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4 Priročnik o integraciji

Predgovor

Prepričan sem, da bo ta priročnik služil kot navdih in vir novih idej za vse, ki se soočajo z izzi
vi in priložnostmi, ki jih prinaša priseljevanje. Prvi Priročnik o vključevanju so ob njegovi iz
daji novembra 2004 z velikim zanimanjem sprejeli tako strokovni delavci kot oblikovalci 
politik. Prva izdaja je bila poslana po vsej EU in povratne informacije, posredovane Komisiji, 
so potrdile, da je priročnik zadovoljil dejansko potrebo po izmenjavi podatkov in dobrih 
praks na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Postal je eden od ključnih delov skupnega 
evropskega okvira za vključevanje, ki je temeljil na skupnih temeljnih načelih vključevanja, 
prav tako sprejetih novembra 2004 s strani Sveta za pravosodje in notranje zadeve.

Ta druga izdaja Priročnika, oblikovana v sodelovanju z mrežo nacionalnih kontaktnih točk za 
vključevanje, obravnava vprašanji stanovanj in gospodarskega vključevanja, ki sta bistveni, 
da se priseljenci počutijo dobrodošle in da lahko uporabijo svojo usposobljenost in znanje, 
s katerima prispevajo h gospodarski rasti in razvoju v EU. Ta priročnik obravnava tudi vlogo 
integracije v okviru izvajanja politik vključevanja. Pospeševanje dialoga in udeležbe lahko 
pomaga priseljencem in evropskim državljanom, da se bolje spoznajo in s tem odpravijo 
škodljive „ovire nezaupanja“. Zato moramo uspešno uskladiti strukture in mehanizme, ki jih 
uporabljajo različne zainteresirane strani, ki so del vključevanja zlasti na lokalni ravni. Imamo 
finančno podporo za vključevanje: po posvetovanju z Evropskim parlamentom je Svet spre
jel moj predlog za znaten in poseben Sklad za vključevanje (825 milijonov EUR za obdobje 
2007–2013).

Vloga lokalnih zainteresiranih strani, zlasti v mestih, je izredno pomembna. Na lokalni ravni 
trenutno prihaja do nadaljnjih radikalnih sprememb: evropska mesta rastejo in njihovo pre
bivalstvo postaja vse bolj raznoliko, saj v mesta prihajajo ljudje iz vsega sveta na delovna 
mesta, ki jih naše starajoče se prebivalstvo in delovna sila ne moreta zapolniti. Mestni organi 
oblasti so najbližje prebivalcem in v najboljšem položaju, da zagotovijo hitrejše in učinkovi
tejše politične rešitve preko subsidiarnosti. Zato sem oktobra 2006 na konferenci, ki jo je 
gostil župan Rotterdama, sprožil novo pobudo o „vključevanju v mestih“, ki je začela z revizi
jo evropskih politik in lokalnih praks. Komisija že dalj časa meni, da se z zagotavljanjem mož
nosti za državljane tretjih držav, da sodelujejo v družbi, pospešuje postopek vključevanja.
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Vključevanje je lahko zapleteno za države gostiteljice in za tiste, ki se trenutno priseljujejo v 
Evropo. Zato je izmenjava idej in uspešnih rešitev bistvenega pomena. Upam, da bo ta pri
ročnik, tako kot njegov predhodnik, kot ključni del evropskega okvira pomagal najti rešitve, 
potrebne za zagotovitev socialne kohezije in dejavne udeležbe v družbi za vsakega člana.

Franco Frattini 
Podpredsednik 
Evropska Komisija

Bruselj, maj 2007
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Uvod

Priročnik o vključevanju vsebuje dobre prakse in „pridobljena nova spoznanja“ iz izkušenj 
oblikovalcev politik in strokovnih delavcev po Evropi. Z zbiranjem in predstavljanjem kon
kretnih primerov z različnih področij vključevanja priseljencev je ta priročnik del širšega po
litičnega procesa na področju vključevanja v Evropsko unijo (EU), predvsem razvoja evrop
skega okvira o vključevanju.

Projekt priročnika: sodelovanje zainteresiranih strani in izmenjava

Priročnik je pripravila organizacija „Migration Policy Group“ kot neodvisni svetovalec Evrop
ske komisije v tesnem sodelovanju z nacionalnimi kontaktnimi točkami za vključevanje in na 
podlagi rezultatov strokovnih seminarjev, ki so jih gostila pristojna ministrstva za vključeva
nje v različnih državah članicah.

Dnevni red seminarja pripravi država članica gostiteljica v sodelovanju s svetovalcem in 
Evropsko komisijo. Nacionalne kontaktne točke lahko predlagajo primerne govornike in 
primere dobre prakse za predstavitev na delavnicah. Izberejo tudi največ tri udeležence na 
državo članico glede na temo razprave. Na teh seminarjih je zastopanih več različnih zainte
resiranih strani, vključno z vladnimi akterji z lokalne, regionalne in nacionalne ravni; socialni
mi partnerji; ponudniki storitev; združenji priseljencev in skupinami za podporo; zagovorni
škimi skupinami in drugimi.

Udeleženci seminarjev lahko veljajo za „avtorje“ tega priročnika, saj znanje in primeri, pred
stavljeni v poglavjih, večinoma temeljijo na njihovih (pisnih in ustnih) predstavitvah in raz
pravah. Evropska komisija, nacionalne kontaktne točke za vključevanje in organizacija „Mi
gration Policy Group“ lahko veljajo za „urednike“, ki pripravljajo konceptualni okvir za semi
narje, ocenjujejo informacije, zbrane na vsakem seminarju, izbirajo prakse in jih dopolnjujejo 
z dodatnim raziskovanjem. Poglavja v priročniku temeljijo na tematskem gradivu, ki oprede
ljuje temo in vprašanja za razpravo pred vsakim seminarjem, ter na sklepnih dokumentih, ki 
predstavljajo predhodna priporočila in začetne zamisli za primere najboljše prakse.

Prva izdaja priročnika je vsebovala poglavja o uvajanju novih priseljencev in beguncev ter 
državljanski udeležbi in kazalnike za merjenje vključevanja. Predstavljena je bila na ministr
ski konferenci o vključevanju, ki je potekala v Groningenu od 9. do 11. novembra 2004 pod 
nizozemskim predsedstvom. Temeljila je na nizu strokovnih seminarjev, ki so potekali v 
Københavnu (februar 2004), Lizboni (april 2004) in Londonu (junij 2004).

Tako kot prvi priročnik tudi druga izdaja vključuje mešanico „metodoloških“ in „stvarnih“ 
tem: poglavji o integraciji in infrastrukturi za vključevanje obravnavata strukture in mehaniz
me, ki se uporabljajo za izvajanje uspešnih strategij vključevanja na vseh področjih politike, 
poglavji o stanovanjih in ekonomskem vključevanju pa predstavljata prakse in pridobljena 
nova spoznanja na teh posebnih področjih. Druga izdaja temelji na nizu strokovnih seminar
jev, ki so jih gostila pristojna ministrstva za vključevanje v petih različnih državah članicah, in 
sicer je projekt priročnika potekal v Talinu (maj 2005), Rimu (julij 2005), Dublinu (oktober 
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2005), Berlinu (december 2005) in Madridu (april 2006). Udeleženci seminarjev so prišli iz 25 
držav članic ter Norveške in Švice.

Politični okvir: nastajajoči evropski okvir o vključevanju

Druga izdaja priročnika o vključevanju bistveno prispeva h ključnemu elementu evropskega 
okvira o vključevanju, in sicer k uresničevanju skupnih osnovnih načel. Cilj skupnih osnovnih 
načel je, da pomagajo državam članicam pri oblikovanju politik vključevanja in se uporablja
jo kot napotilo za izvajanje in ocenjevanje sedanjih in prihodnjih politik vključevanja. Teh 
enajst načel je podrobneje razvitih v Sporočilu Komisije o „skupnem programu za vključeva
nje“, ki predlaga konkretne ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih načel v praksi. Sporočilo 
predlaga ukrepe, ki jih je treba izvajati na ravni EU in nacionalni ravni ob upoštevanju obsto
ječih okvirov politik EU.

Poleg prenosa in izvajanja ustreznih instrumentov prava Skupnosti je bistveni del razvoja 
evropskega okvira o integraciji nenehna krepitev instrumentov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij. V tem smislu Svet za pravosodje in notranje zadeve v sklepih z dne 1. in 2. decem
bra 2005 „poziva mrežo nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje, ki jih podpira Komisija, 
naj nadaljujejo razvoj ‚Priročnika o vključevanju za oblikovalce politik in strokovne delavce‘. 
Da bi čimbolj izkoristili uspešno izmenjavo izkušenj in najboljše prakse, Svet poziva k splo
šnemu in dostopnemu razdeljevanju tega priročnika, prilagojenega ciljni skupini.“ (stran 37). 
Zaradi tega je bila sprejeta odločitev, da se priročnik prevede v uradne jezike Unije.

Praktične razprave na strokovnih seminarjih

Uspešna Evropa potrebuje dejavne državljane, ki sobivajo v integriranih družbah. Priseljenci 
še vedno prihajajo v evropske države in se tam naseljujejo, zato so del teh družb in oblikuje
jo njihovo prihodnost z različnimi družbenimi in gospodarskimi prispevki.

Vključevanje priseljencev poteka ob nizu težavnih dejavnikov. Države članice imajo različne 
strukture upravljanja, sisteme socialnega skrbstva in razmerij med državo in civilno družbo 
ter raznoliko zgodovino migracij. Priseljenci se razlikujejo tako med posameznimi državami 
kot tudi lokalno. Preoblikujejo pa se tudi same evropske družbe. Družinsko življenje, izobra
ževanje, prostovoljno delo, politične stranke, sindikati, organizirana religija, socialni dialog 
ter drugi mehanizmi in institucije se spreminjajo pod vplivom hitrih socialnoekonomskih 
sprememb. Priseljenci in begunci se v Evropi ne vključujejo v statične družbe, temveč se 
srečujejo s spremenljivimi družbenimi ureditvami, ki jih obdajajo.

Vključevanja ni lahko načrtovati: je dolgotrajen proces in ni enosmerno. Mednarodni politič
ni dogodek ali kaznivo dejanje lahko bistveno zavre proces vključevanja. Poleg tega je vklju
čevanje večstransko in od različnih akterjev, tudi od samih priseljencev, zahteva sposobnost 
prilagajanja. Evropske družbe morajo postati „učeče se družbe“, ki se seznanjajo z novimi 
vrstami sodelovanja in sporazumevanja ter z novimi in različnimi skupinami ljudi, vključno s 
priseljenci in begunci.
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Kaj pomeni vključevanje? To vprašanje bi po pričakovanjih lahko sprožilo znane razprave o 
asimilaciji in večkulturnosti, vendar so udeleženci strokovnih seminarjev, ki so pripravljali 
priročnik, redko uporabili ta izraza. Kot oblikovalci politik in strokovni delavci, ki se vsak dan 
ukvarjajo z vključevanjem priseljencev, so uporabili bolj praktičen pristop in se osredotočili 
na rezultate v smislu socialne in ekonomske mobilnosti, izobraževanja, zdravstva, stanovanj, 
storitev socialnega skrbstva in družbene udeležbe.

Za izboljšanje položaja priseljencev sta odločilna dva procesa: odpravljanje neenakosti in 
pridobivanje usposobljenosti. Ta dva izziva sta bistvo politik vključevanja v Evropi.

Odpravljanje neenakosti v ekonomskem življenju, izobraževanju in na drugih področjih je 
naloga vseh vladnih in nevladnih akterjev, čeprav imajo tisti, ki oblikujejo zakonodajni okvir, 
posebno odgovornost. Elementi „civilnega državljanstva“, kot so varnost stalnega prebivali
šča, podpora za družinsko življenje, omogočanje pridobitve državljanstva in preprečevanje 
diskriminacije, so bistvenega pomena, tako kot koncepti, povezani z izrazom socialno držav
ljanstvo: udeležba, družbena mobilnost in storitve, prilagojene uporabnikom. Ti koncepti se 
lahko uresničijo z določanjem standardov na nacionalni in evropski ravni, kodeksi ravnanja 
v zvezi z upravnimi praksami in odstranitvijo nepotrebnih pravnih ovir.

Drugi izziv – pridobivanje usposobljenosti – je namenjen celotnemu prebivalstvu, vključno 
s priseljenci, in poziva vse posameznike, naj se vključijo v proces vseživljenjskega učenja. Del 
tega je usvajanje jezika, kot tudi nenehno usposabljanje in izobraževanje. Posamezniki sča
soma pridobijo nove informacije, poleg tega pa razvijejo tudi sposobnost učenja: „učijo se 
učiti“. Znanje tudi krepi zavedanje svojih zmožnosti in nasprotno.

Boljša usposobljenost ne prinaša koristi samo posameznikom. Tudi organizacije koristijo 
same sebi in procesu vključevanja s pridobivanjem medkulturnega znanja, ne glede na to, 
ali so majhne ali velike, strokovne ali prostovoljne, ali so v rokah večinskega naroda ali prise
ljencev. S stalnim prilagajanjem svojemu okolju in njegovim spreminjajočim se vzorcem ra
znolikosti postanejo „učeče se organizacije“, ki krepijo socialno kohezijo v družbah, katerih 
del so.

To, kar se ohlapno imenuje „vključevanje“, obsega tako vidike pravosodja in notranjih zadev, 
povezane s pravnim okvirom dovolitve vstopa, prebivanja, sprejema v državljanstvo in pre
prečevanja diskriminacije, kot tudi vidike, ki so bolj povezani s področji politike socialnih 
zadev, trga dela, izobraževanja ali kulture. Ta raznolikost se pojavlja na vseh državnih ravneh 
z različnimi generalnimi direktorati Komisije, ministrstvi in občinskimi oddelki, ki se vsi 
ukvarjajo z dejavnostmi vključevanja. Zajema tudi različne nevladne akterje. Zahteva uskla
jevanje med ministrstvi in različnimi ravnmi uprave ter med vladnimi in nevladnimi akterji.

Odpravljanje neenakosti, prilagajanje storitev različnim uporabnikom in spreminjanje orga
nizacijskih postopkov lahko povzročijo napetosti. Priseljeni in nepriseljeni prebivalci lahko 
ugotovijo, da imajo nasprotujoče si interese in da se v procesu vključevanja pojavljajo zma
govalci in poraženci med različnimi skupinami priseljencev in avtohtonim prebivalstvom. 
Družbe, v katerih se pojavlja raznolikost, morajo živeti z možnostjo, da se bodo pojavila na



Priročnik o integraciji 9

sprotja, in se naučiti reševati razlike s posredovanjem in pogajanji. Prizadevanje za takšne 
izmenjave se lahko spodbuja z osebnim sodelovanjem in stiki. Odprte komunikacijske poti 
so temelj trajnega dialoga in sodelovanja.

Vsebina druge izdaje priročnika

Poleg tega uvoda ima priročnik štiri poglavja. Pred temi poglavji je splošni pregled postop
kov, ki jih je treba opraviti in zaradi katerih je izmenjava praks pomemben projekt, iz katere
ga je mogoče pridobiti nova koristna spoznanja. Priloga temelji na praksah učečih se organi
zacij in na razvijajočih se evropskih izmenjavah praks vključevanja.

Poglavje 1 o integraciji obravnava, kako postaja vključevanje priseljencev sestavni del obli
kovanja in izvajanja politik, opravljanja storitev in organizacijske kulture na številnih podro
čjih. Kaže, kako vladni in nevladni akterji opravljajo integracijo vključevanja priseljencev, in 
predlaga orodja, ki jim lahko pomagajo pri prilagajanju politik in praks spreminjajoči se 
stvarnosti raznolike družbe.

Poglavje 2 o stanovanjih v mestnem okolju opisuje prakse, katerih cilj je povečati izbiro pri
seljencev glede stanovanj, tako da se odpravljajo ovire pri dostopu in izboljšuje kakovost 
nastanitve. Ti ukrepi imajo v glavnem sicer majhen obseg in so ciljno usmerjeni, se pa izvaja
jo v okviru širših mestnih politik in struktur. Mesta utirajo pot pri razvoju ukrepov v zvezi s 
prenovo mest, mešanim lastništvom in najemništvom, vključujočimi institucijami in stori
tvami ter sporazumevanjem in sodelovanjem. V tem poglavju so primeri praks na teh podro
čjih.

Poglavje 3 o gospodarskem vključevanju proučuje ekonomsko vključevanje priseljencev ter 
zajema zaposlovanje in samozaposlovanje. Raziskuje, kako lahko politike priseljevanja 
usklajujejo ponudbo in povpraševanje na trgu dela ter tako pospešujejo vključevanje prise
ljencev. Nato se posveča ocenjevanju ter pridobivanju znanja in spretnosti med poklicno 
potjo priseljencev na trgu dela v povezavi s formalnimi kvalifikacijami, drugim poklicnim ali 
jezikovnim znanjem in spretnostmi, poznavanjem delovnega življenja in procesom iskanja 
zaposlitve. Poglavje tudi proučuje, kako lahko strategije za odpravljanje diskriminacije in za 
raznolikost spodbujajo enakost na delovnem mestu, ohranjanje zaposlitve in napredovanje 
ter ustvarjajo ozračje, v katerem je raznolikost cenjena. Nazadnje poglavje opisuje načine 
podpiranja podjetnikov iz etničnih skupin s svetovanjem, omogočanjem dostopa do finanč
nih storitev ali vključevanjem v mreže dobaviteljev.

Poglavje 4 o upravljanju vključevanja obravnava strukture, mehanizme, procese in oblike 
sodelovanja, ki sestavljajo okvir za politike in prakse vključevanja. Kaže, kako lahko različni 
akterji, ki sodelujejo pri vključevanju priseljencev, skupaj opredelijo razmerja, ki izkoriščajo 
prednosti in sredstva vseh zainteresiranih strani. To poglavje opisuje načine za usklajevanje 
dejavnosti vključevanja na lokalni ravni. Nato obravnava vrednotenje kot ključni vidik do
brega oblikovanja politik in programov. Nazadnje pa obravnava upravljanje virov in prouču
je vloge različnih javnih in zasebnih akterjev pri financiranju politik in praks vključevanja.
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Primeri in pridobljena nova spoznanja, predstavljeni v tem poglavju, so tesno povezani s ti
stimi iz Poglavja 1. Nudijo dodatna stališča glede nekaterih vprašanj, zastavljenih v okviru 
integracije: Kakšno je pravo razmerje med vodstvom in lastništvom, usklajevanjem in pro
žnostjo? Kateri modeli financiranja so uspešni pri odzivanju na dejanske potrebe in priložno
sti? Kako se učiti iz pozitivnih in negativnih izkušenj ter v skladu s tem prilagajati politike?

V Prilogi I so predlogi za prenos rezultatov programov in projektov vključevanja v priporoči
la glede politik. Tako bi politike bolj temeljile na praksi, s čimer se krepi trajnost praks vklju
čevanja in povečuje podpora politikam vključevanja.

V Prilogi II je naveden seznam nacionalnih kontaktnih točk.



Priročnik o integraciji 11

^Izmenjava dobrih praks in učenje na njihovi podlagi

Organizacije se lahko pri oblikovanju ali izvajanju politik ali uresničevanju dejanskih 
programov in projektov učijo druga od druge, ne glede na to, ali gre za vladne ali ne
vladne agencije, ki delajo na isti ali različni upravni ravni.

Ta proces je sestavljen iz naslednjih korakov:

• podrobno opisati področja politik in programe vključevanja, v zvezi s katerimi bo 
potekala izmenjava, in navesti, kakšni so pričakovani rezultati;

• odločiti se, ali je cilj ponoviti prakse partnerske organizacije, jih prilagoditi svoje
mu položaju ali jih spremeniti in razviti nove prakse skupaj s partnerjem;

• opredeliti enega ali več možnih partnerjev in se uskladiti in dogovoriti glede na
čel, ki bodo urejala proces izmenjave (na primer z zavezanostjo Evropskemu ko
deksu ravnanja ob primerjalnih analizah (European Benchmarking Code of Con
duct) Evropskega sklada za upravljanje kakovosti (EFQM));

• projektu nameniti človeške in druge vire, ustvariti ozračje zavezanosti projektu 
med uslužbenci organizacije in to zavezanost pokazati partnerju (partnerjem);

• določiti program in časovni okvir, imenovati osebje, dogovoriti se o notranji in 
zunanji komunikacijski strategiji, združiti svoje in partnersko osebje ter ustvariti 
skupino za izmenjavo na podlagi usposobljenosti in zaupanja;

• opredeliti podatkovne vire in se dogovoriti, kako se bodo informacije pripravljale, 
obdelovale (zlasti kadar zadevajo zaupne podatke) in izmenjevale. Določiti in 
odpraviti ali obravnavati podatkovne vrzeli;

• opravljati poglobljene izmenjave z obiski na terenu, pripravljati splošno osnovno 
gradivo o politikah vključevanja in podrobne predstavitve o izvajanju programa 
ter oblikovati učno vsebino;

• ugotoviti, v kakšnem obsegu razlike v razmerah vplivajo na pričakovanja glede 
rezultatov politik in praks, pa tudi njihov dejanski vpliv. Razviti skupna merila za 
merjenje uspešnosti in učinkovitosti;

• primerjati politike in prakse ter določiti prednosti in pomanjkljivosti. Poudariti 
bistvene dejavnike uspeha in opredeliti ovire. Opredeliti pridobljena nova spo
znanja in pripraviti priporočila za njihovo uporabo;

• ovrednotiti projekt, deliti rezultate z zainteresiranimi stranmi ter ustrezno prilago
diti politike in prakse.
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Poglavje 1

Integracija vključevanja priseljencev
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Integracija vključevanja priseljencev

To poglavje obravnava, kako postaja vključevanje priseljencev sestavni del obli-
kovanja in izvajanja politik, opravljanja storitev in organizacijske kulture na šte-
vilnih področjih. Kaže, kako vladni in nevladni akterji opravljajo integracijo vklju-
čevanja priseljencev, in predlaga orodja, ki jim lahko pomagajo pri prilagajanju 
politik in praks spreminjajoči se stvarnosti raznolike družbe.

Izraz „integracija“ izvira s področja enakosti spolov in se zaenkrat še ne uporablja v poli
tiki vključevanja po Evropi. Vendar pa uporabno združuje več točk, ki so že nekaj časa 
del razprave o vključevanju:

–  akterji, ki ponavadi sodelujejo pri oblikovanju politik, morajo vključiti vidik vključe
vanja priseljencev v vse politike na vseh ravneh in v vseh fazah;

–  organizacije, ki se ukvarjajo s potrebami družbe kot celote, morajo zagotoviti enak 
dostop do svojih programov in storitev vsem pripadnikom vedno bolj raznolikega 
prebivalstva;

–  včasih je mogoče splošne ukrepe prilagoditi potrebam priseljencev. Včasih so po
trebni začasni ali trajni ciljno usmerjeni ukrepi. Organizacije se lahko naučijo, kako 
usklajevati te vrste ukrepov, po možnosti ob posvetovanju z zainteresiranimi stran
mi, vključno s priseljenci.

$ Integracija načela enakosti spolov je opredeljena v številnih dokumentih, kot je na pri
mer publikacija Sveta Evrope iz leta 1998 Integracija načela enakosti spolov (Gender ma-
instreaming: conceptual framework, methodology and presentation of good practices: final 
report of the Group of Specialists on Mainstreaming).

Cilj „integracije vključevanja priseljencev“ je opredeljen v skupnem osnovnem načelu 
št. 10, ki navaja: „integracijo politik in ukrepov vključevanja v vsa pomembna politična 
delovna področja in upravne ravni ter javne storitve je treba izrazito upoštevati pri spre
jemanju politik in njihovem izvajanju.“ Dopolnilno načelo je skupno osnovno načelo  
št. 6, ki navaja: „z nacionalnimi državljani enakopraven in nediskriminatoren dostop 
priseljencev do institucij ter javnega in zasebnega blaga in storitev je bistveni pogoj za 
boljše vključevanje.“

$

Z
Integracija pomeni, da se politike, ki imajo različne posledice za ljudi, prilagodijo tako, 
da se odpravijo neenakosti in nezadostna zastopanost. Z drugimi besedami – je orodje 
za spodbujanje enakosti. Kot ugotavlja Sporočilo Komisije o „Skupnem programu za 
vključevanje“, so spodbujanje temeljnih pravic, nediskriminacija in enake možnosti za 
vsakogar temeljna vprašanja na področju vključevanja.
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Zakonodaja EU zagotavlja okvir za trdno nacionalno protidiskriminacijsko zakonodajo. Pre
poveduje neposredno in posredno diskriminacijo, napeljevanje k diskriminaciji in nadlego
vanje, omogoča pa pozitivne ukrepe. Ustrezne pobude se razvijajo na vseh vladnih ravneh 
in imajo podporo programov, kot je evropski akcijski program za boj proti diskriminaciji. 
Dobre prakse na področju integracije temeljijo na protidiskriminacijski zakonodaji, ponazar
jajo pa tudi, kako se lahko pravni mehanizmi, kot so postopki posredovanja in pritožb, upo
rabljajo za opredeljevanje problemov in zagotavljanje pravnega varstva v posameznih pri
merih.

Oblikovalci politik, ponudniki storitev in nevladne organizacije, ki so dejavni na številnih 
področjih, morajo kritično razmisliti o svojih dejavnostih. V kakšnem obsegu programi pri
znavajo, rešujejo in načrtujejo posebne potrebe in razmere priseljencev? Je mogoče procese 
in strukture prilagoditi, tako da se izboljša dostopnost za priseljence na podlagi enakosti?

Splošni programi lahko spodbujajo vključevanje priseljencev v okviru dejavnosti, ki so 
usmerjene k družbi kot celoti. Hkrati se pojavljajo posebne potrebe, zaradi katerih bodo 
potrebni dodatni in ciljno usmerjeni ukrepi. To poglavje raziskuje dinamiko integracije kot 
nenehnega izbiranja med splošnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi. V najboljšem primeru se 
dopolnjujejo in skupaj prispevajo k ustvarjanju okolja, ki priseljencem omogoča dostop in 
udeležbo. Akterji v različnih družbenih sektorjih lahko upoštevajo število prizadetih ljudi, čas 
in lastne zmogljivosti, da se odločijo, kdaj uporabiti določeno vrsto ukrepa. Ta merila so po
drobneje preučena v nadaljevanju besedila.

1.1� Vlada

Izziv, s katerim se ukvarja vlada, je uvesti skrb za vključevanje priseljencev v razvoj, izvajanje, 
spremljanje in vrednotenje politik na vseh pomembnih delovnih področjih. Takšna naloga je 
predvsem odvisna od političnih prizadevanj in vodstva z vrha. Hkrati je odvisna od lastništva 
tistih akterjev, ki se morajo spremeniti, da bi sprejeli vključevanje priseljencev.

Na nacionalni ravni lahko za vodstvo poskrbi pristojno ministrstvo ali močna specializirana 
agencija. Na primer, Španija ima državnega sekretarja za priseljevanje in izseljevanje v okviru 
Ministrstva za delo in socialne zadeve; Nizozemska ima ministra za priseljevanje in vključe
vanje v okviru Ministrstva za pravosodje; Danska ima Ministrstvo za zadeve beguncev, prise
ljevanje in vključevanje, Portugalska pa ima visokega komisarja za priseljevanje in etnične 
manjšine. Na lokalni ravni se lahko ustanovi tudi pristojna enota za integracijo v okviru ob
činske uprave.

**



16 Priročnik o integraciji

Integracija vključevanja priseljencev

$

Z

Na Dunaju ima več kot četrtina prebivalstva priseljenske korenine. Leta 2004 je dunajski 
mestni svet ustanovil mestni oddelek za vključevanje in raznolikost (MA17). MA17 podpira 
druge mestne oddelke in sektorje pri izvajanju politik, usmerjenih k raznolikosti, tako da na 
primer sodeluje z območnimi uradi, da bi izboljšali neposredne storitve za raznoliko prebi
valstvo. MA17 na primer spodbuja medsebojno pomoč med območnimi uradi pri zadovo
ljevanju potreb, kot je obravnavanje zapletenih vprašanj v jezikih migrantov, od prošenj za 
obrtna dovoljenja do vprašanj v zvezi s pokojninskimi pravicami.

Skupino MA17 sestavlja 48 oseb in vključuje 20 uslužbencev, ki delujejo v decentraliziranih 
uradih v sedmih različnih delih Dunaja. MA17 si s to neposredno bližino izboljšuje znanje o 
lokalnih skupnostih in združenjih ter o dejanskih razmerah v različnih mestnih četrtih. Skoraj 
dve tretjini uslužbencev MA17 ima priseljenske korenine; mnogi izmed njih so migranti prve 
generacije. Prihajajo iz 14 držav in govorijo več kot 23 jezikov.

Spletna stran: http://www.wien.gv.at/integration/ (v nemščini)

$

Z
Ministrstvo ali enota, ki spodbuja integracijo, lahko uporabi različne tehnike, da pritegne k 
vključevanju priseljencev druge dele vlade. Te tehnike so prikazane na primerih v nadaljeva
nju besedila in ob sklicevanju na splošnega „zastopnika vključevanja“ (to je oseba ali organi
zacija, ki dejansko opravlja določeno dejavnost).

Izkušnje kažejo, da so integracijske prakse bolj učinkovite, če temeljijo na usklajenem politič
nem sporočilu, in sicer da upoštevanje vključevanja priseljencev ni nekaj „izrednega“, ampak 
preprosto del nalog in pristojnosti institucije, ko njene stranke, člani ali zainteresirane strani 
postajajo vedno bolj raznoliki.

Informacijske točke za vključevanje: V vsakem posameznem državnem organu se lahko do
loči upravna enota ali oseba, ki je odgovorna za spodbujanje integracije. Te informacijske 
točke za vključevanje imajo po možnosti politično podporo na najvišji ravni in so redno v 
stikih z zastopnikom vključevanja.

