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Zadnje mesece našo skupnost sestavljajo tudi begunci. 
Ljudje, ki so prisiljeni zbežati s svojih domov, ker svetovne 
velesile dolga leta ekonomsko izčrpujejo in politično 
destabilizirajo območja, iz katerih prihajajo (Sirija, 
Afganistan, Irak, Jemen, Palestina itd.). Ženske, moški, 
otroci, ki zaradi oboroženih spopadov, porušenih domov 
in tovarn, revščine ter skrajnih skupin, kot je ISIS, ki 
jih oborožuje Zahod, iščejo boljše življenje drugje. Po 
podatkih Visokega komisariata za begunce pri Združenih 
narodih je po svetu razseljenih več kot 60 milijonov 
ljudi. Zadnje čase je žarišče preseljevanja Bližnji Vzhod, 
predvsem Sirija. Preko 80 % beguncev ostane blizu svoje 
matične države. Večina si želi hitre vrnitve v domovino, da 
ponovno zaživijo s svojo družino in v kulturnem okolju, ki 
jim je blizu. V Turčiji tako čaka na vrnitev okrog 2 milijona 
Sircev, v Libanonu milijon in 200 tisoč, v Jordaniji več kot 
600 tisoč. Tisti, ki prihajajo v Evropo in predstavljajo manj 
kot 2 % evropskega prebivalstva, bodo večinoma ostali 
dlje časa ali za vedno, saj ne upajo več na mir v državah 
Bližnjega Vzhoda. 

Prav tako iščejo boljše življenje drugje tisti, ki prihajajo 
iz dežel, kjer so v preteklosti vojne, oboroženi spopadi 
ali vplivi zunanjih gospodarskih in finančnih politik 
povsem uničili prometno infrastrukturo, industrijo in 
gospodarstvo. Slovenci pri tem nismo izjema. Po podatkih 
clevelandskega konzulata RS je v ZDA največ Slovenk in 
Slovencev migriralo v drugi polovici 19. in v prvih letih 
20. stoletja, množično pa so prihajali še po drugi svetovni 
vojni. Na zadnjem ameriškem popisu prebivalstva se je 
za Slovence opredelilo kar 124.437 ljudi, kar je več kot 
petdesetkrat več od števila beguncev, ki jim bo ob tokratni 
humanitarni krizi zatočišče ponudila Slovenija. Trenutno 
izven meja Slovenije živi okoli 650.000 Slovencev. Večina 
jih biva v sosednjih državah Slovenije, nekateri pa so se 
izselili v ostale evropske države in na druge kontinente. 

Dandanes se vsako leto v iskanju boljšega življenja iz 
Slovenije izseli 5000 ljudi. Na dnevni ravni se okoli 20.000 
Slovencev vozi v službo v sosednje države.

Maribor in njegovi prebivalci, ki v zadnjih 26-ih letih 
preživljamo drugo veliko gospodarsko krizo, smo gotovo 
sposobni razumeti, kako je delati in živeti v drugi državi, 
zato da lahko preživiš sebe in svojo družino. Zato smo 
mladi, ki živimo v Mariboru, v tej knjižici zbrali nekaj zgodb 
tistih posameznic in posameznikov, ki razpirajo poglede 
na raznolike življenjske okoliščine in tako spodbujajo 
premislek za vzpostavljanje novih oblik solidarnosti ter 
bolj emancipatornega medkulturnega dialoga. 

Zgodbe beguncev in migrantov, živečih v Mariboru



ZGODBA IZ ALŽIRIJE
Prihajam iz severne Afrike, bolj natančno iz Alžirije, ki 
je danes največja afriška država, saj je Sudan leta 2011 
razpadel na dva dela. Alžirija se s svojimi 40 milijoni 
prebivalcev razprostira tudi preko Sahare. Samo eno 
tretjino države pokrivajo zelene površine, dve tretjini 
države pa je puščava. Alžirija je država, ki ima mnogo 
surovin (nafta, plin itd.) in je trenutno kljub krvavi 
zgodovini v gospodarskem razcvetu. Alžirska državljanska 
vojna, ki se je pričela v 90. letih prejšnjega stoletja, je bila 
razlog, da sem odšel od doma.

V Slovenijo sem prvič prišel novembra 1982 kot študent. 
Alžirija je spadala med države neuvrščenih in je bila tesno 
povezana z Jugoslavijo, ki je sprejemala veliko afriških oz. 
tujih študentov. Že kot dijak sem sanjal, da bom študiral 
v tujini, razmišljal sem predvsem o Franciji in Kanadi. 
Najprej sem bil namenjen v Bolgarijo, a je med državama 
prišlo do nesporazuma in so nas zato poslali v Jugoslavijo. 
Sprva nisem vedel, da bom študiral v Sloveniji, saj so 
nas v Beogradu, kjer je bila naša ambasada, naključno 
porazdelili po republikah. Eni so ostali v Beogradu,      
druge so napotili v Sarajevo, Zagreb, nekaj pa nas je     
odšlo v Ljubljano. 

To so bili drugi časi. V Ljubljani so že pred mano študirali 
Afričani. Počutil sem se sprejetega, nič nam ni manjkalo in 
kakšnemu začudenemu pogledu sem bil priča le, ko smo 
odšli na podeželje. Ko si mlad, je vse lažje. V Slovenijo sem 
prišel z 21. leti. Torej zelo mlad. Ko si daleč od družine, 
se naučiš biti samostojen. Ob prihodu v Ljubljano smo z 
ostalimi komunicirali v angleščini in moram priznati, da 
je bilo učenje slovenskega jezika precejšen zalogaj. Sprva 
smo obiskovali tečaj, ki je trajal šest mesecev, od januarja 
do junija, po počitnicah pa se je oktobra že začel faks. Prvo 
leto sem razumel zelo malo. Vse, kar sem slišal, so bili 
šumniki. Vsi smo sprva poslušali profesorja, saj si nismo 
mogli zapisovati njegovih besed. Slednji se ni dal motiti 
glede tujih študentov in je po navadi svoje odpredaval ter 
na koncu zapustil predavalnico. Vendar so nam na pomoč 
priskočili sošolci, ki so nam pomagali z zapiski. Nekako je 
pač moralo iti. Leta 1989 sem doštudiral in se z diplomo 
vrnil v Alžirijo, kjer pa nisem takoj dobil službe. Zaradi 
tega sem si delo poiskal v Sloveniji in čez eno leto so mi 
sporočili, da me doma čaka služba. 

Čeprav sem v Sloveniji spoznal svojo bodočo ženo, sem 
se moral po zaključku študija vrniti domov, saj sem imel 

z državo podpisano pogodbo o štipendiranju. V Alžiriji 
sem bil štiri leta in od tega sem dve leti delal, dve leti pa 
sem bil v vojski. Ženi, ki je prišla za menoj, sem poskušal 
najti službo v novonastali bolnišnici in sprva je bil načrt, 
da bomo z družino živeli v Alžiriji. A z vojno se je vse 
spremenilo. Žena je s hčerko že prej zapustila državo, jaz pa 
sem samo zato, ker sem delal v vojski in bil poročen s tujko, 
postal tarča. Situacija v državi me je prisilila, da sem odšel. 
Bilo me je strah za življenje. Strah, ali se bom zjutraj zbudil 
živ. Če bi bil sam, bi mogoče razmišljal drugače, toda imel 
sem ženo in hčerko, zato sem zapustil svojo domovino. 
Zapustil sem svoje starše, šest bratov, sestro, svoj dom in 
svoje otroštvo.

V Sloveniji je žena že pred mojim prihodom poskušala 
urediti vse dokumente, pri državljanstvu pa so se stvari 
zapletle. Po dveh letih stalnega bivanja v Sloveniji je 
bila prošnja za potrditev državljanstva zavrnjena, saj 
je bila žena zaposlena le za določen čas in nismo imeli 
zagotovljenega stalnega dohodka. Toda pokazala se je 
nova priložnost. Odšel sem v Kuvajt, kjer sem delal eno 
leto. V tem času sem poskušal urediti vse potrebno, da bi 
se mi pridružili tudi žena in hči. Kuvajt je postal po vojni 
z Irakom precej negostoljubna država za tujce in življenje 
tam bi bilo zelo težko. Še preden bi karkoli izpeljali, je žena 
dobila stalno zaposlitev, meni pa so odobrili slovensko 
državljanstvo. Prišel sem nazaj v Slovenijo in si tu poiskal 
službo. 

Glede begunske krize lahko rečem, da je glavni krivec 
Zahod. Če bi res želeli rešiti to krizo, bi jo morali reševati 
v Siriji oz. na območjih, od koder ljudje bežijo. Iz lastnih 
izkušenj lahko povem, da je težko zapustiti svoj dom. Sirci 
zapuščajo svojo državo zato, ker jim bombardirajo domove, 
ker je njihovo življenje ogroženo. 

Način reševanja krize pa je popolnoma absurden. Da 
se ograjujemo z žicami, nima nobenega smisla. Takšni 
problemi se ne smejo reševati na takšen način. Težko 
rečem, ali se bo situacija v Sloveniji, Evropi in tudi širše 
poslabšala, mislim, da slabše niti ne more biti. Prej ali slej 
bodo morali nekako rešiti ta problem. 

Kljub begunski krizi do sedaj nisem imel nobenih slabih 
izkušenj. Mogoče me kdo bolj čudno pogleda, kar je 
posledica moje zunanjosti in nenazadnje tudi njihovega 
strahu pred neznanim. Tu živim kar nekaj časa in me 
ogromno ljudi že pozna. Nestrpnost je prisotna povsod, 
ne samo v Sloveniji. Ljudje smo drugačni, nekateri so 
strpni, drugi pa ne – slednji so nestrpni predvsem zaradi 



strahu, ljudi je strah neznanega. Nekateri imajo že takoj, 
ko slišijo besedo islam, pred seboj sliko zapiranja in 
ubijanja. Malokdo se poglobi v islam, kajti to, kar delajo 
ti »islamisti«, je daleč od tega, kar islam je. Kot dan in 
noč. Poleg neznanja je glavni krivec propaganda medijev 
in nekritično razmišljanje posameznikov, ki se pustijo 
zmanipulirati. Lep primer nestrpnosti je moje iskanje 
zaposlitve. Že dve leti iščem delo in ga ne dobim predvsem 
zaradi svojega imena in priimka. Večina delodajalcev niti 
ne pogleda mojega življenjepisa in vseh delovnih izkušenj, 
ki jih imam, teh pa ni malo. 

Danes je težko dobiti službo v primerjavi z Jugoslavijo. Časi 
so se spremenili. Če pogledam mladino danes in takrat, 
lahko samo rečem, da smo imeli takrat vsaj kaj za početi. 
Res, da včasih ni bilo takšnega razkošja, kot je danes, 
smo pa vsaj vsi imeli službe. Vsi so lahko odšli na dopust 
in tudi komunikacija je bila precej drugačna. V blokih se 
danes sosedje več ne pogovarjajo niti se ne pozdravljajo. 
V Jugoslaviji so te ljudje že na ulici ogovorili in pozdravili. 
Tega danes žal ni več in glavni krivec za to je kapitalizem. 

