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POVZETEK 

Leto 2015 je minilo v znamenju begunske krize, ki je pretresla in razdelila Evropsko 

unijo. Ker begunska kriza vpliva tudi na naše življenje, sem se odločil raziskati, kje so 

vzroki zanjo in kakšne bi bile možnosti za njeno razrešitev. 

Ugotovil sem, da je begunska kriza posledica mnogih dejavnikov, kot so sirska 

državljanska vojna, napačno tolmačenje demokracije, gospodarska kriza v Siriji in 

Iraku, terorizem in podnebne spremembe. Poleg tega sem dobil občutek, da smo na 

ostale težave Evropske unije zdaj, ko prevladuje begunska kriza, rahlo pozabili. 

Izpostavil sem tri pomembne in pereče težave; gospodarsko krizo in brezposelnost, 

politično neenotnost in nemoč institucij EU. Ugotovil sem, da kljub temu, da se zadnje 

čase tem težavam ne posvečamo toliko, te še vedno ostajajo in potrebujejo rešitve. 

Med osnovnošolci in gimnazijci sem izvedel tudi anketo o reakciji ob izbruhu 

državljanske vojne v Sloveniji. Ugotovil sem, da bi velika večina mladih zapustila 

Slovenijo, nekaj pa bi jih ostalo in se borilo ali opravljalo človekoljubno oz. humanitarno 

delo.  

 

Ključne besede: begunci, migranti, terorizem, sirska državljanska vojna, podnebne 

spremembe, EU, državljanska vojna, Slovenija  
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Srečko Kosovel  

Ekstaza smrti 

 

 

Vse je ekstaza, ekstaza smrti! 

Zlati stolpovi zapadne Evrope, 

kupole bele — (vse je ekstaza!) — 

vse tone v žgočem, rdečem morju; 

sonce zahaja in v njem se opaja 

tisočkrat mrtvi evropski človek. 

— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 

  

Lepa, o lepa bo smrt Evrope; 

kakor razkošna kraljica v zlatu 

legla bo v krsto temnih stoletij, 

tiho bo umrla, kot bi zaprla 

stara kraljica zlate oči. 

— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 

  

A, iz oblaka večernega (zadnjega 

sla, ki oznanja Evropi še luč!) 

lije kri v moje trudno srce, 

joj, in vode ni več v Evropi 

in mi ludje pijemo kri, 

kri iz večernih sladkih oblakov. 

— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 

  

Komaj rojén, že goriš v ognju večera, 

vsa morja so rdeča, vsa morja 

polna krvi, vsa jezera, in vode ni; 

vode ni, da bi pral svojo krivdo, 

da bi opral svoje srce ta človek, 

vode ni, da pogasil bi z njo 

žejo po tihi, zeleni jutranji prirodi. 

  

In vse je večer in jutra ne bo, 

dokler ne umremo, ki nosimo 

krivdo umiranja, dokler ne umremo 

poslednji ... 

  

Joj, v to pokrajino, še v to zeleno, 

rosno zeleno pokrajino, še v to, 

sonce večerno, boš zasijalo 

s pekočimi žarki? Še v to? 

  

Morje preplavlja zelene poljane, 

morje večerne žgoče krvi, 

in rešitve ni in ni, 

dokler ne padeva jaz in ti, 

dokler ne pademo jaz in vsi, 

dokler ne umremo pod težo krvi. 

  

Z zlatimi žarki sijalo bo sonce 

na nas, evropske mrliče. 
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1 UVOD 

Leto 2015 je minilo v znamenju velikih tokov priseljevanja v Evropo iz JZ Azije in iz 

Afrike. Med tem ko so pretekla leta migracijske in begunske poti potekale večinoma 

preko Sredozemskega morja, so se poti v letu 2015 močno spremenile. Zdaj večina 

migrantov in beguncev prihaja v Evropsko unijo preko tako imenovane »balkanske« 

poti. Le-ta poteka preko Turčije, Grčije, Makedonije, Srbije in se nato razcepi na dva 

kraka. Prva pot se iz Srbije nadaljuje preko Madžarske v Avstrijo — to pot je kasneje 

Madžarska onemogočila s postavitvijo bodeče žice; druga pot pelje iz Srbije proti 

Hrvaški, nato v Slovenijo in se prav tako konča v Avstriji in Nemčiji. 

Begunska kriza se je Slovenije dotaknila konec poletja 2015 in se nanjo, kljub temu da 

se je vedelo, da se bo pot spremenila, ni dovolj dobro pripravila. Sprva je bila v Sloveniji 

razprava o beguncih dokaj umirjena, toda kmalu se je vse pričelo spreminjati. Velik 

pomen je imela silvestrska noč v Kölnu, v kateri so bili med udeleženci spolnih napadov 

predvsem migranti in je tudi v Sloveniji povzročila plaz kritik na azilno politiko. Od takrat 

je razprava vse bolj burna … 

Tisočkrat mrtvi evropski človek. Pesem Ekstaza smrti Srečka Kosovela me je močno 

nagovorila, saj je pesnik že leta 1964 videl nehumanost in brezčutnost evropskega 

človeka, ki se lahko vse bolj zrcali v trenutni begunski krizi. Tisočkrat mrtvi evropski 

človek očitno umira še tisoč prvič in najhuje je, da se tega ne zaveda … 

 

1.1 NAMEN NALOGE 

Namen moje naloge je bil z raziskovalnim delom dokazati postavljene hipoteze. 

Dokazati torej, da je begunska oz. migrantska kriza posledica drugih problemov (sirske 

državljanske vojne, izvoza demokracije, globalne gospodarske krize, globalnega 

terorizma, podnebnih sprememb). Moj namen je bil dokazati tudi, da trenutna 

begunska kriza odvrača pozornost od drugih težav EU (npr.: gospodarske krize, 

neenotnosti EU, ekonomske demokracije). Zadnja hipoteza pa govori o domoljubju 

med mlado slovensko populacijo in njeno pripravljenostjo na borbo za domovino.  
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Nalogo sem razdelil na tri večje dele: prvega, ki govori o migracijah, terorizmu in 

podnebnih spremembah, drugega, v katerem sem se posvetil svojim hipotezam in 

tretjega, v katerem so razprava, zaključek in rezultati.  

Poleg tega pa sem z nalogo hotel celovito obravnavati izbrano temo in z njo ozaveščati 

ljudi, pri čemer pa sem poudarjal, da je potrebno problematiko obravnavati celovito in 

večstransko.  

 

1.2 METODE DELA 

Pri pisanju raziskovalne naloge sem iz literature zbiral podatke, ki sem jih nato 

analiziral in uporabil v nalogi. 

Poleg tega sem izvedel tudi anketo, v kateri je sodelovalo 309 učencev devetih 

razredov OŠ Radlje, učenci osmih razredov OŠ Prežihovega Voranca, dijaki prvih in 

drugih letnikov Gimnazije Ravne na Koroškem ter dijaki prvega in drugega letnika 

Škofijske gimnazije Maribor.  Zbrano gradivo sem analiziral in ga obravnaval kritično. 

Za strokovno mnenje za področje psihologije sem prosil mag. Zlatka Trillerja, ki se mu 

zahvaljujem za vso posredovano literaturo in pomoč.   
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2 MIGRACIJE 

Migracija je pojem, ki označuje demografski proces, ki odseva gospodarske, politične, 

narodne, verske in kulturne razmere tako na območjih odseljevanja kot na območjih 

priseljevanja. Selitev je v večini primerov stvar odločitve posameznika, a velikokrat se 

zgodi, da se v določenih smereh oblikujejo izraziti migracijski ali selitveni tokovi. Najbolj 

izrazita migracijska dogajanja so bila preseljevanja ljudstev, v novem veku pa je 

najizrazitejše posledice pustilo preseljevanje iz Evrope na novo odkrite celine. Velike 

spremembe je povzročilo prisilno preseljevanje med 2. svetovno vojno in po njej. V 

najnovejšem času je za razvite dežele značilno seljenje prebivalstva iz mestnih središč 

na obrobja in na podeželje, za države, kjer primanjkuje delovne sile, pa opazimo  

priseljevanje tujih delavcev, ki opravljajo dela, za katera med domačini ni zanimanja. 

(28) 

Selitve ločimo glede na prostor, kjer potekajo: 

 notranje (znotraj ene države), 

 zunanje ali meddržavne (med dvema državama), lahko tudi medcelinske 

selitve. 

Selitve so lahko opredeljene tudi časovno: 

 stalne (nekdo se odseli za stalno - izseljenci)  

 začasne (nekdo se odseli za nekaj let in ima namen vrniti se v matično deželo 

-  zdomci). 

Lahko jih delimo tudi na interes: 

 prostovoljne, 

 prisilne selitve.  

Prisilne se zgodijo predvsem tam, kjer so vzroki politične narave, kot so vojni spopadi, 

pripadnost določeni rasi, verski, narodnostni, politični ali socialni skupini ali zaradi  

lakote in različnih naravnih katastrof. Udeleženci prisilnih selitev se imenujejo begunci.  

Vzroki za selitev so običajno:  

 ekonomski (izboljšanje materialnih razmer) 

 družinski (poroka, ločitev …) 
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 zdravstveni (izboljšanje kvalitete zdravja) 

 podnebni (suše, poplave …) 

 politični (preganjanje zaradi rase, vere ali narodnosti – običajno po revolucijah, 

državnih udarih, državljanskih vojnah; v ciljni državi zaprosijo za azil ali politično 

zatočišče) 

 verski (velikokrat se ujema z narodnostnim zatiranjem). 

Analize so dokazale, da se v večini primerov najpogosteje preseljujejo mlajši ljudje 

(kjer prevladuje starost med 20 in 40 let), ki so bolj kvalificirani in predvsem moški. (29) 

2.1 MIGRANT IN BEGUNEC 

Pogosto se danes pojavlja zmeda pri uporabi izrazov migrant in begunec. 

Begunec je po definiciji UNHCR oseba, ki beži pred oboroženimi spopadi ali 

preganjanjem. Do konca leta 2014 je bilo prisilno razseljenih 59,5 milijona ljudi, od 

katerih jih je bilo 38,2 milijona razseljenih znotraj meja domovine, 19 milijonov pa jih je 

zbežalo na tuje, torej beguncev. Na novo razseljenih, znotraj držav ali pregnanih čez 

meje, je bilo samo leta 2014 skoraj 14 milijonov, v domovino pa se jih je vrnilo samo 

127.000, kar je najmanj po letu 1983. (31) 

Položaj, v katerem se nahajajo begunci, je pogosto tako nevaren in nevzdržen, da 

prečkajo nacionalne meje in iščejo varnost v sosednjih državah. Pridobijo mednarodno 

priznan status beguncev, na podlagi katerega nato dobijo dostop do pomoči držav 

gostiteljic, UNHCR in drugih organizacij. Če jim je pravica do azila odrečena, ima lahko 

to zanje potencialno smrtonosne posledice.  Zaščita beguncev pa ima po navedbah 

UNHCR več vidikov: vključuje prepoved vrnitve v nevarne razmere, pred katerimi so 

pobegnili, dostop do poštenih azilnih postopkov ter ukrepe za zagotovitev njihovih 

temeljnih človekovih pravic. Zaščita beguncem omogoči, da živijo dostojanstveno in 

varno, hkrati pa se zanje išče dolgoročno rešitev. Glavno odgovornost za njihovo 

zaščito nosijo države, v katere so se zatekli. (31) 

20. stoletje velja za stoletje beguncev; ocenjujejo, da je moralo od leta 1900 naprej 

svojo domovino zapustiti več kot 250 milijonov beguncev. Do konca druge svetovne 

vojne so bili  tokovi osredotočeni predvsem znotraj Evrope, po njej pa zabeležimo od 

85 do 90 % selitev v državah v razvoju. (29)  
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Karta 1 nam kaže, da je bilo leta 2014 največ notranje razseljenih in iz matične države 

odseljenih prebivalcev iz Sirije, Afganistana in Somalije. Karta 2 nam  prikazuje ciljne 

države, kamor se zateka največ beguncev: to so predvsem sosednje države, ki nudijo 

prvo varno zatočišče pred življenje ogrožajočimi razmerami: Turčija, Pakistan, 

Jordanija, Iran, Etiopija in Kenija. 

 

Karta 1: Države sveta s številom beguncev in notranje razseljenih oseb konec leta 2014 (35) 

 

Karta 2: Države, kamor se begunci zatekajo (35) 

Migrant je oseba, ki se seli predvsem zato, da bi z iskanjem dela izboljšal svoj 

standard, ne pa zaradi neposredne nevarnosti preganjanja ali smrti. V nekaterih 
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primerih se selijo tudi zaradi izobraževanja, združitve družine in drugih razlogov. Za 

razliko od beguncev, ki se ne morejo varno vrniti domov, se migranti ne srečujejo s 

takšno oviro. Če se odločijo vrniti domov, bodo prejeli zaščito svoje vlade. (7) 

Menim, da je zmeda okoli pravilnega poimenovanja prisotna zaradi tega, ker se ljudje 

ne selijo samo v sosednje države, kjer npr. potekajo vojni spopadi, ampak se selijo tja, 

kjer verjetno že imajo znance, ki jim lahko kakorkoli pomagajo. Med prave begunce se 

velikokrat pomešajo tudi številni ekonomski migranti, ki izkoristijo prosto pot v 

razvitejše države. 

2.2 PRIMERI BEGUNSKIH TOKOV 

Že v zgodovini Evrope poznamo številne primere begunstva, ko so se ljudje odselili ali 

pa so jih prisilno izselili zaradi njihove varnosti. Takšni primeri so begunci, ki so v času 

turških vpadov bežali pred Turki (npr. uskoki), v času prve svetovne vojne z območja 

soške fronte, po letu 1917 je okoli 1,5 milijona Rusov pobegnilo v zahodnoevropske 

države, begunci iz vojnih območij Jugoslavije. Primerov begunstva je v svetu veliko. 

