strokovno izpopolnjevanje in 

organizacijsko usposabljanje policistov za borbo proti diskriminaciji 

v Sloveniji, predvsem pa za njihovo delovanje v narodno in versko 

mešanih okoljih ter na bodoči schengenski meji. Vključevanje 

policistov iz vrst manjšinskih skupnosti bi povečalo učinkovitost 

policije v borbi proti diskriminaciji. Pri izvrševanju svojih nalog se 

policist bolj kot kdor koli drug nahaja v primežu med pričakovanjem 

javnosti, da bo njegova dejavnost učinkovita, in dolžnostjo, da 

pri tem spoštuje človekove pravice in svoboščine ter zagotovi 

enako obravnavanje ljudi brez diskriminacije. Vendar politika ne 

more pričakovati, da bodo naši policisti reševali probleme, ki so 

jih politiki sami povzročili ali ki jih sami niso sposobni ali nočejo 

reševati, da ne bi zgubili svoje »priljubljenosti« med volivci. 

2. Za »vladavino prava« v neki družbi so najbolj nevarni primeri, ko 

neko očitno dejanje diskriminacije, ki se v javnosti neovirano oz. 

nekaznovano ponavlja, »javno mnenje« sprejme kot »pravo« in 

se s tem samovoljno, populistično spremeni prag med »pravom« 

in »nepravom« v korist slednjega, seveda. Pravosodje, ki doslej 

še nima izkušenj na tem področju, ima pomembno vlogo, da z 

obravnavanjem posameznih dokazanih primerov povezanih z 

diskriminacijo, potrdi mejo med »pravom in »nepravom«.

� Peto�priporo~ilo

� Mednarodno�sodelovanje�Slovenije

Spodbujati je treba mednarodno sodelovanje Slovenije, kot tudi nevladnih 

organizacij, ki delujejo v njenem okviru, v borbi proti diskriminaciji, zlasti 

v letošnjem evropskem letu »enakih možnosti za vse«. Opozarjamo na 

pomen dveh dejavnosti:

1. V duhu podobnih programov, ki obstajajo znotraj EU, bi bilo 

potrebno spodbujati razne stike in oblike sodelovanja institucij in 

organizacij mladine s sorodnimi institucijami in organizacijami v 

sosednjih državah. To sodelovanje in povezovanje bi lahko bistveno 

prispevalo k odpravljanju stereotipov in negativnih pojavov zlasti v 

odnosih Slovenije s Hrvaško in Italijo.

2. Naša javnost je premalo seznanjena z izkušnjami mirovnih misij 

SV v etnično in versko mešanih okoljih v Afganistanu, Libanonu, 

Makedoniji, na Kosovu in v Bosni in Hercegovini, kjer morajo v 

zelo težkih okoliščinah v praksi potrjevati enakost med ljudmi ne 

glede na njihovo raso, narodnost ali vero. Slovenski vojaki se bodo 

v mirovnih misijah srečevali z novimi preizkušnjami. V ilustracijo, 
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kakšno veliko odgovornost imajo pripadniki SV navajamo naslednji 

primer: morebitni nepričakovani dogodki v delu Kosova, ki bo pod 

poveljstvom enote SV in je v varnostnem pogledu najbolj zapleten 

del pokrajine, lahko »čez noč« bistveno spremenijo pogled na 

kredibilnost Slovenije v tem delu Evrope in povratno vplivajo tudi 

na probleme, ki so povezani z medetničnimi odnosi v Sloveniji.

� {esto�priporo~ilo

� Prispevek�Slovenije�kot�predsedujo~e�EU�v�
letu�2008

K ugledu Slovenije v svetu pred prevzemom njenega predsedovanja EU 

leta 2008 in k potrditvi kredibilnosti njenih spremljajočih mednarodnih 

programov bi brez dvoma prispevala tudi ureditev naslednjih  vprašanj: 

1. Ureditev jezikovnih pravic in kulturnega razvoja pripadnikov 

ustavno nepriznanih manjšin v skladu z 61. in 62. členoma Ustave.

2. Vključitev predstavnikov romske skupnosti v odločanje o socialno-

ekonomskih, urbanističnih in podobnih programih na vseh ravneh in 

še posebej pri pripravi zakona o romskih skupnosti.

3. Dokončna vrnitev pravic, ki jih je vlada z administrativnim ukrepom 

leta 1992 odvzela »izbrisanim«. 

4. Ureditev vsega potrebnega za izgradnjo džamije, s čimer bi potrdili 

enakost brez diskriminacije slovenskih državljanov islamske vere. 
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1.� seminar�–�ustavno�nepriznane�manj{ine�
(13.�in�14.�maj�2005,�Grand�hotel�
Roga{ka,�Roga{ka�Slatina)

Slovenska država avtohtone in priseljene etične manjšine obravnava 

ločeno. Prvi seminar je bil pripravljen na podlagi analize  pravnih vidikov 

obstoja in delovanja etničnih skupin, ki niso posebej priznane z Ustavo 

Republike Slovenije kot avtohtone, torej v prvi vrsti za pripadnike narodov 

nekdanje Jugoslavije, kot tudi za pripadnike nemško govoreče skupnosti 

v Sloveniji. 

V okviru tega seminarja so se udeleženci prvenstveno seznanili z 

mednarodnim in nacionalnim varstvom manjšin ter postopki za varstvo 

žrtev diskriminacije. 

Sestavni del seminarja pa so predstavljali tudi intervjuji, skozi katere 

smo poskušali zajeti vsa ključna področja življenja naših sogovornikov 

(družina, lokalno okolje, delovno okolje), pri čemer je bil poudarek na 

njihovem razumevanju ter izkušnjah o diskriminaciji na temelju etničnega 

porekla in vere. Tako je vprašalnik za intervju zajemal naslednja tematska 

področja:

a) izkušnje udeležencev glede diskriminacije,

b) družinsko življenje in zasebna sfera, 

c) jezikovne spretnosti,

d) odnos do medijev,

e) organiziranost na etnični osnovi ter odnosi z matično kulturo,

f) odnosi med manjšinami,

g) pogledi na slovensko državo in izkušnje s postopki pred državnimi 

organi in mednarodnimi institucijami,

h) zaposlovanje in delo,

i) negovanje veroizpovedi,

j) osebnostna identiteta.

Na prvem seminarju je v intervjujih sodelovalo 17 predstavnikov različnih 

manjšin, in sicer 5 predstavnikov srbske narodnosti, 1 predstavnik 

črnogorske narodnosti, 4 predstavniki bošnjaške skupnosti, 2 predstavnika 

makedonske narodnosti,  2 predstavnika hrvaške narodnosti, 2 predstavnika 

Priloga�1

Mag.�Toma`�Klenov{ek

Poro~ila�in�zaklju~ki�o�intervjujih�
na�posameznih�seminarjih
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nemške narodnosti in 1 predstavnik albanske narodnosti.

Uvodoma velja poudariti, da tako majhen vzorec seveda ne dopušča 

nekih dokončnih zaključkov glede različnih težav, s katerimi se srečujejo 

posamezne etnične skupnosti, vendar so naši sogovorniki predstavljali 

svojevrstno intelektualno elito svojih skupnosti, zato je njihovo 

poznavanje (etnične) problematike precej poglobljeno in nadpovprečno 

reprezentativno. 

a) koncept diskriminacije
Prvi sklop vprašanj se je nanašal na poglede udeležencev seminarjev 

glede diskriminacije. Upoštevajoč dejstvo, da sta bila oba seminarja za 

manjšine (tako ustavno nepriznane kot tudi priznane) namenjena vzgoji 

in izobraževanju proti diskriminaciji v Sloveniji, predstavlja njihov pogled 

in razumevanje diskriminacije nekakšno osnovo, ki je bila nadgrajena z 

vsebinami predavanj ter drugimi informacijami.

Na temeljno vprašanje ̋ Kaj si vi predstavljate pod diskriminacijo na etnični 

osnovi?˝ so udeleženci prvega seminarja podali precej različne odgovore. 

Večinoma so ti odraz lastnih izkušenj oz. skupnih izkušenj iz skupnosti, iz 

katere prihajajo, kot npr. odgovor: 

˝Bom navedel kar konkreten primer. V Ljubljani smo imeli tradicionalno 

srbsko poroko, malo bolj na široko, kot se spodobi. Veliko je bil o gostov 

in vsi smo šli na Ljubljanski grad. Tam se opravi poroka nato pa se gre v 

cerkev. Ta proces traja. Bil je deset mladih fantov, ki so stali v vrsti in imeli 

srbsko zastavo. Tak je pač običaj. Naenkrat je prišla policija s kombiji in 

so jih nesramno, na grob način stlačili v avto. Bilo je ponižujoče.̋  (odgovor 

predstavnika srbske skupnosti).

Drugi pa so podali tudi bolj splošne poglede kot npr.

˝Gre za neenako obravnavanje v enaki situaciji, npr. ob prijavi na  delovno 

mesto ...̋   (predstavnik hrvaške skupnosti)

ali pa 

/…/ ˝recimo zapostavljanje pri zaposlitvi, zmerjanje˝ (predstavnik 

albanske skupnosti)

kot tudi

˝Ko človek ne more uveljaviti svojih etničnih načel, svoje kulture, svoje 

duhovne identitete, svoje nacionalne pripadnosti.̋  (predstavnik bošnjaške 

skupnosti) 

vmes pa je bilo  tudi nekaj humorno obarvanih pogledov v stilu

/̋.../ menim da je diskriminacija čisto normalna. Če prideš v neko drugo 

državo se seveda moraš prilagoditi njenim navadam, običajem, jeziku 

in kulturi. S seboj prineseš neko drugo kulturo, jezik in navade. In če 

želiš svoje uveljaviti, je jasno, da bo to domačin sprejel drugače, in po 

mojem je to čisto normalno, npr. diskriminacija v službi ali da te imajo za 

manjvrednega. Jaz razumem to kot nekaj normalnega, malo smo si tudi 

sami krivi…
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Zavedam se da gre za kršenje določenih pravic, vendar pa ne moremo 

zanikati da kršenje pravic ne obstaja. Na primer, otrok pride iz šole 

domov in včasih reče ˝ati, danes so mi rekli da sem Bosanec̋  pa je zaradi 

tega užaljen, ker ve, da je Makedonec. Diskriminacija ne obstaja samo 

v Sloveniji, vidna je po vsej Evropi, da ne rečem, da je drugje še večja.̋  

(predstavnik makedonske skupnosti)

Verjetno pa je občutenje obravnavanih skupin najbolje povzel sledeč 

pogled:

˝Pod diskriminacijo na etnični osnovi si predstavljam to, da te nove, kot 

jim rečejo, nove manjšinske skupnosti, to so skupnosti kot so Hrvati, 

Bošnjaki,Srbi, torej nastale po razpadu bivše Jugoslavije, da niso ustavno 

priznane. Zakaj? Zato ker če bi bile ustavno priznane potem bi bile 

enakopravne Italijanom, Romom in Madžarom, skratka, lahko bi uveljavili 

svoje kolektivne pravice...to pomeni da narod dobi svoje ime, ne pa 

da si neki priseljenec, ampak se ve da če je to z Ustavo opredeljeno, 

potem to predstavlja kolektivno pravico, pomeni lažje uveljavljati svojo 

kulturno identiteto, kar je povezano tudi z določenimi sredstvi, ker če bi 

bili ustavno priznani, bi nam iz proračuna sledila tudi višja sredstva. Za 

primerjav da vam povem, te tri skupnosti, ki so ustavno priznane, Italijani, 

Madžari in Romi, so za letos dobili približno 160 milijonov tolarjev za 

svoje kulturne projekte. Vse druge manjšinske skupnosti, torej ustavno 

nepriznane, ki skupaj štejejo približno 170.000 prebivalcev, torej skoraj 

za 10 % slovenskega prebivalstva, pa so dobile okoli 20 milijonov tolarjev. 

Oni ki jih je manj kot 10.000 so dobili 160 milijonov, mi pa 20.  In seveda 

potem ne moremo uresničiti svoje kulturne projekte …˝ (predstavnik 

bošnjaške skupnosti)

Z drugim in tretjim vprašanjem iz sklopa diskriminacije na etnični osnovi 

smo udeležence povprašali oz. Spodbudili, da bi nam spregovorili o svojih 

lastnih izkušnjah z diskriminacijo oz. izrazi nestrpnosti, s katerimi so se 

že srečali.

Izkušnje naših sogovornikov se na tem mestu seveda zelo raznolike, kljub 

vsem pa imajo njihove zgodbe določene skupne značilnosti:

– Brez izjeme so vsi poznali kakšen primer diskriminacije na etnični 

osnovi, čeprav je le približno tretjina  spoznala to tudi na lastni 

koži, še največkrat pri zaposlovanju ali napredovanju v službi

– Pod diskriminacijo spada tudi sovražni govor, s to obliko, največkrat 

v obliki žaljivih opazk, pa so se srečali prav vsi intervjuvanci. 

Nekateri, zlasti starejši, si tega ne jemljejo tako k srcu kot otroci, 

ali kot je dejal naš sogovornik:

/…/ s̋e zgodi kakšna mala žalitev ali kaj podobnega, ampak se reši. Dokaj 

enostavno je pri odraslih, ker se nam takšni dogodki ne usidrajo v spomin, 

problem pa je pri otrocih, ki so bolj občutljivi. V takem primeru pa so 

lahko posledice neprijetne.̋

– Nihče od naših udeležencev ni bil žrtev fizičnega nasilja, prav tako 
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nihče ni izpostavil tovrstnih primerov.

b) Družinsko življenje in zasebne sfere
V zvezi s to problematiko nas je zanimalo, kakšne narodnosti je partner 

(zakonski oziroma izvenzakonski) naših sogovornikov, kateri jezik 

uporabljajo v družinskem krogu, ali so že imeli kakšne težave v primeru 

etnično mešane zakonske zveze, kje živijo njihovi bližnji sorodniki.

Večina naših sogovornikov je v zvezi s pripadnikom iste narodnosti 

(8), medtem ko jih je 6 v zvezi s pripadnikom slovenske narodnosti, le 

eden pa je v zvezi s pripadnikom druge tuje narodnosti. Ta razmerja se 

nedvomno izražajo tudi pri (pretežni) uporabi jezika v domačem krogu: 

7 jih uporablja bolj ali manj izključno materni jezik za domačo uporabo, 

tisti ki pa uporabljajo zraven tega slovenščino, pa to počnejo prvenstveno 

zavoljo otrok. Težave, s katerimi se na tam področju srečujejo, slikovito 

ponazarja sledeči primer pripadnika makedonske skupnosti:

˝V družinskem krogu uporabljamo makedonski jezik. Kar se jezika tiče, 

kako doma govorimo, lahko rečem, da če ne bi bil jaz bolj siguren vase, 

bi najverjetneje doma govorili slovensko in bi nas hčerka danes obsojala 

zakaj smo to počeli. Namreč, že v vrtcu je žena dobila od ravnateljice vrtca 

v Šiški opozorilo, da naj se doma, če želimo otroku dobro, pogovarjamo 

slovensko, ker drugače bi otroka na nek način v življenju oškodovali. No, 

ko je prišla žena domov mi je rekla, da se bo od danes naprej govorilo 

slovensko zaradi otrok. No, jaz sam s tem nisem bil diskriminiran ali bil hud, 

ampak sem bil tiho. Naslednji dan pa sem jaz peljal otroka v vrtec in sem 

poiskal ravnateljico, jo pozval na samo, da ne bi bilo kakšnih konfliktov, 

ter ji dejal, da to kar je moji ženi rekla, da naj bo to zadnjič v življenju, 

da je kaj takega rekla, ker ona svojo dušo greši in napačne stvari zahteva, 

ker naj dopusti, da bomo mi za svojega otroka odgovarjali, ali bo pravilno 

govoril slovensko ali ne.̋

Generalno naši sogovorniki niso izpostavljali težav ki bi se pojavljale zaradi 

etnično mešanih zvez. Prej gre za manjše težave, ki se pojavijo na začetku 

zveze, ali kot je dejal predstavnik bošnjaške skupnosti:

/̋…/ v bistvu gre za te osnovne probleme, za kulturne razlike, ko moraš 

pojasnjevati kakšne zadeve, recimo to, da v času ramazana ne ješ in ne 

smeš spolno občevati.̋

Večina naših sogovornikov je še imela bližnje sorodnike v državah svojega 

etničnega izvora, čeprav ima večina tudi sorodnike v Sloveniji, le dva 

sogovornika sta imela vso ostalo sorodstvo zunaj Slovenije.

c) jezikovne spretnosti
Pri jezikovnih spretnostih nas je zanimalo troje: kot prvo, katere jezike 

naši sogovorniki obvladajo, nadalje, ali so po njihovem mnenju jezikovne 

spretnosti, torej raven obvladovanja slovenščine, vplivale na primere 

diskriminacije, s katerimi so se morebiti srečali, ter ali imajo željo 
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po negovanju maternega jezika v smislu, da bi svoje otroke pošiljali k 

dopolnilnemu pouku v tem jeziku, če bi ta možnost obstajala.