Domov bi se vrnil, toda tu imam družino. Res je, da imam 
v Alžiriji še vedno svoje bližnje sorodnike, vendar je moja 
družina tu, v Sloveniji. Dokler imam svojo družino tukaj, 
nimam tam kaj iskati. Seveda pa se vedno rad vračam 
domov. Ko je bilo finančno stanje boljše, smo lahko z 
družino vsako leto odšli na obisk v Alžirijo. Trenutno je 
to prevelik finančni zalogaj in ne moremo jih obiskovati    
tako pogosto.

                                              

ZGODBA IZ BOsnE
Sem iz Bosne, Sarajeva. Z družino smo zapustili državo, 
ker je tam takrat bila vojna. Iz mesta smo odšli z zadnjim 
organiziranim konvojem, ko so še dovolili, da ljudje 
zapustijo mesto. Na poti smo bili en dan talci, kar je bila 
za mamo precej travmatična izkušnja. Sam sem bil takrat 
star 7 let in sem na vse gledal z neke otroške perspektive 
kot na igro. Nato smo potovali po zelo dolgi, mučni poti 
okrog Hrvaške do Slovenije. Komaj ko sem videl hiše ob 
industrijski coni v Mariboru, sem se zavedel, da sem v 
Sloveniji. Vsi smo mislili, da bo vojna trajala le kratek čas, 
le nekaj mesecev, zato smo nameravali za dva meseca iti 
v Slovenijo, nato na morje in potem nazaj v Sarajevo. Ob 
odhodu iz države smo za seboj pustili celotno družino, 
saj smo bili edini, ki smo šli. Tik preden smo zapustili 

Sarajevo, sem dobil progo za dirkanje z avtomobilčki, in 
vem, da sem jo hotel vzeti s sabo. Ko je čez kakšno leto ali 
dve prišel v Slovenijo tudi oče, sem ga najprej vprašal, ali 
je prinesel to progo. Ko smo prišli v Slovenijo, smo nekaj 
časa preživeli v zbirnem centru, kamor smo pribežali 
večinoma vsi iz Bosne. Spomnim se, da smo se z družino 
počutili kot neki ‘’outsiderji’’, saj smo bili edini, ki smo 
prihajali iz Sarajeva. Še danes je zame v Bosni namreč 
tako, da obstaja Sarajevo in nekaj večjih mest, ostali kraji 
se pa zelo razlikujejo od prestolnice. Med nami so velike 
kulturne razlike. V Sarajevu smo živeli v hiši, zato je bil 
prihod v zbirni center dokaj velik šok. V sobah so bile samo 
postelje in v vsaki sobi je bilo osem ljudi. Naša družina je 
imela kar srečo, saj sta starša zobozdravnika in sta hitro 
dobila službo ter državljanstvo. Lahko smo se preselili 
v stanovanje v Mariboru. Ne vem, kako bi bilo drugače. 
Verjetno bi imel čisto drugačno življenjsko izkušnjo. V 
zbirnem centru sem imel dobrega prijatelja, vendar sem 
ob vpisu v slovensko osnovno šolo z njim izgubil vse stike. 
Zelo hitro sem se naučil jezika, prva beseda je bila žoga. 
Spomnim se prve interakcije, ki sem jo imel s prijateljem 
v šoli. Vprašal me je, kako mi je ime, in odgovoril sem mu: 
»Dino.« Vprašal me je tudi, kako se pišem, in ponovno sem 
mu odgovoril: »D-i-n-o.« Mislil sem, da me sprašuje, kako 
se napiše moje ime in ne, kakšen je moj priimek. Bosanski 
oz. srbo-hrvaški jezik in slovenščina sta si dovolj podobna, 
da lahko pride do takšnih nesporazumov. S sošolci sem se 
dobro razumel, nihče me ni obravnaval drugače. Posebno 
slabih izkušenj nisem imel, nekajkrat so me starejši učenci 
imenovali ‘’čefur’’, kar pa me ni prizadelo. Zdaj živim na 
Ptuju, življenje tukaj se ne razlikuje precej od življenja v 
Sarajevu. Razen sladic. Ne maram slovenskih sladic, ker 
niso sladke in ker je v njih preveč skute. Ko zdaj obiščem 
Sarajevo, se mi zdi vse preveč sladko. Imam možnost, da se 
preselim nazaj, vendar se ne želim. Tam je sistem še slabši 
kot v Sloveniji. Ko je za nami v Slovenijo prišel še oče, sta 
z mamo dobila veliko ponudb za službo iz Skandinavije, 
Nemčije, Danske ... Ponudb na žalost nista sprejela, saj so 
se jima te države zdele predaleč. Ker nisem Slovenec in ne 
Bosanec, včasih doživljam krizo identitete. Sem Zemljan.



ZGODBA IZ EGIptA
Kako dolgo ste že v Sloveniji?
Junija bo pet let.

Kako to, da ste se odločili za Slovenijo? Ste si ciljno 
izbrali Slovenijo ali ste želeli kam drugam?
Niti ne, planiral sem odhod iz Egipta v angleško ali 
francosko govoreče države, najbolj me je mikala Kanada, 
saj govorim oba jezika. V Egiptu sem študiral sociologijo in 
psihologijo, raziskoval sem sociologijo religije in politične 
vede. V času vladanja Mubaraka sem se odločil, da želim 
začeti znova v drugi državi, kjer sem želel tudi končati 
študij. Kanada se mi je zdela najbolj primerna, a se je 
zgodila ljubezen, spoznal sem punco, kasneje ženo, in sva 
se skupno odločila za mojo selitev v Slovenijo. 

Kaj je razlog, da ste zapustili svojo državo?
Vse svoje življenje sem bral, se učil, študiral, bil aktivist, 
verjel v določene vrednote. A razmere, vrednote so se 
spremenile. Naše vrednote so bile predstavljene na 
posmehujoč, vulgaren in primitiven način. V lastni državi 
sem se počutil odtujenega. To je razlog.

Ali je bila Slovenija vaša prva izbira?
Ne.

Kakšna so bila vaša pričakovanja? Pričakovanja do 
Slovenije? Ste sploh poznali Slovenijo?
Ne, poznal sem samo Jugoslavijo, celo raziskoval sem 
religijo in navade ljudi v Jugoslaviji, narode. O Sloveniji 
nisem vedel ničesar. Nisem poznal slovenskega jezika. 
Slovenija se mi je zdela abstraktna. Nisem imel ozadja, 
nisem si znal predstavljati, kako poteka življenje v 
Sloveniji. Imel sem veliko informacij, a nič oprijemljivega.

Kakšni so bili vaši strahovi?
Nimam jih, nisem jih imel v Egiptu in tudi tu jih nimam. 
Imam pa skrbi, skrbi me sovraštvo, sovraštvo nastrojeno 
proti muslimanom. Imam prijatelja v Mariboru, ki je 
bil napaden, ob njegovem napadu so bile izrečene 
sovražne besede, da vsi arabci morajo biti pokončani.                          
To sovraštvo ubija.

Kaj je bil ključni vzrok, zaradi katerega ste se odločili 
zapustiti svojo državo?
Bilo je leta 2006, ko je policija aretirala voznika mini 
avtobusa, navadnega človeka, mu pobrila dlage na nogah 
in ga pretepla s palicami. Ob tem resničnem dogogodku 
sem se odločil, da želim zapustiti to državo. Omenjeni 

policisti še danes delajo. Veliko mojih prijateljev je 
zapustilo Egipt.

Koga in kaj vse ste morali pustiti zadaj?
Družino. Ko se je zgodila revolucija v Egiptu sem želel 
biti v Kairu, pomagati na novo zgraditi državo, mesto, a 
sem v tem času bil že poročen in ne bi bilo pravično do 
žene, da bi se vrnil v Egipt. Še vedno sem v kontaktu z 
družino in Egiptom. Žal se še nisem vrnil, da bi obiskal 
družino, na začetku nisem imel denarja, po letu 2013, po 
vojaškem udaru, pa se ne bi več mogel vrniti varno nazaj 
v Slovenijo, če bi šel obiskat družino v Kairo. V Sloveniji se           
počutim varno.

V kolikšni meri je birokracija vplivala na vas in na vaše 
življenje, v kolikšni meri še vedno vpliva?
Na slovenski ambasadi v Kairu sem zaprosil za vizo, a je 
bila moja prošnja zavrnjena, ker uradniki na ambasadi 
niso verjeli, da je moja poroka resnična. Rekli so mi, da je 
lažna. To me je potrlo in razjezilo, pritožil sem se in po pol 
leta mi je bila prošnja končno odobrena. V Sloveniji pa so 
birokratske zadeve potekale zelo hitro, kar me je pozitivno 
presenetilo. Sem pa razočaran nad slovenskim tečajem, 
ki sem ga moral obiskati. Učiteljica, ki je poučevala 
slovenščino, ni razumela angleškega jezika, tako, da mi ni 
znala pomagati, saj v tistem času nisem govoril/razumel 
slovenščine. Počutil sem se kot številka, kot neka norma, 
ki so jo dosegli z mojo prisotnostjo na tečaju. Tečaj mi ni 
pomagal pri integraciji v slovensko družbo. Po končanju 
tečaja sem se vprašal, kaj sedaj, kje bi se še lahko učil 
slovenski jezik? 

Ali ste imeli kakšne negativne izkušnje ob tem, ko so 
vam nudili medicinsko pomoč?
Ne. Z mojim osebnim zdravnikom se trudim komunicirati v 
slovenskem jeziku. 

Koliko se vaše bivanje tukaj razlikuje od bivanja 
doma?
Močno, tu živim v majhni vasici, Kairo pa je večmilijonsko 
mesto. Pogrešam sprehode s prijatelji po mestu, kjer je 
gužva, saj sem opazil, da v Mariboru po osmi uri zvečer ni 
veliko ljudi. Resnično pogrešam druženje s prijatelji. 

Ali bi se vrnili domov, če bi imeli možnost?
Razlog, da sem še živ, je ta, da živim v Sloveniji. Mogoče so 
tudi vse vezi med menoj in Egiptom žal že pretrgane. Če 
bi imel težave, oz. če bi bila moja svoboda omejena, bi se 
preselil nekam drugam, ampak ne nazaj.

Ali opažate, da ljudje v zvezi z vami uporabljajo 



kakšne specifične besede?
Ne.

Ali mislite, da se vam bo situacija poslabšala?
Ne, ker tega ne bom dovolil.

Ali spremljate slovensko politiko in vlado?
Zelo si ju želim spremljati, a je žal vse v slovenskem jeziku. 
Sem pa opazil, da se ljudje neradi pogovarjajo, razpravljajo 
o politiki.

Kako se je v zadnjih letih/mesecih v Sloveniji 
spremenil splošen odnos do beguncev? 
Na začetku sem opazil, da polovica Slovencev podpira 
prihod beguncev, tega nisem pričakoval, a sem bil 
zelo zadovoljen in hvaležen. Kasneje je sledila močna 
propaganda, ki podpira sovraštvo do beguncev/tujcev.

ZGODBA IZ JEmnA
Kaj je bil razlog, da ste zapustili vašo državo?
Moj mož je delal v Sloveniji in tako sem se mu pridružila 
na podlagi vize za združitev družine. Tukaj živi in dela od 
leta 2013, jaz pa sem prišla leto in pol kasneje. Rojen je bil 
na Nizozemskem in je prišel sem zaradi svoje zaposlitve. 
Poročila sva se leta 2013 v Jemnu, nato je odšel delat 
v Veliko Britanijo, Nemčijo, na Nizozemsko in čez nekaj 
mesecev v Slovenijo. Takrat sem sprožila svoj postopek za 
pridobitev vize.

