Freedom is what she needs … She wants freedom … cause shes got dreams
Give her freedom to believe … Her heart says its time to go … A long way from home … Such a long way from home

Najhujša nočna mora - biti migrant v
Sloveniji
Govorim o dveh moških, ki se trenutno
nahajata v Sloveniji. In imata za vas eno uganko.
Pol leta sta bila zaprta v centru za tujce, nakar so
ju izpustili, ker uradno čakata na deportacijo. Ob
tem jima je povsem jasno, da le-te ne bosta
dočakala, kajti Slovenija je ne more izvesti, ker
nima bilateralnega sporazuma z njunima
domovinama. Vrnitev v ti državi pa tako ali tako
zaradi stanja, v katerem sta le-ti, ni možna. Zaradi
tega so ju izpustili in jima dali dovoljenje za
začasno zadrževanje. Vendar pa jima ta papir ne
dovoljuje dela v Sloveniji, niti jima ne daje
nikakršne socialne ali zdravstvene zaščite. Če iz
Slovenije pobegneta v katerokoli drugo državo
EU in ju tam policija legitimira, ju na podlagi
prstnih odtisov vrnejo nazaj v Slovenijo, kjer jih
ponovno zaprejo v center za tujce. Razlika med
državami je le v tem, če jih bodo pred tem za
nekaj mesecev zaprli tudi v tisti državi ali ne. In
kakšna je torej uganka za vas? Zanima ju, kako
naj preživita?
Mene pa poleg tega zanima tudi, kako se lahko ima
država ob tem še za pravično, socialno, demokratično ali
karkoli so že vse te floskule, ki jih vedno znova slišimo iz
ust politike. In ali se morda lažem, če rečem, da je to način,
kako država namerno proizvaja ilegalno delo (kjer delavec
seveda nikoli ne ve, ali bo ob koncu meseca ogoljufan ali
pa bo dobil plačo) in kar je še mnogo huje, namerno
postavlja ljudi v položaj, ki nima s človekovimi pravicami
nikakršne zveze.

To sta zgolj dve zgodbi, s katerima bi rada začela
kratek povzetek s ciklusa predavanj o migracijah, ki je
potekal v Socialnem centru v Rogu. Sicer sem želela
narediti transkripcije vseh predavanj, ampak mi zaradi moje
tehnične neumnosti in konstantnega zamujanja, to ni
uspelo. Zato bom z vami raje delila neke celostne vtise, ki
sem si jih ustvarila tekom celotnega ciklusa. V
kombinacijami s podatki s predavanj seveda.
Na prvem predavanju je Andrej Kurnik govoril o
doživetih in izbranih migracijah. S tega predavanja se
najbolj spomnim pogovora o novih francoskih smernicah za
priseljevanje, ki bi jim naj sledila tudi celotna Evropa. In
sicer si Francija želi pridobiti nekvalificirano

delovno silo iz manj razvitih evropskih držav
(predvsem bivša SFRJ brez Slovenije),
kvalificirano delovno silo pa iz afriških držav
in delno tudi iz azijskih. Na prvi pogled popoln
absurd, ampak raziščimo, kaj se skriva za tem. Če pridobiš
nekvalificirano delovno silo iz evropskih držav, potem jo
lahko nekaj let izkoriščaš, nato pa jo brez kakršnihkoli
pravic pošlješ nazaj domov umreti v bedi. Sicer tako je to v
teoriji, v praksi se potem prerado zgodi, da se delavci
nočejo vrniti domov in v državi ostane ogromno ilegalnega
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If you fight hard for children and wife – try to get something good in this life –
you are a sinner and a bad man, they tell, when you will die you will sure go to hell
prebivalstva. Toda še vedno je lažje deportirati njih
kot nekoga iz držav tretjega sveta. Iz teh pa bi naj torej
sprejemali le kvalificirano delovno silo. Tako bi poleg
delavcev istočasno še poskrbeli za to, da se te države ne bi
slučajno razvile.
In potem gledam različne evropske politike, ki jih
skrbi, kaj se dogaja z državami tretjega sveta, ter jim vsake
toliko časa pošljejo nekaj dolarjev, ker podpirajo njihov
razvoj. Seveda. Takšne so torej izbrane migracije.
Izbrane migracije so tudi tiste, ki so pravzaprav
ustvarile pojem ilegalni migrant. Gre torej za čisto
kriminalizacijo migracij, ki pa je z vidika kakršnekoli etike
popolnoma sporna. Kajti gre zgolj za način, ki omogoča
močnejšim podrejanje in izkoriščanje šibkejšega.
Druga stvar, o kateri je bilo ogromno govora na
večini predavanj, je tudi dejstvo, da v Sloveniji trenutno bolj
ali manj ni mogoče dobiti azila. Ali subsidiarne zaščite. V
bistvu je izredno zanimivo in še mnogo bolj grozljivo,
kakšen sistem ima Slovenija, da bi onemogočila tistih nekaj
migrantov, ki vanjo zaidejo in zaprosijo za azil. Ogromno
zaposlenih ljudi, ki se ves čas ukvarjajo predvsem s tem,
kako ljudem najtežje možne razmere narediti še hujše.
Poglejmo si recimo zgodbo človeka, ki si azila pri nas ne
zasluži. Ob tem je treba še omeniti, da v primeru, ko nekdo
azila ne dobi v eni državi evropske unije, ga v vseh ostalih
zaradi novega informacijskega sistema, v katerem je
zabeležen, avtomatično zavrnejo, ker zlorablja postopek za
pridobitev azila.
Torej: Recimo mu Emun. Emun je še ena