$

Z

Vlada Združenega kraljestva spodbuja ukrepe za raznolikost tako, da je vsak stalni sekretar 
osebno odgovoren za zagotavljanje, da njegov ali njen oddelek v celoti izpolnjuje svoje za
veze glede raznolikosti (stalni sekretar je najvišji državni uslužbenec ministrstva britanske 
vlade, ki je zadolžen za vsakodnevno upravljanje oddelka). Poleg tega je bilo ustvarjenih več 
novih strokovnih delovnih mest in funkcij, da bi pomagali napredovati programu upravlja
nja raznolikosti. Na primer, več visokih državnih uslužbencev je dobilo funkcije zaščitnikov 
raznolikosti (Diversity Sponsors) in zagovornikov raznolikosti (Diversity Champions), da bi 
vodili delo na področju raznolikosti v okviru oddelkov in med oddelki. 

$

Z

**

**
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Presoja predlaganih politik: Zastopnik vključevanja lahko pregleda predlagane politike na 
vseh področjih in posreduje pri ustreznih oddelkih, če so predlogi zaskrbljujoči, kar zadeva 
vključevanje priseljencev. Takšna presoja se lahko opravi tudi v okviru medresorskega odbo
ra ali delovne skupine. Danska, Irska, Poljska in Francija so na primer države članice s takšni
mi odbori.

$

Z

Na Poljskem je ministrski predsednik marca 2005 imenoval medresorsko skupino za vključe
vanje tujcev. Njene naloge so priprava predlogov za spremembe ali ohranitev veljavnih pri
stojnosti na področju družbenega vključevanja priseljencev, usklajevanje medresorskega 
sodelovanja glede družbenega vključevanja priseljencev, dajanje mnenj o zakonodajnih 
projektih, ki spreminjajo določbe o družbenem vključevanju priseljencev, sodelovanje z 
nevladnimi agencijami na tem področju in izmenjava mnenj o trendih in strategijah posa
meznih oddelkov v zvezi z različnimi skupinami priseljencev.

Predsednik skupine je državni sekretar na Ministrstvu za delo in socialno politiko, ki nadzo
ruje Oddelek za socialno varstvo in vključevanje. Člani so predstavniki devetih ministrstev, 
med drugim za kulturo in za zdravje, vključno s predstavnikom vladnega pooblaščenca za 
enake možnosti žensk in moških.

$

$

Z

Nemški zvezni urad za migracije je leta 2005 objavil zvezek „Dejavnosti vključevanja na zve
zni ravni – popis, opravljen v okviru medresorske delovne skupine za vključevanje“. V tem 
seznamu so navedene vse dejavnosti, ki so jih v zvezi z vključevanjem opravila različna mi
nistrstva in agencije na zvezni ravni, vključno s kazalom.

Dejavnosti vključujejo širše programe in posamezne projekte, kampanje, dogodke, razisko
valne projekte in publikacije. Navedene so v obliki preglednice in vsebujejo informacije o 
proračunskih postavkah in zneskih, ciljih, partnerjih, ciljnih skupinah, časovnem okviru, regi
onalni razširjenosti, izvajalskih organizacijah, vrednotenjih itd. Za vsako dejavnost so nave
dene tudi kontaktne osebe.

$

Presoja predlaganih politik lahko vključuje tudi uradne ocene možnih vplivov, katerih cilj je 
predvideti možni vpliv ukrepov na določene skupine, kot so priseljenci. Na primer, z vpogle
dom v prostorsko razporeditev in vzorce gibanja priseljencev lahko ocena vplivov pomaga 
ugotoviti, ali bo tem skupinam sorazmerno koristila nova naložba v javni prevoz. Zastopnik 
za vključevanje lahko svoje strokovno znanje in izkušnje uporabi za to, da svetuje drugim 
oddelkom glede načina opravljanja takšnih ocen, zlasti na področjih, kjer so politike zaplete
ne in so njihove posledice lahko nepredvidene in jih je težko oceniti.

**
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**

$ „Ocene vplivov“ je razvila Evropska komisija kot orodje za obravnavanje učinkov predlaganih 
politik z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika. Kadar ocena vplivov analizira učin
ke politik na določeno področje ali določeno skupino, govorimo o „delni oceni vplivov“.

Takšen primer so ocene vplivov na enakost, ki merijo vpliv pravnih in drugih ukrepov na 
različnih področjih politike na enakost (EQIA). Drugi primeri so ocene vplivov na enakost 
spolov in vključevanje priseljencev, ki analizirajo vpliv splošnih politik na položaj žensk ozi
roma priseljencev.

$

Z
Kazalniki: Zastopnik vključevanja lahko pripravi kazalnike o raznolikosti in vključevanju pri
seljencev, ki vključujejo pristojnosti različnih ministrstev. Ti kazalniki so lahko predmet re
dnega poročanja. Namesto da se zastopnik vključevanja ukvarja s podrobnim načrtovanjem, 
je bolj smiselno, da določi skupne cilje, zagotavlja nasvete, strokovne izkušnje in znanje ter 
spremlja proces. Kazalniki, ki se uporabljajo za merjenje napredka, so torej lahko precej splo
šni, tako da se zadevnemu ministrstvu prepustita glavna odgovornost in izbira metod.

Upravljanje proračuna: Mehanizmi poročanja o kazalnikih vključevanja se lahko povežejo s 
proračunskim ciklusom, tako da postane nadaljnje proračunsko dodeljevanje sredstev odvi
sno od zadovoljivih rezultatov. Parlamentarni odbori lahko nadzorujejo ta proces. Tudi finan
ciranje se lahko uporabi kot spodbuda za pospeševanje integracije. Na primer, sektorjem za 
zdravje ali šolstvo se lahko dodelijo dodatna sredstva za oblikovanje politik, ki bolj upošte
vajo potrebe priseljencev. Sofinanciranje lahko pripomore k skupni odgovornosti za vključe
vanje ob opozarjanju, da je zadovoljevanje potreb priseljencev del osnovnih nalog in pristoj
nosti vseh sektorjev.

$ Vprašanje meril za financiranje kaže, da je včasih razlika med splošnimi in ciljno usmerjenimi 
ukrepi precej majhna. Na primer, vlade držav članic uporabljajo „splošna“ merila (socialno
ekonomska) in „posebna“ merila (usmerjena k priseljencem) pri financiranju ukrepov pod
pore v šolah.

V Združenem kraljestvu program „Excellence in Cities“ (Odličnost v mestih) dodeljuje doda
tno denarno podporo šolam na ogroženih območjih in uporablja kazalnike ogroženosti za 
ocenjevanje potreb. Zaradi sovpadanja etničnih manjšin in ogroženosti v mestnih območjih 
program „Excellence in Cities“ financira 70 % učencev, pripadnikov etničnih manjšin. Pro
gram „Ethnic Minority Achievement Grant“ (Podpora za uspeh etničnih manjšin) financira 
lokalne organe na področju šolstva glede na število učencev, ki jim je angleščina drugi jezik, 
število otrok pripadnikov etničnih manjšin in število učencev, upravičenih do brezplačnih 
šolskih obrokov (kazalnik ogroženosti).

Na Nizozemskem šole z „ranljivimi“ učenci prejemajo dodatno denarno podporo Ministr
stva za šolstvo. Merilo „ranljivosti“ je bilo nedavno spremenjeno z „etničnega porekla“ na 
„stopnjo izobrazbe staršev“, ker so raziskave pokazale, da na učni uspeh bolj vpliva stopnja 
izobrazbe staršev kot etnično poreklo, pa tudi zato, da bi bili posebni ukrepi podpore na 
voljo tudi nizozemskim otrokom s slabim učnim uspehom.

$

Z

**

**

Priročnik o integraciji



*

Priročnik o integraciji

*

19

Na splošno mora izbira porabe sredstev izražati opredeljene prednostne naloge in obvezno
sti politik. Poglavje 4 o upravljanju vključevanja podrobneje obravnava upravljanje virov.

Ozaveščanje: Združenja migrantov in nevladne organizacije za pomoč migrantom imajo 
neposredne izkušnje z neustreznimi politikami in njihovimi posledicami. Opozorijo lahko na 
težave na področjih, kot so zdravstveno varstvo, stanovanjske razmere ali izobraževanje in 
predlagajo izboljšave ustreznim ministrstvom. Zastopnik vključevanja lahko podpre zago
vorništvo takšnih organizacij.

Zastopnik vključevanja lahko naroči tudi raziskavo, ki razkrije pomanjkljivosti storitev in po
skrbi za ozaveščanje drugih oddelkov glede potreb priseljencev. Na primer, na Norveškem je 
oddelek za vključevanje in raznolikost naročil izdelavo študije o sodnih tolmačih. Rezultati 
so pokazali težave glede kakovosti in neodvisnosti tolmačev in Ministrstvo za pravosodje je 
ukrepalo, da bi izboljšalo standarde.

Če obstaja parlamentarni odbor ali skupina za vključevanje priseljencev, lahko prispeva k 
prizadevanjem za integracijo, tako da organizira javne obravnave in poizvedbe, zaprosi za 
dokaze zunanje strokovnjake in pozove vse oddelke, naj izrazijo svojo zavezanost vključeva
nju.

V nemškem mestu Stuttgart oddelek za vključevanje poroča neposredno županu, tako da so 
vprašanja vključevanja na vrhu politične agende. Oddelek za vključevanje ima vlogo tehnič
nega spremljanja upravnih oddelkov in podjetij v lasti mesta ter skrbi za to, da (na primer) 
posredovalnice dela dejavno upoštevajo raznolikost svojih strank. Na ravni oddelkov so za 
izvajanje in vrednotenje politike ter projektov vključevanja odgovorni vodje oddelkov in 
namestniki župana.

Oddelek za vključevanje ima lasten proračun in uvaja vzorčne projekte v sodelovanju s šte
vilnimi partnerji. Ti vzorčni projekti poudarjajo prenos medkulturnega znanja v redni sistem, 
dobro prakso pa potrjuje župan in tako opozarja nanjo. Tehnično spremljanje dopolnjuje 
politično spremljanje, ki ga opravlja mednarodni odbor mestnega sveta; to je svetovalni 
odbor, v katerega je vključenih 13 izvoljenih članov mestnega parlamenta in 12 rezidentov 
strokovnjakov. Rezidenti so pristojni za naslednja področja:
– jezikovno usposabljanje, izobraževanje, šport: 3 sedeži,
– mestni razvoj, kohezija, varnost: 3 sedeži,
– socialne zadeve, mladina, zdravje: 2 sedeža,
– poklicna usposobljenost, zaposlovanje, gospodarstvo: 2 sedeža,
– kultura, dialog med religijami: 2 sedeža.

Mednarodni odbor je pravzaprav bolj strokovna skupina, ki obravnava vsa področja delova
nja, pomembna za vključevanje, kot pa predstavništvo tujih narodnosti. Od leta 2005 uprava 
dvakrat na leto predloži mestnemu svetu poročila o vključevanju. 

$
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1.2� Ponudniki�storitev

Pri integraciji gre tudi za enak dostop do storitev v razmerah, kjer vlada raznolikost. Javni in 
zasebni ponudniki priznavajo raznolikost tako, da ponujajo storitve, ki odražajo nove in dru
gačne potrebe. Te potrebe niso samo kulturne ali jezikovne: vedno večja raznolikost prebi
valstva je pogosto povezana s pojavom gosto naseljenih mestnih območij, v katerih se zara
di njihovega socialnoekonomskega ustroja pojavljajo posebne potrebe pri zagotavljanju 
javnih storitev. Potrebe po varstvu otrok ali zdravstvenih storitvah se bodo v raznolikem in 
gosto naseljenem območju razlikovale od potreb v raznolikem, a manj naseljenem območju. 
Storitve morajo biti zato prilagojene ciljnemu prebivalstvu, pri čemer je treba upoštevati vse 
njegove značilnosti, vključno s prisotnostjo priseljencev ali beguncev.

1.2.1� Opredeljevanje�potreb�in�ovir

Ponudniki storitev uporabljajo različna orodja, da ugotovijo, ali obstoječe storitve primerno 
služijo vsem delom prebivalstva. Eden od načinov za izdelavo takšne ocene je obravnava 
samih storitev: ali se uporabljajo tako, kot je bilo načrtovano, ali pa se uporabljajo neustre
zno, kar kaže na pomanjkljivosti pri sporazumevanju ali na slabo usklajenost med potrebami 
in ponudbo?

$

Z

Strategija „Regional Health Strategy for Ethnic Minorities“ (Regionalna zdravstvena strategi
ja za etnične manjšine), ki jo je leta 2003 razvil irski zdravstveni organ za vzhodno regijo 
(Eastern Region Health Authority), je opredelila prednostna vprašanja v zvezi z uporabniki 
storitev iz etničnih manjšin z obravnavanjem dokazov o neustrezni uporabi zdravstvenih 
storitev.

Veliko povpraševanje na oddelkih za nezgode in urgento je kazalo, da veliko priseljencev 
nima dostopa do informacij o sistemu napotnic, čakalnih seznamih, naročanju in postopkih, 
povezanih z uporabo zdravstvenih storitev. Nizka udeležba v programih predporodne in 
poporodne nege je kazala, da je bila predstavitev programov in gradiv za krepitev zdravja 
neustrezno prilagojena priseljenim uporabnikom. Zato je zdravstvena strategija (poleg dru
gih ukrepov) pozvala k razvoju službe za tolmačenje in vzpostavitvi porodniškega dispan
zerja na terenu.

Spletna stran: http://www.hse.ie (Zdravstveni organ vzhodne regije je bil leta 2005 vključen 
v organ za javno zdravstvo „Health Service Executive“)

$
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Povratne informacije uporabnikov storitev so tudi eden od načinov za ugotavljanje ovir za 
storitve. Treba bi bilo vsaj spremljati in ustrezno obravnavati pritožbe in pripombe glede 
opravljanja storitev. Priseljenci in begunci, ki so uporabniki storitev, se lahko vključijo tudi s 
sodelovanjem v anketah ali raziskovalnih projektih, pri čemer je treba upoštevati, da bo do 
nekaterih oseb težko priti brez posrednika. Pri tem je lahko koristno sodelovanje z združenji 
migrantov in vodji skupnosti ali usposabljanje posameznih pripadnikov skupnosti za ugota
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vljanje (npr.) zdravstvenih potreb. Hkrati se morajo ponudniki storitev zavedati, da pripadni
ki etnične ali kulturne skupine morda nimajo enakih izkušenj s storitvami. Socialnoekonom
ski razred, znanje jezika, pravni status in drugi dejavniki so lahko enako ali celo bolj po
membni.

Projekt SEEM („Services for Elders from Ethnic Minorities, 2003–2006“ – Storitve za ostarele 
pripadnike etničnih manjšin), ki ga je financirala Evropska komisija v okviru akcijskega pro
grama Skupnosti za boj proti socialni izključenosti, je obravnaval dostop ostarelih pripadni
kov etničnih manjšin do storitev na področju zdravstva in socialnega varstva. V okviru pro
jekta so izdelali knjižico primerov dobre prakse in kontrolni seznam za lokalne organe in 
ponudnike storitev.

Eden od primerov dobre prakse, ki ga je predstavil projekt SEEM, je „Leeds Older People’s 
Forum“ (Forum starejših občanov Leedsa), združenje 110 prostovoljnih organizacij, ki zasto
pajo starejše osebe in se ukvarjajo z njimi. Forum je imenoval uslužbenca za podporo pripa
dnikom črnskega prebivalstva in etničnih manjšin ter ustanovil ciljno skupino starejših pri
padnikov etničnih manjšin in njihovih organizacij. Predstavniki ciljne skupine so se na pri
mer sestali z direktorjem socialnih služb Leedsa, da bi z njim razpravljali o novem poslovnem 
načrtu socialnih služb in spremembah glede storitev oskrbe na domu. Tako daje ciljna sku
pina starejšim osebam in njihovim organizacijam možnost, da prispevajo k razvoju storitev, 
in spodbuja samopomoč.

Stik: seem@leeds.gov.uk, spletna stran: http://www.leeds.gov.uk/seem/

$
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Pojav ciljno usmerjenih storitev, ki jih pogosto zagotavljajo nevladne organizacije in organi
zacije za samopomoč priseljencev ali beguncev, je eden od najbolj jasnih kazalnikov neza
dovoljenih potreb.

Ciljno usmerjene storitve upoštevajo posebne okoliščine celo pri majhnih skupinah. Hitro se 
odzovejo na nastale potrebe in jih je pri izvajanju mogoče prilagajati. Ko se večinski ponu
dniki zavejo pomanjkljivih storitev, se pojavi izziv, kako najti ustrezno ravnovesje med ciljno 
usmerjenimi in splošnimi storitvami. Jasna delitev vlog in nalog lahko prispeva k temu, da ne 
prihaja do prekrivanja storitev in neusklajenosti.

1.2.2��Usklajevanje�splošnih�in�ciljno�usmerjenih�ukrepov

Ob upoštevanju stalnega priliva informacij o njihovih ciljnih uporabnikih morajo ponudniki 
storitev presoditi, ali se lahko običajni organizacijski procesi, politike, prakse in strukture 
prilagodijo in ali so potrebni dodatni ukrepi.

Pri sprejemanju takšnih odločitev jim lahko koristi upoštevanje naslednjih dejavnikov:  
časovni okvir, število in zmogljivosti.

**

**
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Časovni�okvir

Ustrezna izbira časovnega okvira je ključni element uspešne integracijske strategije. Prvo 
obdobje po prihodu je ponavadi čas, ko priseljenci in begunci verjetno najbolj potrebujejo 
posebne programe. V nekaterih državah članicah sestavljajo največji delež populacije prise
ljencev in beguncev nedavni prišleki.

Usmerjeni ukrepi, kot so jezikovni tečaji za nove prišleke in uvajalni programi, imajo verjetno 
pomembno vlogo pri politiki glede priseljencev in beguncev. Vendar pa se splošne storitve 
ne izognejo vplivu, saj bodo novi prišleki uporabljali tudi „redne“ storitve, kot so bolnišnice. 
Državam, ki so v zadnjih letih postale zanimive za priseljence, lahko torej koristi hiter začetek 
prizadevanj za integracijo. Posebni programi lahko kratkoročno uspešno rešujejo nekatere 
težave, dolgoročno pa se te težave lahko rešujejo s splošnimi programi.

Število

Pri odločanju, v kakšnem obsegu je treba spremeniti obstoječe storitve, je pomembno števi
lo. Ali naj se organizacija bistveno spremeni, da bi zadovoljila majhno skupino priseljencev 
ali beguncev z zelo posebnimi potrebami (na primer pripadnike zelo majhne jezikovne sku
pnosti v državi gostiteljici ali lokalnem območju)? Morda bi namesto tega lahko oblikovali 
ciljno usmerjene ukrepe. Ti ukrepi lahko potem v celoti zadovoljijo potrebe skupine, ki se ji 
tako ni treba zadovoljiti z morda neustreznim kompromisom. Kadar pa je sprememba zelo 
pomembna za večje število migrantov, bi se moral večinski ponudnik potruditi in jo opravi
ti.

Pri izbiri med splošnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi v danih razmerah se lahko uporabijo 
različna merila. Pomembna sta ustrezna izbira časovnega okvira in število ljudi, na katere 
vpliva določen ukrep. Pri obravnavanju teh dejavnikov bi morala zadevne osebe voditi skrb 
za sorazmernost.

$ Izobraževanje je eno od najpomembnejših področij vključevanja in ima osrednjo vlogo pri 
izboljševanju življenjskih možnosti priseljenih otrok. Na področju izobraževanja je veliko 
primerov integracije; zbrani so, na primer, v publikaciji mreže Eurydice iz leta 2004 „Integra
tion of Immigrant Children into Schools in Europe“ (Vključevanje priseljenih otrok v šole  
v Evropi).

Poročilo Eurydice ugotavlja, da v francoski skupnosti v Belgiji, Nemčiji, Franciji, Švedski in 
Združenem kraljestvu (Angliji) od 5 % do 12 % učencev obiskuje šole, v katerih je več kot 
40 % vpisanih učencev priseljencev. Veliko teh šol se prilagaja v smislu šolskih jedilnikov, 
predpisanih oblačil, učnih ur telesne vzgoje in plavanja, verskih praznikov in drugih vpra
šanj, ki zadevajo vsakdanje življenje. Veliko jih zaposluje tudi svetovalce in/ali uslužbence za 
povezavo doma in šole ter uporablja „medkulturne posrednike“, da bi ustvarili povezave

$

Z
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med domom, šolo in skupnostjo na splošno. Šole lahko ponujajo ali omogočajo poučevanje 
maternega jezika in vključujejo raznolikost v učni načrt, tako da učence poučujejo o drugih 
kulturah in spoštovanju različnosti. Na Švedskem in Finskem imajo priseljeni starši tudi za
konsko pravico do tolmača pri sestankih s šolo.

Spletna stran: http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation? 
pubid=045EN

 

Z
Zmogljivost

Pri odločanju glede uporabe bolj splošnih ali bolj posebnih ukrepov je bistven razmislek o 
zmogljivosti in sposobnosti. Delujeta kot merili kakovosti: ali so večinska organizacija in 
njeni uslužbenci sposobni učinkovito zadovoljevati potrebe priseljencev? Ali morajo še bolj 
razviti svojo medkulturno usposobljenost? Ali so za to na voljo čas in sredstva, ali pa bi bilo 
namesto tega bolje uporabiti usmerjene ukrepe?

Projekt „Migrantfriendly hospitals“ (Migrantom prijazne bolnišnice), ki ga je podprl Gene
ralni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov, je pripravil „vprašalnik glede kakovosti 
migrantom prijaznih storitev“ kot ocenjevalno orodje za bolnišnice.

Vprašalnik ocenjuje migrantom prijazne strukture, kot so službe za tolmačenje, informativ
no gradivo za bolnike migrante, storitve, ki upoštevajo različne kulture (religija, hrana), in 
elemente (kakovostnega) sistema upravljanja, ki omogočajo in zagotavljajo migrantom 
prijazne storitve, npr. vključevanje prijaznosti do migrantov v strateške načrte, načrtovanje 
proračuna in programe za razvoj kadrov.

Spletna stran: http://www.mfheu.net/public/home.htm

$
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V nekaterih primerih se lahko določenim skupinam ponudi ciljno usmerjena pomoč, hkrati 
pa se povečuje medkulturna usposobljenost večinskih služb.

Projekt „Policesol“ je izobraževalni program usposabljanja, ki sta ga skupaj pripravila odde
lek cardiffske policije za splošno varnost in oddelek cardiffskega okrajnega sveta za prosti 
čas in vseživljenjsko učenje. Projekt Policesol (ESOL je kratica izraza „English for Speakers of 
Other Languages“ (angleščina za govorce drugih jezikov) in zagotavlja jezikovno podporo 
posameznikom, ki ne govorijo angleško.

Ta projekt združuje učne ure pri učiteljih ESOL in posredovanje območnih policistov ter pri
pravnikov. Policijsko osebje se z udeleženci pogovarja o zadevah, kot so puščanje otrok sa
mih doma ali v parku, vožnja brez dokumentov, nasilje v družini ali nadlegovanje zaradi ra
sne pripadnosti.

$
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Zaradi tega projekta sodelujoči pripadniki etničnih manjšin bolj zaupajo policiji, imajo pa 
tudi priložnost, da delajo kot prostovoljci ali pomožni policisti brez polnih pooblastil (Police 
Community Support Officers). S tem se je izboljšal etnični profil policije.

Policisti, ki so sodelovali pri predavanjih, tudi menijo, da so zanje praktične izkušnje z več
etničnimi skupinami zelo dragocene. Zdaj bolje razumejo težave, s katerimi se srečujejo 
priseljenci, takšne izkušnje pa se jim zdijo bolj učinkovite kot uradno „usposabljanje na po
dročju raznolikosti“.

Spletna stran: http://www.cardiff.gov.uk

$
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Prva izdaja Priročnika o vključevanju (Poglavje 2) je vsebovala številne primere za načine 
razvoja medkulturne usposobljenosti, pri čemer organizacije postanejo „odprte in vključujo
če“. Primeri v prvi in v tej izdaji poudarjajo, da mora biti zagotavljanje storitev podprto z do
brim znanjem o priseljenih strankah ali uporabnikih: zgodovina naselitve, profil glede na 
starost in spol, jezikovne potrebe, kulturne in verske prakse ter kakršne koli ovire glede do
stopa do storitev in/ali izkušenj s storitvami. To lahko priseljencem pomaga pri dostopu do 
večinskih storitev.

Znanje o uporabnikih, ki so priseljenci ali begunci, je mogoče pridobiti na različne načine: z 
analizo in pridobivanjem podatkov, z dajanjem prednosti medkulturni usposobljenosti pri 
izbiranju, z usposabljanjem in vrednotenjem osebja, z vključevanjem zunanjih strokovnja
kov, s posvetovanjem s skupinami prebivalstva ali posamezniki in z učenjem iz ciljno usmer
jenih pobud.

1.2.3��Povezovanje�ljudi�in�institucij

Pri integraciji gre za to, da ljudje spremenijo institucije, s katerimi sodelujejo kot delavci, 
uporabniki ali druge zainteresirane strani. Institucije, ki so pripravljene sodelovati in upošte
vati povratne informacije, bodo lažje ugotovile področja, na katerih ni dosežen enak dostop, 
in ponudniki storitev, ki si prizadevajo za storitve, prilagojene posameznikom, bodo lažje 
dosegli preoblikovanje stališč, potrebnih za uspešno integracijo.

Nasprotno so lahko ponudniki storitev, ki niso blizu svojim uporabnikom, počasni pri ugota
vljanju potreb priseljencev. Priseljenci se morda ne zavedajo razpoložljive ponudbe, če je 
večinski ponudnik neprilagodljiv ali sovražen. Lahko se zgodi, da se spremembe sicer doga
jajo, vendar niso učinkovito oglaševane.

Nevladne organizacije lahko delujejo kot posredniki in pomagajo spremeniti sliko, ki jo ima
jo drug o drugem ponudniki in uporabniki storitev. Na primer, podporne skupine lahko 
vplivajo na to, kar priseljenci vedo o storitvah in pričakujejo od njih.

**
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Integracija združuje vidik socialne pravičnosti in učinkovitosti. Oba vidika bi se morala izra
žati v načinu, na katerega se integracija opredeljuje in izvaja. Drugače povedano, učinkovito 
izvajanje politike in pazljivo upoštevanje vprašanj glede enakosti bi morala biti združena. 
Čeprav so nekateri potrebni mehanizmi precej tehnični, gre pri integraciji v bistvu za „spre
minjanje čustev in dojemanja“ in ustvarjanje družbe, ki se zaveda raznolikosti in jo upošte
va.

Še zlasti je pomemben odnos uslužbencev v institucijah za opravljanje storitev, ki morajo 
svoje delovne postopke prilagoditi raznolikosti. Jih je mogoče spodbuditi, da bi poslušali 
uporabnike, presodili svoje metode in nadgradili svoje znanje?

Včasih se odnosi s strankami poslabšajo zaradi delovnega pritiska uslužbencev. Lahko se 
zgodi, da zlasti uslužbenci, ki so v neposrednem stiku s strankami, takrat ko imajo največ 
dela, ne bodo mogli ali ne bodo pripravljeni nameniti dodatnega časa priseljenim strankam. 
V Belgiji je zvezna vlada uvedla program medkulturnega posredovanja, s katerim finančno 
podpira medkulturne posrednike ali koordinatorje v približno petdesetih belgijskih bolni
šnicah. Program temelji na storitvah, ki jih zagotavlja dvajset prostovoljnih organizacij po 
vsej državi.

Spletna stran: http://www.cofetis.be
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Politična volja je ena od gonilnih sil integracije. Bolj so politične organizacije in organi pove
zani s priseljenci, bolj dejavni bodo pri prizadevanju za integracijo.

Tukaj se lahko postavi vprašanje volilne pravice za priseljence na lokalni ravni, saj se večina 
storitev opravlja na lokalni ravni. Pogosto storitve financira občina in odločitve o načinu 
opravljanja teh storitev se sprejemajo na lokalni ravni. Kot ugotavlja skupno osnovno načelo 
št. 9, udeležba priseljencev v demokratičnem procesu, vključno s sodelovanjem na volitvah, 
volilno pravico in članstvom v političnih strankah, pospešuje vključevanje in jo je treba čim
bolj spodbujati.

1.3�� Nevladne�organizacije

V dinamičnem razmerju med splošnimi in ciljno usmerjenimi storitvami nevladne organiza
cije in večinski ponudniki storitev razvijajo spremenljive vzorce sodelovanja. Za njih so lahko 
značilni dopolnjevanje ali konkurenčnost, usklajenost ali podvajanje, preglednost ali neu
činkovitost. Izziv je graditi na podlagi skupnih interesov in ustreznih prednostih, da se ustva
ri razmerje, v katerem je mogoče enakovredno partnerstvo.

Nevladne organizacije so ponavadi ustanovljene zaradi določenega namena ali interesa, na 
primer, kadar se zdi, da pri vladni politiki ali zagotavljanju storitev obstajajo vrzeli. Pogosto 
zagotavljajo ciljno usmerjene storitve posebnim skupinam priseljencev ali beguncev. Te 
storitve se včasih obravnavajo kot kratkoročne „rešitve za premostitev vrzeli“, ker so ponava
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di projektne in odvisne od časovno omejenih donatorskih sredstev. Ključna skrb nevladnih 
organizacij je trajnost. Lahko ciljno usmerjene dejavnosti večinske ponudnike pripravijo do 
tega, da se iz njih kaj naučijo? Bodo vprašanja priseljencev in beguncev vključena v dolgo
ročno načrtovanje?

