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U V O D N I K

Urška Jeranko

Zadnjih nekaj mesecev nas obkrožajo novice o t. i. begunski krizi. 
Mediji, kot so televizija, internet, radio in časopisi, nam posredu-
jejo informacije, ki bi naj bile verodostojne in preverljive. Am-
pak ne posredujejo nam samo teh! Posredujejo (beri: vsiljujejo) 
nam svoje mnenje, svoje poglede! Narekujejo nam, kaj misliti 
o beguncih, bedi, ki jo doživljajo, in trpljenju, za katerega so mi-
slili, da so mu ušli, pa se je izkazalo drugače. Pravijo nam, da smo 
tem ljudem dolžni pomagati in jih odprtih rok sprejeti v našo 
skupnost, ampak večina prebivalstva tega noče. Strah nas je dru-
ge kulture, druge vere in posledic, ki bi jih takšne migracije lahko 
povzročile. Predstavljamo si celo, da nas bodo preplavili, počasi 
(ali hitro?) prerasli v večinski narod, širili islam in zavladali Evropi.

Kaj od tega pa je pravzaprav res? Kaj od tega zares drži? Kako priti 
do resnice, ki jo skrivajo mediji in vodstva držav za poplavo ne tako 
ključnih informacij? Kar vidimo prek medijev, je namreč le vrh lede-
ne gore. Večina tega, kar se dogaja z begunci, je skrito našim očem.

Ključnega pomena je, da se vsi dokopljemo čim bliže resnici in 
raziščemo vzroke begunske krize, da ugotovimo, kakšne so njene 
možne posledice in ali smo zares tudi mi dolžni beguncem ter eko-
nomskim migrantom pomagati. V ta namen je skupaj stopila ekipa 
šolskega časopisa in vam pripravila izdajo namenjeno aktualne-
mu dogajanju, ki vam bo pomagala pri razumevanju tega kaosa.



Začelo se je … Glasni, močni zvoki eksplozij okoli nas. Vse, kar smo poznali, se je začelo rušiti pred očmi, 
to, kar smo imeli, so nam vzeli. Počasi izgubljamo vse, dom, dostojanstvo, prijatelje, toploto, življenje. Kdo 
smo, nihče ne ve, iščemo svoje mesto na tem svetu, a vsepovsod nas zavračajo. Naša pot je neznana, gren-
ka, sovražna … potujemo, a brez cilja, gremo stran od našega, tega, kar so generacije pred nami gradile. 
Zakaj ne moremo odločati o svoji usodi, zakaj smo kot kmetje na šahovski plošči? Igralci brez višjih name-
nov za razplet zgodbe? Ne vem, kako se bo končalo, toda ta množica se premika in z njo tudi jaz.
Stara sem osemnajst let, končno sem prišla do praga odraslosti in trenutka, ko bom sama odgovorno sto-
pila naproti svoji prihodnosti. Za večino mladih je to čas veselja, mlade ljubezni, vzponov in padcev, spo-
znavanja ljudi, okolice in predvsem čas za doseg prvih pravih uspehov. Toda v mojem življenju vse to nima 
nobenega pomena in veljave. Vsak dan, ko se zbudim, se začne moj boj, boj za lastno življenje, za lasten 
mir in srečo. Hodim v množici žalostnih in otožnih obrazov. Gremo naproti neznani destinaciji, a ta se kar 
naprej izmika. Drugačni smo od tistih, ki jih srečujemo. Smo brez upov, tudi vera nam ne pomaga več … 
počasi obupujemo. Želimo si konec tega groznega stanja, te temačne usode, ki se nam je zgodila neodvi-
sno od nas.   
Kdo smo? Smo ljudje z odvzetim mirom in brez lastne identitete. Naša vera je drugačna, toda nam je ve-
dno dajala upe. Zdaj, ko vidimo in doživljamo grozote, ki so jih storili naše vere ljudje, nas postaja strah, da 
bomo vsi obsojeni in nesprejeti. Toda mi nismo taki, mi smo strpni in vemo, da ljudje verujejo vsak v svoje 
in to sprejmemo. Bežimo pred ljudmi, ki so nam verski bratje, bojimo se, da nas bo to stalo življenja. V nji-
hovih očeh smo izdajalci, a v očeh ostalih samo orodje manipulacije. Srečen konec na naši življenjski poti 
ni zapisan, naše trpljenje je zaman. 
Trenutno se nahajam v begunskem taborišču, polnem umazanije in neznanih obrazov. Z mano potuje 
samo moja senca. Ostale družinske člane sem izgubila, dva brata sta bila ustreljena, medtem ko sta mi po-
magala zbežati, starša pa sta ostala v upanju, da vsaj en član družine pride do Evrope in pove ostalim, da 
niso vsi naši verniki slabi in nekultivirani. S to idejo sem se podala na pot, ki jo premagujem že mesec dni. 
Vsak dan sem bližje, a vedno več obrazov me gleda in opazuje. Bojim se lastnih sopotnikov, dekle mojih 
let ni nikoli varno. Nikogar ne bo zanimalo moje nesrečno življenje in odvzem dostojanstva, saj imajo vsi 
svoje bolečine in tegobe. Nočem postati žrtev kakršnega koli nasilja, zato se delam močno in nevarno, saj 
ti samo dominantna vloga pomaga skozi trnovo pot. 
Noge me bolijo in močno sem izčrpana, a v sebi nosim višji cilj, nočem se izneveriti staršem, želim jima biti 
v ponos. Moje srce je močno in od tod črpa energijo za vsak korak. Vsak korak je kot hoja po rezilu noža in 
vsak postanek je še bolj mučen. Boga sprašujem, kako smo si zaslužili to, kje je višji pomen teh grozodej-
stev. A tudi on nam počasi obrača hrbet, želi, da sami ugotovimo namen. Toda vera nas zapušča. Sami smo, 
kot blodnjaki hodimo po peklu in iščemo svetlobo. Prihaja zima in mi to čutimo. Naša koža je vedno bolj 
napeta, naše oči so polne črnine, v njih ne vidiš iskrice, samo prazno golo črnino. Obrazi spominjajo na žive 
mrtvece in veselje je odšlo daleč stran od nas. 

