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MISIJE EESO ZA UGOTAVLJANJE DEJSTEV O POLOŽAJU BEGUNCEV 

Z VIDIKA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBE 

(december 2015–januar 2016) 

 

Zbirno poročilo 

16. marec 2016 

 

GLAVNA SPOROČILA 

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor odločno pozdravlja pomembno vlogo, ki jo ima civilna družba v 

sedanji begunski krizi. Brez njenega odziva bi lahko bile tragične humanitarne razmere, ki smo jim 

priča v številnih evropskih državah, še bolj katastrofalne. 

 

Zaradi svoje zavezanosti poskrbeti, da se sliši glas vpletenih, je EESO organiziral 11 misij za 

ugotavljanje dejstev: v Avstriji, na Švedskem, v Grčiji, na Madžarskem, v Nemčiji, na Hrvaškem, v 

Sloveniji, Italiji, na Malti, Poljskem in v Bolgariji. Na podlagi ugotovitev teh misij in obsežnih 

izkušenj svojih članov želi EESO kot predstavnik in zagovornik organizirane civilne družbe državam 

članicam in institucijam EU predstaviti svoja glavna sporočila za reševanje begunske krize
1
: 

 

a. Evropska unija in države članice si morajo skupaj prizadevati, da bi dosegle dejanski skupni 

evropski azilni sistem, kot to določa člen 78 PDEU, ter pravično porazdelitev beguncev. Treba bi 

bilo okrepiti in pravilno izvajati skupna merila EU za ugotavljanje upravičenosti posameznika do 

mednarodne zaščite. 

 

b. Pregledati je treba dublinsko uredbo, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da so države prvega 

vstopa za begunce pogosto samo tranzitne države. 

 

c. Evropska unija in države članice bi morale sprejemu in pomoči beguncev nameniti zadostna 

nacionalna sredstva (osebje, financiranje in infrastruktura). Če naloge držav članic izpolnjujejo 

organizacije civilne družbe – kar se pogosto dogaja – bi jim morale državne oblasti za to dati 

ustrezno nadomestilo. Organizacije civilne družbe poleg tega potrebujejo lažji dostop do 

finančnih sredstev EU. 

 

d. Države članice so odgovorne za izvajanje obveznih zahtev Ženevske konvencije. Evropski svet, 

Evropska komisija in Evropski parlament bi morali priznati odgovornost za dejavno podporo 

državam članicam, da bi se te lahko spoprijele z begunsko krizo. 

 

                                                      
1

  Treba je jasno razlikovati med begunci v skladu z Ženevsko konvencijo in državljani tretjih držav, ki niso upravičeni do zaščite. 

Ta glavna sporočila se osredotočajo na begunce. 
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e. Dosežke schengenskega sistema je treba ohraniti in predpogoj za to je učinkovit nadzor zunanjih 

meja. Zagotavljanje varnih meja ne sme pomeniti, da se zaprejo vrata ljudem, ki potrebujejo 

zaščito iz humanitarnih razlogov, v skladu z Ženevsko konvencijo. 

 

f. Begunci potrebujejo varne, dovoljene poti v EU, da se preprečijo nove smrtne žrtve, kršitve 

človekovih pravic in izpostavljenost tihotapcem in trgovini z ljudmi. Potreben je bolj usklajen 

pristop vseh vpletenih evropskih in mednarodnih deležnikov. 

 

g. Evropska unija in njene države članice bi morale pomagati beguncem v državah, ki mejijo na 

območja spopadov. 

 

h. Z informacijskimi kampanjami bi bilo treba ekonomske migrante odvrniti od tega, da na poti v 

EU tvegajo življenje. Odločbe o vračanju posameznikov, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene, 

je treba izvršiti. Izkušnje povratnikov bi lahko služile za odvračanje drugih in kot protiutež 

zavajajočim informacijam, ki jih širijo tihotapci. 

 

i. Pristojnosti in vire agencije Frontex je treba okrepiti, da se izboljšajo operacije iskanja in 

reševanja. Frontex bi morala imeti večjo vlogo pri registraciji na zunanjih mejah. 

 

j. Da bi mehanizem premestitev lahko polno deloval, mora biti registracija na evropskih zunanjih 

mejah obvezna, vse načrtovane žariščne točke (angl. hot spots) pa morajo biti operativne in 

delovati 24 ur na dan, sedem dni v tednu; razmisliti je treba tudi o dodatnih žariščnih točkah. 

Države članice bi morale uresničiti obljubo, da bodo na žariščne točke poslale osebje in dale na 

voljo dodatna sredstva. 

 

k. Prosilci za azil morajo ob prihodu dobiti aktualne informacije o njihovih pravicah in obveznostih 

v jeziku, ki ga razumejo. Begunci, zlasti najranljivejši, in prostovoljci, ki delajo z njimi, 

potrebujejo ustrezno psihološko pomoč. Na točkah prihoda je treba poskrbeti za zdravstveno 

pomoč. 

 

l. Izboljšati je treba sodelovanje in usklajevanje med organizacijami civilne družbe in v odnosu do 

njihovih vlad ter ju profesionalizirati, da bosta postala trajnostna. Države članice morajo jasno 

določiti odgovornost za pogosto medsektorsko vprašanje sprejema beguncev in pomoči zanje ter 

zagotoviti usklajevanje javnih organov na različnih ravneh. 