Glede prvega vprašanja velja ugotoviti, da so bili vsi naši sogovorniki v 

jezikovnem smislu pravi poligloti: v najslabšem primeru govorijo po 2 

jezika (materni jezik in slovenščino), nato pa navadno še druge jezike 

bivše Jugoslavije, pri čemer je zanimivo, da so zlasti predstavniki  srbske, 

bošnjaške, hrvaške ter črnogorske narodnosti naštevali kar vse druge 

jezike teh bivših sosednjih republik  po vrsti kot tuje jezike. Zraven tega 

pa so nekateri iz te skupine navedli še po nekaj tujih jezikov, katerim 

so kos, največkrat nemščino, angleščino in francoščino, vsekakor pa je 

znanje tujih jezikov v močni korelaciji z dokončano formalno izobrazbo.

Glede vprašanja, koliko so jezikovne spretnosti vplivale na diskriminacijo, 

s katero so se udeleženci našega seminarja srečevali, so bili odgovori prav 

tako zanimivi, čeprav je večina zanikala, da je imela zavoljo (slabega) 

znanja jezika kakšne posebne težave. Obstaja tudi možnost, da so se 

nekateri želeli predstaviti v lepši luči oz. da vsaj na deklarativni ravni niso 

želeli priznati slabega poznavanja slovenščine, kar je bilo pri mnogih možno 

sicer zlahka zaznati. Še najbolj posrečeno mnenje je podal predstavnik 

albanske manjšine, kateri je dejal 

…˝veliko ljudi moti, da z nekim Albancem ali pa z bratom govorim albanski 

jezik. To jih precej moti, pa ne vem zakaj. Če bi recimo govoril angleško, 

to ne bi nikogar motilo. Če pa govorim albansko, pa vsakega moti. Pride 

do ignoriranja, takoj me gledajo na ignorantski način.̋

V tem pogledu se zelo lepo zrcali slovenska dvoličnost, katero je bilo možno 

v zadnjih letih  velikokrat zaznati: vse kar prihaja iz zahoda oz. severa 

sprejemamo odprtih rok, drugačnost iz juga in vzhoda pa odklanjamo.

Glede tretjega vprašanja pa je obstajala popolna enotnost, saj so vsi brez 

izjeme pritrdilno odgovorili na vprašanje, ali bi pošiljali svoje otroke k 

dopolnilnemu pouku v maternem jeziku. Ta pouk ponekod obstaja, vendar 

se tudi v zvezi s tem zmeraj pojavi vprašanje financiranja, saj ti stroški 

velikokrat presegajo plačilne zmožnosti staršev, zaradi česar je tudi že 

prihajalo do ukinitev tovrstnega pouka.

Vsekakor pa na tem mestu velja ugotoviti, da so vsi sogovorniki pojmovali 

negovanje maternega jezika kot enega od bistvenih elementov pri 

ohranjanju narodne identitete in obstojnosti.

d) Odnos do medijev 
Na tem mestu nas je zanimalo, katere medije naši sogovorniki spremljajo, 

pri čemer je bil v ospredju naš interes, da bi ugotovili, ali imajo zadostne 

možnosti, da se poslužujejo različnih medijev v maternem jeziku (časopisi, 

knjige, RTV).

V ta namen smo jim v tem sklopu zastavili tri vprašanja. Prvo se je nanašalo 

na jezik, v katerem prebirajo časopise, drugo na dostopnost časopisov in 

literature v njihovem maternem jeziku v Sloveniji, tretje pa na spremljanje 
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televizijskih programov (morebiti tudi v jeziku njihove etnične skupnosti).

Dejstvo je, da obstajajo precejšnje razlike glede dostopnosti tujih medijev 

v Sloveniji, kar se je odražalo tudi v navadah in zadovoljstvu naših 

sogovornikov. 

Predstavnika nemške skupnosti sta spadala v tem pogledu še med najbolj 

zadovoljne, saj sta oba menila, da je dostopnost in razpoložljivost tujih 

medijev (v njunem jeziku) zadostna, jih pa tudi na veliko uporabljata 

(časopisi, RTV).

To, kar je povedal predstavnik albanske narodnosti, je verjetno precej 

reprezentativno za njegovo celotno skupnost: časopise prebira v slovenščini, 

saj v njegovem jeziku niso dostopni, prav tako ne druga literatura, ima pa 

to srečo, da lahko preko satelita spremlja RT Kosovo.

Položaj makedonskih predstavnikov je podoben predhodnikovemu: časopisi 

so slabo dostopni, eden od njiju pa prav tako preko satelita spremlja TV 

Makedonija.

Pri predstavnikih hrvaške skupnosti je tako zaradi bližine meje kot tudi 

zavoljo njihove številčnosti situacija seveda veliko boljša: oba predstavnika 

sta menila, da sta literatura in dnevno časopisje dovolj prisotna, po televiziji 

pa spremljata oddaje, ki so v skladu z osebnostnimi preferencami, pri čemer 

gre za značilen odgovor, ki so ga podali tudi mnogi drugi sogovorniki, ki 

imajo izbiro med programom v maternem jeziku in drugimi programi.

Predstavnik črnogorske manjšine je povedal, da so črnogorski časopisi 

nezadostno dostopni, vendar ima možnost spremljanja TV Črna gora. 

Srbski predstavniki so izrazili podobne poglede: časopisi so sicer zadosti 

dostopni, čeprav prihajajo ponekod z zamudo, imajo pa možnost 

spremljanja srbskih televizijskih postaj, le glede razpoložljive literature 

je malo slabše.

Predstavniki bošnjaške skupnosti so v tem pogledu manj zadovoljni. Dnevno 

časopisje je slabo dostopno, knjige prav tako, televizijske postaje iz Bosne 

pa je možno spremljati le preko satelita. Dober predlog je v tem pogledu 

dal eden od sogovornikov:

/…/ ˝ni vsebin na našem jeziku (na slovenski RTV). Še vedno ni bosanske 

oddaje, ki bi se ukvarjala z Bošnjaki v Sloveniji, tega ni. Lahko spremljaš 

dogajanje v Bosni (preko satelita, opomba T. K.), ne moreš pa spremljati 

dogajanja tukaj. Na Hrvaški televiziji je oddaja, ki se ukvarja z manjšinskimi 

skupnostmi na Hrvaškem, tam lahko redno, vsak teden spremljaš, kaj se 

dogaja z Bošnjaki na Hrvaškem. Takšna oddaja bi lahko bila nek model za 

kakšno oddajo na RTV Slovenija.̋

e) Organiziranost na etnični osnovi ter odnosi z matično kulturo
Organiziranost na etnični osnovi in odnosi z matično kulturo predstavljajo 

naslednji sklop iz uporabljenega vprašalnika. V okviru tega sklopa nas je 

predvsem zanimalo, s kakšnimi problemi se posamezne etnične skupnosti v 

osnovi srečujejo, katere so glavne dejavnosti društev, v katera so povezani, 
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nadalje, kakšni so odnosi države matične kulture do njihovega društva, 

kakšen je odnos slovenske države oz. lokalne skupnosti do njihovega 

društva, kakšni so po njihovem mnenju odnosi med Slovenijo in državo 

njihovega etničnega izvora, ter nazadnje, kaj bi morala slovenska država 

storiti za izboljšanje položaja njihove skupnosti.

Predstavnika nemške skupnosti sta v zvezi s tem izpostavila sledeče: 

kot tudi pri drugih ustavno nepriznanih manjšinah predstavljajo glavni 

problem finance, saj brez potrebnih finančnih sredstev ni možno izvajati 

različnih kulturnih dejavnosti, saj je kultura ob športnih srečanjih osrednja 

dejavnost posameznih etničnih društev. Nemški manjšini se vsaj v smislu 

(finančne) podpore s strani avstrijske godi bistveno bolje kot drugim 

nepriznanim skupnostim, medtem ko sta oba predstavnika bila bistveno 

manj zadovoljna z odnosom slovenske države do njihove skupnosti.

Predstavnik albanske skupnosti je na zelo nazoren način predstavil glavni 

žulj nepriznanih manjšin:

˝Ključni problem je, da albanska manjšina ni priznana kot ustavna 

manjšina. To je prvi izvir, vsi ostali pa so odvisni od prvega. Ves ostalo je 

odvisno od tega.̋

Čeprav so po njegovem mnenju odnosi med državama dobri, kot tudi 

odnos slovenske države do njihovega društva (mesečno prejema določen 

znesek denarne podpore, ki je sicer majhen, vendar po njegovih besedah 

˝dobronameren˝), pa ostaja glavni problem na plečih slovenske države, da 

uredi položaj albanske skupnosti drugače kot doslej.

Predstavnika makedonske skupnosti sta bila v zgornjem pogledu še bolj 

kritična. Tako je eden od njiju dejal: 

/…/ ˝tukaj nas je več kot 5.000 Makedoncev, ki tukaj bivamo s stalnim 

bivališčem oziroma državljanstvom, je pa tu tudi nekaj čez 8.000 do 9.000 

Makedoncev, ki tukaj delajo začasno in to je tudi narod, to ni živina in 

ko pride praznik si tudi ti ljudje nekaj želijo. Normalno, če bi imeli vsak 

en prostor, npr. eno cerkvico v Sloveniji ali kulturni prostor bi se sigurno 

drugače organizirali in bi ti ljudje tudi drugače delali in bili na delovnem 

mestu bolj zadovoljni. Potem pa pride en velik praznik in oni čepijo doma 

in potem od njega drugi dan ni za pričakovati, da bi bil zadovoljen ampak 

je obratno zamorjen, hudo mu je, da je v Sloveniji, da ni v kakšni drugi 

državi.̋

Sicer pa so makedonska društva v precej težkem položaju, kar se tiče 

pomoči iz matične države, kar je seveda posledica slabe gospodarske 

situacije tako v Makedoniji kot tudi v drugih državah bivše Jugoslavije.

Predstavnika hrvaške skupnosti sta delila poglede predhodnikov: ključna 

problema  sta denar in prostori. Glede na obremenjenost političnih odnosov 

med državama Slovenijo in Hrvaško v preteklosti pa je prav tako zanimivo 

mnenje, ki sta ga podala oba, in sicer, da je politika eno, odnosi med 

ljudmi pa drugo, oziroma, da politika ni odraz dejanskega stanja, saj so 

odnosi med ljudmi (se pravi v tem primeru pripadniki njihovega društva/
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etnične skupnosti s slovensko večino) dobri.

Predstavniki bošnjaške skupnosti so bili prav tako zanimivi s svojimi pogledi 

glede omenjene problematike. Tako sta se dva predstavnika glede ključnih 

problemov skupnosti izrazila tako: 

˝Trenutno mislim, da je ključni problem ta, da se v Sloveniji soočaš z 

nekimi osnovnimi stereotipi…da je Bosanec slabo izobražen, lahko je zidar, 

lahko je nek fizični delavec, lahko je Bošnjakinja kakšna čistilka, ni pa te 

predstave, da bi lahko bil kaj več. Iz te stereotipne predstave izhajajo vse 

ostale, npr. da so Bošnjaki avtomatično nekulturni ljudje, neizobraženi, 

ruralni, kmetje, in na tej osnovi te potem ljudje ocenjujejo.̋

kot tudi

˝Ključni problemi moje etnične skupnosti so da ne moremo ohraniti 

svojo kulturo, svojo nacionalni identiteto, nimamo dopolnilnega pouka 

v bosanskem jeziku, nimamo možnosti prezentiranja vere oz. nimamo 

možnosti izpovedi svoje vere v verskih objektih, zaradi tega ker nimamo 

ničesar. Nimamo TV oddaje v bosanskem jeziku, nimamo osnovne 

infrastrukture, skratka ničesar.̋

Slišali smo tudi zelo zanimivo refleksijo glede odnosov med državo Slovenijo 

in Bosno in Hercegovino: 

˝Odnos med državama je obremenjen z ogromnim trgovinskim deficitom˝ 

/…/ ̋ med vojno v Bosni in Hercegovini je bila slovenska vloga zelo pozitivna, 

tudi vloga slovenske države, vsaj mi smo jo tako doživljali. Nam se zdi, da 

so bili slovenski mediji dovolj objektivni, glede poročanja o vojni sami, 

tudi posamezni slovenski politiki imajo zelo realno sliko o tem, kaj se je 

doli dogajalo in to so dali tudi zelo jasno vedeti. Mogoče bi omenil bivšega 

predsednika Kučana.̋

Tudi predlogi glede njihovega mnenja, kaj bi morala država storiti za 

izboljšanje njihovega položaja, bi se dalo zelo na kratko ponazoriti z 

naslednjim odgovorom:

˝Država bi nam morala priznati status manjšine!̋

Predstavnik črnogorske skupnosti je zaradi svojega položaja (kot predsednik 

edinega črnogorskega društva v Sloveniji) podal prav tako zanimivo oceno 

za svojo etnično manjšino. Čeprav imajo težave s črnogorskimi časopisi, ki 

so v Sloveniji slabo dostopni, pa imajo vsaj možnost spremljanja črnogorske 

TV, ki je dostopna preko kabelskega operaterja. Društvo sicer deluje na 

klasičnih področjih, se pravi kultura, folklora, šport, ukvarjajo pa se tudi 

s planinarjenjem in fotografijo. Zanimivo izjavo pa je podal pri vprašanju 

glede odnosa me državama (Slovenija – Črna gora):

Č̋ista desetka. Na tem področju sem pa zelo na tekočem. Tu so stiki zelo 

močni, zelo veliki. Mislim, da največji od bivših republik Jugoslavije. Na 

poti do samostojnosti ima Črna gora veliko primerov iz slovenske zgodovine, 

kako je treba ravnati. Mnenja sem, da ima Slovenija veliko posluha za 

Črno goro, kar vem tudi iz nekaterih političnih srečanj. Potrebno je samo 

nadaljevati začeto.̋
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Predstavniki srbske skupnosti so imeli podobna stališča kot predhodniki. 

Medtem ko zgornji citat črnogorskega predstavnika izpostavlja ravno 

izjemo dobre odnose med državama, pa je eden od srbskih sogovornikov 

pri istem vprašanju povedal na zelo jasen način nekaj, kar so sicer tudi 

drugi omenjali:

˝Protislovni (odnosi). Slovenija je zelo zainteresirana in nastopa kot 

močen ekonomski partner in subjekt. Z ozirom na to, da pripadam etnični 

skupnosti, ki si je zaslužila ali so ji naprtili večji del odgovornosti za minula 

dogajanja in da smo zaradi tega pogosto bili v manj privilegiranem položaju 

oz. celo nasprotno, bolj stigmatizirani, čutimo svojevrstno neskladje med 

načeli in dejanskim stanjem.̋  

Njegov kolega iz srbske skupnosti pa je tudi problematiziral odnos njihove 

matične države, v tem primeru Srbije in Črne gore, do njihovega društva:

˝Ko so bili vzpostavljeni diplomatski odnosi med Slovenijo in takrat 

SRJ, zdaj SČG, je bil ne dolgo po vzpostavitvi sklenjen tudi sporazum o 

kulturnem sodelovanju. Pogovarjal sem se s predstavnico nemške skupnosti 

in tudi oni imajo podobne sporazume sklenjene med Slovenijo in Avstrijo. 