Naslednja študija primera kaže, kako pomembni so „pogoji sodelovanja“ med nevladnimi 
organizacijami in večinskimi službami. Kako je mogoče zgraditi organizacijske mostove, 
tako da se uporabnikom zagotovijo najboljše storitve, organizacije pa lahko ohranijo svojo 
identiteto?

$
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Svetovalna služba za begunce na Madžarskem
– Nevladna organizacija Menedék – madžarsko združenje za migrante – je bila ustanovljena 

leta 1995 kot civilna pobuda s finančno podporo UNHCR.
– Leta 1998 je organizacija Menedék začela projekt, ki ga je financiral UNHCR in katerega cilj 

je bil posredovanje med uporabniki in vladnimi ali občinskimi ponudniki storitev. Med 
projektom je organizacija Menedék ugotovila, da se večinske službe niso učinkovito lotile 
številnih primerov. Zato je uvedla lastno svetovalno službo za begunce.

– Za svetovalno službo so izvedele večinske agencije in so tja začele pošiljati vedno več 
uporabnikov – beguncev.

– V obdobju 2002–2003 je UNHCR ukinil finančno podporo. Organizacija Menedék je nato 
brez uspeha poskušala zbuditi zanimanje za to storitev pri večinskih ponudnikih storitev. 
Predlog, da naj bi se večinske agencije same ukvarjale z begunci in priseljenci, organizaci
ja Menedék pa bi delovala kot „pomožni center“, ni bil sprejet.

– Leta 2005 je organizacija Menedék razvila sistem „upravljanja primerov“, v katerem ima 
nalogo usklajevanja in posredovanja med uporabniki begunci in ponudniki storitev. Eden 
od ciljev organizacije Menedék je bilo priznanje njenega položaja ter strokovnega znanja 
in izkušenj na politični ravni. 

$

Z
Ciljno usmerjene dejavnosti, namenjene priseljencem, so ključni vir znanja za večinske orga
nizacije. Oblikovalci politik morajo dejavno pridobivati informacije od prostovoljnih in druž
benih organizacij, ki so v neposrednem stiku s posameznimi skupinami.

Informacije se lahko zbirajo z naročanjem kvalitativnih študij ali z neposrednim posvetova
njem z zadevnimi strokovnimi delavci. Lahko se organizirajo seminarji dobre prakse za ciljno 
usmerjene pobude, na katerih se srečajo izvajalci ciljno usmerjenih ukrepov in osebje iz 
agencij, ki se še ne ukvarjajo z integracijo vključevanja priseljencev. Kjer ciljno usmerjene 
dejavnosti financira država, se lahko izvajalskim organizacijam naroči, naj pri svojih ocenje
valnih poročilih upoštevajo izmenjavo izkušenj. Poročila lahko, na primer, vključujejo po
glavje o „pridobljenih novih spoznanjih za večinske agencije“. V tem okviru je treba ocene 
sprejemati kot koristno priložnost za pridobivanje znanja. Nadalje so obravnavane v Poglav
ju 4 tega priročnika.

**
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Nevladne organizacije, vključno z združenji migrantov, lahko neodvisno od posebnih pro
jektov postanejo „centri strokovnega znanja in izkušenj“ in izkoristijo svoje znanje o skupno
stih, tako da postanejo vodje usposabljanja in svetovalci za večinske ponudnike storitev ali 
vladne organe. Lahko pripravijo tudi gradiva za redne učne načrte, namenjene uslužbencem 
javne uprave, socialnim delavcem itd. Povpraševanje po takšnih dejavnostih se bo verjetno 
povečalo, saj je medkulturno znanje vedno bolj cenjeno.

Nevladne organizacije se lahko ukvarjajo tudi z zagovorništvom in kampanjami. Z usmerja
njem pozornosti na posamezne vidike vključevanja priseljencev prispevajo k ohranjanju 
profila tega vprašanja. Glede na dobro prakso bi morale vlade priznati različne vloge nevla
dnih organizacij, kot so zagovorništvo, zagotavljanje storitev, kot je tolmačenje, ali zagota
vljanje informacij in omogočanje dialoga. Financiranje vseh vidikov njihovih dejavnosti lah
ko podpre avtonomnost nevladnih organizacij in izraža prizadevanja vlad za sporazumeva
nje in dejavno vključenost kot ključnih elementov vključevanja priseljencev.
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Poglavje�1:� Sklepi

1. Oblikovalci politik, ponudniki storitev in nevladne organizacije, ki so dejavni na števil
nih področjih, morajo kritično razmisliti o svojih dejavnostih. V kakšnem obsegu progra
mi priznavajo, rešujejo in načrtujejo posebne potrebe in razmere priseljencev? Je mo
goče procese in strukture prilagoditi, tako da se izboljša dostopnost za priseljence na 
podlagi enakosti?

2. Izkušnje kažejo, da so integracijske prakse bolj učinkovite, če temeljijo na usklajenem 
političnem sporočilu, in sicer da upoštevanje vključevanja priseljencev ni nekaj „iz 
rednega“, ampak preprosto del nalog in pristojnosti institucije, ko njene stranke, člani  
ali zainteresirane strani postajajo vedno bolj raznoliki.

3. Ponudniki storitev uporabljajo različna orodja, da ugotovijo, ali obstoječe storitve pri
merno služijo vsem delom prebivalstva. Eden od načinov za izdelavo takšne ocene je, 
da si ogledamo storitve same: ali se uporabljajo tako, kot je bilo načrtovano, ali pa se 
uporabljajo neustrezno, kar kaže na pomanjkljivosti pri sporazumevanju ali na slabo 
usklajenost med potrebami in ponudbo?

4. Ciljno usmerjene storitve upoštevajo posebne okoliščine tudi majhnih skupin. Hitro se 
odzovejo na nastale potrebe in jih je pri izvajanju mogoče prilagajati. Ko se večinski 
ponudniki zavejo pomanjkljivih storitev, se pojavi izziv, kako najti ustrezno ravnovesje 
med ciljno usmerjenimi in splošnimi storitvami. Jasna delitev vlog in nalog lahko pri
speva k temu, da ne prihaja do prekrivanja storitev in neusklajenosti.

5. Ob upoštevanju stalnega priliva informacij o njihovih ciljnih uporabnikih morajo ponu
dniki storitev presoditi, ali se lahko običajni organizacijski procesi, politike, prakse in 
strukture prilagodijo, ali pa so potrebni dodatni ukrepi.

6. Pri izbiri med splošnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi v danih razmerah se lahko uporabi
jo različna merila. Pomembna sta ustrezna izbira časovnega okvira in število ljudi, na 
katere vpliva določen ukrep. Pri obravnavanju teh dejavnikov bi morala zadevne osebe 
voditi skrb za sorazmernost.

7. Znanje o uporabnikih, ki so priseljenci ali begunci, je mogoče pridobiti na različne nači
ne: z analizo in pridobivanjem podatkov, z dajanjem prednosti medkulturni usposoblje
nosti pri izbiranju, z usposabljanjem in vrednotenjem osebja, z vključevanjem zunanjih 
strokovnjakov, s posvetovanjem s skupinami priseljencev ali posamezniki in z učenjem 
iz ciljno usmerjenih pobud.

8. Nevladne organizacije lahko delujejo kot posredniki in pomagajo spremeniti sliko, ki jo 
imajo drug o drugem ponudniki in uporabniki storitev. Na primer, podporne skupine 
lahko vplivajo na to, kar priseljenci vedo o storitvah in pričakujejo od njih.
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9. Še zlasti je pomemben odnos uslužbencev v institucijah za opravljanje storitev, ki mora
jo svoje delovne postopke prilagoditi raznolikosti. Jih je mogoče spodbuditi, da bi po
slušali uporabnike, presodili svoje metode in nadgradili svoje znanje? 

10. Politična volja je ena od gonilnih sil integracije. Bolj so politične organizacije in organi 
povezani s priseljenci, bolj dejavni bodo pri prizadevanju za integracijo.

11. Ciljno usmerjene dejavnosti, namenjene priseljencem, so ključni vir znanja za večinske 
organizacije. Oblikovalci politik morajo biti dejavni pri pridobivanju informacij od pro
stovoljnih in družbenih organizacij, ki so v neposrednem stiku s posameznimi skupina
mi.
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Stanovanja v mestnem okolju
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Stanovanja so bistvenega pomena za posameznike, družine in skupnosti ter so odlo-
čilni dejavnik pri spodbujanju vključevanja. To poglavje opisuje prakse, katerih cilj je 
povečati stanovanjsko izbiro priseljencev, tako da se odpravljajo ovire pri dostopu in 
izboljšuje kakovost stanovanjskih razmer. Ti ukrepi imajo v glavnem sicer majhen ob-
seg in so ciljno usmerjeni, se pa izvajajo v okviru širših mestnih politik in struktur. V 
nekaterih evropskih mestih ima trenutno več kot polovica prebivalcev priseljenske 
korenine, zaradi česar nastajajo nove razmere, za katere je značilna raznolikost. Ta-
kšna mesta pogosto utirajo pot pri razvoju ukrepov v zvezi s prenovo mest, mešanim 
lastništvom in najemništvom, vključujočimi institucijami in storitvami ter sporazume-
vanjem in sodelovanjem, kar lahko prispeva k boljšemu življenjskemu okolju za ve-
dno bolj raznoliko prebivalstvo.

$ Skupno osnovno načelo št. 7 zagotavlja okvir za umestitev stanovanjskih politik v vključeva
nje priseljencev. Glasi se: „Pogosto vzajemno delovanje priseljencev in državljanov države 
članice je temeljni mehanizem za vključevanje. Skupni forumi, medkulturni dialog, izobraže
vanje o priseljencih in kulturah priseljencev ter spodbudne življenjske razmere v mestnih 
okoljih krepijo vzajemno delovanje priseljencev in državljanov držav članic.“

$

Z
2.1� Povečanje�stanovanjske�izbire�priseljencev

Priseljenci, tako kot vsi prebivalci, oblikujejo strategije glede nastanitve na podlagi svojih 
potreb in priložnosti, ki jih ponuja okolje. Politike bi si morale prizadevati za povečanje nji
hove izbire z zagotavljanjem enakih možnosti na stanovanjskem trgu, kar zadeva dostop in 
kakovost.

Dostop�do�stanovanj

Veliko priseljencev doživlja neposredno in posredno diskriminacijo na stanovanjskem trgu. 
Lahko se zgodi, da nekateri lastniki sploh niso pripravljeni prodati ali oddati stanovanj prise
ljencem. Drugi lahko zahtevajo previsoke najemnine in are, ne sprejmejo porokov ali zahte
vajo nepotrebno dokumentacijo in priporočila. Zaradi težav pri dostopu do zasebnih stano
vanj je povpraševanje po socialnih najemniških stanovanjih med priseljenci pogosto veliko. 
Vendar pa socialnih najemniških stanovanj ni dovolj in čakalni seznami so dolgi. Prikrajša
nost in diskriminacija, ki prizadevata priseljence in manjšine v petnajstih starih državah čla
nicah EU, sta zabeleženi v publikaciji Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobi
je (EUMC) iz leta 2005 „Migrants, Minorities and Housing: Exclusion, Discrimination and Anti-
Discrimination in 15 Member States of the European Union“ (Migranti, manjšine in stanovanja: 
izključenost, diskriminacija in preprečevanje diskriminacije v 15 državah članicah Evropske uni-
je), ki temelji na nacionalnih poročilih kontaktnih točk EUMC.

**
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Zakonodaja Skupnosti določa enako obravnavo rezidentov za daljši čas in državljanov, kar 
zadeva dostop do blaga in storitev, ter ščiti pred diskriminacijo na podlagi rasne in etnične 
pripadnosti pri zagotavljanju blaga in storitev (vključno s stanovanji).

Na področju zagotavljanja storitev, vključno s stanovanji, se lahko bolj intenzivno uporablja 
zakonodaja, ki prepoveduje diskriminacijo.

Uporaba protidiskriminacijske zakonodaje v Franciji  
Zadeva: Hamida in Audrey Brahmia, Kazensko sodišče v Grenoblu, 14. september 2004

V tej zadevi je sodišče obsodilo lastnika zemljišča zaradi rasne diskriminacije na podlagi 
člena 2252 Kazenskega zakonika, ker ni hotel prodati parcele zaradi rasnih razlogov. Potem 
ko je lastnik sprejel ponudbo za prodajo parcele, ni hotel do konca opraviti prenosa in je tr
dil, da se boji težav s sosedi, ker je kupec „Arabec“. Potem ko je zahteval kopijo kupčevega 
poročnega lista, da bi preveril njegovo „primerno vedenje“, fotografije s poroke, da bi ocenil 
njegovo obnašanje, in zahteval višjo ceno ter zmanjšal prodajno površino zemljišča, še ve
dno ni hotel opraviti prenosa in je sprožil tehnična vprašanja ter vprašanja glede nepremič
ninskega prava in prava lastninskih razmerij in tako preprečil dokončno prodajo.

Kazensko sodišče v Grenoblu je obsodilo lastnika zemljišča, a se je ta pritožil zoper odločitev. 
27. oktobra 2005 je pritožbeno sodišče izrečeno kazen zvišalo na šest mesecev pogojno in 
6 000 eurov denarne kazni ter zahtevo, da se obsodba objavi v rubriki za nepremičnine v 
dveh večjih lokalnih časopisih in v najpomembnejši publikaciji nepremičninskega sektorja 
„la Revue Bleue“.

„European Antidiscrimination Law Review, Zv. št. 3“, april 2006, str. 66.  
Spletna stran: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/aneval/ 
legnet_en.htm

$

Z
Določbe glede stanovanj so ponavadi razpršene po več različnih zakonih in določajo, pogo
sto v zapletenem jeziku, katere so pravice in obveznosti stanovanjskih lastnikov in stanoval
cev.

Stanovanjski kodeksi ravnanja lahko razložijo v praktičnem smislu, kaj pomeni stanovanjska 
zakonodaja v praksi.

Kodeksi ravnanja glede enakosti na stanovanjskem področju imajo lahko štiri širše cilje:
a) določiti standarde za doseganje enakosti in zagotavljati praktična navodila za prepre

čevanje nezakonite rasne diskriminacije in doseganje enakih možnosti na področju 
stanovanj in storitev, povezanih s stanovanji;

b)  pomagati stanovanjskim organizacijam in drugim, ki imajo dolžnosti v skladu z določ
bami o stanovanjih in prostorskem načrtovanju iz različnih nacionalnih zakonov, pri 
razumevanju njihovih obveznosti in pravic;

$

**

**
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c)  pomagati pravnikom in drugim svetovalcem pri svetovanju strankam ter pomagati so
diščem in sodnim organom pri razlagi pravnih konceptov in

d)  zagotoviti, da so vsi, ki nameravajo sprožiti sodni postopek, dobro seznanjeni z zakono
dajo in dobro prakso na področju stanovanj in storitev, povezanih s stanovanji.

$
Z

Za neposredno in posredno podporo priseljencem je mogoče uporabiti vrsto ukrepov.

Lahko se zagotovi praktična pomoč v obliki priporočila najemodajalcem, are ali jamstva za 
plačilo najemnine. V Španiji večina regionalnih načrtov za priseljevanje in vključevanje zdaj 
vsebuje programe, v okviru katerih javna ustanova zagotavlja najemodajalcu jamstvo, da bo 
najemnina plačana, morebitna škoda pa popravljena. Katalonska vlada je ustanovila mrežo 
socialnih stanovanj (Red Bolsa de Vivienda Social), ki zagotavlja tehnična in pravna jamstva, 
splošno stanovanjsko zavarovanje in posojila za aro.

Seznam instrumentov, ki so bili uspešno preskušeni na lokalni ravni za zagotavljanje podpo
re priseljencem pri najemanju ali nakupu stanovanja, je predstavljen v študiji italijanskega 
inštituta CENSIS, ki jo je naročilo Ministrstvo za delo in socialno politiko v okviru akcijskega 
programa Skupnosti za boj proti diskriminaciji. Študija je izbrala 99 storitev in jih razvrstila v 
različne kategorije: informacije in usmerjanje; posredovanje; gospodarjenje z nepremičnina
mi ali nakup stanovanj; gradnja ali obnova objektov; jamstveni skladi in posojila. Štirje pri
meri so predstavljeni kot najboljše prakse: program za obnovo četrti Stadera v Milanu, „Un 
tetto per tutti“ iz Perugie, zadruga „Nuovo Villaggio“ iz Padove in agencija za najem stano
vanj iz Riminija. Z razširjanjem teh praks na nacionalni in evropski ravni se ukvarjajo italijan
ska vlada in drugi akterji.

$ Primer: „Un tetto per tutti“  
Projekt: „Un Tetto per Tutti“ se je razvil v umbrijski regiji in se nato razširil na lombardijsko 
regijo.

Bodoči lastniki, priseljenci in Italijani, gradijo ali prenavljajo objekte na zemljišču, ki ga zago
tavljajo občine. Strokovnjaki in lokalna združenja usklajujejo projekt in zagotavljajo logistič
no in tehnično podporo, vključno z dostopom do posojila.

Od leta 2001 je bilo zgrajenih 52 novih objektov in v projektu je sodelovalo 72 družin, od 
katerih je polovica priseljencev. V prihodnosti lahko bančna posojila in najemnine, ki jih 
plačujejo priseljeni delavci, prispevajo k temu, da postane projekt bolj samozadosten.

CENSIS, „Housing Policies and Services for Immigrants in Italy, English Summary“, Rim,  
november 2005, str. 38–40.

$

Z
Priseljenci in nepriseljene osebe z nizkimi in nerednimi dohodki se spopadajo z omejeno 
izbiro in ovirami glede mobilnosti na stanovanjskem trgu. Te razmere včasih otežuje vpraša
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nje pravnega statusa priseljencev. Na primer, osebam z dovoljenji za začasno prebivanje se 
lahko zgodi, da ne morejo izpolniti zahteve glede „ustreznih stanovanjskih razmer“, ki je 
osnovni pogoj za status rezidenta za daljši čas, ker najemodajalci nočejo oddajati brez zago
tovljenega dovoljenja za bivanje za celotno pogodbeno obdobje. Podobno lahko organi 
oblasti zahtevajo od prosilca za združitev družine, naj predloži dokazilo o bivališču, ki velja 
za običajno za primerljivo družino v tej regiji in izpolnjuje veljavne splošne zdravstvene in 
varnostne standarde.

Zahteve v zvezi s prebivališčem je treba ocenjevati glede na njihovo usklajenost s stanovanj
skimi politikami in njihov vpliv na položaj priseljencev na stanovanjskem trgu.

Kakovost�stanovanjskih�razmer

Cenovno dostopna stanovanja včasih niso preveč kakovostna. Na primer, nekatera od povoj
nih stanovanjskih naselij, ki so bila zgrajena v več državah članicah, je poškodovala voda, 
imajo težave z izolacijo, delovanjem dvigal ali druge težave, povezane z gradbenimi materi
ali. Tudi manjše posesti so lahko slabo vzdrževane, zlasti kadar najemodajalci, ki jih oddajajo 
priseljencem, ne opravljajo potrebnih popravil. Nekateri priseljenci in begunci so odvisni od 
neustreznih stanovanj, ki so lahko zanemarjena ali celo nevarna.

Nacionalni in lokalni organi oblasti si morajo prizadevati za odkrivanje resnih težav glede 
kakovosti stanovanj, pobude pa utemeljiti na podlagi zanesljivih podatkov o stanovanjskih 
razmerah priseljencev. Za ta namen se lahko uporabijo sistematične raziskave. Te raziskave 
bi bile lahko oblikovane tako, da bi omogočile evropsko primerjavo in določanje evropskega 
standarda.

Lastniki se lahko spodbujajo, da bi izboljšali kakovost svojih posesti in jih hkrati ponudili 
priseljencem. Na primer, italijanska občina Scicli (provinca Ragusa, Sicilija) ponuja prispevek 
do višine 50 % stroškov za prenovo in popravila tistim najemodajalcem, ki privolijo, da bodo 
oddajali te posesti priseljencem po dogovorjenih nizkih cenah vsaj pet let. Od te pobude 
ima koristi približno 15 družinskih skupnosti, za občino pa predstavlja naložbo v višini 
50 000 eurov. 

$

Prilagajanje stanovanjske izbire potrebam priseljencev je eden od vidikov kakovosti stano
vanjskih razmer. V več državah članicah cenovno dostopna stanovanja ne ustrezajo dejstvu, 
da so lahko družine priseljencev ali beguncev večje od povprečja. Na primer, na Švedskem 
so velika stanovanja skoraj izključno na voljo samo v starih zasebnih zgradbah, katerih na
kup ali najem je drag. V nekaterih primerih neskladje med stanovanjskimi potrebami in po
nudbo povzroča, da v stanovanjih živi preveč oseb, kar je povezano z boleznimi dihal, drugi
mi zdravstvenimi težavami in socialnimi težavami. V Združenem kraljestvu je bila opravljena 
študija o „stanovanjskih izkušnjah muslimanov“ na podlagi podatkov iz popisa. Pokazala je, 
da skoraj 42 % muslimanskih otrok živi v prenapolnjenih bivališčih, v primerjavi z 12 % celo
tnega prebivalstva.

**

**
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Novo zgrajena socialna stanovanja lahko upoštevajo različne potrebe priseljencev ali be
guncev, tako da so na primer zagotovljena stanovanja za večje družine. Obstoječe stano
vanjske enote se lahko prilagodijo ob posvetovanju s priseljenimi najemniki in zagotovijo se 
lahko dodatne storitve, kot so skupne pralnice, strešni vrtovi ali skupne satelitske antene. Na 
primer, Sozialbau AG na Dunaju, stanovanjsko naselje, kjer je pol prebivalcev tujcev (iz različ
nih držav), pol pa Avstrijcev, podpira življenje v skupnosti s takimi pobudami.

Stanovanjske družbe, ki si dejavno prizadevajo izboljšati storitve za priseljene stranke, bodo 
bolj uspešno zadovoljevale njihove potrebe in želje. Stanovanjske družbe lahko za ta namen 
zagotovijo usposabljanje svojim uslužbencem ali zaposlijo osebje s priseljenskimi korenina
mi.

$

Z

V Združenem kraljestvu so številna stanovanjska združenja za „pripadnike črnskega prebi
valstva in etničnih manjšin“ specializirana za zagotavljanje stanovanjskih storitev svoji ciljni 
skupini. Na primer, združenje „Ashram Housing Association“ je največje združenje za pripa
dnike črnskega prebivalstva in etničnih manjšin v regiji West Midlands. Je lastnik in upravi
telj 727 domov, večina (543) jih je v Birminghamu. Devetinštirideset odstotkov najemnikov 
tega združenja je Azijcev, 27 odstotkov je belcev, 13 odstotkov je črncev in 8 odstotkov jih je 
mešanega porekla. Glavni cilj združenja je zadovoljevanje potreb predvsem, a ne izključno, 
črnskega prebivalstva in etničnih manjšin.

Več kot 20 odstotkov premoženja združenja so velika družinska bivališča s štirimi ali več 
spalnicami (do največ sedem spalnic). Združenje Ashram ima tudi vrsto stanovanj s strokov
no podporo za zadovoljevanje potreb starejših Azijcev in žensk, ki bežijo pred nasiljem v 
družini, ter projekt duševnega zdravja za azijske ženske.

Po ugotovitvah nedavnega poročila revizijske komisije je 75 odstotkov članov upravnega 
odbora in 71 odstotkov višjih uslužbencev združenja Ashram pripadnikov črnskega prebi
valstva ali etničnih manjšin. Na splošno 100 uslužbencev tega združenja ustreza demograf
skemu profilu svoje skupnosti in organizacija vodi seznam jezikovnega znanja uslužbencev, 
da zadovoljuje potrebe po tolmačenju. Štirideset odstotkov pogodbenih sodelavcev zdru
ženja tudi prihaja iz organizacij črnskega prebivalstva in etničnih manjšin.

Združenje „Ashram Housing Association Limited“, spletna stran: http://www.ashramha.org.uk 
Poročilo „Housing inspection report“, spletna stran: http://www.auditcommission.gov.uk. 

 

2.2� Integracije�v�mestnem�okolju

Mnoga evropska mesta imajo območja, kjer prevladuje revščina in ki so pogosto ločena od 
drugih delov mesta. Velikokrat imajo visok delež priseljenega prebivalstva. Na priseljence, 
tako kot na druge prebivalce, vplivajo oddaljenost od formalnega trga dela, pomanjkanje 
objektov zasebnega sektorja, kot so trgovine in banke, visoko povpraševanje po javnih sto

**
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ritvah in njihova slaba kakovost, stopnja kaznivih dejanj in antisocialnega vedenja ter slab 
ugled, ki so značilni za ogrožena območja. Poleg tega lahko prostorska koncentracija pov
zroči izolacijo priseljencev od družbe v širšem smislu in zmanjša možnosti za učenje jezika, 
zlasti za otroke.

Politike in prakse si prizadevajo za preprečevanje socialne izključenosti in segregacije, zna
čilnih za ogrožena območja. Hkrati lahko okrepijo pozitivne vidike, ki jih občuti veliko prise
ljenih prebivalcev: podpora prek socialnih, družinskih in etničnih mrež, možnosti, ki jih po
nuja etnični trg dela, hitra pomoč novim prišlekom in navzočnost etničnih združenj.

V naslednjih odstavkih so navedeni primeri v zvezi s prenovo mest, mešanim lastništvom in 
najemništvom, vključujočimi institucijami in storitvami ter sporazumevanjem in sodelova
njem. Čeprav je fizična infrastruktura pomembna, bi morale politike, ki upoštevajo dobro 
prakso, poudariti tudi družbene, gospodarske in kulturne vidike. Trgovine, zdravstveni do
movi, verski in kulturni centri ter druge institucije in storitve so potrebni za delovanje me
stnega območja. Odnosi med spoloma so pomembni pri oblikovanju vzajemnega delovanja 
v mestnem okolju in pobude, prilagojene glede na spol, imajo lahko velik vpliv.

Cilji politik za ogrožena območja morajo biti združljivi s širšim urbanističnim načrtovanjem 
in urbanistični koncepti morajo dajati prednost gradnji „mostov“ med mestnimi četrtmi. 
Kakršno koli neenakost pri zagotavljanju storitev na različnih območjih je treba obravnavati 
kot prednostno nalogo.

Prenova�mest

Programi prenove so ponavadi namenjeni natančno razmejenim območjem mest. Pogosto 
so precejšnja finančna naložba za prenovo in posodobitev fizične infrastrukture. S takšnimi 
ukrepi je mogoče bistveno izboljšati dobro počutje prebivalcev, saj je za umazanijo, smeti in 
obremenitev s hrupom pogosto kriva arhitektura. Izboljšave v stanovanjskih naseljih lahko 
vključujejo predelavo balkonov in teras za večjo zasebnost, preprečevanje odmevanja na 
dvoriščih in hodnikih, zunanjo osvetlitev, zadostne površine za odlaganje odpadkov s pogo
stim odvozom in rednim zbiranjem kosovnih odpadkov. Neuporabljene vrzeli med stavbami 
se lahko uredijo, bivalna območja, vključno z vhodi, igrišči in drugim poljavnimi območji, se 
lahko jasno označijo.

Infrastrukturni programi lahko vključujejo tudi naložbo v prometne povezave, na primer s 
širjenjem omrežja podzemne železnice ali z novo železniško postajo na posameznem obmo
čju. Dostop do mobilnosti je bistven za prebivalce revnih območjih in jih lahko poveže s 
pretokom virov, blaga in storitev v mestu.

Programi prenove mest pogosto povzročijo velike spremembe v življenjskem okolju prebi
valcev četrti. Najbolje je, če načrtovanje poteka s sodelovanjem in se upošteva udeležba 
priseljenih prebivalcev. Uslužbenci stanovanjske družbe lahko neposredno sodelujejo s sta

**
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novalci, tako da navezujejo osebne stike na vsakdanjih krajih srečanj, kot so trgovine, bari, 
vrtci ali verski objekti. Bolj organizirano sodelovanje pogosto vključuje precejšnje vlaganje v 
priprave in krepitev usposobljenosti.

$

Z

Nizozemski FORUM: pobuda „Social Olympics“

Pobuda „Social Olympics“ se uporablja na območjih, kjer se opravljajo dolgoročni gradbeni 
načrti, vključno z rušenjem stavb in obvezno selitvijo ljudi. „Social Olympics“ je konferenčna 
metoda, ki je bila razvita zato, da se določenim skupinam zagotovi enakovredna vloga pri 
sprejemanju odločitev.

Pri metodi „Social Olympics“ so udeleženci razdeljeni v pet skupin ali „krogov“: oblikovalci 
politik, strokovni delavci (na primer socialni delavci), prebivalci, politiki in nevpleteni stro
kovnjaki (npr. akademiki ali osebe iz drugega mesta/območja). Na konferenci vsaka skupina 
najprej oblikuje mnenje v svojem krogu. Nato so obveščeni o mnenjih drugih in dobijo pri
ložnost, da svoje mnenje spremenijo. Nato se združijo, da bi poskusili doseči soglasje o 
prednostnih nalogah pri dolgoročnih gradbenih načrtih. Ta metoda daje prebivalcem, ki 
imajo manj izkušenj v javnih razpravah, možnost, da izoblikujejo mnenje, preden morajo 
„tekmovati“ z drugimi. Po izkušnjah FORUMA je možnost prispevanja v bolj zaščitenem in 
ožjem okolju preverjen način za povečevanje udeležbe določenih skupin.