 

m. EU bi morala storiti več za usklajevanje humanitarnih prizadevanj in zagotavljanje večje 

prisotnosti in prepoznavnosti EU v državah, ki so glavni cilj beguncev, na primer prek 

generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) ali 

podobnega organa. 

 

n. Ustrezno je treba upoštevati skrbi lokalnih prebivalcev. Na vse primere sovražnega in 

ksenofobnega govora ter lažne informacije o beguncih se je treba odločno odzvati in jih zavrniti 

ter poudariti pozitiven prispevek beguncev: tako bo moč spremeniti njihovo podobo v medijih. 
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Begunci ne bi smeli veljati za nevarnost, ampak kot priložnost za evropski gospodarski in socialni 

model. 

 

o. Bolj kot kadarkoli prej je pomembno izvajati odločne gospodarske politike za spodbujanje rasti in 

ustvarjanje delovnih mest za vse. Pomoč beguncem in njihovo vključevanje sta že sama po sebi 

gospodarska spodbuda. Rast in delovna mesta prispevajo k umirjanju sovražnosti do beguncev. 

 

p. Trajnostne dolgoročne politike vključevanja, ki zajemajo preverjanje in priznavanje znanja in 

sposobnosti, izobraževanje in usposabljanje, vključno z državljansko vzgojo in jezikovnimi tečaji, 

se morajo začeti izvajati čim prej, če želimo doseči pozitiven rezultat azilnega postopka. V 

sodelovanju s socialnimi partnerji bi bilo treba spodbujati udeležbo na trgu dela. Naložba v 

ukrepe za vključevanje se bo srednje- in dolgoročno obrestovala, cena za odsotnost vključevanja 

pa bi bila ogromna. 

 

Zaradi misij za ugotavljanje dejstev je EESO zdaj bolje pripravljen in lažje prispeva k reševanju 

begunske krize in politikam za vključevanje beguncev. EESO bo kot zastopnik organizirane civilne 

družbe njene potrebe, ugotovitve in priporočila posredoval institucijam EU, evropskim državljanom in 

njihovim organizacijam. S svojim strokovnim znanjem, skupaj z evropskimi in svetovnimi vidiki, bo 

EESO dodatno prispeval k razvoju politik EU na področju azila in migracij. 

 

Uvod 

 

Preganjanje, spopadi in revščina so leta 2015 več kot milijon ljudi prisilili k iskanju varnosti v Evropi: 

da bi jo dosegli, so tvegali življenje na potovanju prek morja in kopnega. 57 % jih je bilo Sircev, ki so 

bežali pred vojno v svoji državi. Afganistancev je bilo 24 %, Iračanov pa 9 %. Ostali so prišli iz 

držav, kot so Pakistan, Eritreja in Somalija
2
. Velika večina jih je v Evropo prispela prek 

Sredozemskega morja in vanjo vstopila predvsem v Grčiji in Italiji. 3 735 oseb je pogrešanih in so 

najverjetneje utonile
3
. Na žalost je tistim, ki so preživeli, prihod v Evropo le redkokdaj pomenil konec 

trpljenja in težkih razmer. Slabi sprejemni pogoji, tihotapci, roparji, korupcija, policijsko nasilje in 

nasilje mejnih policistov, neprizanesljive vremenske razmere, zaprte meje, preverjanje potnih listov in 

vse bolj sovražni evropski državljani so le nekatere težave, na katere so naleteli možje, žene in otroci, 

ki v Evropi iščejo zatočišče. 

 

Odgovorni javni organi na državni in regionalni ravni so pogosto imeli težave z zagotavljanjem 

ustreznega odziva na prihod velikega števila migrantov v letih 2014 in 2015. Prostovoljci, donatorji, 

organizacije civilne družbe in lokalne oblasti so pogosto imeli glavno vlogo v različnih fazah azilnega 

procesa. V nekaterih primerih so lokalni župani presegli svoje odgovornosti in tako zapolnili vrzel, ki 

bi jo sicer morale zapolniti nacionalne in regionalne oblasti, pomembno vlogo pa je imela tudi civilna 

                                                      
2

  UNHCR, Regional refugee and migrant response for Europe 2016 (Regionalni odziv na begunce in migrante v Evropi 2016), 

objavljeno 26. januarja 2016. 

3
  http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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družba, ki še naprej ostaja ključnega pomena. V nekaterih državah so se lokalne oblasti na obmejnih 

območjih za financiranje svojih prizadevanj precej zadolžile. 

 

Decembra 2015 in januarja 2016 so delegacije EESO obiskale enajst držav članic EU (marca se 

načrtuje še obisk Turčije) in se srečale z organizacijami civilne družbe, ki delajo z begunci in 

migranti, da bi ugotovile težave, potrebe, neuspehe, uspešne primere in najboljšo prakso različnih 

akterjev v sedanji begunski krizi, glavni cilj pa je bil zagotoviti prispevek k oblikovanju politik EU. 

Vsako delegacijo so sestavljali trije člani, podpiral pa jo je sekretariat EESO. Delegacije so obiskale 

Avstrijo, Bolgarijo, Grčijo, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Poljsko, Slovenijo in 

Švedsko ter se srečale s skupaj 183 deležniki, predvsem iz organizacij civilne družbe. 

 

To zbirno poročilo je pregled glavnih ugotovitev delegacij, poseben poudarek pa je na političnih 

priporočilih za reševanje izzivov sedanje begunske krize in za dolgoročno vključevanje upravičencev 

do mednarodne zaščite. Zbirno poročilo bo dopolnjeno s podrobnimi povzetki poročil o enajstih 

obiskih držav. 

