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Konferenca ob zaključku projekta Sedmi glas izhaja iz temeljnih postavk projek-
ta. Prizadevamo si za krepitev že usvojenih kompetenc, za pridobivanje novih in 
socialno vključenost. Prevprašujemo pogoje zaposlovanja na področju kulture, ki 
veljajo za priseljenke_ce, ter naslavljamo težave pri iskanju zaposlitve in sistem-
sko diskriminacijo priseljencev in priseljenk, zlasti slednjih. Namen konference je 
povezovanje organizacij, iniciativ, institucij in posameznic, ki migrantke, priseljen-
ke in osebe z mednarodno zaščito dejavno vključujejo v svoje programe ali pišejo 
o njih v kontekstu sistemske diskriminacije.
Sedmi glas je neformalni izobraževalni program, ki je potekal v letih 2018 in 2019. 
Namenjen je bil pripadnikom različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljen-
cem, ki so v okviru projekta svoj kritiški glas oblikovali s pisanjem o umetnosti in 
kulturi. Namena projekta sta bila udeležencem približati umetnost in njen jezik 
ter analizirati družbene pojave in aktualni zgodovinski trenutek. Udeleženci naj 
bi s tem pridobili ustrezne kompetence in veščine s področja medijske in kritič-
ne pismenosti ter umetnostne kritike. Ime Sedmi glas je aluzija na Bergerjevega 
Sedmega človeka in dejstvo, da je bil v sedemdesetih letih v Nemčiji vsak sedmi 
fizični delavec migrant, obenem pa ime projekta namiguje tudi na sedmo silo. S 
tem so izvajalci projekta želeli dodatno poudariti ranljivo pozicijo migranta, obe-
nem pa tudi izraziti upor proti takšni poziciji, določeni sistemsko in s pridobitvijo 
simboličnega kapitala. Program projekta so sestavljala predavanja, teoretične in 
praktične delavnice, bralni krožki ter obiski kulturnih dogodkov.
Zaključna konferenca je, da bi vsem prisotnim zagotovili enakopravno sodelo-
vanje, potekala v sklopu dveh dogodkov. Na prvi konferenci z naslovom Ovire in 
možnosti so govorci − Alaa Alali iz Mirovnega inštituta, novinarka Kristina Božič 
in Urška Živkovič iz Slovenske filantropije − opozorili na različne oblike sistemske 
diskriminacije migrantov_k in manjšin ter predstavili primere dobrih praks, kako 
migrantke_e podpreti pri vključevanju v družbo in pri iskanju zaposlitve.
Druga konferenca je potekala pod naslovom Umetnost kot orodje za krepitev moči. 
Sodelujoči govornici, umetnica Samira Kentrić in Vesna Lemaić iz skupine No-
-Border craft, sta izpostavili pozitivne prakse samoorganiziranja na področju mi-
gracij in opozorili na umetniško prakso kot na eno od orodij za  opolnomočenje in 

Uvodnik



refleksijo institucionalnih diskriminacij. Še zlasti sta se posvetili vprašanju, kako 
delovati v času vse večje represije in kriminalizacije solidarnosti.
Konferenčni zbornik je zbirka prispevkov, ki so bili predstavljeni na konferenci.
Alaa Alali je predstavil delovanje in izkušnje Mirovnega inštituta na področju vklju-
čevanja migrantk_ov na trg dela. Posebej je izpostavil projekt, ki ga Mirovni inštitut 
trenutno izvaja − Refugee Action III: spodbujanje integracije begunk in beguncev v 
družbo skozi njihovo vključevanje na trg dela. V svoji predstavitvi je Alali opozoril, 
da je ignoranca nekaterih najpomembnejših državnih institucij, ko gre za vpraša-
nje integracije, sistemski problem, kajti institucije v dialogu ostajajo neodzivne.
Kristina Božič je v svojem prispevku poudarila pomen novinarske odgovornosti: 
sodobno novinarstvo zagovarja uravnoteženost in objektivnost, kar v praksi po-
meni, da so vsa mnenja predstavljena enakovredno, pri čemer ni pomemben vpliv 
tega, katerega mnenje je predstavljeno, ne njegova odgovornost, kredibilnost ali 
kompetentnost. S tem se novinarstvo izogiba odgovornosti, zavzemanju stališč 
in neprijetnim posledicam ob razkritju nepravilnosti in opozarjanju na krivice. 
Urška Živkovič je prispevala pregled delovanja Slovenske filantropije na področju 
migracij, v katerem je izpostavila programe, kot so orientacijski program za ose-
be z mednarodno zaščito, dnevni center za migrante in mentorstvo za integracijo 
otrok migrantov iz tretjih držav.
Vesna Lemaić je predstavila delovanje skupine No-Border Craft, ki temelji na 
zavračanju evropskih rasističnih migracijskih politik, ki brišejo imperialistične 
zgodovine evropskih držav, utrjujejo patriarhalni system, poglabljajo globalne ne-
enakosti in banalizirajo koncept mednarodne zaščite. 
V zaključku je Samira Kentrić izpostavila pomen, ki ga imajo umetniške prakse 
kot orodje za kritično razmišljanje o svetu, predvsem za kritično upodabljanje mi-
gracij. Skozi svoje ilustracije umetnica pripoveduje o begunski izkušnji in si želi, 
da bi »tovrstne knjige prinesle nekaj utehe tistim, ki preživljajo podobne situacije 
in jih bodrile v nadaljevanju začrtane poti. Ostalim, srečnejšim, pa želim prikazati 
razmere in razloge, zaradi katerih so migracije vedno bile in vedno bodo. Prav je, 
da jih ne onemogočamo, saj je človekovo najbolj naravno stanje premikanje, in 
tega nihče nima pravice zatirati.«
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Vključevanje 
migrantov 
na trg dela

Alaa Alali



Pri vključevanju na trg dela si migranti in 
migrantke želijo večjo odzivnost delodajalcev 
in javnih institucij. Pomanjkanje primernih 
prostorov otežuje njihovo socializacijo.

Mirovni inštitut je v zadnjih letih izvajal več 
projektov, ki so se osredotočali na vključeva-
nje migrantov in migrantk na trg dela. Zadnji 
tovrstni projekt se je glasil »RefugeeAction III: 
spodbujanje integracije begunk in beguncev v 
družbo skozi njihovo vključitev na trg dela.« Cilj 
projekta je bil prispevati k pravični družbi, v ka-
teri se bodo migranti_tke počutili dobrodošlo 
in sprejeto kot enaki. Namenov projekta je bilo 
več: z zagovorništvom povečati inkluzivnost 
azilnih, migracijskih in integracijskih politik; 
zmanjšati togost postopkov; zapolniti vrzel med 
begunci_kami in potencialnimi delodajalci; s 
podporo in pomočjo izboljšati vključevanje be-
guncev_nk na trg dela v Sloveniji; z neposred-
no zaposlitvijo enega begunca_nke na mesto 
kulturne/ga mediatorja_ke dati dober zgled 
drugim potencialnim delodajalcem; izboljšati 
znanje mladih in ozaveščati splošno populacijo 
o vprašanju migracij (s poudarkom na struktur-
nih vzrokih).