B I T I  D E L 
M N O Ž I C E

Tadeja Šket



 
Najbolj se bojim, da mi bo zmanjkalo želje po napredku, želje po osvojitvi lepega, samo mojega mesta. Kar 
vidim, se, preden pride v moje zavedanje, spremeni v pepel, in vsak sončni žarek je samo opomin, da se je 
začel novi dan. Dan, ko bo treba ponovno doživeti vse prejšnje hude trenutke. Kje se moja pot konča, mi 
je trenutno neznano. Moje življenje je izgubilo vsak smisel, vsak prejšnji načrt za prihodnost je splaval po 
vodi … Mir, ki si ga močno želim, pa še vedno tava nekje daleč stran. 
Zakaj lahko peščica tistih velikih in glavnih odloča o moji usodi, o usodi vseh teh duš v moji množici? Usode 
ne morem vzeti v svoje roke in to me jezi. Želim si, da bi bilo vse drugače … a vendar moja množica gre na-
prej in trenutno je njihova pot moja edina rešitev. Prihajamo, z žalostjo in drugačno vero, za nami ostajajo 
sledi, sledi, ki bodo celotnemu človeštvu v prihodnosti dajale grenak priokus.  

http://abcnews.go.com/International/photos/syria-conflict-in-photos-20112474/image-23631047



N E V A R N O S T 
A L I  … ?

Lara Tepeš

Ves teden že odlašam s pisanjem tega članka; verjetno je to eden izmed najtežjih, ki sem jih morala napisati 
do zdaj. Kot da imam nek odpor do tega, težko mi je ustvariti jasno mnenje o begunski tematiki, težko mi 
je vse skupaj izliti na papir. Ampak čas mi je potekel, rok za oddajo članka je prišel in tako sem se tudi jaz 
končno spravila k pisanju. 
Torej, begunci, migranti, kakorkoli. Že več tednov je to glavna tema vsepovsod - na televiziji, v časopisih, 
pa tudi v pogovorih s prijatelji, družino. Toliko novic, mnenj in vsega, povezanega s to temo, sem prebrala, 
da ne vem več, kaj naj si mislim. Ali so ti begunci, imigranti res tako grozni, slabi? Ali nam res predstavljajo 
nevarnost? Ali pa so to samo resnično ubogi ljudje, ki v upanju na boljšo prihodnost, življenje, bežijo pred 
nevarnostjo v svoji deželi? 
Verjamem, da se je že vsak izmed nas vprašal kaj podobnega.
Sprva je bilo moje mnenje o beguncih vse prej kot pozitivno in nisem kazala nekega sočutja do njih. Ni mi 
bilo preveč všeč, da zdaj oni silijo v naš prostor in si želijo tukaj ustvarjati prihodnost. Saj imajo svojo drža-
vo, kjer lahko živijo. Če pa je že vojna tam tako huda, pa so povsod okoli države, ki so dovolj bogate, da bi 
jih lahko vzdrževale. Zakaj jih pa le-te ne želijo sprejeti? In še vedno me muči vprašanje, zakaj si enostavno 
ne najdejo zatočišča v državah, ki so jim bližje, tam počakajo, da vojna mine in se nato vrnejo nazaj v do-
movino, tako kot so to počeli Bosanci pred leti, ko so bežali pred vojno v svoji državi. 
Ampak kultura, razmišljanje, vrednote na Bližnjem in Srednjem vzhodu so preveč drugačni, da bi lahko 
brez večjih težav razumeli vse, kar se v zadnjih dneh dogaja tako blizu nas. Že od samega začetka me je bilo 
strah, kaj nam vse to prinaša, kaj to pomeni za nas. 
Moji razmisleki se vrtijo med dvema skrajnostma. Kaj če so med migranti in begunci tudi vojaki iz Afga-
nistana in Iraka, ki imajo popolnoma drugačno predstavo o svetu in življenju in prihajajo z namenom, da 
zavladajo Evropi in jih na njihovi poti nič ne ustavi? Potem pa začnem razmišljati v drugi smeri, bolj sočutni, 
poskusim se postaviti v njihovo kožo. Kaj vse so ti ljudje morali pretrpeti, samo da bi sebi, svojim otrokom, 
družinam zagotovili lepše, boljše življenje. Prehodili so kilometre in kilometre, spali na mrzlem, dežju, bili 
so lačni, premraženi. In ko gledam posnetke premraženih in bolnih otrok, ki nimajo ustreznih oblačil, kako 
jočejo, se moja razmišljanja kar ne končajo.
Verjetno tudi vsak od nas želi čim boljše življenje zase in za svojo družino in bi večina od nas bežala pred 
vojno, ki bi bila tako uničujoča za civilno prebivalstvo, kot je vojna v Siriji. 
Še vedno pa nimam najbolj jasnega mnenja o vsem tem, enostavno tega ne zmorem  zapisati, ubesediti. 
Še vedno ostaja vprašanje: ali nam begunci predstavljajo nevarnost ali pa so to ubogi ljudje z upanjem na 
boljšo prihodnost? 

Moji razmisleki se vrtijo 
med dvema skrajnostma.



Bolnišnica al-Kindi, Aleppo. Zgoraj leta 2012 in spodaj leta 2013
Vir: Getty Getty Images



B E G U N E C , 
B E G U N C A , 
B E G U N C I …

Lucija Polajžer, Katja Stojnšek

V zadnjem času se večerna poročila skoraj vedno vrtijo okrog 
beguncev, ki množično prihajajo v našo državo. Ob klepetu 
in kavi, ki naj bi bila sproščena, marsikdo navrže besedo o 
teh in teh ljudeh, ki so nekaterim obrnila življenja na glavo. 
Po radiu poročajo o vlakih, ki množično vozijo begunce v Slo-
venijo. 
Kaj pa to pomeni za našo državo?
Slovenci smo zagotovo opazili problematiko, ki se dogaja pri 
nas. Že tako nas je zelo malo, potem pa se naenkrat vsuje na 
kupe in kupe ljudi. Kam bomo z njimi? Trudimo se, da bi jih 
nastanili v centrih, dajemo jim hrano, vodo in oskrbo, ki jim jo 
lahko nudijo policisti, reševalci in skrbniki.
Ali je pravično, da veliko ljudi pri nas strada, a za te ni poskr-
bljeno tako, kot bi moralo biti? Zakaj se tako trudimo za ljudi, 
ki niso naši? Res je, da so potrebni pomoči, a ne na tak način. 
So nam sploh hvaležni za dobroto, ki jim jo nudimo? Zagoto-
vo niso vsi nasilni in razgrajaški. Si ljudje zatiskamo oči, ko be-
gunci pravijo, da so tako zelo ubogi in nimajo ničesar? Zakaj 
nekateri mečejo hrano in oblačila stran, zakaj za sabo pustijo 
pravo opustošenje? Kje najdejo razlog za to početje? Koliko 
policistov mora biti na delu, da jih popišejo, da jih zavarujejo 
in jih ščitijo, da ne prečkajo drugih mej, ko ne bi smeli? Koliko 
ljudi je z njimi dan in noč, da jih oskrbuje?
Veliko ljudi v Sloveniji nima zaposlitve. Kje bi torej zaposli-
li begunce? Pa ne potrebujejo pomoči tudi naši ljudje? Tudi 
mladi si želijo zaslužiti svoj denar, navsezadnje tudi pri nas 
vlada kriza. Ali lahko to pomeni kaj dobrega? Smo pripravlje-
ni sprejeti njihovo kulturo, so oni pripravljeni sprejeti našo?
Toliko vprašanj si lahko zastavi vsak posameznik. Ogovorov 
pa še kar ni.
Bomo videli, kaj nam bo prinesla prihodnost …

Toliko vprašanj si lahko zastavi vsak posameznik. 
Ogovorov pa še kar ni.