 

1. Zmanjšanje števila (nedovoljenih) prihodov 

 

Prihod velikega števila beguncev in drugih migrantov je poseben izziv zaradi dveh dejavnikov: 

samega števila ljudi, ki prispejo v kratkem času, in dejstva, da večina teh ljudi v Evropo pripotuje po 

nedovoljenih poteh. Dublinski sistem ne omogoča odzivanja na množični tok beguncev. Pomoč 

državam, ki mejijo na območja spopadov in gostijo begunce, ni zadostna. Države, kot so Turčija, 

Libanon in Jordanija, so sprejele največji delež beguncev, med njimi skoraj 4,3 milijona Sircev. Za 

begunce je tamkajšnje življenje težko in drago, saj možnosti za zaposlitev tako rekoč ni kronično pa 

primanjkuje tudi pomoči. Migracija v Evropo se bo po pričakovanjih nadaljevala in zelo verjetno v 

velikem obsegu. 

 

1.1 Odpravljanje temeljnih vzrokov 

 

 Odpraviti je treba temeljne vzroke prisilnih migracij, med drugim s končanjem spopadov in 

iskanjem političnih rešitev za krize. Prizadevanjem za vzpostavitev miru bi se morala pridružiti 

prizadevanja za obnovo držav in družb po dolgih letih vojne. 

 Glavni cilji v državah izvora bi morali biti človekova varnost, ki temelji na pravicah, ter človekov 

in družbeni razvoj, ki lokalnemu prebivalstvu, zlasti mladim, ponuja dejanske možnosti. 

 Povečati bi bilo treba naložbe v pobude za pomoč in razvoj, vključno s tistimi, ki se jih lotijo 

organizacije civilne družbe in ki izboljšujejo položaj razseljenega prebivalstva v državah in v 

regijah, ki mejijo na območja spopadov, kot so Turčija, Libanon ali Jordanija. 
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1.2 Zagotavljanje varnih poti 

 

 Begunci potrebujejo varne, dovoljene poti za prihod v EU. Preprečiti je treba smrti, kršitve 

človekovih pravic ter izpostavljenost tihotapcem in trgovini z ljudmi. V ta namen bi bili med 

drugim potrebni humanitarni programi sprejema (preselitev), izdaja humanitarnih vizumov na 

veleposlaništvih, programi zasebnega pokroviteljstva in uvedba mehanizmov začasne zaščite. 

Vizumski zakonik EU bi bilo treba spremeniti, da bi omogočal večjo zaščito. Ena od možnih 

rešitev je registracija prošenj za azil zunaj EU, npr. v Turčiji. 

 Zaradi pomanjkanja varnih poti bi se morale na tranzitnih poteh zagotoviti brezplačne storitve, 

kot so prevoz, nastanitev in dostop do interneta, s čimer bi se izognili tihotapljenju in 

izkoriščanju. 

 Povečati bi bilo treba pristojnosti in vire agencije Frontex in ji s tem omogočiti večjo vlogo v 

procesih registracije in nadzora meja. 

 

1.3 Odvračanje od nedovoljenih poti 

 

 EU in njene države članice bi morale z informacijskimi kampanjami v državah izvora potencialne 

ekonomske migrante odvračati od potovanja v EU na nedovoljen način. Prostovoljni povratniki bi 

poleg tega lahko v svojih državah izvora širili ozaveščenost in popravljali pogosto zavajajoče 

informacije, ki jih širijo tihotapci in druge vpletene osebe. 

 

2. Humano sprejemanje in pomoč beguncem 

 

Poleg iskanja načinov za dolgoročno reševanje vzrokov za množične migracijske tokove mora biti EU 

pripravljena na to, da se bodo ti tokovi nadaljevali, in pripraviti trdne ukrepe za njihovo učinkovito 

obvladovanje. Migracijske poti in profili migrantov se neprestano spreminjajo, zato morajo biti države 

prožne in se prilagajati na spreminjanje stanja. 

 

Civilna družba obžaluje, da ni ne skupnega pristopa EU k upravljanju velikega prihoda beguncev ne 

ustrezno delujočega skupnega azilnega sistema. Države članice ustrezne zakonodaje EU in 

mednarodnih zakonov ne izvajajo vedno pravilno. Dogovorjene številke za premestitev se ne ujemajo 

s številom dejansko prispelih migrantov. Poleg tega sistem EU za premestitev ne deluje, kot bi moral, 

in zaenkrat je bila premeščena le peščica migrantov. Nekatere države so enostransko zaprle meje in s 

tem ogrozile schengenski sistem. 

 

2.1 Skupni evropski azilni sistem 

 

EESO priporoča: 

 

 Dokončati bi bilo treba resnično skupen evropski azilni sistem, ki bo temeljil na varstvu 

človekovih pravic, solidarnosti in deljeni odgovornosti. Vključevati bi moral enoten azilni 

status in vzajemno priznavanje odločitev o azilu, da se zagotovi, da za prosilce za azil v vseh 
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državah članicah veljajo enake pravice in enaki sprejemni pogoji ter da sodelujejo v enakem 

postopku. To bi lahko pripomoglo k odpravi izbiranja države azila (angl. asylum shopping). 

 Vse prosilce za azil bi bilo treba registrirati ob vstopu v EU, s čimer bi se izognili podvajanju 

registracije. Države članice bi si morale tudi bolje izmenjavati informacije o prihodu beguncev. 

