MEDNARODNI MAGISTRSKI ŠTUDIJ NA PODROČJU ZDRAVJA IN SOCIALNEGA VARSTVA
MIGRANTOV/ MIGRANTK IN PRIPADNIKOV/ PRIPADNIC ETNIČNIH MANJŠIN

Pobudo za sodelovanje pri razvoju mednarodnega magistrskega programa z delovnim naslovom »Zdravje in socialno varstvo migrantov in
manjšin« so dali kolegi z univerze v Utrechtu na
Nizozemskem. Udeležili sva se prvega sestanka
delovne skupine (4.-6. februar 2005), ki razvija
predmetnik. Odzvali so se predstavniki univerz
zahodne in vzhodne Evrope (Belgije, Danske,
Italije, Litve, Madžarske, Nemčije, Poljske, Portugalske, Španije in Velike Britanije) z različnih
študijskih smeri, kot so socialno delo, medicina,
sociologija, psihologija, pedagogika in antropologija. Na univerzah v Kentu, Utrechtu in Orebru
poteka dveletni evropski magistrski študij »Migracije, duševno zdravje in socialno varstvo« že
od leta 2000, letos pa se jim je pridružila tudi
berlinska Alice Salomon Fachhochschule. Gre
torej za geografsko in vsebinsko širitev že obstoječega mednarodnega magistrskega študija.
Temeljni cilji projekta so:
• razširiti mrežo sodelujočih univerz na 10
do 15 držav
• razviti predmetnik mednarodnega magistrskega študija z delovnim naslovom »Zdravje in
socialno varstvo migrantov in manjšin« s skupno
vsebino in kriteriji ocenjevanja
• predvideti način izvajanja mednarodnega
študija tudi z elektronskimi metodami učenja.
Diskusije in dogovori delovnega sestanka so
večinoma potekali o dveh tematskih sklopih.
Prva diskusija se je osredotočala na pogoje dela
in načine sodelovanja delovne skupine ter vprašanja glede pridobivanja finančnih sredstev.
Druga diskusija je bila bolj vsebinska in je
obravnavala vprašanja o razmerah za migrante
in etnične manjšine v posameznih državah, komu
bi bil študijski program namenjen, kako bi se
izvajal ipd. Udeleženci in udeleženke smo drug
drugemu predstavili lokalne razmere o položaju

migrantov in etničnih manjšin in dosedanje aktivnosti fakultet na tem študijskem področju.
O vsebini mednarodnega magistrskega študija smo se strinjali, da bo program vseboval
različne teoretske perspektive in koncepte
(prisilne) migracije, multikulturalizma oziroma
transkulturalizma, etike skrbi in konkretno znanje za ravnanje v smislu metod dela in razvoja
zdravstvenih in socialnovarstvenih sistemov in
služb, ki bodo dostopni in primerni tudi za migrante in migrantke in pripadnike in pripadnice
etničnih manjšin. V primerjalnih analizah bi se
še posebej osredotočili na vprašanje, kako podpreti ženske in otroke. Posredni cilj je prispevati
k demokratizaciji in pluralizaciji javnih teh služb,
njihovi boljši odzivnosti na raznovrstne potrebe
različnih skupin uporabnikov. K temu bi pripomogla kritična refleksija konceptov in praks.
Predmetnik bomo razvijali hkrati z njegovim
pilotskim izvajanjem, kar pomeni, da bodo
študenti in študentke aktivni pri razvoju in določanju vsebin posameznih predmetov. To predpostavlja sodelovanje študentov in študentk, ki
so že zaposleni oziroma aktivni v organizacijah
na področju migracij in etničnih manjšin, ali
tistih, ki so pripravljeni poglobljeno terensko
raziskovati. Pomembno načelo je tudi, da mora
program zagotoviti udeležbo samih migrantov
(beguncev, prosilcev za azil), Romov in pripadnikov drugih etničnih manjšin.
Ena od značilnosti sedanje delovne skupine
je njena kulturna raznoličnost, saj smo sodelujoči iz različnih držav in nekateri so tudi
sami pripadniki etničnih manjšin. Poleg tega
je delovna skupina odraz različnih disciplin
in pristopov in mešanica ljudi s praktičnih in
akademskih področij dela. Čeprav smo vsi prišli kot predstavniki in predstavnice univerz,
pa so nekateri primarno zaposleni v socialnih
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ali zdravstvenih službah, kjer se vsakodnevno
srečujejo s konkretnimi potrebami in pogosto
stiskami beguncev, migrantov in pripadnikov
etničnih manjšin.
Delovni sestanek je potekal v prijetnem vzdušju, med neformalnimi izmenjavami izkušenj in
interesov. Veliko tem je ostalo nedorečenih, na
primer realne možnosti akreditacije programa

v posameznih državah in časovni mejniki izvedbe posameznih nalog. Ne glede na končni
izid zastavljenega projekta pa bo fakulteta za
socialno delo v prihodnosti vzpostavila podiplomski študijski program na področju migracij
in etničnih manjšin.
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