
 

 

BEGUNSKA KRIZA 

V EVROPI 

 

Stališče Socialnih demokratov 

 

 

 

 

Ni enostavnega in ni samo enega odgovora na begunsko krizo 

 

Svet se sooča z eno izmed najhujših humanitarnih katastrof v sodobni zgodovini, zaradi represivnih 

režimov, konfliktov in varnostnih groženj je preseljenih več oseb kot v času druge svetovne vojne. Na 

povečanje preseljevanja vplivajo tudi novodobne varnostne grožnje, kot so terorizem, podnebne 

spremembe. Mednarodna arhitektura tem grožnjam ni kos. Mnogi zatočišče iščejo na evropskih tleh. 

Stanje je težje, kot smo si predstavljali, in rešitev zanj bolj zapletena, kot smo upali. Okoliščine so 

tako obsežne, da jim ne more biti kos ena država sama. Evropska unija se lahko s tem izzivom 

spopade le enotno, nujno pa mora naslavljati vzroke kriz – kratko in dolgoročno. 

 

Evropa je bila zgrajena na pogorišču vojne z namenom, da se ta nikoli več ne ponovi. Danes imata 

Evropa in Slovenija moralno dolžnost, da ljudem v stiski pomagamo na podlagi skupnih vrednot 

solidarnosti in humanosti. Potrebujemo celostno in učinkovito evropsko migracijsko in azilno politiko. 

Vzpostaviti je treba več varnih in zakonitih poti v Evropo. 

 

Resnično moramo preiti od besed k dejanjem, pri čemer ne smemo pozabiti, da smo se Slovenci v 

preteklosti z izkušnjo begunstva že uspešno spopadli in smo na to lahko ponosni.  Naredimo vse, da 

bomo s sedanjim ravnanjem ponosni tudi v prihodnosti. 

 

Za učinkovito spopadanje z aktualno krizo Socialni demokrati predlagamo: 

 

 

KRATKOROČNI UKREPI: 

 

1. Beguncem v stiski je treba ponuditi zatočišče ter jih ustrezno in vselej dostojanstveno 

obravnavati. Prioriteta mora biti reševanje življenj. 

 

Socialni demokrati podpiramo prispevek Slovenije v operacijah iskanja in reševanja z ladjo 

Triglav. 

 

2. Evropska unija potrebuje skupno migracijsko in azilno politiko. Nujni so popravki 

Dublinske uredbe, ki bodo omogočili učinkovitejše varovanje zunanjih meja EU. Popravki in 

dopolnila so potrebni zgolj za zunanje schengenske meje, odločno pa moramo nastopiti 

proti kakršnim koli ukrepom na notranjih mejah EU. 

 

Trenutna skupna azilna politika ne deluje in ne predvideva deljenja bremen. Postati mora 

zares skupna, učinkovita, moderna in humana, samo taka bo kos migracijskim pritiskom, s 

katerimi se danes sooča Evropa. 

 



 

 

3. Skladno s točko 2 pozivamo k takojšnjemu dogovoru o porazdelitvi bremen beguncev v EU: 

podpiramo najnovejši predlog Evropske komisije o obveznih kvotah. 

Vzpostaviti je treba tudi stalni evropski sistem za pravično prerazporeditev beguncev ob 

upoštevanju zmožnosti in razmer v državi. 

 

Beguncem, ki želijo zaprositi za mednarodno zatočišče oziroma azil v Sloveniji, je treba to 

omogočiti in jih registrirati na podlagi evropske zakonodaje. 

 

4. Beguncem, ki želijo ostati v Sloveniji, je treba ponuditi ustrezno nastanitev in možnost 

učinkovite integracije. 

 

Vselej je treba vzpostaviti dialog z lokalno skupnostjo in oblastmi, kjer bodo begunci 

nastanjeni. Zagotoviti je treba ustrezno infrastrukturo in podporo na terenu, preprečiti 

moramo vsakršno getoizacijo. Vključiti je treba tudi druge akterje, kot so humanitarne in 

nevladne organizacije. Država naj pripravi celovit načrt integracije, posebej za ženske in 

otroke.  

 

5. Vzpostaviti je treba ustrezne in stalne kanale komunikacije in vselej obsoditi sovražni 

govor, ksenofobijo in druge oblike nestrpnosti. 

 

 

SREDNJEROČNI UKREPI: 

 

1. Nujna je sklenitev sporazumov o vračanju z vsemi državami izvora in priprava finančnih 

mehanizmov za njihovo polno izvajanje (oblikovati moramo neke vrste EU politiko 

vračanja). 

 

2. Pripraviti je treba načrt  za pomoč državam, ki mejijo na vojna območja, da bodo lažje 

sprejele in zaščitile begunce v bližini njihovih domov (Tunizija, Egipt, Jordanija, Libanon, 

Turčija, Pakistan, Iran …). Takšen načrt je mogoč le s sodelovanjem z arabskimi in 

partnerskimi državami: ZDA, Kitajska, Rusija, Japonska ... 

 

3. Poenotiti, povečati in izboljšati je treba sistem evropske razvojne pomoči v državah 

severne Afrike in Bližnjega vzhoda. 

 

4. Okrepiti moramo skupno zunanjo politiko na področju razvojne pomoči in reševanja 

humanitarnih nesreč in oboroženih konfliktov (bolj celovito uveljaviti R2P …). 

 

 

DOLGOROČNI UKREPI: 

 

1. EU mora okrepiti zunanjo in varnostno politiko in jo redefinirati v orodje mirnega reševanja 

oboroženih spopadov in uspešnega naslavljanje sodobnih varnostnih izzivov. Slednje je 

moč doseči le s pomočjo partnerskih držav, zato moramo oblikovati tesnejša partnerstva z 

ZDA, arabskimi državami, Rusijo, Kitajsko, Japonsko, in sicer ne zgolj na ekonomskem 

področju, temveč predvsem pri odpravljanju razlik med razvitim in nerazvitim delom sveta 

(polna implementacija Agende post 2015); 

 



 

 

2. Oblikovati je treba EU obrambne enote za mirovne operacije v svetu in za boj proti 

mednarodnemu terorizmu; 

 

3. Prevzeti moramo aktivno in vodilno vlogo v reformnem procesu OZN, da se bo zmogel 

soočati s sodobnimi varnostnimi izzivi  in da bo bolje odražal novo porazdelitev moči v 

svetu. 

 

4. Pozivamo k organizaciji svetovnega vrha OZN, EU, ZDA, severnoafriških držav, Turčije in 

drugih svetovnih velesil za skupno iskanje verodostojne in dolgoročne rešitve za 

spopadanje z vzroki begunske krize. 

 

 

Odziv evropskih držav je razkril slabo pripravljenost in nezmožnost spopadanja s tovrstnimi krizami. 

Nacionalne politike morajo biti usmerjene v prihodnost. Evropa bo  močna le s skupnim delovanjem in 

le, če bo enotno branila prepričanja in vrednote, ki so temelj našega povezovanja. 

 

Slovenija mora nujno ostati zavezana skupnim evropskim politikam in vselej ohranjati solidarnost. 

 

Slovenija mora braniti ohranitev Schengenskih pravil in štirih temeljnih svoboščin EU – na njih temelji 

evropska struktura. 

 

Oblikovati moramo način osveščanja in obveščanja slovenske javnosti, da bo begunce sprejela in jih 

tudi integrirala v slovensko družbo. 

 

Odločno moramo nastopiti proti poskusom razdiranja celovite EU politike. 