Poleg tega, da smo v letu 2019 zaposlili 
begunca iz Sirije na mesto kulturnega media-
torja, smo izvajali različne aktivnosti (delavnice, 
svetovanja, srečanja), ki so beguncem_kam 
pomagale pri iskanju dela v Sloveniji. Ob 
zaključku projekta smo 27. novembra v Slo-
venskem etnografskem muzeju organizirali 
simpozij z naslovom »Spodbujanje integracije 
migrantov v družbo skozi njihovo vključevanje 
na trg dela«, s čimer smo želeli povezati vse 
pomembne akterje v Sloveniji na tem podro-
čju – od predstavnikov državnih institucij in 
nevladnih organizacij do samih migrantov in 
migrantk. Pojem »migrant_ka« je v tem kon-
tekstu potrebno razumeti v najširšem smislu, 
kar pomeni, da pojem vključuje tako begun-
ce_ke (osebe s pridobljeno mednarodno in/
ali subsidiarno zaščito) kot tudi prosilce_ke za 
azil in t. i. državljane_ke tretjih držav. Poglavi-
tni namen simpozija je bil predstaviti različne 
zorne kote iskanja službe, dela in zaposlovanja 
migrantov_tk v Sloveniji, deliti najpomembnejše 

 informacije, izkušnje in primere dobrih praks 
ter posledično pripomoči k razbijanju stere-
otipov, predsodkov in strahov v zvezi z zapo-
slovanjem migrantov_tk ter, širše, z njihovim 
vključevanjem v družbo.

Izkazalo se je, da si nismo zadali lahko 
dosegljivega cilja, saj so se od predstavnikov 
državnih oz. javnih institucij, ki so vključene v 
sistem integracije, na vabilo odzvali le pred-
stavniki Zavoda RS za zaposlovanje, Urada za 
oskrbo in integracijo migrantov ter Javnega 
zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje 
Ljubljana. Na vabilo se niso odzvali Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, ENIC-NARIC center, Gospodarska 
zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev 
Slovenije. Neodzivnost nekaterih najpomemb-
nejših državnih institucij nakazuje na struktur-
ni problem in ignoranco, ko gre za vprašanje 
integracije, saj ni bilo prvič, da niso sodelovale 
v tako pomembnem dialogu. Tudi predstavniki 
državnih institucij, ki so se dogodka udeležili, 
so simpozij takoj po svojem nastopu zapustili. 
Zastavlja se vprašanje, kako pritegniti predstav-
nike državnih institucij, da bodo bolj vključeni 
in pripravljeni sodelovati na področjih, za kate-
ra so pristojni in odgovorni.

Podobno nepripravljenost na dialog je bilo 
mogoče zaslediti tudi med zaposlitvenimi 
agencijami in še posebej med delodajalci, ki 
zaposlujejo migrante_ke. Čeprav se deloda-
jalci pogosto poslužijo migrantske delovne 
sile, svojih izkušenj ne želijo javno izpostavljati 
– primer sta denimo podjetji Krka in Revoz, ki 
sicer preverjeno zaposlujeta večje število mi-
grantov. Na simpoziju smo lahko slišali izkušnje 
predstavnikov iz zaposlitvene agencije Kariera, 
projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica, 
lokala Pritličje ter Društva UP Jesenice, ki sku-
šajo na svoj način in kljub veliko birokratskim 
oviram migrante_ke vključiti v svoje delovno 
okolje. Predstavnik Delavske svetovalnice je 
opomnil na osnovne standarde dostojnega dela 
in zaščite ter opozoril na najpogostejše proble-
me in kršitve v primeru zaposlovanja delavcev 
migrantov. 
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Predstavniki nevladnih in raziskovalnih 
organizacij, ki imajo izkušnje z zaposlovanjem 
migrantov_tk in/ali izvajajo projekte na to 
temo, so se odzvali v največji meri in bili priso-
tni ves čas celodnevnega simpozija. V skupnem 
pogovoru smo ugotovili, da smo izvajamo veliko 
število projektov na temo integracije, kot so 
Job to Stay: Orientacijski program za osebe 
z mednarodno zaščito (Slovenska filantropi-
ja); Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno 
zaščito, Aktivni odnosi II: opolnomočenje in 
socialna aktivacija migrantskih žensk (Društvo 
Odnos); Skills2Work: vključevanje oseb z med-
narodno zaščito na trg dela; Izobraževalno-me-
dijska kampanja za strpnost in različnost, proti 
predsodkom in diskriminaciji etničnih manjšin 
in migrantov, Migrantski objektiv, Usposablja-
nje na delovnem mestu za osebe z medna-
rodno zaščito (Srbski kulturni center Danilo 
Kiš);; PandPas, Best: Spodbujanje podjetniških 
veščin kot orodje za vključevanje migrantov na 
trg dela, Urban Diversity/Urbana raznolikost, 
SIforREF: Vključevanje beguncev v družbo in na 
trg dela skozi družbeno inovacijo (Inštitut za 
slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU); 
SIforREF: Vključevanje beguncev v družbo in 
na trg dela skozi družbeno inovacijo (Kultur-
no društvo Gmajna); Same world, WANNE: Vsi 
potrebujemo novo angažiranost, Her stories, 
Pravljični večeri, Svetovne lutke, Program pod-
porništva otrok in lokalnih skupnosti (Društvo 
Humanitas); Migrascope: Širitev obsega in-
tegracije migrantk in migrantov na trga dela, 
WANNE: Vsi potrebujemo novo angažiranost, 
RefugeeAction III: spodbujanje integracije 
begunk in beguncev v družbo skozi njihovo 
vključitev na trg dela (Mirovni inštitut). S strani 
migrantov_tk so nevladne organizacije nema-
lokrat deležne kritike, a dejstvo je, da velikokrat 
opravljajo delo, ki bi ga morala opraviti država, 
s čimer zapolnjujejo strukturni primanjkljaj.

Osebne izkušnje z iskanjem dela in zaposlit-
vijo v Sloveniji so z nami delili tudi migranti_ke, 
a se žal teh predstavitev ni udeležil nobeden 
od predstavnikov državnih inštitucij. Premisliti 
bo treba o strategijah povezovanja in doseganju 
sinergije, kar je vsekakor ključno za tako po-

membno in občutljivo področje, kot je integra-
cija migrantov skozi njihovo vključevanje na trg 
dela. Na to je v svojem pismu Uradu vlade za 
oskrbo in integracijo migrantov opozorila tudi 
dr. Nina Vodopivec, socialna antropologinja in 
raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino.