Na kratko bom predstavil samo dva.  

2.2.1 GRŠKA DRŽAVLJANSKA 

VOJNA 

Grška državljanska vojna je bila 

oborožen spopad med komunističnimi in 

antikomunističnimi silami v Grčiji med leti 

1945 in 1949. Končala se je s porazom 

grških komunistov, kateremu je botroval 

spor Stalin-Tito, v katerem so grški 

komunisti podprli Stalina in jim je zato 

Tito odtegnil podporo. (1,2) 

V Grčiji so med vojno evakuirali približno 

1 milijon ljudi, od tega vsaj 55.000 otrok. 

Otroci, mlajši od treh let, so državo 

zapustili skupaj z materami, ostali pa tudi 

sami, brez spremstva. (1) 

 

Karta 3: Točke begunskih taborišč iz obdobja grške državljanske 
vojne (1945-1949) (1) 
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Iz Karte 3 razberemo, da je bilo na območju nekdanje Socialistične federativne 

republike Jugoslavije mnogo begunskih taborišč (rdeči kvadratek) in naselitvenih točk 

(črna pika). V Jugoslaviji je bila nameščena kar polovica vseh beguncev iz Grčije. Ta 

so v nekdanji Jugoslaviji ležala predvsem v Makedoniji, Srbiji in Kosovu. Poleg tega je 

bilo begunsko taborišče tudi v Sloveniji v Kranju. Med begunci je bilo mnogo slovanskih 

Makedoncev, kar je bil tudi eden od razlogov za angažiranost Jugoslavije pri nastanitvi 

beguncev. (1) 

Večina beguncev se zaradi svoje politične pripadnosti ni mogla vrniti na svoje domove, 

saj je bilo večini beguncev preklicano državljanstvo in začasno ali dosmrtno 

prepovedan vstop v državo. Še posebej ostro so obravnavali Makedonce. Leta 1982 

je Grčija sprejela zakon, ki je ljudem grškega porekla omogočil vrnitev v državo, vrnitve 

pa ni omogočil beguncem, ki niso grškega porekla (npr. Makedoncem in Bolgarom). 

Enak zakon je bil sprejet za vrnitev lastnine zaplenjene med ali po vojni, tako je zakon 

ponovno izključil vse, ki niso grškega porekla. (1) 

2.2.2 VOJNA V JUGOSLAVIJI  

Slovenija je na svojem ozemlju sprejela še v času Jugoslovanske vojne 70.000 

beguncev.  

Prvi begunci so prišli v Slovenijo kmalu po  

koncu osamosvojitvene vojne poleti 1991, ko se 

je začela prava vojna na Hrvaškem. Hrvaško je 

takrat zapustilo približno 600.000 ljudi in del se 

jih je že v prvih mesecih spopadov odločil za beg 

v Slovenijo. Septembra se je registriralo 2.500, 

oktobra 20.000 in decembra 23.000. (32) 

Za sprejem prvega vojnega vala je naša država 

ustanovila enajst zbirnih centrov in ko so se 

razmere na Hrvaškem nekoliko umirile, se je večina Hrvatov vrnila na svoje domove. 

Takrat Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) hrvaških beguncev ni štel za 

begunce, saj Hrvaška in Slovenija še nista bili mednarodno priznani državi in so hrvaški 

begunci veljali za notranje razseljene, znotraj matične države. Po letu 1995 se je sprožil 

Slika 1: Begunci na mejnem prehodu Jelšane 
poleti 1992 (32) 
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begunski val, ki je bil usmerjen v Srbijo, saj so Srbi bežali pred napredujočo hrvaško 

vojsko. (32) 

Bosno in Hercegovino je v času vojne zapustilo 2,2 milijona ljudi. V Slovenijo so začeli 

prihajati v začetku leta 1992. Največ beguncev, to je 45.000, je bilo registriranih leta 

1993, po ocenah pa naj bi bilo pri sorodnikih in prijateljih še okoli 25.000 neregistriranih. 

Torej skupno okoli 70.000 beguncev, torej okoli 3 % vsega prebivalstva. 70 % jih je 

bilo po veroizpovedi Muslimanov, kakor so v Jugoslaviji poimenovali pripadnike 

naroda, ki se zdaj imenujejo Bošnjaki. 20 % je bilo bosanskih oziroma hercegovskih 

Hrvatov, 2 % Srbov in 7 % pripadnikov drugih narodov. (32) 

Med begunci so prevladovale skoraj samo ženske in otroci. To dokazuje podatek, da 

je bilo med begunci mladih, starih do 16 let, 47 %. Manj kot 10 % je bilo med begunci 

moških, starih med 16 in 60 let, torej tistih, ki so za boj sposobni. To dokazuje, da se 

je večina borila doma v vojni. Begunci iz Bosne in Hercegovine so v Sloveniji ostali več 

let, zato so za otroke ustanovili begunske šole, potem pa so se vključevali v redni 

slovenski šolski sistem. (32) 

Gospodarske razmere so bile v primerjavi z današnjimi dosti slabše, a smo v dani 

situaciji sprejeli 23.00 hrvaških in 70.000 bosanskih beguncev.  V letih 1990, 1991 in 

1992 je v Sloveniji gospodarstvo upadlo za 7,5, 8,9 in 5,5 odstotka. Šele leta 1993 je 

gospodarska rast presegla ničlo in dosegla 2,8 %. Brezposelnost se je od leta 1990 do 

leta 1993 povečala z manj kot 5 na 14,4 %. (32) 

BDP nam pove, koliko denarja ima, glede na cene v določenem letu, povprečni 

prebivalec države. Leta 1993 je po podatkih Svetovne banke znašal približno 16 000 

$, leta 2015 pa več kot 28 000 $. Danes ima torej Slovenec v primerjavi z letom 1993 

za 57 % več denarja. (32) 

In zakaj je bila Slovenija v primeru vojne v Jugoslaviji pripravljena sprejeti toliko 

beguncev? Zato, ker je še vse povezovala solidarnost in navezanost med narodi, ki so 

toliko let živeli v skupni državi, veliko pa jih je imelo v Sloveniji tudi sorodnike in  
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prijatelje. Begunci z 

bližnjega vzhoda pa 

so za nas popolni tujci 

tako po poreklu, 

jeziku in zgodovini. 

(32) 

Karta 4 nam 

predstavi, da se je 

največ beguncev iz 

nekdanje Jugoslavije 

zateklo v Nemčijo 

(320.000), na 

Švedsko (77.000), v 

Avstrijo (55.000), na 

Nizozemsko (43.000) 

in v Turčijo (35.000).  

 

 

 

 

 

3 TERORIZEM 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je »terorizem poraba velikega nasilja, 

zlasti proti političnim nasprotnikom, s katerim se hoče doseči, da se kdo boji.« (6) 

Terorizem je v večini primerov javno dejanje, saj napadalci hočejo doseči 

prepoznavnost.  

Karta 4: Karta beguncev iz nekdanje Jugoslavije po letu 1991 (34) 
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3.1 ZGODOVINA TERORIZMA 

Terorizem ni nov pojav, ampak se je pojem uveljavil že v 18. stoletju. Nekoč je beseda 

terorizem označevala delovanje Jakobincev med francosko revolucijo v obdobju 

»vladavine terorja«. (1) 

Januarja 1858 je italijanski patriot Felice Orsini vrgel tri bombe, da bi pokončal 

francoskega cesarja Napoleona III. Osem ljudi, ki so opazovali sprevod, je umrlo, 142 

jih je bilo ranjenih. Ta incident je odigral ključno vlogo kot inspiracija za zgodnje 

teroristične skupine. (1) 

Prva organizacija, ki se je posluževala sredstev modernega terorizma, je bila 

organizacija Irska republikanska bratovščina. Ustanovljena je bila leta 1858 kot 

revolucionarna skupina (bili so nacionalisti). Napade so izvajali po vsej Britaniji. Leta 

1881 so začeli z eno prvih modernih bombnih kampanj, s katero so zasejali strah v 

samo srce Britanije. Za razliko od ostalih terorističnih skupin tistega časa Irska 

republikanska bratovščina ni izvajala političnih atentatov, temveč je uporabljala 

tempirane bombe. (1) 

Druga zgodnja teroristična organizacija je bila Narodna volja – ruska anarhistična 

skupina, ustanovljena leta 1878. Izvajali so politične atentate in so prvi pričeli z 

masovno uporabo dinamita v svojih akcijah. (1) 

Leta 1920 je na Wall Streetu razneslo prvo avto-bombo, ki so jo podtaknili galeanisti 

(italijanski anarhisti). Razneslo je 45 kilogramov dinamita, konjska vprega, ki so jo 

podtaknili anarhisti, pa je bila napolnjena tudi z železnimi predmeti, da bi bila čim bolj 

smrtonosna. Umrlo 38 ljudi, 143 pa je bilo ranjenih. (1,4) 

Med poletnimi igrami v Münchnu leta 1972 je osem pripadnikov palestinske teroristične 

skupine Črni september ubilo enajst izraelskih športnikov in nemškega policista. (2) 

Leta 2001 se je zgodil teroristični napad, ki še danes zaznamuje zunanjo in notranjo 

politiko, predvsem ZDA, pa tudi držav članic EU. 11. septembra je islamska teroristična 

skupina Al Kaida izvedla teroristične napade v ZDA. 19 njenih članov je ugrabilo 4 

letala in jih strmoglavilo na različne tarče. Prvo in drugo letalo so strmoglavili na stolpa 

Svetovnega trgovskega centra. Tretje letalo je zadelo eno od kril Pentagona v Virginiji. 

Četrto letalo je strmoglavilo na polje v bližini Pittsburgha zaradi upora potnikov (cilj 
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teroristov je bilo zadeti mesto Washington). Skupno so napadi zahtevali 2.996 smrtnih 

žrtev. (1,2) 

 

3.2 VRSTE TERORIZMA 

Terorizma se posamezniki oz. skupine poslužujejo iz različnih vzrokov. Vsi pa si 

prizadevajo pridobiti publiciteto za svoj boj ter vnašajo strah, ki je eden ključnih 

elementov njihovega bojevanja.  

3.2.1  LEVIČARSKI TERORIZEM  

Je terorizem, ki ga izvajajo teroristične skupine z levega političnega pola. Uporablja se 

za uveljavljanje diktature proletariata ali pa za nasprotovanje desničarskim diktaturam 

(predvsem v Južni Ameriki). (5) 

Eni od najbolj znanih levičarskih terorističnih skupin sta Rdeče brigade iz Italije in 

Frakcija rdeče armade oz. Baader-Meinhof v Nemčiji. (1,5) 

Frakcija rdeče armade oz. RAF je delovala v Zahodni Nemčiji. Predstavljali so se kot 

osvoboditelji zatiranih po vsem svetu. V ospredju je bilo predvsem nasprotovanje 

ameriškemu imperializmu. Izvedli so nekaj terorističnih napadov, med katerimi je bilo 

tudi nekaj smrtnih žrtev. Pogosto so podtikali požare v veleblagovnicah, zaradi 

njihovega nasprotovanja potrošniškemu načinu življenja. Skupina je na začetku imela 

precej podpore, uradno je prenehala delovati leta 1998. (5) 

Rdeče brigade ali Brigate Rosse je italijanska teroristična skupina, ki je delovala v Italiji. 

Njihov cilj je bil zrušiti državo v takšni obliki, kot je obstajala, in sprožiti ljudsko 

revolucijo. Najbolj odmevna akcija je bila ugrabitev in usmrtitev takratnega zunanjega 

ministra Mora. Svojo začetno podporo so izgubili zaradi napadov na novinarje in 

sindikalne voditelje. V 80. letih prejšnjega stoletja je francoskim in italijanskim 

varnostnim organom uspelo aretirati več članov skupine in tako onemogočiti njeno 

delovanje. (1,5) 

3.2.2 DESNIČARSKI TERORIZEM  

Desničarski terorizem velja za najbolj ohlapnega in najmanj organiziranega. Večinoma 

je omejen na napade obritoglavcev na tujce in imigrante. Njihov cilj je vreči 



 17 

demokratično izvoljene levičarske in liberalne vlade ter za vzpostavitev nacionalističnih 

ali fašističnih režimov v svoji državi. (1,2) 

Med desničarske teroriste štejemo tudi odrede smrti, ki so pustošili po Južni Ameriki. 

Zanimivo je tudi, da v ZDA obstaja vsaj 75 skrajno desnih skupin, ki so v zadnjih 

desetletjih izvedle 6 napadov. (1,2) 

3.2.3 DRŽAVNI  TERORIZEM 

Države terorizem uporabljajo kot orodje za svojo zunanjo ali notranjo politiko. Države 

lahko terorizem javno podpirajo ali pa ga celo sami izvajajo, da ljudje sprejmejo nekaj, 

kar je vladi všečno, a v danem trenutku nima dovolj javne podpore. (1,2) 

Primer takšne države je Iran, ki podpira šiitske teroristične skupine v drugih 

muslimanskih državah (npr. Hezbolah v Libanonu). (1,2) Poleg tega se podobni očitki 

zadnje čase širijo na račun Turčije, saj naj bi ta podpirala teroristične organizacije v 

Siriji – bolj točno Islamsko državo. 