Agencija Frontex bi morala imeti večjo vlogo v tem procesu. 

 Izvesti bi se morala revizija dublinske uredbe, da se uvede boljši, trajni mehanizem deljene 

odgovornosti v podporo državam članicam na zunanjih mejah EU. Te ne bi smele biti edine, ki 

morajo sprejeti vse prosilce za azil, ki vstopijo v EU, preučiti njihove prošnje za azil in jih nato 

vključiti v družbo. 

 Vse načrtovane žariščne točke bi morale postati operativne in delovati 24 ur na dan, sedem dni v 

tednu; razmisliti je treba o vzpostavitvi še več žariščnih točk, države članice pa bi morale na 

žariščne točke napotiti osebje in zagotoviti dodatne vire. 

 V rokih, ki se določijo, bi se moralo zagotoviti spoštovanje kvot za premestitve, potreben pa je 

tudi hitrejši administrativni odziv. Kadar koli je mogoče, bi se morali upoštevati znanje jezika in 

družinske vezi ali vezi z diasporo. 

 Države članice morajo povečati svoje zmogljivosti obdelave, da se zmanjšajo stroški in izboljša 

položaj prosilcev. 

 Migrante, za katere se odredi vrnitev, bi bilo treba hitro in dostojanstveno ponovno sprejeti v 

državo izvora; dobiti bi morali tudi sredstva za ponovno vključitev, v sodelovanju z oblastmi 

držav izvora. 

 

2.2 Sprejem prosilcev za azil in beguncev 

 

Organi držav članic si prizadevajo zagotoviti ustrezen odziv na prihod velikega števila prosilcev za 

azil. Številni med njimi nimajo zmogljivosti in/ali politične volje za zagotavljanje ustreznih 

sprejemnih pogojev, zdravstvene pomoči ter informacij o pravnih postopkih in pravicah prosilcev za 

azil in beguncev. Soočajo se s pomanjkanjem finančnih sredstev, usposobljenega osebja in tolmačev. 

Včasih nejasna razdelitev odgovornosti in finančnih sredstev med državno ravnjo in 

decentraliziranimi ravnmi ustvarja zmedo pri zagotavljanju pomoči, medtem pa si lokalne oblasti in 

organizacije civilne družbe prizadevajo obvladati krizo. Po vložitvi prošnje za azil bi morali biti 

begunci praviloma upravičeni do osnovnih storitev, kot je nastanitev, vendar kronično primanjkuje 

primernih objektov in številni begunci ostajajo v začasnih bivališčih. Neodzivnost vlade 

brezobzirnežem omogoča izkoriščanje ranljivega položaja beguncev, ki so prepuščeni sami sebi, npr. 

z zagotavljanjem dobrin, nastanitve, delovnih mest ali storitev po nezakoniti poti. 

 

EESO zato priporoča: 

 

 Evropska komisija naj nadzoruje pravilen prenos azilne zakonodaje EU in njeno 

spoštovanje v vseh državah članicah, zlasti direktive o pogojih za sprejem
4
. 

 Stalno naj se nadzira pravna skladnost registracije in azilnih postopkov (jezik postopka, 

zagotavljanje potrebnih in zanesljivih informacij, pravno zastopanje, ustrezne življenjske razmere 

                                                      
4

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=SL. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=SL
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med postopkom itd.), zlasti v državah z izstopajoče nizkim deležem pozitivno rešenih prošenj za 

azil. 

 Države članice naj pokažejo politično zavezanost sprejemanju in pomoči beguncem. Za krizo bi 

morale nameniti zadostne nacionalne vire (osebje, finančna sredstva in infrastrukturo) ter izvajati 

strateške načrte. Sprejem beguncev je odgovornost celotne države članice in zagotoviti se mora 

podpora lokalnim organom na nacionalni ravni. 

 Države članice naj jasno določijo odgovornost za pogosto medsektorsko vprašanje sprejema 

beguncev in pomoči zanje ter zagotovijo usklajevanje javnih organov na različnih ravneh. 

 EU in njene države članice naj se pripravijo na podobne krize, ki bodo nastale v prihodnosti, in 

vzpostavijo posebne nadzorne sisteme za migracije. 

 Države članice naj ohranijo enotnost družine in nudijo posamezniku prilagojen pristop. 

 Države članice naj zagotovijo sprejemne in tranzitne centre z zadostnimi sredstvi, ki bi po potrebi 

morali nuditi pomoč 24 ur na dan, zlasti ranljivim osebam. 

 Države članice naj dajo na voljo potrebna sredstva, da se skrajša čas, ki ga osebe preživijo v 

začasnih bivališčih, zlasti družine, ter izboljšajo življenjske razmere. Nastanitev bi se morala 

zagotoviti znotraj lokalnih skupnosti in ne izven njih. Nujno so potrebni finančno dostopni 

namestitveni objekti za begunce, ki bi jim morali pomagati pri iskanju nastanitve. 

 

2.3 Zagotavljanje zadostnih in zanesljivih informacij prosilcem za azil in beguncem 

 

Na poti do Evrope in čez njo se begunci zanašajo na – pogosto napačne – informacije, ki jih dobijo po 

neuradnih kanalih in od tihotapcev. Zgodbe v medijih so lahko pristranske in cenzurirane. Poleg tega 

begunci redkokdaj govorijo jezik družbe gostiteljice ali kateri koli drug evropski jezik. V številnih 

državah članicah EU pa primanjkuje tolmačev, ki obvladajo jezike, kot so arabščina, jezik farsi ali 

paštu. Organizacije civilne družbe imajo trenutno pomembno vlogo pri iskanju in usposabljanju 

tolmačev. 