Kakšna so bila vaša pričakovanja?
Že od začetka sem vedela, da se selim v evropsko državo in 
da bo življenje drugačno kot v moji domovini – življenjski 
slog, ljudje, jezik ... Vedela sem, da bo vse to drugače. 
Preden sem prišla, sem nekaj stvari o Sloveniji že prebrala, 
potem pa mi je pri privajanju na ljudi in na sistem pomagal 
mož. Vreme je tukaj precej drugačno, prvič sem doživela 
zimo in sneg. Počasi sem se začela učiti jezika. Že prej sem 
vedela, da obstaja 180-urni tečaj za vse tujce, ki vstopijo 
v Slovenijo, in da se prične skoraj takoj. Ampak, ko sem 
prišla, so mi na občini povedali, da se tečaja trenutno 
ne morem udeležiti, saj imam samo enoletno vizo za 
združitev družine (za katero sem zaprosila v Egiptu, saj 
je tam edina slovenska ambasada na Bližnjem vzhodu) in 
moram počakati, da poteče in nato zaprositi za dovoljenje 
za prebivanje. Šele takrat se bom lahko udeležila tečaja 
slovenskega jezika. Tako sem rekla: „Velja, ni problema,“ 

in se začela sama doma učiti jezika. Seveda ni bilo tako 
učinkovito kot učenje v skupini, sem pa se v dveh mesecih, 
marca in aprila 2015 (prišla sem septembra 2014), uspela 
naučiti nekaj osnovnih izrazov in fraz in sem lahko 
šla sama v trgovine in restavracije. Potem sem dobila 
dovoljenja in vso ostalo dokumentacijo in januarja 2016 
sem se lahko udeležila tečaja slovenskega jezika. Tako da 
je bila to edina stvar, ki ni potekala po mojih pričakovanjih. 
Z vsemi ostalimi stvarmi, kot so kulturne razlike, družbene 
razlike, sem se uspela sproprijeti (s pomočjo moža) in 
postala neodvisna, bolj opolnomočena in si čez čas uspela 
zgraditi mrežo prijateljev. Tudi mož se je udeležil tečaja 
jezika, in sicer takrat, ko sem se ga jaz. Jaz imam večji 
besedni zaklad, on je boljši pri slovnici, tako da si med 
seboj pomagava.

Kaj so bili vaši strahovi?
Pravih strahov nisem imela, morda sem se bala 
neznanega. Seveda si poln dvomov in vprašanj, kadar se 
seliš v drugo deželo. Moj največji strah oz. ovira je bil jezik 
in skrbelo me je, če se bom uspela prilagoditi življenju 
tukaj, ampak že čez nekaj mesecev sem bila v redu. Je 
drugače od tega, kar sem pričakovala, a ni slabo. Lahko 
bi rekla, da me je najbolj skrbelo, kako bom živela tukaj, 
nisem se bala ljudi ali družbe.

Kako se počutite v Mariboru oz. Sloveniji?
Maribor je zelo majhen v primerjavi z Ljubljano in drugimi 
velikimi mesti, a mi je všeč; je tih, miren, ljudje so prijazni, 
prijateljsko razpoloženi in tukaj imam veliko prijateljev. 
Bila sem tudi v Ljubljani in nekaj časa delala kot prevajalka 
v azilnem domu. V Ljubljani vsi hitijo, je odlična za 
zaposlovanje – v Jemnu so vsa mesta takšna, nimamo 
tako majhnih mest, kot je Maribor. Mirnih mest s starimi 
zgradbami v mestnem jedru. Vse to je bilo zame novo, a se 
tukaj odlično počutim.

Koga ali kaj ste zapustili, ko ste odšli iz Jemna?
Sestro in brata z njegovo ženo in sinom. Potem, ko sem 
odšla, se je v marcu 2015 začela vojna in aprila sem 
izgubila brata. Njegova žena in moj nečak še zmeraj 
živita v Jemnu, moji sestri pa se je v juliju uspelo preseliti 
v Malezijo. Še zmeraj imam tam teto z družino, moja 
mama pa z mojim drugim bratom živi v ZDA. Drugače    
sem za seboj v Jemnu pustila sošolce, prijatelje iz  otroštva, 
sosede.

Kakšen se vam je zdel proces migracije?
Sprva sem zaprosila za schengensko vizo  (Visa C). Prvič so 
me zavrnili in čakati sem morala 6 mesecev, da sem lahko 



ponovno zaprosila zanjo. Svetovali so mi, naj raje zaprosim 
za vizo za združitev družine (Visa D), in ko sem to storila, so 
me čez dva meseca poklicali na pogovor v Egipt in mi vizo 
odobrili. Celoten proces je trajal devet mesecev (januar 
2014 – september 2014), kar je bilo zame in za moža precej 
stresno obdobje. A ko sem vizo dobila, sem prišla domov, 
začela pripravljati prtljago, se od vseh poslovila in čez 
dva tedna letela preko Turčije v Ljubljano. To je bilo konec 
septembra 2014.

Kako je vplivala birokracija na vaše življenje?
Lahko razumem, da se veliko ljudi tukaj pritožuje, ampak 
takšen je sistem in podobno je v Jemnu, tako da se ne 
pritožujem. Nisem pa pričakovala, da bo ravno tako 
veliko birokracije kot v arabskem svetu. Edine težave, na 
katere sem naletela, so proces pridobivanja vize doma 
in tečaj jezika tukaj, razen tega je vse potekalo gladko – 
zdravsteno zavarovanje, referat za migracije ... Na letališču 
je bilo malo nenavadno, saj so me med pregledom 
prtljage spraševali o možu, ki me je čakal zunaj, se nato šli 
pogovarjat z njim, pregledali njegovo dovoljenje. A konec 
koncev so varnostni organ, morajo vse preveriti.

Kakšne izkušnje imate z zdravstveno oskrbo tukaj?
Nimam slabih izkušenj – imam isto zdravnico kot moj 
mož in je zelo prijazna. Do sedaj še nisem rabila obiskati 
zdravnika, le moj mož je imel operacijo kolena in je nanjo 
čakal kar nekaj časa. Tudi jaz na zobozdravniški pregled, 
a izgleda, da je to tukaj normalno.

Kakšno je vaše življenje sedaj? Kako se je spremenilo?
Zagotovo lahko rečem, da se je moje življenje spremenilo 
v mnogih ozirih. Moj vsakdan se je spremenil, moje 
prehranjevalne navade, tudi različni tipi hrane. Moje telo 
se prilagaja drugačnemi vremenu, saj v Jemnu nimamo 
štirih letnih časov. Vreme kot je bilo včeraj (okoli 10-15°C) 
je v Jemnu že zima. Sedaj govorim angleško in slovensko 
celo večkrat kot arabsko. Arabsko govorim le, kadar 
prevajam. Okolju, kulturi in ljudem se lahko prilagodim. 
Doživela sem spremembo, a se počutim v redu.

Kako se počutite v službi?
Od začetka tega leta imam plačano službo, v lanskem letu 
sem delala kot prostovoljka. Prijatelje imam ne samo iz 
službe, ampak tudi iz mojih prostovoljskih izkušenj. Leta 
2015 sem bila del projekta Živa knjižnica v izvedbi MKC, 
udeležujem se okroglih miz itd. Sem družabna oseba, rada 
srečujem nove ljudi in sklepam prijateljstva. Med menoj 
in sodelavci ni jezikovnih ovir, nasprotno, pomagajo mi pri 
jeziku, čeprav večinoma govorimo angleško. Ni mi težko 

govoriti slovensko, kadar moram, na primer, kadar grem 
kam, kjer angleško ne govorijo preveč dobro.

Kje živite? Se vaše bivanjsko okolje razlikuje od tistega 
v Jemnu?
Hiša, v kateri živim tukaj, je približno enako velika kot 
tista doma, ta tukaj ima še vrt. Ker sem z juga Jemna, torej 
iz obalne regije, tam nič ne raste. Zato nisem navajena 
skrbeti za rastline, ampak mi uspeva s pomočjo nasvetov 
z YouTuba, sosedov, prijateljev. To je zame nekaj povsem 
novega. Včasih sem nejevoljna, ko zraste plevel in se meša 
z mojimi rastlinami.

Bi se vrnili domov, če bi imeli priložnost?
Rada bi šla na obisk. Preselila sem se zaradi moža, nisem 
bila prisiljena oditi. Z možem bi živela kjer koli, v Jemnu ali 
kje drugje.

Se vam zdi, da se v povezavi z vami uporabljajo 
specifične besede?
Tega nisem zaznala, opazila pa sem, da ponekod ljudje 
strmijo vame. Najprej me je to jezilo, a sem se poskusila 
postaviti v njihovo kožo – gledajo muslimanko temnejše 
polti, ki nosi hijab. Seveda je to nekaj nenavadnega ali 
bolje, nekaj novega zanje. Žaljivk, ki bi letele name, nisem 
zaznala ali pa nisem razumela, tako da v nobenem primeru 
zaradi tega nisem bila prizadeta.

Spremljate slovensko politiko in odločevalce?
Ne pogosto, včasih. Poznam nekaj političnih strank, vem, 
da so nekateri ljudje nezadovoljni, da so tukaj migranti, 
a takšne ljudi najdeš povsod. Če živiš tukaj, se moraš na 
to navaditi. Rada bi izpostavila, da nisem proti slovenski 
zakonodaji ali politiki, nasprotno, kot prebivalka Slovenije 
ju spoštujem. Seveda se v državi dogajajo nihanja, a to ne 
vpliva na moje mišljenje. Včasih sledim novicam, včasih ne.

Kako menite, da EU rešuje t. i. begunsko krizo?
Na splošno imajo vse države v Evropi odločevalsko moč, 
ki je zelo pomembna. Zato se morajo ravnati tako, da 
vladata enakost in pravica za vse. Prav tako beseda „ kriza“ 
ne ustreza povsem temu, kar se dogaja. Če pogledate 
z drugega vidika, seveda vpliva na ekonomski položaj 
Evrope, na možnosti zaposlovanja in socialno podoro 
ljudem in zato sprejemajo odločitve. A te odločitve bi 
morale biti pravične do vseh. Bila sem vznemirjena, ko so 
se zaprle meje in je bilo veliko ljudi ujetih tukaj in v Grčiji. 
To je bila grozna stvar, ampak gre za politiko, ki se ves čas 
spreminja. Osebno politike ne maram. Ne tu, ne v Jemnu in 
ne v arabskih deželah. V bistvu politiko sovražim. Nimam 
izkušenj, da bi lahko podala strokovno mnenje, a migranti 



so zelo travmatizirani ljudje, zbežali so z vojnih območij. 
Poskrbeti moramo tudi zanje. Evropski politiki morajo 
poskrbeti tudi za mnoge druge stvari. Tako da mislim, da 
morajo biti odločitve uravnotežene, pravica mora biti za 
vse. To so moja osebna mnenja, nisem izkušena v politiki, 
po izobrazbi sem farmacevtka, normalna oseba, ki živi v 
Sloveniji in ima začasno dovoljenje za prebivanje. Sem 
mnenja, da bi tudi druge svetovne sile morale združiti 
moči in rešiti probleme na Bližnjem vzhodu, saj, če 
pogledate ozadje, vidite, kaj je vzrok teh problemov. Če 
vojn več ne bo, se bodo ljudje zagotovo vrnili. Sem niso 
prišli, ker bi tako želeli, ampak ker so morali. Če jim lahko 
vrnemo njihova življenja in dežele, se bodo vrnili. Vse 
močne svetovne sile lahko oziroma bi morale končati to 
krizo, saj je to v njihovih rokah.