3.2.3  NACIONALISTIČNI  TERORIZEM 

Nacionalistični terorizem je delovanje nekaterih ekstremnih skupin, ki stremijo k 

formiranju samostojne države za svojo nacijo oziroma etnijo. Navadno izkoriščajo 

medije, da pridobijo publiciteto za svoj boj, ki je po njihovem mnenju nepoznan. Ta 

vrsta terorizma je bila ena najbolj uspešnih glede pridobivanja podpore in publicitete 

za svoj cilj. (1,2) 

Po navadi se nacionalistični teroristi vzdržijo izredno nasilnih dejanj, saj bi s tem izgubili 

podporo širše javnosti, ki jo potrebujejo za dosego cilja. (1) 

Znani primeri takšnih terorističnih organizacij so Irska republikanska armada (IRA),  

Baskovska očetnjava in svoboda (ETA), Kurdistanska delavska stranka, Palestinska 

osvobodilna organizacija ipd. (1,2) 

3.2.4 VERSKI TERORIZEM 

Terorizem verske narave navadno izvaja nasilje zaradi svojih preroško vodenih 

nagibov. Tovrstne teroristične skupine imajo širok nabor tarč, saj naj bi njihovo 

delovanje povzročilo širše, korenite spremembe. Različne organizacije stojijo na večini 

pomembnejših svetovnih religij. Tak tip terorizma naj bi po statističnih podatkih 
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prakticiralo največ skupin. Pogosto je njihovo nasilje upravičeno nad vsemi, ki niso del 

njihove skupine. (1,2) 

Pod omenjene skupine se po klasifikacijah Zahodnih strokovnjakov uvrščajo Al Kaida, 

palestinska sunitska organizacija Hamas, libanonska šiitska organizacija Hezbolah, 

nekatere ameriške konservativne krščanske skupine ter japonski kult Aum Shinrikyo.  

3.3 TAKTIKE TERORIZMA 

Različne teroristične skupine imajo tudi različne taktike. Spodaj so naštete tiste, ki jih 

teroristične skupine najpogosteje uporabljajo, pri čemer pa je potrebno poudariti, da 

ne uporabljajo vse skupine vseh taktik (26): 

 umori, 

 telesne poškodbe, 

 ugrabitve in zajetje talcev, 

 izsiljevanje, 

 kraje in ropi, 

 bombni napadi, 

 nezakonite zaplembe in poškodbe vladnih poslopij, sredstev javnega 

transporta, 

 poškodbe infrastrukturnih objektov, javnih prostorov in lastnine, 

 proizvodnja, posedovanje, pridobitve, prevozi in hranjenje orožja in razstreliva, 

 širjenje kontaminiranih snovi, povzročanje požarov, eksplozij, poplav, 

 izpostavljanje ljudi, živali in okolja nevarnostim, 

 motenje oskrbe z vodo, energijo ali drugimi osnovnimi sredstvi, 

 napadi in motenje delovanja informacijskega sistema, 

 grožnje z izvedbo zgoraj naštetih dejanj, 

 vodenje teroristične organizacije, 

 pomoč in sodelovanje v teroristični organizaciji. 

 

3.4  PSIHOLOŠKI PROFIL SAMOMORILSKIH TERORISTOV 

Velikokrat člani terorističnih dejanj izvedejo nasilno dejanje, da bi škodovali čim 

večjemu številu ljudi. Ni pa nujno, da se v akciji sami ubijejo. Najbolj strah zbujajoči so 
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samomorilski napadalci, ki želijo širiti svoj cilj tudi za ceno svojega življenja. 

Samomorilski napadalci sami po sebi po navadi nimajo samomorilskega nagona. 

Ameriški psiholog Jerrold Post je opravil intervjuje z arabskimi teroristi in ugotovil, da 

napadalci svojih dejanj niso šteli za samomor, temveč so dejanje videli kot žrtev za 

Alaha. (33) Imajo se za predstavnike zatiranih, ki si sami ne znajo pomagati, zato je 

boj njihova obveza in dolžnost, ne pa stvar prostovoljne izbire. Zase menijo, da so bolj 

moralni in bolj plemeniti od večine. Ideja, da so pripravljeni umreti za višje cilje, jim daje 

pogum in samozavest. Na umore, ki jih zagrešijo, ne gledajo kot na umore, ampak kot 

na pravično kazen za sovražnike. (33)  

Večina strokovnjakov meni, da profila samomorilskega strokovnjaka ni mogoče 

oblikovati, saj pri njih beležijo različne starosti, družbeni sloj, različno stopnjo izobrazbe 

… Našli pa so nekaj skupnih točk, kot so starost (v večini gre za mlade fante stare okoli 

20 let), spol (v glavnem gre za moške, a močno narašča delež žensk in otrok), 

izobrazba (v večini primerov gre za zelo izobražene ljudi), družbeni red (večina izhaja 

iz srednjega razreda), zakonski stan (v glavnem so to mladi neporočeni moški), 

psihološka slika (večina jih nima samomorilskih značilnosti, ni znakov depresije, ne 

pijejo alkohola, se ne drogirajo …). (33) 

Motivi, ki ženejo v večini mlade fante, da se odločijo za samomorilski napad, so (33): 

 verski (mladim potencialnim kandidatom ponujajo številne nagrade, ki jih 

čakajo po mučeniški smrti: priti v raj, spolne usluge, ki jim jih nudijo mlade 

device, ki jih čakajo v raju); 

 status mučenika napadalcu prinese hvalo in čast (poslužujejo se jih tudi 

posvetne teroristične organizacije); 

 ugodnosti za družino, ki jih bo dobila družina napadalca s strani teroristične 

organizacije, velikokrat v obliki denarja; 

 maščevanje (za smrt ali poškodbo prijatelja ali člana družine); 

 nacionalni motivi (pripravljenost umreti za svojo domovino); 

 ponižanje, npr. živeti pod tujo okupacijo (z dostojanstvenim dejanjem, kot je 

samomorilski napad, veliko napadalcev vrne ponos organizaciji, narodu, religiji 

…); 

 ekonomski (slabe ekonomske razmere, živeti brez upanja); 

 kriza identitete (mladi iščejo smisel življenja, prepuščenost samemu sebi); 
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 močan vodja (velikokrat člani takšnega karizmatičnega vodjo organizacije 

dojemajo kot neke vrste posvetno božanstvo); 

 napad kot izhod (osebni razlogi napadalca ga ženejo, da se reši iz brezizhodne 

situacije, npr. ločitev ene od nasilnega moža). 

 

 

4 RAZISKOVALNI DEL  

V letu 2014 sem pozorno spremljal dogajanje v Siriji in Iraku, ker se je zelo hitro širila 

Islamska država. Že v tem letu se je veliko ljudi izselilo na območje sosednjih držav. V 

letu 2015 se je pojavila begunska pot v Evropo. Zastavila so se mi številna vprašanja, 

kje so vzroki za več tisoč beguncev in kakšne bodo posledice teh množičnih selitev ter 

kje iskati rešitve. Med prebiranjem člankov in novic o begunski krizi in terorističnih 

napadih, o shodih »za« in »proti« beguncem so se poročila o njih močno razlikovala 

od ene medijske hiše do druge.  Razlika je bila v načinu poročanja, torej v objektivnosti, 

pozoren sem bil tudi, da sem uporabljal članke, ki niso povzemali novic od drugega, 

če pa sem uporabil povzetek, sem preveril, ali gre za verodostojen vir.  

 

4.1  HIPOTEZA 1: SIRSKA DRŽAVLJANSKA VOJNA JE VZROK ZA 

ŠTEVILČNO PRISELJEVANJE V EVROPO  

Ko so na ozemlje Evrope začeli množično prihajati številni priseljenci, so vsi mediji 

poročali, da si ti ljudje rešujejo gola življenja, saj v njihovi državi vlada vojna. Če nekdo 

beži zato, da si reši življenje, ga označimo kot begunca.  Zato sem sklepal, da je vzrok 

za begunski val, ki se je širil po Evropi, državljanska vojna v Siriji.  Da sem preveril 

hipotezo, sem s pomočjo literature in spletnih virov moral najprej ugotoviti, kdo so 

begunci in kdo migranti in kaj se dejansko dogaja v Siriji.  

Sirska državljanska vojna traja že od marca 2011 in je eden najbolj krvavih konfliktov 

vse od konca hladne vojne. (1) Po oceni Sirskega observatorija za človekove pravice 

(ocena je iz oktobra 2015) je zahtevala med 250.000 in 350.000 žrtev. Ta vojna je 
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posebna tudi zaradi tega, ker se med sabo ne bojujeta zgolj dve strani, temveč jih v 

boju sodeluje več. Najmočnejše skupine so (podatki za september 2015) (1): 

 Vladne sile (obvladuje 25-30 % sirskega ozemlja); 

 Zmerni uporniki (obvladuje 20 % ozemlja – skupaj z al-Nusro); 

 Fronta al-Nusra (obvladuje 20 % ozemlja – z zmernimi uporniki); 

 Islamska država oz. Daesh (obvladuje 35-45 % ozemlja); 

 Kurdske sile oz. pešmerge (obvladuje 11,5 % Sirije). 

Po podatkih UNHCR-ja je v Siriji, ki ima 17 milijonov prebivalcev, notranje razseljenih 

7,6 milijona prebivalcev, prav tako pa naj bi iz Sirije prebegnilo 4 milijone beguncev. 

(1) Po mojih izračunih to pomeni, da je notranje razseljenih kar 44,7 % prebivalstva 

Sirije, 23,5 % njenega prebivalstva pa jo je zapustilo.  

Iz Grafa 1 vidimo, da je 1/3 preko morja  

bežečih beguncev sirske narodnosti. Če 

predpostavljamo, da bi se vojna v Siriji 

ustavila, bi se pritok beguncev (vsaj po morju) 

zmanjšal za 34 %. To v praksi pomeni 340.000 

beguncev manj na vsak milijon.  

Kaj prisili ljudi, da pobegnejo s svojih domov? 

Porušene stavbe, pomanjkanje pitne vode, intenzivna bombardiranja. Torej posledice 

vojnih spopadov. Kot dokaz prilagam odlomke iz dnevniških zapisov p. Samija Hallaka, 

ki trenutno deluje v mestu Aleppo, iz katerega se je veliko ljudi že izselilo, vztrajajo pa 

predvsem tisti, ki nimajo denarja, da bi se izselili na Zahod.  

22. januar 2016 

»Ljudje so zelo obupani. V mestu ni vode in slišati je, da je vodovod prekinjen ter da 

bo tako dolgo ostalo. Daesh oz. miličniki Islamske države, ki nadzirajo zajetje, v 

katerem je dovolj vode za mesto Aleppo, so prekinili dovod iz razlogov, ki jih trenutno 

ne poznamo. Za obupane ljudi je to razlog več, da zapustijo mesto in odidejo v smeri 

Zahoda …Znano je, da vse več družin odhaja v Kanado.« 

 

27. januar 2016 

Graf 1: Narodnost beguncev, ki v Evropo vstopajo 
preko morja (1) 
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»Intenzivna bombardiranja se nadaljujejo! … Vode še vedno primanjkuje … Že več 

mesecev opogumljam ljudi, naj ohranjajo pozitivno gledanje in naj gojijo take misli, ki 

bodo vir tolažbe. To je edini način, da preživimo. Od včeraj se pojavljajo glasovi, da bo 

voda v nedeljo nazaj … Inshallah! … Nepitne vode imamo dovolj, zahvaljujoč bližnjemu 

studencu. Problem je, da se vsake toliko časa pojavi kdo, ki nas poskuša prevarati s 

prodajo kakšne vode, ki bi lahko prihajala iz zelo kontaminiranega območja. Pred tremi 

dnevi se je začela velika bitka za Aleppo. Vladna vojska napada in grmenje orožja se 

sliši vso noč vse do jutranjih ur. Budilke 

ne nastavljamo, saj spimo samo v 

trenutkih od ene do druge eksplozije.« 

 

14. februar 2016 

»V sirskih šolah smo se učili, da je nafta 

črno zlato, bombaž pa belo zlato. Danes 

odkrivamo, da je voda brezbarvno zlato. 

Kakor zaradi zlata nastane zlata 

mrzlica, tako se zdaj lahko reče o vodi, 

ki je v mestu že več kot mesec dni 

primanjkuje. Ljudje so prisiljeni, da jo kupujejo za velike vsote. K temu prištejmo še 

strošek elektrike, ki mnoge prisili, da vso noč ostanejo v temi, saj ne zdržijo obeh 

stroškov hkrati – vode in elektrike – in se zato odločijo za tisto, kar je bolj potrebno. 

Razen pitne vode, ki je lahko uporabljena samo enkrat, je vsa druga voda uporabljena 

dvakrat ali trikrat.« 

 

15. februar 2016 

»Črn dan: borbe so hude, enako povračilni udari. Bombe padajo povsod, vendar 

se najprej zdi, da kristjani niso pomembna tarča, saj eksplozivna sredstva na njihova 

območja ne padajo. Zato so žrtve zanje številke. Ko so bombe začele padati na 

krščanske četrti, so številke hitro dobile podobo oseb.« 

 

18. februar 2016 

»Vode še primanjkuje. Krožijo govorice, da bo voda spet na razpolago čez dva ali tri 

dni. Poročila pravijo, da je voda v vodnjakih v centru mesta na minimumu in da je 

razglašen alarm. Potreba je velika. Dva milijona ljudi imata skrajno potrebo po vodi. 

Povsod po mestnih kotih in arterijah videvamo tovornjake, ki noč in dan vozijo vodo. 

Cena litra nepitne vode je 1,5 ali 2 sirski liri. Cena pitne vode pa je 125 lir1  po steklenici 

(in lahko pride do 600 lir za tistega, ki jih hoče pridobiti kak ducat).« (36) 

 

                                            
1 125 sirskih lir je 0,5 €, 600 sirskih lit je 2,42 €; menjalni tečaj, 26.2.2016. 
 

