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Evropska unija se vse bolj sooča z enim največjih družbenih problemov zadnjih 
let – ilegalnim priseljevanjem. Pesti pa jo tudi naraščanje verskega ekstremizma 
in kulturnega izključevanja. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v 
Sloveniji želi izpostaviti ekonomske in politične vzroke številnih migracij v 
Evropo, spregovoriti o dinamiki na tihotapskih poteh ter oceniti sprejete ukrepe 
in smernice migracijske politike EU. 
Na primeru konkretne izkušnje večkulturnega sobivanja na Jesenicah želimo 
pokazati kako se med Evropejci in priseljenci lahko vzpostavi sožitje, ki bogati 
obe strani. 

Konferenca bo tako zajela dve pomembni tematiki: migracijska politika in 
večkulturno sobivanje, ki bosta obravnavane v naslednjih tematskih sklopih:  

PROGRAM KONFERENCE 

9.00    Otvoritev konference:  
 Tomaž Tom Mencinger, župan Občine Jesenice  
 mag. Klemen Žumer, vodja Informacijske pisarne Evropskega 

parlamenta v Sloveniji  
 Nastop pevskega zbora Srednje šole Jesenice 

9.15 - 10.30 EVROPSKA MIGRACIJSKA POLITIKA 

 Tanja Fajon (S&D), evropska poslanka in članica Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

 Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za upravne zadeve, 
migracije in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve 

 Žan Mahnič, poslanec DZ RS in član Komisije za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb 

 Igor Cetina, svetovalec v Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo 
na Ministrstvu za notranje zadeve 

 mag. Franci Zlatar, vodja programa Migracije pri Slovenski filantropiji 
 Metka Naglič, namestnica direktorice za področje kampanj in 

komunikacij pri Amnesty International 
 Barbara Beznec, raziskovalka, Časopis za kritiko znanosti  

10.30 - 11.00   Odmor za kavo 

11.00 - 12.30 VEČKULTURNO SOBIVANJE: PRIMER JESENIC 

 Tomaž Tom Mencinger, župan Občine Jesenice 
 dr. Gregor Lesjak, direktor Urada za verske skupnosti 
 Nevzet Porić, tajnik Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji 
 Faila Pašić Bišić, direktorica društva Up Jesenice 
 mag. Maja Radinovič Hajdič - direktorica ljudske univerze Jesenice 
 Andreja Vehar Jerman, ravnateljica Srednje šole Jesenice 

12.30    Pogostitev in kulturni program:  

 Predstavitev projekta Balkania Srednje šole Jesenice 

 

22.000 mrtvih v 
Sredozemskem morju 
med leti 2000 - 2014  

3.072 mrtvih v  
Sredozemskem morju , v 
letu 2014 

44% več prošenj za azil v 
EU  v letu 2014 

Odobreni azili v 2014: 
- 37% Sircev 
- 8% Eritrejcev 
- 8% Afganistancev 

40 prosilcem je Slovenija 
leta 2014 dodelila azil  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Prebivalstvo Jesenic po 
narodni sestavi: 
- 60% Slovenci 
- 12% Bošnjaki 
- 15% Srbi, Hrvati, 
Albanci, Črnogorci in 
Makedonci 

4,9% tujih državljanov v 
Sloveniji (2015) 

Število muslimanov v 
Evropi: 
- 44,1 milijon (l. 2015) 
- 58,2 milijona (l.2030) 

(Vir: Statistični urad RS, Eurostat in IOM) 
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Migracijska politika EU 

Milijon migrantov naj bi čakalo na pot v Evropo na obalah Libije, od koder poteka največja 
migrantska pot. Že med leti 2007 in 2011 je v Evropo prišlo veliko število imigrantov iz Afrike, Bližnjega 
vzhoda in Južne Azije, vendar je bil takrat odziv oblasti komaj opazen. V zadnjih letih se dotok 
migrantov povečuje, predvsem zaradi ekonomskih razlogov in državljanskih nemirov.  

Glavna tihotapska pot vodi preko pristanišč Libije, kjer po padcu režima Moamerja Gadafija vladata 
kaos in brezvladje, po državi pa pustoši Islamska država, ki naj bi med vire prihodkov beležila tudi 
tihotapski posel. 

Leta 2013 se je ob obali Lampeduse zgodil hud brodolom, kjer je umrlo več kot 360 ljudi. Italijanska 
vlada je takrat vzpostavila reševalno operacijo Mare Nostrum. Ta se je leta 2014 končala, ker so 
potrebne kapacitete presegle zmožnosti ene same države. Nadomestila jo je operacija Triton pod 
vodstvom Frontexa. Mesečni proračun operacije znaša okoli 3 milijone evrov. Letos se ponovno 
vrstijo tragedije v Sredozemskem morju in odpirajo intenzivno debato o dotoku migrantov na 
evropske meje tudi v Evropskem parlamentu. 

Vrh EU je potrdil višji proračun za Triton, migrantske kvote, in kazenski pregon tihotapcev. 

Sloveniji naj bi kvote prinesle okoli več sto migrantov, medtem ko je vlada sprva napovedala, da je 
Slovenija sposobna poskrbeti za okoli 20 ljudi. Prevoz migrantov v Evropo je postal tudi donosen 
posel, ki naj bi na leto kriminalcem prinesel od 300 do 600 milijonov evrov.  

Evropska komisija je 13. maja predstavila evropsko agendo o migracijah. Ta agenda predstavlja 
predlog za skupni evropski odziv, ki bi združeval notranjo in zunanjo politiko držav članic prek 
koordinacije z institucijami in agencijami EU, mednarodnimi organizacijami, civilno družbo, lokalnimi 
oblastmi in vpletenimi državami.  

 

Večkulturno sobivanje 

Vprašanje večinoma muslimanskih migrantov ponovno odpira tudi vprašanje sožitja med Evropejci in 
islamskimi priseljenci. Ti so sicer že dolgo del Evrope, a priseljenci zadnja desetletje prinašajo novo 
dinamiko.   

V Evropi po statističnih podatkih živi okoli 44 milijonov muslimanov, kar danes predstavlja 8,7% 
prebivalstva EU. Njihovo število se bo po napovedih v prihodnjih desetletjih še povečevalo. Največ 
muslimanov v Evropi živi v  Franciji (4,7 milijona), Nemčiji (4,2 milijona), Veliki Britaniji (2,9 milijona). 
Obsežne muslimanske skupnosti imajo predvsem industrijska središča. V Marseillu, drugem največjem 
francoskem mestu, živi 25 % muslimanov. Muslimani sestavljajo tudi četrtino prebivalcev švedskega 
Malmöja in nizozemskega Amsterdama. 

V Sloveniji je islamska verska skupnost za katoličani druga največja. Po popisu prebivalstva leta 2002 
je v Sloveniji živelo 47.488 muslimanov, kar je predstavljalo 2,4 % prebivalstva. Po nekaterih 
neuradnih ocenah pa naj bi v Sloveniji živelo do 60.000 muslimanov. 

Strah pred islamom v zadnjem času narašča po svetu, Evropi in Sloveniji, kar je v veliki meri posledica 
dejanj skrajnežev Islamske države ter terorističnih napadov zadnje leto v Franciji in na Danskem. 

Odpirajo se tudi vprašanja povezana z odnosom do integracije priseljencev, katero nekateri 
označujejo za segregacijo; pa tudi vprašanja zunanje politike do držav, od koder migranti prihajajo. 

 