V Z R O K I  Z A 
N A S T A L O 

S I T U A C I J O 
Vito Podgoršek

Vsak dan smo priča številnim informacijam o beguncih, migrantih. Nihče točno niti ne ve, kdo so, zaradi 
kakšnih težav prihajajo k nam v Evropo. 
Tako si različni posamezniki pogosto vsak po svoje, brez resnih argumentov, precej na pamet razlagajo in 
se opredeljujejo, kdo so ljudje, ki prihajajo iz držav Bližnjega vzhoda, Afrike … 
Sam osebno menim, da je večina migrantov z zajetnim premoženjem, čeprav nam mediji večinoma pri-
kazujejo zgodbe pravih beguncev, ki so izgubili prav vse. Po nekaterih ocenah naj bi bilo takih beguncev, 
ki so ostali brez vsega, od 25-30 %. 
Izhodišče za razmislek in oblikovanje mnenj in stališč o beguncih in migrantih je nujno poznavanje 
osnovnih geografskih dejstev o državah, iz katerih jih prihaja večina, in trenutna, pa tudi pretekla politič-
na situacija. 

Med tistimi, ki zdaj potujejo preko Grčije, Makedonije in Srbije v EU in bodo prispeli tudi k nam, je največ 
ljudi iz Sirije, Afganistana in Eritreje. Sirci bežijo pred državljansko vojno, Islamsko državo in Al Kaido. V 
Afganistanu se vrstijo napadi talibanskih upornikov in drugih skupin, tudi Islamske države. V Eritreji vlada 
nad svojimi državljani izvaja silovit teror. Aretacije in mučenje pričakajo begunce, ki jih prisilno vračajo 
predvsem Libija, Egipt in Malta.

Podatki za Sirijo – 22, 85 milijonov prebivalcev (leto 2013), BDP - 40,41 milijarde USD ( 2007)- v času vojne 
se je zmanjšal za 40 %. Glavno mesto Damask.

Prav tako za Afganistan ne obstajajo preverljivi podatki o številu prebivalcev in BDP. Po zadnjih ocenah 
naj bi bilo 30 milijonov Afganistancev, njihov BDP pa naj bi znašal 32 milijard $. Glavno mesto Kabul.

Eritreja je za nas sicer relativno manj poznana država, vsaj po izvoru beguncev, vendar prav tako tudi v 
tej državi ljudje niso zadovoljni z oblastjo. Glavno mesto je Asmara. Eritreja ima 6,4 milijonov prebival-
cev (2013), njihovega BDP pa nisem zasledil. Vendar če vsaj malo poznamo države Afrike, to sploh ni nič 
čudnega. 

Upam, da sem vam v tem relativno kratkem članku uspel vsaj malo predstaviti geografske in gospodarske 
razmere držav, od koder izvirajo begunci, ki so dandanes osrednja tema večine pogovorov.



Urška Podgoršek

Begunci so nedvomno žrtve, ki smo jim dolžni pomagati. Toda kaj je glavni vzrok, da več milijonov ljudi 
sploh beži? 
Kaos na Bližnjem vzhodu – v Siriji in Iraku ter v severni Afriki, predvsem v Libiji – je neposredna posledica 
zahodne – ameriške in evropske politike. 
Kaos je bil na prostoru, od koder prihajajo begunci, ustvarjen načrtno. Kaj je kaos? Neprestano besnenje 
spopadov, ki terjajo nedolžna življenja, nedelujoče države, ki ne zagotavljajo temeljne varnosti, in posledi-
ca takšnega stanja so ljudje, ki se borijo za golo preživetje. Ti ljudje so begunci ali migranti, ki so povzročili 
begunsko krizo. Ne smemo obsojati ljudi, ki bežijo. Oni so žrtve zločinov na različnih nivojih.

Viri:
http://geopolitika.si/2015-09-14-begunci/
http://geopolitika.si/2015-09-03-pribezniki/
http://www.siol.net/novice/slovenija/2015/08/vprasanja_in_odgovori_begunci_v_eu.aspx

 Souq Bab Antakya, Aleppo. Zgoraj leta 2009 in spodaj po napadu 2012. Fotografija: Alamy, Reuters



Več kot polovica beguncev in migrantov, ki že mesece prihajajo z juga, je iz Sirije. Njihov glavni cilj je sever 
Evrope, ustavljajo pa se tudi na območju naše države.
Begunci in migranti prihajajo predvsem z Bližnjega vzhoda (iz Sirije in Iraka), iz Afrike, južne Azije in z za-
hodnega Balkana. Več kot 21 % od vseh beguncev na svetu predstavljajo Sirci, ki so pred vojno zbežali v 
sosednje države.
Begunci iz Turčije in Libanona pa se podajajo proti Evropi, kjer si želijo zgraditi novo življenje. Mnogi od 
njih potujejo tudi skozi Slovenijo. V nadaljevanju bomo pogledali, kakšno pot imajo za sabo in kaj vse jih 
čaka, preden prispejo v »obljubljeno deželo«.
Na dolgo in nevarno pot jih je pognala vojna med uporniki in režimom predsednika Bašarja Al Asada, ki je 
povsem uničila državo. Zahtevala je že več kot 250 000 smrtnih žrtev. Več kot 12 milijonov Sircev je zbežalo 
s svojega doma, od tega so štirje milijoni zbežali v tujino, več kot sedem milijonov pa jih je notranje razse-
ljenih. Mnogi  bežijo tudi pred kruto Islamsko državo.
V Turčiji zanje poskrbijo z begunskimi taborišči, kjer živijo v težkih življenjskih razmerah. Do Turčije že pre-
potujejo 1400 kilometrov. Nato jih pot vodi v Grčijo, kjer se večina odloči za najkrajšo štirikilometrsko vo-
dno pot med polotokom Bodrum in Kosom. Zaradi finančne in gospodarske krize Grčija ne more sprejeti 
tisoče beguncev in migrantov. Iz Grčije se podajo v Makedonijo, kjer 1400 km dodajo še 600 km. Pot iz 
Makedonije se nadaljuje po tirnicah proti Srbiji. Jesen je že obarvala drevesa, noči postajajo hladnejše, zato 
begunci mraz preganjajo ob toplem ognju. Ker je Madžarska na meji s Srbijo zgradila žičnato ograjo, so se 
begunci in migranti še bolj množično preusmerili na Hrvaško. Iz Hrvaške so jih najprej prevažali do meje 
z Madžarsko, nato pa se je pot preusmerila proti Sloveniji, kjer dosežejo schengensko mejo. Od Sirije jih 
loči že okoli tri tisoč kilometrov. Begunci in migranti ne želijo ostati v Sloveniji, mudi se jim proti Nemčiji ali 
drugim severnoevropskim državam, kjer bodo lahko uresničili svoje sanje. V Sloveniji jih evidentirajo, kar 
jih upočasnjuje na njihovi poti. Slovenija jim nudi hrano, sanitarije, oblačila in tudi prenočišča. Do sanjske 
države jih loči še samo ena država – Avstrija. Po naporni in 3000 km dolgi poti končno dosežejo želeno 
državo Nemčijo. 
Nemška javnost se sprašuje, ali je država zmožna sprejeti tolikšno število beguncev in migrantov, veliko 
jih dvomi v to prepričanje. Nemška kanclerka Angela Merkel meni, da je to humanitarna naloga njihove 
države. 
povzeto po: http://www.siol.net/novice/svet/2015/10/pot_begunci_foto_info_zgodba.aspx