Tisto kar je mene zanimalo in kaj sem ugotovil pa je sledeče: tukaj prihaja 

do nekega temeljnega sporazuma, nesporazum pa je naslednji. Tukaj 

gostuje iz Srbije, pa tudi iz Slovenije vrhunska gledališka ponudba, potem 

vrhunska koncertna ponudba, isto velja za Nemce in Hrvate. Vendar nekdo, 

ki je osem ur za strojem v tovarni ali nima ravno blesteče izobrazbe, 

od tovrstne ponudbe nima nič. To je v bistvu fasada za izmenjavo med 

kulturnimi elitami Slovenije in Srbije, in sem to tudi povedal tedanjemu 

veleposlaniku v Sloveniji g. Viskoviću. To zgleda na prvi pogled sijajno, 

konkretno pa mi kot pripadniki manjšine nimamo ravno veliko od tega, 

ne govorim v svojem lastnem imenu, ampak govorim širše. Jaz ne morem 

človeka, ki dela osem ur za strojem pripeljati na koncert in reči, da ima on 

zdaj od tega izjemno veliko, ker nima. Ker prvič nima predispozicij recimo 

za gledališko predstavo, nadalje te druge generacije niti ne obvladajo 

toliko jezika,  da bi jim lahko ponudil neko vrhunsko predstavo z vsemi 

odtenki v srbskem jeziku, mislim da je to preprosto povsem neproduktivna 

zadeva. Ne trdim da to ni v redu, ampak to je nek drug segment funkcije te 

izmenjave, ta segment je nekaj povsem drugega kot se želi predstaviti.̋

Ostali problemi in pogledi predstavnikov srbske skupnosti so precej podobni 

predhodnim, zato jih na tem mestu ne ponavljamo.

f) Odnosi med manjšinami
Zanimali so nas tudi odnosi med posameznimi skupnostmi. Naše sogovornike 

smo povprašali, s katerimi drugimi v Sloveniji prisotnimi manjšinami imajo 

dobre oz. slabe odnose.

Predstavnika nemške skupnosti sta dejala, da nekih posebnih odnosov 

z drugimi ne gojijo, kočevski Nemci pa imajo stike s Sintiji, kateri bi 

naj vstopili v stik z njimi zaradi podobne usode, kajti tudi njih naj bi v 
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preteklosti iz Nemčije selili na to področje, kjer živijo kočevski Nemci.

Predstavnik albanske skupnosti je izjavil, da sodelujejo z vsem dobro, 

medtem ko je eden od predstavnikov makedonske skupnosti dejal: 

˝Slabi odnosi ne obstajajo. Razen z Albanci, s katerimi nimamo nobenih 

odnosov. Ne da ne bi želeli, vendar nimajo društva (sogovornik iz Kranja). 

Z drugimi, srbskimi, bošnjaškimi skupnostmi se razumemo odlično. Na nek 

način smo bili mi Makedonci most med Slovenijo in ostalimi narodi. Jaz 

tega ne bi zanemarjal.̋  

Predstavnika hrvaške skupnosti sta dejala, da nimajo z nikomer slabih 

odnosov, čeprav nekega tesnejšega sodelovanja z drugimi nehrvaškimi 

društvi tudi ni.

Zanimiva pa je bila izjava predstavnika bošnjaške skupnosti, ki je verjetno 

bolj odkrito kot ostali odgovoril tako glede vsebine sodelovanja z ostalimi 

društvi kot tudi o odnosih nasploh: 

˝Obstajajo stiki predvsem na tej ravni vodij kulturnih zvez, ki so vključeni v 

koordinacijo za katero predpostavljam da veste, to je koordinacija vseh teh 

bivših konstitutivnih narodov, ki si prizadevajo doseči minimalno priznanje 

vseh teh manjšin. Se pravi, ti stiki obstajajo in ti stiki so zelo kvalitetni, 

zelo pristni, se pravi ni nekih problemov. Glede samih stikov med samimi 

kulturnimi društvi, tukaj pa zadeve mogoče ne funkcionirajo ravno najbolje. 

Po mojem imajo naša konkretna društva boljšo komunikacijo s samimi 

slovenskimi kulturnimi društvi kakor z drugimi, čeprav sodelujejo.̋  

Da rane iz preteklosti še niso zaceljene, potrjuje tudi izjava predstavnika 

srbske skupnosti:

˝Z vsemi imamo dobre odnose. Ko pripravimo literarne večere, se jih veliko 

udeleži tudi iz drugih skupnosti. Ko pa prirejamo zabave, se pa ne vabimo. 

Saj veste kako je, kakšen kozarček pa kakšna pesem z nacionalno vsebino 

in je lahko hitro kaj narobe.̋

g) Pogledi na slovensko državo in izkušnje s postopki pred državnimi 
organi in mednarodnimi institucijami
V okviru tega sklopa nas je animalo, kakšne izkušnje imajo predstavniki 

različnih skupnosti z državo in njenimi organi nasploh. Zato smo jih na 

tem mestu povprašali, na katere organe se lahko obrnejo v primeru 

diskriminacije, ali so se že v zvezi s tem obrnili na kakšen organ, nadalje, 

katerim državnim organom sploh zaupajo, na koncu pa nas je še zanimalo, 

ali so jim poznani kakšni mednarodni postopki oz. institucije, na katere 

se lahko obrnejo v primeru diskriminacije, ter ali bi posebej izpostavili 

kakšne težave, s katerimi so se srečevali po slovenski osamosvojitvi.

Predstavnika nemške manjšine sta izpostavila primer, v katerem sta se 

dva člana skupnosti kočevskih Nemcev obrnila na sodišče za zaščito svojih 

pravic v zadevi, ki se je pojavljala tudi v medijih. V tem primeru sta ta dva 

člana tožila novinarko A. A. zaradi kaznivega dejanja zbujanja narodnega, 

rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti po I. odstavku 300. 
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člena Kazenskega zakonika. Sodišče je tudi na II. stopnji pritožbo tožnikov 

zavrnilo, tako da zaenkrat tožnika nista uspela (čeprav bosta nadaljevala 

sodno pot). V zvezi s tem pa je predstavnica tega društva dajala:

/̋…/ Matevž Krivic mi je (za sodbo višjega sodišča) dejal, da gre za vrhovni 

škandal. Samo utemeljitev na koncu je treba pogledati. Posameznik ne 

more tožiti zaradi diskriminacije in odrekanja pravic po 61. členu, društvo 

prav tako ne more, zakoniti predstavnik društva pa tudi ne. Naš odvetnik 

je rekel, da imamo zdaj v tem primeru kronski dokaz, da potrebujemo 

status kot manjšina. Če nimaš statusa, sodno ne moreš nič.̋  

Sicer pa se je ta narodnostna skupnost že večkrat obrnila na državne 

organe (na Varuha človekovih pravic, zunanje ministrstvo, policijsko 

upravo …). Generalno pa z organi države nimajo najboljših izkušenj, saj je 

po njunih izjavah že velikokrat ostalo pri praznih obljubah. Znani so jim 

tudi mednarodni postopki, v kolikor ne bodo uspeli z nekaterimi zahtevami 

pred domačimi organi, razmišljajo tudi o tej poti. Sicer pa se za njih po 

osamosvojitvi ni nič bistveno spremenilo.

Predstavnik albanske narodnosti je bil glede do državnih organov precej 

kritičen:

˝V Ljubljani se je odprl Urad za enake možnosti, na seminarju so predstavili 

ta urad in dejali da se lahko v primeru naših težav obrnemo nanje. Vendar 

pa sem skeptičen glede tega, da bo ta urad naredil karkoli več kot so naredili 

do zdaj. Policija je zelo nekorektna do Albancev, sploh do tistih Albancev 

iz Kosova, ki imajo neurejen status, govorim o Albancih ki niso državljani 

Republike Slovenije, policija jih ´haklá  in obravnava na nekulturen način. 

Kar se tiče urejevanja njihovih dokumentov lahko rečem, da smo danes že 

zelo jezni, saj še dandanes na uradih ne priznavajo njihove dokumentacije. 

Kosovo je protektorat pod Združenimi narodi, in zaradi dokumentov imajo 

naši ljudje še zmeraj probleme. Zelo smo razočarani, da moramo v takšnih 

primerih, zato da bi sprejeli to dokumentacijo, intervenirati kot društvo. 

Mi smo v osnovi kulturno društvo, vendar pa naši člani pritiskajo na nas, 

ker nimajo drugega izhoda. Nimamo ambasade in lahko rečem, da smo na 

nek način prepuščeni samim sebi.̋

Mednarodne institucije so jim znane, vendar se tudi tukaj vse začne in 

konča pri denarju. 

Predstavnika makedonske skupnosti prav tako nista pokazala pravega 

zaupanja v državne organe. Tako je eden od njiju dejal:

˝Na žalost ne. Če že, potem obstaja nezaupanje. Ne zaupam  policiji ali 

sodišču. Prepričan sem, da če se obrnem nanje, bo morebiti še slabše. 

Bolje je, da poskušaš zatajiti.̋

Glede poznavanja mednarodnih postopkov sta povedala, da jim te poti 

oz. možnosti niso znane. Nasploh smo pogosto dobili, vtis da so sicer v 

času seminarja dobili prve informacije in znanja o teh zadevah, vendar je 

pot do uporabe teh postopkov še zelo oddaljena. Sicer pa sta tudi ta dva 

sogovornika dejala, da se za njih ni veliko spremenilo po osamosvojitvi.
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Predstavnika hrvaške skupnosti v tem sklopu nista izpostavljala nekih 

posebnosti, zaenkrat se zaradi diskriminacije niso posluževali niti postopkov 

pred državnimi niti pred mednarodnimi institucijami. Spremembe po letu 

1991 tudi za njih niso bile velike.

Predstavniki bošnjaške skupnosti pa so se tudi pri teh vprašanjih nekoliko 

razlikovali od drugih. Imajo tudi že izkušnje pred uradom za enake možnosti 

(zadeva je še v obravnavi), vendar je problem drugje: 

˝Zaupam tako zagovornici kot varuh človekovih pravic, zaupam v to, da 

bodo zadeve korektno obravnavali. Poanta pa je v tem, da ti nimajo neke 

konkretne moči. Gre za mnenja ki lahko dolgoročno privedejo do neke 

spremembe, če se pojavljajo kontinuirano v velikem številu. Policiji ravno 

ne zaupam najbolj, rekel bi, da ji zaupam z rezervo.̋

Sicer pa se tudi za te naše sogovornike po osamosvojitvi ni veliko 

spremenilo, delno so se pojavljala mnenja, da je poslabšana gospodarska 

situacija prizadela tudi njih, sicer pa so se soočali z večjo nestrpnostjo v 

obdobju, ko se je pojavila razprava v zvezi z gradnjo džamije v Ljubljani.  

Predstavnik črnogorske skupnosti ni izpostavil nekih posebnosti, zato pa 

so predstavniki srbske skupnosti opozorili na eno zadevo, s katero se je 

soočala njihova skupnost po osamosvojitvi: 

˝Medijski linč. V enem tabloidnem slovenskem časniku je prišlo do objave 

članka s provokativno vsebino, ki je očitno imel namen vznemiriti večinsko 

populacijo in je postregel z določeno interpretacijo nekih dejstev z 

namenom da vzpodbudi negativno reakcijo. Jaz sem to doživel, in tudi 

moja družina.̋  

Še dva sogovornika iz te skupine sta dejala, da je v času vojne in po njej 

nestrpnost do srbskega prebivalstva v Sloveniji narasla. Prav tako zanimiva 

pa je bila izjava predstavnika srbske skupnosti, ko je odgovarjal na 

postopke pred državnimi organi:

˝Vzemimo primer varuha človekovih pravic, ki je izjemno prijazen fant, 

vendar on je zastavil svojo besedo za nekatere marginalizirane skupine, 

kar je popolnoma prav in nimam nič proti temu, … in navzlic temu, da 

on razpolaga s številnimi informacijami in podatki o našem stanju, pa 

nisem opazil, da bi se on posebej eksponiral in da bi posebej poskušal 

slovenski javnosti kaj sporočiti o našem stanu, kot je to za nekatere 

druge stvari oz. skupine naredil. Glejte med nami in izbrisanimi je ena 

velika kategorična razlika, glejte človeškega trpljenja in depriviligiranosti 

sploh ne zanikam, na bom se spuščal v to zakaj so se oni znašli v situaciji 

v kakršni so se znašli, ampak dejstvo je, da so to ljudje ki so izgubili 

status, so apatridi …. hočem reči, da se je javnost skoncentrirala na to 

skupino ljudi, vendar mi smo slovenski državljani, mi smo se leta 1990 

zavestno odločili za slovensko državljanstvo in za Slovenijo. Seveda ne 

mislim da je to kakšno super patriotsko dejanje ali kar koli, ampak to 

je bila zelo preprosto rečeno naša odločitev. Oni so se iz ne vem kakšnih 

razlogov odločili drugače in za vsako odločitev v življenju človek nosi neke 
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posledice, čeprav se zavedam da to ni ravno najbolj preprosta zadeva, ko 

se na prvi pogled zdi.̋

h) Zaposlovanje in delo
V zvezi z diskriminacijo na področju dela nas je predvsem zanimalo, ali so 

imeli naši sogovorniki kdaj kakšne težave pri zaposlitvi zaradi dejstva, ker 

niso Slovenci, ter ali so bili na delovnem mestu kdaj drugače obravnavani 

s strani sodelavcev/nadrejenih zato, ker niso Sloveni. 

Tudi pri teh odgovorih se v osnovi niso pokazale neke posebnosti: naši 

sogovorniki so  pretežno odgovoril, da se niso srečali s tovrstnimi problemi. 

Morda je upravičena ocena, da so tovrstni problemi v precejšnji meri 

povezani s stopnjo izobrazbe ter posledično delovnega okolja, čeprav so 

sogovorniki opozarjali na to, da takšni pojavi obstajajo:

J̋a, to pa sem občutil. Primer: zdaj razmišljajo že tako, da smo mi tisti, 

ki smo jim vzeli službo. Danes, če tudi napredujete na določeno delovno 

mesto, ima pred mano, ne glede na to, da si sposoben, še zmeraj prednost 

Slovenec.̋

Dva predstavnika romske skupnosti pa sta bila v svojih pogledih bolj 

določna: 

˝Pred dvema mesecema sem se prijavil na razpis za delovno mesto. 

Povabili so me na razgovor. In ko so videli tako lepo barvo kože, ker se 

sončim celo leto, so takoj začele švigat oči in so se med seboj spogledovali. 

Potem so odšli, da se pogovorijo, ko so prišli nazaj pa so se mi opravičili, 

da me ne morejo zaposliti, ker nimajo prostega delovnega mesta. Sem jim 

verjel. Čez pol ure pa naslednji kandidat dobi službo. Nato sem šel nazaj 

v pisarno in sem se zahvalil gospe in jo vprašal zakaj so to naredili. Vsa 

rdeča je iskala izgovore, jaz pa sem šel na Zavod za zaposlovanje in sem 

prijavil dogodek.̋

˝To se pojavlja tako da delodajalec najde izgovor, da te ne sprejme v 

službo. Vendar smo v Velenju Romi s svojim načinom življenja dosegli, da 

so nas nekako sprejeli …˝

i) negovanje veroizpovedi
Področja vere oz. veroizpovedi smo se lotili s pomočjo naslednjih vprašanj: 

najprej smo naše sogovornike vprašali, ali po njihovem mnenju v Sloveniji 

obstajajo ustrezni pogoji za negovanje njihove veroizpovedi, nato če 

praznujejo verske praznike, in če jih, katere, nato nas je še animalo, ali 

je vera pomemben dejavnik njihove identitete, ter nazadnje, kakšen je po 

njihovem mnenju odnos njihove verske skupnosti z večinsko veroizpovedjo 

v Sloveniji.

Ker so naši sogovorniku tudi pri tem sklopu podali precej podobne odgovore, 

bodo v nadaljevanju obravnavani samo zanimivejši odgovori, kot tudi tisti, 

ki se razlikujejo od tipičnega odgovora na posamezno vprašanje.

Razen predstavnikov bošnjaške skupnosti, dveh predstavnikov romske 
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skupnosti ter ene predstavnice madžarske manjšine so vsi ostali dejali, da 

imajo v Sloveniji ustrezne pogoje za negovanje svoje vere. Glaven očitek 

pri Bošnjakih in Romu muslimanske veroizpovedi je bil ta, da nimajo 

primerne infrastrukture za svoje verske obrede, kar pa je tako ali tako že 

dalj časa prisotna tema tudi v slovenskih medijih.

Vsi razen treh so nadalje odgovorili, da je vera pomemben dejavnik njihove 

identitete, pri čemer je zanimivo, da verske praznike (kot npr. božič) 

praznujejo tudi tisti, ki so se izrekli za ateiste. Glede tega se še najbolje 

godi pripadnikom pravoslavne cerkve, kajti ti velikokrat praznujejo dvojno 

(praznike pravoslavne in Rimskokatoliške cerkve).

Vsi naši sogovorniki pa so dejali, da so odnosi njihove verske skupnosti (v 

kolikor se ta  razlikuje) z večinsko veroizpovedjo dobri.

j) Osebnostna identiteta
Osebnostna identiteta je seveda zelo občutljiva tema, zato smo postavili 

to tematiko tudi na sam konec naših intervjujev. Zanimalo nas je dvoje: 

najprej smo naše sogovornike vprašali, ali so kdaj razmišljali o tem, da 

bi spremenili svoje ime oz. priimek zato, da bi imeli manj težav, ter 

kot zadnje vprašanje, kaj bi oni zase dedali, da so oz. čutijo, npr. kot  

Slovenec, Srb... 

