Vesna Leskošek
GLOBALNE NEENAKOSTI

Dr. Vesna Leskošek je docentka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in aktivistka v boju
proti družbenim neenakostim.
Avtorica se v članku ukvarja s temeljnimi spremembami družbenega življenje, ki so nastale kot posledica procesa globalizacije. Pri tem naslavlja zlasti korporacijsko globalizacijo, ki vzpostavlja vedno
večje razlike med bogatim Severom in revnim Jugom. Poudari tiste mehanizme procesa, ki imajo
največje učinke na povečevanje revščine. Še zlasti je pozorna na privatizacijo in spremembe v delovnih
odnosih. Ugotovi, da se temeljne spremembe političnega življenja odvijajo na ravni demokratičnih
načel, ki vplivajo na spremembo politike. V svetu se je zgodil obrat od načela enakosti, ki je bil podlaga politik po drugi svetovni vojni, ko so k temu načelu prišteli še socialno pravičnost, solidarnost
in svobodo ter tako omogočili razvoj socialne države, k načelu razlikovanja. Enakost je zagotavljala
dostojno preživetje vsem državljanom in državljankam, načelo razlikovanja pa je značilno za nov
družbeni red, ki nastaja kot posledica korporacijske globalizacije, in ustvarja ozračje, v katerem
nastajajo razlike med državljani prvega in drugega reda, še pogosteje pa razlike med ljudmi brez
papirjev in ljudmi s papirji. Ključno vlogo v zagotavljanju enakosti avtorica pripiše socialni državi.
Ključne besede: socialna država, enakost, pravičnost, neoliberalizem.
Darja Zaviršek
TLEČI RASIZMI ZAHODNIH DEMOKRACIJ

Dr. Darja Zaviršek je izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani.
Članek prikaže razvoj in značilnosti rasizma na Nizozemskem, ki v globalizacijski soodvisnosti in
»pomanjšanih« geografskih razdaljah vpliva na dogajanje v drugih evropskih družbah. Rasizem
poveže z družbeno konstrukcijo moči in poudari njegov zgodovinski razvoj in procesno naravo.
Predstavi koncept vsakdanjega rasizma, ki izhaja iz razmerij moči v družbi, ta pa so za ljudi navadno
del nevprašljivega vsakdana in normalnega življenja. Rasizem sestavljajo kognitivne izkušnje, evrocentrizem, pritiski k asimilaciji in podcenjevanje pripadnikov in pripadnic manjšin. Prevzemanje
dominantnih interpretacij rasizma in govor, ki oznanja »strpnost« in »multikulturalizem«, zmanjšujeta
možnosti za upor pripadnikov manjšinskih skupnosti proti vsakdanjemu rasizmu. Člani skupnosti
so različno vpleteni v proces vsakdanjega rasizma, glede na njihov spol, razred, socialni status ipd.
Spolno specifična dimenzija rasizma je prikazana s pomočjo raziskave, ki vsebuje analizo izkušenj
temnopoltih žensk.
Ključne besede: mulitikulturalizem, seksizem. Nizozemska, vsakdanji rasizem.
Jelka Zorn
STRATEGIJE IZKLJUČEVANJA BEGUNK, BEGUNCEV OZIROMA PROSILCEV ZA AZIL IN OSEB BREZ STATUSA

Dr. Jelka Zorn je asistentka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Področja njenega
raziskovalnega in aktivističnega dela so pravice beguncev in izbrisanih.
Begunec ali begunka je oseba, ki je bila prisiljena zapustiti svojo državo iz katerega koli razloga, za
katerega ni sama odgovorna, bodisi zaradi lakote, revščine, posledice naravne katastrofe, opustošenja
vasi in mest ali kaotičnih razmer v državi, totalitarizma, vojne, zatiranja manjšin ali individualnega
preganjanja. Eden bistvenih dejavnikov izključevanja je imigracijska kontrola. Ves imigracijski oziroma
azilski sistem deluje tako, da poskuša odvračati ljudi, da bi zaprosili za azil in pridobili begunski

status. Odvračanje in izključevanje ljudi je normalizirano in utemeljeno s pomočjo administrativnega ločevanja na prosilce za azil na eni strani in nelegalne migrante na drugi. To ločevanje ima
tudi učinek kriminalizacije. Kriminalizacija je zelo razširjena tehnika dehumanizacije in se pojavlja
v različnih oblikah. Poleg značinega diskurza boja proti nelegalnim migracijam je eden bistvenih
ukrepov kriminaliziranja ljudi preventivno zapiranje, za katerega se najpogosteje uporablja izraz
pridržanje. Ljudje niso zaprti zato, ker bi bili na podlagi kriminalnega dejanja obsojeni na prestajanje
zaporne kazni, temveč zato, da se ne bi izognili ukrepu odstranitve iz države. Prikazu teh strategij
zatiranja sledi vprašanje o vlogi socialnega dela zlasti pri preventivnem zapiranju in odstranjevanju
tujcev iz države.
Ključne besede: pribežniki, imigracijska kontrola, kriminalizacija, socialno delo, zapiranje.