Simpozij, ki smo ga pripravili v sodelovanju z 
Mednarodno organizacijo za migracije (IOM), 
smo zaključili s projekcijo filma »Stranger in 
Paradise« (Nizozemska, 2016, 72 min). Sledila je 
večerja, a za druženje v Slovenskem etnograf-
skem muzeju ni bilo pogojev. Ponovno se odpira 
vprašanje socialnih prostorov, namenjenih dru-
ženju, saj komercialni prostori (npr. SEM) tega 
običajno ne dovoljujejo. Opažamo, da je potreba 
po takšnih prostorih socializacije, ki bi jih lahko 
soupravljali migranti sami, velika.
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Kristina Božič

Vse slabši sistem,
ki izključuje



Delo novinarjev je zastavljati vprašanja, pa 
vendar so danes vsaj toliko kot zastavljena vpra-
šanja zgovorna tista, ki jih ne zastavimo. Od-
sotno je tudi vprašanje, v kakšni družbi želimo 
živeti in kakšno družbo želimo graditi skupaj.

Zastavljati vprašanja terja pogum, kajti odzivi 
nanja lahko opozorijo na nepričakovane krivice, 
ki se trenutno dogajajo. Nepričakovani odgo-
vori lahko razkrijejo pozicije vseh nas, našo 
ranljivost, nemoč in izgubljenost v sistemu, 
lahko opozorijo, da okolja, v katerem živimo, ne 
poznamo. Če želimo odgovoriti na vprašanje, 
kakšno družbo želimo skupaj oblikovati, mo-
ramo vedeti, kako družba in sistem, v katerem 
bivamo, delujeta sedaj, kako lahko nanju vpliva-
mo, ju sooblikujemo in spremenimo. Razumeti 
moramo, da je pojem skupaj odprt pojem, ki se 
spreminja ter dnevno izgublja in pridobiva nove 
člane, pa vendar so prav vsi glasovi potrebni 
za oblikovanje boljšega odgovora na vprašanje, 
kakšna naj bo prihodnost. 

V tem je izjemna dragocenost raznolikih 
družb. S tem, ko zgolj opazujemo in sodelujemo 
v trenutnem sistemu, ki v veliki meri in mnoge 
izključuje, sistem le utrjujemo, namesto da bi 
ga s skupnimi izkušnjami poskušali izboljšati. 
Nekdo, ki pride od drugod, ima svojo perspek-
tivo, stanje vidi vsaj nekoliko drugače, zato je 
drugačna tudi njegova izkušnja – ta je neredko 
kruta, saj je prišlek znotraj utrjenega sistema 
med najbolj neizkušenimi in ranljivimi. Prav 
zato so izkušnje novih članov naše družbe dra-
gocene, saj opozorijo na krivice ter pomanjklji-
vosti in slabosti trenutnega sistema. Problemov 
in rušenja sistema ne povzročajo ljudje, ki pri-
dejo od drugod: njihove izkušnje zgolj opozorijo 
na točke v sistemu, ki že dlje časa slabo delujejo 
– nanje opozorijo tudi ljudi, ki so del sistema 
že celo življenje in so zato njegovo degradacijo 
doživljali bolj postopno in manj očitno. 

Skupaj pomeni tudi, da od prispelih migran-
tov ne moremo pričakovati, da bodo na svojih 
plečih popravljali obstoječi sistem. Neredko 
se izpostavljajo in opozarjajo na krivice, a pri 
tem je potrebno širše družbeno razumevanje 
pomena, ki ga ima njihova izkušnja, in razume-
vanje, zakaj je opozarjanje koristno za vse. Ob 

krivicah, ki se dogajajo sočloveku, se je narobe 
in kratkoročno ugnezditi v občutek privilegira-
nosti, češ »še vedno imam malo boljši položaj 
in se v sistemu bolje znajdem kot oni.« Vsaka 
izkušnja ob negativnem sprejemu, izključeva-
nju in ter odrekanju pravic in možnosti ljudem 
mora biti opozorilo, da kot družba nečesa 
ne delamo prav in da gre sistem v napačno 
smer. Po sedanji logiki je namreč izločenih 
vse več ljudi, sistem pa je do njih neprijazen in 
 nedostopen. 

Kaj trenutno počnejo mediji? Večinoma 
normalizirajo stanje, ki je izključujoče in postaja 
vse krivičnejše. Konec leta 2018 je Urad za 
makroekonomske analize in razvoj RS organi-
ziral posvet s predstavniki Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, s 
predstavniki nekaterih drugih državnih in-
stitucij ter predstavnikoma podjetij Revoz in 
Knauf Insulation. Na posvetu je bilo govora o 
pomanjkanju delovne sile v Sloveniji, o ob-
stoječem sistemu integracije ter sistemskih 
možnostih in ovirah za migrante. Predstav-
nica podjetja Knauf Insulation je opozorila na 
rigidnost, neprilagodljivost in diskriminator-
nost aktualnega sistema. Tudi na upravnih 
enotah in bankah se srečujejo s težavami pri 
zagotavljanju zaposlitve za delavce migrante. 
Predstavnik novomeškega Revoza je po drugi 
strani pojasnil, da jim pri sodelovanju pomagajo 
dobri odnosi z uradniki na lokalnih upravnih 
enotah, kar bi lahko zvenelo simpatično: če 
se na upravni enoti znajdeš dovolj pogosto, če 
si dovolj pomemben in močan ter imaš ravno 
prav sreče, boš lahko vzpostavil sodelovanja, ki 
bodo večino stvari olajšala. A državni sistemi in 
načela pravne države obstajajo ravno zato, da bi 
preprečevali tovrstno arbitrarnost in privilegi-
ranost velikih. Vsi ljudje si zaslužimo sodelovati, 
ko vstopamo v skupni družbeni sistem. Po tem, 
ko je predstavnik Revoza delil izkušnje, ni nihče 
protestiral ali opozoril, da je primer pregovorne 
dobre prakse v resnici srž sistemskega pro-
blema. Nihče ne bi smel biti odvisen od dobre 
volje uradnika, ko pride do temeljnih človekovih 
pravic, kot so zagotovitev prebivališča, social-
nih pravic in in zdravstvenih storitev ter dostop 
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do  izobraževanja in dela. Novinarji, ki take 
dogodke in zgodbe zgolj povzemajo, ne da bi 
problematizirali aktualno stanje, sodelujejo pri 
škodljivi normalizaciji razmer. 

