Tema: Meje in mostovi - migracije
Temo migracije bomo obravnavali v treh ločenih razdelkih.
V vsakem je obdelan poseben vidik te teme, ki ponuja različna spoznanja in izzive.
Predlogi za delo v razredu/skupini idejno izvirajo iz stalne razstave Hiše evropske zgodovine.

Razdelek 1
Razdelek 2
Razdelek 3

Zakaj se v 21. stoletju migracijam namenja tako veliko pozornosti?
Izkušnja migracije – v središču vsake zgodbe je človek
Poročanje medijev o migrantih in migraciji

V posameznem razdelku so:





Navodila za učitelja
Dejavnosti
Vizualno in tekstovno gradivo
Priporočeni spletni viri

Dejavnosti lahko obsegajo razprave pod vodstvom učitelja, delo v skupini, samostojno učenje in
uporabo zgodovinskega gradiva iz primarnih in sekundarnih virov. Učitelji lahko sami presodijo,
katere razredne ali skupinske dejavnosti bodo izvedli.

Pregled teme
Ljudje kot vrsta se nenehno selijo, migrirajo iz enega kraja v drugega. Ampak zakaj to počnejo in kaj
spada k temu? Mar to počnejo zaradi dela, za zabavo ali iz kakšnega drugega razloga? So njihova
potovanja dolga ali kratka? Se selijo prostovoljno ali jih v to prisilijo okoliščine, na katere nimajo
vpliva? Kaj se z njimi zgodi, ko prispejo v svoj novi kraj in kako jih sprejmejo tisti, ki tam že živijo? To
so le nekatera vprašanja, ki si jih moramo postaviti, ko govorimo o migracijah. Takšna vprašanja so
pomembna, saj nas lahko poučijo o številnih in raznolikih zgodbah ljudi, ki so doživeli migracijo.
Preučevanje primerov iz preteklosti nam lahko tudi pomaga razumeti sodobne dogodke. Preverimo
in ocenimo lahko, ali obstajajo nepretrgane povezave med zgodovinskimi dogodki in tem, kar se v
sodobnem svetu dogaja okoli nas. Migracija je starodaven proces, katerega odmevi odzvanjajo še
danes.

Opredelitve pojmov
Migracije
Gibanje osebe ali skupine oseb čez mednarodno mejo ali znotraj države. Gre za selitev prebivalstva,
ki zajema vse vrste selitev ljudi, ne glede na trajanje, obliko in vzroke; vključuje migracijo beguncev,
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razseljenih oseb, ekonomskih migrantov in ljudi, ki se selijo iz drugih razlogov, tudi zaradi združitve z
družino.
Vir: Opredelitev Mednarodne organizacije za migracije, 2015
Migrant
Splošno sprejete mednarodne opredelitve pojma „migrant“ ni. Termin migrant se je običajno
uporabljal za primere, ko se je posameznik svobodno odločil za migracijo iz „lastne koristi“ in brez
vpliva odločilnega zunanjega dejavnika. Zato se je uporabljal za ljudi in njihove družinske člane, ki so
se selili v drugo državo ali regijo, da bi izboljšali svoje ekonomske ali socialne razmere ter poiskali
boljše priložnosti zase in svoje družinske člane. Organizacija združenih narodov opredeljuje migranta
kot posameznika, ki več kot leto dni biva v tuji državi, ne glede na to, ali je migriral prostovoljno ali
neprostovoljno in ali je to storil na zakonit ali nezakonit način. Na podlagi te opredelitve tisti, ki
potujejo za krajša obdobja kot turisti ali poslovneži, niso migranti. Vendar pa splošna uporaba
besede vključuje določene vrste kratkoročnih migrantov, kot so sezonski delavci, ki se izselijo za
krajše obdobje, da bi sadili ali pobirali kmetijske pridelke.
Vir: Opredelitev Mednarodne organizacije za migracije, 2015
Begunec
Oseba, ki se zaradi „utemeljenega strahu pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni
pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja
izven države, katere državljan je, in ne more, ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te
države“ (člen 1(A)(2), Konvencija o statusu beguncev, 1951, kot je bila spremenjena s protokolom iz
leta 1967). Poleg opredelitve begunca iz člena 1(2) Konvencije o beguncih iz leta 1951 je izraz
opredeljen tudi v konvenciji Organizacije afriške enotnosti iz leta 1969, ki begunca opredeljuje kot
vsako osebo, ki je bila primorana zapustiti svojo državo „zaradi zunanje agresije, okupacije, tuje
nadvlade ali dogodkov, ki resno motijo javni mir v kateremkoli delu države ali po vsej državi njenega
izvora ali katere državljan je.“ V deklaraciji iz Kartagine iz leta 1984 je zapisano, da med begunce
štejejo tudi ljudje, ki bežijo iz svoje države „ker so njihova življenja, varnost ali svoboda ogroženi
zaradi splošnega nasilja, tuje agresije, notranjih konfliktov, množičnih kršitev človekovih pravic ali
drugih okoliščin, ki resno ogrožajo javni mir.“
Vir: Opredelitev Mednarodne organizacije za migracije, 2015
Dejavniki, ki spodbujajo k izselitvi
Razlogi, zakaj ljudje želijo zapustiti kraj, kjer živijo.
Dejavniki. ki spodbujajo k priselitvi
Razlogi, ki ljudi privabljajo v nov kraj.
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