Slika 2: Mesto Aleppo v Siriji (37) 



 23 

 

Slika 3: Zračni posnetek na središče mesta Aleppo pred vojno (levo) in po vojnih spopadih (desno) (38)  

Pred letom 2015 Sirci niso tako množično 

potovali v Evropsko unijo, kljub temu da se 

je na njihovem ozemlju dogajala 

državljanska vojna. Torej se v Siriji trenutno 

dogaja to, kar se je Libiji zgodilo leta 2011; 

izginja avtoriteta. Do padca Gadafijevega 

režima migracije iz Libije po 

Sredozemskem morju v Evropsko unijo niso 

potekale. Po njegovi smrti pa je sledil velik 

razmah le-teh in ena glavnih poti je bila 

dolgo časa sredozemska pot. Bašar al-

Assad ima v svojih oboroženih vrstah le 30 

% Sircev (alaviti, kristjani, druzi), 70 % 

sunitskega prebivalstva pa v glavnem podpira upornike. Sirski režim še vzdrži zaradi 

podpore drugih  šiitov (npr. libanonskega Hesbolaha). Assad je nameraval zaradi 

pomanjkanja vojaških sil razglasiti splošno mobilizacijo – in to je po mnenju Primoža 

Šterbenca, docenta Fakultete za managment Univerze na Primorskem, eden ključnih 

razlogov za tako močan begunski val. Iz strahu pred mobilizacijo je marsikateri moški, 

ki živi na ozemlju Assadovega režima, zapustil Sirijo. (40) Leta 2015 (Karta 5) je v 

Turčiji  bilo 2,7 milijona, v Libanonu 1 milijon sirskih beguncev, v Evropi pa jih je največ 

za azil zaprosilo na Švedskem in v Nemčiji.  In zakaj so izbrali Evropo in ne bližnjih 

Karta 5: Število sirskih beguncev, 3. marca 2016. (39) 
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Zalivskih držav? Primož Šterbenc pravi, da so ključni vzroki težko prehodna puščava, 

prečkanje nevarnega območje Islamske države, konflikti med šiiti in suniti v Zalivskih 

državah ter stroga azilna politika Zalivskih držav. (40) Prioritetni cilj Evropske unije je 

rešiti konflikt na ozemlju Sirije. A kljub pomembnosti tega dogajanja in njegovega vpliva 

na evropsko in mednarodno politiko (v sirski državljanski vojni se krešejo mnenja 

Ruske federacije in ZDA), se Evropska unija ne vključuje v reševanje  konflikta dovolj 

aktivno. Vsi glavni akterji, torej  Ruska federacija, Združene države Amerike, Kitajska, 

Iran, Saudska Arabija, Nemčija, Francija in Velika Britanija, se strinjajo, da je nujno 

potrebno poraziti Islamsko državo, a se ne strinjajo, kako naj bi izgledala Sirija po 

porazu Islamske države. Rusija, Kitajska in Iran bi radi na oblasti obdržali Assada, 

zahodne države in Saudova Arabija pa bi rade videle demokratično Sirijo.   

Pri tem pozabljajo, da Bašarju 

al-Assadu ni v interesu, da bi 

bila Islamska država 

poražena. Cilj režima in 

Islamske države je uničenje 

zmernih upornikov, saj hočeta 

čisto odločitev: stranka Ba'ath 

pod Assadom ali Islamska 

država oz. Daesh. Zmerni 

uporniki obema stranema zgolj 

jemljejo podporo. Poleg tega bi 

Assad z uničenjem zmerne 

opozicije pridobil dvojno, saj bi 

naenkrat vsa mednarodna 

skupnost stala na njegovi 

strani (za »višji cilj«).  

Za Evropo bi bila najboljša 

odločitev skupno 

posredovanje proti Islamski 

državi in povojne volitve, na 

katerih bi lahko sodelovala tudi 

Assadova stranka Ba'ath. Karta 6: Države izvoznice in države uvoznice orožja. (41) 
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Smiselno pa je, da bi ZN sodelovali pri pisanju ustave prenovljene Sirije, da bi preprečili 

državne udare in izživljanje zmagovalca na volitvah nad poraženci. Poleg tega bi bilo 

najbolje, če bi posredovanje proti Islamski državi potekalo pod nadzorstvom 

Varnostnega sveta ZN in bi morda posredovale celo mirovne sile pri ZN. 

Vprašati pa se je potrebno, kako veliko vlogo ima pri reševanju tega konflikta globalna 

trgovina z orožjem (Karta 6), kjer se jasno vidi, da so največje izvoznice orožja v države 

Bližjega vzhoda prav ZDA (39 % orožja proda v države Severne Afrike in Bližnjega 

vzhoda), Velika Britanija (72 % orožja proda v države Severne Afrike in Bližnjega 

vzhoda) in Francija (40 % orožja proda v države Severne Afrike in Bližnjega vzhoda), 

ki se na drugi strani zavzemajo za rešitev sirske državljanske vojne. 

Torej lahko iz zapisanega ugotovimo, da je sirska državljanska vojna res vzrok za 

številne begunce, ki so se napotili proti evropskim državam, saj ljudem primanjkuje 

osnovnih življenjskih dobrin. V Evropo se usmerjajo zaradi lažjega dostopa (ni 

puščave, ni vojnega območja Islamske države), prijaznejše azilne politike, stabilne 

situacije v državah.  Poleg tega pa trenutno sirske meje niso pod enotnim nadzorom, 

saj se v državi bojuje več strani. Zato sem hipotezo potrdil. 

 

4.2 HIPOTEZA 2: NAPAČNO TOLMAČENJE DEMOKRACIJE IN 

NJEN »IZVOZ« SO VZROKI ZA MNOŽIČNE SELITVE 

BEGUNCEV 

Vojaške intervencije ZDA, Rusije in njunih zaveznic dandanes niso nič posebnega. 

Zgolj spomnimo na intervencije ZDA v Afganistanu (2001), Iraku (2003), Libiji (2011) 

in ponovni intervenciji v Siriji (2011 do danes) in Iraku (2014 do danes). (1) Torej sem 

predpostavljal, da želijo države, ki posredujejo v vojaških spopadih na ozemlju tuje 

(tretje) države, vzpostaviti režim, ki temelji na demokraciji, a ga te (druge) države ne 

razumejo pravilno. S pomočjo verodostojnih in aktualnih spletnih virov sem želel 

dokazati, da ta hipoteza drži. Sklepal sem, da bom v virih našel dokaz za potrditev 

hipoteze. 

Najpogostejši vzrok za intervencije ZDA je kršenje pravic, ki poteka v totalitarističnih 

režimih. Ali povedano drugače, ZDA hočejo vsiliti svojo obliko demokracije vsem, ki je 

še niso sprejeli. Toda intervencije ZDA ne prinesejo miru, demokracije in človekovih 



 26 

pravic v državo, v kateri poteka intervencija. V Afganistanu znova spremljamo, kako 

talibani pridobivajo na moči. V Libiji, Iraku in Siriji pa se je okrepila Islamska država, v 

Siriji pa poleg tega divja tudi državljanska vojna. 

V svetu se tudi ustvarja vidik Evropske unije in Združenih držav Amerike kot obljubljene 

dežele, v katerih je vse najlepše in najboljše. Poleg tega se je izven Evrope in ZDA 

prijel vtis, da je Evropejec oz. Američan sinonim za bogataša, da imajo veliko denarja, 

da vedno nekaj dajo. (8) Danes se ljudje čudijo, ko vidijo množico podsaharskih 

Afričanov, ki so migranti in begunci ter na čolnih plujejo proti Evropi. Res je, da je naša 

dolžnost pomagati ljudem v stiski, ampak pri tem nam ni treba uničiti njihovega in 

našega načina življenja. Kot pravi kitajski pregovor: »Daj človeku ribo, nahranil ga boš 

za en dan. Nauči ga loviti ribe, prehranil ga boš za vse življenje.«  

Predvsem v Jugozahodni Aziji se pogosto pojavlja napačno tolmačenje demokracije. 

Demokracija v dobesednem prevodu iz stare grščine pomeni vladavina ljudstva, njeno 

tolmačenje pa se pogosto spremeni v vladavino večine. Tako prihaja predvsem v 

državah Jugozahodne Azije do sporov med šiiti in suniti. Tisti, ki so v določeni državi 

večine, preganjajo tiste, ki so manjšina, saj demokracijo tolmačijo kot vladavino večine. 

To se je zgodilo v Iraku po ameriški vzpostavitvi demokracije. Večinsko šiitsko 

prebivalstvo, ki mu je pred tem vladala sunitska manjšina na čelu s Sadamom 

Husseinom, je po »osvoboditvi« Iraka  vse pomembnejše javne funkcije podelila šiitom 

in povzročila odrinjenost sunitov na rob družbe, kar pa je bila podlaga za veliko 

priljubljenost Islamske države med iraškimi suniti. 

Sektaško nasilje v stilu vladavine večine tako povzroča beg množice pripadnikov 

manjšin iz jugozahodne Azije in severne Afrike, zato sem hipotezo 2 potrdil, saj sem 

potrdil, da napačno tolmačenje pojma demokracija povzroča napetosti med različnimi 

skupinami v državah, te napetosti pa nato vodijo v oborožene konflikte, ki prisilijo ljudi, 

da zapustijo svojo državo. Do rezultata sem prišel s pomočjo primerjave in povzemanja 

različnih poročanj večjih medijskih hiš z območja Jugozahodne Azije. 
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4.3 HIPOTEZA 3: GOSPODARSKA KRIZA V SIRIJI, IRAKU, 

AFGANISTANU IN PAKISTANU JE RAZLOG ZA MIGRACIJE V 

EVROPO OD LETA 2008 DALJE 

Gospodarska kriza, ki se je začela konec leta 2007, do izraza pa je prišla leta 2008,  je 

imela globalne razsežnosti. Zato sem predpostavljal, da je gospodarska kriza prizadela 

tudi območje Jugozahodne Azije. Za dokazovanje sem izbral štiri večje države: Sirijo, 

Irak, Afganistan in Pakistan. Te sem izbral zato, ker s tega območja prihaja v Grčijo in 

naprej v Evropo največ beguncev in migrantov (Graf 2).   

 

Graf 2: Nacionalna pripadnost ljudi, ki so leta 2015 prebežali preko Sredozemskega morja v Italijo in Grčijo (1) 

Predpostavljal sem, da je v teh državah BDP upadal in je sovpadal z globalno 

gospodarsko krizo. V ta namen sem prebral in primerjal veliko statističnih podatkov in 

kart.  

Leta 2009, ko so se ZDA in države Evropske unije znašle v velikih gospodarskih 

težavah (iz katerih se 

EU še ni izvlekla) in je 

BDP v teh državah 

upadel tudi za 8 %,  so 

Sirija, Irak, Pakistan in 

Afganistan imeli 

pozitivno gospodarsko 

rast (sicer nizko: do 2 

%, le Irak do 4 %) (1) in 

ni kazalo, da bodo doživeli velike težave (Karta 7) .  

Karta 7: Realna rast BDP po svetu leta 2009 (1) 
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Toda leta 2011 se je v Siriji začela državljanska vojna, ki se je do leta 2014 razširila 

tudi na Irak z vstopom Islamske države na vakuumsko območje med različnimi silami. 

To je privedlo do padca gospodarstva v Siriji in Iraku, med tem ko se v Pakistanu in 

Afganistanu znova pojavlja nestabilnost in z njo tudi talibani. 

Sirska ekonomija je pred vojno temeljila na kmetijstvu, črpanju nafte in zemeljskega 

plina, industriji in storitvenih dejavnostih. (1) Sirija naj bi po ocenah do konca 2015 

izgubila 237 milijonov ameriških dolarjev. (1) Škoda, povzročena do konca 2015, je po 

mojih izračunih kar 370 % višja kot je bil BDP Sirije leta 2011. Zadnja leta BDP Sirije 

pada, poleg tega se Sirija sooča z inflacijo in s težavami z oskrbo (veliko je odvisno od 

tega, kje živiš). Sirija ogromno denarja izgublja tudi zaradi Islamske države, ki je 

zasedla z nafto bogata območja v Siriji. (15) Sirijo so dodatno prizadele sankcije, ki so 

jih uvedle ZDA, Evropska unija, Saudova Arabija in njihove zaveznice in s tem Siriji 

odtegnile velik del njenega trga. (1) 

Irak se je leta 

2014 (Karta 8)  

moral soočiti z 2,1 

% padcem BDP, 

kar je 

najverjetneje 

posledica 

nestabilnosti v 

Siriji in začetku 

rasti Islamske države v Iraku (1). Delež blaga v Iraku, ki prihaja iz Sirije, je kar 14,3 %. 

(1) S tem se tudi v Iraku znova začenja gospodarska kriza, ki mnoge prepriča v odhod 

iz Iraka.  

Afganistan doživlja pozitivne spremembe. Leta 2015 je imel 2 % gospodarsko rast, 

inflacija pa je bila leta 2014 4,7 %. (1) Pozitivna gospodarska rast pomeni, da se v 

Afganistanu gospodarske razmere izboljšujejo in da ponovna obnovitev aktivnosti 

talibanov ne povzroča velikih pretresov Afganistanskemu prebivalstvu. Poleg tega se 

njegovi izvozni in uvozni partnerji ne soočajo z gospodarskimi težavami (za razliko od 

iraških).  

Karta 8: Realna rast BDP po svetu leta 2014 (1) 
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Pakistan je še uspešnejši kot Afganistan. V Pakistanu je kar 4,4 % rast BDP-ja, inflacija 

je nizka (1,8 %) in leta 2014 je pod pragom revščine živelo zgolj 12,4 % prebivalcev (v 

Sloveniji je leta 2014 pod pragom revščine živelo 14,5 % prebivalcev). Tudi 

brezposelnost je zelo nizka (leta 2014 je znašala 6,8 %). (1) S tem Pakistan postaja 

nosilec gospodarstva na območju, a kljub temu se še vedno pojavlja notranja 

nestabilnost, demokracija pa še ni dovolj trdna.  