P O T  B E G U N C E V 
Aleksandra Kunstek in Alja Križanec

Na dolgo in nevarno pot jih je pognala vojna med 
uporniki in režimom predsednika Bašarja Al Asada, 
ki je povsem uničila državo. Zahtevala je že več kot 
250 000 smrtnih žrtev. 



The Old Souk, Aleppo. 2007 in 2013. Fotografije: Corbis, Stanley Greene/Noor/Eyevine 
Corbis, Eyevine



Z A K A J  S E 
S P O P A D A M O 
Z  B E G U N S K O 

K R I Z O ?
Teja Boršić

“Vsi govorijo, da je Evropa za nas raj. V resnici ni raj, je pa bolje kot nič. Ničesar nismo imeli, v Siriji je huje 
kot v peklu, “ je za novinarje RTV Slovenija pojasnil begunec iz Sirije Homam Mejarih.

Kako smo prišli do te točke? Zakaj se je ravno sedaj toliko beguncev  in ekonomskih migrantov  odločilo za 
pot v Evropo? Kakšni so razlogi za begunsko krizo v Evropi?

Za to, zakaj je prišlo do begunske krize,bi lahko podali nekaj večjih vzrokov.

Prvi in prav gotovo največji razlog, zakaj je sedaj v Evropi toliko beguncev, je vojna v Siriji. Vojna divja že 
štiri leta in nič ne kaže na to, da se bo kmalu končala. Do zdaj je v tej vojni umrlo že več kot 250 000 ljudi, 
zato dejstvo, da veliko ljudi želi pobegniti s tega območja, ni veliko presenečenje. Brez vala Sirijcev bi bilo 
število beguncev v letošnjem letu enako lanskemu število, velik val sirskih izseljencev pa je tako to število 
povečal kar za dvakrat.  

Kot drugi razlog lahko navajamo dejstvo, da je pot do Evrope postala lažja, kot je bila nekdaj. Do pred krat-
kim je bila najprimernejša pot za begunce morski prehod iz Libije v Italijo. Veliko manj nevarna in krajša 
pot pa obstaja še iz Turčije v Grčijo, ampak te poti zaradi raznih blokad begunci in ekonomski migranti iz 
Pakistana in Bangladeša niso mogli uporabljati. Za tem, ko je Makedonija spustila ostre ukrepe, ki so bili 
namenjeni preprečevanju vstopa beguncem in migrantom, se je ta lažja pot čez Balkan odprla in veliko 
ljudi je začelo v Evropo potovati ravno po tej poti.



Ker se je zdaj odprla pot skozi Grčijo na Balkan, so se spustile tudi cene poti v Evropo. Včasih so morali emi-
granti za pot plačati 5000 do 6000 $, danes se cena giblje med 1000 in 1500 $. Pred odprtjem t. i. balkanske 
poti so bili v ceno všteti stroški poti in delo tihotapcev, ki so begunce na skrivaj prevažali v Evropo. Ker se 
jim sedaj ni potrebno več skrivati, so cene nižje, saj je delo tihotapcev bistveno lažje. To pomeni, da si lahko 
več ljudi, ki so za potovanje že tako ali tako varčevali, pot lahko tudi privošči.

Četrti razlog za krizo je tudi vreme. Veliko ljudi si želi, da bi pot v Evropo končali še pred zimo, saj je pot čez 
morje v nezimskem času varnejša. Prihod zime bi lahko vsekakor zmanjšal vale prihodov beguncev.

Naslednji vzrok, da se je toliko emigrantov podalo v Evropo, je pogojevala tudi velika dobrodošlica v Nem-
čiji. Ogromne številke prihodov beguncev so že bile na vidiku, ko je nemška kanclerka Angela Merkel na-
povedala, da je Nemčija pripravljena začasno ponuditi prebivališče izseljencem. Velikemu valu sirskih be-
guncev so se v tem času tako začeli množično pridruževati še ekonomski migranti iz drugih držav. 

To, da je veliko prebežnikov moških (po nekaterih podatkih celo več kot 70 %), lahko povezujemo z dej-
stvom, da je sirski predsednik Bašar al Asad uzakonil, da se morajo v Siriji v vojsko vključiti vsi moški mlajši 
od 30 let. Seveda se temu želi izogniti čim več ljudi.
Eden od razlogov, da v Evropo potuje toliko beguncev, je zagotovo tudi dejstvo, da niti enega mesta za 
izseljence niso ponudile Rusija, Japonska, Singapur, Južna Koreja in zalivske države (Katar, Združeni arabski 
emirati, Savdska Arabija, Kuvajt in Bahrajn). 

Kdaj se bo begunska kriza končala, kako bomo rešili probleme na Bližnjem vzhodu, kako se bomo spopa-
dali s problemi, ki so jih prinesli veliki navali beguncev in kako bo vse to vplivalo na nas, pa bo pokazal čas.

Viri:

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/18/8-reasons-why-europes-refugee-
-crisis-is-happening-now/
http://www.rtvslo.si/svet/zakaj-je-prislo-do-begunske-krize-ravno-zdaj-i-del/373867 

1 Begunec je vsaka oseba, za katero obstaja utemeljen strah, da bo v svoji matični državi preganjana zaradi rase, vere, narodne pripa-
dnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali političnemu prepričanju in se zato ne želi vrniti v državo, saj nima njenega varstva 
(Ženevska konvencija). 
2 Ekonomski migrant pa zapusti državo prostovoljno z namenom iskanja dela v tuji. Domov se lahko vrne kadar koli, zato ne potre-
buje mednarodne zaščite.

http://abcnews.go.com/International/photos/syria-conflict-in-photos-20112474/image-23631047



K A K O  L A H K O 
S A M  P O M A G A M 

V  N A S T A L I 
S I T U A C I J I ?