 

EESO zato priporoča: 

 

 Evropska komisija naj zagotovi, da države članice ravnajo v skladu s členom 5 direktive o 

pogojih za sprejem glede zagotavljanja informacij o pravicah in dolžnostih prosilcev za azil ter o 

organizacijah, skupinah ali osebah, ki zagotavljajo pomoč in informacije. 

 Evropska komisija naj zagotovi, da države članice ravnajo v skladu z vsemi jezikovnimi 

določbami v direktivi o azilnih postopkih. 

 Države članice naj beguncem zagotovijo jasne praktične in pravne informacije, tako ustno kot 

tudi v pisni obliki in v jeziku, ki ga razumejo; za pomoč pri registraciji ter preprečevanju strahu in 

napačnih informacij je nujno treba zagotoviti zadostno število dobro pripravljenih tolmačev in 

prevajalcev: države članice morajo dati na razpolago potrebna sredstva za njihovo zaposlitev. 

Nepoklicni tolmači (npr. begunci/migranti iz preteklih tokov priseljevanja) so lahko koristni za 

osnovno sporazumevanje, vendar je treba najti pravo ravnovesje med tveganji in koristmi. 

 EU bi morala beguncem ob prihodu omogočiti dostop do centraliziranih informacij. 

Prospekti in uradna spletna stran EU (podobna portalu EU o priseljevanju) bi nudili aktualne 
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informacije o njihovih pravicah, vzpostavljenih postopkih ter možnostih za azil po EU in ne samo 

v nekaterih državah, kot so Nemčija, Avstrija in Švedska. 

 EU bi morala usklajevati pripravo informativnih brošur za begunce, ki bodo premeščeni, z 

osnovnimi informacijami o ciljni državi v njihovem maternem jeziku; te brošure bi se razdelile 

pred potovanjem. Prilagojene informacije bi bilo treba ponuditi tudi otrokom. 

 

2.4 Zaščita najranljivejših 

 

Številni begunci prispejo po dolgem in travmatičnem potovanju, pogosto pa so žrtve tatvin, posilstva 

ali drugega nasilja. Pobegnili so pred vojno, za seboj pustili družinske člane ali jih izgubili na poti do 

Evrope. Ta posebna travma v fazi sprejema in azilnega postopka ni vedno dovolj upoštevana. 

Povečuje se število prihodov mladoletnikov brez spremstva v EU. Zaskrbljujoče veliko je 

mladoletnikov brez spremstva, za katere poročajo, da so izginili. Čeprav pogosto ni jasno, kaj se je z 

njimi zgodilo, se zdi, da jih je mnogo končalo v rokah kriminalnih združb, trgovcev z ljudmi in drugih 

oseb s slabimi nameni. 

 

EESO zato priporoča: 

 

 Države članice naj dajo na voljo potrebna sredstva, ki beguncem in tudi prostovoljcem, ki z 

njimi delajo, omogočajo ustrezno psihološko pomoč. 

 Mladoletnike brez spremstva bi bilo treba nastaniti v manjših centrih ali pri gostiteljskih družinah. 

Evropska komisija bi morala zagotoviti, da države članice ne zadržujejo mladoletnikov (brez 

spremstva), EU pa bi morala okrepiti mehanizme za nadzor spoštovanja pravic otrok v 

sodelovanju z Unicefom. 

 Upošteva naj se tudi spol: če prosilke za azil izrazijo željo, bi se morala z njimi pogovarjati 

uradnica ob pomoči tolmačke. 

 

3. Boljša podpora organizacijam civilne družbe 

 

Organizacije civilne družbe s svojo pomočjo ali celo prevzemanjem vladnih dolžnosti glede nudenja 

humanitarne pomoči in zaščite beguncev opravljajo neprecenljivo delo. Organizacije civilne družbe, 

zelo zavzete lokalne pobude in prostovoljci izvajajo številne dejavnosti v vseh fazah sprejemnega 

postopka, vključno s pokrivanjem osnovnih potreb beguncev, zagotavljanjem nastanitve, socialne in 

psihološke pomoči ter informacij, ponovnim združevanjem družinskih članov, ki so bili ločeni, 

iskanjem rešitev za otroke brez spremstva in najemanjem tolmačev. Nadzorujejo spoštovanje 

človekovih pravic ter izvajajo zagovorniške dejavnosti in dejavnosti ozaveščanja. 

 

3.1 Priznavanje in usklajevanje organizacij civilne družbe 

 

Nekaterim organizacijam civilne družbe vlada uradno podeli pristojnosti za delovanje v danih 

razmerah in zagotavljanje usklajevanja dejavnosti pomoči, nekatere države pa humanitarne pomoči ne 

usklajujejo ali to prepustijo UNHCR in Mednarodni organizaciji za migracije (IOM). Zdi se, da vlade 

v nekaterih državah organizacijam civilne družbe ne zaupajo dovolj, saj veljajo za preveč „radodarne“ 
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ali za del „dobrodelne industrije“. To ne prispeva k učinkovitemu sodelovanju. V drugih državah je 

sodelovanje z vlado dobro in javne oblasti upoštevajo predloge organizacij civilne družbe. 

Organizirajo se redna srečanja za usklajevanje med vsemi deležniki, osebno sodelovanje politikov 

(ministrov) pa kaže na zavezanost vlade in prinaša dobre rezultate. 