Razlog za odhod Pakistancev iz Pakistana bi lahko bili tudi množični vojaški procesi 

proti osebam, ki jih oblasti osumijo terorizma. Te osebe nato policija oz. vojska pridržijo 

brez vednosti domačih in jih nato zadržujejo, kakor dolgo se jim zdi potrebno. Pridržani 

tudi nimajo pravice do zastopnika med sojenjem, ko pa jih svojci končno najdejo, jim v 

večini primerov ne dovolijo stika. 

Na podlagi analize virov, ki sem jih našel na spletu, lahko hipotezo delno potrdim, saj 

sem ugotovil, da gospodarska kriza ni prizadela vseh analiziranih držav enako, temveč 

se je gospodarska situacija poslabšala v Siriji in Iraku, in sicer zaradi razširitve 

Islamske države, ki je zavzela večino strateških točk v državah – naftna polja, kmetijske 

površine, v Afganistanu in Pakistanu pa imajo celo obdobje gospodarske rasti. 

 

4.4  HIPOTEZA 4: TERORIZEM JE VZROK ZA SELITVE LJUDI V 

EVROPO IN HKRATI SE JE S SELITVAMI V EVROPI POVEČALO 

ŠTEVILO TERORISTIČNIH NAPADOV 

Terorizem je eden največjih sodobnih problemov človeštva. Skoraj vsak dan po 

novicah poslušamo o terorističnih napadih, o samomorilcih, ki za dosego »višjega 

cilja« poleg sebe ubijejo še množico ljudi. Ker v večini primerov poročajo o terorističnih 

napadih iz držav Jugozahodne Azije, sem sklepal, da je to eden izmed razlogov, da 

ljudje od tam bežijo. Hkrati pa sem predpostavljal, da se je s povečanim številom 

beguncev in migrantov v Evropo povečalo število samomorilskih napadov tudi v Evropi. 

Da sem to hipotezo preveril, sem na začetku preveril pojem »terorizem«, kje in kdaj se 

je pojavil ter kaj žene človeka, da postane samomorilski napadalec. 

Najaktivnejše teroristične skupine v zadnjem desetletju so Islamska država, Boko 

Haram, Fronta al-Nusra, Ljudska republika Donetsk in druge.(24)  
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Te teroristične organizacije uporabljajo različne taktike za dosego svojega cilja: 

izsiljevanje, kraje, bombni napadi, poškodovanje vladnih poslopij, javnega transporta, 

motenje oskrbe z vodo, električno energijo ... Njihov cilj je, da si pridobijo 

prepoznavnost ter da vnesejo v ljudi strah, ki je eden ključnih elementov njihovega 

bojevanja. Pri zgoraj 

naštetih organizacijah gre 

predvsem za verski, 

nacionalistični in državni 

terorizem.  

V Tabeli 1 so našteta 

mesta, ki imajo največje 

število smrtnih žrtev na 

100.000 prebivalcev, ki so 

posledice terorističnih 

napadov. Po teh podatkih 

je najnevarnejše mesto Bagdad (Irak), temu sledi nigerijski Malduguri, na tretjem 

mestu pa je Mosul, ki je prav tako v Iraku. (23) 

Zanimivo je tudi, da sta na seznamu dve ukrajinski mesti: Donetsk in Odessa, ki sta 

hkrati tudi edini evropski mesti na seznamu in mesti z najmanj prebivalcev na 

seznamu. V Bagdadu je leta 2014 kar 2.454 ljudi umrlo zaradi terorizma. Hkrati pa je 

prav Irak ena izmed držav, od koder izvirajo begunci oz. migranti.  

Tabela 1: Deset mest z največjim številom smrtnih žrtev zaradi terorizma, 2014 (23) 
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Na Sliki 4 vidimo, da se je 

leta 2014 v Iraku zgodilo kar 

3 370 incidentov, 4 211 

poškodb lastnine in umrlo je 

9 929 ljudi. Napadel je 

večinoma neznan 

napadalec ali pa je 

napadalec pripadal Islamski 

državi. (23) 

Slika 5 prikazuje terorizem v 

Siriji leta 2014 in sicer  

zgodilo se je 232 incidentov, 

301 poškodovanj lastnine, 

zaradi terorističnih napadov 

je umrlo 1.698 ljudi. Največ 

napadalcev je neznanih ali 

pa prihajajo iz vrst Islamske 

države in al-Nusre. (23) 

Slika 4 in Slika 5  prikazujeta 

stanje v Siriji in Iraku leta 

2014. Skupaj je v obeh 

državah leta 2014 umrlo 

11.627 ljudi. Napadi so 

večinoma usmerjeni na 

navadne državljane in 

njihovo lastnino, med najaktivnejšo organizacijo v Iraku in Siriji v letu 2014 pa spada 

Islamska država.(23) V obeh državah je tako varnost na zelo nizkem nivoju. In to je 

tudi razlog, da se veliko prebivalcev odseli v varnejše države. 

Slika 4: Terorizem v Iraku leta 2014 (23) 

Slika 5: Terorizem v Siriji leta 2014 (23) 
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Kljub temu da v Evropski uniji ni umrlo 

tako veliko ljudi, se prebivalstvo kljub 

vsemu zelo boji terorističnih napadov 

(predvsem samomorilskih). Glede na 

logiko terorizma. Med ljudi želijo 

razširiti veliko strahu ter si povečati 

prepoznavnost. Zato je predvidljivo, da 

so tarča teroristov predvsem civilisti in 

njihova lastnina. Kar potrjuje Tabela 2. 

(23) Zanimivo je, da so ravno napadi 

na verske tarče najmanj smrtonosni. 

Poleg tega imajo nizko smrtnost tudi 

poslovne in vladne tarče, višja 

smrtnost pa je pri vojaških, policijskih in drugih tarčah. (23) 

Iz Tabele 2  je tudi razvidno, da se je v 

obdobju med 2013-2014 zmanjšalo zgolj 

število žrtev pri napadih na verske tarče (za 

11 %), medtem ko se je pri vseh ostalih tarčah 

število žrtev povečalo, pri napadih na civiliste 

in lastino za kar 172 %. (23) 

Graf 3 prikazuje število žrtev, ki so padle v 

bitkah s petimi najbolj smrtonosnimi 

terorističnimi skupinami v letu 2014, pri čemer 

je bila najbolj smrtonosna Islamska država, ki 

je odgovorna za več kot 20.000 mrtvih, ki niso 

posledica terorističnih dejanj. Torej iz Grafa 3 

sklepamo, da teroristične skupine ne ubijajo 

ljudi zgolj s terorističnimi napadi, ampak tudi 

z vojaškimi akcijami, ki jih te organizirajo. 

Samo leta 2014 je teh pet smrtonosnih skupin 

zahtevalo več kot 50.000 žrtev, pri čemer izstopata Islamska država in talibani. (23) 

Tabela 2: Število smrtnih žrtev glede na cilj terorističnega 
napada, med letom 2013 in 2015. (23) 

Graf 3: Število žrtev, ki so padle v boju z najbolj 
nevarnimi terorističnimi skupinami leta 2014 (23) 
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Ves porast terorizma in njegova smrtonost 

potekata prav na območjih, od koder izhaja velika 

večina beguncev, ki se trenutno zatekajo v 

Evropsko unijo, tako iz JZ Azije kot iz Ukrajine. In 

ravno terorizem je eden pomembnejših vzrokov 

za odločitev za odhod iz matične države. Graf 4 

prikazuje porast števila smrtnih žrtev zaradi 

terorizma (rdeča črta) skupaj s porastom števila 

prosilcev za azil (zelena črta) v Iraku, 

Afganistanu, Pakistanu in Siriji. (23) S 

povečevanjem števila smrti zaradi terorizma se 

povečuje tudi število prosilcev za azil iz teh držav. 

To je zelo pomemben podatek, ki pomembno 

vpliva na razumevanje begunske problematike. 

Dejansko so številke mrtvih v teh državah tako 

visoke, da se ljudje bojijo za svoje življenje ne 

glede na to, v katerem delu države živijo (mesto 

ali podeželje).  

Terorizem pomembno vpliva na rast števila 

prosilcev za azil, ker si ti želijo varnosti in miru. A 

ta se vedno pogosteje pojavlja v Turčiji, večjih evropskih mestih in azijskih državah ter 

grozi dolgotrajnim prizadevanjem za mir in stabilnost.  Graf 4 nam predstavi pogostost 

terorističnih napadov in število smrtnih žrtev. Terorizem v Evropi ni tuj. Po letu 2000 je 

bilo v Evropi relativno mirno in varno, najbolj izstopa leto 2015, ko se je začelo več ljudi 

seliti iz Jugozahodne Azije v Evropo in se je zgodilo nekaj napadov, ki so terjali veliko 

smrtnih žrtev. Res je tudi, da je varnost v Zahodnoevropskih državah bolj poostrena in 

so varnostne sile preprečile veliko načrtovanih napadov. Ali se je strah pred 

terorističnimi napadi v Evropi med ljudmi povečal, pa nisem izsledil podatka. 

Graf 4: Število žrtev terorističnih napadov v državah 
Zahodne Evrope (42) 
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Hipotezo 4 sem potrdil, saj sem ugotovil, da se terorizem izjemno krepi in najbolj 

pustoši prav po že tako nestabilnih območjih Jugozahodne Azije in plaši ljudi ter jih 

prepričuje v odhod iz države in je zagotovo eden pomembnih vzrokov za begunsko 

krizo. 

 

Graf 5: Število smrtnih žrtev zaradi terorizma (rdeča črta) in število prosilcev za azil (zelena črta) v obdobju med 
2008 in 2015. (23) 
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4.5 HIPOTEZA 5: VZROK TRENUTNIH MIGRACIJ IN BEGA 

BEGUNCEV V EVROPO SO TUDI PODNEBNE SPREMEMBE 

John Kerry, ameriški sekretar za zunanje zadeve, je izjavil, da je vzpon ISIS-a 

povzročila suša. Izjava se mi je zdela zanimiva, zato sem želel raziskati, kako lahko 

na vzpon teroristične organizacije in 

posledično na begunski tok vplivajo 

podnebne spremembe. S pomočjo 

klimogramov, reliefnih razmer in 

gospodarske usmerjenosti Sirije sem želel 

preveriti zgornjo hipotezo.  

Kerryeva izjava je bila zgolj ena od mnogih 

izjav, ki begunsko problematiko in sirsko 

državljansko vojno povezujejo s 

podnebnimi spremembami. Med tem ko si 

mnogi (predvsem v konservativnih delih 

ZDA) še vedno zatiskajo oči pred podnebnimi spremembami, mnogi trdijo, da so le-te 

vzrok za nestabilnost na mnogih predelih sveta.  

Klimogrami mesta Aleppo, Damaska in 

Latakije (glej Priloga) prikazujejo tri 

različne tipe podnebja v Siriji; 

puščavsko, polpuščavsko in 

sredozemsko. Kot lahko vidimo, 

padavin v Siriji poleti skoraj ni, zime pa 

so bolj namočene, kljub temu pa je 

letna količina padavin dokaj nizka in ne 

presega 850 mm dežja. (20) Povprečna 

količina padavin je med 300 mm in 600 

mm letno. (22) To pomeni, da se v Siriji 

že majhen upad padavin pozna na 

namočenosti prsti.  

Karta 9: Sirija z mestom Aleppo, Damask in Latakija 
(25) 

 Aleppo 

 Damask 

 Latakija 

Graf 6: Vrste namakalnih sistemov v Siriji po deležu 
namakalnih površin (21) 
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Poleg tega je Sirija zelo odvisna od rek, saj je padavin malo. Zato sem se odločil, da 

bom preveril tudi pretok in druge dejavnosti povezane z reko Evfrat, ki je najdaljša reka 

v Siriji.  

Graf 6 prikazuje vrste namakalnih 

sistemov, ki jih uporabljajo v Siriji. 

Prevladuje poplavni namakalni 

sistem, s katerim namakajo 83 % 

namakalnih površin, z razpršilnim  

namakalnim sistemom namakajo 

12 % namakalnih površin, najmanj 

je uporabljen kapljični namakalni 

sistem, s katerim namakajo le 6 % 

namakalnih površin. (21) 

Namakalni sistemi se napajajo z 

deževnico, vodo iz vodnjakov ali iz 

rek (predvsem reko Evfrat). (22) Pri 

čemer se število namakalnih površin 

povečuje predvsem v zadnjih letih. 

Kljub temu da je v Siriji količina 

padavin večja kot v ostalih državah v 

jugozahodni Aziji, je površina, ki jo 

napaja dež, dokaj nizka, kar 

dokazuje spodnji Graf 7. Ta sicer 

prikazuje zgolj podatke za pšenico, a 

je kljub temu zgovoren in kaže, da 

prevladujejo v vseh pojkrajinah Sirije 

namakalne površine. (17) 

Graf 6 in Graf 7 torej prikazujeta, da je namakanje izredno pomemben del sirskega 

kmetijstva, pri čemer sem ugotovil tudi, da padec padavin za sirsko kmetijstvo ne bi bil 

tako usoden kot padec pretoka rek. Graf 8  prikazuje pretok reke Evfrat na postaji 

Jarabulus tik pred sirsko-turško mejo (pretok izmerjen na turški strani). Zajema 

obdobje med leti 1937 in 2010. Povprečen pretok med leti 1990 in 2010 je dosti nižji 

kot povprečje od leta 1937 do 1989. (21) 

Graf 8: Delež namakalnih površin in površin, ki jih namaka dež pri 
proizvodnji pšenice. (17) 

Graf 7: Pretok reke Evfrat na postaji Jarabulus na sirsko-turški 
meji (21) 
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Graf 9 prikazuje odstopanje pretoka reke Evfrat od povprečja (ki je določeno za 

obdobje med leti 1937 in 2010). Od leta 1998 do 2010 so odstopanja zgolj negativna 

(to pomeni, da se je v vseh teh letih 

pretok zmanjšal). (21) 

Graf 8 in Graf 9 nam kažeta, kako 

močan je upad reke Evfrat v zadnjih 

letih. Poleg tega da je v letih od 1998 in 

2010 pretok Evfrata podpovprečen, je 

tudi povprečje v letih od 1990 do 2010 

za kar 250 do 300 kubičnih metrov na 

sekundo manjše kot povprečje od leta 

1937 do leta 1989. (21) 

Prav upad reke Evfrat je (poleg suš v 

letih 2007/08 in 2010/11) hudo prizadel 

sirsko kmetijstvo. Če bi v Siriji uporabljali bolj učinkovite namakalne sistem, le-to ne bi 

smelo povzročiti tako velikega izpada pridelkov in povzročiti takšnih težav s prehrano. 