Tako obširna posvetovanja zahtevajo precejšnje priprave in naložbe v visoko kvalificirano 
predsedujoče osebje. Vendar pa so pri urbanističnem načrtovanju vložki pogosto visoki in 
vložena sredstva upravičujejo trud, vložen v posvetovanje, zaradi katerega bodo rešitve 
verjetno bolj ustrezne, sprejete in nazadnje bolj gospodarne. Na primer, FORUM je organizi
ral konferenco po metodi „Social Olympics“ v mestu Arnhem (Malburgen), kjer je potekala 
obnova segregiranih sosesk in je bil proračun za „spremljajoče“ socialne metode 1 milijon 
eurov.

Spletna stran: http://www.forum.nl

 

Mešano�lastništvo�in�najemništvo

V več državah članicah ima načelo mešanega lastništva pomembno vlogo pri stanovanjskih 
politikah. Zasebnim nosilcem projektov ali lastnikom, ki vlagajo v območja, kjer prevladujejo 
socialna stanovanja, se lahko omogočijo davčne ali druge spodbude. Nova gradnja se lahko 
izkoristi za združevanje različnih vrst stanovanj po različnih cenah in z različnimi vrstami la
stništva. Obstoječa socialna stanovanja se lahko tudi porušijo, da bi se zgradila zasebna sta
novanja. Kjer so združena lastniška in socialna stanovanja, je treba v skladu z dobro prakso 
med njimi ohraniti čim manjše arhitekturne razlike. Takšen primer so Helsinki, kjer se načelo 
mešanja pri načrtovanju stanovanjskih območij uporablja od leta 1960.
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V Združenem kraljestvu lahko urbanistični organi uporabijo oddelek 106 Zakona o prostor
skem načrtovanju iz leta 1990, da od nosilcev projektov zahtevajo, naj prispevajo k cenovno 
dostopnim stanovanjem ali drugim javnim objektom, kot so šole ali parki, s čimer se izraža 
širši vpliv dejavnosti na področju novih zasebnih stanovanj. Tako se je razvila nova stano
vanjska dejavnost, ki združuje stanovanja po tržnih cenah in cenovno dostopna stanova
nja. 

$

Po nekaterih ugotovitvah so zasebna stanovanja v mešanih mestnih območjih privlačna za 
priseljence srednjega razreda, ker so ponavadi bolj dostopna kot stanovanja v drugih obmo
čjih in jim omogočajo, da ostanejo v bližini svojih družin. S ponujanjem različnih stanovanj
skih možnosti v različnih življenjskih obdobjih lahko takšne skupnosti z mešanim lastni
štvom prispevajo k širitvi stanovanjske izbire priseljencev.

Ena oblika politike mešanja zadeva sestavo najemnikov stanovanj v javni lasti. Koliko lahko 
občine (ali drugi vladni akterji) vplivajo na te procese, je odvisno od upravnih in lastniških 
struktur. Spodbude so lahko koristne: na primer, v Hamburgu se študentom, ki se preselijo 
na območje, kjer živijo v glavnem priseljenci, dodelijo subvencije za najemnino. Pri praksah, 
ki si prizadevajo za mešano strukturo prebivalcev v socialnih stanovanjih, je treba paziti, da 
se izognejo diskriminaciji. Na primer, stanovanjska združenja lahko zaradi cilja, da bi prepre
čile kopičenje priseljencev, obravnavajo poreklo kandidatov kot eno od izbirnih meril.

Ker stanovanjska vprašanja neposredno vplivajo na zasebno življenje posameznikov in dru
žin, je treba biti pri posegih na tem področju še posebej pazljiv na spoštovanje zasebnosti, 
vključevanje posvetovanja s prizadetimi osebami in preprečevanje diskriminacije.

Vključujoče�institucije�in�storitve

Veliko praks, katerih cilj je spodbujanje vključevanja na območjih, kjer je veliko priseljencev, 
se osredotočajo na dostopnost in odzivnost lokalnih institucij in storitev. Zlasti v mestih z 
visoki odstotkom priseljenega prebivalstva so uprave v soseskah pogosto prisotne na enem 
kraju, kjer se opravlja več nalog hkrati. Takšne prakse državljanom približujejo občinske sto
ritve, upravam pa omogočajo, da se neposredno lotijo reševanja vprašanj, ki se pojavljajo.

V mnogih četrtih z raznolikim prebivalstvom so šole postale javne ustanove, ki imajo najra
zličnejše povezave z drugimi lokalnimi akterji iz javnega, zasebnega ali nevladnega sektorja. 
Dobrodelne ustanove ali nevladne organizacije lahko ponujajo večerna predavanja v pro
storih šol, vključno z otroškim varstvom. Tudi združenja rezidentov ali društva migrantov 
lahko uporabljajo šole kot kraj za srečanja. Občinske uprave lahko dosežejo „bližnje upravlja
nje“ tako, da za stik z rezidenti uporabljajo šole. Vključijo se lahko tudi lokalna podjetja, tako 
da na primer dajo učencem možnost, da jih obiščejo v okviru dejavnosti ob izbiri poklica.

**
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Šola Karlschule v nemškem mestu Hamm je tesno povezana z življenjem soseske. Na primer, 
učenci so pomagali obnoviti lokalno igrišče in šolsko športno društvo organizira plese za 
lokalno mladino. Šola je tudi sodelovala pri paradah ob 750. obletnici četrti. V učilnici za 
gospodinjstvo potekajo tečaji šivanja za turške ženske. Tudi zunanji partnerji so dejavni v 
šoli: na primer, vodje projektov iz dobrodelne organizacije Arbeiterwohlfahrt ponujajo po
klicno svetovanje, Karitas vodi popoldansko otroško varstvo v šoli in občinska služba za 
urejanje parkov pomaga ozeleniti šolsko streho.

Spletna stran: http://www.karlschule.schulnetz.hamm.de/

Karlschule je eden od primerov najboljše prakse, naveden v publikaciji fundacije Schader 
„Immigrants in the City“ (Priseljenci v mestu), ki je del širšega projekta, posvečenega druž
benoprostorskemu vključevanju priseljencev v Nemčiji. Projekt financira Zvezno ministrstvo 
za šolstvo in raziskovanje in traja od januarja 2004 do avgusta 2006. Drugi partnerji so DST 
(Nemška zveza mest), GdW (Nemška zveza stanovanjskih in nepremičninskih združenj), Difu 
(Nemški urbanistični inštitut) in InWIS (Inštitut za stanovanjsko gospodarstvo, nepremičnine 
ter mestni in regionalni razvoj Univerze v Bochumu v Porurju).

V zbirki najboljših praks publikacije „Immigrants in the City“ je skupaj proučenih 232 projek
tov in zbranih 136 obširnih opisov projektov. Od teh 136 projektov je bilo 28 opredeljenih 
kot najboljše prakse.

Zbirka opisuje „vrste projektov“, ker imajo pobude veliko skupnih lastnosti. Na primer, veliko 
projektov se ukvarja z ustvarjanjem lahko dostopnih točk za srečanja, pošiljanjem reziden
tov k ustreznim službam ali dajanjem prostora lokalnim združenjem.

Spletna stran: http://www.schaderstiftung.de/docs/immigrants_in_the_city.pdf

 

Šole v soseskah se lahko uporabijo kot kraji za vključevanje in izobraževanje za sosesko kot 
celoto – vključno z odraslimi.

Tudi javne knjižnice lahko postanejo kontaktne točke za skupnost, tako da ponujajo doda
tne dejavnosti in programe.

$

Z

V okviru programa URBAN sta dve javni knjižnici v danskem mestu Aarhus ponujali tečaje 
računalništva za rezidente iz soseske brez domačega dostopa do računalnika. Posebej so se 
osredotočili na priseljene ženske in druge skupine, ki nimajo časa ali sredstev za pridobiva
nje osnovnega računalniškega znanja.

Osemnajstmesečni program, ki se je začel maja 2003, je ponujal usposabljanje za uporabo 
osebnega računalnika in osnove uporabe interneta, usposobil pa je tudi izbrane udeležence 
za „vodje računalništva“, ki lahko poučujejo druge. Junija 2004 je bilo ustanovljeno združe
nje vodij računalništva. Rezidentom je projekt poleg samega računalniškega znanja prinesel 
večje možnosti za udeležbo.

Spletna stran: http://www.urbanbydel.dk

 

**
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Občine lahko dopolnijo dejavnosti posameznih organizacij na področju približevanja in 
igrajo vlogo pri povezovanju priseljencev z lokalnimi skupinami in združenji.

Nemško mesto Münster pomaga nemškim etničnim družinam (Aussiedler), da si poišče 
jo prebivališče, potem ko zapustijo zbirni center, in jih podpira pri vključevanju v življenje 
skupnosti v novih soseskah.

Družine se najprej srečajo z občinskim socialnim delavcem. Skupaj sestavijo osebne profile 
na podlagi izobrazbe in poklicnih izkušenj, dejavnosti v skupnosti pred migracijo, poznava
nja lokalnih objektov ter poklicnih in socialnih ciljev ter interesov. Na podlagi teh profilov 
napravijo seznam ustreznih lokalnih institucij in organizacij, s katerimi je treba stopiti v stik. 
V to so vključena športna društva, župnije, mladinska društva itd. Priseljenci z občino sklene
jo pogodbo o vključevanju in se zavežejo, da se bodo dvakrat na teden udeleževali srečanj s 
socialnim delavcem. Pravzaprav so srečanja bolj pogosta, zlasti v začetem obdobju.

V letu 2004 je pomoč pri iskanju prebivališča dobilo 21 družin. Nedavno vrednotenje je po
kazalo, da je bila skupina priseljencev, vključenih v ta projekt, po skoraj dveh letih približno 
2,5krat bolj dejavna na trgu dela kot kontrolna skupina. Posamezniki v projektni skupini so 
se tudi zdeli bolj vpleteni v proces vključevanja in so si manj želeli vrnitve. Münster zdaj na
črtuje širitev projekta na druge (bolj raznolike) skupine migrantov.

Pobuda je del projekta Interreg – IIIa, v okviru katerega Münster sodeluje z nizozemskim 
mestom Enschede in regijo Twente. Nizozemski in nemški projektni partner vzporedno raz
vijata svoje programe in si nenehno izmenjujeta izkušnje.

Spletna stran: http://www.muenster.de/stadt/zuwanderung/interreg.html

$

Z
Sporazumevanje�in�sodelovanje

Pogosto vzajemno delovanje priseljencev in prebivalcev države članice je temeljni mehani
zem za vključevanje. Veliko lokalnih praks ima za cilj vzpostavitev bolj uspešnega in manj 
konfliktnega vzajemnega delovanja s krepitvijo občutka pripadnosti soseski in spreminja
njem dojemanja znotraj in zunaj ogroženih sosesk. Po evropskih krajih in mestih se izvajajo 
manjši in večji projekti za spodbujanje sporazumevanja in reševanje napetosti. Lahko se na 
primer zagotovi posredovanje med priseljenimi in nepriseljenimi stanovalci glede vprašanj, 
kot so propadanje zgradb, nasilje in nevarnost nasilja. Rezidenti, vključno z mladino, se lahko 
usposobijo na področju tehnik reševanja konfliktov.
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$ Na Portugalskem je bil leta 2001 vzpostavljen projekt „Escolhas“ za vključevanje mladine 
druge in tretje generacije, s katerim so se odzvali na pojav nasilja v petdesetih težavnih so
seskah, vključno z ropi, v katere je bilo vpletenih veliko migrantov druge in tretje generaci
je.

Po pregledu leta 2003 se je projekt s preprečevanja nasilja osredotočil na vključevanje in se 
začel ukvarjati z vprašanji, kot so občutek pripadnosti, posledice zakonodaje o državljanstvu 
in spoštovanje družinske/izvirne kulture. Ciljna starost je zdaj od 6 do 19 let, z možnostjo 
vključitve mladine do 24. leta. Ni nujno, da so projekti namenjeni migrantom, vendar se vsi 
vodje projektov usposabljajo na področju medkulturnosti prek elektronskega tečaja. Na
men tega je bil vzpostaviti praktično skupnost in pripraviti vodje projektov v skupnostih, 
kjer zaenkrat še ni priseljencev, se pa lahko pojavijo v prihodnosti.

Pri predložitvi projektnega predloga morajo sodelovati vsaj trije partnerji, vključno s šolami 
in drugimi organizacijami. V drugi fazi je program prejel 500 vlog, od katerih jih je bilo izbra
nih 80 in so prejele finančno podporo v višini 60 000 eurov na leto. Projekt bo trajal do leta 
2009.

 

$ Mesto Rotterdam si z vrsto pobud prizadeva za krepitev medsebojnih vezi med prebivalci in 
njihovih vezi z mestom.

• Projekt „Mixen aan de Maas“ povezuje nove in stare prebivalce mesta in jih podpira pri 
izvajanju skupnih dejavnosti. Projektna skupina zagotavlja „združbam“ predloge za 
dejavnosti in jim krije manjše stroške.

• Akcijski načrt „Islam in vključevanje“, ki ga je razvil Urad za socialno vključevanje (Pro
jectbureau Sociale Integratie), je proces, v katerega je bilo od oktobra 2004 vključenih 
že približno 8 000 oseb. Načrt „Islam in vključevanje“ se je razvijal s strokovnimi sreča
nji, nizom „notranjih“ razprav med muslimani (v glavnem Turki, Maročani in Somalci)  
v Rotterdamu, informativnimi srečanji o islamu, namenjenimi vsem prebivalcem Rotter
dama, in devetimi javnimi razpravami, v katerih so lahko sodelovali vsi. Teme razprav so 
temeljile na notranjih razpravah in strokovnih srečanjih, vključevale pa so:
– občutek „mi in oni“ med muslimani in nemuslimani,
– vrednote in norme v ustavni državi in islamu,
– položaj žensk/enakost spolov/homoseksualnost,
– islam kot nova religija v Rotterdamu/cerkev in država,
– izobraževanje in ekonomski položaj,
– varnost in terorizem.

Iz razprav je nastalo gradivo za „socialno listino“ Rotterdama, katere osnutek trenutno pri
pravlja mestni izvršilni organ. Za zbiranje podpore tej listini bodo organizirane razprave na 
ravni sosesk z muslimanskimi in nemuslimanskimi meščani Rotterdama.
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$ • Namen projekta „Mensenbieb“ (ljudska knjižnica) je spodbujati stike med različnimi 
skupinami ljudi in jih pripraviti, da spregovorijo o svojih predsodkih. Skupina prosto
voljcev z različnimi kulturnimi in etničnimi koreninami se zbere in ponudi „v najem“ 
zainteresiranim osebam. Srečanja lahko potekajo v različnih okoljih: v potujoči knjižnici, 
baru, šoli itd., odvisno od posamezne ciljne skupine. Table in nalepke, na katerih so na
pisani predsodki kot „tujci se nočejo vključiti“ in „muslimani so skrajneži“, spodbujajo 
javnost, da se vključi v dialog o predsodkih, sreča z različnimi prostovoljci in preveri 
njihovo mnenje. Na petih festivalih so našteli več kot 1 000 obiskovalcev „knjižnice“. 
Projekt se trži na ustvarjalen in gospodaren način, zaradi česar se mediji zelo zanimajo 
zanj, zamisel pa se razširja. 

 Spletna stran: http://www.mensenbieb.nl. 

 

Z
Nekateri projekti se ukvarjajo predvsem z vzajemnim delovanjem na javnih krajih, kot so 
ulice, trgi in parki. Priseljenci v evropskih mestih pogosto ponovno oživijo javne kraje, kot so 
parki, vendar lahko način, na katerega uporabljajo te kraje, tudi velja za drugačnega. Na 
Dunaju se je mestna uprava odzvala tako, da usposablja in plačuje „oskrbnike žarov v parkih“ 
s priseljenskimi koreninami, ki ob nedeljah in praznikih v parkih pomagajo pri sporazumeva
nju priseljenih in nepriseljenih uporabnikov.

Skupne dejavnosti lahko prispevajo k spodbujanju stikov med prebivalci in rasti „soseške 
identitete“. Na primer, v stanovanjskih naseljih ali gosto naseljenih soseskah se lahko napra
vi prostor za „vrtove za vključevanje“, kjer lahko prebivalci sodelujejo pri skrbi za prostor in 
rastline.

Sodelovanje v združenjih in podpornih skupinah lahko prispeva, da se priseljeni prebivalci v 
večji meri zavedajo svojih zmožnosti. Na primer, združenja stanovalcev se ponavadi ukvarja
jo z vprašanji glede prenove in skupnimi pravili. Včlanijo se lahko vsi stanovalci ob plačilu 
manjše članarine. Obstoječe javne ustanove, kot so šole, se lahko uporabljajo kot kontaktne 
točke za samoorganizacijo.

V šoli Nytorpsskolan v Hammarkullenu, predmestju Göteborga, je 450 učencev, starih od 6 
do 16 let. Večini od njih švedščina ni materni jezik. Nemir in neurejene razmere v razredih so 
spodbudile nekatere starše, da so se bolj vključili v šolsko dogajanje. Po enoletni pripravljal
ni fazi se je okrožni odbor leta 2001 odločil, da bi šola Nytorpsskolan lahko ustanovila „svet 
staršev“ – šolski svet, kjer imajo večino starši.

Svet je formalno odgovoren za odločitve v zvezi s švedščino kot drugim jezikom, poučeva
njem maternega jezika, ustvarjanjem dobrega delovnega okolja za učence, oblikami sode
lovanja med domom in šolo ter drugimi temami. Vendar pa svet nima pravice do sprejema
nja odločitev glede šolskega osebja ali financ.

$
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Svet staršev zelo vpliva na šolo. Starši lahko vplivajo na dogajanje v šoli in svet staršev dobro 
sodeluje s svetom učencev, ki je tudi dejaven. Nekateri starši menijo, da jim je zaradi sodelo
vanja zrasel ugled pri otrocih, saj bolje poznajo švedsko šolo in lahko vplivajo nanjo. Po 
drugi strani se jim zdi, da so precej omejeni, ker svet nima pravice do finančnih odločitev.

Gre za projekt v okviru programa URBACT. Na podlagi teme „mesta, priseljenci in etnične 
manjšine“ se je na tematskem seminarju programa URBACT, ki je potekal v Palermu oktobra 
2005, zbralo 16 predstavnikov evropskih mest in 13 projektov URBACT.

Spletni strani: http://www.urbact.org, http://hem.passagen.se/nytorpsskolan

$

Z
Izkušnje kažejo, da se priseljenci pogosteje vključujejo, če so člani skupine (npr. starši), kot 
pa posamezniki. Skupine na podlagi etničnih korenin lahko tudi olajšajo vključevanje, tako 
da povečujejo samozavest posameznikov, ker jim dajejo možnost, da razpravljajo o zadevah 
s kolegi in dosegajo soglasje.

Ker velik delež priseljencev ali beguncev v soseski pogosto zagotavlja „kritično maso“, ki je 
potrebna za ustanovitev etničnega združenja, lahko prostorska koncentracija včasih pozitiv
no vpliva na udeležbo in vključevanje, zlasti priseljenih žensk.

2.3�� Izmenjava�dobrih�praks�na�stanovanjskem�področju

Ker je veliko praks na področju stanovanj in vključevanja v mestih lokalnih, je zlasti po
membno, da se vzpostavijo dobri mehanizmi za izmenjavo lokalnih izkušenj in zamisli.

Oblikovalci nacionalnih politik, uslužbenci lokalne uprave in druge zainteresirane strani iz 
vseh družbenih sektorjev lahko črpajo iz znanja, ki ga vsebujejo zbirke najboljših praks, razi
skovalni programi ali formalizirane mreže za te zadeve.

Priročniki so lahko koristni, zlasti kjer so izkušnje z raznolikostjo na lokalnem območju še 
precej nove ali kjer vključevanje do sedaj ni bilo prednostna naloga.

$ V Estoniji je fundacija za vključevanje neestonskih prebivalcev leta 2003 začela projekt za 
izboljšanje upravne sposobnosti lokalnih uprav glede obravnave vprašanj vključevanja na 
lokalni ravni. Projekt je nastal zato, ker je imelo malo lokalnih uprav dolgoročne akcijske 
načrte v zvezi z vključevanjem. Fundacija je pripravila priročnik za lokalne državne usluž
bence, s katerimi je bil v okviru raziskave opravljen tudi pogovor.

Lokalne uprave so bile razdeljene na tri podskupine:
a) tiste z višjim deležem neestonskega prebivalstva od povprečja;
b) tiste z nižjim deležem neestonskega prebivalstva od povprečja, vendar višjim kot 5 %, in

 

**

**
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$ b) tiste z nižjim deležem neestonskega prebivalstva od povprečja, vendar višjim kot 5 %, in
c) tiste z nižjim deležem neestonskega prebivalstva od 5 %.

Priročnik je vseboval primere prakse različnih lokalnih organov ter primere iz drugih držav, 
in sicer Litve, Švedske, Danske, Italije in Nemčije.

Strokovno znanje in izkušnje se lahko pridobivajo tudi pri specializiranih organizacijah, ki 
lahko svetujejo lokalnim akterjem glede na potrebe.

Na Nizozemskem se širša pobuda za socialno kohezijo posveča tudi urbanistični politiki in 
vključevanju.

V tem okviru prejema organizacija FORUM državna finančna sredstva za vzdrževanje „pisar
ne za občinsko politiko vključevanja“. Ta pisarna podpira državne uslužbence na lokalnih 
upravah pri razvoju in izvajanju politike vključevanja. Strokovnjaki svetujejo glede posame
znih problemov, ki se pojavljajo na lokalnih ravni. Hkrati pa lahko državni uslužbenci prek 
interaktivne spletne strani razpravljajo o težavah, s katerimi se srečujejo. 

$

Mreže zagotavljajo priložnost za redno izmenjavo dobrih praks. Na evropski ravni omogoča
jo tudi učinkovito povezavo med lokalnimi izkušnjami in mehanizmi politik EU, kot so proces 
družbenega vključevanja in drugi programi politik ali financiranja.

Številne mreže se posvečajo povezavi med vključevanjem priseljencev in stanovanjskim 
vprašanjem. Njihovi člani so med drugim regije (ERLAI); regije in občine (CEMR); občine, lo
kalni organi in nevladne organizacije (Quartiers en Crise); večja urbana središča (Eurocities) 
ali organizacije za socialna stanovanja (CECODHAS).

V obdobju 2004–2006 sta mreži CECODHAS in Eurocities skupaj organizirali niz treh semi
narjev o vključevanju in stanovanjskem vprašanju. Seminarji so potekali v Amsterdamu, 
Stockholmu in Aarhusu. Seminar v Stockholmu aprila 2005 je na primer obravnaval „vključe
vanje z izboljševanjem stanovanjskih razmer in zavedanja lastnih sposobnosti“ in združil 
udeležence iz organizacij za socialna stanovanja, mestno upravo in druge zainteresirane 
strani.

Spletni strani: http://www.eurocities.org, http://www.cecodhas.org 

$

Z
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Poglavje�2:� Sklepi

1. Priseljenci, tako kot vsi prebivalci oblikujejo strategije glede nastanitve na podlagi svo
jih potreb in priložnosti, ki jih ponuja okolje. Politike bi si morale prizadevati za širitev 
njihove izbire z zagotavljanjem enakih možnosti na stanovanjskem trgu, kar zadeva 
dostop in kakovost.

2. Na področju zagotavljanja storitev, vključno s stanovanji, se lahko bolj intenzivno upo
rablja zakonodaja, ki prepoveduje diskriminacijo.

3. Stanovanjski kodeksi ravnanja lahko razložijo v praktičnem smislu, kaj pomeni stano
vanjska zakonodaja v praksi.

4. Zahteve v zvezi s prebivališčem je treba ocenjevati glede na njihovo usklajenost s stano
vanjskimi politikami in njihov vpliv na položaj priseljencev na stanovanjskem trgu.

5. Nacionalni in lokalni organi oblasti si morajo prizadevati za odkrivanje resnih težav 
glede kakovosti stanovanj, pobude pa utemeljiti na podlagi zanesljivih podatkov o sta
novanjskih razmerah priseljencev. Za ta namen se lahko uporabijo sistematične raziska
ve. Te raziskave bi bile lahko oblikovane tako, da bi omogočile evropsko primerjavo in 
določanje evropskega standarda.

6. Stanovanjske družbe, ki si dejavno prizadevajo izboljšati storitve za priseljene stranke, 
bodo bolj uspešno zadovoljevale njihove potrebe in želje. Stanovanjske družbe lahko 
za ta namen zagotovijo usposabljanje svojim uslužbencem ali zaposlijo osebje s prise
ljenskimi koreninami.

7. Politike in prakse si prizadevajo za preprečevanje socialne izključenosti in segregacije, 
značilnih za ogrožena območja. Hkrati lahko okrepijo pozitivne vidike, ki jih občuti 
mnogo priseljenih prebivalcev: podpora prek socialnih, družinskih in etničnih mrež, 
možnosti, ki jih ponuja etnični trg dela, hitra pomoč novim prišlekom in navzočnost 
etničnih združenj.

8. Cilji politik za ogrožena območja morajo biti združljivi s širšim urbanističnim načrtova
njem in urbanistični koncepti morajo dajati prednost gradnji „mostov“ med mestnimi 
četrtmi. Kakršno koli neenakost pri zagotavljanju storitev na različnih območjih je treba 
obravnavati kot prednostno nalogo.

9. Ker stanovanjska vprašanja neposredno vplivajo na zasebno življenje posameznikov in 
družin, je treba biti pri posegih na tem področju še posebej pazljiv, da spoštujejo zaseb
nost, vključujejo posvetovanje s prizadetimi osebami in se izogibajo diskriminaciji.

10. Šole v soseskah se lahko uporabijo kot kraji za vključevanje in izobraževanje za sosesko 
kot celoto – vključno z odraslimi.
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11. Izkušnje kažejo, da se priseljenci pogosteje vključujejo, če so člani skupine (npr. starši), 
kot pa posamezniki. Skupine na podlagi etničnih korenin lahko tudi olajšajo vključeva
nje, tako da povečujejo samozavest posameznikov, ker jim dajejo možnost, da razpra
vljajo o zadevah s kolegi in dosegajo soglasje.

12. Ker je veliko praks na področju stanovanj in vključevanja v mestih lokalnih, je zlasti po
membno, da se vzpostavijo dobri mehanizmi za izmenjavo lokalnih izkušenj in zamisli.
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To poglavje proučuje gospodarsko vključevanje priseljencev in zajema zaposlovanje 
ter samozaposlovanje. Najprej se ukvarja z dovolitvijo vstopa in s tem, kako lahko 
modeli priseljevanja spodbudijo usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu 
dela. Nato se posveča ocenjevanju in pridobivanju znanja in spretnosti med poklicno 
potjo priseljencev na trgu dela v povezavi s formalnimi kvalifikacijami, drugim poklic-
nim ali jezikovnim znanjem in spretnostmi, poznavanjem delovnega življenja in pro-
cesom iskanja zaposlitve. Poglavje tudi proučuje, kako lahko strategije za odpravlja-
nje diskriminacije in za raznolikost spodbujajo enakost na delovnem mestu, ohranja-
nje zaposlitve in napredovanje ter ustvarjajo ozračje, v katerem je raznolikost cenjena. 
Nazadnje poglavje opisuje načine podpiranja podjetnikov iz etničnih skupin s sveto-
vanjem, omogočanjem dostopa do finančnih storitev ali vključevanjem v mreže doba-
viteljev.

$ To poglavje temelji zlasti na skupnem osnovnem načelu št. 3, ki se glasi: „zaposlovanje je 
ključni del procesa vključevanja in je bistvenega pomena za udeležbo in prispevanje prise
ljencev v družbi gostiteljici ter za ozaveščanje o takem prispevanju“. Skupna osnovna načela 
št. 5 o izobraževanju, št. 6 o dostopu do institucij, blaga in storitev, in št. 9 o udeležbi, tudi 
določajo okvir za razpravo o ekonomskem vključevanju. 

 

Evropske vlade dosledno opredeljujejo vključevanje priseljencev na trg dela kot eno svojih 
ključnih prednostnih nalog na področju vključevanja. In sicer zato, ker imajo v številnih drža
vah priseljenci, tudi in predvsem mladi priseljenci ter ženske, nesorazmerno slabe rezultate, 
kar zadeva stopnje zaposlenosti in nezaposlenosti, plače ali zaposlenost glede na usposo
bljenost. Hkrati pa so priseljenci tudi del delovne sile, s katero si Evropa in njene države čla
nice prizadevajo doseči „lizbonske cilje“. Priseljevanje in vključevanje priseljencev sta vklju
čena v program za delovna mesta in rast, ne le ker sta poseben izziv za zastavljene cilje, am
pak ker lahko prispevata k temu, da se dosežejo.

3.1�� �Od�dovolitve�vstopa�do�integracija�na�trg�dela:��
usklajevanje�ponudbe�in�povpraševanja

Pravila v zvezi z dovolitvijo vstopa se lahko obravnavajo kot izhodišča vključevanja, ki dolo
čajo odločilne pogoje za proces vključevanja.

Trenutno veljajo v 25 državah članicah različna pravila za dovolitev vstopa. Več držav se ve
dno bolj posveča ekonomski migraciji, uporabljajo pa mešanico različnih modelov izbire:

–  model „človeškega kapitala“, ki vključuje ocenjevanje možnih priseljencev na podlagi 
meril, za katera vlade menijo, da dobro napovedujejo dolgoročen gospodarski uspeh;

–  model „na podlagi potreb delodajalcev“, ki upošteva dejansko zaposlitev, in ne možne, 
ter poveže potrebe delodajalcev s posameznimi kandidati za priseljence;

**
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–  model „pomanjkanja“, ki opredeli posamezna območja ali poklice, za katere lahko de
lodajalci pridobijo kadre na svetovnem trgu delovne sile.

Češko Ministrstvo za delo in socialne zadeve izvaja program vodene migracije „Dejavna izbi
ra tujih delavcev“. Lahko se prijavijo državljani Bolgarije, Hrvaške, Kazahstana, Belorusije, 
Moldavije, Srbije in Črne gore, Kanade in Ukrajine. Upravičeni so tudi tuji diplomanti čeških 
univerz in srednjih šol.