Kako se je spremenil odnos do migrantov in beguncev 
odkar ste prišli v Slovenijo? 
Sama sem doživela le pozitivne spremembe. Ko sem 
prišla v Slovenijo, nisem slišala veliko negativnih stvari 
o beguncih. Ampak v zadnjih dveh, treh mesecih, sem 
slišala, da je bil v Ljubljani protest proti beguncem, ki 
mu je sledil protest proti beguncem v Mariboru. Stanje 
za migrante se je poslabšalo, stanje se je poslabšalo za 
vse. Sama nisem naletela na odpor, so pa morda drugi. 
Če premislimo, je normalno, da je vedno nekdo za in 
nekdo proti, pomembno je le, da ena stran ne napade 
druge, ker bo to vplivalo na druge, tudi na begunce. Meni 
se ni zgodilo nič slabega in uspela sem, da name stvari 
ne vplivajo, ampak vsi tega niso zmožni. Veliko ljudi je 
žalostnih in vznemirjenih, prizadene jih, vpliva na njihovo 
življenje. Upam, da stvari ne bodo slabše.

ZGODBA
IZ pALEstInE
Kako dolgo ste že v Sloveniji?
V Sloveniji sem že 11 let. Pet let sem živel v Ljubljani, zdaj 
pa sem že šest let v Mariboru.

Se vam zdi, da se je v zadnjem času spremenil odnos 
do migrantov pri nas?
Sam opažam razliko med migranti včasih in danes. Nekoč, 
v Jugoslaviji, so ljudje bolj migrirali sem zaradi študija, 
danes pa iz drugih razlogov. Ker je njihov cilj povsem 
drugačen kot nekoč, tudi Slovenci drugače gledajo na te 

migracije in celotna situacija je drugačna kot včasih.

Spremljate politiko v Sloveniji?
Mi Arabci živimo od politike. Ampak tukaj me ne zanima 
slovenska politika, zanima me, kako Slovenci gledajo na 
nas. Po drugi strani pa seveda moram tudi spremljati, kaj 
se dogaja okoli mene, saj je vsaka stvar odvisna od politike. 
V Jugoslaviji smo bili drug drugemu bolj naklonjeni, veliko 
ljudi iz Jugoslavije je delalo v arabskih državah in veliko 
Arabcev je delalo v Jugoslaviji. Danes je politika malo 
drugačna, zato manj Arabcev pride v Slovenijo in manj 
Slovencev dela pri nas. 

Kakšne pa imate trenutne izkušnje s politiko do vas?
Tukaj imajo velik vpliv mediji. Slovenci poznajo nas in 
arabsko kulturo iz televizije in temu, kar vidijo na televiziji, 
verjamejo. Mediji kažejo o nas negativno sliko in ljudje 
dobijo zato občutek strahu pred tujci, bojijo se novih 
migrantov, ki bi jim odvzeli možnosti za delo, za službe. 
Kljub temu, da so v medijih veliko govorili o beguncih, 
mislim, da za Slovenijo begunci ne predstavljajo nič 
slabega. Za ostale migrante, ki smo to spremljali, je to 
pomenilo samo, da se mogoče lahko kdaj podružimo z več 
ljudmi. Nimamo razloga, da bi imeli ta strah pred tujci. Če 
samo pomislite na vse velike države in velika mesta, večino 
tamkajšnjega prebivalstva predstavljajo tujci. Tam lahko 
vidite veliko različnih kultur in to mešanje kultur pomaga 
tudi državi, da gre na boljše. 

Kakšen se vam zdi način, s katerim se je Evropska  
unija spopadla z begunsko krizo? Postavljene so 
ograje, nekaj beguncev so države sprejele, nekaj so 
jih vrnile ...
Jaz na begunce ne gledam kot slabe. Vedeti moramo, da 
je v Siriji in Libiji vojna, in vsak si želi oditi čim dlje od tam. 
Države Evropske unije so prevzele odgovornost za te ljudi, 
kar je seveda dobrodošlo. Takoj, ko se bodo tam prenehale 
vojne, bodo begunci nehali prihajati v Evropo. Seveda pa 
je odvisno tudi od politike v Evropi, kdaj se bodo vojne 
nehale. 

Pred enajstimi leti ste torej prišli v Slovenijo. Je to bila 
vaša prva izbira?
Ne. Rojen sem v Kuvajtu, čeprav so moji starši iz Palestine. 
Po vojni med Kuvajtom in Irakom smo odšli nazaj v 
Palestino. Tam sem zaključil svoj študij. Potem sem dobil 
možnost zaposlitve v Sloveniji in sem prišel sem na obisk, 
da vidim, kako je tukaj. Bilo mi je všeč, ker je mirna država, 
tudi lokacija je zelo zanimiva, in odločil sem se, da tukaj 
poskusim. Tukaj sem spoznal tudi svojo ženo, si ustvaril 



družino in s pomočjo Arabskega kulturnega društva želim 
Slovencem predstaviti našo kulturo. 

Omenjali ste tudi vojno v Palestini, kakšno izkušnjo 
ste doživeli tam?
Vojne imajo vedno začetek in konec in v Palestini vojna 
traja že veliko let brez konca. Palestina je, kot veste, v 
sporu z Izraelom in tam se resnično vsak dan zgodi kaj 
slabega. Upam, da nam bo uspelo predstaviti pravo 
zgodbo o Palestini, saj ljudje po svetu ne vedo resnice. To 
je tudi cilj našega društva in dogodkov, ki jih organiziramo. 

Kakšna so bila vaša pričakovanja o Sloveniji, preden 
ste prišli sem?
Jaz na nobeno stvar ne gledam, kot da je boljša ali slabša. 
Je drugače. In na to gledam kot na pozitivno stvar, da ima 
človek možnost spoznati drugačno življenje. V Palestini je 
marsikaj boljše kot tukaj in marsikaj je slabše. V Palestini 
mi je bilo prijetno, ker poznam kulturo in ljudi, lažje sem 
se vključil, medtem ko mi je v Sloveniji všeč mir, hitro sem 
spoznal celotno državo, ker je tako majhna, in to mi je 
pomagalo, da sem tukaj lažje zaživel. 

Kakšno izkušnjo pa ste imeli z birokracijo, z urejanjem 
državljanstva?
Mislim, da z birokracijo v Sloveniji nimamo težav samo 
tujci, temveč imajo tudi Slovenci ta problem. Ampak to je 
stvar, pri kateri mi ne moremo pomagati, temveč moramo 
stvari vzeti takšne, kot so. Takšni so zakoni in narediti 
moramo tisto, kar se od nas zahteva. Včasih cel proces traja 
več časa in birokracija je lahko zapletena, ampak človek 
mora spoštovati zakone države, v kateri živi. 

Želite izpostaviti še kakšne razlike med Palestino in 
Slovenijo?
Seveda obstajajo velike razlike. Največja razlika je mir. V 
Sloveniji razen dohodka ni večjih težav. Če ima tukaj človek 
dober dohodek, lahko lepo živi. V Palestini lahko imajo 
ljudje tudi dober dohodek, vendar nimajo miru. Tam se 
morajo navaditi, da občasno ni televizije, ni vode, ljudje 
morajo čakati v vrstah, njihovi otroci so pogosto ogroženi. 
To ni pravično.

Tukaj ste zelo aktivni v Arabskem kulturnem društvu 
in tako ohranjate stik z drugimi Arabci. Prijateljujete 
tudi s Slovenci?
Arabsko kulturno društvo smo ustanovili zato, da Slovenci 
spoznajo našo kulturo. Nekoč so namreč ljudje ob omembi 
arabske kulture pomislili na lepe stvari, ki jih imamo, npr. 
pravljice iz 1001 noči, na Aladina ... Danes pa poznajo 
samo to, kar jim povedo mediji. Zato smo se odločili, da 

bomo predstavili našo kulturo in tako poimenovali 
tudi društvo. Imenuje se Rozana, kar v arabščini 
pomeni majhno okno, skozi katerega prihajata v 
prostor svetloba in svež zrak. Večina članov društva 
so Slovenci, ki se želijo družiti z Arabci in spoznati 
njihovo kulturo. Organiziramo tudi delavnice, tečaje 
arabskega jezika za Slovence, novim priseljencem 
seveda pomagamo tudi v birokratskih postopkih, v 
vključevanju v življenje tukaj.

Se želite še kdaj vrniti domov?
Mislim, da se vsak, ki živi v tujini, želi enkrat 
vrniti domov. Bolj kot se staramo, bolj pogrešamo 
domovino. Trenutno mi življenje predstavljajo moje 
delo, moja družina in vzgajanje otrok in o domotožju 
ne razmišljam toliko, vendar bi se nekega dne želel 
vrniti domov. Želim tudi, da se moji otroci sami 
odločijo, ali želijo živeti v Sloveniji ali v Palestini. V 
Palestino gremo skoraj vsako leto in zdaj že zelo dobro 
poznajo tamkajšnjo kulturo in jezik, tako da se bodo 
lahko sami odločili, kje jim je ljubše, ko odrastejo.

ZGODBA IZ sIRIJE 
V Sloveniji sem leto in pol. Počutim se sprejetega. 
Imam občutek, da je ljudem vseeno od kod prihajam, 
nihče ne govori, da sem begunec, ali da sem drugačen. 
Do sedaj imam same dobre izkušnje, imam tudi 
več prijateljev. Mladi so zelo dobri, niso kot starejši 
ljudje, ki so lahko včasih problematični. Mladi imajo 
internet, Facebook in lahko govorijo z ljudmi drugod 
po svetu, so z njimi v stiku in se jim tujci ne zdijo nič 
nenavadnega. Občasno ima probleme moja mama, 
ki je zakrita z ruto in jo starejši ljudje včasih čudno 
gledajo, nikoli pa ji niso rekli še nič grdega. Mislim, da 
ljudje ne uporabljajo nobenih grdih in slabih besed, 
ko govorijo z mano ali o meni. Nikoli se še nisem 
znašel v neprijetni situaciji, razen enkrat, ko smo 
bili z družino v Ljubljani in je mlad fant, star okoli 15 
let, nekaj rekel. Sicer ga nisem razumel, saj še nisem 
dobro poznal jezika, imel pa sem občutek, da je rekel 
nekaj slabega. 

S slovensko politiko in državo nisem povezan, ne 
spremljam slovenske politike, me ne zanima, bolj mi 
je pomembno, kakšni so ljudje tukaj. Sem pa proti 
policiji, v Siriji in po svetu, videl sem že veliko nasilja, 



ki ga je izvajala policija ali vojska, zato sem proti. Ljudje 
lahko tukaj živijo brez policije. Ko je policija močna in je 
veliko vojske, imamo lahko probleme in vojno. Zato sem 
sedaj proti obojemu. V primerih, ki sem jim bil priča v 
Siriji, policija in vojska nista pomagali ljudem. Policija 
je v mojem srcu in glavi slabo zapisana, mogoče je tukaj 
policija zelo dobra, ampak zame je tako. Ko kje vidim 
policijo, se raje izognem in grem po drugi poti, ne želim jih 
srečevati. Navajen sem namreč, da je policija proti ljudem. 