Toda težava je v tem, da je v Siriji kar 83 % namakalnih površin namakanih s poplavnim 

namakalnim sistemom, ki je manj učinkovit in bolj razsipen z vodo kot ostali namakalni 

sistemi. (21) Tako je že do takrat ne najbolj učinkovite namakalne sisteme prizadel še 

zmanjšan pretok reke in tako se je zaradi razsipnosti in neučinkovitosti poplavnega 

namakalnega sistema pridelek zmanjšal, s čimer so se tudi zaradi sankcij ZDA in 

zaveznic Sirci težje učinkovito lotili reševanja problema.  

Poleg tega je zmanjšan pretok reke Evfrat v zadnjih desetletjih povzročal migracije 

prebivalstva s podeželja v mesta, kjer so iskali zaposlitev. Toda tudi v mestih teh niso 

našli, dodatno je prihajalo do večje naseljenosti urbanih območij, na kar Sirija ni bila 

pripravljena. Posledica tega je bila, da je prihajalo do težav z oskrbo s hrano in 

osnovnimi potrebščinami. To pa je kmalu pripeljalo do konfliktov in t.i. sirske pomladi, 

ki je bila povod za začetek sirske državljanske vojne.  

Kljub vsem tem dokazom pa mnogi skeptično obravnavajo teorijo o podnebnih oz. 

okoljskih spremembah in trdijo, da le-ta ni resnična. Eden od takih primerov je 

meteorolog, ki je med vremensko napovedjo za ZDA še malo preskočil s svojega 

področja in na vremenski karti prikazal, da v Siriji (na območju, kjer je ISIS) ni nobenih 

Graf 9: Odstopanje pretoka reke Evfrat od povprečja (1937-2010) (21) 
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vremenskih anomalij, kar je popolnoma res.(16) Vendar pa so kljub vsemu anomalije 

v pretoku rek, ki so nastale zaradi suš v njihovih povirjih (npr. v Turčiji) in to pomeni, 

da kljub temu, da je padavin toliko kot po navadi, razmere niso običajne, ker je pretok 

Evfrata manjši. Prav pretok Evfrata pa je ključnega pomena za sirsko kmetijstvo.  

Zato sem svojo 5. hipotezo potrdil. Ugotovil sem, da kljub temu, da mnogi nasprotujejo 

tej teoriji, nanjo ne gledajo dovolj celovito, pri čemer je treba izpostaviti predvsem to, 

da je v Siriji dokaj malo padavin in tako že manjši odmiki količine padavin od povprečja 

vplivajo na namočenost prsti. Poleg tega pa v Siriji hrane skorajda ne pridelujejo na 

zemljiščih, ki bi jih namakal zgolj dež, temveč predvsem na namakalnih površinah, ki 

jih večinoma namakajo z dokaj neučinkovitim in potratnim poplavnim namakalnim 

sistemom. Zaradi slabših razmer za kmetijstvo se ljudje selijo s podeželja v mesta, kjer 

se pojavlja prenaseljenost. Mesta na to pogosto niso najbolje pripravljena in zato pride 

do težav z oskrbo, kar pa vodi do konfliktov, ki povzročijo beg ljudi.   
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4.6 HIPOTEZA 6: BEGUNSKA KRIZA NI EDINA TEŽAVA EVROPSKE 

UNIJE 

Danes se zelo veliko ukvarjamo predvsem z begunsko krizo  in dobimo občutek, da je 

to edini problem Evropske unije. Predpostavljam pa, da so v Evropski uniji še vedno 

pomembna in nerešena vprašanja. Namen te hipoteze je torej, da dokažem, da se 

mora evropska politika resno lotiti reševanja tudi aktualnih, »domačih« težav, ki lahko 

ob daljšem vztrajanju Evropo pripeljejo do njenega razpada in do vse večjih socialnih 

razlik med njenimi prebivalci. Navedel bom zgolj tri primere. 

4.6.1 NEENOTNOST EVROPSKE POLITIKE IN PRISTOJNOST 

EVROPSKIH INSTITUCIJ  

Primer se navezuje na begunsko problematiko, ko se države Evropske unije niso 

mogle zediniti o sprejemanju beguncev niti v začetni fazi begunske krize. Svet Evrope 

je ignoriral nasprotovanje višegrajske četverice, ki je 

nasprotovala sistemu kvot, ki je predvideval razporeditev 

beguncev in migrantov znotraj EU tako, da nobena država 

članica ne bi bila preveč obremenjena.  

Sistem obveznih kvot je bil eden izmed poskusov 

Evropskega parlamenta in komisije, da bi umirili situacijo. 

Ampak kot se rado zgodi v Evropski uniji, je bil načrt sprejet 

z nasprotovanjem višegrajske četverice. Ta sistem kvot pa 

zajema zgolj 120.000 beguncev (tabela 3), kar pomeni, da 

več kot milijon beguncev oz. migrantov ni zajetih v sistem 

kvot. Večina teh beguncev in migrantov je svojo pot  končala 

v Nemčiji, Franciji, Avstriji, na Švedskem, Norveškem in 

Nizozemskem. (1) To je zgolj en primer neenotnosti EU. 

Podobno se je dogajalo tudi v času grških pogajanj s posojilodajalci leta 2015. Tudi v 

tem primeru so bile nekatere države (npr.: Francija in Italija) pripravljene popustiti 

Grčiji, a tega Evropska komisija ni sprejela. Tako niso prišli do dogovora sprejemljivega 

za vse, ampak so namesto tega Grčiji zaprli vse finančne vire in jo potisnili v težaven 

položaj in Sirizini vladi ni preostalo nič drugega, kot da so zaprosili za nov sveženj 

finančne pomoči.  

Tabela 3: predlog za razporeditev 
beguncev v okviru obveznih kvot 

(10.9.2015) 
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Tako Evropski parlament kot Evropska komisija imata omejene pristojnosti. Komisija 

lahko Evropskemu parlamentu predlaga spremembo zakonodaje EU in poskrbi za 

specifikacijo evropskega proračuna. Parlament mora vse predloge komisije potrditi in 

skrbi za izvolitev komisije (ima tudi možnost za glasovanje o nezaupnici komisiji) ter 

demokratično nadzoruje institucije EU. Poleg tega lahko sprejemata različna 

priporočila, ki pa niso vedno zavezujoča (to države članice, ki jim določeno priporočilo 

ne diši, s pridom izkoriščajo).  (10) 

Vse države članice EU si želijo ohraniti nacionalne države ter skupaj z njimi ohraniti 

tudi avtonomijo, a vseeno je očitno, da s tako šibkimi pooblastili tako Evropske komisije 

kakor parlamenta EU ne bo mogla več dolgo delovati. Države članice bi se morale 

znova sestati za pogajalsko mizo in celovito prenoviti Evropsko unijo. Odločiti je 

potrebno, katera področja so popolnoma v pristojnosti Evropske komisije in 

Evropskega parlamenta (če bi sploh bile katere), v kakšnem primeru so direktive 

parlamenta in komisije zavezujoče in v katerem primeru ne, določitev pravice držav 

članic do veta. S takšnimi ukrepi bi dosegli večjo politično enotnost Evropske unije in 

preprečili popolno ignoranco odločitev Evropske komisije ter Evropskega parlamenta. 

Smotrno bi bilo razmisliti tudi o uvedbi »evropskega referenduma«, ki  bi bil zavezujoč 

za vse države članice in bi potekal po celotni Evropski uniji.  

4.6.2 BREZPOSELNOST IN GOSPODARSKA KRIZA 

Begunska kriza je z naslovnic odnesla tudi tako »priljubljeno« temo, ki je kraljevala vse 

od leta 2008 – gospodarsko krizo in brezposelnost. Ta gospodarska kriza je dobila ime 

dolžniška kriza evroobmočja (uporablja se za gospodarsko krizo, ki je prizadela 

evroobmočje) in je sovpadla z gospodarsko krizo drugod po svetu.  

Leta 2007 je pod pragom revščine v Sloveniji živelo 225.000 ljudi, leta 2014 pa že kar 

290.000 ljudi. (11) To pomeni, da se je število ljudi, ki živijo pod pragom revščine, v 

tem obdobju povečalo za kar 28,89 %. A skozi to celotno obdobje se je povprečna 

mesečna plača zviševala. Januarja leta 2007 je neto povprečna plača znašala 815,68 

€; decembra 2014 pa je ta znašala 1022,14 €. (11) To pomeni, da se povečuje 

dohodkovna neenakost (višje plače so še višje, nižje plače še nižje) in življenjski stroški 

se zvišujejo (Graf 10). 
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Kljub temu da se Slovenija sooča z 

visoko stopnjo revščine in 

brezposelnosti, ki ju še vedno nismo 

rešili, ima nizko rast BDP-ja (ta se je 

znova pojavila po letih zmanjševanja) 

in se je bogastvo 1 % najbogatejših 

Slovencev v času krize povečalo za 

kar 127 %, stopnja revščine pa v istem 

obdobju zrasla za 28,89 %! (12) 

Slovenija je šele leta 2014 znova 

doživela rast BDP-ja, ki je pred tem 

padal. Ta rast je eden od pozitivnih 

gospodarskih kazalnikov, a še ne 

pomeni izboljšanja stanja v državi ali 

končanja krize. Revščina se kljub 

vsemu povečuje in to pomeni, da nas 

čaka še veliko dela, če želimo končati 

krizo, ki nas stiska že predolgo.  

Graf 12 nas opozarja, da je 

realna rast BDP-ja muhasta; 

Slovenija je rast BDP-ja med 

krizo imela tudi v letu 2010, 

a je nato BDP že naslednjo 

leto padel (z 1,2 % na 0,6 %) 

(Graf 12), zato se moramo 

zavedati, da trenutna rast še 

ni trdna in da moramo za 

trdne zagotovitve o 

gospodarski stabilnosti še 

počakati.  

 

Graf 10: Razmerje med plačama povprečnega delavca in direktorja (12) 

Graf 11: dogajanje s premoženjem v času gospodarske krize (12) 
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Graf 12: Realna rast BDP v Sloveniji na letni ravni med 2007 in 2014 (11) 
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4.6.3 EKONOMSKA IN ZDRAVSTVENA DEMOKRACIJA  

Za zibelko demokracije ali vladavine ljudstva veljajo grške Atene. Takratna volilna 

pravica je vključevala zgolj polnoletne svobodne državljane. Danes imajo volilno 

pravico vsi polnoletni državljani, ne glede na spol ali raso. V večini držav ljudje dobijo 

volilno pravico pri dopolnjenem 18. letu starosti (1). Poleg enakovredne volilne pravice 

smo dobili tudi enakopravnost pred zakonom.  

Danes pa kljub vsemu nimamo enakovrednih vsaj dveh pomembnih delov 

demokracije: ekonomije in zdravstva, s katerima je povezana tudi prehrana.  

V današnjem svetu gresta demokracija in ekonomija z roko v roki, pri tem je mišljena 

tako zasebna ekonomija kot tudi ekonomija gospodinjstev. V tej smeri potrebujemo  

ogromne premike, saj je situacija na določenih področjih kritična. 

Ginijev koeficient je merilo neenakomerne porazdelitve dohodka in premoženja. 

Definiran je kot razmerje z vrednostmi med 

0 in 1, pri čemer velja, da nižji kot je 

koeficient, bolj enakomerna je porazdelitev 

in višji kot je koeficient, bolj neenakomerna 

je porazdelitev. Število 0 torej predstavlja 

popolno enakost (vsi imajo enak dohodek), 

število 1 pa popolno neenakost (nihče nima 

enakega dohodka). Uvedel ga je Italijan 

Corrado Gini leta 1912. (1,2) 

Graf 13 prikazuje Ginijev koeficient v 

Sloveniji. Zelo zaskrbljujoče je, da koeficient ne pada, temveč zadnja leta raste, kar 

pomeni, da se dohodkovna in premoženjska neenakost povečujeta. 

V zdravstvu kot takem sicer v Sloveniji ni tako velikih razlik kot na drugih področjih 

(kljub vsemu pa imamo tako privatne ambulante in javne ambulante). Vendar pa 

obstajajo velike razlike na drugih področjih povezanih z zdravstvom. Eno od teh 

področij je zagotovo prehrana. 