Glede na tako osebna vprašanja je bilo mogoče pričakovati tudi precej 

raznolike odgovore, kljub vsemu pa so se izrisale določene skupne 

značilnosti.

Spremembe priimka  pri predstavnikih ustavno nepriznanih manjšin niso 

bile prisotne; naši sogovorniki so zase dejali, da kaj takšnega ne bi nikdar 

naredili, kljub temu pa so bolj ali manj vsi poznali kakšen tak primer.

Največji razpon odgovorov smo po pričakovanju dobili pri zadnjem vprašanju. 

Nekateri naši sogovorniki so odgovorili zelo enoznačno v smislu, da pač čutijo 

izključno kot pripadniki svoje narodne skupnosti, čeprav gre večinoma za 

dvojno identiteto, kot postane razvidno iz naslednjih primerov: 

J̋az se najprej čutim kot človek. Pod številko dve sem državljan Republike 

Slovenije, pod številko tri menim, da pripadam tej državi, čeprav sem 

albanske narodnosti. Pomembno mi je, da nisem drugače obravnavan od 

drugih, da se od drugih ne razlikujem glede verske, nacionalne in rasne 

pripadnosti.̋

ali pa:

˝Glejte, jaz se počutim kot Hrvat ampak tudi kot Slovenec; živim tu, 

imam številne kolege, prijatelje Slovence, s katerimi se razumem, ki so me 

sprejeli, če me ne bi sprejeli ne bi bili z mano…˝

ter

˝jaz sem Bošnjak po nacionalni pripadnosti, pripadnik Islama, državljan 

Republike Slovenije, imam rad to državo, živim v tej državi in verjetno 

bom umrl v tej državi. To je to.̋

in še

˝Večplastno. Pravzaprav se človek v tem smislu zelo težko, povsem 
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nedvoumno opredeli. Ampak se mi zdi zelo pošteno, izvorno gledano, reči 

da sem Srb. Slovenska identiteta mi ni tuja, mi pa ni primarna.̋

zaključki in opažanja
– Vsi predstavniki v Sloveniji prisotnih etničnih manjšin so se strinjali, 

da diskriminacija pri nas obstaja, pojavlja se na različnih področjih 

(pri zaposlovanju, v stikih z državnimi institucijami, v medijih …). 

– Na področju družine in zasebne sfere se je za naše sogovornike 

pokazalo, da pripisujejo velik pomen negovanju lastne kulturne 

identitete: ohranjajo redne odnose s sorodniki v matični državi 

etničnega izvora, želijo, da njihovi otroci obiskujejo dopolnili pouk 

v maternem jeziku, in tudi doma pretežno govorijo materni jezik.

– Drugačen jezik pa je prav tako lahko vzrok za diskriminacijo: 

sogovorniki so izpostavili tudi dvoličen odnos Slovencev do tujih 

jezikov (zahodne jezike  raje slišijo kot druge), poseben problem 

pa predstavlja dopolnilni pouk v maternem jeziku (stroški, 

razpoložljivost učiteljskega kadra). 

– Dostopnost medijev v maternem jeziku se od skupnosti do skupnosti 

precej razlikuje, naši sogovorniki pogrešajo posebne oddaje na RTV 

Slovenija, internet pa zaenkrat še ni medij, ki bi bil tako množično 

uporabljen (zlasti pri starejših), da bi lahko ublažil nekatere od teh 

pomanjkljivosti.

– Organiziranost na etnični osnovi je zadovoljiva, odnosi z matično 

kulturo pa so omejeni prvenstveno zaradi primanjkljaja finančnih 

sredstev.

– Odnosi med manjšinami so pretežno dobri, vendar se breme bližnje 

preteklosti in razkoli v matičnih držav odražajo tudi v Sloveniji.

– Državne institucije v očeh sogovornikov ne uživajo posebnega 

zaupanja, prav tako so možni postopki v primerih diskriminacije 

med etničnimi skupinami pretežno slabo znani oz. se jih ljudje ne 

poslužujejo, kar je v veliki meri povezano tako z osveščenostjo glede 

teh specifičnih zadev kot tudi z izobrazbeno strukturo nasploh.

– Predstavniki manjšin so slabo zastopani v organih države in to na 

vseh nivojih; v posameznih  etničnih društvih politika in politično 

udejstvovanje nista v ospredju, od slovenskih političnih strank pa 

ima po besedah predstavnikov skupnosti do vseh etničnih manjšin 

najslabši odnos Slovenska nacionalna stranka. 

– Na področju dela so se z različnimi oblikami diskriminacije srečali 

največkrat tisti predstavniki manjšin, ki opravljajo slabše plačana 

dela oz. kjer je izobrazbena struktura nizka.

– Vera predstavlja pri večini sogovornikov pomemben element 

osebnostne identitete, glavni problem na tem področju pa še 

zmeraj predstavlja pomanjkljiva infrastruktura.

– Identiteta naših sogovornikov je pod vplivom (vsaj) dveh svetov; 
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odzivi v smislu ohranjanja stare identitete oz. sprejemanje nove pa 

se prav tako precej razlikujejo.

2.� seminar�–�ustavno�priznane�manj{ine�
(1.�in�2.�julij�2005,�Grand�hotel�Roga{ka,�
Roga{ka�Slatina)

Drugi seminar, ki je bil namenjen ustavno priznanim (avtohtonim) 

manjšinam, torej predstavnikom organizacij in združenj italijanske, 

madžarske in romske etnične skupnosti, je imel podobno vsebino kot prvi 

seminar, se pravi v prvi vrsti seznanitev s pravnimi instrumenti za varstvo 

žrtev diskriminacije, podobno kot na prejšnjem pa so se tudi obravnavala 

druga aktualna vprašanja posameznih etničnih skupnosti, nenazadnje 

pa so udeleženci tudi predstavili svoje predloge za izboljšavo obstoječe 

zakonodaje in prakse v tujini.  

Na drugem seminarju je pri intervjujih sodelovalo 10 predstavnikov 

ustavno priznanih etničnih skupnosti, od tega 6 predstavnikov madžarske 

narodnosti ter 4 predstavniki romske skupnosti. Na žalost se drugega 

seminarja navkljub vnaprejšnjim zagotovilom ni udeležil niti en predstavnik 

italijanske skupnosti, kar seveda pomeni, da so pridobljeni podatki glede 

reprezentativnosti te skupine v tem pogledu okrnjeni.  

Ker je vprašalnik za intervju za ustavne priznane manjšine zajemal ista 

tematska področja kot pri prejšnji skupini, sledi predstavitev po enakem 

vrstnem redu kot zgoraj:

a) koncept diskriminacije
Da diskriminacija tudi predstavnikom ustavno priznanih manjšin, ki so bili 

kot udeleženci na seminarju prisotni, ni tuja, potrjujejo naslednje izjave:

(Na vprašanje:  ˝Kaj si predstavljajo pod diskriminacijo na etnični osnovi?˝)

˝Marsikaj kar človek v vsakdanjem življenju doživlja, in to dostikrat. 

Čeprav nam ustava in zakoni na papirju zagotavljajo, da naj bi bili vsi 

enakopravni, ampak na žalost tega ni. Največkrat takrat, ko želi človek 

v svojem maternem jeziku doseči svoje pravice. Ampak to nam ni 

zagotovljeno.̋  (predstavnica madžarske skupnosti)

Ali pa značilna izjava predstavnika romske skupnosti

/̋.../ predvsem to, da so nam onemogočene enakopravne pravice na trgu 

dela in pri urejanju bivalnih razmer in pri izobraževanju.̋

Posamezni primeri, ki so jih posebej izpostavljali predstavniki madžarske 

skupnosti, so se nanašali predvsem na težave pri rabi maternega jezika v 

službah in na uradih, kjer naj bi veljalo načelo dvojezičnosti. 

Tudi vsi predstavniki romske skupnosti so po lastnih izpovedbah že bili 

žrtve diskriminacije, velikokrat so bili tudi tarča raznih žaljivk, medtem ko 

fizičnega nasilja tudi tukaj ni nihče omenjal.
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b) Področje družine in zasebne sfere
Podobna situacija kot pri ustavno nepriznanih manjšinah se na tem 

področju izrisuje tudi pri predstavnikih madžarske in romske skupnosti. 

Oboji se poročajo pretežno s pripadniki iz svoje etnične skupine in v 

takšnih zvezah seveda prevladuje raba maternega jezika zaradi otrok, 

enako med otroki pa se veliko uporablja tudi slovenščina. Po pričakovanju 

pa imajo pripadniki romske skupnosti nekoliko večje težave v primeru 

etnično mešanih zvez, ali, kot je dejal naš sogovornik, so te kot že zgoraj 

posledica nepoznavanja tuje kulture:

˝Na začetku so bile težave, kasneje pa so te izginile, ker sva bila oba dovolj 

močna. Predvsem so to bile težave zaradi nepoznavanja tuje kulture. Tako 

so tudi v romski skupnosti nasprotovali najini zvezi, tudi z njene strani so 

bila nasprotovanja, zaradi napačne predstave o Romih. Ko pa smo se bolj 

spoznali so te izginile.̈

c) jezikovne spretnosti
Malo drugačen vtis smo dobili za razliko od zgoraj  proučevane skupine 

glede navedenih vprašanj. Če glede znanja jezikov sicer ni nekih večjih 

razlik (vsi pretežno zraven slovenščine in maternega jezika govorijo še 

vsaj delno kakšen drug jezik, največkrat hrvaško oz. srbsko in nemško), 

pa so bili odgovori bolj zanimivi glede njihovih izkušenj z diskriminacijo 

na temelju jezika: tako predstavniki madžarske manjšine kot tudi romske 

skupnosti so za razliko od ustavno nepriznanih manjšin trdili, da so se v 

večjem delu srečevali s tovrstnim pojavom.

Še bolj zanimivi pa so bili odgovori glede dopolnilnega pouka v maternem 

jeziku. Medtem ko so predstavniki madžarske manjšine svoje otroke tako 

ali tako poslali v dvojezične šole, ki obstajajo na njihovem območju, pa 

sta dva Roma (od štirih) dejala, da svojih otrok ne bi poslala k takšnemu 

pouku, prvi je dejal, da to ne bi bilo potrebno, saj že doma govorijo v 

maternem jeziku, drugi pa je povedal:

/…/ ˝mislim da romski jezik ne bi pripomogel nič. Ne vem kaj bi lahko 

s tem dosegel, če pa bi lahko kaj dosegel, če bi bili zaradi tega kakšni 

rezultati, zakaj pa ne. Ne vidim rezultatov, da bi lahko zaradi romskega 

jezika napredoval. Vedno sem bil mišljenja, da se je treba civilizirati in 

sem se mogoče malo v mladih letih odmikal vsemu temu, ker sem že tedaj 

čutil, da sem rumen, da me postrani gledajo, da sem diskriminiran.̋

d) Odnos do medijev
Pri tej skupini je situacija nekoliko drugačna. Predstavniki madžarske 

skupnosti so vsi po vrsti zadovoljni na tem področju: dostopno je tako 

dnevno časopisje na njihovem področju kot tudi knjige in RTV-oddaje. Vsi 

naši sogovorniki se teh možnosti tudi poslužujejo, pač glede na osebne 

preference, uporabljajo pa tudi druge medije, pretežno v slovenskem ter 

tudi hrvaškem jeziku.
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Romski skupnosti se na področju medijev zagotovo najslabše godi: 

nimajo svojih časopisov (razen glasila Zveze Romov Slovenije), tako da 

pretežno prebirajo časopise v slovenskem in hrvaškem jeziku. Prav tako 

niso dostopne knjige, slaba situacija pa je tudi glede televizijskih oddaj v 

romskem jeziku. Svetla izjema je v tem pogledu pozitiven primer, ki ga je 

izpostavil naš sogovornik iz Velenja, kjer lokalna televizija približno enkrat 

na mesec emitira 60-minutno oddajo v romskem jeziku.

e) Organiziranost na etnični osnovi ter odnosi z matično kulturo
Težave in izkušnje ustavno priznanih manjšin se tudi pri tem sklopu 

razhajajo s pogledi ustavno nepriznanih manjšin. 

Zelo zgovorna je izpoved prve sogovornice, ki je glede osnovnih težav 

njene skupnosti povedala takole:

˝V zakonu imamo mi naše pravice čudovito postavljene, samo v vsakdanjem 

življenju a je to malo drugače. Eni s temi pravicami niti ne znajo in ne 

upajo živeti, posebej starejši, ki niso bili tako vzgojeni in so doživljali 

marsikatero nevšečnost in ti starejši imajo potem problem, ker več ne 

obvladajo jezika večinskega naroda.̋   (predstavnica madžarske skupnosti)

Sicer so pa vsi sogovorniki madžarske skupnosti zatrjevali, da so odnosi 

države matične kulture do njihovega društva dobri, kot tudi ponazarja 

naslednja izjava:

˝Naj ostane tako kot je. Odnosi so zelo dobri. Vsak zunanji minister nas 

je že obiskal. Od njih dobimo tudi ogromno materialne pomoči, obstajajo 

razni skladi. Dobimo knjige in računalnike.̋

Ker so po mnenju vseh sogovornikov tudi odnosi med državama dobri, 

pa vendarle ostajajo  slovenski državi za izboljšanje njihovega položaja 

še nekatere naloge. Na vprašanje, kaj vse, je odgovorila predstavnica 

madžarske skupnosti:

¨Marsikaj. Tisto pač, kar je napisno izvajati ter nad tem opravljati neko 

kontrolo. Ne bi smeli zaposlovati takih, ki ne obvladajo obeh jezikov. Samo 

striktno spoštovati zakone, samo to bi morali spoštovati državni organi.̋

Specifični so pa bili pogledi predstavnikov romske skupnosti. Glavne 

probleme skupnosti so namreč opredelili širše:

˝Naša etnična skupnost se srečuje z velikimi problemi, od legalizacije 

romskih naselij do infrastrukturnih storitev …˝ ali pa …˝ največji problem 

naših Romov je, da nimajo službe, da nimajo stanovanja. Pa tudi 

izobraževanje.̋

Zavoljo težav, s katerimi se srečujejo, se tudi dejavnosti njihovih društev  

ponekod precej razlikujejo od prevladujočih vsebin, ali kot nam je povedal 

naš sogovornik iz Velenja:

˝Naša osrednja naloga je predvsem osveščanje na zaposlitvene in 

izobraževalne procese. Prav tako se zavzemamo za ohranitev lastne 

kulturne dediščine in borba proti diskriminaciji.̋

Po besedah predstavnika romske skupnosti iz Novega mesta, ki je hkrati 
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tudi svetnik v njihovem mestnem svetu, je tudi odnos slovenske države oz. 

lokalne skupnosti do njihovega društva vse prej kot dober:

˝Vsepovsod slabo. Lokalna skupnost, iz lastnih izkušenj vam povem, zelo 

slabo. Kot svetnik v mestnem svetu poznam nekega človeka že vrsto let. 

Ta človek je zadolžen za reševanje romske problematike in ko ga kot 

predstavnik Romov pokličem, se mi sploh ne oglasi na telefon. Katastrofa. 

Na državni ravni niso vsi enaki, odvisno od tega, s kom bi se pogovarjal. 

Pogovarjal sem se z Varuhom človekovih pravic.  Niso vsi enaki. Eni so 

katastrofalni, ki jih poimensko ne bom imenoval.̋

Zato tudi za izboljšanje položaja romske skupnosti ostane veliko za postoriti. 

