
Eva Krajnc Zagrušovcem Migracije skozi moje oči  

V razpravljalnem spisu bom predvsem izražala svoje mnenje in se samim širokim podatkom in definicijam o 
migrantih izognila. O tej temi bom pisala, saj doma poslušam različne sestrine zgodbe z njenih potovanj po 
svetu. Skozi potovanja spoznava različne kulture, navade, običaje, se sooča z različnimi težavami, spoznava 
različna mišljenja ljudi in skuša videti tudi svet skozi oči ljudi, ki živijo po svetu, kar je vsakokrat zelo 
zanimivo. Lastna izkušnja vsekakor pomeni največ, vendar je moje prebiranje člankov o tujih doživetjih prav 
tako zelo zanimivo.  

Lahko razmišljamo tako ali drugače, tudi skozi pogovore s prijatelji in znanci spoznavam, da za večino velja, 
da o migracijah, povezanosti in razvoju premalo vemo. Pri branju o migracijah sem zasledila pomemben del, 
ki skuša govoriti o trdni prepletenosti migracij in globalnega razvoja. Svet zahteva aktivno udeležbo družbe 
pri reševanju razvojne problematike. A kaj, ko nas večina, vključno z mano sploh ne ve za kaj gre pri 
pomembnih "ciljih trajnostnega razvoja". 

Migracije so pač neizogibni del življenja in se dogajajo ves čas. Gotovo nas bodo spremljale skozi celotno 
zgodovino. Mnogih, ki v svojih okoljih, pogosto pa tudi na svetovnem spletu, modrujejo o beguncih, 
migrantih, tokovih, se dotaknejo populistične besede različnih mnenjskih voditeljev, glasnih nasprotnikov 
česarkoli že in jim s tem oblikujejo nekakšna svoja mnenja, ki so navsezadnje sprejeta po lastni volji oziroma 
po lastnem prepričanju. Premalo ljudi nas samo prebira doma razne članke namesto, da bi za nekatere 
trditve poiskali odgovor sami v svetu. Seveda potovanja niso vsem na dosegu, vendar s časom in 
organizacijo ter samo z nahrbtnikom lahko prav tako daleč pridemo in ogromno spoznamo. Tudi zase upam, 
da ne bom na koncu ostala le tista, ki sanja o raznih kotičkih sveta samo preko interneta in da bom v bližnji 
prihodnosti začela z majhnimi koraki izven ''domovine''.  

Beseda ''domovina'' nikoli ne bo več to kar je včasih bila. Redkokdo jo ''čuti'', prioritete so postale druge 
stvari in to je ena od stvari, ki se je skozi čas zelo spremenila. Če se kdaj pogovarjate s starimi starši je bila 
nekoč za njih ''domovina'' velika beseda. Prav zares je večina bila pripravljena dati za njo vse, vse kar imajo, 
tudi življenje. Za domovino so se zmeraj borili, zapustiti je niso imeli namena, danes pa ta beseda skozi čas 
rahlo pojenja. Pa ne, da jaz mislim kako drugače, ker tudi sama ne občutim nekakšne zavesti oziroma 
pripadnosti. V sedanjosti zelo pogosto mladi iščejo svojo ''odskočno desko'' v svet s šolanjem v tujini in 
iskanjem boljših služb zaradi boljših pogojev. To je danes bolj mogoče kot pred leti, ko si je to lahko 
privoščilo le majhen odstotek ljudi. Kaj pa imajo migranti tukaj skupnega? Idealen prikaz življenje in 
združevanja, pomoči med ljudmi, bi bil verjetno tak, da bi bila domovina za vse med nami ena velika celota. 
Za Karitas je migrant verjetno oseba na poti, ki potrebuje spremstvo, podporo in zaščito. Zgodbe o trgovcih 
z ljudmi in dobičkarjih brez koščka srca, v popotnikih vedno ostanejo. Ko doma gledam poročila ali gledam 
dokumentarne filme, pa tako hitro pozabim na sprejetost in dejavno sočutje za ljudi na poti. V svojem srcu 
nekateri želijo vse razvijati tam, kjer so se rodili, v svojem domačem okolju, med prijatelji in velika večina ne 
zapusti svojega doma zlepa, ampak je le v želji po golem preživetju in bolj dostojnem življenju. Nekateri pa 
že od nekdaj sanjajo in posegajo po drugačnih ciljih in jim svojega življenja ni težko zapustiti in ustvariti 
popolnoma drugačnega v drugih državah.  