Danes lahko v vsaki trgovini kupite hrano pridelano na konvencionalne in 

nekonvencionalne načine, ti so lahko tudi ekološki. Ekološki proizvodi in tudi del 

nekonvencionalno pridelane hrane naj bi bili bolj zdravi kot konvencionalno pridelana 
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Ginijev koeficient v Sloveniji

Ginijev koeficient v Sloveniji

Graf 13: Ginijev koeficient v Sloveniji med 2004 in 2014 
(12) 
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hrana, saj se porabi manj škropiv in umetnih gnojil. Toda ekološko pridelana hrana je 

tudi občutno dražja kot hrana pridelana na konvencionalni način. Slika 6 prikazuje 

cenovno primerjavo konvencionalno pridelane 

rukole znamke Mercator in ekološko pridelane 

rukole tudi znamke Mercator, ki ju najdemo v 

Mercatorjevi spletni trgovini: 100 g konvencionalno 

pridelane rukole stane 1,10 €, 100 g ekološko 

pridelane rukole pa stane 1,59 €. Razlika v ceni je 

kar 44,5 %! Nekatere razlike v ceni so še višje. 

Ekološke limone stanejo 2,99 € za kilogram, 

konvencionalno pridelane limone pa stanejo 

1,99 € na kilogram. V primeru limon je razlika v 

ceni še višja – znaša kar 50,3 %.  Odločil sem 

se primerjati tudi cene pirine moke. Pri 

konvencionalno pridelani piri, ki se je uporabila 

za  moko, se cena giblje med 2,29 € in 3,09€ na 

kilogram, eko pirina moka pa stane 2,96 € za pol 

kilograma, kar pomeni, da 

kilogram te moke stane 5,38 

€. Za izračun razlike sem 

uporabil povprečje cen 

konvencionalno pridelane 

pirine moke. Povprečje cene 

konvencionalne pirine moke je 

2,69 €. Razlika v ceni med 

konvencionalno in ekološko pridelano moko je natanko 100 %.  

Zgornji podatki nam povejo, da je ekološko pridelana prehrana dosti dražja od tiste, ki 

je pridelana na konvencionalni način. Če se neka družina želi prehranjevati zgolj z 

ekološko pridelano hrano v povprečju (glede na razlike v ceni izbranih produktov), 

porabi kar 64,93 % več denarja kot družina, ki se prehranjuje zgolj s konvencionalno 

pridelanimi živili. 

 

Slika 6: Rukola (13) 

Slika 7: Limone (13) 

Slika 8: Pirina moka (13) 
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Tabela 4: Primerjava cen med ekološko in konvencionalno pridelanimi proizvodi ter razlika v odstotkih (13) 

 
RUKOLA  

(100 g) 

LIMONE 

(1 kg) 

PIRINA MOKA 

(1 kg) 

KONVENCIONALNO PRIDELANO 1,10 € 1,99 € 
2,69 € 

(povprečje) 

EKOLOŠKO PRIDELANO 1,59 € 2,99 €  5,38 € 

RAZLIKA V CENI 44,5 % 50,3 % 100 % 

 

Hipotezo številka 6 sem potrdil, saj sem ugotovil, da se v Evropski uniji srečujemo tudi 

z drugimi težavami ne zgolj z begunsko krizo. Med te težave sodijo ekonomska 

(ne)demokracija, gospodarska kriza in neopredeljenost ter nemoč evropskih institucij. 

Vse te težave so izjemno problematične in jih moramo pričeti reševati. 

 

4.7 HIPOTEZA 7: V PRIMERU OBOROŽENEGA KONFLIKTA V 

SLOVENIJI (NPR.: DRŽAVLJANSKE VOJNE) BI SE ZA AKTIVNO 

SODELOVANJE V NJEM ODLOČILO MANJ KOT 20 % TAKRAT 

POLNOLETNE POPULACIJE (ROJENI MED 1996 IN 2002) 

 

Odločil sem se, da bom izvedel anketo o domoljubju med mlado populacijo, saj je eden 

najpogostejših očitkov ta, da je večina beguncev mladih ljudi, ki bi se lahko borili za 

boljšo prihodnost svoje države. Prav to najpogosteje omenjajo mediji, ki pravijo, da je 

velika večina beguncev mladih moških, ki bi morali braniti svojo državo. Predpostavljal 

sem, da so moji vrstniki (ko bi postali polnoletni) večji domoljubi in v primeru 

državljanske vojne seveda ne bi pobegnili v sosednje države. Anketo sem izvedel na 

štirih šolah: dveh osnovnih in 2 srednjih šolah v Mariboru, v Radljah ob Dravi in na 

Ravnah na Koroškem.  

Najprej preverimo, kakšna je starost migrantov in beguncev, ki vstopajo v Evropo.  
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Kot vidimo,  je 18,2 % prosilcev za azil v Evropski uniji 

mlajših od trinajst let, 8,3 % je starih med 14 in 17 let, 

kar 55 % prosilcev je starih med 18 in 34 let, 18 % je 

starih med 35 in 64 let ter zgolj 0,6 % prosilcev za azil 

je starejših od 65 let. (14) Torej res prevladujejo osebe 

stare med 18 in 34 let. To so mlade osebe, ki bi se po 

mnenju mnogih morale boriti za svojo državo ter jo 

znova postaviti na noge. Vendar pa iz Grafa 14 ni 

razvidno, koliko od prosilcev je bilo ženskega in koliko 

moškega spola. Odločil sem se, da bom preveril, kako 

bi reagirala naša mladina v primeru državljanske vojne. 

Anketiral sem osmošolce, devetošolce, prve in druge letnike gimnazije. V anketi je 

sodelovalo 309 učencev, od tega 37 učencev osmega razreda OŠ Prežihovega 

Voranca, 36 učencev devetega razreda OŠ Radlje ob Dravi, 121 dijakov prvih in drugih 

letnikov Gimnazije Ravne na Koroškem in 115 dijakov prvih letnikov Škofijske 

gimnazije A. M. Slomška Maribor. Rezultati so predstavljeni v Prilogi. 

Anketa mi je pokazala, da domoljubje med mladimi ni tako visoko kot si marsikdo 

predstavlja. V primeru državljanske vojne bi Slovenijo zapustilo več tisoč, pretežno 

mladih ljudi, ki bi se zgrinjali v bolj ekonomsko in politično stabilne države, kjer bi 

počakali na konec vojne. Še bolj zaskrbljujoče je, da bi tisti, ki so navedli, da bi zapustili 

Slovenijo, domovino zapustili v vsakem primeru, torej da se najverjetneje tudi ne bi 

vrnili v Slovenijo. Iz tega lahko sklepam, da bi bila državljanska vojna za Slovenijo 

zgodovinska napaka. 

Hipotezo 7 sem ovrgel, saj sem na podlagi ankete ugotovil, da bi se kar 40 % 

anketirancev aktivno vključilo v državljansko vojno (se borilo ali opravljalo humanitarno 

oz. človekoljubno delo), kljub vsemu pa bi 49 % mladih zapustilo Slovenijo, torej bi bila 

ta zanjo katastrofa. Večina bi v primeru, da so primorani zapustiti Slovenijo, odšla v 

Avstrijo zaradi boljših ekonomskih in političnih razmer in večino bi v odhod iz Slovenije 

prisilili spopadi v bližini domačega kraja ali težave z oskrbo. 

  

Graf 14: Starost prosilcev za azil v EU v letu 
2015 (14) 
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5 RAZPRAVA 

Zdelo se mi je smiselno, da v svojo nalogo vključim tudi razpravo in z njo predstavim 

svoje ugotovitve.  

Begunska kriza je zelo kompleksen problem, ki se ga danes zelo pogosto poenostavlja 

ali obravnava enostransko. Zaradi kompleksnosti je begunska kriza težko rešljiva, a to 

v primeru skupnega interesa velesil ne bi predstavljalo večjih težav. Tako bi bilo nujno 

potrebno končati sirsko državljansko vojno in se učinkovito spopasti z Islamsko državo, 

da zagotovimo mir in stabilnost v regiji. Prav tako bi morali prenehati »izvažati« 

demokracijo ter tistim državam, ki jo imajo, dodatno pojasniti njeno idejo; vladavino 

večine v sodelovanju z manjšinami oz. v parlamentarnih državah parlament s koalicijo 

in konstruktivno opozicijo. S tem, ko bi končali konflikt v Siriji in Iraku, bi ti državi imeli 

možnost, da obnovita in znova postavita na noge svojo ekonomijo. S porazom 

Islamske države pa bi dosegli tudi precejšen upad terorizma, ki bi se ga nato dokončno 

lotili predvsem z izobraževanjem in ozaveščanjem, ki sta edina dolgoročna branika 

pred radikalizacijo. Začeti se morajo sprejemati ukrepi, ki bodo zaustavili podnebne 

spremembe, kajti v nasprotnem primeru nam vsi ostali ukrepi ne bodo pomagali 

zmanjšati števila beguncev, ki se bodo selili na območja z bolj stabilnim vremenom. 

Lotiti se bo potrebno tudi notranjih težav Evropske unije, ki so ob prevladujoči begunski 

krizi nekako potisnjene v kot. Tako se bo treba dokončno dogovoriti, do kod segajo 

pristojnosti nacionalnih in do kod pristojnosti evropskih institucij. Prav tako moramo 

pričeti s še aktivnejšim reševanjem gospodarske krize, brezposelnosti in revščine. Ne 

moremo pa dopustiti, da nam je demokracija omogočena zgolj na nekaterih področjih, 

na drugih pa ne. Zato je potrebno spodbujati pridelavo ekološke hrane, ki se bo s 

povečano količino na trgu tudi pocenila.  

Zelo pereč problem EU je tudi dostopnost do zdrave prehrane. Tako bi bilo pametno 

omejiti marže, ki se jih zaračunava na račun ekološke pridelave, predvsem pa bi bilo 

potrebno združevati ekološko kmetijstvo in intenzivno kmetijstvo (primer takšnega 

združevanja je akvaponika – gojenje zelenjave, ki jo zalivamo z vodo, v kateri so ribe 

ali raki, ki v tej vodi tudi iztrebljajo in se tako voda prepoji s hranilnimi snovmi, ki jih za 

rast potrebujejo rastline, a je pri akvaponiki onemogočena uporaba škropil, ker bi ta 

pobila ribe – torej so vsa živila pridela na akvaponski način ekološko pridelana). Prav 

s spodbujanjem takšnih načinov pridelovanja hrane nam lahko uspe znižati maržo 
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ekološko pridelanih izdelkov in s tem povečati njihovo dostopnost ter s tem izničevati 

neenakost na tem področju. 

Najpomembnejše sem prihranil za konec. Predvsem ne smemo dopustiti, da se nam 

zgodi to, kar se je zgodilo Siriji. Ne smemo se pustiti oropati naše svobode in 

demokracije, ki smo si ju priborili. Res je, iz Sirije bežijo mladi – mladi, ki bi lahko 

pomagali pri postavitvi svoje domovine na noge. V Sloveniji bi bile razmere podobne.  

Po nekaj krvavih uverturah državljanske vojne bi se predvsem proti Avstriji valile kolone 

slovenskih beguncev; mladih, izobraženih in obupanih. Slovenija bi izgubila toliko 

mladih ljudi, da si najverjetneje ne bi več opomogla. Najhuje je to, da je večina tistih, 

ki je rekla, da bi zapustila Slovenijo, zapisala, da bi odšli v vsakem primeru. To pomeni, 

da njihova želja po vrnitvi v domovino ne bi bila velika. Slovenija bi bila uničena, 

oropana mladine (tako zaradi bega kot zaradi smrti na bojišču) in oropana prihodnosti. 

Za Slovenijo bi bil to udarec, ki ga bi težko prenesla, morda ga sploh ne bi. Prav to je 

razlog, da ne smemo dopustiti, da se to zgodi. 

In tiho bo umrla, kot bi zaprla stara kraljica zlate oči … 
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6 REZULTATI 

Skozi pisanje raziskovalne naloge sem ugotovil, da je begunska kriza posledica 

mnogih dejavnikov, kot so sirska državljanska vojna, »izvoz« in napačno tolmačenje 

demokracije, gospodarska kriza v Siriji in Iraku, terorizem in podnebne spremembe. 

Poleg tega sem dobil občutek, da smo na ostale težave Evropske unije zdaj, ko 

prevladuje begunska kriza, rahlo pozabili. Izpostavil sem tri pomembne in pereče 

težave: gospodarsko krizo in brezposelnost, politično neenotnost in nemoč institucij 

EU ter ekonomsko in zdravstveno demokracijo. Ugotovil sem, da kljub temu, da se 

zadnje čase tem težavam ne posvečamo toliko, te še vedno ostajajo in potrebujejo 

rešitve. Med osnovnošolci in gimnazijci sem izvedel tudi anketo o reakcijah ob izbruhu 

državljanske vojne v Sloveniji; kako bi odreagirali, kam bi odšli, če bi morali oditi, kaj 

bi jih prisililo, da bi zapustili Slovenijo. Ugotovil sem, da bi velika večina mladih 

zapustila Slovenijo, nekaj pa bi jih tudi ostalo in se borilo ali opravljalo človekoljubno 

oz. humanitarno delo. Poleg tega sem ugotovil, da bi bila državljanska vojna za 

Slovenijo katastrofa in ne smemo dopustiti, da bi stvari šle tako daleč.  

Na podlagi rezultatov sem potrdil in ovrgel hipoteze. 

 

HIPOTEZA  1: Sirska državljanska vojna je vzrok za 

številčno priseljevanje v Evropsko unijo po 

letu 2013. 

POTRJENA 

HIPOTEZA 2: Napačno tolmačenje demokracije in njen 

»izvoz« so vzroki za množične selitve v 

Evropo. 

POTRJENA 

HIPOTEZA 3: Gospodarska kriza v Siriji, Iraku, 

Afganistanu in Pakistanu je razlog za 

migracije v Evropsko unijo od leta 2008. 

DELNO POTRJENA 

HIPOTEZA 4: Terorizem je vzrok za selitve ljudi v 

Evropsko unijo. 

POTRJENA 

HIPOTEZA 5: Vzrok trenutnih migracij in bega beguncev v 

Evropo so tudi podnebne spremembe. 