Manca Posilović

Možnosti za pomoč je veliko, vendar se moramo 
te situacije čim bolj resno zavedati in premisliti, 
kaj lahko ukrenemo mi sami. Tukaj je navedenih 
nekaj možnosti, kako lahko prispevamo in poma-
gamo k rešitvi in olajšanju begunske krize:
Begunci potrebujejo hrano, zato zbirni centri in 
ostale organizacije prosijo za pomoč pri zbiranju. 
Najbolj priporočljiva je konzervirana hrana, suha 
hrana pripravljena za uživanje (suho sadje, kre-
kerji, prepečenec, oreščki) konzervirano sadje in 
zelenjava.
Za osebno higieno so zelo zaželeni higienski pri-
pomočki (mila, šamponi, zobne ščetke, zobne pa-
ste, damski vložki, vlažilni čistilni robčki, toaletni 
papir) ter sanitetni material (gaze, povoji, obliži, 
kompleti prve pomoči, mazila za rane …).
Ker so številni begunci tudi otroci, so nujno po-
trebne plenice, mleko v prahu, tople obleke, igra-
če, …
Zaradi bližajoče se zime in nižjih temperatur so 
vsekakor nujni razni debelejši kosi oblačil, npr. 
puloverji, udobna obutev, gumijasti škornji, pele-
rine, bunde, vetrovke, nogavice in spodnje perilo.
Pomagamo pa ne le z materialnimi stvarmi, tem-
več tudi s prostovoljnim delom. Npr na mejnih 
prehodih in zbirališčih je zaželena pomoč pri raz-
deljevanju hrane.
Seveda lahko pomagamo še na več načinov, tukaj 
je navedenih le nekaj. 
Če bomo združili vsi skupaj svoje moči, nam bo 
zagotovo  uspelo premagati nastalo situacijo. 

Urša Čobec

Smo sredi begunske krize, ko vsak dan v Slovenijo 
vstopi več tisoč beguncev. Ti so lačni, prestrašeni, 
premraženi, potrebni oblačil in varnega zavetja, 
posledično pa tudi vznemirjeni in nepotrpežljivi. 
Zato se humanitarne organizacije na vse prete-
ge trudijo beguncem omogočiti vsaj en hladen 
obrok na dan in izdelke za higieno ter sanitetne 
pripomočke. 
Ker pa se skladišča humanitarnih organizacij hitro 
praznijo, le-te prosijo za pomoč vse prostovoljce, 
med katerimi smo tudi dijaki in profesorji ŠCRS. 
Vsak izmed nas lahko za begunce nameni kak kos 
oblačila, ki ga več ne uporablja. Zelo dobrodo-
šla so topla oblačila in obutev za ženske, moške 
in otroke. Zbirajo tudi hrano za dojenčke, najbolj 
so dobrodošle kašice in ostala hrana, ki ima dalj-
ši rok trajanja, za odrasle pa so najbolj primerne 
ribe, saj so za begunce, ki so muslimanske vere, 
najbolj sprejemljive. Ker pa ponoči temperatura 
ni več najbolj ugodna za spanje na prostem, zbi-
rajo tudi odeje, spalne podloge, manjše šotore 
in spalne vreče. Seveda pa lahko namenimo tudi 
kakšen evro na račun humanitarnih organizacij in 
pomagamo s finančne strani. Vsaka pomoč šteje 
in je v ogromno pomoč beguncem, saj smo sku-
paj močnejši.
VIR:
http://www.24ur.com/novice/slovenija/na-terenu-okrepljeno-stevilo-pro-

stovoljcev-humanitarne-organizacije-se-naprej-zbirajo-pomoc.html
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I N T E R V J U  Z 
M O J C O  Ž E R A K

Ela Tišma

V preteklih mesecih je pogosta tema, ki pritegne našo pozornost ‘’be-
gunska kriza’’, o kateri veliko izvemo preko medijev, prijateljev, znancev, 
družine … Na ta način si ustvarjamo mnenja, takšna in drugačna, za-
nima pa me, kaj bi izvedeli od nekoga z drugačno perspektivo pogleda 
na dogajanje. Iz prve roke ga je spremljala prostovoljka Mojca Žerak, za 
katero imam nekaj vprašanj, ki nam bodo problematiko predstavile v 
drugi luči.

Kdaj in kako si se prvič srečala z novico o beguncih, 
kakšna je bila tvoja reakcija?
Situacija z begunkami in begunci je direktno povezana s situacijo na Bližnjem vzhodu in v drugih delih 
sveta, kjer so zahodne države z ZDA na čelu izvajale intervencije z namenom širjenja demokracije in pred 
tem še za širjenje gospodarskih trgov. Gre za procese, ki trajajo že desetletja. Ne gre le za vojaške interven-
cije, ampak tudi za širjenje gospodarskega trga iz držav na Zahodu (EU in ZDA) v države, ki so postale del 
svetovnega gospodarskega trga preko procesa globalizacije. Za razlago celotne situacije tukaj verjetno 
nimamo prostora, ampak končni rezultat je bil popolna destabilizacija več držav, ne le Sirije, o kateri slišimo 
največ, ampak tudi Afganistana, Iraka, Eritreje in drugih afriških ter azijskih držav. Še preden se je vse to 
začelo v državah Azije in Afrike, so se podobni procesi, spet pod taktirko ZDA, odvijali v Južni Ameriki. Ko 
so pred slabim letom dni ljudje začeli množično prihajati v Evropo, tisti, ki smo spremljali situacijo že od 
prej, nismo bili presenečeni. Težko bi rekla, da je šlo za novico, ampak prej za nekaj pričakovanega. Mora-
mo vedeti, da je v državah, kot so Jordanija, Pakistan in Turčija, že po več kot milijon begunk in beguncev, 
natančneje v Turčiji 1,6 mio, v Pakistanu 2,3 mio in v Jordaniji 2,5 mio. Za Jordanijo to npr. predstavlja že 25 
% prebivalcev, prav tako je v Libanonu že 20 % ljudi, ki so begunke in begunci. Za evropsko prebivalstvo 
je prihod ljudi k nam morda res presenečenje, ampak le vprašanje časa je bilo, kdaj v državah, ki so malen-
kost bolj stabilne in bliže najbolj kriznim območjem, ne bo več kapacitet za vse ljudi, ki bežijo in bodo le-ti 
začeli prihajati v Evropo. Prav tako moram tukaj poudariti še to, da življenje v zgoraj naštetih državah za 
begunke in begunce ni čudovito, poskrbljeno je le za njihovo golo preživetje, v teh državah ti ljudje nimajo 
prihodnosti. Nujno se mi zdi tudi odgovoriti na očitek, ki ga marsikdo poda, zakaj ne gredo npr. v Savdsko 
Arabijo? Savdska Arabija je ena izmed najmanj demokratičnih držav na svetu in ena izmed tistih, ki krši ve-
liko človekovih pravic. Samo letos je bilo v Savdski Arabiji izvedenih že več kot 100 javnih usmrtitev. Režim 
v tej državi je skorajda takšen kot tisti, pred katerimi ljudje bežijo. 
Pa še to, težko bi izrazila svojo jezo nad premierjem Mirom Cerarjem, ki je trdil, da je bil prehod ljudi skozi 
Slovenijo nepričakovan, kajti že tisti, ki smo najprej samo bežno spremljali situacijo, smo vedeli, kaj se bo 
zgodilo in da nekdo na tako visoki politični funkciji, kot je on, trdi, da je bilo to presenečenje, je naravnost 
bizarno. 



