Nika Brance Migracije spreminjajo družbe
Migracije predstavljajo izjemno pomemben del človeške zgodovine, saj brez njih ne bi poznali sveta,
kakršen je danes. Prve migracije segajo daleč v preteklost, in sicer kar 1.75 milijonov let nazaj, ko se je
človečnjak Homo Erectus začel seliti iz Afrike proti Aziji. Ko so se ljudje selili, so se srečevali z drugimi
civilizacijami in kulturami, in z njimi vzpostavljali stike. Posledice stikov so lahko bile različne. Ponekod je
prišlo do prevzemanja kulturnih značilnosti večinskega okolja, nekje so se te značilnosti premešale in so
nastale nove kulture. Lahko so različne kulture tudi sobivale, kar pomeni, da se je ohranjala kulturna
pestrost. Žal pa je v zgodovini velikokrat bilo tako, da so določene civilizacije načrtno uničile druge. Ko so
Evropejci »odkrili« novo celino in prišli v stik s prvotnimi prebivalci, so le-te iztrebili. Edinstvene civilizacije
so bile tako popolnoma uničene, njihova kultura in jezik sta bila za vedno izgubljena in pozabljena. Migracije
so torej že v preteklosti spreminjale kulture, družbe, celoten svet, in še danes je tako.
Vzroki za migracije so lahko zelo različni; od osebnih, verskih, ekonomskih ali političnih. Glavni razlogi so
predvsem vojne, ki so posledica konfliktov med bodisi državami, kulturami ali verstvi. Najbolj pereči
problemi se dogajajo na ozemljih držav Bližnjega vzhoda, kot so Iran, Irak, Izrael, Sirija in Afganistan. Razvila
so se krizna žarišča, kjer »vladajo« vojne, diktatorji pa sejejo strah med civilnim prebivalstvom. Ljudje se v
svoji domovini ne počutijo več varne, saj jih oblasti ne morejo oz. bolje rečeno ne želijo zaščititi. Živijo na
robu bede, kamor sta jih potisnili revščina in lakota. Migracije so tako njihova edina priložnost, da preživijo
in si drugje najdejo boljše bivališče in zaposlitev. Ljudje se večinoma selijo v evropske države, v upanju, da
bodo tu našli stalno prebivališče, ki ga bodo lahko imenovali dom. V zadnjih letih se je število migrantov in
beguncev še povečalo. Po podatkih iz leta 2014 živi v Evropi kar 72 milijonov mednarodnih migrantov, kar
pomeni, da se je do sedaj njihovo število še zvišalo. Tudi Azija s svojimi 71 milijoni migrantov ne zaostaja
veliko. Z naraščanjem števila migrantov pa se je vedno bolj začela spreminjati tudi kulturna in družbena
podoba Evrope, saj se od večinskega prebivalstva le-ti ločijo po etnični, rasni, verski ali kateri drugi
pripadnosti. To je eden izmed glavnih razlogov, zakaj domače prebivalstvo ne sprejme tujcev kot
enakopravne člane družbe, vsaj sprva ne. Dolžnost migrantov je, da se prilagodijo življenju v ciljni državi,
vendar je jasno, da za to potrebujejo določen čas. Ob prihodu v novo državo se namreč spopadajo z
različnimi političnimi, ekonomskimi in socialnimi ovirami. Kljub temu pa se odločijo ostati, saj vedo, da jim
novo okolje omogoča višji življenjski standard, kot so ga imeli v matični državi. Od državljanov pa se
pričakuje, da bodo potrpežljivi in strpni, saj bo drugače prišlo do diskriminacije in etnične distance. Menim,
da bi se v modernih državah morala bolje začeti sprejemati multikulturnost, kar pomeni, da bi se ohranjala
kulturna različnost. Država ne bi bila več opredeljena kot nacionalna, temveč kot multikulturna. Etnična in
kulturna pripadnost migrantov tako ne bi bili prizadeti. Za povečanje in izboljšanje integracije bi bilo
pomembno, da bi migranti po nekem časovnem obdobju bivanja v novi državi lahko pridobili državljanstvo.
S tem bi imeli možnost, da postanejo del skupnosti, hkrati pa bi se povečalo tudi sprejemanje s strani
domačega prebivalstva. Migranti pa bi morali s pridobitvijo državljanstva spoštovati pravne in politične
zakone.
Treba se je začeti zavedati, da so migracije postale del našega vsakdanjika, in prej kot bomo to sprejeli,
bolje bo to za našo družbo in navsezadnje za cel svet. V vsem, kar migracije lahko doprinesejo k družbam,
moramo videti in najti tisto pozitivno. Dandanes vedno najprej pomislimo na najslabše, vendar se moramo
vprašati, ali je nekaj resnično slabo in nekoristno, ali smo sami spremenili nekaj v negativno s svojimi
konservativnimi prepričanji in stereotipi. Migracije zagotovo spreminjajo družbe in svet; če pa jih (bodo) na
boljše, pa je odvisno od nas samih. Kot sem že prej omenila, se preko migracij “srečujejo” in prihajajo v stike
različne kulturne in etnične skupine. Kot posledica teh stikov je v sodobnem svetu najpomembnejša
multikulturalnost, saj na ta način dopuščamo različnim etničnim skupinam svobodo, in z njimi sobivamo. S
tega vidika migracije torej spremenijo etnično, versko, kulturno podobo družb, in poskrbijo za ohranjanje

pestrosti in različnosti med pripadniki drugih etnij. Današnja družba je čedalje bolj globalna, kar je odvisno
tudi od migracij, saj se z njihovo pomočjo poveča odprtost do sveta. Število globalnih premikov se je z
migracijami še povečalo, kar je povzročilo tudi povečanje globalne dostopnosti. S krčenjem časa in prostora
so družbe v stiku bolj kot kadarkoli prej v zgodovini. Povečale so se komunikacijske povezave, preko katerih
se vedno bolj širijo in izmenjujejo znanja ter tehnologije, ki so potrebne za uspešen gospodarski razvoj držav
po svetu. Gledano z ekonomskega vidika lahko priseljenci s svojim delom veliko pripomorejo k vzpostavitvi
stabilnega finančnega stanja države, kar prinese tudi večjo blaginjo. Tudi zaposleni v Svetovni banki so
mnenja, da so mednarodne migracije dobre, zaželene in koristne, saj (lahko) migranti predstavljajo koristno
delovno silo. Lahko se preselijo tja, kjer bo njihova pomoč potrebna, njihovo delo produktivnejše, državna
blagajna pa dovolj polna.
V zadnjih desetletjih na migracije vpliva več dejavnikov. Izpostaviti je potrebno predvsem staranje
evropskega prebivalstva in razlike med gospodarsko (naj)razvitejšimi državami in državami v razvoju. Zaradi
boljše zdravstvene oskrbe in razvite medicine po večini evropskih držav narašča število starega prebivalstva.
Le-to ne more več opravljati svojega dela v tolikšni meri kot v mladosti in odrasli dobi. V teh državah se tako
poveča potreba po delovni sili, ki jo “zapolnijo” migranti.
Sodobne migracije odločilno vplivajo na število prebivalcev in njihovo razporeditev. V 21. stoletju je torej
pomembno, da do pojava migracij gojimo nek pozitivni odnos in empatijo do priseljencev, ki se znajdejo v
stiski. Države morajo razviti tako politiko, s katero bodo lahko uspešno upravljale in nadzorovale migracijske
tokove, pri tem pa ne bodo zanemarile pozitivnih učinkov in posledic, ki jih migracije prinašajo.