Vzroki migracij so lahko: ekonomski, politični, demografski, družinski, religiozni, osebni ali kakšni drugi 
faktorji. Glavni vzrok migracij pa je pretežno v iskanju boljših pogojev za življenje in izboljšanje socialnega 
položaja. Globalizacija in z njo širjenje moderne tehnologije, je precej olajšalo pretok ljudi in pa 
razpoložljivost informacij na voljo o izbrani državi, zaradi česar se vse več ljudi odloča o migriranju. Ljudje 
torej iščejo samo nek dober izhod zase ali za družino. Njihove vsakdanje probleme je težko opisati, ker ne 
poznamo njihovih hudih stisk in problemov, na katere sami nimajo vpliva. Problemi nastajajo v večini zaradi 
konfliktov, ki se ne rešujejo ali pa se rešujejo na napačen način. Pri tem je velikokrat njihova odločitev 



''umik'' iz države, saj vedo, da tam njihova prihodnost ne obeta kaj dobrega. Kot sporoča eden izmed 
izrekov Karitasa: "Pred nami je vedno le človek v eni sami barvi, v barvi stiske in hkrati v barvi upanja!" 

Konflikti se po malem nadaljujejo ves čas in močno dvomim, da se bo večina kdaj sploh vrnila domov. 
Migranti so z razlogom. Vsak človek tega sveta se trudi ostati živ. Vidimo, da z našimi razvojnimi projekti 
ljudje lahko bivajo in delajo v domačem kraju in so veseli, da družina ostane skupaj. Migranti se ustalijo v 
novi državi, ki jim lahko ponudi delovna mesta, razvoj veščin ali možnosti za usposabljanje. Koristi imajo od 
bolj privlačnih plač, boljših zdravstvenih storitev in njihovi otroci imajo dostop do kakovostnih 
izobraževalnih sistemov. Torej so migracije dobra priložnost za posameznika, ki emigrira, vendar hkrati 
migranti zapustijo svojo izvorno državo, ki je več ne podpirajo pri razvoju. Skrbeti bi morali, da se bodo 
ljudje lahko razvijali doma, kjer bi bili deležni dostojnega življenja z zadovoljivimi človeškimi pravicami, na 
višjem nivoju pa bi morali garati, da se prenehajo vojne, spopadi, morali bi skrbeti, da se ne bi vedno znova 
začenjali novi konflikti. S pravim delom in podporo različnih razvojnih projektov sem prepričana, da bi lahko 
zagotovili, da bo manj migracij in da bi ljudje zmogli zadovoljno živeti v svojih krajih. 

Danes je po podatkih na internetu na svetu vsak petintrideseti človek mednarodni migrant. To lahko 
povemo drugače: trije odstotki današnjega svetovnega prebivalstva so mednarodni migranti. Migracije pa 
ne vplivajo zgolj na ljudi, ki migrirajo. Imajo velike družbene, ekonomske in politične posledice doma in v 
tujini. Torej povzamem svoje mnenje-migracije kot celota so nekaj pozitivnega, včasih pa imajo negativne 
posledice. V določenih okoliščinah lahko migranti pomenijo tveganje, pogosteje pa pomenijo potencial.  

Zaenkrat si svoje mnenje še oblikujem, vendar bom morala še daleč, da spoznam resnico, o kateri zaenkrat 
samo berem, poslušam in s tem širim svoja obzorja. 

 

 

 