Moja družina in mnoge druge družine imamo doma vojno 
in veliko nasilja, ki traja že 10 ali 20 let. Ni nobene varnosti 
niti stabilnosti. Problem ni samo Asad. Veliko beguncev 
je prišlo v Evropo, da bi tako ubežali vojnim razmeram 
doma. Zakon opredeljuje, da če je v tvoji državi vojna, in v 
Sloveniji zaprosiš za zaščito, dobiš najprej tri leta zaščite, 
nato čakaš nadaljnje odločitve. 

Sem iz Sirije, iz Alepa. Prvi problemi v Siriji so se začeli 
2011, po treh mesecih velike vojne v Siriji je bil naš blok 
zrušen do tal. Naše stanovanje je bilo sesuto zaradi bombe 
iz aviona. Hvala bogu, da samo bili v času, ko je padla 
bomba, pri stricu. Ker nismo imeli več stanovanja, bi 
morali zelo drago plačati za novo oziroma za najemnino, 
ki je v času vojne zelo visoka. Prav tako bi moral v vojsko, 
saj je Bašar Asad vpoklical vse moške med 18 in 25 let, ne 
glede na to, če obiskujejo univerzo ali ne. Nisem želel v 
vojsko, osebno sem proti vojni in proti Asadu, ki ni dober. 
Tudi če bi prestopil na drugo stran, bi moral tam v vojsko, 
v vsakem primeru bi bil primoran stopiti na bojišče. Vedel 
sem, da moram oditi, nisem želel čakati novih bomb in 
tako izgubiti roke ali noge, imam možgane, zavedal sem 
se, da moram iti najprej v Turčijo in potem naprej. Bil sem 
tudi aretiran, kot veliko študentov, vendar sem k sreči 
uspešno ušel iz avta. Z bratom, ki bi prav tako moral v 
vojsko, sva odšla prva, nato je za nama po štirih mesecih 
prišla še preostala družina. Odpravila sva se proti Turčiji, 
ki ima odprte meje in ni poostrene kontrole. Od Alepa 
do Turčije je bila težka pot. Alep je sicer blizu turške 
meje, v pol ure si tam, a mi smo se s kombijem peljali 
vse naokoli in bili na poti okoli 10 ur. Vsake toliko smo se 
ustavili zaradi zapor na cesti, kjer so nas prekontrolirali in 
povsod je bilo treba plačati podkupnine, saj nas drugače 
niso spustili mimo. Rekli so, da sem mlad in da naj jim 
pokažem dokumente ter kam grem. Nikoli nisem ničesar 
točno povedal, rekel sem le, da grem v nek drug kraj 
na obisk. Nikoli ne veš, pripadniki katere skupine so na 
kontrolni točki, zato jim pač plačaš, da te spustijo mimo. 
Od mladih moških zahtevajo 500 lir suri, kar je okoli 50 

evrov, ženske in ostali plačajo manj. Na poti sem porabil 
ves denar, okoli 1000 evrov, ko sem prišel v Turčijo nisem 
imel ne denarja ne zatočišča. Z bratom sva tri dni spala v 
parku in iskala delo, s katerim bi zaslužila denar, saj sva 
potrebovala hrano in zatočišče. Policaji tam niso dobro 
govorili angleško, a pojasnil sem jim, da sva iz Sirije in tako 
so naju pustili v parku. Tudi pot do Istanbula je bila težka in 
naporna. Sicer sva kupila avtobusni vozovnici kot vsi ostali, 
a na poti sva se srečala z nevšečnostmi. Posebej hude so 
bile situacije, ko so naju na kontrolnih točkah pregledovali 
in se do naju obnašali kot do živali. Dvigniti sva morala 
majice, pretipali so naju, pregledali vse stvari, ljudje so 
naju začudeno opazovali. Ni bilo prijetno. V Turčiji sem 
nato opravljal težka dela za malo plačilo. Ugotovil sem, da 
so Turki, ki opravljajo ista dela, plačani veliko več kot jaz, ki 
sem iz Sirije. Dobil sem 500 lir, oni 3000. Po štirih mesecih 
se nama je nato v Turčiji pridružila preostala družina – oče, 
mama, sestra in mlajši brat, čez deset dni smo iz Istanbula 
leteli v Ljubljano. 

Leteli smo v Slovenijo, saj je tukaj moj stric, ki je prišel 
pred 45 leti študirat in se je odločil, da ostane. Priskrbel 
nam je turistično vizo, kupili smo letalske vozovnice, a 
na kontrolni točki smo ponovno naleteli na težave. Kljub 
temu, da smo imeli turistične vize, je letalo vzletelo brez 
nas, saj nas niso spustili čez kontrolne točke. Vztrajali 
smo, da se želimo vkrcati na naslednji možni let, saj smo 
vozovnice že kupili, letala pa nismo zamudili po svoji 
krivdi. Z doplačilom smo tako menjali vozovnice in se na 
kontrolne točke odpravili zgodaj zjutraj. Čudno so nas 
gledali in rekli, da imamo let šele čez šest ur in povedali 
smo jim, da smo prejšnji dan zamudili letalo, ker so nas 
tako dolgo zadržali na kontroli. Ponovno smo šli čez isto 
kontrolo kot prejšnji dan. Letalo smo tokrat ujeli in tukaj 
v Sloveniji je bila povsem drugačna izkušnja. Ljudje in 
policija ter varnostniki so nas gledali čisto drugače, ni bilo 
nobenega nasilja. Govorili so angleško, povedali smo jim, 
da smo prišli k stricu, ki živi v Lendavi in da nas verjetno 
čaka zunaj. Kot vsi ostali ljudje smo brez problema 
zapustili letališče. Povsem drugi ljudje in odnos. Sprva smo 
bili tri dni pri stricu v Lendavi, nato smo šli v Ljubljano v 
azilni dom. Bili smo prva sirska družina v azilnem domu. 
Tam so najprej intervjuvali vsakega posebej, z mano so 
govorili tri ure o moji družini, situaciji v Siriji, o vojni tam. 
Dobili smo sobo, v kateri smo živeli. Bili so zelo prijazni do 
nas, papirje smo urejali brez problemov, na nek način sem 
ves čas čutil, da mi sporočajo, da sem tam dobrodošel, niso 
me obravnavali kot prej na poti ali v Turčiji. 



Sedaj živimo z družino v integracijski hiši v Mariboru v 
malem stanovanju oz. garsonjeri. Za začetek je dobro, a 
želel bi, da bi imeli več prostora. Stanovanja v Sloveniji 
so na splošno zelo mala, v Siriji so veliko večja. Normalno 
stanovanje meri 200 m in ima šest sob, imamo velike in 
široke bloke. Mi smo družina šestih ljudi in potrebujemo 
vsaj tri- ali štirisobno stanovanje. Tukaj so stanovanja bolj 
mala pa tudi draga. Tudi hišo je težko imeti v Mariboru 
ali v okolici. Upam, da bomo v prihodnosti imeli hišo. V 
stanovanjih imaš sosede in paziti moraš, da ne govoriš 
preveč na glas, v integracijski hiši sem včasih previden kot 
Tom in Jerry, da ne motim sosedov, tudi YouTube poslušam 
potiho, saj se zavedam, da nisem sam. Doma nismo spali 
ob devetih ali desetih kot tukaj, ampak enih ali dveh, 
normalno glasno smo lahko govorili dolgo v noč, tukaj 
tega ne počnemo, saj se zavedamo, da imajo ljudje morda 
naslednji dan službo ali kaj podobnega. Če bi imeli hišo, ne 
bi imeli teh problemov, zato si v prihodnosti želim, da bi 
imeli hišo v Sloveniji oziroma raje kar nekje v Mariboru.

Želim ostati tukaj, seveda ja. Ne želim se vrniti v Sirijo. 
Ljudje tukaj so zelo prijazni, v Siriji temu rečemo, da imajo 
belo srce, nimajo črnega. V azilnem domu so bili zelo dobri, 
bil sem tudi prostovoljec v Šentilju in sem videl, kako so 
Slovenci pomagali beguncem. Za mojo prihodnost je to 
zelo dobro, saj lahko dobim prijatelje in dobre sosede. Že 
sedaj imam prijatelje tukaj, tudi mama ima prijateljice. 
Všeč mi je ta država, všeč mi je Maribor, Ljubljana, 
cela Slovenija je lepa. Ljudje so zelo zelo dobri in to je 
najpomembnejše. Ne govorijo nam, da smo muslimani 
ali da smo drugačni. Ne vem, kako je v drugih državah, 
mogoče je isto v Avstriji, ampak jaz poznam le situacijo 
tukaj. Begunci v Avstriji so ločeni od ostalih, so ena 
skupina in so ločeni od drugih, jaz pa sem sedaj tukaj in 
sem v mestu in v stiku s Slovenci. Zdi se mi, da je vseeno ali 
si iz Slovenije, Sirije, Bosne, Srbije ali drugod. Opazil sem 
že, da je veliko ljudi, ki izvira iz Srbije ali Bosne, a imajo 
slovenske dokumente, so Slovenci, mogoče bom tudi jaz 
nekoč Slovenec. 

Sirija je bila prej super, pred vojno je bilo veliko dobrih 
služb, cene so bile veliko manjše. Tudi Slovenija je poceni, 
je bolj poceni kot Nemčija, a v Nemčiji so višje tudi plače. 
V Siriji je zdaj 25 % vsega porušenega. Potrebno bo 
veliko časa, da se zadeve umirijo, so različne skupine, 
ki se med seboj spopadajo. Tudi ko se vojna konča, si ne 
predstavljam, da bi šel nazaj. Ni nujno, da ko bo vojne 
konec, bo ta zares končana. V Siriji se morajo menjati vsi 
ljudje, da bo država spet varna. Sedaj ima orožje skoraj 

vsak. Vsako leto je neka nova skupina, ki dobi denar 
iz Amerike ali od kod drugod in se vojna nadaljuje. 
Te skupine so zelo močne, ne gre za računalniško 
igrico, ampak za resnične bombe, situacija je resna 
in potrebno bi bilo sto let, da se zadeva normalizira. 
Tudi če bo vojne čez deset let konec, se stanje ne bo 
umirilo. Asad je velik problem, a ni edini. 

Nekateri naši sorodniki so ostali v Siriji, tudi moji 
prijatelji. Z njimi sem v stiku preko Whatsappa 
in Viberja, a internet je tam zelo slab, lahko si le 
pošiljamo sporočila, da ostanemo v kontaktu. Moji 
prijatelji tam so se morali opredeliti, ali so za ali proti 
Asadu. Največ jih je na Asadovi strani in kljub temu, 
da so na univerzi, so morali v vojsko. Radi bi zapustili 
Sirijo a imajo problem, ker so za Asada. Skupine, ki so 
proti, imajo identificirane vse osebe, imajo njihova 
imena in slike in utegnejo imeti probleme takoj, ko se 
pojavijo na območjih, ki so proti Asadu. 