Trenutno se v novinarstvu največ pozornosti 
in skrbi namenja zagotavljanju uravnoteženosti 
in objektivnosti, kar se razume na način, da je 
treba vsa mnenja predstaviti enako ne glede na 
moč teh, ki jih izrekajo, njihovo odgovornost, 
kredibilnost ali kompetence. S tem se novinar-
stvo izogiba uredniški odgovornosti, zavzema-
nju stališč in spopadanju z neprijetnimi posle-
dicami ob razkritju nepravilnosti ali opozarjanju 
na krivice. Po današnjih standardih vzoren 
prispevek je pred kratkim povzel izkušnjo afga-
nistanskega državljana, ki si je v zadnjih letih v 
Novem mestu našel družino in zgradil dom. Ko 
mu je poteklo zadnje dovoljenje za zadrževanje, 
ga je policija odpeljala in ga zaprla v postojnski 
center za odstranjevanje tujcev. Pozivi, prošnje 
in zahtevki njegove partnerke, ki zadnja leta 
živi z njim in njunim otrokom, so ostali neupo-
števani. Novinarski prispevek je povzel potek 
novinarske konference, na kateri so bile pred-
stavljene situacija ter zahteve organizacij in 
kolektivov, ki se zavzemajo za pravično rešitev, 
in dodal še stališče policije. Prisotni so bili vsi 
glasovi in obe strani zastopani, a v objektivnem 
prispevku ni bilo z distance mogoče razbrati 
nič od nujnosti in nehumanosti situacije. Na 
kasnejšo informacijo o tem, da je bil formular z 
zapisnikom intervjuja, ki ga je afganistanski dr-
žavljan naknadno opravil na postojnski upravni 
enoti, že vnaprej opremljen z negativno odloč-
bo in zavrnjeno prošnjo, v medijih tako rekoč ni 
bilo odziva. Novinarje je mogoče obtožiti, da ne 
opravljajo svojega dela. Mogoče jim je očitati, da 
so pozabili, da je njihovo mesto na strani tistih 
brez glasu, ki se jim dogajajo krivice. Novinar-
jevega mesta ne določa usmiljenje ali želja po 
priljubljenosti, temveč temeljna solidarnost. 
Novinarjem in novinarkam se lahko oponese, da 
ne izpolnjujejo naloge, ki jim pripada v demo-
kratičnih družbah: da od oblasti in centrov 
moči zahtevajo odgovornost. Vendar pri tem ne 
gre pozabiti, da ti novinarji in novinarke veči-
noma vzorno opravljajo delo, ki se v aktualnem 

sistemu od njih pričakuje. Krivi so, ker se vsa-
kodnevno ne upirajo in so le vijaki v medijskem 
propagandnem aparatu, ki med ljudi širi zgolj 
zaželeno informiranost in razvedrilo. 

Zgodbe, ki umanjkajo, so zgodbe o krivicah, 
sistemskih diskriminacijah ter zamujenih in 
izgubljenih priložnostih, da bi sistem izbolj-
šali ter ga preoblikovali v bolj prijaznega in 
vključujočega. Drža opazovalca v sistemu, ki je 
postaja vse bolj nehuman in izključujoč do vse 
več ljudi, je drža, ki sistem omogoča, legitimira 
in utrjuje. Utrjujemo ga tudi s tem, ko nemočni 
in v prepričanju, da je nemogoče drugače in 
bolje, postajamo otopeli in zagrenjeni. Izkušnje 
različnih ljudi so v resnici prednost in prilož-
nost za izboljšanje sistema, ki jo zamujamo, če 
je ne upoštevamo. Ko so ljudje diskriminirani, 
odrinjeni in utišani zaradi svojega imena, ra-
zreda, rase ali spola, postaja pot v boljšo in bolj 
vključujočo družbo vse bolj strma. Druženja v 
javnih prostorih in skupno preživljanje trenut-
kov ob doživljanju kulture in umetnosti se lahko 
ob tem zdijo nepomembna in znak privilegija, 
vendar so ključna. Skupaj preživet čas je pod-
laga za deljenje zgodb in odpira možnosti za 
sooblikovanje boljših izkušenj.
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Urška Živkovič

Delo Slovenske 
filantropije na področju 

migracij



V prispevku bomo predstavili delo Slovenske 
filantropije na področju migracij in projekte s 
tega področja, ki jih izvajamo tudi v Mariboru.

V Slovenski filantropiji se v okviru programa 
migracije ukvarjamo z različnimi vidiki so-
dobnih migracij. Različnim marginaliziranim 
posameznikom in skupinam migrantov, kot so 
prosilci za in osebe s priznano mednarodno 
zaščito, otroci brez spremstva, nedokumen-
tirani migranti in drugi, nudimo svetovanje, 
informiranje, psihosocialno in psihoterapevtsko 
pomoč ter zagovorništvo. Organiziramo raz-
lične aktivnosti za lažjo integracijo migrantov v 
novo okolje, kot so seznanjane z lokalnim oko-
ljem, organizacijami, institucijami in navadami 
večinskega prebivalstva, pomoč pri urejanju 
dokumentacije, učenje slovenskega jezika, učna 
pomoč, družabne športne in kulturne aktivno-
sti in druge oblike pomoči. V svoje programe 
vključujemo prostovoljce, ki jim nudimo izobra-
ževanja in mentorsko podporo.

Na sistemskem nivoju se zavzemamo za 
ustrezno zakonodajo in prakso na področju mi-
gracij v Sloveniji. Zavzemamo se tudi za ustre-
zno zaščito otrok brez spremstva v Sloveniji in 
za ustrezni dostop migrantov do zdravstvenega 
varstva. O vprašanjih, vezanih na sodobne mi-
gracije in migrante, strokovno in širšo javnost 
obveščamo na posvetih, okroglih mizah in 
drugih javnih dogodkih. V sodelovanju z mediji 
izobražujemo strokovnjake in prostovoljce na 
temo sodobnih migracij. Javnost obveščamo 
tudi na Festivalu migrantskega filma, ki ga or-
ganiziramo vsako leto na različnih lokacijah. 

Migrantom pri integraciji nudimo naslednje 
oblike pomoči in podpore:
- informiranje o pravicah in dolžnostih;
- nudenje svetovanja in psihosocialne pomoči;
- pomoč pri učenju slovenskega jezika in učna 

pomoč;
- koordinacija uporabnikov in prostovoljcev;
- zagovorništvo;
- spremstvo na upravno enoto oziroma pomoč 

pri prijavi stalnega/začasnega prebivališča;
- pomoč pri pridobitvi davčne številke;
- pomoč pri odprtju bančnega računa;

- pomoč pri ureditvi denarne socialne pomoči in 
spremstvo na pristojne centre za socialno delo;

- spremstvo na druge urade, institucije ali soro-
dne nevladne organizacije;

- pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev ali 
vprašalnikov;

- pomoč pri komunikaciji s strokovnimi delavci 
na različnih uradih in institucijah;

- pomoč pri urejanju različnih osebnih doku-
mentov;

- dogovarjanje z Zavodom RS za zaposlovanje, 
spremstvo na zavod in pomoč pri iskanju 
zaposlitve;

- naročanje in spremstvo k osebnemu zdravniku, 
k zobozdravniku in v specialistične ambulante 
ter razlaga zdravniških izidov;

- seznanjanje uporabnikov s pravili in postop-
ki, vezanimi na zdravstveno zavarovanje in 
možnostjo zdravljenja;

- pomoč pri vpisu v vrtec ter na osnovno, sre-
dnjo in fakultetno stopnjo izobraževanja;

- pomoč pri urejanju zamenjave vozniškega 
dovoljenja;

- pomoč pri iskanju primerne zasebne nastani-
tve;

- spremstvo pri ogledih stanovanj ali sob za 
najem;

- pomoč pri izpolnjevanju najemne pogodbe in 
dogovarjanje z najemodajalci;

- informiranje o vseh pravicah in dolžnostih, 
vezanih na najemno pogodbo;

- pomoč pri komunikaciji z lastniki stanovanj;
- zbiranje donacijskih sredstev. 