Prosilci morajo dokazati, da so že pridobili vizum za več kot 90 dni za namene zaposlitve. 
Izbrani so s sistemom točkovanja na podlagi sedmih meril: ali so zaposleni, delovne izku
šnje, izobrazba, starost, izkušnje z življenjem v Češki republiki, jezikovne sposobnosti in 
družinski člani. Po dveh letih in pol lahko zaprosijo za dovoljenje za stalno prebivanje.

Kvota za program se je povečala s 300 (2003–2004) na 700 (2004–2005) in nato na 1 000 
(2005–2006). Vendar pa zgornja meja kvote še ni bila dosežena.

$

Izkušnje v več državah kažejo, da hitra zaposlitev bistveno izboljša dolgoročni uspeh prise
ljencev na trgu dela. Države članice uporabljajo vrsto ukrepov, da bi omogočile usklajevanje 
med priseljenci in možnimi delodajalci v procesu ekonomske migracije, med drugim pred
izbiro v matičnih državah ali vizume za iskalce zaposlitve.

Španski program vodene migracije temelji na ugotavljanju pomanjkanja ob posvetovanju s 
sindikati, organizacijami delodajalcev in regionalnimi oblastmi. Ko seznam prostih delovnih 
mest odobri centralna vlada, se pošlje v države, s katerimi je Španija sklenila posebne spora
zume o migraciji: Ekvador, Kolumbijo, Dominikansko republiko, Maroko, Poljsko, Romunijo 
in Bolgarijo.

Organi teh držav za delo opravijo predizbiro možnih kandidatov za ponujena delovna me
sta. Končno izbiro opravi dvostranska komisija v sodelovanju z delodajalci. Delavci prejmejo 
vizum in enoletno dovoljenje za delo in prebivanje. Podaljšanje je možno, če imetnik doka
že, da je bil vsaj šest mesecev dejansko zaposlen v tistem sektorju in regiji, za katero je bilo 
izdano dovoljenje. 

$

Neposreden stik med iskalci zaposlitve in delodajalci je dragocen in včasih nujno potreben. 
Velika podjetja imajo sredstva za pridobivanje kadrov v tujini, mala in srednja podjetja ali 
posamezniki, ki bi radi zaposlili priseljence (npr. kot oskrbnike), pa imajo redko možnost za 
kaj takega. Pogosto se stik vzpostavi, ker so priseljenci že nezakonito v državi, ali pa preko 
priporočil članov družine ali skupnosti. Vizumi za iskalce zaposlitve bi lahko pripomogli pri 
preprečevanju dela na črno.
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$ Španija v okviru programa vodene migracije podeljuje vizume za iskalce zaposlitve za obdo
bje treh mesecev, med katerim si lahko oseba poišče delo v sektorju in regiji, ki sta ji bila 
dodeljena. Če je imetnik vizuma uspešen pri iskanju zaposlitve, se vizum spremeni v enole
tno dovoljenje za delo in prebivanje. 98 % oseb, ki vstopi, najde zaposlitev v sektorju, za ka
terega je bil izdan vizum za iskalce zaposlitve.

 

Kljub pomenu programov vodene migracije je treba opozoriti, da vstopna pot migranta ne 
kaže nujno njegovih možnosti na trgu delovne sile. Priseljencem, ki niso prišli zaradi eko
nomskih razlogov, bi bilo treba dati dovoljenja za bivanje in delo, ki bi jim omogočila, da si 
poiščejo zaposlitev, ki ustreza njihovi motivaciji in kvalifikacijam. Dovoljenja, ki zagotavljajo 
večjo varnost glede prebivanja, priseljence spodbudijo, da se bolj potrudijo pri vključevanju 
v družbo in delovno življenje. Delodajalci ponavadi tudi raje zaposlujejo osebe z dovoljenji 
za daljši čas. Na splošno bi bilo treba omejitve glede dostopa na trg dela čimbolj zmanjšati 
in upoštevati, da je trg dela ena od glavnih poti vključevanja priseljencev, ne glede na to, ali 
so prišli zaradi ekonomskih razlogov.

$ Pogoji za združitev družine in zakonodaja v zvezi s statusom beguncev se usklajujejo na 
evropski ravni. Dostop do trga dela je pomemben element te zakonodaje. Kot ugotavlja 
Sporočilo Komisije o „Skupnem programu za vključevanje“, morajo države članice pri preno
su Direktive o pravici do združitve družine zagotoviti, da se omejitve pri dostopu do trga 
dela čimbolj zmanjšajo in se tako spodbuja zaposlovanje priseljenih žensk. 

 

Pravni okvir za dovolitev pristopa je treba preučiti glede na njegov vpliv na (socialno) eko
nomsko vključevanje priseljencev in treba je odpraviti ovire za vključevanje, ki jih vsebujejo 
pravila glede priseljevanja.

Usposabljanje�pred�prihodom

Več držav članic proučuje usposabljanje pred prihodom kot način za izboljšanje obetov, kar 
zadeva vključevanje priseljencev. Te pobude za usposabljanje lahko tudi poglobijo odnose z 
matičnimi državami in poudarijo možnosti za zakonito migracijo.

V skladu z italijansko zakonodajo o priseljevanju lahko tuji državljani, ki se udeležijo poklic
nega usposabljanja in izobraževalnih programov v domačih državah, dobijo prednost pri 
vstopnem vizumu. Programe morajo odobriti italijanski organi. Z nekaterimi državami (na 
primer Tunizijo in Moldavijo) so sklenjeni okvirni sporazumi in lahko vključujejo posamezne 
regije in delodajalce v Italiji.

**
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Pilotni projekt „S Šrilanke v Toskano“ je izvedla italijanska vlada v sodelovanju z Mednarod
no organizacijo za migracije (IOM). Državljanom Šrilanke, ki so se hoteli priseliti v Italijo kot 
negovalci otrok ali starejših oseb, je zagotavljal usposabljanje pred prihodom.

Pri predizbiri kandidatov je bila uporabljena zbirka podatkov, ki jo je izdelal Urad Šrilanke za 
zaposlovanje v tujini. Provinca Toskana je najprej izbrala 160 izmed 250 kandidatov v zbirki 
podatkov. Projektna skupina je nato stopila v stik z družinami, ki so iskale negovalce, in opra
vila razgovor s 85 kandidati, ki so ustrezali iskanim profilom. Izbranih je bilo 60 prosilcev.

V Colombu so se udeležili 60urnega tečaja italijanščine in 25urnega tečaja s področja 
osebne nege. Usposabljanje za pridobitev naziva „osebni negovalec“ se je nadaljevalo v 
Italiji.

$

Načrt Komisije za politiko zakonitega priseljevanja tudi navaja usposabljanje v matičnih dr
žavah. Napoveduje, da bo podrobno proučena izvedljivost vzpostavljanja struktur za uspo
sabljanje v pristojnosti lokalnih organov in/ali nevladnih akterjev z denarno podporo EU.

3.2�� Znanja,�spretnosti�in�kvalifikacije

Pridobivanje in ocenjevanje znanja ter spretnosti spadata med ključne dejavnike, ki obliku
jejo različne vidike delovnega življenja: prehod iz šole na poklicno usposabljanje in z uspo
sabljanja na zaposlitev; obdobja nezaposlenosti; napredovanje ali poklicna preusmeritev. V 
spreminjajočih se gospodarstvih Evrope se pri mnogih poklicih ter na različnih ravneh znanj 
in spretnosti vedno bolj zahteva dejavno učenje.

Novi prišleki, priseljeni rezidenti za daljši čas in migranti „naslednje generacije“ se vsi spopri
jemajo z izzivom, kako postati in ostati zaposljivi, ter morajo imeti celovit dostop do splošnih 
in posebnih podpornih ukrepov.

Izboljševanje�zaposljivosti�priseljencev�in�beguncev

Uspešno vključevanje je odvisno od dobre usklajenosti povpraševanja in ponudbe. Progra
mi, ki spodbujajo poklicne možnosti priseljencev in beguncev, morajo pozorno spremljati 
lokalne trge dela ter posamezne vrste znanj in spretnosti, ki bi lahko bile potrebne. Te infor
macije so lahko koristne pri načrtovanju programov usposabljanja, priseljencem pa lahko 
koristijo pri usmerjanju iskanja zaposlitve.

**
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$ V estonskem okrožju IdaVirumaa je bilo ugotovljeno povpraševanje po določenih poklicih 
in nezaposleni rusko govoreči prebivalci so dobili možnost poklicnega usposabljanja za te 
poklice. Ti poklici so bili zidar, varilec, kuhar, prodajalec, varnostnik, administrator računalni
ških sistemov, čistilec in sobar.

V italijanski občini Forlì so izbrani programi usposabljanja, ki so se izvajali v okviru programa 
„Integra“ (glej poglavje 4.1), vključevali usposabljanje za krojačašiviljo, varilcamizarja, de
lavca s steklenimi vlakni in administratorja. V Rimu je izbor vključeval električarja, mizarja, 
serviserja za hladilnike, kuharja in natakarja.

 

Poleg pridobivanja posebnih poklicnih znanj in spretnosti morajo priseljenci, ki si iščejo za
poslitev, znati tudi napisati življenjepis, si poiskati zaposlitev prek spleta, stopiti v stik z delo
dajalcem, odgovarjati na vprašanja, ki se ponavadi pojavljajo na razgovorih, itd. „Tečaji za 
iskanje zaposlitve“, ki zagotavljajo znanje o procesu zaposlovanja, značilnem za posamezno 
državo, so del programov vključevanja na trg dela v več državah.

Spodbujanje samozavesti je pogosto del teh tečajev, zlasti kadar so namenjeni priseljenkam 
ali begunkam. Na primer, organizacija „Community Integration Partnership“ (CIP) v regiji 
West Midlands se ukvarja s pomočjo begunkam pri zaposlovanju, tako da organizira sveto
valne delavnice, dejavnosti za spodbujanje samozavesti, zagotavlja informacije o večinskih 
pobudah za zaposlovanje itd. Od leta 2003 se je ta projekt neposredno ukvarjal z več kot 350 
ženskami.

$ Belgijski projekt SIDE (Service d’intervention directe sur l’emploi), ki ga že štiri leta izvaja 
urad za zaposlovanje regije BruxellesCapitale, se ukvarja predvsem z zaposljivostjo. Njego
va ciljna skupina so novi prišleki, ki imajo večinoma nizko formalno izobrazbo in nepopolno 
znanje jezika. Nove prišleke, ki se priključijo projektu, najprej napotijo k nevladnim organi
zacijam, ki presodijo njihova znanja in spretnosti, zagotavljajo usposabljanje in jim pomaga
jo pri pridobivanju dokumentov, kot so delovna dovoljenja in potrdila o primernem obnaša
nju. Zagotavljajo tudi psihološko svetovanje.

Ko udeleženci zaključijo to pripravljalno fazo, jim SIDE pomaga poiskati posamezna prosta 
delovna mesta. Projektna skupina navezuje stike s podjetji in skupaj z njimi sestavlja opise 
konkretnih delovnih mest. Nato predlaga priseljene kandidate, ki imajo ustrezne kvalifikaci
je za ponujeno delovno mesto. Za vsako prosto delovno mesto je predlagana samo ena 
oseba. Od decembra 2002 je približno 30 % udeležencev SIDE našlo zaposlitev. 
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Formalne�kvalifikacije

Priznavanje akademskih in poklicnih kvalifikacij je bistveni del dostopa do trga dela in mo
bilnosti, ker posameznikom omogoča, da si poiščejo zaposlitev na ustrezni ravni. Državljani 
tretjih držav ponavadi niso zajeti v ureditvah priznavanja ali pa so odvisni od priložnostnih 
ali dvostranskih sporazumov. Postopek priznavanja lahko zaradi čakalnih dob in pogostih 
zastojev, ki jih doživljajo prosilci, povzroči socialne in druge težave. Projekti, ki podpirajo 
kvalificirane priseljence v postopku priznavanja, morajo torej celovito upoštevati posame
znikov položaj.

Med letoma 2002 in 2005 sta portugalska jezuitska služba za begunce (JRS) in fundacija 
Gulbenkian izvedli projekt za podporo pri priznavanju kvalifikacij priseljenih zdravnikov.

Vsi udeleženci so bili na Portugalskem zaposleni na delovnih mestih, ki niso ustrezala njiho
vim akademskim kvalifikacijam, in veliko jih je bilo zaposlenih v gradbeništvu. Med njimi so 
bili splošni zdravniki, pediatri, kirurgi in drugi specialisti. Večina udeležencev je bila ukrajin
ske, ruske ali moldavijske narodnosti in je stopila v stik z JRS prek tečajev portugalščine, ki jih 
ponuja ta organizacija.

Postopek priznavanja je vključeval predavanja na medicinski fakulteti, 4 do 9 mesecev staža 
v bolnišnici, izpit in včlanitev v portugalsko medicinsko zbornico. Projekt je kril stroške prija
ve in prevoda vsem udeležencem, ki so prejeli tudi mesečno štipendijo (največ 9 mesecev) 
in subvencijo za knjige. Poleg tega so bili organizirani nadaljnji tečaji portugalščine ter soci
alna in psihološka podpora.

Projekt se je začel z 10 zdravniki, končal pa s 105 zdravniki, ki opravljajo zdravniški poklic po 
vsej Portugalski. Za urejanje težav z vizumi je projekt razvil posebne protokole s službami za 
priseljevanje. Neuradni stiki z Ministrstvom za zdravje in Portugalsko zdravniško zbornico so 
se prav tako izkazali za koristne. Vendar so bile čakalne dobe še vedno precejšnje. Zaradi 
tega je projekt podaljšal obdobje finančne podpore s sistemom posojil in poiskal začasna 
delovna mesta na zdravstvenem področju (npr. na inštitutu za kri).

$

Ocenjevanje�in�akreditacija�znanja�in�spretnosti

Da bi odpravili težave, povezane s formalnim priznavanjem kvalifikacij, si lahko delodajalci, 
poklicna združenja in vlade prizadevajo razviti bolj prožne načine ocenjevanja in vrednote
nja znanja in spretnosti.

Obstajata dva ključna izziva: prvič, potrebni so ustrezni in inovativni ukrepi za opredeljeva
nje znanj, spretnosti in usposobljenosti priseljencev, in drugič, kakršno koli obliko akredita
cije morajo sprejeti in priznati večinske organizacije in delodajalci.

**
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Dobre ocenjevalne metode uspešno odkrijejo vse vrste usposobljenosti priseljencev: poklic
no, sporazumevalno, socialno itd. Raje se osredotočijo na prednosti kot na pomanjkljivosti in 
se konkretno posvečajo (možni) uspešnosti posameznika na delovnem mestu.

V nadaljevanju je navedenih več strategij za spodbujanje delodajalcev glede priznavanja 
znanj in spretnosti priseljencev:

izboljševanje prepoznavnosti nove vrste ocenjevanja ali potrdil z ozaveščanjem in politično 
podporo na visoki ravni.

Posebna potrdila za priseljence so lahko koristna pri opozarjanju na posebne vrste uspo
sobljenosti migrantov in njihov možni prispevek na trgu dela. Po drugi strani je za ozavešča
nje delodajalcev verjetno potrebno dolgoročno prizadevanje in precej sredstev.

$ Na Danskem zdaj pet regionalnih središč znanja za razjasnitev usposobljenosti beguncev in 
priseljencev izdaja „izkaznice usposobljenosti“. Središča so bila ustanovljena leta 2004, da bi 
občinam in delodajalcem pomagala pri usklajevanju znanj in spretnosti beguncev in prise
ljencev s potrebami na trgu dela.

Središča sodelujejo s podjetji pri zagotavljanju tečajev za ocenjevanje usposobljenosti na 
delovnih mestih. Na podlagi ocene in drugih dejavnosti za razjasnitev usposobljenosti pri
seljenci prejmejo izkaznico usposobljenosti, na kateri so navedeni njihovo znanje in spre
tnosti. V obdobju štirih mesecev je bilo izdanih 129 izkaznic usposobljenosti. Do njih lahko 
delodajalci dostopajo prek spleta. Poleg tega središča znanja delujejo kot referenca za prise
ljence, ki nimajo predhodnih delovnih izkušenj na Danskem.

Središča imajo tudi orodje, ki temelji na informacijski tehnologiji za razjasnitev usposoblje
nosti. Še naprej si bodo prizadevali za izboljšanje delovanja tega orodja, za katerega se ob
činam zdi, da ga težko vključijo v vsakdanje delo.

Treba bo ovrednotiti, ali izkaznica usposobljenosti dejansko pomaga imetnikom do zaposli
tve, vendar se zdi, da se delodajalci vedno bolj zavedajo te pobude zaradi nenehnega priza
devanja za izboljševanje njene prepoznavnosti. Središča znanja prejemajo redno resorsko 
podporo za svojo vlogo pri doseganju vladnega cilja, ki je „25 000 več zaposlenih priseljen
cev leta 2010“. Njihov skupni proračun je približno 10 milijonov eurov za obdobje od leta 
2004 do leta 2007.

 

V več državah članicah nekatere skupine priseljencev prostovoljno ali obvezno sodelujejo v 
uvajalnih tečajih. Sporočilo Komisije o skupnem programu za vključevanje poudarja, da 
morajo potrdila, pridobljena na teh tečajih, spodbujati dostop do trga dela ali možnosti 
usposabljanja ter da morajo države članice obvestiti delodajalce in izobraževalne ustanove 
o njihovi vrednosti in vsebini.

**

**



*

Priročnik o integraciji 57

*

Vključevanje večinskih izobraževalnih ustanov in izkoriščanje njihovega „ugleda“, zato da 
delodajalci sprejmejo priseljence.

Specializirani akterji, kot so združenja priseljencev ali nevladne organizacije, lahko sodeluje
jo z večinskimi izobraževalnimi ustanovami, da postanejo bolj dostopne priseljencem in 
beguncem.

Na primer, poleg rednega učnega načrta se lahko ponudijo tudi dodatni tečaji ali jezikovni 
programi. Tako lahko migranti pridobijo akreditacijo ustanove, ki jo lokalni delodajalci po
znajo.

Na Dunaju partnerstvo InterCulturExpress v okviru podbude EQUAL spodbuja poklicne 
možnosti za kvalificirane priseljence ali begunce. Specializirane nevladne organizacije sode
lujejo z večinskimi visokošolskimi ustanovami, delodajalci in strokovnjaki za jezik pri razvoju 
programa usposabljanja, ki temelji na obstoječi usposobljenosti migrantov. Migranti se 
udeležujejo rednih predavanj, poleg tega pa tudi posebej njim namenjenih dodatnih preda
vanj, kot so jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje. Formalna akreditacija je 
lahko del tega procesa ali pa ne.

Pripravništvo je del poklicnega izobraževalnega programa in partnerstvo InterCulturExpress 
uspešno povezuje udeležene priseljence in begunce z lokalnimi delodajalci. Dobro mnenje 
lokalnih poslovnih krogov o večinskih visokošolskih ustanovah je koristno pri tej nalogi, pri 
kateri je ponavadi treba premagati določeno mero odpora delodajalcev.

Spletna stran: http://www.interculturexpress.at

$

Z
Podpiranje modelov, pri katerih lahko delovna praksa vodi neposredno k dodatnim delov
nim izkušnjam ali zaposlitvi v okviru istega podjetja.

Vključevanje delodajalcev v postopek ocenjevanja znanj in spretnosti od začetka lahko po
veča možnost nadaljnje zaposlitve po fazi ocenjevanja in akreditacije.

Delodajalci, ki morda neradi sprejemajo potrdila izobraževalnih ali vladnih ustanov, se bodo 
verjetno bolj pozitivno odzvali, če imajo sami nadzor nad postopkom ocenjevanja.

Državne subvencije za plače so tudi lahko koristna spodbuda.

Na Švedskem program „ocenjevanje znanj in spretnosti na delovnem mestu“ ponuja kvalifi
ciranim priseljencem tritedensko pripravništvo v njihovem poklicu, da lahko dokažejo svoje 
znanje in spretnosti na delovnem mestu. Po treh tednih prejmejo potrdilo, ki ga lahko upo
rabijo v nadaljnjih prijavah za delovno mesto.

$

**

**
**
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Podobno program „poskusna priložnost“ vključuje trimesečno delovno prakso pod nadzo
rom za priseljence brez delovnih izkušenj na Švedskem. Če delovni praksi ne sledi zaposlitev, 
posameznik prejme potrdilo. „Poskusne priložnosti“ lahko ponujajo zasebni ali javni deloda
jalci in nepridobitne organizacije.

Oba programa, ki ju financira vlada, sta se začela februarja 2005. Septembra 2005 je bilo 50 
oseb vključenih v „ocenjevanje znanj in spretnosti na delovnem mestu“ in 450 oseb v „po
skusno priložnost“. Polovica udeležencev „poskusne priložnosti“ je bila šest mesecev po 
koncu programa zaposlena. Oba programa bo skupaj z drugimi programi uvajanja na delov
na mesta bolj podrobno ovrednotil Inštitut za vrednotenje politik trga dela (IFAU).

$

Z
$ Danski „projekt vključevanja, usmerjenega na podjetja“ (2003–2006) podpira vključevanje 

novih prišlekov na delovna mesta prek tako imenovanega „stopničastega modela“. Stopni
časti model vključuje štiri faze vključevanja na trg dela:

1.  v obdobju „dejavnega začetka“, ki traja od 3 do 6 mesecev, se prišleki udeležijo intenziv
nega jezikovnega usposabljanja in tečajev o danski kulturi in družbi;

2.  prišleki začnejo pripravništvo, hkrati pa še vedno dobivajo socialne prejemke in nada
ljujejo z jezikovnimi tečaji; tako imajo podjetja možnost oceniti njihovo znanje, spre
tnosti in usposobljenost;

3.  prišleki od podjetja dobijo pogodbo o delu, vendar jim plače subvencionira občina; 
prišleki se lahko še vedno udeležujejo jezikovnega ali poklicnega usposabljanja v zvezi 
z njihovo zaposlitvijo;

4.  prišleki dobijo redno zaposlitev; občina lahko financira mentorstvo, pri katerem je so
delavec plačan za določeno število ur, da uvede prišleka na delovno mesto.

Projekt temelji na štiristranskem sporazumu med vlado, združenjem lokalnih oblasti (KL), 
dansko zvezo sindikatov (LO) in dansko zvezo delodajalcev (DA). Ustrezna lokalna partner
stva vključujejo 13 občin v treh regijah, podjetja in druge pomembne akterje, kot so jezikov
ne šole.

 

$ V Litvi beguncem zagotovita vstop na trg dela teritorialni urad za zaposlovanje in občina, 
tako da jih zaposlita pri javnih delih. Zaposlitveni sklad tudi subvencionira plače, ki jih za
poslenim beguncem izplačujejo nedržavni delodajalci. Ta praksa poleg tega prispeva k od
pravljanju ene od ovir za vstop beguncev na trg dela, plače v sektorju nizko kvalificirane 
delovne sile so namreč zelo nizke, zaradi česar begunci nimajo dovolj spodbude, da bi se 
zaposlili. 
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Upoštevanje znanj in spretnosti, značilnih za migrante

Nekatere lastnosti priseljencev, kot so večjezičnost, medkulturne izkušnje, prilagodljivost in 
mobilnost, so značilne za njihovo priseljensko izkušnjo in jih je treba upoštevati kot predno
sti, ki so koristne pri zaposlovanju.

„Internation“ je program javnega urada za zaposlovanje Valonije (FOREM), ki ga podpira 
ESS.

Program je namenjen kvalificiranim priseljencem, ki imajo močne vezi z matično državo, 
vključno z znanjem jezika. Poveže jih s podjetji v Valoniji, ki se zanimajo za razvoj na medna
rodnem področju, na primer za vstop na nove trge ali sklepanje partnerstev s tujimi podjetji. 
Ta podjetja potrebujejo delavce z ustreznimi nacionalnimi koreninami, da jim pomagajo 
navezovati stike ali se dogovarjati z oblastmi.

FOREM pripravlja priseljence za takšno vlogo, tako da jim zagotavlja usposabljanje v zvezi  
s temami, kot je mednarodna trgovina. Udeleženci programa opravijo tudi pripravništvo  
v Belgiji in v državi, ki ni članica EU (ponavadi v svoji matični državi). Med pripravništvom 
pogosto pridejo v stik z bodočim delodajalcem.

$

Opise delovnih mest na nekaterih poklicnih področjih bi lahko prilagodili, tako da bodo 
vključevali „medkulturno usposobljenost“ kot eno od kvalifikacij, ki jih morajo imeti kandi
dati. To vključuje preoblikovanje profilov znanj in spretnosti ter lahko dolgoročno tudi vpliva 
na formalne kvalifikacije.

3.3�� Preprečevanje�diskriminacije�in�raznolikost

Izobraževanje ter pridobivanje znanja in spretnosti sama po sebi nista dovolj, da bi premo
stila vrzel med priseljenci in domačim prebivalstvom na trgu dela. Na to vplivajo tudi rasistič
no in ksenofobično vedenje ter diskriminacijske prakse. Čeprav je diskriminacijo pri zaposlo
vanju pogosto težko odkriti in zabeležiti, obstajajo dokazni viri, ki jih je mogoče uporabiti, da 
postane bolj opazna. Na primer, statistični dokaz diskriminacije izhaja iz podatkovnih nizov, 
ki kažejo občutne razlike v stopnjah nezaposlenosti med priseljenci in nepriseljenci, tudi če 
ostanejo spremenljivke, kot so raven izobrazbe, kvalifikacije, izkušnje ali starost, konstantne. 
Države članice lahko sodelujejo pri razvoju učinkovitih sistemov merjenja in se zavedajo, da 
trdni dokazi za diskriminacijo povečujejo javno podporo ukrepom in programom za prepre
čevanje diskriminacije.

**

**
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$ Prenos Direktive o rasni enakosti (2000/43/ES) in Direktive o enakosti pri zaposlovanju 
(2000/78/ES) je povzročil sprejetje opazne protidiskriminacijske zakonodaje v večini držav 
članic. Na splošno zaščita pred diskriminacijo na podlagi katere koli od direktiv ni pogojena 
z nacionalnostjo, državljanstvom ali statusom bivanja. Priseljeni rezidenti za daljši čas so 
zaščiteni tudi z določbami o enaki obravnavi iz člena 11 Direktive 2003/109/ES, ki zajemajo 
dostop do zaposlitve ter delovne razmere, poklicno usposabljanje in priznavanje strokovnih 
diplom. 

 

Protidiskriminacijske določbe zadevajo vse stopnje vključevanja priseljencev na trg dela. V 
smislu dostopa so v središču pozornosti prakse neposredne ali posredne diskriminacije pri 
zaposlovanju. Ko priseljenec najde zaposlitev, se lahko začnejo odpravljati ovire za napredo
vanje, povezane z nadlegovanjem in diskriminacijo.

Mehanizme za preprečevanje diskriminacije morajo dopolnjevati pozitivni ukrepi, namenje
ni izboljševanju rezultatov za priseljence, na primer z zastavljanjem ciljev v zvezi z zaposlo
vanjem priseljencev. Dolgoročno se lahko organizacijska kultura delodajalcev spremeni in 
postane bolj naklonjena raznolikosti. To vključuje vprašanja, povezana z upravljanjem ra
znolikosti, in obravnavanje raznolike delovne sile.

Zaposlovanje

Prvi korak k zaposlovanju je spodbujanje priseljencev k pošiljanju prijav. Nekateri delodajal
ci pritegnejo le malo priseljenih kandidatov, ker veljajo za „nedostopne“ ali celo institucio
nalno rasistične. Pri spreminjanju takšnega dojemanja so lahko sčasoma uspešne dejavnosti 
na področju približevanja. V več državah članicah si policija, gasilci in drugi uslužbenci javne
ga sektorja prizadevajo za približevanje priseljencem in etničnim manjšinam. Vendar pa 
pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za delovna mesta v javnem sektorju, včasih ovirajo prise
ljence pri prijavi.

Vlade morajo proučiti lastne prakse kot delodajalke in, kjer je to mogoče, odstraniti ovire, kot 
so zahteve glede nacionalnosti.

Nekatera delovna mesta lahko pritegnejo malo prijav, ker so s področja, ki ga priseljenci ne 
poznajo dobro, kar velja tudi za priseljene starše, ki lahko vplivajo na poklicno izbiro svojih 
otrok. Nevladna organizacija QED s sedežem v Bradfordu (spletna stran: http://www.qed
uk.org) si je zato prizadevala izboljšati priljubljenost „nenavadnih“ poklicnih poti z oddajo  
v desetih delih na televiziji Yorkshire. Priseljenski vzorniki ali drugi mentorji v različnih pokli
cih lahko tudi spodbudijo osebe, ki zaključujejo šolanje, da razmislijo o širšem izboru poklic
nih možnosti. To lahko pripomore k preprečevanju etničnega razslojevanja na trgu dela, kjer 
so priseljenci pogosto nakopičeni v sektorjih z majhno vertikalno mobilnostjo.

**

**
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Projekt EQUAL, „Migranti vključujejo migrante“ (2002–2004, OstwestfalenLippe v Nemčiji), 
je vzpostavil mrežo priseljenih mentoric, ki zagotavljajo poklicno usmerjanje mladim prise
ljenkam, ki zaključujejo šolanje. Med mentoricami so bile uspešne poslovne ženske in štu
dentke. Svetovale so dekletom, ki zaključujejo šolanje, in nezaposlenim mladim ženskam, 
pripravljene pa so se bile tudi pogovoriti z družinskimi člani. Poleg tega je skupina lokalnih 
poslovnih žensk udeleženkam ponudila pripravništvo ali druge oblike podpore. Projekt je 
organiziral delavnice za usposabljanje prostovoljnih mentoric, na katerih so bili obravnavani 
psihološki, pravni in upravni vidiki. Mentorice so prejele tudi potrdilo. 

