
 
 

Županom slovenskih občin 

Datum, 9.9.2015 

Spoštovani,  

Begunski val, ki so ga sprožile na eni strani vojne razmere na Bližnjem vzhodu, na drugi pa brezupna 

ekonomska situacija v Severni in Srednji Afriki ter na Bližnjem in Srednjem vzhodu, je v Evropski 

uniji sprožil številne probleme in nasprotujoče si politično ukrepanje. Veseli smo, da je nazadnje 

prevladalo človekoljubje in da je ključna država, Nemčija, odprla meje za te begunce, ki jih bo 

verjetno okrog pol milijona. 

Vendar s tem problem begunstva ni dolgoročno rešen. Če bodo ti ljudje ostali daljše obdobje v zbirnih 

centrih, se bodo ti razvili v posebna geta, v katerih bodo ljudje postajali socialni in ekonomski 

obstranci in dolgoročen problem družb, ki jih bodo »gostile«. Tudi Slovenije. 

Iz pisma slovenski Vladi boste videli, da se v SINTEZI-KCD zavzemamo za politično, ekonomsko in 

socialno integracijo tistega dela beguncev, ki so za to sposobni in pripravljeni. V pismu nismo posebej 

poudarjali, da socialna razslojenost in degradacija prizadeva tudi slovenske državljane in da bi moral 

projekt re-socializacije in postopne integracije beguncev veljati tudi kot priložnost za re-integracijo 

razslojenih in degradiranih slovenskih državljanov. (Glej tudi: Reševanje opuščene rodovitne zemlje.) 

Ob tem ne moremo mimo dejstva, da pomemben del ekonomije v razvitih državah EU temelji prav na 

uvoženi delovni sili in da potomci teh priseljencev izravnavajo manko, ki ga povzroča negativna 

domača rodnost v teh državah. Ker med begunci prevladujejo kvalificirani delavci in izobraženci, 

moramo biti med njimi sposobni prepoznati tudi razvojne potenciale za našo industrijo in zlasti naše 

podeželje, saj notranja migracija povzroča zaraščanje plodne zemlje. 

V tem kontekstu smo presenečeni nad sklepom slovenske vlade, da bo pri sprejemanju beguncev 

uporabila zgolj politične kriterije: prošnjo za azil naj bi omogočila zgolj osebno ogroženim, zbirne 

centre bo namenila tistim, ki jih nimamo kam vračati, ostale bo vračala v države, iz katerih so prišli. 

Čeprav je to politično korektno, smo prepričani, da bi država morala gledati tudi širše in bolj razvojno. 

Zato se obračamo na vas, župane slovenskih občin, ki ste mnogo pobliže in bolje seznanjeni z 

razvojnimi problemi in neposredno občutite posledice notranjih migracijskih tokov. Prosimo vas, da 

razmislite o svojih možnostih in potrebah in ponudite beguncem, ki so za to primerni, mnogo več kot 

le zbirne centre:  nastanitev v opuščenih stanovanjskih enotah, ki so že v javni lasti ali bi jih od 

lastnikov lahko občina najela, ter postopno samooskrbno in delovno integracijo v slovensko družbo. 

Seveda se zavedamo, da to še zdaleč ni sprejemljiva opcija za vse ali večino beguncev, toda tu šteje 

vsak posameznik, vsaka družina. In pri tem seveda ne pozabite, da bo pregled nad opuščenimi a 

samooskrbno-naselitvenimi možnostmi lahko velika priložnost za reintegracijo tudi številnih 

slovenskih državljanov.  

V prepričanju, da smo s svojim predlogom odprli ali podprli številna vaša razmišljanja in da bodo ta 

vodila v ustrezne ukrepe, vas prijateljsko pozdravljamo. 

 

Za SINTEZO-KCD 

Predsedujoči, Emil Milan Pintar 

 

V vednost: 

- Gospod Dejan Židan, Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

- Gospa Irena Majcen, Ministrica za okolje in prostor  

- Gospa Vesna Györkös Žnidar, Ministrica za notranje zadeve 

- Urad vlade RS 

- Poslanske skupine 

- Mediji 

http://www.sinteza.co/begunci
http://www.sinteza.co/resevanje-opuscene-rodovitne-zemlje