Zgovorno je glede tega povedal naš sogovornik iz romske skupnosti:

˝Predvsem je potreben dialog in je potrebno upoštevati tudi mnenje 

romske skupnosti. Veliko energije je potrebno usmeriti v izobraževanje in 

urejanje bivalnih razmer. Prav tako se je potrebno boriti proti pojavom 

diskriminacije, nestrpnosti, kajti Evropa zahteva raznolikost. Raznolikost 

nas le bogati.̋

f) Odnosi med manjšinami
Predstavniki madžarske skupnosti glede sodelovanja niso izpostavili nekih 

težav. Tako naj bi dobro sodelovali s Slovenci, pa tudi Rome so omenjali, 

zanimiva pa je tudi izjava ene od sogovornic glede italijanske manjšine:

˝Ustavno priznane pravice imajo še pripadniki italijanske narodne skupnosti, 

vendar z njimi zelo težko pridemo v stik. Poskušali smo organizirati delovno 

srečanje ali pri nas ali pri njih. Enostavno niso dovzetni, so bolj zaprtega 

tipa ljudi. Mi smo odprti. Ko se je pripravljal predlog novega zakona o RTV, 

sem kot predsednica programskega sveta za madžarsko narodno skupnost 

poklicala gospoda S., ki je hkrati tudi predsednik programskega sveta za 

italijansko narodnost, ker imamo iste probleme pri pripravi zakona. Tudi 

njim ta zakon ne zagotavlja pravice, katere so jim bile zagotovljene v 

zdajšnjem zakonu. Vendar niso bili dovzetni. Gospod je rekel, da jim je 

gospod Janša  ko je bil v Kopru obljubil, da se bodo srečali meseca aprila. 

V smislu, da se oni ne rabijo z nami povezovati. To sem sklepala po tem.̋

Predstavniki romske skupnosti so dedali, da sodelujejo z obstoječimi 

društvi na njihovem področju, zdi se, da so še najbližje srbskim, slabih 

odnosov pa niso omenjali.

 

g) Pogledi na slovensko državo in izkušnje s postopki pred državnimi 
organi in mednarodnimi institucijami
Predstavniki madžarske skupnosti so od državnih organov, na katere se 

lahko obrnejo v primeru diskriminacije, izpostavili predvsem Varuha 

za človekove pravice in Urad za narodnosti, saj gre za institucij, ki sta 

si pridobili zaupanje. Generalno bi veljala ocena,  da se madžarska 

skupnost ni kaj dosti obračala na državne organe zato, ker so bili njihovi 

predstavniki žrtve diskriminacije, tudi državnim organom v osnovi ne 
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zaupajo kaj posebej, precej v odvisnosti od stopnje izobrazbe pa so jim 

znani postopki pred mednarodnimi institucijami. V osnovi gre za skupnost, 

ki ima v primerjavi z ostalimi sorazmerno malo težav, kar je potrdil tudi 

naš sogovornik, ko smo ga povprašali, s kakšnimi težavami se je njegova 

skupnost srečala po slovenski osamosvojitvi: 

˝Spremenilo se je samo na boljše. Če imamo kakšne proslave, lahko imamo 

madžarsko nacionalno zastavo, himno, obe himni zapojemo.̋

Predstavniki romske skupnosti so imeli v okviru tega sklopa podobne 

poglede kot prej omenjene skupnosti, kljub vsemu pa so se tudi tu pokazala 

določena odstopanja. Glede samih državnih organov naši sogovorniki niso 

imeli nekih posebnih pripomb, tudi se zaenkrat niso obračali na državne ali 

mednarodne organe zaradi diskriminacije. Podobno kot ostale skupnosti so 

tudi oni posebej izpostavili Varuha za človekove pravice kot državni organi, 

ki je vreden večjega zaupanja od  ostalih, pokazale pa so se nekatere 

posebnosti, ki so nastopile za to skupnost po slovenski osamosvojitvi. Tako 

je eden od naših sogovornikov dejal:

˝To so bile težave povezane s statusom bivanja, ker nekako spadamo med 

priseljence. Nekateri so bili tako nekaj časa brez dokumentov. To smo rešili 

tako, da so dobili status tujca z dovoljenjem za stalno bivanje.̋

h) Zaposlovanje in delo
Velika razlika se je pokazala na tem področju med predstavniki madžarske 

in romske skupnosti. Medtem ko prvi niso izpostavljali kakšnih posebnosti 

na tem področju, pa so se zadnji največkrat srečevali z težavami. Nazoren 

prikaz le-teh lahko zasledimo v naslednjem odgovoru: 

(Na vprašanje: A̋li ste kdaj imeli težave pri zaposlitvi zaradi dejstva ker 

niste Slovenec?˝)

˝To se pojavlja tako da delodajalec najde izgovor, da te ne sprejme v 

službo. Vendar smo Romi v Velenju s svojim načinom življenja dosegli, da 

so nas nekako sprejeli in teh problemov pravzaprav ni. Problem je to, da 

delovnih mest ni dovolj niti za večinsko prebivalstvo, kaj šele za Rome, ki 

so manj izobraženi. V mojem primeru je obstajalo le nezaupanje in strah 

zaradi nepoznavanja, drugih oblik diskriminacije pa nisem opazil. Bilo je 

recimo na začetku, prvi dan ko sem delal v jami, so rekli: glej ga cigota, 

skrijte denar!, ali pa so stavili da ne bom zdržal več kot tri dni in so mi dali 

za delat težja dela. Jaz pa sem vse naredil in šel še drugim pomagat. Na 

malici so bili ostali dlje kot jaz. Če je bilo potrebno delati nadure, sem bil 

med prvimi. Sedaj imam odgovorno delo in ni problemov˝.

i) negovanje veroizpovedi
V zvezi s tem sklopom naši sogovorniki niso izpostavljali kakšnih posebnosti,  

predstavnica madžarske skupnosti (katera je bila tudi pri ostalih odgovorih 

bistveno bolj kritična od ostalih) pa je v zvezi s tem dejala:

/.../ ̋ Ne. Moja nečakinja se je morala učiti iz slovenskih učbenikov za verouk. 
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V madžarskem jeziku jih nimamo. Ko smo jih želeli kot narodna skupnost 

pripeljati iz Madžarske, je bil župnik proti, ni nam dovolil. Mi smo mnenja 

da molitev oče naš isto pomeni v madžarskem jeziku kot v slovenščini. 

Vsaj prevedli bi lahko, če nam že niso dovolili pripeljati madžarske. Lahko 

bi jih prevedli v madžarski jezik. Mi smo bili pripravljeni to tudi finančno 

podpreti, to smo povedali tudi župniku, pa se ni nič premaknilo.̋

Vsi, razen treh, so nadalje odgovorili, da je vera pomemben dejavnik 

njihove identitete, pri čemer je zanimivo, da verske praznike (kot npr. 

božič) praznujejo tudi tisti, ki so izrekli za ateiste. Glede tega se še najbolje 

godi pripadnikom pravoslavne cerkve, kajti ti velikokrat praznujejo dvojno 

(praznike pravoslavne in Rimskokatoliške cerkve).

Vsi naši sogovorniki pa so dejali, da so odnosi njihove verske skupnosti (v 

kolikor se ta  razlikuje) z večinsko veroizpovedjo dobri.

j) Osebnostna identiteta
Osebnostna identiteta je seveda zelo občutljiva tema, zato smo postavili 

to tematiko tudi na sam konec naših intervjujev. Zanimalo nas je dvoje: 

najprej smo naše sogovornike vprašali, ali so kdaj razmišljali o tem, da 

bi spremenili svoje ime oz. priimek zato, da bi imeli manj težav, ter kot 

zadnje vprašanje, kaj bi oni zase dedali, da so oz. da čutijo, npr. kot  

Slovenec, Srb ...

Podobno kot pri ustavno nepriznanih manjšinah smo tudi tukaj dobili 

manj pričakovane odgovore; še največkrat so se za spremembo imena oz. 

pravzaprav zapisa odločali pripadniki madžarske skupnosti, in sicer po 

osamosvojitvi. Tako je naš sogovornik dejal:

˝Mene so prej vodili kot Štefan Kovač. Ampak ko sem se rodil sem bil 

Istvan Kovasz, ko pa mi je bila dana možnost, po osamosvojitvi, da lahko 

spremenim ime, sem iz slovenskega Kovača postal madžarski Kovasz in iz 

Štefana Istvan.̋

Predstavnik romske skupnosti pa se je odločil za pravo spremembo 

priimka:

˝Sem ga že spremenil, in sicer priimek. Moja žena je vzela drug priimek 

zaradi tega, da bi dobila zaposlitev (žena je prav tako pripadnica romske 

skupnosti – opomba T. K.). Iskala je službo, tedaj so bili v Novem mestu 

takšni časi, da je Rom pač težko dobil zaposlitev, v kolikor se je pisal tako 

kot se pač Romi pišejo. Zato se je moja žena tedaj prepisala, ko sva se 

poročila, pa sem jaz prevzel njen priimek.̋  

Dvojna identiteta se je pokazala tudi pri tej skupini oz. kot ponazarja 

naslednji odgovor, nacionalna identiteta nikakor ni primarna identiteta : 

˝To je zame popolnoma nepomembno. Vem da se odlično počutim tako 

v Sloveniji kot tudi na Madžarskem in da sem povsod dobrodošel, ker me 

sprejemajo kot človeka. To pa je najbolj pomembno.̋
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zaključki in opažanja
– Predstavniki ustavno priznanih etničnih manjšin v Sloveniji, ki so se 

odzvali vabilu na seminar (torej predstavniki madžarske in romske 

skupnosti), se v manjši meri doživljajo kot žrtve diskriminacije v 

primerjavi s predstavniki ustavno nepriznanih manjšin.

– Tudi pri tej skupini se je pokazalo, da na področju družine in 

zasebne sfere  pripisujejo velik pomen negovanju lastne kulturne 

identitete: ohranjajo redne odnose s sorodniki v matični državi 

etničnega izvora (predstavniki madžarske skupnosti), hkrati pa tudi 

uresničujejo željo, da njihovi otroci obiskujejo  pouk v maternem 

jezik in tudi doma pretežno govorijo materni jezik. Drugačno 

sliko so nam podali predstavniki romske skupnosti, pri njih pouk 

v maternem jeziku dejansko ni izpostavljena tema, čeprav seveda 

doma govorijo v svojem jeziku.

– Jezikovne težave zaradi slabega znanja slovenščine največkrat 

občutijo predstavniki romske skupnosti, pri predstavnikih madžarske 

skupnosti tovrstne težave niso bile toliko v ospredju, prej je za njih 

problematično udejanjanje zagotovljenih pravic v praksi. 

– Dostopnost medijev v maternem jeziku je pri madžarski (kot najbrž 

tudi italijanski skupnosti) zadovoljiva, (naj)slabše pa se v tem 

pogledu godi romski skupnosti.

– Odnos madžarske države do madžarske manjšine v Sloveniji je po 

oceni naših sogovornikov dober.

– Odnose z drugimi manjšinami na njihovih območjih so naši 

sogovorniki opredelili kot dobre in kooperativne.

– Predstavniki madžarske skupnosti niso izpostavljali kakšnih posebnih 

težav pri odnosi z institucijami slovenske države, tudi pri tej skupini 

uživa največje zaupanje Varuh človekovih pravic.

– Na področju dela so se z različnimi oblikami diskriminacije srečali 

največkrat tisti predstavniki manjšin, ki opravljajo slabše plačana 

dela oz. kjer je izobrazbena struktura nizka, iz te skupine torej 

Romi.

– Negovanje veroizpovedi se je pri sogovornikih iz te skupine kazalo 

manj izrazito kot pri predstavnikih ustavno nepriznanih manjšin.

– Sogovorniki iz te skupine so pokazali večjo pripravljenost za 

spreminjanje identitete s spremembo priimka, prvenstveno iz 

pragmatičnih razlogov (npr. lažje zaposlovanje).
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3.�� seminar�–��sodniki,�javni�to`ilci�in�
odvetniki�(20.�in�21.�oktober�2005,�Grand�
hotel�Roga{ka,�Roga{ka�Slatina)

Tretji seminar je bil namenjen predstavnikom pravosodja, ki imajo 

zelo pomembno vlogo tako v procesu učinkovite implementacije 

protidiskriminacijske zakonodaje EU v Republiki Sloveniji kot tudi pri 

uveljavljanju že obstoječe slovenske zakonodaje, katera ščiti žrtve 

diskriminacije.

Na tretjem seminarju so pri intervjujih sodelovali trije odvetniki, pet  

državnih tožilcev in 7 sodnikov. S pomočjo vprašalnika smo  poskušali 

ugotoviti, v kolikšni meri predstavniki omenjenih institucij sploh poznajo 

protidiskriminacijsko zakonodajo (slovensko in mednarodno) ter kakšne 

izkušnje imajo v zvezi s tovrstno problematiko oz. primeri.     

Vprašalnik je vseboval osem vprašanj, pri čemer smo sogovornike 

povpraševali glede njihovega poznavanja implementacije mednarodnih 

instrumentov1 zoper diskriminacijo v slovenski pravni red (vprašanji 1. 

in 2.), o njihovem poznavanju in izkušnjah z nedavno sprejetim Zakonom 

o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO – Ur. List RS, 

50/2004) (vprašanji 3. in 4.), o njihovih izkušnjah s primeri, ki so se 

ukvarjali z vidiki diskriminacije oz. v katerih je prišlo do neposredne 

uporabe mednarodnega prava (vprašanji 5. in 6.), ter njihovimi pogledi 

na problematiko diskriminacije, natančneje, kaj menijo o tem, ali pojavi 

diskriminacije na temelju etnične pripadnosti oz. drugačne vere vplivajo 

na notranjo in zunanjo varnost Republike Slovenije (vprašanji 7. in 8.). 

V zvezi z odgovori na prvi dve vprašanji lahko ugotovimo, da so se 

bolj ali manj vsi sogovorniki strinjali, da slovenska zakonodaja – zlasti 

Kazenski zakonik Republike Slovenije –  v zadostni meri posveča pozornost 

vprašanjem diskriminacije oz. da so tudi norme in standardi iz dokumentov 

OZN in EU ustrezno implementirani v pravni red Republike Slovenije.

Vendar obstoj ustrezne zakonodaje seveda še zdaleč ni dovolj, kot je to 

ponazoril eden od intervjuvancev: 

˝Po mojem mnenju ni problem zakonodaja, problem je kako se predpisi 

izvajajo. Na to področje se je potrebno skoncentrirati in na tem delati. 

Borba na tem področju obstaja, dejanska diskriminacija je samo 

deklarativna, torej v predpisih je navedena, je izkazana. V praksi pa ni 

zaživela. Po moji oceni je dober primer kako se (ne) spoštujejo človekove 

pravice v Sloveniji primer izbrisanih. Ustavno sodišče Slovenije je izjavilo, 

da so pravice državljanov drugih republik bivše Jugoslavije bile kršene. 

Krivice pa niso odpravljene. Državi niti na misel ne pride, da te krivice 

odpravi.̈

1 Konvencije združenih narodov o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1969) ter Direktive 2000/43/ 
Sveta Evropske skupnosti o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede raso ali narodnost. 
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Nedavno sprejet slovenski Zakon o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja (ZUNEO) je bil med sogovorniki le delno znan, tudi še nihče 

od naših sogovornikov ni imel opravka s tem zakonom. Le ena sodnica, ki 

je bila podrobneje seznanjena z Zakonom do uresničevanja načela enakega 

obravnavanja, je bila do tega zakona precej kritična: 

/̋…/ zakon (ZUNEO) s katerim sta implementirani evropski direktivi v 

slovenski pravni red ima kar nekaj pomanjkljivosti. S tem predvsem mislim 

na postopek in merila za izvolitev zagovornika načela enakopravnosti … 

ni rešeno vprašanje sodelovanja nevladnih organizacij … predvsem pa 

se mi zdi sporno, da na podlagi tega zakona najprej zagovornik načela 

enakosti ugotavlja ali je v določenem primeru prišlo do kršitve načela 

enakopravnosti, potem pa v postopku o prekršku inšpektor, ki mu ta 

zagovornik preda zadevo če misli da je prišlo do diskriminacije, še enkrat 

sam ugotavlja ali ocenjuje ali je prišlo do kršitve načela enakopravnosti.̋

Pravice in pravne garancije, ki izhajajo iz tega zakona, ki zagotavljajo 

prizadetim oz. diskriminiranim osebam varstvo v sodnih in upravnih 

postopkih, so po mnenju večine naših sogovornikov v naši zakonodaji že 

zajete oz. se uresničujejo z uporabo splošnih načel iz zakona o pravdnem 

postopku in zakona o upravnem postopku. 

Nobeden od naših sogovornikov  ni imel kakšnih osebnih izkušenj s primari, 

v katerih so imeli opravka s posamezniki, ki so smatrali, da so žrtve 

diskriminacije, le ena sodnica je izpostavila primere iz tega področja, s 

katerimi se je posredno srečala :

˝Poznam primere povezane z vojsko (bivšo JLA – op. T. K.). Ljudje, ki so 

delali v vojski so ostali brez zaposlitve in brez pokojnine. Desetletja so si 

prizadevali, da bi svoje pravice dobili, nekateri so jih dobili zelo pozno. V 

tej borbi niso imeli nobenih prihodkov in nobenih možnosti. Hude stvari so 

se jim dogajale. Ustavno sodišče jim je priznalo pravico, potem pa so se vsi 

dvignili, da če bodo ti ljudje dobili odškodnino, da bo Slovenija propadla. 