 

Sodelovanje med organizacijami civilne družbe se običajno zdi učinkovito, saj se izogibajo zmedi in 

podvajanju prizadevanj; včasih sodelovanje seže celo čez mejo. Včasih pa med organizacijami civilne 

družbe pride do tekmovanja zaradi sredstev in medijske pozornosti. To poudarja potrebo po 

dolgoročni trajnostni strategiji, ki bi upoštevala dobrobit in zadovoljstvo pri delu (pogosto zelo 

omejenega števila) uslužbencev in prostovoljcev organizacij civilne družbe. 

 

EESO zato priporoča: 

 

 Pri reševanju begunske krize je ključno uspešno sodelovanje namesto tekmovanja. Organizacije 

bi morale oblikovati skupno vizijo zaščite beguncev in skupno razumevanje svojih pristojnosti, 

vlog in odgovornosti. Države članice bi morale podpirati organizacije civilne družbe pri 

sodelovanju, izvajanju raziskav, usklajevanju dejavnosti ter izmenjavi izkušenj, znanja in 

sredstev. Njihova internacionalizacija, čezmejno sodelovanje in izmenjava informacij bi se lahko 

podprla s posebnimi skladi ali formalno mrežo. 

 EU naj poskrbi za spodbujanje, širjenje in, kjer je to mogoče, ponovno uporabo dobrih praks 

organizacij civilne družbe. Praktične izkušnje organizacij civilne družbe je treba uporabiti v 

procesu oblikovanja politike. 

 Izboljšati bi bilo treba sodelovanje in usklajevanje med državami članicami in organizacijami 

civilne družbe, vključno z imenovanjem kontaktnih oseb na pristojnih ministrstvih, ki bodo 

organizacijam posredovale informacije. Določiti bi bilo treba jasno razdelitev odgovornosti za 

sprejem migrantov in potrebno usklajevanje med različnimi javnimi organi in organizacijami. 

 Različne organizacije, ki so vključene v podporne mreže, bi se morale redno sestajati na 

usklajevalnih sestankih in priporoča se, da svoje skupne pobude dokumentirajo za poznejšo 

uporabo in da izdelajo kontrolne sezname, postopke itd. 

 V državah članicah, kjer še ne obstajajo, bi se morali vzpostaviti forumi za sodelovanje, ki 

povezujejo javne oblasti (na državni in lokalni ravni) in organizacije civilne družbe. Na ravni EU 

bi lahko EESO in Evropska komisija pomagala zagotavljati, da ti forumi za sodelovanje ustrezno 

delujejo in so vključujoči. 

 Vprašanje beguncev je treba depolitizirati, države članice pa morajo zagotoviti, da se organizacije 

ne diskriminirajo na podlagi politične zvestobe ali političnih izbir. 

 EU bi morala ob upoštevanju pristojnosti generalnega direktorata Evropske komisije za 

humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) ter agencije Frontex povečati prizadevanja za 

usklajevanje humanitarnih dejavnosti in zagotoviti večjo prisotnost na terenu. EU bi morala prek 

ECHO ali novega organa zagotoviti strokovnjake s področja usklajevanja, sprejema in zaščite 

beguncev ter izvajati strateške načrte na lokalni ravni v dogovoru z vsemi ustreznimi deležniki, da 

se zadostijo osnovne potrebe beguncev, kot so hrana, zdravstvena oskrba, nastanitev in pravna 

pomoč. 
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 EU bi morala zagotoviti, da se lahko nova pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, ki jo 

usklajuje ECHO, uporabi tudi znotraj EU in da se prostovoljci napotijo tja, kjer jih najbolj 

potrebujejo, ter preprečiti, da so njihove veščine in strokovno znanje odveč ali se ne izkoristijo. 

 

3.2 Financiranje in podpiranje organizacij civilne družbe 

 

Organizacije civilne družbe se soočajo s številnimi težavami pri dostopu do finančnih sredstev in 

usposabljanju svojega osebja. Običajno se od njih pričakuje, da svoje dejavnosti sofinancirajo z 

lastnimi sredstvi, tudi kadar opravljajo naloge v imenu javnih oblasti. Poleg tega se organizacije 

civilne družbe pogosto zanašajo na kratkoročna nepovratna sredstva EU, kar jim ne omogoča 

načrtovanja trajnostnih, dolgoročnih dejavnosti. Med organizacijami civilne družbe prihaja tudi do 

tekmovalnosti, ker morajo dokazati, da skrbijo za zadostno število strank, kar lahko negativno vpliva 

na učinkovitost njihovih storitev. Kratkoročni projekti vplivajo tudi na varnost delovnih mest 

zaposlenih, kar otežuje pridobivanje in ohranjanje kvalificiranega osebja. Na nekaterih področjih se je 

pojavil tako imenovani „dobrodelni turizem“. 

 

 Kjer organizacije civilne družbe izvajajo naloge v imenu javnih oblasti, je odgovornost 

držav članic, da jim zagotovijo primerno nadomestilo. Poleg tega bi morale države članice dati 

na razpolago potrebna sredstva za dolgoročno profesionalizacijo pomoči beguncem, saj se število 

prostovoljcev zmanjšuje, hkrati pa je treba zagotoviti, da postane zaposlitev v tem sektorju dovolj 

privlačna, da se ne bo več treba spopadati s pomanjkanjem kvalificiranega osebja. 