Tukaj sedaj hodim v šolo na Andragoški zavod, 
naslednje leto pa bi rad šel na Fakulteto za 
računalništvo. Imam potrdilo o končani srednji šoli 
v Siriji. V šoli se učim predvsem jezika, ostalo mi je 
zelo lahko, saj vse to že znam. Pri matematiki se učim 
kaj pomeni kvadrat, krat in te zadeve, imamo pa tudi 
zgodovino in geografijo, celoten pouk. S sošolci se po 
pouku ne družimo ravno veliko, v istem razredu smo 
jaz, moj brat, mlajši brat in sestra ter drugi. Veliko 
prijateljev sem dobil preko Facebooka, tudi v Šentilju, 
imam 4 ali 5 prijateljev v Ljubljani. Pogovarjamo se 
preko Facebooka, se družimo, gremo kam skupaj. 
Včasih me pokličejo in se pridružim njihovim 
skupinam. Oni so prijatelji že dalj časa, se med 
seboj poznajo. Pred nekaj meseci sem šel na obisk v 
Ljubljano, tam nas je bilo okoli 20, jaz sem jih poznal 
5. To niso bližnji prijatelji, rečemo si samo zdravo, 
imam pa tudi prijatelje, s katerimi se pogovarjamo, ko 
se srečamo na cesti. 

Slovenščino se učim že od vsega začetka, je nekaj 
povsem novega zame. Prve štiri mesece sem se hitro 
učil, nato malo bolj počasi, nato spet hitro. Sedaj 
imamo novo učiteljico in moji možgani dobijo veliko 
informacij, naučim se veliko novih besed. Za mene 
je jezik malo težek, tudi arabski jezik ima dvojino, a 
dvojina je tam zastarela, uporabljamo le ednino in 
množino, tako da se tukaj počasi privajam na dvojino. 
Slovenščina se mi zdi lepa, lep jezik, prepoznaš lahko 
čustva, nemščina na primer je zelo grda in trda, 



zmeraj se sliši, kot da so jezni, ne vem, če govorijo iz srca 
ali so jezni. Škoda pa je, da slovenščino govorite samo v 
Sloveniji, če bom moral iti kam drugam, mi znanje tega 
jezika ne bo koristilo, ni kot nemščina, ki jo govorijo v 
Avstriji in Nemčiji ali angleščina, ki jo govorijo skoraj vsi. 

Mi smo sedaj tukaj kot begunci že leto in pol, še eno leto 
in pol smo lahko v Sloveniji, za naprej bomo videli, kakšen 
odgovor bomo dobili. Slišal pa sem, da če dobiš status 
begunca, ne rabiš iti nazaj v državo, kjer je vojna. Skrbi 
pa me, kaj se bo zgodilo čez leto in pol. Naša družina je 
dobila tri leta. Moj ati je že dobil odgovor sodišča, da ne 
more ostati v Sloveniji, sedaj pa čakamo še jaz, moj brat 
in mama. Ob urejanju zadev na sodišču nam pomaga 
državna odvetnica. Papirje in birokracijo urejamo sami, vsi, 
na katere smo se obrnili za pomoč, so rekli, da ne morejo 
pomagati. Na začetku je bilo malo težje, saj nisem tako 
dobro razumel jezika, sedaj je lažje, saj vem, kaj govori 
sodnik in kaj se dogaja. Društvo Odnos pomaga zelo 
veliko, a s sodiščem niso, znašli smo se sami. Prijatelj mi 
je rekel, da lahko gre z mano na sodišče, a se ne spozna 
na pravne zadeve. Sedaj morda to vse skupaj razumem 
celo bolje kot kak Slovenec. Razumem zakone in besede, 
ki jih govorijo na sodišču. To moje znanje bi seveda delil z 
drugimi. Pomagam vsem. V Siriji so zaradi Irana problemi, 
a jaz nimam problema z ljudmi iz Irana, moja država ima 
problem z njihovo državo. Z osebami, ki prihajajo od tam, 
jaz nimam problema. Na eni strani je država, na drugi pa 
ljudje. Če bi lahko, bi pomagal vsem. Sem prostovoljec 
v Šentilju, delal sem tudi pri Rdečem križu, fajn je bilo s 
Slovensko filantropijo. Pomagam lahko tudi kot tolmač ali 
prevajalec, sodišča veliko računajo za preproste zadeve, 
jaz jih poznam, sem begunec in razumem slovensko in 
bi ljudem, ki se ne znajdejo, pomagal brezplačno. Veliko 
ljudi v azilnem domu morda potrebuje pomoč, saj se ne 
znajdejo, ne razumejo jezika, potrebujejo socialno pomoč, 
jaz bi z veseljem pomagal vsem. Meni so zelo pomagali 
v društvu Odnos. Zelo sem jim hvaležen in vem, da se 
lahko zmeraj obrnem na njih, ko potrebujem podporo ali 
informacije. Sedaj sem tukaj samostojen, imam prijatelje, 
vem, kam lahko grem in kaj naj počnem. Maribor je sedaj 
moje mesto. 

ZGODBA IZ sRBIJE 
Moja mama je Slovenka, ki se je poročila z mojim očetom, 
Srbom, in se preselila k njemu v Srbijo. Po očetovi smrti 
leta 1986 se je vrnila v Slovenijo in jaz sem prihajal k njej 
na obisk. Ker sem bil tukaj lepo sprejet in sem se dobro 
počutil, sem z veseljem sprejel idejo svojega bratranca, 
da se sem tudi preselim. Srbijo sem zapustil, ker tam 
nisem videl prihodnosti za svojega otroka. Bal sem se 
njegovih očitkov, ko bo odrasel. Moja prvotna želja je 
bila Južnoafriška republika, vendar bi bila preselitev tja 
predraga. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani 
inženir metalurgije in pričakoval sem, da bom tukaj zlahka 
dobil službo. Na strokovnih konferencah sem prihajal v 
stik z metalurgi iz Slovenije, ki so mi prav tako zagotavljali, 
da bom dobil službo in tako sem leta 1998 oddal vlogo za 
slovensko državljanstvo na upravni enoti v Mariboru. Ta 
vloga je prišla do Ljubljane komaj leta 2002. Mama se je 
večkrat pozanimala, kaj se dogaja in včasih so ji rekli, da 
manjka kakšen dokument, včasih so ji rekli, da je zadeva 
v postopku. Ko je vloga končno prišla do Ljubljane, je bila 
moja prošnja hitro rešena in tako sem junija leta 2002 
dobil slovensko državljanstvo. V tem času sem se poročil  
in dobil sina in bilo mi je v interesu, da čim hitreje   
pridem živet sem, da bi se otrok naučil slovenščine kot 
prvega jezika.

Otrok in žena sta za začetek ostala v Srbiji, tam sta ostali 
tudi dve sestri, ki danes pogosto prihajata na obisk.

Ob prihodu v Slovenijo sem pričakoval, da bom 
enakopraven s tukajšnjimi prebivalci, pričakoval sem boljši 
odnos. Strahov ob prihodu v Slovenijo nisem imel, bil sem 
optimističen in sem gledal naprej. V času Jugoslavije smo 
imeli Slovence za priden, deloven in redoljuben narod, ko 
pa sem prišel sem, sem se srečal z ljudmi, ki so se samo 
pritoževali, niso pa želeli resno iskati službe.

V tem času sem sam iskal službo, vsi kontakti, ki sem jih 
imel, so mi obrnili hrbet, tako da sem se prijavil na Zavod 
za zaposlovanje. Tam mi je svetovalka rekla, da bom 
težko dobil službo in naj si ne ustvarjam iluzij ter da je 
prihod moje družine zelo pogumen, vendar neizvedljiv 
načrt. Napisal sem okoli 200 vlog za službo, dobil sem 20 
odgovorov, od tega 2 pozitivna. V prostem času sem veliko 
prebiral strokovno literaturo v knjižnici in tam sem videl 
oglas za tečaj nemščine. Prijavil sem se, vendar je ta tečaj 
bil zame precej negativna izkušnja, saj mi je učiteljica že 
prvo uro rekla, da nisem Slovenec, da ne bom razumel 



in se ne bom sposoben učiti z ostalimi. Bilo mi je precej 
neprijetno, tako da sem se že pri drugi uri odločil, da se 
bom izpisal iz tečaja.

Naslednja grenka izkušnja je bila v zaposlitveni agenciji, 
kjer je uslužbenka že po prvem izrečenem stavku začela 
zavijati z očmi. Prav tako so mi na razgovoru v enem od 
podjetij rekli, da lahko dobim službo v Srbiji. Naslednji 
primer nevljudnosti in neprofesionalnosti pa sem doživel, 
ko sem končno dobil službo v Vuzenici. Moja diploma 
še ni bila nostrificirana, saj sem potreboval potrdilo 
od podjetja, da bom tam dobil službo, preden bi lahko 
začel s postopkom. Šel sem na Zavod za zaposlovanje, 
saj sem potreboval delovno knjižico, kamor bi se lahko 
vpisala služba, da lahko grem nostrificirati diplomo. Moja 
svetovalka mi je rekla, da se ona nima časa pogovarjati 
z mano in me je naročila na pogovor komaj decembra, 
čeprav je bil komaj začetek novembra. Šel sem k direktorici 
zavoda in dobil knjižico kot nekvalificirani delavec, da bi 
lahko začel s postopkom nostrifikacije. Ta je trajal osem 
mesecev in potem sem dobil naziv, ki mi pripada.

V službi sem imel pozitivne in negativne izkušnje, na 
začetku so me sodelavci gledali čudno zaradi slabe 
izgovorjave. Tretji dan sem dobil ISO vprašalnik, ki bi ga 
moral prevesti iz angleščine v slovenščino, kar je bilo 
zame precej težko. Pri tem mi je pomagala sodelavka. Po 
opravljenem delu sem vprašal šefa, zakaj mi je dal takšno 
delo, in povedal mi je, da je želel preveriti moje znanje 
slovenščine. Nekega dne sem v službi slišal pogovor iz ene 
pisarne: „Eh, spet so zaposlili enega Srba,“ in ni mi bilo 
prijetno. Vendar moram izpostaviti, da sem v Vuzenici 
spoznal veliko prijetnih ljudi in z nekaterimi sem še danes 
v prijateljskih stikih.

Med drugim sem moral opraviti tudi vozniški izpit za 
slovensko vozniško dovoljenje. Imel sem na izbiro, da 
izpit opravljam z avtom iz avtošole ali z lastnim vozilom. 
Tako sem si kupil Yugo 45. Ko sem se z njim pripeljal na 
izpitni center, je komisija gledala zgroženo, potem pa sem 
poslušal razne pripombe, da sem s svojim avtom nevarnost 
na cesti. Tako sem bil že pred izpitom precej nervozen, 
med izpitom pa se je vsak moj napačen gib negativno 
komentiral, tako da sem padel in na koncu poslušal, kje 
sem dobil izpit, kako sem ga uspel opraviti … Na naslednji 
vožnji so naredili vse, da bi ponovno padel. Peljali so me 
večinoma na enosmerne ceste in celo moj inštruktor je bil 
začuden, da to počnejo.

Čez čas sem se odločil poiskati službo v Mariboru. 