Beth Humphries
KAKO PODPRETI PROSILCE IN PROSILKE ZA AZIL
PRAKSA IN ETIČNA VPRAŠANJA ZA STROKOVNJAKINJE V SOCIALNEM VARSTVU IN ZDRAVSTVU V EVROPI

Dr. Beth Humphries je izredna profesorica socialnega dela na Univerzi v Lancastru, Velika Britanija.
Njena področja raziskovanja in objavljanja so imigracijske in azilske politike in njihov vpliv na socialno
politiko. Je članica uredniškega odbora Journal of Immigrant and Refugee Studies.
Gibanje ljudi po svetu je normalen proces. Značilnost tega fenomena je prisilna migracija, ki se
pojavlja vse 20. stoletje do danes. Ljudje, ki so razseljeni zaradi globalizacije, vojne ali preganjanja,
so prisiljeni iskati zatočišče zunaj države svojega izvira. Številčno povečanje prosilcev in prosilk za
azil je vlade prisililo, da se odzovejo na organiziran način. Odzvale so se zvečine s poskusi, da bi se
otresle prosilcev za azil. Članek se ukvarja z ukrepi, ki so bili sprejeti v državah Evropske Unije, pri
čemer se še zlasti osredotoči na britansko imigracijsko prakso in ukrepe. Upošteva tako zunanjo kot
notranjo kontrolo prosilcev in prosilk za azil in pokaže, na kakšne načine je upravičenost do socialne
pomoči vse bolj odvisna od imigrantskega statusa. Posledica je, da prosilci za azil nimajo niti osnovnih
pogojev za dostojno preživetje. Članek še posebej pogleda, kakšna je vloga, ki jo od strokovnjakinj v
socialnem varstvu in zdravstvu zahtevajo pri uresničevanju imigracijske politike. Ta pripisana vloga
nasprotuje strokovni etiki in bi se ji morali upreti kolektivno in na mednarodni ravni.
Ključne besede: mednarodne zunanje in notranje kontrole, ženske, otroci, strokovna etika v zdravstvu
in socialnem varstvu.

Silke Bercht
OD KOD DRUŽBENO ZAVRAČANJE PROSILCEV ZA AZIL

Mag. Silke Bercht je socialna delavka in psihologinja, ki dela v zasebni praksi v Ljubljani. Je soustanoviteljica zavoda za vprašanja identitetnih konfliktov in kritično refleksijo.
Pribežniki in begunci, ki vsak dan prestopajo evropske meje, so vedno vsaj deloma razosebljeni in
zaznani kot »motnja«. Z vključitvijo v različne institucije so deloma preskrbljeni in zamejeni. Z njimi
se začnejo ukvarjati organi pregona pa tudi socialne delavke in delavci, pedagogi, različni animatorji
in medicinsko osebje. Čeprav so preimenovani v »socialni problem« in »breme globalizacije«, le
redko kdo ve ali hoče vedeti, da so mnogi pribežniki in begunci preživeli politično mučenje in so zato
dolgotrajno travmatizirani. Članek analizira psihoanalitični koncept travme in poznejše interpretacije
travme in postravmatskega stresnega sindroma. Analizira razmerja med mučiteljem in mučenim ter
prikaže osebne strategije za izhod iz travmatične situacije in posledice mučenja, ki so vzrok travme
vse življenje. Članek opozori tudi na nadaljevanje travmatičnih izkušenj med begom, čakanjem na azil
in srečevanjem z novih okoljem sprejemne države. Predlaga, da strokovno osebje v azilnih domovih
in drugih institucijah, ki se ukvarjajo z begunci in prosilci za azil, pridobijo več znanja o posledicah
preživetih travm in o notranjem svetu oseb, ki so preživele mučenje.
Ključne besede: travma, politično mučenje, psihosocialna pomoč, prosilci za azil.