$

V Franciji uporabljajo sistem mentorstva, da bi mladim migrantom zagotovili večjo izbiro 
poklicnih možnosti. Mentorji (ali t. i. „parrains“) mladim migrantom, ki se prijavijo prek t. i. 
„missions locales“ (dostopne točke za zaposlovanje in socialne storitve), so francoski upoko
jenci. Mentorji so prostovoljci, ki jih usposobi država. Mentorstva se zdaj udeležuje 18 000 
mladih, cilj pa je 20 000. 

$

Tudi javne službe za zaposlovanje si lahko posebej prizadevajo za boljše usmerjanje prise
ljencev. Na primer, v Italiji je projekt „službe za zaposlovanje priseljencev“, ki ga financira 
Ministrstvo za delo in socialno politiko, izvaja pa organizacija Ernst and Young, zagotavljal 
usposabljanje za osebje centra za zaposlovanje na petih lokacijah. Da bi stopili v stik s čim 
več priseljenci, ki iščejo delo, so bile v javnih prostorih, na primer železniških postajah, posta
vljene računalniške informacijske točke.

Ko priseljenec ali priseljenka vloži prošnjo, lahko v postopku zaposlovanja postane žrtev 
diskriminacije. Ker obstajajo dokazi o znatni neposredni diskriminaciji (pridobljeni na primer 
s preverjanjem stanja), nekatere države članice razmišljajo o uvedbi anonimnega postopka 
zaposlovanja do stopnje ožjega izbora.

Postopki zaposlovanja so lahko tudi posredno diskriminacijski. Nizozemski nacionalni urad 
proti rasni diskriminaciji in Nizozemski psihološki inštitut sta na primer analizirala metode 
psihološkega testiranja, ki ga pri zaposlovanju pogosto uporabljajo nizozemska podjetja. 
Čeprav naj bi bili ti testi oblikovani na objektiven način, lahko etnične manjšine postavljajo v 
slabši položaj, ker v navodilih uporabljajo abstrakten in zapleten jezik, ali pa uporabljajo lo
kalne izraze in pregovore. Analiza zagovarja mnenje, da jezik ne bi smel biti odločilen dejav
nik, če to ni izrecen predmet testiranja. Navodila bi morala biti jasno izražena ali pa prebrana 
na glas, da bi zagotovili enake pogoje.

Za aktivno spodbujanje raznolikosti med zaposlenimi se lahko uporabljajo različni pozitivni 
ukrepi. Lahko so prostovoljni ali pa obvezni. **
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Cilje lahko postavijo posamezne organizacije ali pa vlada kot celota. Danska je na primer v 
svojem nacionalnem akcijskem načrtu za zaposlovanje za leto 2004 potrdila, da želi poveča
ti delež zaposlenih s priseljenskimi koreninami v državnem sektorju na 3,5 %. V več državah 
morajo agencije v javnem sektorju izvajati pozitivne ukrepe. V zasebnem sektorju so bolj 
razširjene prostovoljne obveznosti.

$ Na Norveškem morajo vse državne agencije pri zaposlovanju novih uslužbencev zdaj opra
viti pogovor z vsaj enim prosilcem s priseljenskimi koreninami, če je zadevni prosilec kvalifi
ciran. Ta ukrep je del vladnega akcijskega načrta za boj proti rasizmu in etnični diskriminaci
ji in je bil najprej uveden kot poskusni program.

Med 1. junijem 2004 in 1. junijem 2005 je bilo na razgovorih 1 600 posameznikov, ki niso 
imeli zahodnih korenin, zaposlilo pa se jih je 430 (28 %).

 

$ V Franciji je več kot 300 podjetij podpisalo listino „Charte de la diversité dans l’entreprise“, ki 
se je začela izvajati leta 2004. Podpisniki so se zavezali, da bodo nediskriminacijo in raznoli
kost sprejeli za svoj strateški cilj. Najprej je listino podpisalo 40 velikih podjetij, ki so bila 
dejavna tudi pri nadaljnji širitvi pobude. Trenutno si prizadevajo, da bi se k temu zavezala 
tudi mala in srednja podjetja. 

 

Preprečevanje�diskriminacije�in�raznolikost�na�delovnem�mestu

Na delovnem mestu se lahko pride do dejanj diskriminacije, kot na primer nadlegovanja. 
Prepovedana so s protidiskriminacijsko zakonodajo, ki se izvaja preko različnih sodnih po
stopkov – v skladu z vrsto zakonodaje, civilno, kazensko, delovno in/ali upravno – in izvenso
dnih postopkov, ki so ponavadi lažje dostopni. Priseljenci in begunci lahko te mehanizme 
uporabljajo bolj učinkovito, če imajo dobre informacije o njih in podporo, kadar se pritožijo 
ali spregovorijo o diskriminaciji.

Sindikati so eden od ključnih ponudnikov informacij o pravicah delavcev, vključno s pravica
mi priseljencev in beguncev. Pogosto so prvi seznanjeni s primeri nadlegovanja in diskrimi
nacije na delovnem mestu. Izvajajo tudi usposabljanje na področju preprečevanja diskrimi
nacije in se ukvarjajo s predsodki in stereotipi, ki jih lahko imajo delodajalci in sodelavci, ki 
niso priseljenci. Irski sindikalni sklad „Irish Trade Union Trust“ na primer skrbi za ozaveščenost 
o raznolikosti med delavci v gostinskem sektorju, v katerem dela vedno več tujih delavcev. 
Za takšne dejavnosti lahko sindikati ustvarjajo partnerstva z združenji priseljencev ali pa iz
koristijo dejavno vlogo priseljencev kot članov.

Delodajalci lahko poskrbijo, da so delovna mesta bolj odprta za raznolikost, tako da kulturne 
razlike vnesejo v vsakodnevno delovno življenje. Delavcem na primer lahko dovolijo, da 
praznujejo verske praznike, ki niso krščanski, se v menzah v podjetjih držijo verskih pravil v 
zvezi s prehrano, ali pa dovolijo določena oblačila, na primer rute pri ženskah.
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V idealnem primeru se taki ukrepi uvedejo ob posvetovanju s priseljenimi in nepriseljenimi 
delavci ter predstavniki sindikatov. Ukrepi se lahko formalizirajo v kodeksih ravnanja ali sku
pnih sporazumih.

Electrolux, italijanski proizvajalec gospodinjskih aparatov, je leta 1998 ustanovil „Svet za 
vključevanje“, prvi te vrste v Italiji. Gre za skupni odbor z enakim številom predstavnikov 
podjetja in sindikatov, ki lahko oblikuje zavezujoča mnenja.

Leta 1999 je Electrolux na podlagi sklepa Sveta za vključevanje sprejel kolektivni „Sporazum 
o vključevanju“. Eden od številnih ukrepov tega sporazuma je, da je delavcem migrantom 
zagotovljena prožnost glede prostih dni – izkoristijo lahko dopust, račune za „varčevanje 
dopusta“ in neplačan dopust, da so lahko dalj časa (do 50 dni) s svojimi družinami v matičnih 
državah. Tako se je zmanjšala nedovoljena odsotnost. 

$

Upravljanje�raznolikosti

Celovite politike upravljanja raznolikosti vključujejo pobude za pozitivne ukrepe na podro
čju zaposlovanja, napredovanja in kulturnega prilagajanja na delovnem mestu ter poudarje
no preprečevanje diskriminacije.

Poskrbijo za to, da začnejo raznolikost upoštevati vsa podjetja, in temeljijo na jasni viziji ko
risti, ki jih lahko imajo podjetja od raznolike delovne sile.

Raziskava „The Business Case for Diversity: Good Practices in the Workplace“ (Poslovni načrt ra-
znolikosti: dobre prakse na delovnem mestu), ki jo je v letu 2005 opravila Evropska komisija, 
kaže, da delodajalci vidijo številne otipljive koristi, vključno z reševanjem pomanjkanja de
lovne sile in zaposlovanjem ter ohranjanjem kakovostnih delavcev. Možnost, da se izboljša 
ugled podjetja in njegov položaj v lokalnih skupnostih, je še ena od pomembnih koristi, prav 
tako pa tudi možnost razvoja novih proizvodov in storitev ali prodora na nove trge.

Kako je mogoče spremljati politike raznolikosti? Nekatera podjetja so uvedla celovite siste
me spremljanja, vključno z razvrščanjem zaposlenih po etnični pripadnosti, državljanstvu, 
veri, jezikih, ki jih govorijo, spolu in starosti, da bi omogočili prepoznavanje določenih po
dročij s premalo predstavniki. Nekateri oblikujejo tudi bazo podatkov o znanju in spretno
stih zaposlenih, da lahko merijo mobilnost in napredovanje osebja. Lahko se preverjajo 
enaka plačila, vprašanja raznolikosti pa se lahko vključijo v vse običajne poslovne preglede.

Taki daljnosežni sistemi za upravljanje učinkovitosti se lahko uporabljajo samo v velikih, 
pogosto večnacionalnih podjetjih. Cilji politik raznolikosti se lahko zastavijo tudi manj celo
vito. Pomembno je, da se razvijejo orodja na področju raznolikosti za manjša podjetja, ki 
imajo pogosto premalo človeških virov, ki bi se ukvarjali s tem, ali strokovnjakov za enakost. 
Malim in srednjim podjetjem se lahko zagotovi podpora, ki jim pomaga zaposlovati (na pri

**
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mer) več priseljenk. V to bi bilo vključeno preverjanje njihovih politik zaposlovanja in drugih 
praks na področju človeških virov.

$

Z

Flamska organizacija delodajalcev v malih ali srednjih podjetjih UNIZO je ustanovila „točke 
za raznolikost“, ki zagotavljajo prilagojene storitve na področju ozaveščanja in podpore pri 
upravljanju raznolikosti v malih in srednjih podjetjih. Razvija tudi ustrezno metodologijo za 
učenje (nizozemskega) jezika na delovnem mestu v majhnih organizacijah. Projekt je del 
obsežnejšega programa flamske vlade za enako udeležbo in raznolikost na trgu dela, kate
rega ambiciozni cilji naj bi bili doseženi v letu 2010.

Na Nizozemskem je Nacionalna mreža za upravljanje raznolikosti (Div) vzpostavila mrežo 
ambasadorjev raznolikosti, ki jo financira Ministrstvo za pravosodje. Ambasadorji raznoliko
sti so zaposleni v malih ali srednjih podjetjih in se obvežejo, da bodo v svojih podjetjih pri
pravili programe za raznolikost. Prav tako navezujejo stike z drugimi malimi in srednjimi 
podjetji ter jih spodbujajo in podpirajo pri vključevanju raznolikosti v njihovo poslovanje ter 
širijo dobre prakse na področju raznolikosti v svojem sektorju.

Spletna stran: http://www.divmanagement.nl (v nizozemščini)

 

3.4�� Podjetništvo�priseljencev

Podjetništvo priseljencev je ena od „poti“ vključevanja z lastnimi izzivi in možnostmi za vklju
čevanje, predvsem za migrante, ki so rezidenti za daljši čas.

Vedno bolj se priznava, da so podjetja priseljencev in pripadnikov etničnih manjšin bistven 
del evropske podjetniške kulture. Predvsem so pomemben prispevek k ustvarjanju delovnih 
mest.

Podpiranje�priseljencev�podjetnikov

Vladni organi, nevladne organizacije priseljencev in druge nevladne organizacije, gospodar
ske zbornice, poklicna združenja in druge organizacije lahko pomagajo (možnim) priseljen
cem podjetnikom, da analizirajo in razvijejo podjetniško zamisel, napišejo poslovni načrt in 
pridobijo sredstva pri bankah in kreditnih institucijah. Ponudijo lahko delavnice in tečaje, na 
primer na področju računovodstva, marketinga ali poslovne zakonodaje. Priseljence lahko 
podpirajo tudi pri pridobivanju patentov, licenc ali delovnih orodij.

**
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Švedsko združenje podjetnikov pripadnikov etničnih manjšin (IFS) obstaja od leta 1996 in 
ima 32 svetovalcev, ki obdelajo najmanj 4 000 primerov na leto. Njihove stranke prihajajo iz 
najrazličnejših etničnih skupin. Najpogosteje gre za nezaposlene priseljence, ki so na Šved
skem razmeroma kratek čas.

Podpora, ki jo zagotavlja IFS, vključuje posvetovanja v 23 jezikih, informacije o švedskem 
davčnem sistemu, pomoč pri oblikovanju poslovnega načrta in proračuna, raziskave trga, 
stike s finančnimi ustanovami in organi oblasti (za dovoljenja in registracije), dostop do po
membnih mrež in baz podatkov, tečaje poslovnega upravljanja in prevod dokumentov. Or
ganizacija je ustanovila tudi letno nagrado za „podjetnika leta – pripadnika etnične manjši
ne“.

Spletna stran: http://www.ifs.a.se/eng_start.php

$

Z
Dostop do bank in kreditnih storitev je pogosto največja ovira za podjetnike priseljence, ker 
imajo lahko težave pri zagotavljanju začetnih prihodkov in dokazovanju svoje „sprejemljivo
sti“ za banke. Poleg tega so njihove podjetniške pobude ponavadi majhne, zaradi česar so 
manj zanimivi za večinske banke. V več državah članicah je cilj pobud na področju finančne
ga vključevanja spodbujanje dostopa samozaposlenih priseljencev do finančnih storitev. 
Določene banke so tudi razvile storitve, prilagojene priseljencem.

V Italiji BCC (Banche di Credito Cooperativo), mreža zadružnih in kmečkih kreditnih bank 
opravlja storitve za 145 000 podjetij v lasti priseljencev. BCC je kreditna institucija, ki je moč
no prisotna na terenu in ima 3 500 poslovalnic po Italiji. Priseljenci podjetniki cenijo osebne 
storitve in nasvete, ki jih zagotavlja osebje v poslovalnicah, na primer na področju dodelje
vanja kreditov.

BCC v Trevignianu z občino Castelfranco Veneto izvaja pobudo za mikro posojila, ki lahko 
koristijo posameznim migrantom, ki želijo začeti poslovne dejavnosti. Za posojila je na voljo 
1 000 000 eurov, pri čemer je najvišji znesek posojila 6 000 eurov, dodelijo pa se brez garan
cije in ob nizki 2odstotni obrestni meri.

$

Za priseljence podjetnike je treba razviti ciljno usmerjene storitve na področju svetovanja. 
Banke se spodbuja, naj zagotovijo enak dostop do ustanovitvenega kapitala in drugih pod
jetniških sredstev ter vzpostavijo odnos s priseljenci podjetniki.

Raznolikost�ponudnikov

Podjetja v lasti pripadnikov etničnih manjših in priseljencev pogosto delujejo v okviru etnič
ne tržne niše. Sčasoma, ko ta podjetja postanejo močnejša, lahko postanejo ponudniki sto
ritev večjim večinskim podjetjem in vladam. Kot ponudniki priseljenci podjetniki pogosto 

**
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prispevajo zamisli za nove proizvode, prožnost in resnično znanje o skupinah potrošnikov 
na trgu, ki je vedno bolj raznolik.

Velika podjetja lahko s podjetji, ki so v lasti pripadnikov etničnih manjšin, sodelujejo tudi 
prek programov odgovornosti gospodarskih družb. Vlade (kot kupci blaga in storitev) lahko 
prav tako spodbujajo dostop priseljencev podjetnikov do mrež ponudnikov, tako da:

 vključijo podjetja, katerih lastniki so priseljenci, na svoje sezname ponudnikov;
 določijo prostovoljne cilje glede pogodb s priseljenci podjetniki; in/ali
 sklenejo podpogodbe s tistimi zasebnimi podjetji, ki imajo pogodbe s podjetji prise

ljencev.

Priseljenci podjetniki morajo imeti posvetovalno vlogo pri razvoju takšnih podpornih po 
litik. Na primer, v Združenem kraljestvu deluje svetovalni forum za podjetništvo manjšin 
(Minority Business Advisory Forum) kot neodvisno svetovalno telo Ministrstva za trgovino  
in industrijo (DTI).

Na sezname dobaviteljev je treba vključiti podjetja v lasti priseljencev. Na ta način postanejo 
seznami dobaviteljev tako raznoliki kot prebivalstvo.

Na evropski ravni se etnično podjetništvo obravnava v različnih okvirih. Na primer, Generalni 
direktorat za podjetništvo in industrijo Komisije je naročil študijo za opredelitev in proučitev 
posebnih ukrepov in programov podpore za spodbujanje podjetnikov iz etničnih manjšin v 
25 državah članicah EU, državah članicah Efte in državah prosilkah. Študija, ki je del akcijske
ga načrta za spodbujanje podjetništva, bo zagotovila pregled politik in predstavila nekaj 
ukrepov kot primerov „dobre prakse“.

Spletna stran: http:// http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/action_plan/ap_05.
htm#project_leader.

**
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Poglavje�3:� Sklepi
1. Pravila v zvezi z dovolitvijo vstopa se lahko obravnavajo kot izhodišča vključevanja, ki 

določajo odločilne pogoje za proces vključevanja.

2. Pravni okvir za dovolitev v stopa je treba preučiti glede na njegov vpliv na  
(socialno) ekonomsko vključevanje priseljencev in treba je odpraviti ovire za vključeva
nje, ki jih vsebujejo pravila glede priseljevanja.

3. Novi prišleki, priseljeni rezidenti za daljši čas in migranti „naslednje generacije“ se vsi 
spoprijemajo z izzivom, kako postati in ostati zaposljivi, ter morajo imeti celovit dostop 
do splošnih in posebnih podpornih ukrepov.

4. Da bi odpravili težave, povezane s formalnim priznavanjem kvalifikacij, si lahko deloda
jalci, poklicna združenja in vlade prizadevajo razviti bolj prožne načine ocenjevanja in 
vrednotenja znanja in spretnosti.

5. Dobre ocenjevalne metode uspešno odkrijejo vse vrste usposobljenosti priseljencev: 
poklicno, sporazumevalno, socialno itd. Raje se osredotočijo na prednosti kot na po
manjkljivosti in se konkretno posvečajo (možni) uspešnosti posameznika na delovnem 
mestu.

6. Vključevanje delodajalcev v postopek ocenjevanja znanj in spretnosti od začetka lahko 
poveča možnost nadaljnje zaposlitve po fazi ocenjevanja in akreditacije.

7. Opise delovnih mest na nekaterih poklicnih področjih bi lahko prilagodili, tako da bodo 
vključevali „medkulturno usposobljenost“ kot eno od kvalifikacij, ki jih morajo imeti 
kandidati. To vključuje preoblikovanje profilov znanj in spretnosti ter lahko dolgoročno 
tudi vpliva na formalne kvalifikacije.

8. Protidiskriminacijske določbe zadevajo vse stopnje vključevanja priseljencev na trg 
dela. V smislu dostopa so v središču pozornosti prakse neposredne ali posredne diskri
minacije pri zaposlovanju. Ko priseljenec najde zaposlitev, se lahko začnejo odpravljati 
ovire za napredovanje, povezane z nadlegovanjem in diskriminacijo.

9. Vlade morajo proučiti lastne prakse kot delodajalke in, kjer je to mogoče, odstraniti 
ovire, kot so zahteve glede nacionalnosti.

10. Za aktivno spodbujanje raznolikosti med zaposlenimi se lahko uporabljajo različni pozi
tivni ukrepi. Lahko so prostovoljni ali pa obvezni.

11. Celovite politike upravljanja raznolikosti vključujejo pobude za pozitivne ukrepe na 
področju zaposlovanja, napredovanja in kulturnega prilagajanja na delovnem mestu 
ter poudarjeno preprečevanje diskriminacije.

12. Vedno bolj se priznava, da so podjetja priseljencev in pripadnikov etničnih manjšin bi
stven del evropske podjetniške kulture. Predvsem so pomemben prispevek k ustvarja
nju delovnih mest.

13. Za priseljence podjetnike je treba razviti ciljno usmerjene storitve na področju svetova
nja. Banke se spodbuja, naj zagotovijo enak dostop do ustanovitvenega kapitala in 
drugih podjetniških sredstev ter vzpostavijo odnos s priseljenci podjetniki.

14. Na sezname dobaviteljev je treba vključiti podjetja v lasti priseljencev. Na ta način po
stanejo seznami dobaviteljev tako raznoliki kot prebivalstvo.
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To poglavje obravnava vprašanja upravljanja in zlasti strukture, mehanizme, procese 
in oblike sodelovanja, ki sestavljajo okvir za politike in prakse vključevanja. Vzposta-
vitev takšnega okvira povečuje zmožnost delovanja zainteresiranih strani. V poglavju 
je prikazano, kako lahko različni akterji, ki sodelujejo v vključevanju priseljencev, sku-
paj opredelijo razmerja, ki izkoriščajo prednosti in sredstva vseh zainteresiranih stra-
ni. To poglavje najprej opisuje načine za usklajevanje dejavnosti vključevanja na lo-
kalni ravni. Nato obravnava vrednotenje kot ključni vidik dobrega oblikovanja politik 
in programov. Nazadnje obravnava upravljanje virov in proučuje vloge različnih jav-
nih in zasebnih akterjev pri financiranju politik in praks vključevanja.

Primeri in pridobljena nova spoznanja, predstavljeni v tem poglavju, so tesno povezani z 
raziskovanjem integracije (glej Poglavje I). Ponujajo dodatna stališča glede nekaterih vpra
šanj, zastavljenih v okviru integracije: kakšno je pravo razmerje med vodstvom in lastni
štvom, usklajevanjem in prožnostjo? Kateri modeli financiranja so uspešni pri odzivanju na 
dejanske potrebe in priložnosti? Kako se učiti iz pozitivnih in negativnih izkušenj ter v skladu 
s tem prilagajati politike?

Vlaganje v oblikovanje strukture upravljanja vključevanja in njeno vzdrževanje je zelo pripo
ročljivo, saj pomaga razvijati vizijo in strategijo vključevanja, ustvarjati vire, pritegniti ljudi in 
organizacije, oblikovati partnerstva in graditi zaupanje; vse to pa je zelo pomembno za do
seganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev na področju vključevanja.

4.1�� Lokalne�strukture�za�integracije

Raznolikost kot posledica priseljevanja, je postala značilnost številnih lokalnih skupnosti v 
Evropi. Medtem ko se večina priseljencev in beguncev še vedno naseljuje v mestih, tudi 
manjše občine in podeželske skupnosti doživljajo novo priseljevanje. V nekaterih primerih 
se lahko sestava lokalnega prebivalstva precej hitro spremeni, ko delež prebivalcev migran
tov raste precej hitreje od nacionalnega povprečja. Lokalni organi oblasti in druge zaintere
sirane strani se na take spremembe odzivajo z razvijanjem struktur za vključevanje. V naj
boljšem primeru te strukture ustrezajo splošni politiki in upravnim procesom ter temeljijo na 
skupnih ciljih. Močne mreže lahko prispevajo k doseganju konsenza glede vključevanja in 
boljši učinkovitosti izvajanja programov.

Pravni�in�politični�okvir

Lokalne politike vključevanja se razvijajo znotraj pravnega okvira dovolitve vstopa in prebi
vanja, ki se ponavadi določi na nacionalni in evropski ravni. Zakonske zahteve glede pogojev 
za dovolitev vstopa, dovoljenj za prebivanje in delo, enake obravnave in pridobivanja drža
vljanstva so pomembni deli tega okvira, tako kot tudi predpisi glede beguncev in izgona. Za 
izvajanje nekaterih vidikov zakonov o priseljevanju in drugih nalog, določenih na višjih vla
dnih ravneh, so odgovorne lokalne oblasti. Hkrati imajo lahko lokalne oblasti precej pristoj
nosti na področjih, povezanih z vključevanjem, in delujejo kot ponudniki storitev v ključnih 
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sektorjih, na primer v zdravstvenem in stanovanjskem sektorju. Torej se ukvarjajo s posledi
cami migracije, zakonite ali nezakonite, zaradi ekonomskih ali družinskih razlogov, začasne 
ali trajne.

Strukturirano sporazumevanje in dialog med evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi ravnmi 
uprave omogočata predvidevanje in vrednotenje učinka ukrepov, sprejetih na eni ravni, na 
drugo raven. Prav tako bi lahko rezultati programov vključevanja na eni ravni vplivali na 
politike na drugih ravneh.

Veliko lokalnih organov oblasti je začelo postopek uveljavljanja vključevanja kot pomemb
nega vprašanja. V nekaterih primerih imajo pri tem vodilno in vidno vlogo župani ali njihovi 
namestniki. Pogosteje se za spodbujanje vključevanja kot prednostne naloge za vso upravo 
določi posebna enota ali urad. V obeh primerih je izvajanje konkretnih politik prepuščeno 
posameznim oddelkom.

Močno in opazno vodstvo županov in/ali izvoljenih uradnih oseb lokalne skupnosti na po
dročju vključevanja je koristno za usklajen pristop k vključevanju na več področjih politike in 
pomaga premostiti vrzeli med vlado in prebivalci, ki imajo priseljenske korenine in tistimi, ki 
jih nimajo.

Strategije�in�cilji�vključevanja

Ko se lokalne skupnosti odločijo, da bodo postale bolj dejavne pri vključevanju, lahko razvi
jejo „koncept“ ali strategijo vključevanja. To se pogosto razvije s sodelovalnim postopkom, v 
katerem ključni akterji iz lokalnih skupnosti poiščejo odgovore na vprašanja, kot so: Kaj so 
naši splošni cilji na področju vključevanja in kako so povezani z glavnimi potrebami ter teža
vami, ki se pojavljajo v naši skupnosti? Se lahko dogovorimo glede izjave o prizadevanju? 
Katere prednostne naloge je treba določiti, katere konkretne cilje oblikovati in kako jih je 
mogoče doseči? Lokalne skupnosti lahko same razvijejo strategije vključevanja ali pa izhaja
jo iz zamisli in izkušenj drugih, da opredelijo skupna načela in cilje.

V nemškem mestu Solingen se je medkulturni koncept „Vision Coexistence 2010“ razvil v 
postopku sodelovanja. Predstavniki javnih in zasebnih ustanov in organizacij so se dve leti 
sestajali v delovnih skupinah. Posebno pozornost so namenili vprašanjem s področja zapo
slovanja, zdravstva, stanovanj in mladine/izobraževanja. Skupine so opredelile težave, sesta
vile seznam obstoječih projektov in storitev ter opredelile cilje. Trenutno uprava razvija sis
tem kazalnikov, ki ji bodo pomagali pri načrtovanju. 

$
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Listina „Contribution to Good Governance concerning the integration of immigrants and 
reception of asylum seekers“ (Prispevek k dobri upravi na področju vključevanja priseljen
cev in sprejemanja prosilcev za azil) so sprejeli člani Eurocities, mreže 128 velikih evropskih 
mest. Listino so razvila mesta in je namenjena njim samim; vsebuje splošna načela, kako se 
ukvarjati z vključevanjem, ter bolj določene kodekse ravnanja pri zagotavljanju ključnih 
storitev.

Primeri posameznih obveznosti so:
– razvoj in/ali vlaganje v neposredno in odprto sporazumevanje z vsemi skupnostmi s 

priseljenskimi koreninami, vključevanje teh skupnosti v oblikovanje in uresničevanje 
vseh politik, ki neposredno vplivajo na njihove življenjske priložnosti in okolje, v kate
rem živijo;

– vlaganje v popolne in pregledne informacije za vse prebivalce o razmerah na področju 
priseljevanja in o pogojih, potrebnih za učinkovito vključevanje;

– vlaganje v povečevanje dovzetnosti izobraževalnih ustanov, njihovih uprav in učiteljev 
za vedno večjo raznolikost njihovih študentov z zagotavljanjem potrebnega znanja in 
izkušenj v zvezi s tem;

– čim boljši razvoj programov posredovanja pri zdravstvenih in socialnih storitvah, da bi 
olajšali sporazumevanje in razumevanje med strokovnjaki in različnimi etničnimi skupi
nami; ter

– spodbujanje dostopa do kulturnih objektov v mestu in udeležbe vseh priseljencev v 
kulturnem življenju.

Prispevek k dobri upravi zagotavlja podlago za sistematični učni proces med mesti. Glavni 
cilj tega dokumenta je spodbujanje inovacij s strukturiranim spremljanjem in vrednotenjem 
ukrepov.

Spletna stran: http://www.eurocities.org

 

Lokalne politike vključevanja so učinkovitejše, kadar temeljijo na podpori celotne skupnosti. 
Namesto da bi bile usmerjene samo na migrante, so povezane z vsemi prebivalci in tudi s 
samo upravo. Zanje so pogosto potrebne resnične spremembe številnih oddelkov in podro
čij občinskih ukrepov. Zato je nujna politična podpora.

Lokalni vodje lahko pridobijo podporo za skupno strategijo vključevanja z javnimi izjavami, 
tako da poudarijo prispevke priseljencev k mestni skupnosti in priznavajo prizadevanja pro
stovoljcev ter vlogo združenj priseljencev. Najbolje je, da je zavzetost z vrha podprta s širo
kim političnim in družbenim konsenzom o pomembnosti vključevanja. Čeprav popolnega 
soglasja o ciljih vključevanja ni mogoče vedno doseči, morajo prebivalci, lokalne organizaci
je, uprava in politične stranke ob upoštevanju mnenj drugih poiskati izvedljivo minimalno 
soglasje. Posebej dragoceno je dvostransko sodelovanje, saj strategije vključevanja ponava
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di vključujejo proračunske obveznosti. Ko občinski sveti med svoje člane štejejo priseljence, 
postane vprašanje vključevanja ponavadi pomembnejše.