Potreboval sem pogodbo o delovnem razmerju za 
nedoločen čas, da bi moja žena in sin lahko dobila vizo 
za prihod v Slovenijo. V podjetju so mi šli na roko in mi 
to tudi omogočili, vendar sem kljub temu želel službo 
v Mariboru, da se ne bi rabil voziti. Tako sem poslal 
vlogo v livarno v Mariboru, kjer so mi na razgovoru 
rekli, da sem službo dobil in da me bodo naslednji dan 
poklicali, da mi to tudi uradno potrdijo. Vendar so mi 
naslednji dan sporočili, da so se odločili za drugega 
kandidata. Kmalu za tem me je klicala direktorica 
kadrovske službe in mi sporočila, da imajo zame drugo 
delovno mesto – vodja službe kakovosti na področju 
celotne Mariborske livarne. Šel sem na razgovor z 
generalnim direktorjem in ta me je najprej vprašal, 
kako sem sploh dobil to službo v Vuzenici. Najprej 
nisem dojel, zdaj pa mi je jasno, da je namigoval na 
to, da sem tujec. Povedal mi je, da te službe nisem 
dobil, vendar bo čez tri mesece prosto delovno mesto 
tehnologa, ki bo primerno zame. Službo sem dobil in 
na začetku sem bil navdušen, saj so bili vsi prijazni z 
mano. Sčasoma so se razmere poslabšale. V Mariboru 
sem ostal tri leta. Dal sem vlogo za kadrovsko 
stanovanje in edini sem se prijavil na razpis, vendar 
stanovanja nisem dobil, saj so razpis ponovili, v želji, 
da bi se prijavil še kdo. Vsak dan sem vsaj trikrat v 
službi slišal, da sem prišlek in priseljenec in da ne 
spadam sem. Vmes so zaposlili novega inženirja, ki 
je hitro napredoval, medtem ko so mene spregledali. 
Doživljal sem posmehovanje, obrekovanje in žalitve. 
Tako sem se odločil poiskati drugo službo.

V tem času je moja žena delala na črno, ne po svoji 
volji. Delala je po tristo ur na mesec, delodajalci so ji 
obljubljali, da jo bodo prijavili, vendar je nikoli niso. 
Ko je dala vlogo za državljanstvo, je potrebovala priče, 
ki so dokazovale, da že dve leti prebiva tukaj, saj ni 
imela nobenih papirjev iz službe. Vlogo je zaradi moje 
slabe izkušnje nesla v Ljubljano, kjer pa jo je uradnica 
nadrla, zakaj je ni oddala na upravni enoti.

Ves ta čas sem poslušal pripombe, kot je recimo: 
„Prišel si jest naš kruh,“ ali pa: „Kaj ti veš, čefur nori.“ 
Tako je moj splošni vtis, da ljudje zelo negativno 
sprejmejo ljudi z izrazitim naglasom, sploh če tega 
spremlja priimek na –ić. Moram pa povedati, da sem 
imel s policijo in zdravstvom vedno pozitivne izkušnje, 
sodeloval sem tudi na volitvah, kjer sem kar takoj 
postal predsednik volilne komisije in od takrat sem 
vedno na tem položaju.



Leta 2005 sem dal vlogo za zaposlitev v Štorah, šel sem na 
razgovor in bil sem prepričan, da bom dobil službo, vendar 
nisem bil izbran. Nato sem se prijavil na razpis v drugem 
podjetju v Štorah, bilo je razpisanih pet delovnih mest, 
bilo je šest kandidatov, od katerih sem sam imel edini 
izkušnje s tovrstnim delom, vendar je bila moja vloga spet 
zavrnjena. Leto dni kasneje so me klicali, ker so potrebovali 
usposobljenega inženirja. V tej livarni je zaposlenih precej 
Bosancev, ki bili prav tako precej negativno nastrojeni 
proti meni, ker sem se trudil govoriti pravilno slovensko in 
so mi pravili naturalizirani Slovenec.

V tem podjetju sem dobil priložnost za izobraževanje in 
začel sem s postopkom litja v polne forme, česar moji 
bolj izkušeni kolegi niso uspeli usvojiti. O tem so objavili 
tudi članek v Financah, vendar moje ime ni bilo nikjer 
omenjeno. Po tem sem hodil na strokovne konference. 
Med drugim sem bil tudi povabljen, da izvedem 
predavanje na Strojni fakulteti. Ko sem dobil besedo, se 
je po drugem stavku polovica prisotnih vstala in zapustila 
predavalnico. Počutil sem se zelo neprijetno.

Čez čas so me prestavili na drugo delovno mesto, postal 
sem vodja talilnice. Tam so se začela razna obtoževanja 
in podtikanja. Ni jim bilo predstavljivo, da je na vodilnem 
mestu nekdo, ki ni Slovenec. Začeli so govoriti, da bom 
skrbel samo za Bosance in ne za Slovence. Zaposleni so 
prihajali k meni s pritožbami, zakaj je njihova stimulacija 
enaka stimulaciji Bosancev. Ko me niso uspeli zrušiti po 
strokovni plati, so se spustili na osebno.

Stres v službi je vplival tudi na moje življenje doma in na 
moj partnerski odnos. Naučil sem se biti zadržan v službi in 
negativni občutki so zato izbruhnili doma.

Moram izpostaviti, da je bil moj sin od prvega dneva lepo 
sprejet in da se tukaj lepo počuti. Edina negativna izkušnja 
je bila, ko sem moral peljati sina na košarkarsko tekmo v 
Mursko Soboto, kjer ni dobil niti ogrevalne majice. Zaradi 
tega sem napisal mail trenerju, ki mi je odgovoril, da moj 
sin ne rabi trenirati, če mi kaj ni všeč, nato pa še dopisal: 
„Kdaj boste rekli, da vam kaj v Sloveniji paše?“

Živim v kadrovskem stanovanju, ki sem ga s pomočjo 
kredita tudi odkupil. O vrnitvi v Srbijo ne razmišljam, saj 
mi je v Mariboru kljub številnim negativnim izkušnjam 
lepo. V Sloveniji sem dobil priložnost, da si v metalurgiji 
ustvarim ime, da naredim veliko koristnega, kar v Srbiji ne 
bi bilo mogoče. Tudi moj sin se je navadil na življenje tukaj. 
Nimam težav s tem, da bi se selil kam drugam, saj sem 
tega navajen. Od doma na študij, potem na delo, potem 

v Slovenijo … Mislim pa, da se moja situacija v Sloveniji 
ne bo bistveno spreminjala. Spremljam tukajšnjo politiko, 
tudi sam sem vanjo vključen in nameravam še naprej 
sodelovati ali v stranki ali na lokalni ravni. Mislim, da 
begunska kriza ni naključje, ampak načrtovana priselitev 
poceni delovne sile. Odnos do beguncev je zelo slab.

ZGODBA IZ sRBIJE
Kako se je skozi leta, zlasti zadnje mesece, v Sloveniji 
spreminjal odnos do migrantov in beguncev? Do tebe 
osebno?
V odnosu do sebe nisem zaznala sprememb, saj sem tukaj 
že nekaj časa, mislim pa, da se je splošen odnos spremenil 
zaradi begunske krize in so sedaj vsi bolj pozorni. Mislim, 
da se ljudje o tem več pogovarjajo, ker se dogaja tukaj in 
sedaj. A menim, da se odnos ljudi ni bistveno spremenil, 
tisti, ki so bili zmeraj proti, so še zmeraj proti, tisti, ki so 
beguncem zmeraj pomagali, jim želijo pomagati tudi 
sedaj.

Kaj je bil razlog, da si zapustila svojo domovino?
Nisem imela ravno izbire, saj sem bila stara štiri leta, ko 
smo se preselili. Sem smo se preselili, ker so bili starši 
mnenja, da bodo tukaj lažje dobili dobro službo. Živeli smo 
v Srbiji.

Je bila Slovenija prva izbira tvojih staršev?
Mislim, da so najprej razmišljali o Nemčiji in Švedski, 
potem pa so se odločili, da želijo biti bližje domu, se pravi 
Srbiji. In Slovenija je bila takrat še zmeraj del iste države, 
Jugoslavije, zato se je bilo veliko lažje preseliti sem kot 
kam dlje.

Kakšna so bila tvoja pričakovanja?
Ker sem bila takrat še otrok, je edina stvar, ki sem jo 
izvedela od staršev, da bomo od sedaj naprej živeli v 
gorah. Živeli smo v smučarskem središču, starša sta delala 
v hotelu. V bistvu je bilo to vse, kar sem pričakovala od 
Slovenije, deželo z veliko gorami.

Kakšni so bili tvoji strahovi? 
Kot otroka me je najbolj skrbelo, da ne bom sklenila novih 
prijateljstev. 

Kakšna je bila realnost?
Ker smo najprej živeli v smučarskem središču, sem imela 
nove prijatelje vsak teden. Ljudje v hotelu so se veliko 



menjavali, zato sem ob prihodu novih gostov vedno 
sklenila tudi nova prijateljstva. Ko smo se preselili v 
Maribor, sem v vrtcu dobila nove prijatelje.

Kako se počutiš v Mariboru, v Sloveniji?
Tukaj živim že zelo dolgo, zato je to moj dom.

Kaj je bila tista ključna stvar, na podlagi katere so se 
tvoji starši odločili, da zapustijo domovino?
Mislim, da ni bilo nič večjega, nobene prelomne točke; 
zgolj razmišljali so o tem, da hočejo boljšo priložnost zase 
in za svoje otroke. Živeli smo namreč v zelo majhnem 
kraju, ki je imel samo osnovno šolo in bi se v srednjo šolo 
v vsakem primeru morala voziti drugam. Mislim, da je bil 
to glavni razlog. V Sloveniji so imeli tudi prijatelje, ki so jih 
prepričali, da so prišli. 

Koga in kaj ste zapustili?
Večino mojih sorodnikov. Ko sem živela v Srbiji, je večino 
časa, ko so starši delali, name pazila babica, zato sem se s 
tem najtežje soočila. Da ni bilo ob meni babice. In seveda 
mojih prijateljev.

Kakšen je bil proces migracije?
Ker je šlo takrat še za isto državo, ni bilo veliko birokracije. 
Starši so enostavno prišli sem in prijatelji so jih pripročili 
za službe, zato sta zaposlitev dobila hitro. Takrat je bilo to 
veliko lažje kot danes. Nekaj mesecev kasneje sem prišla 
tudi jaz. Najprej so mislili, da bom prišla eno leto kasneje in 
bodo v tem času zame skrbeli stari starši. A je moja mama 
baje ves čas jokala, zato sem prišla hitreje.

Kako močno je birokracija vplivala na tvoje življenje? 
Spomnim se sledečega: ko je Jugoslavija razpadla, smo 
morali urejati neko dokumentacijo, pridobiti slovensko 
dovoljenje za prebivanje ali nekaj takšnega, a ni bilo težko, 
saj smo tukaj živeli že nekaj let in starši so imeli službe. 
Takrat ni bilo tako komplicirano.

Kako si se počutila v šoli? Si imela prijatelje? Si 
razumela jezik?
Sprva ne, a sem najprej obiskovala vrtec in tam je bilo zelo 
prijetno, saj so mi hoteli vsi otroci pomagati pri učenju 
jezika. To je bilo zelo v redu. Čez čas, ko sem bila v osnovni 
šoli in je Jugoslavija razpadla ter so postale razlike med 
narodi bolj očitne, so me nekateri ljudje dražili, ker sem 
bila iz druge države.