Orientacijski program za osebe z mednaro-
dno zaščito

Orientacijski program omogoča, da se osebe 
z mednarodno zaščito seznanijo z najnujnejši-
mi informacijami, ki so pomembne za njihovo 
življenje v Sloveniji. Predstavimo jim, kakšni so 
v Sloveniji sistem izobraževanja in zaposlovanja, 
sistem socialnega varstva, zdravstveni sistem 
in drugi. Pokažemo jim, kje se nahajajo različ-
ne institucije in organizacije, predvsem tiste, 
ki so najbolj pomembne za začetek uspešne 
integracije: center za socialno delo, izobra-
ževalne organizacije, zavod za zaposlovanje, 
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občina, upravna enota, banka, lokalne nevladne 
in druge organizacije. Razložimo, kaj urejajo na 
posamezni instituciji. Pri nastanitvi pomagamo 
tako, da osebe z mednarodno zaščito infor-
miramo o postopkih, s katerimi si v Sloveniji 
uredijo samostojno življenje. Informacije zaje-
majo praktičen prikaz uporabe gospodinjskih 
aparatov in ločevanja gospodinjskih odpadkov, 
predstavitev razmerja med najemodajalcem 
in najemojemalcem, predstavitev obveznosti 
najemojemalca in najemodajalca, predstavitev 
osnovnih bivanjskih standardov, kot so skrb za 
opremo, hišni red, redno plačevanje stanovanj-
skih stroškov, urejanje stanovanja in drugo.

Dnevni center za migrante
Prostori Slovenske filantropije v Ljubljani 

in Mariboru so varna točka za vse migrante, 
prosilce za in osebe z mednarodno zaščito. 
Namen programa v dnevnem centru je pomoč 
pri integraciji ob organiziranju prostega časa. V 
dnevni center se vključujejo številni prostovolj-
ci, ki pomagajo pri učenju slovenskega jezika in 
šolskih obveznostih, spremstvu na institucije in 
organizaciji različnih aktivnosti. 

Specifični cilji dnevnega centra so:
- zagotavljanje varnega prostora za druženje in 

aktivno preživljanje prostega časa,
- ohranjanje socialne aktivnosti prosilcev za 

mednarodno zaščito (kljub institucionalizirani 
oskrbi), oseb z mednarodno zaščito in drugih 
migrantov, ki so dlje časa brezposelni,

- širjenje socialne mreže migrantov,
- neformalno izmenjevanje znanj in izkušenj 

med uporabniki,
- zagotavljanje prilagojene ponudbe delavnic in 

predavanj,
- povezovanje uporabnikov z lokalno skupnostjo 

in rušenje medsebojnih predsodkov.

Mentorstvo za integracijo otrok migrantov 
iz tretjih držav 

Ker so otroci in mladi migranti še posebej 
podvrženi socialni izključenosti, je program 
mentorstva namenjen opolnomočenju ot-
rok in mladih migrantov, pa tudi vključevanju 

evropske mladine v najrazličnejše integracijske 
aktivnosti. Skupaj z mednarodnimi partnerji 
izvajamo projekt, pri katerem je poudarek pred-
vsem na izobraževalnih, družbenih, kulturnih 
in jezikovnih aktivnostih ter razbijanju stereo-
tipov.

V okviru mentorskega programa usposablja-
mo lokalne mlade prostovoljke_ce in jih pove-
zujemo z otroki migrantov. Njihova srečanja so 
osredotočena na podporo pri izobraževanju in 
usvajanju jezika ter na razvedrilne aktivnosti, 
kot so družabne igre ter obiski gledališča, kina 
in muzejev. Najrazličnejše aktivnosti otrokom 
pomagajo pri ustvarjanju novih prijateljstev ter 
pri seznanjanju z zgodovino in navadami države 
gostiteljice.

Gilles Baudry  ︱  Wall(s), 2019
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Samira Kentrić

Ilustracija kot orodje 
družbene kritike



Ustvarjanje mi je od samega začetka pome-
nilo način, kako izraziti čudenje nad vsem, kar 
me obkroža, nad celotnim vidnim svetom, ki 
sem ga kot otrok začela posnemati na papirju. 
Kmalu sem ugotovila, da lahko ta svet priredim 
po svoji viziji in ga s pomočjo svojo domišljije 
pretvorim v novo resničnost. K risanju (in pi-
sanju) sem se zatekala, kadar česa nisem mogla 
ali smela podeliti z okolico in kadar sem iskala 
način, da se izpovem. Otroštvo je obdobje, v 
katerem primerni sogovorniki niso vedno na 
voljo, zato je možnost izpovedovanja na druge 
načine še kako dobrodošla. 

Šele mnogo kasneje mi je postalo pomembno, 
da svoje delo predstavim tudi drugim in od tega 
živim.

Trenutka, ko se je v mojem delu razmahnilo 
upodabljanje migracij, ne morem točno določiti. 
Verjamem, da so bile migracije v mojem življe-
nju vseskozi prisotne, saj prihajam iz družine, 
ki se je v Slovenijo priselila iz Bosne še v času 
Jugoslavije. Doma se je ves čas govorilo vsaj dva 
jezika. Pogosto so v naši hiši prespali sorodniki 
in znanci, ki so hodili na delo v Nemčijo. Ob 
takih priložnostih je bilo doma slišati tudi nekaj 
nemškega in albanskega jezika. Že zgodaj sem 
torej razumela, da je jezikovnih in kulturnih 
kodov več, da ljudje prehajajo iz enega okolja v 
drugo, da jih v to žene iskanje boljših pogojev za 
delo in življenje, pa tudi radovednost in želja po 
novem, in da to ni nič posebnega. Ko je razpad-
la Jugoslavija, se je za sorodnike v Bosni začel 
pekel in tedaj so našo hišo v Sloveniji napolnili 
begunci. Pod isto streho smo živeli več kot 
leto dni. Spoznavala sem razlike in podobnosti 
med starši, ki so Bosno zapustili mnogo prej iz 
ekonomskih razlogov, in sorodniki, ki so to sto-
rili v času vojne zaradi življenjske ogroženosti. 
Odraščala sem v času velikih sprememb, ki so 
zaznamovale našo širšo družino, ki je iskala pot 
iz revščine in vojne. Ob tem sem jasno občutila 
razpoloženje okolice, iz katere so pogosto pri-
hajali znaki, da smo v tem okolju dojemani kot 
tujci, kar je imelo povečini negativen prizvok.