Veliko število primerov sem imela, kako so ti ljudje desetletja strašansko 

trpeli. To so bila huda ponižanja.̋

Le dva sodnika sta se spomnila primera, pri katerem sta uporabila kakšen 

mednarodni dokument kot pravni vir. Verjetno je situacijo v zvezi z uporabo 

mednarodnih dokumentov najbolje opisala naša sogovornica – sodnica:

˝Menim, da je naša ureditev, po katerih so mednarodne pogodbe enake 

zakonom zelo primerna, ker se potem sodnikom – tistim ki uporabljajo 

mednarodne pogodbe kot zakonik, ni potrebno ukvarjati s tem, ali je 

mednarodna pogodba transformirana v naš pravni sistem ali ne. Edino, kar 

vidim kot problem je, da je premalo informacij o tem katere mednarodne 

pogodbe veljajo za Republiko Slovenijo in bi torej bilo potrebno nameniti 

malo več pozornosti temu, da bi bili ti, ki naj bi mednarodne pogodbe 

uporabljali, bili malo bolj seznanjeni z njimi in njihovo vsebino …˝

Navkljub navedenemu lahko podamo oceno, da se naši sogovorniki precej 

dobro zavedajo nevarnih potencialov  ki so lastni nerazrešenim vprašanjem 
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diskriminacije: skoraj vsi so zastopali mnenje, da predstavlja tematika 

diskriminacije občutljiv problem za slovensko družbo, problem, ki ustvarja 

od časa do časa predvsem tudi napete odnose s sosedi.

zaključki in opažanja
– Pretežni del pravosodja slabo pozna mednarodno protidiskriminacijsko 

zakonodajo. 

– Slovenski zaščitni zakon, to je Zakon o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja (ZUNEO), še ni zaživel v zavesti ljudi, že v osnovi 

pa vzbuja pri strokovni javnosti določene pomisleke (npr. glede 

sodelovanja nevladnih organizacij v  postopku, dvojno ugotavljanje 

kršitev). 

– Sodni primari, ki bi imel, za predmet kršitev protidiskriminacijske 

zakonodaje v Sloveniji, so glede na izkušnje naših sogovornikov zelo 

redki.

4.� seminar�–�policisti,�cariniki,�pazniki�in�
predstavniki�Slovenske�vojske�(17.�in�18.�
november�2005,�Grand�hotel�Roga{ka,�
Roga{ka�Slatina)

Četrti seminar je bil namenjen predstavnikom štirih različnih organov 

Republike Slovenije, kateri so pri svojem vsakodnevnem delu soočeni 

z raznimi situacijami, v katerih bi bilo mogoče najti tudi elemente 

diskriminacije na etnični oz. rasni in verski podlagi, ki predstavljajo po 

mednarodnem in notranjem pravu protipravno ravnanje.

V intervjujih sta sodelovala 2 carinika, 4 pazniki, 9 policistov in 4 

predstavniki Slovenske vojske.

Vprašalnik za četrti seminar je bil usmerjen na izkušnje in znanja teh 

različnih državnih uslužbencev v zvezi z diskriminacijo in določbami 

protidiskriminacijske zakonodaje.

Za sogovornike smo pripravili dva sklopa vprašanj, pri čemer se je prvi 

nanašal na razumevanje splošnih vidikov diskriminacije (vprašanja 1.–3.) ter 

na vpliv diskriminacije glede na notranjo in zunanjo varnost (4.–5.), drugi 

sklop vprašanj pa je poskušal zajeti specifične izkušnje naših sogovornikov 

v zvezi z diskriminacijo.

Skupne ugotovitve glede prvega sklopa – splošnih vprašanj – so na temelju 

opravljenih intervjujev sledeče:

Vsi naši sogovorniki so imeli določeno predstavo o tem, kaj si predstavljajo 

pod pojmom ˝diskriminacija na etnični ali verski podlagi ,̋ čeprav je bil pri 

večini opis te predstave bolj skromen oz. kratek.

Večina je tudi bila mnenja, da diskriminacija v Sloveniji obstaja, čeprav 

so se pogledi glede izpostavljenih skupin oz. področij (nasproti tujcem, 

istospolno usmerjenim, temnopoltim …) precej razlikovali. 
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Še bolj pa so se pogledi razhajali v zvezi s pojavi diskriminacije v njihovih 

vrstah: nekateri so povedali, da obstajajo tudi znotraj njihove službe 

pojavi diskriminacije (največkrat v prikriti obliki), drugi so dedali, da se 

ti pojavi nanašajo predvsem na ženske, medtem ko so tretji dedali, da pri 

njih tovrstnih pojavov diskriminacije sploh ni.

Bolj ali manj pa so se vsi naši intervjuvanci strinjali pri oceni, da primeri 

diskriminacije vplivajo na varnost in stabilnost slovenske družbe, kot tudi 

da v veliki meri vplivajo na raven odnosov s sosednjimi državami. 

a) Za pripadnike Slovenske vojske smo pripravili šest posebnih vprašanj, in 

sicer v zvezi s prisotnostjo posebnih izobraževalnih vsebin in materialov 

v zvezi z diskriminacijo (1., 2. in 3.), eno vprašanje se je nanašalo na 

programe v okviru posebnih misij (4.), o duhovni oskrbi vojakov – pripadnikov 

Slovenske vojske (5.), ter ali sestava Slovenske vojske po njihovem mnenju 

zrcali sestavo celotne populacije Slovenije (6.).

Predstavniki Slovenske vojske so tekom intervjujev dejali, da imajo 

določene programe, ki se nanašajo na vprašanja diskriminacije, delno so 

poznali tudi določene publikacije, ki so bile izdane znotraj njihove službe, 

ki obravnavajo diskriminacijo. Posebno pozornost so tej problematiki 

namenili tudi znotraj enot, ki se odpravljajo na posebne misije v tujino ( 

Bosna, Afganistan). 

Za vse pripadnike Slovenske vojske je na voljo duhovna oskrba in to ne 

glede na njihovo veroizpoved.

Za zadnje vprašanje iz intervjuja, ki je obravnavalo etnično sestavo 

Slovenske vojske, se je zdelo, da je najbolj kočljivo; nekateri na to 

vprašanje sploh niso odgovorili (ker o tem niso imeli nekega mnenja), 

medtem ko je nekdo drug pripomnil, da vojaška služba pač prvenstveno 

privlači ljudi iz ekonomsko šibkejših predelov Slovenije (podobne naj bi 

bilo že v bivši JLA), ali kot je dejal naš sogovornik:

˝Zaposlovanje v vojski je predvsem odvisno od regionalne in ekonomske 

ravni. Prihaja do tega, da prihajajo v vojsko predvsem ljudje iz štajerskega 

konca. Pogoj za zaposlitev je državljanstvo. Tako da mislim da prevladujejo 

Slovenci˝.

b) Pripadniki policije so se soočili s podobnim naborom vprašanj o obstoju 

in vsebini izobraževalnih vsebin ter posebnih priročnikov, v katerih so 

obravnavana tako vprašanja diskriminacije kot tudi kakšen je njihov pogled 

glede etnične sestave Slovenske policije.

Medtem ko je dobra polovica seznanjena s programi v katerih potekajo 

usposabljanja v zvezi z vprašanji diskriminacije (na Policijski akademiji, 

na policijskih upravah in policijskih postajah), pa drugi teh informacij niso 

imeli.

Manj jasne odgovore smo dobili na vprašanje o obstoju posebnih publikacij, 

ki obravnavajo tematiko diskriminacije, saj so nekateri dedali, da tovrstni 
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materiali obstajajo ter da jih poznajo, medtem ko drugi o njih nisi vedeli 

ničesar. Upamo tudi, da je bila izjava enega od sogovornikov tudi bolj 

osamljen primer, ko je dejal:

J̋a, imamo en majčken opomnik kjer nekaj piše glede tega. Njegove 

vsebine pa ne poznam, ker ga imam zato v žepu, da ga lahko vzamem ven 

(po potrebi) in preberem.̋

Veliko razhajanje je bilo možno zaznati tudi pri zadnjem vprašanju v zvezi 

z etnično sestavo slovenske policije, je pa večina bila vseeno mnenja, da 

bi bilo bolje, in njihovo delo tudi bolj učinkovito, če bi bile etnične skupine 

bolj zastopane (zlasti Romi ter na obmejnih področjih).

c) Paznike v zaporih smo prav tako povprašali po njihovih izobraževalnih 

programih glede diskriminacije, kot tudi o duhovni oskrbi zapornikov.

Pazniki v zaporih so odgovarjali na podoben način kot predhodniki. Da gre 

za posebno skupino znotraj državnih služb, ki ima dejansko nadpovprečno 

veliko stikov z etničnimi manjšinami, ponazarja ta odgovor:

/̋.../ zaposlen sem v ustanovi, kjer so ljudje zaprti. Zanimiva je struktura 

zaprtih od leta 1995 naprej, predvsem pa v letih 1998, 2000, 2003. Zdaj 

konkretno imamo v naši hiši polovico Romov, ¼ neavtohtonih Slovencev in 

¼ Slovencev.̋

Tudi tukaj so se odgovori glede posebnih izobraževalnih programov 

razlikovali, s tem da je le eden od štirih  vedel za obstoj tovrstnih programov. 

Duhovna oskrba v slovenskih zaporih obstaja,  vendar se uresničuje glede 

na odgovore naših sogovornikov v precej različnem obsegu. Vsekakor pa 

velja izpostaviti še izjavo enega od naših sogovornikov, saj na posrečen 

način ponazarja mnenje, ki ga je bilo mogoče v preteklem času velikokrat 

zaznati:

/̋…/ debata seminarja je bila predvsem v smislu (težkega položaja) Romov. 

Mene pa jezi. Pojavlja se, da so Romi včasih v privilegiranem položaju. Če 

povem informacijo, Trebanjska občina ima približno 18.000 prebivalcev, 60 

% denarja iz Centra za socialno delo je namenjeno Romom, 259. Romom. 

Ostalim  18000 prebivalcem pa ostane 40 %. Ti kazalci kažejo, da bi bilo 

potrebno napraviti nek korak naprej in da se jih uči delat, kako se služi 

denar. Ravno tako je s to ustavno spremembo oz. ko je ustavno sodišče 

zahtevalo, da občine, lokalne skupnosti dobijo romskega svetnika. Recimo 

moj sosed je romski svetnik, in do sedaj je v teh treh letih odkar hodimo 

na seje prišel trikrat. Pa smo se pogovarjali o vprašanjih Romov, pa jih 

absolutno nič ne zanima. Samo kar se jim da na pladnju. To so pa te 

življenjske stvari, ki jih jaz vidim.̋

d) Vprašalnik za carinike je vseboval ob vprašanjih glede izobraževalnih 

programov tudi vprašanje o obravnavanju potnikov iz prostora bivše 

Jugoslavije ter ustreznosti etnične sestave slovenske carinske službe.

Carinika, ki sta sodelovali pri intervjujih, se v svojih odgovorih nista 
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bistveno razlikovala od predhodnikov; tudi tukaj je pomembna ugotovitev, 

da v njihovi službi obstajajo posebni programi izobraževanja, vezani na 

problematiko diskriminacije, tudi njihov etični kodeks ima nekaj določb, 

ki se nanašajo na to temo. Oba predstavnika pa nista bila posebej kritična 

glede obstoja diskriminacije v njihovih vrstah, tudi strožje obravnavanje 

potnikov iz bivše Jugoslavije bi se po njihovem mnenju dalo obrazložiti s 

slabšimi izkušnjami s temi potniki. Ali kot je dejal eden: 

˝Mislim da ni gršega obravnavanja nekoga drugega, pač pa delamo po 

nekih izkušnjah. Mi vemo, da recimo pri nekom, ki se pelje 1000 km daleč 

nekaj kupit, imamo sigurno neko večjo osnovo za kontrolo kot pri nekem 

čezmejniku, ki gre 2 km daleč….pač pa se tudi ve, izkušnje kažejo, da je 

neka populacija bolj nagnjena k prenosu nečesa kot neka druga. So pa to 

strokovni kriteriji, ne bi pa rekel da je zdaj ta taki pa taki ...̋ . 

Prav tako pa naj bi bili v vrstah carine zastopani prav vsi pripadniki v 

Sloveniji živečih manjšin. 

 

zaključki in opažanja
– Po besedah naših intervjuvancev je diskriminacija v Sloveniji 

prisotna, kaže se na različnih področjih in je usmerjena proti 

različnim manjšinam.

– Izobraževalni programi o vidikih diskriminacije se  v nekaterih 

institucijah izvajajo, vendar je splošna zavest pripadnikov 

obravnavanih institucij glede teh vprašanj (zaenkrat) 

pomanjkljiva.

5.� seminar�–�zaposleni�v�javni�upravi�(15.�
in�16.�maj�2006�Grand�hotel�Roga{ka,�
Roga{ka�Slatina)

Peti seminar je bil namenjen zaposlenim v javni upravi, natančneje 

predstavnikom ministrstev, upravnih enot, predstavnikom centrov za 

socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavoda 

za zaposlovanje. Zaposleni v javni upravi in drugih javnih institucijah so pri 

svojem delu prav tako pogosto soočeni z različnimi pastmi diskriminacije, 

zaradi česar lahko skozi spoznavanje te problematike na različne načine 

prispevajo k učinkovitemu uresničevanju mednarodnih in domačih 

protidiskriminacijskih standardov. 

Tokrat je v intervjujih sodelovalo 23 oseb, od tega 5 predstavnikov  

zavodov za zaposlovanje, pet predstavnikov centrov  za socialno delo, dva 

predstavnika sindikatov, 8 predstavnikov iz upravnih enot po Sloveniji (iz 

oddelkov za tujce), ter 2 predstavnika iz različnih ministrstev. Tudi pri 

petem seminarju smo sledili predhodnemu vzorcu, da smo intervjuvancem 

zastavili najprej nekaj skupnih, splošnih vprašanj v zvezi z diskriminacijo 
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na etnični in verski osnovi (vprašanja 1–5), katerim so sledila še bolj 

specifična vprašanja o osebnih izkušnjah, vezana na njihovo delovno 

področje (vprašanja 6–9).

Podobno kot na prejšnjih seminarjih je bilo mogoče tudi tokrat zaznati, da 

imajo določeni ljudje predstave o tem, kaj diskriminacija za njih pomeni 

oz. kako si jo razlagajo. Prav tako se je pokazalo, da so naši intervjuvanci 

pozorni na različne oblike diskriminacije (na podlagi etničnega porekla, 

verske opredeljenosti, spolne usmeritve, na temelju spola itd.). Prav tako 

se je tudi pri tej skupini pokazala visoka stopnja strinjanja pri vprašanju, 

ali diskriminacija na etnični in verski osnovi predstavlja problem v Sloveniji; 

v zvezi s tem je več sogovornikov navedlo primer v zvezi z nameravano 

gradnjo džamije v Ljubljani, kot tudi novi zakon o verskih skupnostih, ki 

zaostruje postopek registracije za nove skupnosti. 

Po svoje presenetljivi, vendar ne nepričakovani, so bili odgovori na 

vprašanje o diskriminaciji znotraj njihove službe, saj so bolj ali manj vsi 

odgovorili, da znotraj njihove službe tovrstna diskriminacija ne obstaja.

Kot na prejšnjih seminarjih pa so naši sogovorniki tudi tokrat bolj ali manj 

soglašali, da primeri diskriminacije ogrožajo stabilnost slovenske družbe 

ter slabo vplivajo na krepitev dobrih odnosov s sosednjimi državami.

Drugi del vprašalnika je poskušal zajeti specifične izkušnje naših 

sogovornikov.

a) Predstavniki zavodov za zaposlovanje so verjetno skupina ljudi, ki se 

pri svojem delu velikokrat sreča z oblikami posredne diskriminacije pri 

zaposlovanju, in čeprav smo na vseh seminarjih na splošno opazili, da ljudje 

neradi postavijo sebe v vlogo glavnega igralca, pa je tale odgovor vseeno 

zgovoren: ( A̋li se pri svojem delu srečujete s primeri diskriminacije?˝)

/̋…/ jaz osebno težko rečem, a ne, ampak koliko se pogovarjam z ostalimi, 

ki imajo stik z ljudmi, ki zaprošajo za delovna mesta, se pojavlja ta 

diskriminacija, tako kot sem prej rekla, v prikriti obliki, a ne, ne direktno. 