Katja Dolinar, Tina Glavič, Saša Zupane
PRIČETI ŽIVLJENJE S STATUSOM BEGUNCA V SLOVENIJI

Katja Dolinar, Tina Glavič in Saša Zupane so študentke na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Že več let se ukvarjajo z raziskavami na področju
antropologije migracij. So aktivne članice društva za medkulturna povezave Matafir, ki se ukvarja z
deprivilegiranimi skupinami.
Integracijska politika v Sloveniji še vedno ni celostno in sistemsko urejena ne na strukturni ne na
družbeno-kulturni ravni. Problematično je zlasti področje nastanitve, kajti begunci nimajo dostopa
do neprofitnih stanovanj, doživljajo diskriminacijo stanodajalcev, poleg tega pa denarno nadomestilo
le stežka zadostuje za najemnino. Zaradi tovrstnih problemov je beguncem onemogočena prijava
stalnega prebivališča, ki je pogoj za pridobitev begunskega potnega lista. Na področju zaposlitve je
eden ključnih problemov beguncev zahteva po znanju slovenskega jezika. Poleg tega imajo težave
pri nostrifikaciji diplom in priznanju delovnih izkušenj v državi izvira, naletijo tudi na diskriminacijo
delodajalcev. Nimajo enakega dostopa do zdravstvenih storitev kot ostali državljani. Problematično
je zlasti potrdilo ministrstva za notranje zadeve, s katerim zdravstveno osebje ni primerno seznanjeno.
Ključne besede: integracija, nastanitev, dokumenti, zaposlovanje, izobraževanje, zdravstvo.

lise Derluyn, Eric Broekaert
OTROCI IN MLADOSTNIKI BREZ SPREMSTVA V BELGIJI

Dr. Eric Broekaert je redni profesor in predstojnik katedre za ortopedagogiko na Univerzi v Ghentu,
Belgija. Njegovi poglavitni raziskovalni področji sta raba oziroma zloraba drog in čustvene in vedenjske
težave. Ilse Derluyn v okviru iste katedre raziskuje na področju čustvenega doživljanja otrok, ki so bili
vojaki, in otrok in mladostnikov, ki so begunci brez spremstva.
Otroci in mladostniki brez spremstva so mladoletni begunci, ki živijo brez podpore staršev in so
ena najranljiveših skupin begunske populacije. Primer situacije v Belgiji ponazori razmere za mnoge
mladoletne begunce brez spremstva v Evropi. V Belgiji se je za to skupino izoblikoval ločen sistem
skrbi in podpore, ki bi moral odgovoriti na njihove potrebe in zagotoviti varstvo njihovih pravic,
dokler ne postanejo polnoletni. Vendar ostaja nedorečeno, aH naj socialnovarstveni sistem to skupino
v prvi vrsti obravnava kot begunce aH kot otroke. Mladostniki in otroci brez spremstva so heterogena
skupina (glede na spol, starost, nacionalnost, družbeno okolje, izkušnje), vsi pa si delijo nekatere
bistvene izkušnje, kot so migracija, izgube, žalovanje in negotova prihodnost. Zaradi tega so otroci
in mladostniki izpostavljeni tveganju za razvoj čustvenih in vedenjskih težav. Skoraj polovica teh
mladostnikov in mladostnic doživlja močne aH zelo močne simptome ponotranjenih problemov (tesnobo, depresijo, posttravmatski stresni sindrom). Zaradi tega potrebujejo dobro razvit sistem skrbi
in podpore, v Belgiji pa storitev na področju duševnega zdravja za to skupino praktično ni.
Ključne besede: skrb za mladino, skrbništvo, statistika, begunci.

Simona Žnidarec Demšar, Špela Urh
SOCIALNO DELO Z ROMI
SISTEM KONTROLE ALI SISTEM POMOČI?

Mag. Simona Žnidarec Demšar je asistentka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani na
področju skupnostnega socialnega dela. Špela Urh je mlada raziskovalka na isti fakulteti.
V praksi socialnega dela z Romi prevladuje univerzalistična perspektiva dela. Pogoste rasistične
prakse v odnosu do Romov so posledica nereflektiranih ponotranjenih podob o Romih kot o homogeni skupini. Te prakse so tako omejevanje socialne denarne pomoči Romom kot tudi druge
oblike kontrole in zatiranja. Zaradi pripadnosti drugi kulturi in posledične socialne izključenosti so
Romi prepogosto le pasivni uporabniki socialnih služb in upravičeni le do socialne denarne pomoči.
S tem je tudi socialno delo del zatirajoče družbene strukture. Nove obHke dela z Romi zahtevajo

vzpostavljanje in ohranjanje delovnega odnosa, ki soustvarja spremembe in temelji na spoštovanju
kompleksnosti življenjskih situacij vsakega posameznika, upoštevajoč njegove posebnosti in zmogljivosti, in antirasistični pristop, ki se neposredno loteva strukturnih neenakosti. Prispevek se ukvarja
z vprašanji, kako rasizem prizadene Rome, kako socialne službe pripomorejo k ustvarjanju oziroma
vzdrževanju rasističnih praks, kako se nanje odzivajo ter kako jih je mogoče preseči.
Ključne besede: socialna izključenost, rasizem, človekove pravice.