Mestni načrt Barcelone za priseljevanje je bil odobren s soglasjem vseh političnih strank in 
poudarja, da je vključevanje skupna odgovornost. Temelji na stališču, da je raznolikost dra
gocen vir. Za priseljence velja, da imajo pozitiven učinek na starostno strukturo in človeški 
kapital v mestu. V primerjavi z 21,9 % prebivalcev Barcelone je samo 2,6 % priseljencev sta
rejših od 65 let. 27,3 % priseljencev ima univerzitetno izobrazbo, odstotek je visok predvsem 
med priseljenkami. Mestni načrt za priseljevanje postavlja svoje politike in programe v ta 
okvir „raznolikosti kot prednosti“. Predvideva bistveno prilagajanje javnih storitev, stano
vanjskega področja itd. kot odziv na nove potrebe.

$

Strategije vključevanja pogosto združujejo splošno vizijo z bolj specifičnimi cilji. To lahko 
postane del splošne prakse uprave na področju vrednotenja in spremljanja. Veliko lokalnih 
uprav mora formalno poročati mestnemu svetu in vključevanje lahko dobi pomembno me
sto v teh poročilih. Poleg tega lahko oddelki opravijo samovrednotenje in določijo roke za 
konkretne naloge. Podatki za podporo vrednotenju se lahko pridobijo z raziskavami stališč, 
evidencami uporabe občinskih storitev, šolskimi statistikami, statistikami stanovalcev v ob
činskih stanovanjih, lokalnimi poročili o preprečevanju kriminala, evidencami socialne in 
politične udeležbe, kot so odstotki prostovoljcev in članov, ter z drugimi viri.

Mreže�in�posvetovanje

Lokalne mreže za vključevanje lahko olajšajo usklajevanje med organizacijami migrantov, 
ponudniki storitev, občinskimi upravami, izobraževalnimi ustanovami, delodajalci, verskimi 
in človekoljubnimi organizacijami ter drugimi akterji. Uporabljajo se lahko za izmenjavo in
formacij, strokovno sodelovanje ali učinkovitejšo uporabo redkih virov. Te mreže pritegnejo 
organizacije in ljudi, gradijo mostove in zaupanje.

Lokalne mreže za vključevanje pogosto oblikujejo in vodijo občinske uprave. Vendar pa 
lahko mreže „od spodaj navzgor“ ustvarijo tudi druge zainteresirane strani, tako da na okro
glih mizah in neformalnih druženjih razvijajo bolj formalne strukture. Prav tako se lahko 
mreže oblikujejo med izvajanjem projektov. Razvoj stikov in partnerstev je postal eden od 
proizvodov številnih projektov vključevanja in lahko ustvari trajne mrežne strukture. Izziv je, 
kako prenesti te mreže iz okvira projekta in ustvariti dolgotrajne mreže.

V Italiji so se zaradi projekta „Integra“ pobude EQUAL oblikovale lokalne okrogle mize o 
vključevanju v sedmih občinah, ki se po koncu projekta nadaljujejo in jih že posnemajo 
druge občine. „Integra“ beguncem in prosilcem za azil zagotavlja učenje jezika, presojo 
spretnosti in znanja, poklicno usmerjanje, pripravništva in druge storitve, s katerimi jim 
olajša dostop do trga dela.

$
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Projekt vključuje nacionalno tematsko okroglo mizo in lokalne okrogle mize o vključevanju, 
organizirane v sedmih sodelujočih občinah. Lokalne okrogle mize o vključevanju vodijo lo
kalne oblasti in vključujejo predstavnike uradov za zaposlovanje, agencij za poklicno uspo
sabljanje, sindikatov, prosilcev za azil, beguncev in drugih lokalnih partnerjev. Razen dejav
nosti, povezanih s samim projektom, štejeta za pozitiven rezultat tudi določanje predstavni
kov v vsaki ustanovi in oblikovanje mrež.

Spletna stran: http://www.formautonomie.it/schede/scheda_718.asp

$

Z
Projekti, pri katerih je pomembno nastajanje mrež, so pogosto vključeni v nacionalne pobu
de, ki jih podpirajo vplivni akterji, kot so zveze sindikatov ali združenja delodajalcev. Vključu
jejo lahko tudi nacionalna združenja občin ali regionalnih struktur.

Izkušnje kažejo, da imajo uspešne mreže pogosto formalno strukturo, ki jo člani sprejmejo 
kot legitimno. Najbolje je, da struktura zagotavlja jasno delitev dela s predsednikom (ki se 
lahko menja) in sekretariatom. Glavne skupine in delovne skupine se lahko uporabljajo za 
večjo skladnost večjih mrež, poslovniki in mehanizmi za reševanje konfliktov pa pripomore
jo k trajnosti strukture.

Najboljše je, da imajo lokalne mreže za vključevanje jasen status v politični in upravni uredi
tvi skupnosti. Pooblaščene bi bile lahko za sprožanje posebej pomembnih vprašanj in daja
nje priporočil brez vpliva na pristojnosti izvoljenih predstavnikov na področju odločanja.

$ Svet za vključevanje v Ballerupu je eden od 73 svetov za lokalno vključevanje na Danskem. 
Njihova nacionalna krovna organizacija je Svet za etnične manjšine, ki svetuje ministru za 
begunce, priseljevanje in vključevanje. Ballerupski svet za vključevanje ima 10 članov, ki 
predstavljajo etnične manjšine, dva člana, ki predstavljata lokalni svet, dva člana, ki predsta
vljate svete vrtcev in šol, po en član pa predstavlja športna društva, svet za starejše in svet za 
mladino. Preostali člani sveta so trije svetovalci, ki nimajo pravice do glasovanja, in tajnik.

Svet za vključevanje se sestane enkrat na mesec in ima tudi začasne delovne skupine in letni 
seminar ob koncu tedna. K sodelovanju vabi strokovne predavatelje, svoje predstavnike pa 
pošilja v mestni odbor za socialno povezovanje in odbor za usklajevanje, ki je odgovoren za 
zaposlovanje in trg dela.

Svet za vključevanje pripravlja predloge o politiki vključevanja, razpravlja o vprašanjih, kot 
je poučevanje maternega jezika ali možnost, da bi organizirali muslimansko pokopališče, ter 
se ukvarja s svetovanjem prostovoljcem in sodeluje s centrom za etnične manjšine. Organi
ziral je tudi konferenco o prisilni ali dogovorjeni poroki. 
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Projekt vključuje nacionalno tematsko okroglo mizo in lokalne okrogle mize o vključevanju, 
organizirane v sedmih sodelujočih občinah. Lokalne okrogle mize o vključevanju vodijo lo
kalne oblasti in vključujejo predstavnike uradov za zaposlovanje, agencij za poklicno uspo
sabljanje, sindikatov, prosilcev za azil, beguncev in drugih lokalnih partnerjev. Razen dejav
nosti, povezanih s samim projektom, štejeta za pozitiven rezultat tudi določanje predstavni
kov v vsaki ustanovi in oblikovanje mrež.

Spletna stran: http://www.formautonomie.it/schede/scheda_718.asp
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Projekti, pri katerih je pomembno nastajanje mrež, so pogosto vključeni v nacionalne pobu
de, ki jih podpirajo vplivni akterji, kot so zveze sindikatov ali združenja delodajalcev. Vključu
jejo lahko tudi nacionalna združenja občin ali regionalnih struktur.

Izkušnje kažejo, da imajo uspešne mreže pogosto formalno strukturo, ki jo člani sprejmejo 
kot legitimno. Najbolje je, da struktura zagotavlja jasno delitev dela s predsednikom (ki se 
lahko menja) in sekretariatom. Glavne skupine in delovne skupine se lahko uporabljajo za 
večjo skladnost večjih mrež, poslovniki in mehanizmi za reševanje konfliktov pa pripomore
jo k trajnosti strukture.

Najboljše je, da imajo lokalne mreže za vključevanje jasen status v politični in upravni uredi
tvi skupnosti. Pooblaščene bi bile lahko za sprožanje posebej pomembnih vprašanj in daja
nje priporočil brez vpliva na pristojnosti izvoljenih predstavnikov na področju odločanja.

$ Svet za vključevanje v Ballerupu je eden od 73 svetov za lokalno vključevanje na Danskem. 
Njihova nacionalna krovna organizacija je Svet za etnične manjšine, ki svetuje ministru za 
begunce, priseljevanje in vključevanje. Ballerupski svet za vključevanje ima 10 članov, ki 
predstavljajo etnične manjšine, dva člana, ki predstavljata lokalni svet, dva člana, ki predsta
vljate svete vrtcev in šol, po en član pa predstavlja športna društva, svet za starejše in svet za 
mladino. Preostali člani sveta so trije svetovalci, ki nimajo pravice do glasovanja, in tajnik.

Svet za vključevanje se sestane enkrat na mesec in ima tudi začasne delovne skupine in letni 
seminar ob koncu tedna. K sodelovanju vabi strokovne predavatelje, svoje predstavnike pa 
pošilja v mestni odbor za socialno povezovanje in odbor za usklajevanje, ki je odgovoren za 
zaposlovanje in trg dela.

Svet za vključevanje pripravlja predloge o politiki vključevanja, razpravlja o vprašanjih, kot 
je poučevanje maternega jezika ali možnost, da bi organizirali muslimansko pokopališče, ter 
se ukvarja s svetovanjem prostovoljcem in sodeluje s centrom za etnične manjšine. Organi
ziral je tudi konferenco o prisilni ali dogovorjeni poroki. 

 

**

Kot kažejo izkušnje, ni nujno, da posvetovalni odbor sodelovanje priseljencev omeji samo na 
to skupino. Veliko občin si prizadeva vključiti kvalificirane osebe s priseljenskimi koreninami 
v obstoječe svetovalne odbore, ki se ukvarjajo z določenimi temami, in v postopke sodelo
valnega načrtovanja. Posvetovanje je posebej koristno, kadar gre za več kot samo dvostran
ski pogovor med imigranti in mestno upravo. Skupaj z vsemi prebivalci skupnosti (priseljen
ci ali ne) sodelujejo pri postopku vključevanja tudi lokalni sindikalisti, športni trenerji, koor
dinatorji v kulturnih centrih in vodje skupnosti. Osebna interakcija v mrežah in posvetoval
nih strukturah je dragocen element socialnega vključevanja na lokalni ravni.

Priročnik o metodah za udeležbo (Participatory Methods Toolkit), ki sta jo v Belgiji razvila 
Fundacija kralja Baudouina in Flamski inštitut za vrednotenje znanosti in tehnologije (viW
TA), je delovno orodje, ki strokovne delavce vodi skozi postopek izvajanja metod za udelež
bo. S takimi metodami lahko strokovni delavci spodbujajo vključenost „javnosti“ v postopek 
odločanja, pri čemer upoštevajo, da je ustrezna „javnost“ odvisna od obravnavane teme.

Priročnik ponuja pregled 40 različnih metod za udeležbo in podrobne opise 13 tehnik. Opisi 
vključujejo primere dialogov z manj osebami, pa tudi posvetovanja, pri katerih naenkrat 
sodeluje na tisoče ljudi. Nekaj tehnik je namenjeno predvsem državljanom ali zainteresira
nim stranem, pri drugih pa je potrebno sodelovanje strokovnjakov na določenem področju. 
Primeri metod so t. i. „21st Century Town Meeting“, „Citizens Jury“, „Consensus Conference“ in 
„World Café“.

Priročnik „Participatory Methods Toolkit: A practitioner’s manual“, september 2005, na voljo 
na spletni strani:  
http://www.kbsfrb.be ali http://www.viWTA.be 

$
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Skupno osnovno načelo št. 9 ugotavlja, da udeležba priseljencev v demokratičnem procesu 
in pri oblikovanju politik in ukrepov za vključevanje, predvsem na lokalni ravni, pospešuje 
njihovo vključevanje. O različnih oblikah demokratične udeležbe priseljencev razpravlja 
poglavje 2 prve izdaje Priročnika o vključevanju.

Izmenjava�lokalnih�izkušenj

Izmenjava izkušenj med lokalnimi skupnostmi je lahko navdih za inovativne projekte ali 
pristope. Na bolj strukturiran način se lahko s takimi horizontalnimi izmenjavami oblikujejo 
tudi skupni kazalniki ali metode vrednotenja. Lokalne skupnosti bi lahko razvile skupne 
standarde za kakovost vključevanja. Eden od načinov opredeljevanja meril za dobre politike 
vključevanja ali „meril uspešnosti“ je organiziranje natečajev. Nacionalni ali evropski nateča
ji se lahko uporabijo kot okvir za zbiranje in predstavljanje pobud, ki spodbujajo vključeva
nje.
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Izhodišče natečaja „Uspešno vključevanje ni naključje: strategije lokalne politike vključeva
nja“, ki sta ga pripravila nemško Ministrstvo za notranje zadeve in Bertelsmannova fundacija, 
so bila naslednja vprašanja: „Kakšen je danes položaj naših lokalnih skupnosti na področju 
vključevanja? Kakšne strategije so preskusile? In kako uspešne so bile?“

Čeprav je postopek prijave na natečaj v dveh stopnjah zahteval veliko časa in truda, je bilo v 
skupini 23 finalistov (od 107 prispevkov) kar nekaj manjših skupnosti. Žirija, sestavljena iz 11 
strokovnjakov, je osebno obiskala 15 skupnosti in na koncu podelila nagrade štirim orga
nom lokalnih skupnosti različnih velikosti.

Na podlagi natečaja je bilo razvitih deset priporočil za uspešno lokalno politiko vključeva
nja, objavljena pa so bila skupaj s podrobno dokumentacijo o izkušnjah lokalnih skupnosti. 
Sto strani dokumentacije je bilo razdeljene med organe lokalnih skupnosti, pripravljen je bil 
tudi povzetek v angleščini.

Čeprav so dokumentacija in priporočila v glavnem namenjena lokalnim skupnostim, je bil 
cilj natečaja zagotoviti vpogled v praktične izkušnje skupnosti tudi zvezni vladi.

Spletna stran: http://www.bertelsmannstiftung.de

 

Evropske izmenjave se opravljajo v okviru različnih zveznih struktur, stopenj centralizacije in 
razporeditve pristojnosti po nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh. Hkrati so se hori
zontalne izmenjave in povezave z drugimi ravnmi vlade pokazale kot koristne za prizadeva
nja na področju vključevanja v več lokalnih skupnostih. Več evropskih mrež je sprejelo 
vključevanje za ključni cilj (več o tem v poglavju 2).

4.2� Načrtovanje�in�vrednotenje�politik�integracija

Prenos splošnih političnih ciljev v konkretne programe in projekte na področju vključevanja 
zahteva natančno načrtovanje, katerega sestavni del je opredeljevanje jasnih ciljev.

$ Cilji morajo biti:

Jasni: cilji morajo biti dovolj natančni in konkretni, da jih ni mogoče razlagati različno.
Merljivi: cilji morajo opredeliti želeno stanje v prihodnosti z okviri, ki jih je mogoče meriti, 
tako da se lahko preveri, ali je bil cilj dosežen ali ne; takšni cilji so ali količinsko opredeljeni ali 
pa temeljijo na kombinaciji opisov in ocenjevalnih lestvic.
Sprejeti: če naj bi cilji in ciljne ravni vplivali na vedenje, jih morajo vsi tisti, od katerih se pri
čakuje, da bodo sprejeli odgovornost za doseganje teh ciljev, sprejeti, razumeti in podobno 
razlagati.
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$ Realni: cilji in ciljne ravni morajo biti ambiciozni – ni uporabno, če postavimo cilj, ki samo 
odraža trenutno raven uspešnosti – vendar morajo biti tudi realni, da jih imajo odgovorne 
osebe za smiselne.
Časovno določeni: cilji in ciljne ravni ostanejo nejasni, če niso določeni s točnim datumom 
ali obdobjem.

Evropska komisija, Smernice o presoji vplivov (Impact Assessment Guidelines), SEC(2005) 
791, junij 2005

Med izvajanjem programov vključevanja si lahko oblikovalci politik in strokovni delavci na 
določeni stopnji zastavijo naslednja vprašanja: Kako uspešni smo bili pri doseganju na začet
ku zastavljenih ciljev? Smo v resnici dosegli, kar smo si zastavili? Kdo je sodeloval v programu 
in zakaj; kdo v programu ni sodeloval in zakaj ne? Pri kom je bil program uspešen (ali ni bil 
uspešen)? Kaj so bili ključni dejavniki, ki so vplivali na izid? Kako so se obvladovala tveganja 
in izkoriščale priložnosti? So bile razlike med moškimi in ženskami, mladimi in starejšimi? Je 
bila tem skupinam posvečena posebna pozornost? Na nekatera od teh vprašanj je mogoče 
odgovoriti z ocenami. Ocene lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev o ciljih, prednostnih 
nalogah in dodeljevanju virov. Lahko tudi prispevajo k poznavanju potreb in težav, pokažejo 
neželene rezultate in razložijo, zakaj zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Metode vrednotenja se pogosto uporabljajo za preverjanje posameznih projektov in njiho
ve uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev. Vendar pa samo preverjanje učinkovitosti 
uresničevanja ne zajame težav v zvezi s splošno strateško usmeritvijo, saj se lahko „slabe 
politike uresničujejo dobro“, prav tako kot se lahko „dobre politike uresničujejo slabo“.

Zaradi tega je morda uporabno, da postanejo predmet vrednotenja politike same. Tako se 
lahko preverijo predpostavke, na katerih temeljijo programi financiranja, preden se vložijo 
precejšnja sredstva. Hkrati izkušnje kažejo, da nekatere parametre politik vključevanja dolo
ča politična stvarnost. V takih primerih je pomembno, da se jasno navedejo politični cilji, 
povezani z vključevanjem, in da programi temeljijo na jasno izraženem namenu.

Nekatere težave pri opredeljevanju ciljev politik vključevanja in izbira kazalnikov za merjenje 
napredka se obravnavajo v poglavju 3 prve izdaje Priročnika o vključevanju.

Ocene v glavnem preverijo ustreznost in kakovost samih politik vključevanja, za katere je 
mogoče razviti kazalnike dobre uprave, namesto da bi bil njihov namen merjenje „stopnje 
vključenosti“ posameznikov ali skupin priseljencev, kar še naprej ostaja izziv.

*
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$ V Franciji je zakon LOLF (Loi organique sur les lois de finances) eden od dejavnikov, ki pod
pirajo usmerjenost javne uprave k učinkovitosti. Zagotavlja informacijski sistem o točnih 
stroških določenih javnih politik. Vsak program ima dokument PAP (Projet annuel de perfor
mances), v katerem so opredeljene načrtovane dejavnosti, njihovi stroški, cilji programa in 
pretekli ter pričakovani rezultati glede na posamezne kazalnike.

Dokument PAP programa „sprejemanje tujcev in vključevanje“ bo parlamentu predstavljen 
v letu 2006. Opredeljevanje kazalnikov je bilo težavno, ker se dokumenti PAP osredotočijo 
samo na posamezne programe, ki se pregledujejo, za oblikovanje izidov vključevanja pa je 
pomembnih več dejavnikov. Izbrana sta bila dva kazalnika: (1) odstotek podpisnikov pogod
be o sprejemu in vključevanju, ki so vključeni v tečaje državljanske vzgoje, in (2) odstotek 
nefrankofonskih upravičencev do javnih storitev na področju sprejemanja, ki ob koncu 
usposabljanja dobijo potrdilo o osnovnem znanju francoskega jezika.

 

Najbolje je, da je vrednotenje povezano z načrtovanjem ali da se vsaj upošteva pri vseh ve
čjih spremembah programov, ki se že izvajajo. Za oblikovanje in spreminjanje tekočih pro
gramov se lahko uporabljajo tudi ocene pilotnih projektov.

Na primer, na Norveškem so oceno pilotnih programov vključevanja v 26 občinah uporabili 
za prilagajanje politike pred razširitvijo na nacionalno raven.

$

Z

Švicarski program za spodbujanje socialnega vključevanja tujcev zagotavlja letna sredstva v 
višini približno 9 milijonov eurov za približno 600 projektov, ki jih sofinancira. Osredotoča se na 
pet prednostnih področij: (1) jezikovne spretnosti, (2) odpiranje ustanov, (3) majhne lokalne 
projekte, (4) regionalne centre za usposabljanje ter (5) inovacije in zagotavljanje kakovosti.

Pri vrednotenju prve stopnje programa (2001–2003) so bile opravljene delne ocene petih 
prednostnih področij kot korak na poti h končni sintezi in zbirnemu poročilu. Razpored del
nih in končnih ocenjevalnih poročil je bil pripravljen tako, da je bilo vmesne rezultate že 
mogoče uporabiti pri razvoju naslednje programske stopnje (2004–2007). Podobno bodo 
trenutne dejavnosti na področju vrednotenja vplivale na opredeljevanje naslednje stopnje 
(od leta 2008).

Spletna stran: http://www.ekacfe.ch

 

Metode�vrednotenja

Na področju vključevanja priseljencev se uporablja tako zunanje vrednotenje kot samovre
dnotenje.

Samovrednotenje lahko izboljša zmogljivosti uprav in spodbuja organizacijsko učenje in 
opredeljevanje najboljših praks. Po drugi strani zunanje vrednotenje zagotavlja pogled od 
zunaj in lahko zagotovi neodvisno in verodostojno oceno dejanskega učinka politik.

*

*
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Vrednotenja ponavadi vključujejo številna priporočila glede politik, ki so lahko zelo politična 
glede na javni profil vključevanja priseljencev. Lahko imajo tudi bistvene finančne posledice. 
Pri zunanjih vrednotenjih je treba v pravilniku opredeliti razmerje med naročnikom ocenje
vanja in ocenjevalcem ter jasno določiti obseg dane naloge. Razpisni postopki pogosto 
omogočajo oblikovanje takih izrecnih „temeljnih pravil“.

Uporabljena sredstva morajo biti sorazmerna s cilji in predvideno uporabo vrednotenja v 
celotnem postopku oblikovanja in uresničevanja politik. Metodologijo in zbiranje podatkov 
je treba prilagoditi okoliščinam.

Na primer, z znanstvenega vidika so kontrolne skupine zaželene, vendar pa jih je v okviru 
ukrepov na področju vključevanja težko določiti. Ko se ciljna populacija spreminja, se mora
jo ocenjevalci odločiti za stalno spremljanje namesto za teste pred ukrepom in po njem, ki bi 
bili zaradi teh sprememb najverjetneje zelo pomanjkljivi.

Opredelitev ciljnih skupin je ključen korak pri kakršnem koli vrednotenju. Pri švicarskem 
programu za spodbujanje socialnega vključevanja tujcev se je upoštevalo pomembno razli
kovanje med neposrednimi ciljnimi skupinami in „končnimi uporabniki“. Na primer, program 
medkulturnega usposabljanja se je osredotočil na „ključne osebe“, na primer na hišnike ali 
športne trenerje. Vrednotenje je pokazalo, da so imele te ključne osebe koristi od programov 
usposabljanja, vendar svojega znanja niso dovolj učinkovito uporabile pri interakciji s „konč
nimi uporabniki“, torej širšo družbo. Zaradi tega je treba v celovito oceno učinka programa 
vključiti analizo „naslednjih korakov“.

Čas je pomemben dejavnik pri izbiri metod vrednotenja. Na primer, kvantitativno vrednote
nje je lahko posebej dragoceno pri zgodnjih stopnjah izvajanja, s kvalitativnimi metodami 
pa se lahko pridobijo uporabne informacije o učinkih programov, ki se izvajajo dlje.

Tekoče zbiranje podatkov v okviru sistemov upravljanja učinkovitosti postaja vedno po
membnejši del javnih in zasebnih programov na področju vključevanja. Spremljanje rezulta
tov je pogosto „vgrajena“ projektna dejavnost, ki jo zahtevajo nadzorni organi ali organi, ki 
zagotavljajo sredstva. Taki redni postopki za presojanje programov lahko spodbudijo učni 
proces v organizaciji in gradijo temelje za prihodnja (pogosto zunanja) vrednotenja. Pravza
prav naknadna vrednotenja programov brez mehanizmov za redno zbiranje podatkov naj
verjetneje ne bodo dosegla znanstvenih standardov, ker bodo prikazala „posamezne slike“, 
namesto da bi preučila rezultate in učinke skozi čas.

Skratka, k celovitemu razumevanju bo najverjetneje prispevala uravnotežena zbirka kvanti
tativnih in kvalitativnih metod ter notranjih in zunanjih vrednotenj. Hkrati bodo na tem po
dročju zaradi vsestranske in zapletene narave vključevanja še naprej obstajale omejitve.

*



80 Priročnik o integraciji

*
Upravljanje vključevanja

*

$ Skupno osnovno načelo št. 11 navaja: „razvijanje jasnih ciljev, kazalnikov in mehanizmov 
vrednotenja je nujno potrebno za prilagoditev politik, ocenjevanje napredka o vključevanju 
in učinkovitejšo izmenjavo podatkov“. Bolj konkretno Sporočilo Komisije o skupnem progra
mu za vključevanje navaja, da je treba sprejemne postopke, uvajalne programe (predvsem 
obvezne) in druge politike vključevanja ovrednotiti in spremljati preko nacionalnih ocen 
učinka, mehanizmov za posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, na primer raziskav, kazalni
kov in ukrepov za spremljanje. Komisija tudi poziva države članice, naj podpirajo izmenjavo 
informacij o nacionalnih orodjih za vrednotenje in razvijejo evropska merila za postopek 
primerjalnega učenja, kjer je to ustrezno. 

 

Je mogoče na področju vrednotenja razviti skupne standarde? Mednarodne zbirke standar
dov obstajajo, v glavnem na področju etičnih vprašanj. Ponavadi se ne ukvarjajo posebej z 
vprašanjem vključevanja priseljencev, vendar se lahko vseeno upoštevajo pri vrednotenjih, 
načrtovanih na tem področju. Na ravni programov financiranja EU se razvijajo skupni stan
dardi za vrednotenje projektov. EU bi lahko pomagala tudi pri uveljavljanju vrednotenja kot 
ključnega elementa dobre uprave in načrtovanja.

4.3�� Upravljanje�virov

Vire je mogoče na splošno razumeti kot „sredstva“, ki jih lahko zberejo različni akterji. Uspe
šna struktura upravljanja vključevanja kar najbolj poveča pozitiven učinek virov tako, da 
dobro opredeli vlogo vsakega akterja in zagotovi okvir za ustrezno podporo. V zvezi z do
brim upravljanjem je treba odgovoriti na vprašanje: „Kdo dela kaj najbolje in kaj pri tem po
trebuje?“

Dobro upravljanje virov usklajuje različne vrste virov. Pri dobro upravljanem projektu se fi
nančni kapital uskladi s človeškimi viri in drugimi sredstvi, ki jih prispevajo udeleženci. Po
memben vir je tudi prostovoljno delo.

Dobro zastavljeni programi vključevanja se ne zanašajo na eno vrsto virov in izključujejo 
druge, ampak jih uravnovešeno združujejo, da bi čim bolje izkoristili prispevke vseh udele
žencev.

Naslednji razdelek se ukvarja s financiranjem na področju vključevanja priseljencev. Prouču
je vlogo države kot organa, ki financira regije, občine ali prostovoljski sektor in obravnava 
evropski okvir ter financiranje EU. V nadaljevanju se osredotoči na zasebne fundacije in na
čin, kako opredeljujejo svoj položaj na področju vključevanja. Na splošno je finančna pod
pora glavni vidik, vendar je ponavadi vključena v druge oblike podpore in vpliva.

*
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Javno�financiranje

Financiranje vedno odraža prednostne naloge in programi financiranja na vseh ravneh so 
povezani z določeno strateško usmeritvijo. Cilj vlad v nacionalnem okviru je razdelitev sred
stev glede na potrebe različnih ciljnih skupin ter glede na politične in družbene prednostne 
naloge. Te prednostne naloge se lahko spreminjajo. V več državah članicah je bilo na primer 
financiranje usmerjeno predvsem v begunce, ki štejejo za skupino z „nedvoumnimi“ potre
bami, vendar sedaj začenja zajemati tudi priseljence. Na finančne potrebe vplivajo tudi ra
zvoj zakonodajne, saj postaja na podlagi zakonov sodelovanje v programih vključevanja 
obvezno. V številnih državah članicah je financiranje na zvezni ravni usmerjeno v podnacio
nalne ravni vlade in pogosto vključuje znatne zneske. Regionalni, nacionalni in evropski viri 
financiranja se morajo medsebojno dopolnjevati. Na ta način bodo za spodbujanje vključe
vanja priseljencev na voljo precejšnji denarni zneski.

V Estoniji so se sredstva za ukrepe na področju vključevanja v preteklih letih zagotavljala iz 
naslednjih virov:

– državni proračun (različna ministrstva),
– predpristopni programi EU (vključno s Phare),
– popristopni programi EU,
– strukturni skladi EU (vključno z Evropskim socialni skladom),
– drugi finančni instrumenti EU (vključno s 6. okvirnim programom),
– dvostransko financiranje (Švedska, Finska, Danska, Norveška, Združeno kraljestvo, 

Združene države, Kanada, Nizozemska itd.).

Čeprav seje velik del dvostranskega financiranja in predpristopnih programov EU že zaklju
čil, Estonija za področje vključevanja še vedno uporablja več mednarodnih kot nacionalnih 
sredstev.

Poleg neposrednega denarnega učinka je mednarodna podpora tudi širše vplivala na 
estonske prakse na področju financiranja. Na primer, postopki Fundacije za vključevanje 
neestonskih prebivalcev, ki je v letu 2005 izplačala 5,7 milijona eurov, temeljijo na postopkih 
programa Phare. Ob ustanovitvi te fundacije (leta 1998) so bila estonska pravila o javnem 
naročanju nejasna in v glavnem omejena na gradbeni sektor; postopki Phare, ki so zajemali 
razpise za storitve, razpise za blago, sisteme subvencij in posamezne štipendije, so bili kori
stni na tem področju. 