Formalno dajo možnost, ne, izberejo pa seveda pač človeka, raje recimo 

nekoga drugega kot Roma ali pa tujca, ne.̋   

Na splošno bi lahko dejali, da so naši sogovorniki iz te državne institucije 

imeli precej podobne izkušnje: pri svojem delu se večkrat srečujejo s 

konflikti (izpostavljali so zlasti Rome), protidiskriminacijska zakonodaja jim 

ni bila znana in tudi nekih posebnih izobraževanj v zvezi s to problematiko 

niso imeli, so pa trije od petih poudarili, da je ta seminar bil za njih zelo 

koristen.

b) Zaposleni na centrih za socialno delo so prav tako skupina ljudi, ki imajo 

pri svojem delu veliko stikov s potencialnimi žrtvami diskriminacije. Ena 

od naših sogovornic je bila med redkimi, ki je že pri uvodnih vprašanjih 

glede obstoja diskriminacije v Sloveniji ter v njeni službe povedala svoje 

izkušnje brez dlake na jeziku:
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/̋…/ mislim da je tega še veliko. Čeprav mi v vsakdanjem življenju tega 

ne opazimo, ker enostavno nismo pozorni nato … mislim da smo Slovenci 

zelo diskriminatorni˝ … in … t̋udi znotraj moje službe te oblike obstajajo. 

No, velikokrat na hodniku slišim, sicer delam z Romi in jaz osebno nimam 

takšnega občutka, ampak mi drugi dajo vedet, da tista, ki dela z Romi je 

nekak manj vredna. Že mene kot delavko, ki delam z Romi gledajo drugače, 

kaj šele njih. No, enkrat sem imela enega Roma, ki je dobil negativno 

oceno za denarno pomoč in je rekel: »Veš kaj, če bi bila ti bolj sposobna ne 

bi delala z Romi«. Take slabe stvari ni treba jemati osebno. S svojo izjavo 

je tudi na sebe vrgel slabo luč, saj delam z njim.̋  

Pri ostalih vprašanjih zaposleni na centrih niso veliko odstopali od ostalih 

udeležencev seminarja, ponovno se je izpostavilo pomanjkljivo informiranje 

o tej problematiki znotraj same službe.

c) Največjo skupino so predstavljali zaposleni na upravnih enotah na 

oddelkih za tujce. Tudi njihove izkušnje z žrtvami diskriminacije so 

nadpovprečne, kar se je odražalo tudi v njihovih odgovorih.

Predstavniki iz teh oddelkov so že pri splošnih vprašanjih bili bolj kritični 

od večine intervjuvancev. Dva sta v zvezi z diskriminacijo na verski osnovi 

izpostavila problem gradnje džamije v Sloveniji, zanimiv pogled pa je 

izrazila tudi naša sogovornica iz Lendave pri vprašanju, kako domnevna 

»nestrpnost« Slovencev do drugačnosti vpliva na naše odnose s sosednjimi 

državami: 

˝Vpliva. V bistvo smo člani Evropske Unije in problemi, ki jih imamo, so 

nekako javni, tudi drugi vedo za njih. Mogoče nas sosedje zaradi tega po 

strani gledajo, nas in naša ravnanja kritizirajo. Nekako imam občutek, da 

je Slovenija zaradi takšnih problemov nekako na stranskem tiru, po času 

v katerem živimo.̋

Enako pa tudi pri tej skupini veljajo ugotovitve kot zgoraj, in sicer so 

izpostavljali tako pomanjkljivo poznavanje protidiskriminacijske zakonodaje 

kot tudi širše strokovno poznavanje problematike diskriminacije nasploh, 

zato je večina smatrala, da so tovrstna izobraževanja zelo dobrodošla.

Zaključki in opažanja

– Osebne izkušnje predstavnikov te skupine iz prve roke potrjujejo 

obstoj diskriminacije v Sloveniji, zlasti na področju zaposlovanja so 

pripadniki etničnih manjšin v zapostavljenem položaju. 

– Ponovno se je pokazalo tako pomanjkljivo poznavanje 

protidiskriminacijske zakonodaje kot tudi širše poznavanje 

problematike diskriminacije nasploh.
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6.�� seminar�–�predstavniki�{olstva/u~itelji�
v�osnovnih�{olah,�ki�pou~ujejo�predmete�
dr`avljanska�vzgoja�in�etika,�zgodovina,�
zemljepis�ter�slovenski�jezik�(22.�in�23�
junij�2006,�Grand�hotel�Roga{ka,�Roga{ka�
Slatina)

Šesti seminar je bil namenjen predstavnikom izobraževalnega sistema, 

torej tistega družbenega podsistema, ki ob družini predstavlja glavno 

institucijo za posredovanje temeljnih vrednot, ki so nujno potrebne za 

razvoj demokratične in pluralne družbe. 

V intervjujih je sodelovalo 14 učiteljev, ki poučujejo predmete geografija, 

zgodovina, slovenski in tuji jezik, se pravi predmete, ki v svojih učnih 

načrtih nosijo določeno politično noto.2 

Kot pri prejšnjih seminarjih smo za naše sogovornike pripravili poseben 

vprašalnik, s pomočjo katerega smo poskušali zajeti njihove poglede in 

izkušnje v zvezi s pojavi diskriminacije. 

Pri sklopu splošnih vprašanj (1.–4.) se je pokazalo, da ima ta skupina 

nadpovprečno izdelano predstavo o tem, kaj za njih diskriminacija na 

etnični in verski podlagi predstavlja (1. vpr.), hkrati pa so bili vsi istega 

mnenja, da tovrstne oblike diskriminacije v Sloveniji obstajajo (2. vpr.). 

S tem, da lahko ima ta diskriminacija zelo raznolike razsežnosti kot 

ponazarja sledeči odgovor:

/̋…/ jaz imam izkušnje s priseljenci druge generacije emigrantov, ker 

delam na takšni šoli in opažam med njimi samimi zelo velike razlike. To se 

je začelo dogajati zlasti po vojni na Balkanu. Recimo, jaz sem na tej šoli 

zaposlena 11. leto, in ko sem prišla na šolo dejansko razlik med muslimani 

in pravoslavci nisem opazila. Po zaključku te balkanske vojne pa to blazno 

prisotno, zlasti recimo na Rakovi Jelši v Ljubljani. Nimam toliko občutka da 

bi Slovenci delali razlike do njih, ne, ampak oni sami med sabo ... se čutijo 

razlike, recimo: on je Musliman, ali pa: mi smo skupaj. Recimo doživela 

sem, da mi je učenka rekla: »ja mami mi je rekla da se ne smem družit z 

njo, ker je muslimanka«, nakar sem to preverila na govorilnih urah in mi 

je bilo to potrjeno s strani staršev … takih stvari sem opazila kar nekaj, 

čeprav se mi zelo trudimo da do tega ne bi prihajalo, mi jih vzgajamo v 

duhu da smo vsi enaki in da moramo vse spoštovati. Samo s strani staršev 

kar velikokrat prihaja do teh stvari.̋

Pri vprašanju glede tovrstnih oblik diskriminacije znotraj njihove šole 

(3. vpr.)  smo prav tako dobili zanimive odgovore. Tako je dejala naša 

intervjuvanka: 

2 Političnost v smislu, kaj je vsebina učnega načrta (npr. ali se v okviru književnosti pri slovenščini 
obravnavajo prvenstveno slovenski in  (zahodno)evropski pisci, v kakšni meri se obravnavajo literati iz 
prostora bivše Jugoslavije ipd.), kakšne vrednote se posredujejo (vrednote zahodne – krščanske civiliza-
cije, ali tudi vrednote drugih civilizacij) ipd.
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˝Gotovo obstajajo te manjše. Obstajajo gotovo kdaj med otroki, vendar 

verjetno ne v smislu diskriminacije, da bi se otroci zavedali, kaj to je, 

bolj gre za starše, za okolje, ki vplivajo na njihovo mnenje glede manjšin, 

kot tudi otrok Romov. Se pa občasno pojavijo tudi starši, ki odkrito 

pokažejo nestrpnost do drugih manjšin, do drugih narodov ali kar koli, in 

se srečujemo s tem, da pač treh do štirih otrok ne vpišejo v našo šolo, ker 

imamo pač večje število Romov, in to tudi odkrito povedo, zakaj jih ne 

vpišejo k nam.̋

Tudi druga učiteljica je v zvezi s tem povedala:

˝Verjetno obstaja … mislim pa, da obstaja bolj diskriminacija med učenci…

jaz osebno ne opažam diskriminacije v odnosu učitelj – učenec.̋

Visoka stopnja strinjanja je med našimi sogovorniki obstajala pri vprašanju, 

da primeri diskriminacije vplivajo na stabilnost družbe (4. vpr.).  

Vsebinsko najbolj bogate odgovore pa smo dobili v zvezi z njihovimi 

osebnimi izkušnjami s primeri diskriminacije (vpr. 5). Čeprav so izkušnje 

seveda različne in je spekter odgovorov segal od tega, da se osebno ne 

srečujejo s tem pojavom, pa je večina odgovorov vendarle šla v drugo 

smer:

(Podobno kot zgoraj) /̋…/ ja, recimo najbolj očiten je primer, ko starši 

vpisujejo otroke v šolo. Delam v osnovni šoli in ko starši vpisujejo otroke v 

šolo, vsako leto izgubimo tri do pet otrok ker starši jasno izrazijo, da na to 

šolo ne bo vpisal, ker je preveč romskih otrok. In to niso preprosti starši, 

to so starši z univerzitetno izobrazbo, vseh pet v letošnjem letu, in sicer 

na tem področju resnično delamo zelo veliko, ker sicer bi imeli le deset 

otrok vpisanih. In seveda to starši čutijo, to vedo, s tem so seznanjeni … so 

pa recimo drugi, takšne starše sem letos že imela, ko mi pravijo, in to so 

izredno situirani ljudje, da so pripeljali otroka k nam iz drugega šolskega 

okoliša, in to iz razloga, ker jim je zelo všeč da je pri nas tako pisana 

struktura otrok, zato da bi se njihov otrok naučil sprejemati drugačnost. 

Sem jim rekla da so mi s tem polepšali ne dan, ampak življenje, ker 

nekateri starši razmišljajo tudi tako.̋

Zgovorna so bila tudi mnenja o njihovih opažanjih glede posebnosti v 

zvezi z otroci ki izvorno niso slovenske narodnosti oz. doma ne govorijo 

slovenskega jezika: 

J̋az delam v šoli, kjer je 97% takšnih otrok, tako da je njihova posebnost v 

nerazumevanju slovenskega jezika, kar posledično pomeni slabši učni uspeh 

… problem je bolj v tem, ker izhajajo iz nižjega socialnega sloja, in sedaj 

še ta posebnost, da ne znajo niti svojega maternega jezika niti slovenskega 

jezika. To mislim da je nekaj, kar bi lahko izpostavila kot posebnost.̋

ali pa

/̋…/ pri romski skupnosti so seveda določene vrste drugačnosti, malo 

manjša stopnja koncentracije, da je motivacija bolj zunanja kot notranja, 

ti problemi … ˝

Da smo imeli na tem seminarju opravit s pedagogi, je postalo vidno 
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iz odgovorov na vprašanje o njihovem osebnem odzivu na pojave 

diskriminacije; reprezentativen za mišljenja naših intervjuvancev bi lahko 

bil sledeči odgovor:

˝V sebi se odzivam na pojave diskriminacije zelo čustveno, saj jih nikakor 

ne morem sprejeti in se seveda pri pouku takoj odzovem oz. vedno takoj 

reagiram – nikoli se ne obrnem stran, poskušam na profesionalni način 

prepričati učence, da je to nekaj slabega in nedopustnega … otroci pa se 

odzivajo na pojave diskriminacije glede na to na kateri strani so. Mislim, 

da če znaš, če z otroci delaš, če jih prepričuješ z zgledi, z argumenti, sicer 

pa se mi pri mojem delu zdi še posebej uspešna metoda ta, da poskušaš 

njega postaviti v tak položaj, da je torej on na tistem mestu. Če ti uspeš 

da tudi on to začuti, da začne razmišljati da takšen način vedenja ni prav 

nič lep, potem si na pravi poti …˝

Nazadnje pa se je tudi skupina iz tega seminarja v veliki meri strinjala, da 

je njihovo poznavanje protidiskriminacijske zakonodaje pomanjkljivo ter 

da so tovrstna izobraževanja zelo dobrodošla, s tem da so nekateri naši 

sogovorniki že imeli posebna izobraževanja v zvezi s to problematiko: 

/̋…/ tako imenovani projekt integracije romskih otrok smo pri nas izvajali 

skupaj s Pedagoškim inštitutom, ki je koristil ne samo zaposlenim na šoli, 

ampak tudi učencem in staršem naših učencev.̋

zaključki in opažanja
– Diskriminacija je prisotna tudi v slovenskem šolstvu, s tem da je 

tudi na tem področju v svojih razsežnostih večdimenzionalna v šoli 

(predvsem socialna in etnična).

– Jasno je bila izražena potreba po sistematičnem izobraževanju o 

obravnavanih vsebinah.

7.�� seminar�–�verske�skupnosti�(10.�in�11.�
oktober�2006,�hotel�Habakuk,�Maribor)

Zadnje srečanje oz. mednarodna konferenca je bila pripravljena v 

sodelovanju z Uradom varuha človekovih pravic in Inštitutom za človekove 

pravice Ludwig Boltzmann iz Avstrije. Na konferenci so poleg priznanih 

domačih strokovnjakov sodelovali tudi strokovnjaki iz Danske, Luksemburga, 

Nemčije, Poljske, Severne Irske in Švedske.

Namen konference je bil prvenstveno opozoriti na odprta vprašanja, s 

katerimi se v Sloveniji srečujejo verujoči, neverujoči in verske skupnosti.

Pri pripravi na to srečanje je bil vsem registriranim verskim skupnostim 

v Sloveniji (42) poslan vprašalnik, s pomočjo katerega smo želeli pridobiti 

izkušnje posamezne skupnosti in njenih članov s primeri diskriminacije. 

Žal se je na naše vabilo odzvalo le 7 registriranih verskih skupnosti, pri 

čemer je še večina podala tako kratke odgovore, da je na temelju le-teh 

neumestno sprejeti kakršne koli zaključke. 
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Morda velja manjši odziv pripisati tudi dejstvu, da so vprašalniki bili 

naslovljeni na institucije, medtem ko smo na prejšnjih seminarjih imeli 

stik s posamezniki.
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Nosilec in koordinator projekta je ISCOMET – Inštitut za etnične in 

regionalne študije iz Maribora, Slovenija. Glavna področja delovanja in 

strokovnega zanimanja ISCOMET-a so:

• politični, institucionalni, etnični, kulturni in jezikovni vidiki evropske 

integracije, tudi v kontekstu širjenja EU,

• skupna zunanja in varnostna politika EU in njeno izvrševanje v JV 

Evropi in v Zakavkazju,

• vloga verskih skupnosti v procesih sprave in razvoja demokracije 

ter sodelovanja  med narodi v JV Evropi, 

• čezmejno sodelovanje med državami EU na sedanjih ter bodočih 

zunanjih mejah EU, 

• regionalizem v okviru evropskih integracijskih procesov s poudarkom 

na regionalnem sodelovanju Slovenije s sosednjimi državami, 

• nacionalizem, rasizem, ksenofobija, 

• diskriminacija na etnični in verski osnovi, človekove pravice in 

zaščita manjšin ter drugih ranljivih socialnih skupin, 

• zaščita in ohranjanje kulturne dediščine etničnih in verskih 

skupin, 

• preprečevanje in mirno reševanje medetničnih in medverskih 

konfliktov ter urejanje razmer v postkonfliktnih situacijah, 

• problematika urejanja statusa in pravic migrantov in azilantov ter 

njihove integracije, 

• status posameznika v mednarodnem pravu.

ISCOMET Inštitut predstavlja tudi pravni in organizacijsko-administrativni 

okvir za delovanje mednarodne nevladne organizacije z imenom ISCOMET 

– International Scientific Conference Minorities for Europe of Tomorrow/

ISCOMET – Mednarodna znanstvena konferenca manjšine za jutrišnjo 

Evropo (ISCOMET – MNO), ki je ena od oblik delovanja inštituta. Korenine 

nastanka ISCOMET – MNO segajo v leto 1989, ko je skupina slovenskih 

strokovnjakov, ob podpori Sveta Evrope, sklicala ustanovno konferenco, na 

kateri so sprejeli njen prvi statut in program dela.