Kakšna je razlika med tvojim domom sedaj in krajem, 
kjer si živela prej?
Ni velike razlike. Le Maribor je malo večji. Moji starši so 
sprva Srbijo pogrešali, saj so rekli, da so ljudje tukaj malo 

drugačni. Slovenci naj bi bili bolj »zahodni narod« kot Srbi 
in to je bila ta razlika. Splošen odnos do življenja, dela ... 
Slovenci so bolj delavni. Srbi so bolj veseli in sproščeni.

Bi se vrnila v Srbijo, če bi imela priložnost?
V določenem obdobju sem se želela vrniti, predvsem 
zaradi veselosti in sproščenosti Srbov, a ko podrobneje 
pogledaš stvari, vidiš, da so ljudje pač ljudje. Ne gre za 
to, da Slovenci niso sproščeni, Srbi pa so, gre za neke 
stereotipne predstave, ki niso resnične. Zato se trenutno 
v Srbijo ne bi vrnila, saj še ni v povsem dobrem stanju, 
gledano iz ekonomskega in političnega vidika.

Se spomniš kakšnih besed v povezavi s tabo, zaradi 
katerih si se počutila slabo?
Edina stvar, ki se je spomnim in se mi zdi zelo smešna je, da 
otroci in tudi nekateri ljudje mislijo, da so vsi, ki so južno 
od Slovenije, iz Bosne. Zato so me ljudje klicali Bosanka, 
da bi me užalili. In to je edina stvar, ki se je spomnim. 
Sedaj se za ljudi iz bivše Jugoslavije uporablja izraz 
“čefur”. Uporablja se za Bosance, Srbe, za vse, ki so prišli v 
Slovenijo. Nikoli je nisem slišala v povezavi z mano. Včasih 
sem jo za hec uporabljala sama.

Misliš, da se bo situacija zate poslabšala?
Mislim, da ne.

Spremljaš slovensko politiko in odločevalce?
Ja, seveda. Glede tega imam zelo izdelano mnenje. Ker 
je Slovenija moj dom, se me vse, kar se tukaj dogaja, tudi 
neposredno dotika.

Kako se ti zdi, da se EU sooča s t.i. begunsko krizo?
Ne najbolje. Na prvi pogled se zdi, da se ljudem pomaga, 
ampak potem prečkaš mejo in vidiš, kako posedajo naokoli 
in čakajo, da bodo lahko šli preko, pa jih ne spustijo, težave 
imajo z urejanjem dokumentacije ... Zdi se mi, da se na 
begunce gleda bolj kot na številke kot pa na ljudi in to me 
najbolj jezi.



ZGODBA IZ 
sEvEROvZhODnEGA 
DELA AfRIkE 
Ste želeli kam drugam kot v Slovenijo?
Želel sem v Anglijo, ker imam tam prijatelje, ker malo 
znam jezik in ker skoraj ves svet zna angleško. 

Od kod ste prišli v Slovenijo?
Iz Grčije, pred letom in pol.

Kaj sedaj počnete tukaj?
Sedaj hodim v šolo, se učim slovenščino, da dobim kasneje 
službo.

Si želite drugam?
Prej sem hotel v Anglijo, sedaj je moja želja drugačna, 
sedaj si želim, da bi tukaj dobil službo, otroke, ženo. Rad bi 
ostal v Sloveniji.

Kako se počutite v Mariboru? 
 Odlično. Maribor šampion. Mariborski nogometni klub je 
najboljši. Občasno hodim na tekme.

Si želite ostati v Mariboru?
Za zdaj bi ostal v Mariboru, kasneje pa še ne vem.

Se vam zdi, da birokracija predstavlja velik del vašega 
življenja?
Pri tem mi pomaga društvo Odnos. Do sedaj me urejanje 
dokumentov še ni spravilo v slabo voljo.

Ste bili tukaj že kdaj pri zdravniku?
Da, v zdravstvenem domu. Imam urejeno zdravstveno 
zavarovanje.

Kje se učite slovenščine?
Na Andragoškem zavodu. Tam tudi končujem osnovno šolo 
za odrasle.

Ste prijavljeni na Zavod RS za zaposlovanje?
Da, a moram najprej zaključiti osnovno šolo za odrasle, 
potem bom iskal službo. Slovenščina je najtežji jezik na 
svetu. Ima dvojino, spole.Tudi fizika in kemija sta težki, a je 
slovenščina težja.

Iz katerih držav prihajate sošolci v razredu?
Iz Makedonije in Kosova. V šoli pa so še učenci iz Sirije, 
Afganistana, Irana, Somalije, Dominikanske republike ...

V katerem jeziku se pogovarjate med seboj?
Med seboj se pogovarjamo v slovenščini in angleščini.

Se družite tudi izven šole?

Včasih.

Kam pa greste?
Različno. Čez dan sem sicer v šoli, potem delam nalogo, ni 
veliko časa za kaj drugega.

Kje živite?
Sam živim v stanovanju. Je prijetno, ampak si želim otrok.

Se način življenja tukaj razlikuje od življenja v vaši 
deželi?
Ja, seveda.

Kaj najbolj pogrešate?
Hrano, ki je značilna za mojo deželo. Tukaj ne dobim vseh 
sestavin. Nekaj jih sicer lahko dobim in potem skuham kaj 
tipičnega. Kuham enkrat do trikrat na mesec. Drugače jem 
hitro hrano.

Se vam zdi, da ljudje uporabljamo kakšne posebne 
besede, ko se pogovarjamo z vami ali ko govorimo o 
vas?
Večina me sprašuje, od kod sem, kaj počnem tukaj, ali 
delam ...

Bi se vrnili v svojo deželo?
Morda leta 2070 ali 2080. Prej zaradi razmer ne bo 
mogoče. Zdaj moram tukaj končati šolo.

Kaj bi rad počeli, ko končate šolo?
Šel v službo.

Kaj bi pa najraje delali?
Karkoli, kjer bom dobil službo. Delal bi v trgovini, tudi 
fizično, vse bi delal.

Spremljate slovensko politiko?
Ne spremljam politike. Spremljam pa mariborski nogomet. 
Tudi v moji deželi imamo dva nogometna kluba, derbi med 
njima poteka vedno v istem kraju.

Kako se vam zdi, da se EU spopada s t. i . begunsko 
krizo?
Ne vem. Sem pa vesel, da ljudje pomagajo beguncem. 

Kako se vam zdi, da reagirajo različne države?
Ne vem, ker je na TV vse v slovenščini in ne razumem.

Se vam zdi, da imate tukaj kaj pravih prijateljev?
Ja, imam. V društvu Odnos in tudi izven. Na ulici se 
pozdravljam z ljudmi.

Greste kdaj kam skupaj, na kakšna druženja ali izlet?
Enkrat sem bil na izmenjavi v eni izmed evropskih držav. 
Bilo je zelo prijetno.



ZGODBA IZ tuRčIJE
Živel sem v Şanlıurfi, to je mesto v Turčiji, ki leži tik ob 
meji s Sirijo. Sedaj je tam veliko beguncev, živijo kar na 
ulici. Pred kratkim sem bil tam, hotel sem jim pomagati, 
vendar jih je zelo veliko. Trenutno je tam kar nevarno, ker 
hočejo od tebe pomoč, denar, ampak vsem ne moremo 
pomagati. Sedaj mineva že pet let, odkar sem v Sloveniji. 
Moja pot v Slovenijo ni bila težka, saj sem imel urejeno 
vso potrebno dokumentacijo. Imel sem sicer manjše 
težave z vizo, ampak se je hitro uredilo. Prvič sem prišel 
v Slovenijo kot študent in ostal tukaj en mesec. Nato 
sem se vrnil v Turčijo, zaprosil za vizo, ampak mi je niso 
odobrili. Ko sem ponovno zaprosil za vizo, sem jo dobil 
za tri mesece. Nato sem se v Sloveniji poročil in zdaj sem 
tukaj v Mariboru že pet let. Torej glavni razlog, da sem 
prišel v Slovenijo, je bilo moje dekle, sedaj moja žena. 
Spoznala sva se v času študija, študiral sem angleščino 
in hotel spoznavati nove ljudi, tako sem spoznal tudi njo, 
je Slovenka. Sprva je bila zame velika napaka to, da sem 
prišel v Evropo. V Turčiji sem imel svojo socialno mrežo, 
svoje povezave, boljše življenje, tudi študij sem dobro 
opravljal. Govorili so mi, da v Sloveniji ni težav s službo, 
da jo lahko dobim tudi v Avstriji, vendar ko sem prišel v 
Slovenijo, ni bilo tako. Iskal sem službo in imel težave z 
jezikom. Najprej sem se naučil kuhati, delal v Avstriji in 
zdaj tu v Mariboru. Še vedno delam v kuhinji, opravljal pa 
sem tudi vsa druga ponujena dela. Moja pričakovanja so 
bila seveda drugačna. Ko sem bil v Nemčiji, kjer je veliko 
Turkov in doma v Turčiji, so vsi ti imeli dobro življenje. 
Imeli so avte, hiše, vsako leto so se vračali domov, kupovali 
darila za domače … In tako sem si mislil: »Vau, tu pa je 
veliko denarja in dobro življenje in zakaj se ne bi preselil v 
Evropo, v Slovenijo.« Žena mi je sicer rekla, da tukaj ni tako 
dobro in da si življenje lahko ustvariva v Turčiji, ampak sem 
rekel, da bova poskusila tukaj. Toda ko sem prišel sem, so 
se začele težave. Že barva moje kože je problem, ker se 
razlikujem od vas, Slovencev, in tudi družina moje žene me 
ni ravno velikodušno sprejela. Bom pa v kratkem Slovenec, 
zamenjal bom tudi ime. Slovenci ste sicer prijazni, radi 
pomagate. Ko sem delal v Avstriji ali Italiji, je bilo delo 
zelo monotono in ljudje so bili zelo neprijazni do mene. V 
Sloveniji so ljudje prijazni, lepo je tukaj, ampak politika je 
slaba, niti je ne spremljam, ker je ne maram. Menim, da 
bi Evropa morala pomagati beguncem. Begunska kriza 
se v Sloveniji ne more primerjati s tisto v Turčiji. Tam je 

res katastrofa, saj ljudje in celo otroci živijo kar na ulicah, 
beguncev je tam 2,5 milijona, vsi jim hočejo pomagati, 
ampak je to skoraj nemogoče. Moji starši so odstopili eno 
hišo beguncem, da jih vsaj nekaj lahko spi dostojno v hiši. 
Doma, v Turčiji, imam veliko družino, imam tri brate in dve 
sestri in naša navada je bila, da smo veliko časa preživljali 
skupaj. Vsak vikend smo bili skupaj, mama je kuhala, res 
smo si bili blizu. To sedaj pogrešam. V Sloveniji ni tega, 
vsi delajo, so utrujeni in ni časa za druženje. Svojo družino 
v Turčiji obiščem enkrat letno, saj je pot do tja draga in 
imam tudi veliko nečakov, ki pričakujejo darila od mene, 
kar je tudi drago. Če ne bi imel hčere, bi se mogoče vrnil 
v Turčijo, sedaj pa želim ostati tukaj zaradi nje, ker mi je 
najpomembneje, da je ona srečna. 
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Projekt “Kje so meje?” sofinancira Urad Vlade RS za 
komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in 
sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, 
beguncev in migrantov.
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Izdajatelj: 
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Intervjuje opravili:

Lektoriranje:

Urednica:
Oblikovanje in prelom: 

Maribor, maj 2016