žrtev genocida v Bosni. Bil je zaprt, mučen
oz. skoraj na smrt pretepen ter večkrat
posiljen. Uspelo mu je pobegniti iz
taborišča, tako da je podkupil voznika
tovornjaka, ki ga je skril med trupla, in
odpeljal iz Bosne. V Evropi so mu ponudili
zaščito, v primeru, če priča v Haagu proti
vojnim zločincem. Pristal je, pričal, a že tista
dan je imel rezervirano letalsko karto za
Bosno. Pobegnil je, kajti to bi zanj pomenilo
gotovo smrt. Za azil je zaprosil v Sloveniji,

prepričan, da ga bo dobil. Toda po mnenju
slovenske oblasti si azila ni zaslužil … In
mislim, da je to zgodba, ki najlepše pove, da v Sloveniji v
praksi niti azila niti subsidiarne zaščite ni mogoče dobiti.
In še ena malenkost povezana z azilom. Recimo, da
te ujamejo na meji in vprašajo, če želiš v Sloveniji delati.
Kaj bi kot begunec, ki ga preganjajo, odgovorili? Jaz bi
verjetno v strahu, da bi me obtožili, da se prišla izkoriščat
državo, odgovorila z da. In kaj bi se zgodilo? Lahko bi me
obravnavali ne kot političnega ampak kot ekonomskega
migranta, kar pomeni, da mi lahko že na podlagi tega
zavrnejo azil, ne glede na to, če bi me prvih pet minut po
vrnitvi v domovino, ustrelili.
Pa še nekaj je zanimivo, o čemer smo ogromno
slišali. In sicer se to navezuje na našo zakonodajo na tem
področju. Smo zagotovo ena izmed držav v svetovnem
vrhu glede na hitrost spreminjanja teh zakonov. Pri čemer
je vsak naslednji strožji od prvega. In zagotovo je eden
izmed osnovnih razlogov, da te zakone spreminjajo tako
hitro, tudi ta, da jih še tistih nekaj pravnikov, ki se ukvarja s
problematiko migrantov, ne more preučiti. Kajti takoj ko
spoznajo zakon in poskušajo na podlagi le-tega vzpostaviti
neko obrambo, že ga spremenijo. Pravna država
pač.
Ob tem pa bi rada zaključila z vprašanjem,
ki mi ga je zastavil nek dijak na eni izmed
predstavitev našega časopisa. In ker mu sama ne
znam odgovoriti, čakam na vaš odgovor. Zakaj ima
Evropa vse mogoče deklaracije o človekovih
pravicah, če pa jim njihova zakonodaja in direktive
potem nasprotujejo?
Pa še nekaj bi rada omenila. Trenutna
slovenska propaganda poteka nekako takole:
"Drage Slovenke, država Vas potrebuje. Kajti naš
narod se stara in nujno potrebujemo več otrok.
Situacija je kritična. Nujno morate roditi več otrok,
kajti drugače ne bo več mlade delovne sile." Temu
bi pa sama dodala … drugače bomo morali nehati
mučiti, preganjati ter zapirati vse neevropske
otroke. Upam, da ste dojeli ironijo.
Tanja Peček
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