Kako si se znašla med sodelujočimi prostovoljci tiste-
ga dne/tiste dni?
S študentsko Iskro, društvom, katerega predsednica sem (www.studentska-iskra.org; FB: Iskra – facebook.
com/iskra.org), smo tudi del Protirasistične fronte brez meja. Gre za skupino organizacij in posameznic ter 
posameznikov, ki smo se organizirali okoli begunske situacije. Preko Protirasistične fronte se je izoblikova-
la tudi terenska skupina, torej prostovoljke in prostovoljci, ki smo, ko smo le uspeli, odšli delat na mejna 
območja. Jaz najprej nisem načrtovala odhoda na meje, ker poleg službe, študija in aktivnosti v Iskri res ne 
ostane skoraj nič časa. Sem pa imela za spremembo ravno prost vikend in ko sem preko medijev spremljala 
dogajanje v Sloveniji, sem preprosto morala iti preverit na lastne oči. To, kar sem videla tisto noč, ko sem šla 
prvič na teren na južno mejo (Rigonce, Brežice in Dobova), me je zaznamovalo za celo življenje. Ne morem 
opisati občutkov jeze, razočaranja in obupa, ki so me prevzeli, ko sem videla ogromne skupine, po več tisoč 
ljudi, premražene, prestrašene, izgubljene, brez kakršnihkoli informacij (veliko jih npr. sploh ni vedelo, da 
so že v Sloveniji) … Ti prizori ljudi, zaprtih za ogradami, obkoljenih z vojsko in policijo, na njivi, zunaj, brez 
strehe nad glavo, brez česarkoli na tleh, na kar se bi lahko vsaj usedli … Brez hrane, vode, primerne obutve, 
oblačil … To so bili prizori, ki smo jih vajeni iz učbenikov za zgodovino, pod opisi koncentracijskih taborišč 
in ne nekaj, kar bi pričakovali v 21. stoletju v Evropski uniji. Do teh ljudi se naše oblasti obnašajo, kot da 
niso ljudje. Vidijo jih kot neko gmoto, ki jo morajo nekam prestaviti in poskrbeti, da, če je le mogoče, v pro-
cesu nihče ne umre, ker to bi pa res bilo grdo … Ljudem nihče ne pove, kje so, kako dolgo bodo tam, kam 
gredo potem, kako bo potekala registracija, humanitarne razmere so katastrofalne. Ko sem bila nazadnje 
na južni meji, ni bilo tušev oz. nasploh dostopa do tople vode, ni bilo dovolj prostora za vse v ogrevanih 
šotorih in tako so ljudje, tudi otroci, morali prenočiti zunaj, v blatu. Resnično, če ne vidiš na lastne oči, si te 
grozote ne moreš predstavljati. In vse naokoli oboroženi vojaki in vojakinje, policistke in policisti v oklepih, 
ki »varujejo« ljudi, ki so travmatizirani zaradi vojne, od katere bežijo, mi jih pa pričakamo z oklepnimi vozili 
in brzostrelnim orožjem?!!?

Kakšno je bilo tvoje delo?
Moje delo je bilo zelo raznovrstno. Sicer smo se registrirali preko civilne zaščite, ampak smo potem delo-
vali popolnoma avtonomno in ne pod okriljem organizacij. Poskušali smo zapolniti praznino, ki je nastala 
zaradi katastrofalne organizacije na terenu. Prvo noč, ki sem jo preživela v Rigoncah, na tistem območju 
sploh ni bilo nobene humanitarne organizacije, ampak samo vojska in policija. Tam smo bili mi, samoor-
ganizirani prostovoljci in prostovoljke, edini, ki smo nudili kakršnokoli pomoč. To pomeni dajanje hrane, 
vode, oblačil, obutve, odej, pogovori z ljudi, nudenje osnovnih informacij o lokaciji in o nadaljevanju njiho-
ve poti, klicanje rešilca, ko nekdo nujno potrebuje zdravstveno pomoč, ki je v Rigoncah takrat prav tako ni 
bilo. Nato sem eno noč v Šentilju nekaj ur preživela v šotoru, kjer je zaradi zdravstvenih težav ostalo nekaj 
deset ljudi in se igrala z otroki, se pogovarjala z ostalimi in preprosto le bila človek do ljudi. Res je grozen 
občutek, ko vidiš, koliko jim pomeni, ko se končno nekdo obnaša, kot da so ljudje, nam enaki (ker res so!!!). 
Ko je nekdo tako iskreno vesel tega, da ga razumeš kot človeka, se res vprašaš, kdaj mu je nazadnje kdo 
dal tak občutek … Počela sem torej vse, od razdeljevanja pomoči, do iskanja zdravstvene pomoči, nudenja 
informacij, tudi opominjanja nekaterih vojakinj in vojakov ter policistk in policistov, ki so včasih presenetili 
s kakimi rasističnimi izjavami. 

 To, kar sem videla tisto noč, ko sem šla prvič na teren 
na južno mejo (Rigonce, Brežice in Dobova), me je za-
znamovalo za celo življenje.



Če bi opisala vzdušje, v katerem si pomagala, bi iz-
brala katere tri besede?
V bistvu bi izbrala le dve besedi - Evropa Umira.