ISCOMET – MNO ima od leta 1992 posvetovalni status pri Svetu Evrope. Leta 

1998 je postala ena od 35 nevladnih organizacij, ki imajo pravico vlagati 

kolektivne pritožbe v primeru kršenja Evropske socialne listine. Danes je 

Priloga�2

PREDSTAVITEV�ISCOMET-a�–�
KOORDINATORJA�MEDNARODNEGA������������������������

PROJEKTA



��0 ���

ISCOMET – MNO široka mednarodna organizacija, ki povezuje okoli 250 

individualnih in kolektivnih članov, med katerimi so ugledni strokovnjaki, 

profesorji, aktivisti in funkcionarji, ki prihajajo iz vseh evropskih in tudi 

drugih držav. Druži jih njihova predanost ohranjanju mira, demokratičnemu 

razvoju, človeškemu dostojanstvu in prijateljsko sodelovanje med narodi, 

državami in regijami Evrope. 

ISCOMET Inštitut koordinira in izvaja različne mednarodne projekte, 

organizira mednarodna znanstvena in strokovna srečanja, spodbuja 

izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, razvija raziskovalno delo ter 

sodeluje s tistimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki si zastavljajo 

podobne cilje.

ISCOMET – MNO posveča posebno pozornost organizaciji številnih 

mednarodnih strokovnih srečanj, kot so znanstvene konference, 

sestanki, okrogle mize, seminarji ipd.  Do leta 2005 je organizirala 20 

vseevropskih mednarodnih konferenc, ki so obravnavale splošne aktualne 

družbenopolitične spremembe v Evropi. Med najbolj odmevnimi so bile 

konference v Mariboru (1992 in 1995), Brnu (1993), Odesi (1997), Temišvaru 

(2001), Kopenhagnu (1994 in 1998) in Sankt Petersburgu (2003). 

Ob koncu devetdesetih let je nastala tudi ISCOMET – Mreža za demokracijo, 

človekove pravice, zaščito manjšin, sodelovanje in razvoj v JV Evropi. Člani 

te ISCOMET mreže so posvečali posebno pozornost spodbujanju prispevka 

cerkva in verskih skupnosti v JV Evropi k spravi, demokraciji, spoštovanju 

človekovih pravic in pravic manjšin ter sodelovanju in razvoju. To so cilji 

mednarodnega projekta z naslovom “Mariborska pobuda”. V okviru tega 

projekta je ISCOMET sklical odmevne konference v Beogradu, Temišvaru, 

Mariboru in Kišinjevu. Predsednik ISCOMET-a, prof. dr. Silvo Devetak, je 

bil leta 2005 povabljen, da o rezultatih tega projekta poroča na študijskih 

dnevih Sveta Evrope v Strasbourgu.

ISCOMET Inštitut razvija tudi založniško dejavnost. Izdal je številne 

znanstvene publikacije (Pravica do različnosti, 1999; Položaj posameznika 

v mednarodnem pravu, 2003 idr.) in zbornike (Small Nations and Ethnic 

Minorities in an Emerging Europe, 1992; Ohraniti sanje, 1997; Legal 

Position of Churches and Religious Communities in South – Eastern Europe, 

2004, Religion and Democracy in Moldova, – v angleščini in romunščini, 

2005 idr.). Od leta 1995 je ISCOMET tudi soizdajatelj in založnik revije 

˝Regional Contact ,̋ ki je namenjena izmenjavi izkušenj in idej na področju 

regionalizma, čezmejnega sodelovanja, ohranjanja kulturne dediščine 

regij in etničnih skupin ter varovanja manjšin v Evropi.  

Za dodatne informacije so vam na voljo: 

ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije 

H. Tomšiča 4, SI-2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 2 250 04 40, Faks: +386 2 250 04 41

E-pošta: iscomet@siol.net  www.iscomet.org
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1� Republika�Slovenija

1.1� Dr@avne�institucije

Urad vlade RS za enake možnosti 
zagovornica načela enakosti 
Tržaška 19a

1000 Ljubljana 

tel.: 01 478 84 60 

faks: 01 478 84 71 

e-pošta: uem@gov.si 

spletna stran: http://www.uem-rs.si/ 

 

Urad Varuha človekovih pravic 
Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana 

tel.: 01 475 00 50 

brezplačni tel.: 080 15 30 

faks: 01 475 00 40 

e-pošta: info@varuh-rs.si 

spletna stran: http://www.varuh-rs.si/ 

 

Ustavno sodišče
Beethovnova ulica 10

p. p. 1713

1000 Ljubljana 

tel.: 01 477 64 00 

faks: 01 251 04 51 

e-pošta: info@us-rs.si 

spletna stran: http://www.us-rs.si/ 

 

Državni zbor RS
Komisija za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti 
Šubičeva 4

Priloga�3

KORISTNI�KONTAKTI�
IN�VIRI�INFORMACIJ

1000 Ljubljana 

tel.: 01 478 94 00 

faks: 01 478 98 45 

spletna stran: http://www.dz-rs.si/ 

 

ministrstvo za pravosodje
Župančičeva 3

1000 Ljubljana 

tel.: 01 369 52 00 

faks: 01 369 57 83 

e-pošta: gp.mp@gov.si 

spletna stran: http://www.mp.gov.si/ 

Urad vlade rS za narodnosti
Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana 

tel.: 01 478 89 50 

faks: 01 478 89 51 

e-pošta: gp.un@gov.si 

spletna stran: http://www.uvn.gov.si/ 

 

Urad vlade rS za verske skupnosti 
Erjavčeva cesta 15

1000 Ljubljana 

tel.: 01 478 25 25 

faks: 01 478 25 26 

e-pošta: gp.uvs@gov.si 

spletna stran: http://www.uvs.gov.si/ 

 

Urad rS za varstvo potrošnikov
Kotnikova 28

1000 Ljubljana 

tel.: 01 478 36 18 

faks: 01 478 34 40 
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e-pošta: uvp.mg@gov.si 

spletna stran: http://www.uvp.gov.si/ 

Vrhovno državno tožilstvo 
Dunajska 22

1000 Ljubljana

tel.: 01/434 1935

faks: 01/434 1945

spletna stran: http://www.dt-rs.si 

(vsebuje povezavo do okrožnih državnih 

tožilstev v RS)

ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova 2 

1501 Ljubljana 

Spletna stran: http://www.mnz.gov.si 

Policija
Spletna stran: http://www.policija.si 

1.2.� In[pektorati
 

Inšpektorat rS za delo 
Parmova 33

1000 Ljubljana 

tel.: 01 286 36 60, 01 280 36 70 

faks: 01 280 36 77, 01 280 36 76 

e-pošta: irsd@gov.si 

spletna stran: http://www.id.gov.si/ 

 

Zdravstveni inšpektorat rS
Parmova 33

1000 Ljubljana 

tel.: 01 280 38 02 

faks: 01 280 38 08 

e-pošta: gp.zirs@gov.si 

spletna stran: http://www.mz.gov.

si/index.php?id=4851 

 

Inšpektorat za šolstvo in šport 
Dunajska 22

1000 Ljubljana 

tel.: 01 474 48 45, 

faks: 01 474 48 58 

e-pošta: inspektorat-solstvo.mszs@gov.si 

 
Tržni inšpektorat RS
Parmova 33

1000 Ljubljana 

tel.: 01 280 87 00 

faks: 01 280 87 40 

e-pošta: tirs.info@gov.si 

spletna stran: http://www.tirs.si/ 

 

Inšpektorat rS za notranje zadeve 
Kersnikova 2

1501 Ljubljana 

tel.: 01 473 65 10 

faks: 01 473 66 20 

e-pošta: inz.mnz@gov.si 

spletna stran: http://www.inz.gov.si/ 

 

Inšpektorat rS za kulturo in medije 
Metelkova 4

1000 Ljubljana 

tel.: 01 478 79 01 

faks: 01 478 79 81 

e-pošta: aleksander.vidmar@gov.si 

 

Upravna inšpekcija
Tržaška 21

1000 Ljubljana 

tel.: 01 478 86 00 

faks: 01 478 86 49 

e-pošta: upravna.inspekcija@gov.si 

1.3� Sodi[~a

Okrožna sodišča

Okrožno sodišče v Ljubljani 

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana 

tel.: 01 366 44 44 

faks: 01 366 45 64 
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Okrožno sodišče v Krškem 

Cesta krških žrtev 12

8270 krško 

tel.: 07 488 17 00 

faks: 07 492 29 72 

Okrožno sodišče v Kranju 

Zoisova 2

4000 Kranj 

tel.: 04 271 12 00 

faks: 04 271 12 03 

 

Okrožno sodišče v Novem mestu 

Jerebova 2

8000 Novo mesto 

tel.: 07 338 11 00 

faks: 07 332 20 58 

Okrožno sodišče na Ptuju 

Krempljeva ul. 7

2250 Ptuj 

tel.: 02 748 08 00 

faks: 02 748 08 10 

Okrožno sodišče v Celju 

Prešernova 22

3000 Celje 

tel.: 03 427 51 00 

faks: 03 427 51 73 

Okrožno sodišče v Mariboru 

Sodna ulica 14

2000 Maribor 

tel.: 02 234 71 00 

faks: 02 234 73 06 

Okrožno sodišče v Novi Gorici 

Kidričeva 14

5000 Nova Gorica 

tel.: 05 335 17 00 

faks: 05 335 16 97 

Okrožno sodišče v Kopru 

Ferrarska 9

6000 koper 

tel.: 05 668 30 00 

faks: 05 639 52 47 

Okrožno sodišče v Murski Soboti 

Slomškova 21

9000 Murska Sobota 

tel.: 02 535 29 00 

faks: 02 535 29 45 

 

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 

Kidričeva 1

2380 Slovenj Gradec 

tel.: 02 884 68 00 

faks: 02 884 69 10 

Okrajna sodišča
http://www.sodisce.si/default.asp?idall=

1254&showin=all 

Delovna sodišča
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 

Delovno sodišče v Ljubljani 

Resljeva 14

1000 Ljubljana 

tel.: 01 232 51 96 

faks: 01 432 82 31 

Delovno sodišče v Kopru 

Ferrarska 9

6000 Koper 

tel.: 05 668 32 70 

faks: 05 639 52 51 

Delovno sodišče v Mariboru 

Glavni trg 17

2000 Maribor 

tel.: 02 235 08 50 

faks: 02 235 08 57 
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Delovno sodišče v Celju 

Gregorčičeva 6

3000 Celje 

tel.: 03 548 42 21 

faks: 03 544 26 67 

Socialno sodišče 

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 

Socialno sodišče

Komenskega 7

1000 Ljubljana

tel.: 01 306 80 00

faks: 01 306 80 01

Upravno sodišče
Upravno sodišče RS

Tržaška 68a

1000 Ljubljana 

tel.: 01 470 01 00 

faks: 01 470 01 50 

1.4� Institucije/osebe,�ki�

dajejo�prvi�pravni�

nasvet

PIC – PRAVNO-INFORMACIJSKI CENTER 

NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

Povšetova 37, 

1000 Ljubljana 

tel.: 01 521 188 88 

faks: 01 540 19 13 

e-pošta: pic@pic.si 

http://www.pic.si/ 

ZAVOD PIP – ŠTUDENTSKI PRAVNI IN 

INFORMACIJSKI CENTER ŠOUM 

Gosposvetska 83/86

2000 Maribor 

tel.: 02 234 21 46 

e-pošta: pip@zavodpip.si 

http://www.zavodpip.si/ 

Register oseb za dajanje brezplačne 

pravne pomoči

http://www.mp.gov.si/index.

php?id=2308

2� Organizacija�
� zdru@enih�narodov

Urad Visokega komisarja združenih 
narodov za človekove pravice
Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights

UNOG-OHCHR

1211 Geneva 10

Switzerland

Splet: http://www.ohchr.org/english/

Sporočilo za Odbor za človekove 
pravice ali Odbor za odpravo rasne 
diskriminacije pošljite na:
Petitions Team 

Office of the High Commissioner for 

Human Rights 

United Nations Office at Geneva 

Sporočila Odbor za odpravo 
diskriminacije žensk pošljite na:
Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women

c/o Division for the Advancement of 

Women, Department of Economic and 

Social Affairs 

United Nations Secretariat 

2 United Nations Plaza 

DC-2/12th Floor 

New York, NY 10017 

United States of America

faks: + 1-212-963-3463
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Informacije o postopku z 
individualnimi sporočili
http://www.ohchr.org/english/bodies/

complaints.htm 

Vzorci sporočil
http://www.ohchr.org/english/bodies/

question.htm 

3� Svet�Evrope

Evropsko sodišče za človekove pravice
European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 Strasbourg-Cedex

France

tel.: +33 (0)3 88 41 20 18

faks: +33 (0)3 88 41 27 30 

http://www.echr.coe.int/ECHR

Informacije v zvezi s pritožbo na ESČP
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/

Header/Applicants/Information+for+appli

cants/Frequently+asked+questions 

Informacije o pritožbi (tudi v 
slovenskem jeziku)
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/

Header/Applicants/Information+for+appl

icants/Notes+for+the+guidance+of+perso

ns+wishing+to+apply+to+the+ECHR 

evropska socialna listina
Informacije:

http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/

Esc

Seznam organizacij, upravičenih za 
vlaganje kolektivnih pritožb
http://www.coe.int/t/e/human_rights/

esc/4_collective_complaints/ 

4� Evropska�unija�

Portal EU v slovenščini
http://europa.eu/index_sl.htm 

Spletna stran evropske komisije o 
prepovedi diskriminacije:
http://ec.europa.eu/employment_

social/fundamental_rights/org/contact_

en.htm

Predstavništvo evropske komisije v 
Sloveniji
Breg 14

1000 Ljubljana

tel.: 01/252 88 00

faks: 01/452 20 85

e-pošta: comm-rep-lju@ec.europa.eu

evropski parlament
Informacija o peticijah:

http://www.europarl.europa.eu/

parliament/public/staticDisplay.

do?language=SL&id=49

5� Nevladne�
organizacije

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

Beethovnova 7

1000 Ljubljana 

tel.: 01 426 93 77 

faks: 01 426 93 65 

e-pošta: amnesty@amnesty.si 

http://www.amnesty.si/ 

FUNDACIJA GEA 2000 – MREŽA ZA 

PRAVNO POMOČ 

Mestni trg 9

1000 Ljubljana 

tel.: 01 241 05 40, 01 421 35 60 

faks: 01 421 35 65 
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e-pošta: fundacija@fundacija-gea2000.si 

http://www.fundacija-gea2000.si/ 

SLOVENSKA FILANTROPIJA 

Poljanska cesta 12

1000 Ljubljana 

tel.: 01 430 12 88 

faks: 01 430 12 89 

e-pošta: info@filantropija.org 

http://www.filantropija.org/ 

ISCOMET – INŠTITUT ZA ETNIČNE IN 

REGIONALNE ŠTUDIJE  

Ul. Heroja Tomšiča 4, 2000 Maribor 

tel.: 02 250 04 40 

faks: 02 250 04 41 

e-pošta: ISCOMET@siol.net 

http://www.iscomet.org/ 
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Mag. Majda 
Potrata 

(desno), 
predsednica 

Komisije 
Državnega 

zbora za 
peticije ter 

za človekove 
pravice 

in enake 
možnosti, 

predstavlja 
delo komisije

Prof. dr. 
Silvo Devetak 

(ISCOMET, 
Maribor) in 

Boštjan Vernik 
(Urad varuha 

človekovih 
pravic, 

Ljubljana), 
seminar za 

javno upravo, 
Rogaška Sla-

tina, 15. in 16. 
maj 2006

Ivana Lipovec 
iz Ministrstva 

za pravosodje, 
seminar za 

javno upravo, 
Rogaška Sla-

tina, 15. in 16. 
maj 2006
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Branko Novak 
iz Policijske 
akademije 
in Vlasta 
Nussdorfer 
iz Vrhovnega 
državnega 
tožilstva, 
zaključna kon-
ferenca, 12. 
februarja 2007 
v Ljubljani

Dr. Drago 
Čepar 
predstavlja 
na zaključni 
konferenci, 12. 
februarja 2007 
v Ljubljani
dosežke Urada 
za verska 
skupnosti 

Prof. Silvo 
Devetak 
(ISCOMET, 
Maribor), 
Jasmina 
Klojčnik 
(ISCOMET, 
Maribor), prof. 
Jan Berting 
(Univerza v 
Rotterdamu 
Rotterdam) in 
Adebiola Bayer 
(ZARA, Dunaj) 
(od leve proti 
desni).
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