Zlonamernih komentarjev nisem ponotranjila, 
raje sem poiskala družbo ljudi, ki jih je tako kot 
mene zanimalo predvsem to, kaj imamo sku-

pnega in kaj lahko iz tega naredimo. Kljub temu 
sta me profesionalno zelo zanimala sovražni 
govor in spremljajoča vizualna propaganda, ki 
sem ju obravnavala v svoji diplomski nalogi na 
ljubljanski akademiji za likovno umetnost.

Po diplomi sem za Delo, Dnevnik in Finan-
ce vrsto let v obliki ilustracij risala politične 
komentarje, ki so se pogosto navezovali na 
socialno in ekonomsko realnost sveta, razdeja-
nja, ki ju obe povzročata, in številne migracije, 
ki sledijo konfliktom in pomanjkanju. 

Konkretno migrantsko izkušnjo sem prvič 
popisala šele v avtobiografski knjigi Balka-
nalije, ko sem pripovedovala zgodbo svojih 
staršev. Predstavila sem številne zadrege, pa 
tudi komične situacije, ki nastanejo ob priho-
du v urbano okolje, ki govori drug jezik, moli v 
drugi cerkvi in ima druge navade. Razlike so se 
izkazale za premostljive. Starša sta dobila pri-
ložnost za delo, imela sta enakovreden dostop 
do vseh javnih servisov v okolici in tudi midve s 
sestro kot pripadnici naslednje generacije nisva 
občutili nobenih razlik v primerjavi z drugimi 
otroki. 

Zgodba o uspehu se ni ponovila tistim iz 
krajev mojih staršev, ki so prišli kasneje in so 
morali dom zapustiti proti svoji volji, v strahu in 
stalnih skrbeh za svoje bližnje, ki jim ni uspelo 
pravočasno pobegniti. Begunci, ki so se po kon-
cu vojne vrnili na svoje domove v Bosni, pove-
čini niso dolgo vztrajali, saj jih je pomanjkanje 
spet pognalo čez mejo iskat boljšo možnost za 
preživetje.

Vse te razloge za iskanje sreče (ali zgolj 
osnovnega preživetja) drugje sem izkusila ob 
usodah svojih bližnjih in jih, kot sem najbolje 
znala, izrisala in spisala v obliki knjige.

Takoj zatem so skozi Slovenijo potovali 
številni novi begunci. Vlada in z njo marsika-
teri mediji so novo nastalo situacijo označili za 
ogrožujočo, ljudi, ki iščejo varnost, pa za ne-
varne. Čutila sem, da je moja moralna dolžnost 
v tistem trenutku opozoriti na dvoličnost 
zahodne politike in na resnost razlogov, zaradi 
katerih ljudje nimajo izbire in preprosto morajo 
na pot, čeprav jih tudi tu nihče ne čaka odprtih 
rok. Tako je nastala moja druga knjiga Pismo 
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Adni. Ker je knjiga nastajala v naglici in vanjo 
nisem uspela vključiti vsega, kar se mi na temo 
begunstva zdi pomembno, sem zgodbo nada-
ljevala. V prihodnjih mesecih bo izšla knjiga z 
naslovom Adna: mlada begunka v zgodbi sama 
najde pot, da spregovori o svoji izkušnji.

Moja želja je, da bi knjige o migracijah pri-
nesle nekaj utehe tistim, ki preživljajo podobne 
situacije, in jih bodrile v nadaljevanju začrtane 
poti. Ostalim, srečnejšim, pa želim prikazati 
razmere in razloge, zakaj so migracije vedno 
bile in vedno bodo; prav je, da jih ne onemogo-
čamo, saj je premikanje človekovo najbolj na-
ravno stanje in tega nihče nima pravice zatirati. 
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Vesna Lemaić

Skupina za vključevanje 
migrantk v skupnost

No-Border Craft



Delovno skupino za vključevanje migrantk 
v skupnost smo osnovale spomladi leta 2016 
v Avtonomni tovarni Rog v Ljubljani. Povod za 
nastanek skupine je bila želja, da bi bile prosilke 
za azil bolj vključene v skupnost; ustanoviteljice 
skupine smo namreč opazile, da se dogodkov 
in dejavnosti v migrantski skupnosti v Rogu 
migrantke redko udeležijo, s čimer so dvojno 
izključene. Delovanje skupine temelji na zavra-
čanju evropskih rasističnih migracijskih politik, 
ki brišejo imperialistične zgodovine evropskih 
držav, utrjujejo patriarhalni sistem, poglabljajo 
globalne neenakosti in banalizirajo koncept 
mednarodne zaščite. 

Posameznice smo se začele povezovati v 
času policijsko-humanitarnega migracijskega 
koridorja, ki je po slovenskem ozemlju potekal 
od septembra 2015 do marca 2016. Srečeva-
le smo pogumne in zanimive ženske, ki pa so 
bile večinoma stereotipno obravnavane kot 
žrtve: le redko so imele možnost nastopiti kot 
politični subjekt, biti videne kot protagonistke 
svojih življenj in avtonomne osebe. Odvzeta jim 
je bila možnost samoodločanja, odrinjene so 
bile iz javnega prostora, poročene ženske so 
bile obravnavane kot lastnina moža. V azilne 
domovih srečujemo vedno druge ženske z dru-
žinami, njihove predhodnice pa v iskanju boljših 
možnosti odhajajo v druge države. 

Naša skupina deluje samoorganizirano, av-
tonomno in nehierarhično. Javno opozarjamo 
na nepravičnost azilnih postopkov, zaprtje in 
militarizacijo mej ter deportacije. Za vse ljudi 
brezpogojno zahtevamo pravico do potova-
nja in migracij − kamorkoli, kadarkoli in brez 
nadzora na mejah. Kljub zaprtju policijsko-
-humanitarnega koridorja balkanska begun-
ska pot še vedno obstaja: nevidna in v celoti 
ilegalizirana je za mobilne ljudi – zlasti ženske 
in otroke – še bolj tvegana, draga in prežeta z 
nasiljem. Politično izhajamo iz načel feminiz-
ma, antirasizma in antikapitalizma. Vizija naše 
skupine je družba enakosti ne glede na spolno 
(ne)identiteto in usmerjenost, razredno, rasno 
in etnično pripadnost ali vero. V praksi posku-
šamo presegati vsiljeno segregacijo in viktimi-
zacijo migrantk. 