 Prejemanje finančnih sredstev EU bi moralo postati lažje in hitrejše, tudi za projekte 

majhnega obsega, pri tem pa ne bi smela biti ogrožena nepristranskost in preglednost postopka. 

Zahtevo po sofinanciranju bi bilo treba olajšati ali pa bi jo morale kriti države članice. 

 Obstaja močna potreba po dolgoročnem načrtovanju dodeljevanja nepovratnih sredstev iz 

evropskega Sklada za azil, migracije in vključevanje, ki bi temeljilo na jasnih pravilih. Komisija 

pri dodeljevanju nepovratnih sredstev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ne bi smela 

zamujati. 

 Komisija bi morala prilagoditi pravila financiranja, da bi omogočila zahtevke za določene 

posredne stroške (ki niso stroški usklajevanja), kar je bilo mogoče pri Evropskem skladu za 

begunce in Evropskem skladu za vključevanje. 

 Komisija bi morala predložiti zakonodajno pobudo, ki bi omogočila financiranje krepitve 

institucionalnih zmogljivosti organizacij civilne družbe, s čimer bi zagotovili stabilne pogoje 

zaposlovanja, in usposabljanja (kot na primer za upravljanje taborišč). 
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4. Spreminjanje podobe o beguncih 

 

Pogoj za učinkovit skupen pristop EU k prihodu beguncev je javna podpora njihovemu sprejemu. V 

EU pa se na begunce gleda vse bolj negativno. Javnost mora o beguncih prejeti informacije, ki 

temeljijo na dejstvih, pri tem pa imajo pomembno vlogo mediji in organizacije civilne družbe. Strah 

pred neznanim krepijo nekateri mediji, ki širijo netočne informacije in ponavljajo stereotipe. Vendar 

pa je nekaterim medijem s pomočjo prispevka civilne družbe uspelo posredovati uravnotežen pogled 

na begunce. 

 

4.1 Poudarjanje prednosti migracije 

 

 Institucije EU in države članice bi morale javno predstavljati pozitivne primere dosežkov 

migrantov in njihov prispevek h gospodarskemu, družbenemu in kulturnemu življenju v Evropi: 

tako bi izboljšali njihovo podobo v javni razpravi (lahko bi na primer poudarili število učiteljev 

ali vojakov/policistov tujega izvora v Nemčiji ali Franciji, namesto da se osredotoča na težavno 

mladino). Uspešni begunci morajo biti vidni kot vzorniki in EU bi morala podpirati izmenjavo 

dobrih praks na tem področju. 

 Javna podpora migraciji se lahko poveča, če družba spozna njene koristi. Institucije EU bi morale 

poudariti pozitivne vidike migracije, kot je dejstvo, da so številne vasi v odročnih delih Evrope, 

iz katerih se prebivalci odseljujejo, s prihodom beguncev dobile dodatno delovno silo, potrošnjo, 

učence v šolah in podobno. 

 

4.2 Migracija v medijih 

 

 Oblasti v državah članicah bi morale razmisliti o možnosti, da se novinarjem zagotovijo ključna 

dejstva in podatki pa tudi priložnosti za študijske obiske, npr. begunskih centrov ali mejnih 

prehodov, da bi lahko kljubovali negativnim stereotipom. 

 Države članice morajo okrepiti multikulturno in protidiskriminacijsko izobraževanje v šolskem 

učnem načrtu in tudi zunaj šolskega sistema, saj se bo raznolikost neizogibno povečala. Takšno 

izobraževanje bi moralo temeljiti na izkušnjah lokalnih vlad, ustreznih organizacij civilne družbe 

in organizacij pod vodstvom migrantov. Ti bi morali svojim državljanom pomagati, da se zavejo 

globalnih trendov. 

 Države članice ne bi smele tolerirati rabe žaljivega, ksenofobnega jezika in sovražnega govora v 

medijih, ampak bi morale take primere kaznovati v skladu s zakonom. 

 

4.3 Prizadevanja v skupnosti 

 

 EU in njene države članice bi morale lokalnim skupnostim (npr. staršem otrok v lokalnih šolah) 

nuditi primerne informacije, ki bi temeljile na dejstvih, ter spodbujati ustvarjanje priložnosti za 

stik s tujci, na primer z dejavnostmi za otroke in odrasle, ki bi jih organizirale lokalne kulturne 

ustanove ali organizacije civilne družbe. 

 Države članice bi morale financirati pripravo in usposabljanje javnih uslužbencev, ki so v stiku z 

begunci (vključno z lokalno in državno upravo, uradi za zaposlovanje, policijo, šolami itd.); 
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opremiti bi jih morale z orodji, da bodo lažje sprejemali kulturno raznolikost, ter z informacijami 

in uporabnimi kontakti (organizacij civilne družbe, ki nudijo pomoč). 

 

5. Zagotavljanje vključevanja beguncev 

 

5.1 Oblikovanje politik vključevanja 

 

Izkušnje držav članic EU s politikami vključevanja se razlikujejo, prav tako tudi njihov pristop do teh 

politik. Vključevanje je dvostranski proces in vsebuje tako pravice kot dolžnosti. Organizacije civilne 

družbe po vsej Evropi zapolnjujejo vrzeli in nudijo številne storitve, ki prispevajo k vključevanju, na 

primer jezikovne tečaje, pravno pomoč, informacijske storitve in kulturne dejavnosti. 

 

 Po vsej Evropi obstaja potreba po trajnostnih dolgoročnih politikah vključevanja. Poleg tega 

bi morala EU podpirati udeležbo deležnikov in izmenjavo dobrih praks med državami članicami. 