Katero množično razmišljanje o beguncih se ti zdi, v 
primerjavi s tvojo izkušnjo, najbolj zgrešeno?
Ah, teh razmišljanj je več. Za začetek morda to, da smetijo in odklanjajo hrano, v ekstremnih primerih 
marsikdo uporabi celo oznako, da se obnašajo kot živali … Takšna razmišljanja so grozljiva, ne samo ker so 
zastavljena na napačnih predpostavkah (smeti za njimi ostajajo zato, ker ni poskrbljeno za osnovno infra-
strukturo in komunalo, ker ni smetnjakov, kamor bi lahko odvrgli smeti, in ker je na zelo majhnih območjih 
zaprtih dolgo časa veliko število ljudi; hrana za njimi ostaja zato, ker jih kar naenkrat prestavijo z enega 
območja drugam, policija kriči nanje: GO, GO, GO! in ljudje prestrašeni vstanejo, pograbijo le najnujnejše 
in odhitijo, kamor jih pač usmerijo, ne da bi vedeli kam …), ampak tudi zato, ker je to pojmovanje ljudi kot 
neljudi, nekaj, kar poznamo iz zgodovine. Temnopolti včasih niso bili razumljeni kot svetlopoltim enaki, v 
času pred in med drugo svetovno vojno Judje in kasneje tudi npr. Slovani niso bili razumljeni kot ljudje … 
Taka razmišljanja imajo lahko grozljive posledice in bojim se, da se ljudje, ki jih razširjajo, tega ne zavedajo. 
Drugo razmišljanje, ki je prav tako sporno, pa je, da jih ne moremo sprejeti »vseh«. Prvi pretresljiv podatek 
je ta, da je na celem svetu 50 mio begunk in beguncev (večina jih je seveda v Afriki) in »vsi« tako ali tako ne 
zmorejo in ne bodo prišli do Evrope. Na poti do Evrope je po nekaterih izračunih nekaj mio ljudi. Evropska 
unija ima 500 mio prebivalk in prebivalcev. Če bi sprejeli kar 5 mio ljudi, bi to predstavljalo zgolj 1% celo-
tnega prebivalstva! Če je EU nesposobna sprejeti relativno malo število ljudi, ne vem, zakaj sploh imamo 
to »skupnost«. 

http://abcnews.go.com/International/photos/syria-conflict-in-photos-20112474/image-23631047



Kaj te je med delom najbolj presenetilo, v pozitivnem 
ali negativnem smislu?
Najbolj me je presenetila slaba organizacija na terenu, grozna oz. sploh neobstoječa koordinacija med 
policijo, vojsko in humanitarnimi organizacijami ter civilno zaščito. Nihče ni vedel ničesar: kdaj bodo kate-
ro skupino prestavili kam, kdaj in kje bi naj dobili hrano in vodo, nihče ni vedel, komu in kdaj je dovoljen 
dostop kam … V glavnem, popoln kaos, čeprav v medijih beremo, kako so »oskrbeli« skupino begunk in 
beguncev, jim nudili zdravstveno in humanitarno oskrbo. Sama sem na lastne oči videla slovenskega reše-
valca, ki je odklonil nudenje zdravstvene pomoči beguncu, ki je ležal na tleh brez zavesti in se tresel, kot da 
je na elektriki. Reševalec, ki smo ga prosile, naj pomaga človeku, je rekel, da to območje ni naša (slovenska) 
pristojnost, ampak avstrijska (to je bilo na medmejnem območju v Šentilju). Ko smo hitele na avstrijsko 
stran, pa so nam rekli, da je to slovenska pristojnost … Na koncu se je našel slovenski reševalec, ki je oskr-
bel človeka, ampak res smo se morale potruditi, da je do tega prišlo. Ja, najbolj sem bila presenečena nad 
neorganiziranostjo na terenu. Mlad fant iz Sirije, ki nam je pomagal prevajati, mi je rekel, da ne more verjeti, 
da je Evropa v tako katastrofalnem stanju, da za Evropo prihod teh ljudi predstavlja tak šok. Vprašal me je, 
kaj bi bilo, če bi se tukaj zgodila res velika naravna nesreča. A bi šli do ljudi in jim rekli: »Počakajte, bomo 
že!« in bi jih pustili neoskrbljene in brez strehe nad glavo, medtem ko bi se politiki med sabo kregali, kdo je 
kriv za nesrečo? No, na vprašanje mu nisem upala odgovoriti, ker je bila prva stvar, na katero sem pomislila, 
da se bojim, da če bi šlo za »naše«, ne bi bilo tako slabo … 

Je tematika begunstva povezana s tvojo izobrazbo; 
kateri študij si si izbrala?
Hehe, zanimivo vprašanje … Ne, ni neposredno povezana z mojo smerjo študija. Študiram namreč ko-
munikologijo – medijske in komunikacijske študije na FDV. Fokus mojega študijskega programa so torej 
mediji, medijska produkcija, občinstva, politika v ozadju medijev, ekonomski pogoji, v katerih nastajajo 
mediji itd. Si pa s tem vprašanjem odprla še eno problematično polje. Moja študijska smer je na Fakulteti 
za DRUŽBENE vede in družbene vede so zelo širok pojem, na naši fakulteti pa v bistvu močno primanjkuje 
ravno tega, DRUŽBENIH VED. Da pojasnim na primeru svojega študija: ne moreš razumeti in misliti me-
dijev, ne da razumeš, v kakšni družbi živimo, kako takšna družba nastaja, kako nastanejo posamezniki, ki 
pišejo in berejo medije znotraj neke družbe, ne moreš misliti medijske produkcije, ne da razumeš politične 
in ekonomske procese v ozadju. No, jaz sem vso to znanje, ki ga nisem pridobila na fakulteti, pridobila z 
drugimi izobraževanji predvsem preko Iskre. Iskra je namreč organizacija progresivnih študentk in študen-
tov, ki opozarja in se poskuša boriti proti težavam, s katerimi se študentke in študentje ter mladi nasploh 
soočamo znotraj našega sistema. Ampak za to, da lahko najprej identificiraš te probleme in da jih znaš 
pravilno razumeti ter analizirati in razmišljati o alternativah, potrebuješ znanje o družbi in sistemu samem. 
Zato sami organiziramo raznorazna izobraževanja s pomočjo profesoric in profesorjev ter drugih druž-
benih znanstvenic in znanstvenikov, ki so opazili iste težave v izobraževalnem sistemu in nam pomagajo 
zapolniti ta manko znanja. 

Če bi opisala vzdušje, v katerem si pomagala, bi iz-
brala katere tri besede?