POTRJENA 
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HIPOTEZA 6: Begunska oz. migrantska kriza ni edina 

težava Evropske unije. 

POTRJENA 

HIPOTEZA 7: V primeru oboroženega konflikta v Sloveniji 

(npr. državljanske vojne) bi se za aktivno 

sodelovanje v njem odločilo manj kot 20 % 

takrat polnoletne populacije (rojeni med 

1996 in 2002). 

OVRŽENA 
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7 ZAKLJUČEK 

Raziskovanje problematike današnje begunske krize mi je predstavljalo izziv in užitek, 

saj me ta zelo zanima. Pri raziskovanju sem poglobil svoje znanje o migracijah, vzrokih 

begunske krize, problemih Evropske unije. Poleg tega sem nadgradil tudi svoje 

izkušnje z anketiranjem, saj sem tokrat izvedel anketo na več šolah. Naučil sem se 

tudi, kako jasno in konkretno postaviti hipoteze, kako sistematično prebirati gradiva in 

jih tudi kritično izbirati.  

Poleg tega sem preko elektronske pošte kontaktiral tudi mag. Zlatka Trillerja, ki mi je 

pomagal pri psihološkem delu moje naloge.  

Pri raziskovanju sta se mi porodili še dve vprašanji, ki bi ju rad izpostavil: 

 Kako bo begunska kriza vplivala na ekonomijo 

Evropske unije? 

 Ali bo begunska kriza res spremenila politično 

razmerje moči v Evropski uniji? 

Srečko Kosovel je v svoji pesmi Ekstaza smrti zapisal: »Lepa, o lepa bo smrt Evrope; 

kakor razkošna kraljica v zlatu legla bo v krsto temnih stoletij, tiho bo umrla, kot bi 

zaprla stara kraljica zlate oči.« Danes stara kraljica lega k počitku, saj jo razjedajo 

mnoge težave. Ampak to še ne pomeni, da je z njo že konec. Ne, z njo ni konec, vse 

dokler jo pri življenju drži tisočkrat mrtvi evropski človek. Ko pa bo ta pozabil na 

bratstvo, enotnost, solidarnost do ljudi v stiski in enakost v raznolikosti, bo stara kraljica 

tiho zaprla svoje zlate oči.  
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9 PRILOGA 

PRILOGA 1: KLIMOGRAMI 

 

Klimogram 1: Klimogram Aleppa, ki nam prikazuje podnebje v Aleppu. Vidimo lahko, 

da največ padavin pade pozimi (takrat je tudi največ deževnih dni), najmanj pa poleti 

(avgusta sploh ni dežja). V celem letu v Aleppu pade 329,7 mm dežja na kvadratni 

meter. Aleppo leži 384 metrov nad morjem. (20) 

 

Klimogram 2: Klimogram Damaska, ki je izredno suh. Tudi v Damasku največ padavin 

pade pozimi, najmanj pa poleti in na koncu pomladi ter začetku jeseni. V celem letu v 

Damasku pade 143,4 mm dežja. Damaska leži na nadmorski višini 609 metrov. (20) 
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Klimogram 3: Klimogram za Latakijo, Sirija. Tako kot v drugih delih Sirije poleti skoraj 

ni padavin, zima pa je nekoliko bolj namočena. Latakija ni tako suha kot ostala Sirija, 

saj tam letno pade 811,2 mm dežja. Latakija leži 7 metrov nad morjem. (20) 
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PRILOGA 2: ANKETA 

Spol:                  M             Ž  

1. V Sloveniji se začne državljanska vojna, ti pa si star 19 let. Kako 

odreagiraš? 

a) Nič posebnega, življenje gre naprej 

b) Vstopim v eno od oboroženih skupin 

c) Pobegnem iz Slovenije 

d) Opravljam humanitarno delo 

Zakaj? 

 

 

 

2. Živiš v bližini tromeje Slovenije, Avstrije in Madžarske. Prisiljen si 

zapustiti svoj dom. Kam greš? 

a) V Avstrijo 

b) Na Madžarsko 

 

Zakaj? 

 

 

3. V Sloveniji že nekaj časa divja državljanska vojna, star si 20 let. Kaj 

bi te prisililo da zapustiš Slovenijo? 

a) Vojna v neposredni bližini mojega domačega kraja 

b) Slabe ekonomske razmere 

c) Težave z oskrbo (pomanjkanje hrane, vode, ni elektrike) 

d) Vpoklic v katero od oboroženih skupin 

e) Drugo: __________________________________________ 
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PRILOGA 3: Rezultati ankete 

 

Ugotovitve so milo rečeno krute. Kar 49% anketirancev je odgovorilo, da bi v primeru 

državljanske vojne zapustilo Slovenijo. Me je pa presenetil odstotek oseb, ki bi se 

vključile v katero oboroženih skupin. Pri tem moram poudariti, da je marsikdo to izbiro 

utemeljil s tem, da bi se boril za svojo domovino, kar kaže tudi na napačno 

razumevanje pojma državljanska vojna. Tisti, ki so izbrali opravljanje humanitarne 

pomoči, so to utemeljevali predvsem s tem, da želijo pomagati, a se nočejo boriti. Ti, 

ki so rekli, da se ne bi nič spremenilo, so to utemeljili s tem, da niso nikomur storili nič 

žalega in da se jih to ne tiče, kar kaže na naivno in nerealistično dojemanje vojne med 

mlajšimi generacijami.  

 

11%

23%

49%

17%

1. V Sloveniji se začne državljanska vojna, ti 
pa si star 19 let. Kaj storiš?

a) Nič posebnega, življenje gre naprej b) Vstopim v eno od oboroženih skupin

c) Pobegnem iz Slovenije d) Opravljam človekoljubno (humanitarno) delo

96%

4%

2. Živiš v bližini tromeje Slovenije, Avstrije 
in Madžarske. Prisiljen si zapustiti svoj 

dom. Kam greš?

a) V Avstrijo b) Na Madžarsko
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Pri drugem vprašanju sem anketirance spraševal, kam bi odšli, če bi bili prisiljeni 

zapustiti svoj dom in bi živeli v bližini tromeje med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. 

Ponudil sem dve možnosti: v Avstrijo ali na Madžarsko. Kar 96% anketirancev je 

odgovorilo, da bi odšlo v Avstrijo, kot razlog pa so navajali boljšo ekonomsko stanje v 

državi, znanje jezika in večja politična stabilnost. 4%, ki so izbrali Madžarsko, so kot 

razlog navajali boljšo varnost (bodeča žica), boljši premier (Viktor Orban) in da jim 

Nemci oz. Avstrijci niso všeč. Zadnja utemeljitev kaže tudi na slovenski historični 

nacionalni naboj in posledice našega narodnoosvobodilnega boja ter boja za svobodo 

uporabo našega jezika in seveda boj za boljši položaj Slovencev.  

 

Velika večina je povedala, da bi Slovenijo zapustila v primeru spopadov v neposredni 

bližini domačega kraja ali zaradi težav z oskrbo. Zelo malo anketirancev je reklo, da bi 

Slovenijo zapustili v primeru vpoklica v katero od oboroženih skupin (8%), kar je prav 

tako zanimivo saj je zgolj 23% anketirancev izbralo vstop v oboroženo skupino. Pri 

odgovoru drugo, pa so dijaki oz. učenci večino navedli več zgoraj naštetih vzrokov, da 

Slovenije nikoli ne bi zapustili ali da bi odšli že pred tem.  

 

 

 

 

34%

4%
32%

8%

22%

3. V Sloveniji že nekaj časa divja državljanska 
vojna, star si 20 let. Kaj bi te prisililo, da zapustiš 

Slovenijo?

a) Vojna v neposredni bližini domačega kraja

b) Slabe ekonomske razmere

c) Težave z oskrbo (pomanjkanje hrane, vode, ni elektrike)

d) Vpoklic v katero od oboroženih skupin

e) Drugo
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PRILOGA 4: RAZMIŠLJANJE MAG. ZLATKA TRILLERJA, FEBRUAR 2016 

PSIHOLOŠKI  PROFIL TERORISTOV SAMOMORILCEV 

Napisal ti bom nekaj mojih misli o tej problematiki. Nisem strokovnjak za to 

področje, vendar bom poskusil.  

Za začetek nekaj o samomorih na splošno. 

Zakaj se nekdo »prostovoljno« odloči za smrt, je vprašanje, na katero ni lahko 

odgovoriti. Vsaka prostovoljna smrt posameznika je velika neznanka. Slovenija je 

dežela, kjer je samomor del naše kulture. Spadamo v krog najbolj samomorilnih 

narodov v Evropi. Zanimivo, da je največ samomorov prav v deželah, ki so bile pod 

Habsburško monarhijo (Slovenija, Madžarska, južna Avstrija, Bavarska, severna 

Hrvaška). 

Obstajajo teorije, ki poskušajo razložiti samomorilsko vedenje ljudi. Nekatere 

teorije vidijo vzroke v genetiki, druge v okolju, tretje pa v kombinaciji obeh. 

Samomor posameznika je posledica hkratnega delovanja več dejavnikov in sicer 

genetskih (na primer delovanje serotonina, ki vpliva na naše razpoloženje, 

impulzivnost, agresivnost), psiholoških (osebnostne lastnosti), bioloških (na primer 

stres, ki ga mati doživlja med nosečnostjo) in socioloških (življenjski dogodki, 

neugodni dražljaji, vpliv socializacije, ekonomski vzroki, socialni odnosi). 

Če primerjamo mladostnike in odrasle osebe so mladostniki bolj nepredvidljivi kot 

odrasli, hitro menjajo svoja razpoloženja in svoje stiske lahko skrijejo za svojim 

izzivalnim, napadalnim vedenjem. Pri odraslih osebah lahko hitreje prepoznamo 

depresijo, ki je lahko na primer eden izmed vzrokov za  samomorilno vedenje. To 

sem zapisal zaradi tega, ker je med teroristi samomorilci zelo veliko mladostnikov. 

Samomorilsko vedenje je proces, ki je rezultat interakcije posameznika z svojim 

okoljem in ni nujno, da se konča s smrtjo.  
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Veliko terorističnih samomorilnih napadov se konča s smrtjo terorista/ke. 

Samomor, s ciljem ubiti čim več nedolžnih ljudi, je seveda samomor, ki ima druge 

cilje, kot samomor, ki sem ga opisal zgoraj. Mislim, da je tudi ta samomor proces, 

ki se ne zgodi kar tako. 

Pred kratkim sem bral, da je v Afriki samomorilka z bombo na sebi, sama prekinila  

svoje dejanje, ko je uvidela, da so njeni domači živi (teroristi so ji namreč rekli, 

da mora izvršiti teroristično dejanja, če ne, ji bodo pobili domače).  

Vsak človek želi zadovoljiti svoje potrebe, ki so vsem ljudem univerzalne. Polega 

fizioloških (hrana, voda, zrak, počitek, spolnost) so pomembne tudi na primer 

potrebe po varnosti, ljubezni, spoštovanju, miru, svobodi, povezanosti, 

zadovoljstvu, blaginji, sreči. Ko človek svoje potrebe zadovolji, je umirjen, vesel, 

spokojen, hvaležen, srečen. 

Zahod je za ljudi iz Bližnjega, Srednjega vzhoda obljubljena dežela, je kraj, kjer 

bodo lahko zadovoljili svoje potrebe, ki jih v svojem okolju ne morejo (zaradi 

nasilja, hierarhično urejene družbe, ideologije, socialnega položaja - ogromen 

razkorak med bogatimi in revnimi). 

Veliki večini ljudi se želja po boljšem življenju na zahodu ne more uresničiti, zato 

se pri teh ljudeh pojavi žalost, razočaranje in jeza, ki se lahko pri nekaterih 

spreobrne v sovraštvo do Zahoda. To sovraštvo pa lahko vodi v nasilje, ki ima lahko 

različne oblike. Islam sam po sebi ni nasilen, vendar ga fundamentalisti izrabljajo 

kot oporo za svoje sovraštvo do Zahoda.  

Nekatere mlade ljudi, ki so na socialnem robu, brez sredstev in brez prihodnosti 

doma (na bližnjem Vzhodu, Afriki, Evropi) in v tujini (na Zahodu so priseljenci, 

begunci, nimajo zaposlitev) ni težko radikalizirati in motivirati za terorizem. 
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Narediti natančen psihološki profil posameznega terorista ni enostavno. To pa 

zaradi tega, ker bi morali imeti več podatkov o tej osebi: na primer socialno status 

osebe; kako je potekala primarna in sekundarna socializacija; kakšne so  

osebnostne lastnosti osebe; kakšne so njegove sposobnosti; kakšen je njen 

vrednostni sistem; kakšne cilje je imela. 

Ali meniš, da bi z dobrim psihološkim profilom lahko bolje razumel posameznike, ki 

se odločajo za takšen zaključek svojega življenja? Ali je od zadaj želja, da bi lahko 

na ta način takšne ljudi identificirali in onemogočili prej preden bi prišlo do 

tragedije?  

Nasilje je žal del našega časa. Mislim, da se ga ne da rešiti z nasiljem. Potrebno je 

omogočiti vsem ljudem, da lahko svoje potrebe in cilje zadovoljijo na miren, 

nenasilen način. Evropa nikoli ne bo več takšna, kot je bila do sedaj. Ljudje bodo 

prihajali k nam, ali bomo mi to želeli, ali ne. S takšnim stanjem se moramo 

sprijazniti in omogočiti prišlekom, da spoznajo našo kulturo in mi njihovo, ter se 

dogovoriti za sožitje teh različnih kultur. Predpogoj pa je, da jim Evropa omogoči 

ekonomsko samostojnost.  

mag. Zlatko Triller, februar 2016 

 