$
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$ V Češki republiki so sredstva financiranja EU zajemala Phare, INTI, Evropski socialni sklad in 
Evropski sklad za begunce. V letu 2005 je EU sofinancirala 17 projektov v skupnem znesku 
približno 4,8 milijona eurov.

Ker so razpoložljivi viri omejeni, EU pogosto zagotavlja večletno in obsežno financiranje, ki 
zagotavlja finančno stabilnost nevladnim organizacijam, ki izvajajo programe vključevanja. 
Tako lahko organizacije presežejo kratkoročne usmerjene ukrepe in se začnejo ukvarjati s 
strukturnimi vprašanji, na primer s težavami na trgu dela. Programi EU, kakršen je na primer 
EQUAL, prav tako spodbujajo nadnacionalno učenje in so podlaga za veliko število inovativ
nih projektov.

Nevladne organizacije in ministrstva se morajo prilagoditi postopkom, povezanim s financi
ranjem EU. Sprva so podcenjevali količino truda in časa, ki ga osebje potrebuje za prošnje in 
poročila, saj je precej večja kot za projekte, ki jih financira država. Poleg tega so odlogi izpla
čil prisilili več nevladnih organizacij, da so najele bančna posojila, s katerimi so začasno po
krile svoje stroške.

 

$ Španski sklad za vključevanje je bil ustanovljen leta 2005 kot nacionalni prispevek k politi
kam vključevanja, ki so se uresničevale na regionalni in lokalni ravni. Prvo leto je bilo v tem 
skladu 120 milijonov eurov, leta 2006 pa 182,4 milijona eurov. Proračun za vključevanje na 
nacionalni ravni je bil med letoma 2000 in 2004 približno 7,5 milijona eurov na leto.

Vsa sredstva se v celoti prenesejo na avtonomne skupnosti (regionalne oblasti) pod pogo
jem, da same zagotovijo 30 % sredstev. Merila za razdeljevanje vključujejo število prebival
cev, ki niso državljani EU in so v občinah registrirani kot delavci v sistemu socialne varnosti 
ali kot delavci v kmetijstvu. Predviden je tudi dodatek za posebne primere množičnih priho
dov, na primer v Andaluzijo. 40 % denarja, ki ga zagotovi Sklad za vključevanje, morajo po
rabiti občine neposredno, posredujejo pa jim ga avtonomne skupnosti.

Glavne dejavnosti, ki se financirajo, so izboljševanje splošnih javnih storitev, medkulturno 
usposabljanje za osebje, ki dela v javnih službah, in strokovnjake za storitve na področju 
vključevanja, ter izmenjava izkušenj in dobrih praks. 50 % vseh sredstev Sklada se nameni 
izobraževanju, kritju sprejemnih programov v šolah.

Ta sklad si prizadeva za pospeševanje priprave celovite nacionalne strategije vključevanja, 
tako da spodbuja regionalne in lokalne politike vključevanja ter sodelovanje med različnimi 
ravnmi vlade. Skupne odločitve o prednostnih nalogah sprejmejo nacionalna uprava in av
tonomne skupnosti, ki predložijo regionalne akcijske načrte. V vsaki avtonomni skupnosti se 
ustanovijo dvostranske komisije za spremljanje, njihova naloga pa je spremljanje napredka 
in vsakoletno pripravljanje novih predlogov.
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Na Danskem Zakon o vključevanju zagotavlja zakonsko podlago za financiranje prizadevanj 
občin na področju vključevanja. Lokalne oblasti so odgovorne za namestitev beguncev, 
ponudbo uvajalnih programov, izplačevanje pomoči upravičenim osebam in usklajevanje 
vseh prizadevanj na področju vključevanja v občini. V letu 2004 je bilo v področje uporabe 
Zakona o vključevanju zajetih 17 244 oseb, v glavnem beguncev in migrantov z družinskimi 
člani na Danskem.

V trenutnem sistemu financiranja se za prenos sredstev do občin uporablja kombinacija 
različnih finančnih instrumentov. Tri leta prejemajo osnovno subvencijo, dodeljeno za vsako 
osebo, ki je namenjena kritju stroškov za prevajalce, informacije, usmerjanje in svetovanje, 
namestitev itd., poleg tega pa programske subvencije za tečaje danščine in programe zapo
slovanja/izobraževanja. Občine dobijo tudi povračila za določene stroške, lahko pa pridobi
jo tudi subvencije za učinkovitost, če oseba opravi preskus znanja danskega jezika ali se v 
triletnem uvajalnem obdobju zaposli za obdobje vsaj šestih mesecev.

Cilj sistema financiranja je spodbujati dejavno prizadevanje občin na področju vključevanja. 
Poleg subvencij za učinkovitost je glavno orodje način izplačevanja osnovne subvencije: 
občina to subvencijo prejema skozi celotno uvajalno obdobje, ne glede na to, ali je oseba 
zaposlena ali prejema državno pomoč. Če se oseba zaposli pred koncem triletnega obdobja, 
lahko občina ostanek osnovne subvencije, ki ni posebej rezerviran za dejavnosti na podro
čju vključevanja, porabi kako drugače. 

$

Vlade financirajo tudi druge družbene akterje, na primer prostovoljni sektor. Na tem podro
čju se lahko višina subvencij zelo razlikuje. Ministrstvo za notranje zadeve Združenega kra
ljestva na primer upravlja Sklad za razvoj begunske skupnosti (Refugee Community Develo
pment Fund), ki organizacijam zagotavlja majhne subvencije do 7 200 eurov za krepitev 
zmogljivosti, zagotavljanje novih storitev in izboljševanje odnosov v skupnosti. Organizacija 
lahko v finančnem letu dobi samo eno subvencijo. Hkrati veliko nacionalnih organizacij iz 
prostovoljskega sektorja, ki delajo na področju vključevanja beguncev, v osnovi financira 
Ministrstvo za notranje zadeve s približno 8,6 milijona eurov letno.

Na evropski ravni so na voljo različni skladi, ki neposredno ali posredno spodbujajo vključeva
nje. Največji skladi se imenujejo strukturni skladi, katerih namen je doseganje gospodarske in 
socialne kohezije v Evropski uniji. Sredstva so namenjena ukrepom, ki pomagajo zapolniti vr
zeli med najbolj in najmanj razvitimi regijami in ki spodbujajo enake možnosti za zaposlovanje 
med različnimi družbenimi skupinami. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski 
socialni sklad (ESS) sta splošno znana primera. V okviru teh velikih skladov se sprejemajo po
sebne pobude, kot je EQUAL, ki jo ESS financira z namenom spodbujanja novih načinov boja 
proti vsem oblikam diskriminacije in neenakosti na trgu delovne sile na podlagi nadnacional
nega sodelovanja. Ciljne skupine vključujejo priseljence. Cilj pobude Urban v okviru ESSR je 
spodbuditi oblikovanje in izvajanje inovativnih modelov razvoja za gospodarsko in socialno 
prenovo težavnih urbanih območji. Krepi izmenjavo informacij v zvezi s trajnostnim razvojem 
mest v Evropski uniji. Ta poseben program se bo prenehal izvajati, vendar bo verjetno po letu 
2007 poudarek še naprej na projektih v zvezi z razvojem mest, in sicer na projektih nove gene
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racije programov v okviru tega sklada. Skladi za raziskave in razvoj spodbujajo raziskave, 
vključno s pridobivanjem znanja, pomembnega za politiko, o migracijskih postopkih in po
stopkih vključevanja. GD za pravosodje, svobodo in varnost upravlja številne programe finan
ciranja. Na primer Evropski sklad za begunce (ESB), ki pomaga državam članicam Evropske 
unije in drugim zainteresiranim stranem pri sprejemanju prosilcev za azil, beguncev in razselje
nih oseb. V skladu z novo finančno perspektivo za leta 2007–2013 bo poleg ESB uveden nov 
sklad s precejšnjimi sredstvi, namenjen vključevanju državljanov tretjih držav. Pred tem skla
dom je bil uveden program INTI, namenjen za podporo vladam in nevladnim akterjem pri nji
hovem delu v zvezi z vključevanjem priseljencev.

$

Z

INTI je program financiranja Evropske unije za pripravljalne ukrepe, ki spodbujajo vključeva
nje oseb, ki niso državljani EU, v države članice EU. Cilj programa je spodbujanje dialoga s 
civilno družbo, razvijanje modelov vključevanja, iskanje in ocenjevanje najboljših praks na 
področju vključevanja in vzpostavljanje omrežij na evropski ravni. INTI spodbuja sodelova
nje med državami članicami, njihovimi regionalnimi in lokalnimi organi ter drugimi zainte
resiranimi stranmi in sklepanje nadnacionalnih partnerstev ter omrežij. Temeljno načelo je 
spodbujati nove in inovativne načine vključevanja priseljencev na podlagi predhodnih izku
šenj, kadar je to mogoče. Prednost imajo ukrepi, ki krepijo zavedanje sposobnosti priseljen
cev ter prispevajo k nadnacionalnemu in konstruktivnemu dialogu. Zadnji poziv za zbiranje 
predlogov za INTI (leta 2006) je namenjen zagotavljanju finančne podpore ukrepom, ki pri
spevajo k uresničevanju naslednjih posebnih ciljev:
– podpiranje vzpostavljanja omrežij nadnacionalnega sodelovanja ali pilotnih projektov, 

namenjenih ugotavljanju, izmenjavi in oceni dobrih praks ter novih pristopov na po
dročju integracije;

– povečanje temeljev znanja za razvoj politik vključevanja po vsej EU;
– podpiranje nadnacionalnega dialoga in ozaveščenosti glede vprašanj priseljevanja in 

njegovega učinka na družbo.

Spletna stran: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/wai/funding_intro_en.htm

 

Vprašanja financiranja so pogosto bistvena za identiteto in sposobnost nevladnih organiza
cij (glej poglavje 1). Organizacije morda ne prejemajo temeljnega financiranja in se lahko pri 
projektih srečujejo s strogimi omejitvami, kar zadeva upravičene proračunske postavke. 
Hkrati morajo najti sredstva za pripravo projektov, ustvarjanje partnerstev, pisanje predlo
gov in pogajanje o financiranju. Zahteve glede poročanja se lahko med organi, ki zagotavlja
jo sredstva, razlikujejo, kar je breme za organizacije, ki se zanašajo na več virov financiranja. 
Koristno bi bilo, če bi uvedli enostavnejše postopke za prijavo, na primer v dveh stopnjah, pri 
čemer bi organizacije na prvi stopnji samo „izrazile zanimanje“, popolne predloge pa bi pre
dložile samo izbrane organizacije. Organizacijam lahko pri tem, da presežejo cilje kratkoroč
nih projektov in se ukvarjajo s spreminjajočimi se potrebami prebivalstva, ki mu služijo, po
maga tudi dopuščanje splošnih stroškov. Vendar pa nevladne organizacije pogosto nimajo 
dovolj finančnega znanja, da bi učinkovito ocenile svoje splošne stroške in jih namenile 
različnim projektom.
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S področjem vključevanja se vedno bolj ukvarjajo zasebne fundacije po Evropi. Nekatere 
fundacije skrbijo predvsem za subvencije, torej za svojo glavno dejavnost jemljejo podpira
nje dejavnosti drugih. Druge so bolj praktične in same razvijajo pobude ter so neposredno 
vključene v razne projekte. Vendar jasnih delitev ni: veliko fundacij zagotavlja subvencije in 
tudi dela na tem področju, obstaja pa cela vrsta modelov financiranja. Fundacije se razliku
jejo tudi po tem, ali bolj poudarjajo dolgoročno ali kratkoročno financiranje, ali podpirajo 
organizacije ali projekte, in po stopnji sodelovanja z raznimi zunanjimi partnerji.

Cilj nemške fundacije Körber, ki ima sredstva v višini 526 milijonov eurov in je leta 2005 iz
plačala približno 11 milijonov eurov, je podpirati državljansko udeležbo pri vključevanju. 
Zanimajo jo predvsem nove zamisli in pobude, ki prihajajo „od spodaj navzgor“. Takim pobu
dam ta fundacija odobri začetno financiranje, poleg tega pa podeljuje nagrade vzornim 
projektom (npr. nagrado „Hamburg Tulip“ za nemškoturške projekte vključevanja) in jim 
pomaga, da si poiščejo druge vire financiranja ter postanejo trajni, ne da bi bili odvisni od 
njenega dolgoročnega financiranja.

Spletna stran: http://www.stiftung.koerber.de

$

Z
Britanski dobrodelni sklad Joseph Rowntree Charitable Trust (JRCT), ki ima sredstva v višini 
180 milijonov eurov in na leto izplača subvencije v višini približno 7,5 milijona, prav tako 
podeljuje majhne subvencije, katerih cilj je spodbuditi samozavest pri vlaganju prošenj za 
redno financiranje. Poleg financiranja projektov JRCT zagotavlja tudi temeljno financiranje 
za organizacije, kot so skupine črnskih prebivalcev ali etničnih manjšin. Sklad pogosto odo
bri več triletnih temeljnih financiranj zapovrstjo, saj meni, da potrebujejo novi prišleki čas, 
da se seznanijo s strukturami upravljanja nevladnih organizacij, civilno družbo v Združenem 
kraljestvu in razpoložljivimi vrstami mehanizmov financiranja. Prejemniki subvencij prejme
jo podporo v obliki partnerstev in mrežnega povezovanja.

Spletna stran: http://www.jrct.org.uk

$

Z
Nemška fundacija Hertie, ki ima 800 milijonov eurov premoženja in 25 milijonov letnih izdat
kov, razvija vzorne projekte vključevanja in jih širi s pomočjo partnerjev. Na primer, program 
START podeljuje nadarjenim priseljencem, starim med 15 in 18 let, štipendijo v višini 100 eurov 
na mesec in jih vključi v intenziven program inštruiranja, izletov itd. Na začetku je bilo v pro
gram vključenih 50 upravičencev, nato pa se je razvil in je v letu 2005 vključeval 160 mladih, v 
letu 2006 pa jih bo do 300. V program START je zdaj vključenih več kot 20 fundacij, ministrstev 
za šolstvo, občin, zasebnikov, podjetij, klubov in združenj. Vsak, ki prispeva k programu, lahko 
izbere, koliko štipendij bo financiral (5000 eurov na leto) ali pa bo projektu prostovoljno pri
speval čas in znanje. Fundacija Hertie financira program START s 5,5 milijona eurov.

Spletna stran: http://www.ghst.de

$

Z
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Za pravni okvir in osnovno strukturo upravljanja so nedvomno odgovorne države.

Fundacije na splošno ne želijo nadomestiti držav, ampak želijo imeti dopolnilno in inovativ
no vlogo. Poleg tega, da podpirajo konkretne pobude, lahko tudi združujejo strokovnjake, 
gradijo interesne zveze, naročajo in objavljajo raziskave, povezane s tem področjem, finan
cirajo zagovarjanje priseljencev ali drugače prispevajo k razvoju politik.

Med fundacijami je vedno več mrežnega povezovanja na nacionalni in mednarodni ravni. 
Evropska mreža velja za dragoceno priložnost za izmenjavo dobrih praks in razvoj skupnih 
pobud. Na primer, program „European Programme for Integration and Migration“ (Evropski 
program za vključevanje in migracijo, EPIM) je skupno delo desetih evropskih fundacij. Pro
gram EPIM zagotavlja subvencije za nevladne organizacije na evropski ravni in za evropske 
mreže nacionalnih nevladnih organizacij. Organizira tudi vrsto posvetov v državah članicah 
v letih 2006–2007.

*
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Poglavje�4:� Sklepi

1. Vlaganje v vzpostavitev strukture upravljanja vključevanja in njeno vzdrževanje se zelo 
izplača, saj pomaga razvijati vizijo in strategijo vključevanja, ustvarjati vire, pritegniti 
ljudi in organizacije, oblikovati partnerstva in graditi zaupanje; vse to pa je zelo po
membno za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev na področju vključevanja.

2. Strukturirano sporazumevanje in dialog med evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi 
ravnmi uprave omogočata predvidevanje in vrednotenje učinka ukrepov, sprejetih na 
eni ravni, na drugo raven. Prav tako bi lahko rezultati programov vključevanja na eni 
ravni vplivali na politike na drugih ravneh.

3. Močno in opazno vodstvo županov in/ali izvoljenih uradnih oseb lokalne skupnosti na 
področju vključevanja je koristno za usklajen pristop k vključevanju na več področjih 
politike in pomaga premostiti vrzeli med vlado in prebivalci, ki imajo priseljenske kore
nine ali ne.

4. Lokalne politike vključevanja so učinkovitejše, kadar temeljijo na podpori celotne sku
pnosti. Namesto, da bi bile usmerjene samo na migrante, so povezane z vsemi prebival
ci in tudi s samo upravo. Zanje so pogosto potrebne resnične spremembe številnih od
delkov in področij občinskih ukrepov. Zato je nujna politična podpora.

5. Najbolje je, da imajo lokalne mreže za vključevanje jasen status v politični in upravni 
ureditvi skupnosti. Pooblaščene bi bile lahko za sprožanje posebej pomembnih vpra
šanj in dajanje priporočil brez vpliva na pristojnosti izvoljenih predstavnikov na podro
čju odločanja.

6. Ocene v glavnem preverijo ustreznost in kakovost samih politik vključevanja, za katere 
je mogoče razviti kazalnike dobre uprave, namesto da bi bil njihov namen merjenje 
„stopnje vključenosti“ posameznikov ali skupin priseljencev, kar še naprej ostaja izziv.

7. Najbolje je, da je vrednotenje povezano z načrtovanjem ali da se vsaj upošteva pri vseh 
večjih spremembah programov, ki se že izvajajo. Za oblikovanje in spreminjanje tekočih 
programov se lahko uporabljajo tudi ocene pilotnih projektov.

8. Samovrednotenje lahko izboljša zmogljivosti uprav in spodbuja organizacijsko učenje 
in opredeljevanje najboljših praks. Po drugi strani zunanje vrednotenje zagotavlja po
gled od zunaj in lahko zagotovi neodvisno in verodostojno oceno dejanskega učinka 
politik.

9. Uporabljena sredstva morajo biti sorazmerna s cilji in predvideno uporabo vrednotenja 
v celotnem postopku oblikovanja in uresničevanja politik. Metodologijo in zbiranje 
podatkov je treba prilagoditi okoliščinam.
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*
Upravljanje vključevanja

10. Dobro upravljanje virov usklajuje različne vrste virov. Pri dobro upravljanem projektu se 
finančni kapital uskladi s človeškimi viri in drugimi sredstvi, ki jih prispevajo udeleženci. 
Pomemben vir je tudi prostovoljno delo.

11. Fundacije na splošno ne želijo nadomestiti držav, ampak želijo imeti dopolnilno in ino
vativno vlogo. Poleg tega, da podpirajo konkretne pobude, lahko tudi združujejo stro
kovnjake, gradijo interesne zveze, naročajo in objavljajo raziskave, povezane s tem po
dročjem, financirajo zagovarjanje priseljencev ali drugače prispevajo k razvoju politik.



*
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Priloga I
Politike na podlagi prakse –  
prenos prakse v politike
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Priročnik opisuje programe in projekte z namenom predstaviti dobre prakse in učiti se na 
njih. Pazljivo pripravljene izmenjave lahko oblikovalcem politik in strokovnim delavcem 
omogočijo, da ponovijo prakse ali jih prilagodijo določenim okoliščinam in razvijejo nove 
programe.

Nadaljnje študije lahko omogočijo, da se rezultati projektov prenesejo v priporočila glede 
politik. To lahko pripomore k temu, da politike bolj temeljijo na praksi, s čimer se krepi traj
nost praks vključevanja in povečuje podpora politikam vključevanja.

Postopek prenosa je precej zapleten in vključuje številne korake; najpomembnejši od njih so 
povzeti spodaj. Najprej je treba izmeriti kakovost programov in projektov, potem oceniti 
njihove rezultate in učinke, nato pa pripraviti predloge za nove politike ali prilagajanje trenut 
nih politik.

1. Kakovost projektov in programov vključevanja se meri tako, da se ovrednotijo 
njihova ustreznost, učinkovitost, uspešnost, trajnost in vpliv.

Programi in projekti so ustrezni, kadar;
• zadovoljujejo jasno opredeljene potrebe,
• so skladni s cilji politik,
• vključujejo zainteresirane strani in ciljne skupine,
• izboljšujejo institucionalno usposobljenost nosilcev projekta.

Učinkoviti so, kadar;
• se rezultati dosežejo ob primernih stroških,
• so finančno sprejemljivi ali imajo gospodarski dobiček,
• so njihovi rezultati zelo kakovostni,
• so ustrezno usklajeni, upravljani in financirani.

Uspešni so, kadar;
• dosežejo predvidene rezultate in učinke,
• so ustrezno in pregledno upravljani,
• rešujejo nepredvidene in negativne stranske učinke,
• so njihovi lastniki zainteresirane strani in ciljne skupine.

Trajni so, kadar;
• se po začetni stopnji nadaljujejo,
• pridobijo podporo novih sponzorjev ali ustvarjajo lastne vire,
• se vzpostavijo mehanizmi za spremljanje in vrednotenje,
• se nenehno razvijajo sposobnosti na področju upravljanja.

Vpliv imajo, kadar;
• zainteresiranim stranem in ciljnim skupinam zagotovijo proizvode ali storitve,
• izboljšujejo socialnoekonomski položaj ciljnih skupin,
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• spremenijo obnašanje in organizacijsko kulturo,
• vplivajo na širše okolje,
• prispevajo k splošnim političnim ciljem.

2. Projekti in programi se ocenijo, tako da se primerjajo med seboj, se opredelijo 
akterji, oblikujejo možne politike in oceni njihov učinek v prihodnosti.

Primerjalna analiza;
• zberejo, opišejo in primerjajo se rezultati in učinki različnih programov in projektov,
• zberejo se dodatne informacije in opravijo nadaljnje raziskave,
• opredelijo in analizirajo se dejavniki, ki prispevajo k uspehu ali neuspehu.

Opredeljevanje akterjev;
• določijo se pristojnosti in odgovornosti za vladne in nevladne akterje,
• določijo se ravni uprave: od lokalne, regionalne in nacionalne do evropske,
• opravi se posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in ciljnimi skupinami ter pogajanja 

med njimi.

Oblikovanje možnih politik;
• sklepi temeljijo na primerjalni analizi in opredeljevanju akterjev,
• opišejo se vprašanja, s katerimi se bodo ukvarjale predlagane možne politike,
• oblikujejo in predstavijo se konkretna priporočila glede politik.

Ocenjevanje učinka v prihodnosti;
• analizirajo se (neposredni in posredni) okoljski, gospodarski in socialni učinki možnih 

politik,
• upoštevajo se tveganja in negotovosti, vključno z ovirami pri uresničevanju in skladno

sti,
• možnosti se primerjajo, najboljša pa se prenese v konkretne predloge glede politik.

3. Konkretni predlogi glede politik se predložijo organom, pristojnim za odločanje 
na tem področju, da jih preverijo in obravnavajo v skladu s svojimi poslovniki.
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Priloga II
Nacionalne kontaktne točke za integracije
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Avstrija
Zvezno ministrstvo za notranje zadeve (Bundesministerium für Inneres) – Oddelek III/4
Zadeve v zvezi s prebivanjem in državljanstvom
Herrengasse 7, A1014 Vienna, Austria, faks (43) 15 31 26 31 59

Belgija
Kabinet ministra Christiana Duponta, Minister za javno upravo, socialno vključevanje, 
politiko velikih mest in enakih možnosti (Ministre de la fonction publique, d’Intégration 
sociale, de la politique des grandes villes et de l’égalité des chances)
Rue de la Loi 51, B1040 Bruxelles, Belgique, faks (322) 790 57 98

in

Center za enake možnosti in boj proti rasizmu (Centre pour l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme)
Rue Royale 138, B1000 Bruxelles, Belgique, faks (322) 212 30 30

Ciper
Ministrstvo za notranje zadeve (Υπουργείο Εσωτερικών) – Oddelek za EU in mednarodne 
zadeve
Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, Cyprus, faks (357) 22 86 77 55

Češka republika
Ministrstvo za delo in socialne zadeve (Ministerstvo práce a sociálních věcí) – Oddelek za 
migracije in vključevanje tujcev
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, Czech Republic, faks (420) 221 92 30 90

Danska
Ministrstvo za vključevanje (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration) – 
Oddelek za politiko vključevanja
Holbergsgade 6, DK1057 Copenhagen K, Denmark, faks (45) 33 95 14 79

Estonija
Državna pisarna (Riigikantselei) – Pisarna ministra za prebivalstvo in etnične zadeve
The Stenbock House, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, Estonia, faks (372) 332 61 51

Finska
Ministrstvo za delo (Työministeriö) – Oddelek za politiko
Eteläesplanadi 4, P.O. Box 34, FIN00023, faks (3589) 16 04 91 84

Francija
Ministrstvo za zaposlovanje, socialno kohezijo in nastanitev (Ministère de l’Emploi, de la 
Cohésion sociale et du Logement) – Direktorat za naseljevanje in migracije
Bureau DMI 3, 14 Avenue Duquesne, F–75350 Paris 07 SP, France, faks (33) 140 56 53 49



Priročnik o integraciji 95

Nemčija
Zvezno ministrstvo za notranje zadeve (Bundesministerium des Innern) – Enota MI2 
Temeljna vprašanja vključevanja
Dienstsitz Berlin, AltMoabit 101, D10559 Berlin, Germany, faks (4918) 88 68 15 19 18

Grčija
Ministrstvo za notranje zadeve (Υπουργείο Εσωτερικών) – Direktorat za tujce in migracijo – 
Sektor za družbeno vključevanje
2 Evangelistrias Str., GR105 63 Athens, Greece, faks (30) 21 03 22 33 35

Madžarska
Ministrstvo za pravosodje in kazenski pregon (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) – 
Oddelek za migracije
Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, Hungary, faks (36) 14 41 29 32

Irska
Agencija za sprejem in vključevanje (Reception and Integration Agency)
Block C, Ardilaun Centre 112114 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland,  
faks (353) 14 13 32 71

Italija
Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell’Interno) – Oddelek za državljanske 
svoboščine in priseljevanje – Glavni direktorat za politike priseljevanja in azila
Palazzo Viminale, Via A. Depretis, I–00184 Roma, Italy, faks (39) 06 46 54 97 51  
in Ministrstvo za socialno solidarnost (Ministero della Solidarietà Sociale) –  
Generalni direktorat za priseljevanje
Via Fornovo 8, I–00192 Roma, Italy, faks (39) 06 36 75 47 69

Latvija
Sekretariat ministra za posebne naloge v zvezi s socialnim vključevanjem (Îpađu uzdevumu 
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts)
Elizabetes Str. 20, 2nd floor, LV1050 Riga, faks (371) 736 53 35

Litva
Ministrstvo za socialno varnost in delo (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) –  
Oddelek za mednarodne zadeve
A. Vivulskio Str. 11, LT03610 Vilnius, Lithuania, faks (370) 52 66 42 09

Luksemburg
Ministrstvo za družino in vključevanje (Ministère de la famille et de l’Intégration) –  
Vladna služba za tujce
1214, Avenue Emile Reuter, L2919 Luxembourg, faks (352) 478 36 72



96 Priročnik o integraciji

Malta
Ministrstvo za družino in socialno solidarnost (Ministeru għallFamilja u Solidarjeta’ Soċjali)
Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, Malta, faks (356) 25 90 31 21

Nizozemska
Ministrstvo za pravosodje (Ministerie van Justitie) – Oddelek za politiko vključevanja 
manjšin
Schedeldoekshaven 100, P.O. BOX 20301, 2500 EH Den Haag, the Netherlands,  
faks (31) 703 70 90 89

Poljska
Ministrstvo za delo in socialno politiko (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) –  
Oddelek za socialno pomoč in vključevanje
1/3/5 Nowogrodzka Str., 00513 Warsaw, Poland, faks (48) 226 61 11 40

Portugalska
Predsedstvo Sveta ministrov (Presidência do Conselho de Ministros)
Rua Prof. Gomes Teixeira, P1399022 Lisboa, Portugal, faks (351) 213 92 78 60

Slovaška
Ministrstvo za notranje zadeve (Ministerstva vnútra) – Pisarna za migracije
Pivonková 6, 812 72 Bratislava, Slovak Republic, faks (421) 243 41 47 59

in

Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny)
Špitálska 4, 816 43 Bratislava, Slovak Republic, faks (421) 252 92 12 71

Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve
Štefanova 2, SI1501 Ljubljana, Slovenia, faks (386) 12 83 36 47

Španija
Ministrstvo za delo in socialne zadeve (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) – 
Generalni direktorat za vključevanje migrantov
C/ José Abascal, 39 1ª Planta, E28003 Madrid, Spain, faks (34) 913 63 70 57

Švedska
Ministrstvo za pravosodje (Justitiedepartementet) – Oddelek za vključevanje priseljencev 
in raznolikost
S103 33 Stockholm, Sweden, faks (46) 84 05 35 78
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Združeno kraljestvo
Ministrstvo za notranje zadeve (Home Office) – Direktorat za priseljevanje in Direktorat za 
državljansko politiko
Apollo House, 36 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 3RR, United Kingdom,  
faks (4420) 87 60 80 08

Opazovalci

Bolgarija
Ministrstvo za delo in socialno politiko (Министерство на труда и социалната политика) 
– Enota za evrointegracijo 2
2, Triaditza Str., 1051 Sofia, Bulgaria, faks (359) 29 87 39 80

Romunija
Ministrstvo za upravo in notranje zadeve (Ministerul Administraţiei şi Internelor) – 
Nacionalna pisarna za begunce – Oddelek za družbeno vključevanje
15 Vasile Stolnicu street, Bucharest 2, Romania, faks (40) 212 40 85 10
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