V bistvu bi izbrala le dve besedi - Evropa Umira.



https://www.pinterest.com/pin/431853051743785066/



Je kakšen dogodek, trenutek, dejanje, ki se ti je ob prostovoljstvu vtisnil globoko v spomin?
Joj, za vedno si bom zapomnila tisto skupinico otrok, ki sem jih spoznala v Šentilju. Niso znali angleško, 
jaz pa seveda tudi ne arabsko, ampak ravno tam se je pokazalo, kako minimalne so razlike med »nami« in 
»njimi« (zelo težko mi je uporabljati ti kategoriji »mi, oni«, ker ravno iz takega razumevanja ljudi kot nam 
drugačnim izhajajo rasizem in druge ksenofobije; seveda obstajajo razlike v različnih kulturah, ampak no-
bena kultura ni »prava«, »popolna«, temveč so enakovredne, vse pa so le sistemi izmislekov, preko katerih 
osmišljamo svet okoli nas). Otroci so me najprej gledali od daleč, en majhen lump, ki je bil malo bolj pogu-
men od ostalih, pa je prišel bliže, in potem sva se začela žgečkati in smejati. Kmalu sta se nama pridružila 
njegova sestrica in bratec, ostali otroci pa so od daleč opazovali … Potem sem od predstavnika civilne 
zaščite dobila nahrbtnik poln igrač in ko sem jih razdelila med njih, se je začela prava zabava! Pred tem je 
bil šotor tih in otožen, potem pa smo s temi malimi srčki naredili cel direndaj in izrazi na obrazih vseh ljudi, 
ki so bili zraven, so se spremenili iz utrujenih in naveličanih v vesele in nasmejane. Čeprav nismo govorili 
istega jezika in fant, ki je najprej prevajal, je kar hitro zaspal, smo skupaj povečerjali, si izmenjali kontakte, 
se poslikali … Presenečena sem bila nad tem, da so imeli v sebi še vedno nekaj veselja, čeprav so se jim 
življenja že davno porušila. Vsi, ki sem jih spoznala med delom, so zelo radi govorili o svojih državah, o tem, 
kako je bilo tam lepo, preden se je začela vojna, kaj so počeli pred tem. Nekateri so študirali, drugi delali, 
vsi s tako radostjo govorijo o svojih življenjih pred vojno, ko pa pride do vojne, vsi obmolknejo. Samo en 
fant iz Afganistana se je malenkost razgovoril o tem, kako je danes tam. Nihče drug ni želel govoriti o tem, 
čeprav sem govorila z mnogimi. Nikoli ne bom pozabila ženske, ki se je s hčerko vračala od zdravnika (to je 
bilo v Brežicah) in je bila čisto izgubljena, policistka pa tudi ni vedela, kako in kam jo pospremiti. Razlagala 
je, da je bila včasih stevardesa in kako ji je bila njena služba res všeč, potem pa je rekla samo še: »And then 
the war started …« in iz oči so se ji naenkrat ulile solze …

Bi pa za konec želela vse, ki imate kakršnekoli dvome ali vprašanja glede begunske situaci-
je, preusmeriti na spletno stran www.begunci.net, ki smo jo z Iskrašicami in Iskraši postavili 
z namenom širjenja dejstev in razbijanja stereotipov ter mitov o begunkah in beguncih.



R A Z M I Š L J A N J A 
D I J A K O V  N A Š E 

Š O L E
Zbrala: Pia Novak

Begunci. Glavna tema vseh medijev. Nerad prebiram, poslušam oziroma gledam poročila, saj zaradi njih 
drastično pade moje razpoloženje. Vsakodnevno se okoli nas vrtijo novice (resnične ali neresnične), ki spre-
menijo še tisti delček pozitivnega razmišljanja in dojemanja sveta v negativno zgodbo. Vsekakor je prav, da 
vemo, kaj se dogaja okoli nas, a sam osebno raje preskočim strani v časopisu o gospodarski krizi v Sloveniji 
in se raje zadržim na strani s športno vsebino. Tako sem nekaj časa podobno počel tudi z novicami, ki so se 
dotikale zgodb o beguncih. A vendar so me nekateri navedeni podatki pritegnili k podrobnejšemu branju. 
Prebral sem članke, ki so govorili in spodbujali k humanitarnim dejanjem in darovanju, prav tako pa sem 
naletel na članke, ki beguncem niso prizanašali in jih označevali tudi za teroriste. Še več, nekateri celo 
pravijo, da je begunska kriza le del velikega načrta, katerega cilj je propad Evrope.
Zraven vseh možnih teroristov, ki naj bi bili pomešani med ostale begunce, je med begunci tudi del ljudi, ki 
so ostali brez svojih domov, služb in stvari, ki so nujno potrebne za normalno življenje. Menim, da je prav, 
da jim pomagamo po svojih najboljših močeh, saj si ne predstavljam, da bi sam moral pod prisilo zapustiti 
svojo državo in oditi v neznano, pri tem pa bi še naletel na ljudi, ki so zaradi svojih prepričanj nesramni, 
hudobni ali celo nasilni do mene oziroma moje družine.
DAVID DRAME

Menim, da bi se morali v nastalo situacijo bolje poglobiti in dobro razmisliti, kako ukrepati in se ne kar 
‘’zaleteti’’ v nespametne ukrepe. Predvsem se mi zdi nepravilno, da mislimo samo nase in svoje potrebe po 
miru v državi, ne pa na begunce in na njihovo počutje. Morali bi se zamisliti in postaviti v njihovo’’ kožo’’, 
kako se oni počutijo, kako bi bilo nam in kaj bi mi naredili v njihovi vlogi. Prav tako bi se morale države, ki 
so v tej situaciji, med seboj bolje povezati in si pomagati, ne pa si med seboj nasprotovati in gledati vsaka 
na svoje interese, pri tem pa pozabiti na begunce, ki so prav tako ljudje kot mi vsi.
MANCA POSILOVIĆ

Kdo sploh so begunci? Kaj človeka prisili v to, da zapusti svojo državo? 
Bi se jih morali bati? Ali jih naj sprejmemo? Razpeta med nehumanimi 
dejanji in napovedmi terorističnih združb ter prestrašenimi ljudmi sol-
znih oči sem mnenja poiskala tudi pri nekaterih dijakih.



Ne morem si predstavljati, kako se je podati iz domačega 
okolja, da bi svoji družini priskrbel boljše življenjske po-

goje, predvsem mir. Že glede na vsa poročila menim, da tem 
ljudem ni niti malo lahko. Kljub temu pa si vsak vseeno to situ-
acijo z begunci razlaga drugače. Predvsem zaradi strahu pred 
prihodnostjo, torej zaradi vseh ČE in KO scenarijev. Vendar 
bodo vsi ti ČE-ji in KO-ji morali počakati. Res je, da so možni 
mnogi scenariji (dobri in slabi) in verjamem, da jih bomo lah-
ko odigrali, a šele, ko se bo videlo, na katerem peronu bo usta-
vil vlak.

VALENTINA BEK