Bistveni cilj skupine je gradnja socialnih vezi 
med lokalnimi prebivalkami in migrantkami 
ne glede na njihov (ne)formalni status. Priza-
devamo si, da migrantske ženske* opolno-
močimo in jim priznamo znanje, izkušnje in 
pogum. Obiskujemo jih v azilnih domovih na 
Viču in Logatcu, se družimo, nekatere od nas 
jih učijo slovenščino. Srečujemo se tudi izven 
azilnih domov v okviru izobraževalnih, ustvar-
jalnih, političnih in športnih aktivnosti, pa tudi 
na družabnih dogodkih, kot so izleti, pikniki, 
skupnostna kuhanja ter obiski filmskih in gle-
daliških predstav. Dogodki so namenjeni samo 
ženskam* in njihovim otrokom. Zdi se nam 
pomembno, da ženske* podpremo v njihovih 
potrebah in željah ter omogočimo medsebojno 
spoznavanje in učenje. Podpiramo njihov boj 
za pravice in prizadevanje za mobilnost. Na 
dogodkih se pogovarjamo o temah, za kate-
re izrazijo zanimanje, kot so na primer azilni 
postopek, pravne informacije in dostop do 
zdravstvenih storitev. Po potrebi k sodelovanju 
povabimo tudi strokovnjakinje s teh področij. 
V času srečanj poskrbimo za varstvo otrok in 
otroške delavnice. Posebno skrb namenimo 
izbiri prostora, kjer se srečujemo: želimo, da je 
ta varen in prijeten. Ker se ljubljanski azilni dom 
nahaja na obrobju mesta, smo izvedle kolesar-
ske delavnice, da bi prosilkam za azil omogočile 
večjo mobilnost. Na delavnicah smo popravljale 
podarjena kolesa in se z nekaterimi učile vožnje 
s kolesom. Pomagamo jim pri pisanju pritožb 
na zavrnjene prošnje za azil in pri prizadeva-
njih za čim bolj neodvisno življenje – pri iska-
nju zaposlitve in bivališča, urejanju šolanja in 
podobnem. Vsaka posameznica sodeluje po 
svojih zmožnostih, z različnimi znanji in lastno 
socialno mrežo. Namesto enosmerne dobro-
delnosti in vloge servisa težimo k vzajemnemu 
sodelovanju, podpori in solidarnosti. Delujemo 
v Avtonomni tovarni Rog, azilnih domovih in 
na (ob)mejnih območjih v regiji. Sodelujemo z 
lokalnimi solidarnostnimi skupinami in skupi-
nami onkraj meja.

V iskanju možnosti za alternativne ekono-
mije in vključevanje v dejavnosti, v katerih bi 
migrantke lahko uporabile svoja znanja, smo 
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decembra 2017 z neformalno rokodelsko sku-
pino Kvakvačkaš začele kvačkati. Zbrale smo 
se za veliko mizo v Socialnem centru Rog in 
začele so nastajati košare, torbice, prevleke za 
kozarce in stekleničke, preproge, zapestnice in 
še veliko drugega. Zraven so se igrali otročički, 
me pa smo pile čaj in se pogovarjale o insti-
tucionalnem rasizmu v migracijski politiki, o 
deportacijah in počasnih postopkih, zavrnjenih 
prošnjah za azil in slabih življenjskih pogojih v 
azilnem domu, nedostopnem javnem prevozu, 
pomanjkanju denarja in ovirah, s katerimi se 
prosilke za azil srečujejo pri iskanju stanovanja 
in dela. No, pa tudi jedle smo (veliko!) in druga 
drugo učile besed v svojih jezikih. Hecale smo 
se in govorile o osvoboditvi žensk, pirsingih, 
kajenju, muziki in pogumu. Decembra 2017 smo 
priredile prvi bazar v Socialnem centru Rog, na 
katerem si je bilo možno tudi ostriči lase, kaj 
dobrega pojesti in krepiti navdih za snovanje 
akcij za odprte meje za vse. Ker nam je bilo tako 
fino, smo se odločile nadaljevati pod imenom 
No-Border Craft.

Iščemo možnosti alternativne ekonomije in 
načine, kako uporabiti znanja migrantk, zato 
smo se odločile naše izdelke ponuditi v zameno 
za prostovoljne prispevke ob različnih prilo-
žnostih. V zadnjih dveh letih smo organizirale 
več dogodkov z bazarji, delavnicami, hrano in 
kulturnim programom. Program dogodkov smo 
zasnovale prosilke za azil iz azilnih domov Vič 
in Logatec, ženske* s statusom begunke, ki 
živijo v Ljubljani, in aktivistke. Celoten izkupi-
ček od prostovoljnih prispevkov je neposredno 
namenjen prosilkam za azil in begunkam.

Ker si prizadevamo za varnejši prostor, je sku-
pina zaenkrat odprta zgolj za ženske* in otroke, 
medtem ko so mnogi dogodki odprti za vse.

Tiste, ki vas zanimajo naši dogodki ali bi se 
skupini želele pridružiti, nam lahko pišete na 
craft.no.border@gmail.com. 

* ženske, transspolne in nebinarne osebe dobrodošle.



