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BESEDE SO POMEMBNE

Učni cilji 

Razumevanje pojmov begunci, migracije in azil se začne z razumevanjem nekaj osnov. 

Beseda begunec se pogosto uporablja kot splošni izraz za ljudi, razseljene zaradi vojne, nasilja ali preganjanja. 

Vendar obstajajo različne kategorije razseljenih oseb, od katerih ima vsaka posebne potrebe. Za boljše razumevanje 
te kompleksne teme je pomembno poznati točen pomen teh kategorij. 

Preberite spodnje opredelitve, začenši od zgoraj navzdol, in jih uporabite vsakič, ko o njih razpravljate 
ali ko poučujete o beguncih, azilu in migracijah.

Begunci 

Begunci so ljudje, ki so pobegnili pred vojno, nasiljem, konflikti ali 
preganjanjem in so prečkali vsaj eno mednarodno mejo, da bi našli 
varnost v drugi državi. Begunci bi se ponovno znašli v nevarnosti, če bi se 
vrnili domov v svojo državo. 
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Migranti 

Tako kot begunci so tudi migranti osebe, ki so se preselile v drugo državo. 
Razlog, da so se preselile, je drugačen. Migranti se preselijo v drugo državo 
iz razlogov, ki niso vojna, nasilje, konflikti ali preganjanje. Migrant bi se 
lahko vrnil v svojo državo, kjer se mu ne bi bilo treba soočiti z neposredno 
nevarnostjo. 

Prosilci za azil 

Prosilci za azil so osebe, ki iščejo mednarodno zaščito pred konflikti in 
preganjanjem. Tako kot begunci so tudi oni v drugi državi, vendar morajo 
še vedno dokazati, da imajo utemeljene razloge za pobeg iz svoje države. 
Med tem postopkom bodo uradniki države gostiteljice ocenili, ali je prošnja 
prosilca za azil verodostojna in ali mu bo država gostiteljica priznala 
status begunca ali mu podelila drug status zaščite. 

Notranje razseljene osebe 

Tako kot begunci so tudi notranje razseljeni ljudje pobegnili pred vojno, 
nasiljem, konfliktom ali preganjanjem. Vendar pri iskanju varnosti notranje 
razseljene osebe niso prečkale nobene mednarodne meje. Še vedno so 
znotraj svoje države, vendar so se preselile na drugo območje. Tako kot 
begunci so lahko ogrožene, če se vrnejo na svoje domove. 

Osebe brez državljanstva 

Osebe brez državljanstva nimajo državljanstva nobene države. 

Osebe v postopku vračanja 

Osebe v postopku vračanja so ljudje, ki so se vrnili domov, potem ko so bili 
razseljeni. 
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Ta sveženj učnih gradiv so skupaj sestavili: 

Otroci brez spremstva 

Otroci, ki so ločeni od obeh staršev ali za katere ne skrbi odrasla oseba, ki 
je po zakonu ali običajih odgovorna za to. 

UNHCR 

Agencija ZN za begunce (UNHCR) ščiti ljudi, ki so zaradi konfliktov in 
preganjanja prisiljeni zapustiti svoje domove. Deluje v več kot 130 državah 
in ščiti milijone ljudi, tako da se odziva z nudenjem življenjsko nujne 
pomoči, varovanjem temeljnih človekovih pravic in pomočjo pri izgradnji 
njihove boljše prihodnosti. 

UNICEF 

je kratica za Sklad Združenih narodov za otroke. Prvo ime organizacije, 
iz katerega izhaja kratica, je bilo „United Nations International Children’s 
Emergency Fund“ (Mednarodni sklad Združenih narodov za pomoč 
otrokom). Unicef spodbuja pravico in dobro počutje vsakega otroka. Skupaj 
s partnerji si v 190 državah in na ozemljih prizadevamo, da bi zavezo o 
otrokovih pravicah prenesli v praktične ukrepe z dodatnimi prizadevanji za 
dosego najranljivejših in izključenih otrok. 

Evropska unija 

EU je partnerstvo med 27 evropskimi državami, tj. državami članicami, 
ki so se odločile, da združijo moči in skupaj zgradijo boljšo prihodnost. 
Države EU tesno sodelujejo, da bi vsem svojim prebivalcem omogočile 
boljše življenje ob spoštovanju edinstvene kulture in tradicij posamezne 
države. V EU živi več kot 446 milijonov ljudi, kar je približno 6 % 
svetovnega prebivalstva. Državljani držav članic EU so tudi državljani 
Evropske unije. 
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