 Države članice bi morale ubrati celosten in dosleden pristop, ki bi zajel različna področja politike, 

in priznati, da je azilni postopek bistven del procesa vključevanja. 

 Strokovnjaki in strokovni delavci morajo sodelovati pri oblikovanju politik vključevanja na ravni 

držav članic, da se prepreči populistični pristop. Vključenost lokalnih deležnikov je zelo 

pomembna, saj na tej ravni vključevanje dejansko poteka. 

 Države članice bi morale politike vključevanja oblikovati v sodelovanju z organizacijami civilne 

družbe, zlasti delodajalci in sindikati, ter regionalnimi oblastmi, nenazadnje zato, da bi begunci 

dobili tista znanja in sposobnosti, ki jih na trgu dela primanjkuje. 

 Države članice bi morale upoštevati, da je pri politiki vključevanja potreben posamezniku 

prilagojen pristop. Begunci so namreč v slabšem položaju kot drugi migranti. Njihova 

dokumentacija je morda izgubljena, njihove družbene vezi so bolj omejene in njihovo zdravje je 

zaradi nasilja in travme lahko načeto. 

 Države članice bi morale poskrbeti, da bi v vlogi mentorjev za podporo prosilcem za azil 

sodelovale osebe migrantskega/begunskega porekla, ki so se že dobro vključile. Te osebe služijo 

kot vzorniki in pomagajo pri boljšem razumevanju družbe gostiteljice. 

 Begunci bi morali spoštovati zakone svoje države gostiteljice in tudi sprejeti njeno kulturo. To 

vključuje spoštovanje enakosti spolov in osebja ženskega spola na odgovornih položajih, kot so 

učiteljice, zdravnice, socialne delavke itd. Zato bi morale države članice zagotoviti financiranje 

usmerjanja in mentorstva. 

 Države članice bi se morale zavedati, da je zelo intenzivna podpora, ki so je v nekaterih državah 

deležni mladoletniki brez spremstva, primer dobre prakse in vzor, čeprav drag, za vključevanje 

vseh migrantov. 

 

5.2 Ključni pomen jezikovnega usposabljanja in izobrazbe 

 

 Države članice bi morale dodeliti potrebna sredstva za zagotavljanje jezikovnega usposabljanja 

osebam, ki bodo zelo verjetno dobile zaščito, čim prej po njihovem prihodu; dobra praksa je, 

da se to usposabljanje združi z delom, saj to pomaga pri učenju jezika. 
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 Države članice bi morale zagotoviti hiter dostop do otroškega varstva in šol, kar je ključnega 

pomena za vključevanje družin in vključevanje žensk na trg dela. 

 

5.3 Pomembnost vključevanja na trga dela 

 

Socialni partnerji se zavedajo, da lahko begunci prinesejo pozitiven prispevek v času staranja 

prebivalstva in potreb po določenih znanjih v nekaterih sektorjih. Za večino odraslih beguncev je 

iskanje primerne zaposlitve velik izziv. Soočajo se s številnimi ovirami, kot so nezadostno znanje 

jezika, izguba osebnih dokumentov in potrdil, nepriznavanje diplom in kvalifikacij ter pomanjkanje 

zaposlitvenih možnosti, zlasti v državah z visoko brezposelnostjo. Številni visoko usposobljeni 

begunci končajo v sektorju nekvalificiranih delavcev, če sploh uspejo najti zaposlitev. 

 

 Ne glede na člen 15 direktive o pogojih za sprejem, ki določa, da „[d]ržave članice zagotovijo, da 

imajo prosilci [za mednarodno zaščito] dostop do trga dela najpozneje devet mesecev od datuma 

vložitve prošnje […]“, bi si morale države članice prizadevati, da prosilcem za azil delo 

omogočijo čim prej, da preprečijo zastaranje znanja in jim omogočijo, da postanejo gospodarsko 

produktivni. Ker to vodi do samostojnosti, dostojanstva in družbenih interakcij, koristi tako 

posameznikom kot družbi, ki jih sprejme. Zagotoviti jim morajo enake pogoje kot državljanom. 

 EU bi morala v svoji politiki zakonite migracije in vključevanja dovolj pozornosti posvetiti oceni 

trga dela in pregledovanju znanja in spretnosti ter poskrbeti za boljše prepoznavanje in razvoj 

spretnosti beguncev. Razviti je treba učinkovito priznavanje diplom in kvalifikacij, morda na 

podlagi evropskega okvira kvalifikacij. 

 Begunci, izobraževalne ustanove in delodajalci potrebujejo pravno varnost. Države članice bi 

morale migrantom, ki se udeležujejo izobraževanja in usposabljanja, dati dovolj časa za 

dokončanje teh dejavnosti, četudi se njihova prošnja za azil zavrne. Glede vajeništva za begunce 

so se v nekaterih državah članicah kot dobra praksa izkazale spodbude delodajalcem, da vlagajo v 

usposabljanje vajencev in zagotovijo varnost begunca in njegovega delodajalca, tako da prosilcu 

za azil za nekaj let dovolijo ostati na delovnem mestu, čeprav je bil azilni postopek neuspešen. 

 EU in države članice bi se morale posebej obrniti na delodajalce in sindikate z izobraževalno in 

informativno kampanjo o pravicah, dolžnostih in postopkih v zvezi z zaposlovanjem migrantov. 

 

_____________ 
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