Biografije
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Alaa Alali je Sirijec, ki živi v Sloveniji od leta 2015. Ima status osebe z mednarodno 
zaščito. Še kot prosilec za azil je prostovoljno delal kot prevajalec in kulturni me-
diator – mediator med drugimi prosilci za azil in nevladnimi organizacijami (npr. 
PICsom in drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v sklopu azilnega doma), 
delodajalci in zdravstvenimi ustanovami. Od prvih mesecev v Sloveniji se je aktiv-
no udejstvoval v različnih političnih gibanjih, kot je antirasistično gibanje Frontier 
without Border, ki je naslavljalo migracijo in azilni postopek. Kot gost se je ude-
ležil mnogih diskusij, predstavitev in okroglih miz ter problematiko predstavljal v 
medijih (na POP TV, RTV, na Radiu Študent in drugje).  ︱  Kristina Božič (1984) je 
diplomirana pravnica (2008), ki od spomladi 2016 dela kot novinarka pri časopisu 
Večer. Pred tem je približno desetletje pisala za Objektiv, sobotno prilogo časopisa 
Dnevnik, in revijo Mladina, objavljala pa je tudi v slovenskih izdajah revij Le Monde 
Diplomatique in National Geographic, v sobotni prilogi Dela in Pravni praksi. Rdeča 
nit njenih člankov so prizadevanje ljudi za pravičnost ter spoštovanje človekovih 
pravic in mednarodnega prava.  ︱  Samira Kentrić je vizualna umetnica, ki javno, 
politično govorico združuje z intimno sfero človekovega vsakdana. S svojim delom 
želi spregovoriti o tem, kar je v sodobni družbi še nereflektirano, in zato neprijetno 
in skrito. Gledalca nagovarja na način, ki mu je blizu: svoja čustva in stališča izraža 
neposredno in v jeziku, ki pogosto koketira s podobami množične kulture. Od leta 
1999 soustvarja v tandemu Eclipse, znotraj katerega se v obliki performansa ali 
instalacije poslužuje telesa, da bi izrazila vsebine, ki se ji zdijo pomembne. Likovno 
je opremila več knjig in časopisov. Sodeluje s številnimi založbami in pisci. Od leta 
2016 vodi likovne delavnice v skupinah, ki se težje vključujejo v prevladujoči sis-
tem. Objavila je dve avtorski deli (Balkanalije, Pismo Adni). Trenutno zaključuje mla-
dinski grafični roman Adna, ki bo izšel marca 2020.  ︱  Živa Kleindienst (r. 1987, 
Maribor) je univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka. Študirala je na Od-
delku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, podiplomski štu-
dij pa nadaljevala na Aalto University v Helsinkih na oddelku za Vizualno kulturo, 
kuriranje in sodobno umetnost. Več let je delala je na Oddelku za izobraževanje 
Narodne galerije v Ljubljani ter se izpopolnjevala na Oddelku za materialno kulturo 
Pokrajinskega muzeja v Mariboru. Kot galerijska asistentka je delala v galeriji Ver-
non v Pragi. Leta 2016 je postala vodja programa in kuratorka Galerije Simulaker v 
Novem mestu, istega leta pa je prevzela funkcijo kuratorske koordinatorke na med-
narodnem festivalu Fotopub. Eno leto je delala v Sarajevu v Udruženju SKLOP, kjer 
je med drugim soorganizirala del projekta in razstavo finalistov Nagrade  ZVONO. 



Od leta 2019 je samozaposlena v kulturi. Kot kuratorka sodeluje z Društvom za 
sodobno umetnost X-OP in KUD KIBLA.  ︱  No-Border Craft Smo avtonomna, sa-
moorganizirana skupina za vključevanje migrantk v skupnost. Z ročno narejenimi 
izdelki se predstavljamo pod imenom No-Border Craft. Naša načela so protirasi-
stična, feministična in protikapitalistična. Bistveni cilj skupine je gradnja socialnih 
vezi med lokalnimi prebivalkami in migrantkami ne glede na njihov (ne)formalni 
status. Prizadevamo si za to, da migrantske ženske* opolnomočimo in jim prizna-
mo znanje, izkušnje in pogum. Iščemo možnosti za alternativno ekonomijo in si 
prizadevamo za vzajemno sodelovanje, podporo in solidarnost namesto enosmer-
ne dobrodelnosti. Delujemo v Avtonomni tovarni Rog in sodelujemo na različnih do-
godkih. Skupaj se borimo za odprte meje in pravico do azila za vse. O našem delo-
vanju se bomo pogovarjale_i kot o primeru dobrega samoorganiziranja na področju 
migracij. Kako smo se začele srečevati, kako so se naša srečanja razvila, kakšne so 
želje in cilji za nadaljevanje. Zakaj so tovrstna srečevanja antirasistična praksa, ki 
omogoča, da se hierarhije med nami porušijo. Kako delovati naprej v času vse večje 
represije in kriminalizacije solidarnosti.  ︱  Urška Živkovič, Slovenska filantropija 
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna orga-
nizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni 
v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Osrednja 
dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom 
vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh ne glede 
na osebne in življenjske okoliščine.  Ponujamo usposabljanja za prostovoljce, men-
torje in organizatorje prostovoljstva. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so solidarnost, 
spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. 
Različne aktivnosti združujemo v programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske 
filantropije. Prepričani smo, da smo za življenje v skupnosti odgovorni vsi: želimo 
si, da bi se tega vsi tudi zavedali, zato je naše delo usmerjeno v ozaveščanje in 
informiranje, zagovorništvo in povezovanje. S svojimi programi vstopamo na pod-
ročja, ki jih državne institucije ne pokrivajo ali ne pokrivajo v dovoljšnji meri in jih je 
z dodatnim angažiranjem prostovoljcev mogoče bistveno izboljšati. Takšna pod-
ročja so: - pomoč beguncem, otrokom in mladim migrantom, - pomoč brezdomcem 
in drugim osebam brez zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju zdravstvenih 
storitev, - zagovorništvo pravic migrantskih delavcev, - vzpostavljanje medgenera-
cijskega sodelovanja, - in drugo. Z razslojevanjem družbe je žal vse več področij, pri 
katerih je angažiranje ljudi nujno potrebno za zagotavljanje pravične družbe.
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Spored konference

Ewelina Stacherzak  ︱  Upside down, 2019



Predstavitev zaključkov projekta Sedmi glas

Konferenca Ovire in možnosti
Na konferenci bomo opozorile na različne 
oblike sistemske diskriminacije migrantov_k in 
manjšin ter predstavile primere dobrih praks, 
kako migrantke_e podpreti pri vključevanju v 
družbo in iskanju zaposlitve.

sodelujejo: 
Alaa Alali, Mirovni inštitut
Kristina Božič, novinarka
Urška Živkovič, Slovenska filantropija

moderira: 
Živa Kleindienst, kuratorka

odmor

konferenca Umetnost kot orodje 
za krepitev moči
Na panelu se bomo pogovarjale_i o pozitivnih 
praksah samoorganiziranja na področju migracij, 
spregovorile_i pa bomo tudi o umetniški 
praksi kot orodju za refleksijo institucionalnih 
diskriminacij in sredstvu opolnomočenja. Posebej 
se bomo posvetile_i vprašanju, kako delovati 
v času vse večje represije in kriminalizacije 
solidarnosti.

sodelujeta: 
Samira Kentrić, vizualna umetnica in ilustratorka
Tanja Završki, članica kolektiva No-Border Craft

moderira: 
Živa Kleindienst, kuratorka

10.00−10.15: 

10.15−12.00: 

12.00−12.15: 

12.15−14.00: 

- torek. 17. 12. 2019

Konferenca ob zaključku projekta Sedmi glas prevprašuje pogoje zaposlovanja 
na področju kulture, ki veljajo za priseljenke_ce, ter naslavlja težave pri iskanju 
zaposlitve in sistemsko diskriminacijo priseljencev in priseljenk, zlasti slednjih. 
Namen konference je povezovanje organizacij, iniciativ, institucij in posameznic, 
ki migrantke, priseljenke in osebe z mednarodno zaščito dejavno vključujejo v 
svoje programe ali pišejo o njih v kontekstu sistemske diskriminacije.
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Milan Jovanović  ︱  Cross Without Fear, 2019
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