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* prazna stanovanja v mestnih naseljih, Statistični urad Republike Slovenije, 2011
** Ministrstvo za javno upravo, januar 2015
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Begunci bežijo pred vojno in nečloveškimi razmerami v
državi, iz katere prihajajo. Zato si mnogi želijo svoje življenje
ustvariti drugje. Proces integracije ne sme biti pokroviteljski,
ampak mora biti dvosmerni proces, ki omogoča čim bolj
normalno vsakdanje življenje beguncev, ki jim je z ustrezno
integracijo omogočeno, da ohranjajo lastno kulturno
identiteto. Življenje beguncev v novi državi mora omogočati
svobodo gibanja, možnost izobraževanja, vstop na trg
delovne sile, dostop do javnih storitev, možnost najema ali
lastništva nepremičnin in možnost pridobitve državljanstva.
Beguncem mora biti omogočena infrastruktura, da lahko
delajo tisto, kar znajo. Cilj je, da živimo v družbi, ki je
raznolika ter odprta in v kateri smo vsi enakovreden del
skupnosti ne glede na naše razlike.
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SODELOVANJE V ČASOVNI BANKI

DRUŽBENOKORISTNO DELO

V proces integracije beguncev so po podatkih Agencije
Združenih narodov za begunce (v nadaljevanju: UNHCR)
vključeni pristojni državni organi, lokalne skupnosti,
nevladne organizacije, sindikati, šole, izvajalci zdravstvenih
storitev, bančni uslužbenci, najemodajalci ter mnogi drugi.
Ker je po dostopnih podatkih v Sloveniji veliko praznih
stanovanj, predlagamo, da država in lokalne skupnosti
omogočijo beguncem, in tudi tistim, ki v Sloveniji živijo pod
pragom revščine, njihov najem. Najemniki najamejo
stanovanja od države in lokalnih skupnosti. Če so
stanovanja v lasti zasebnikov, ima z zasebniki pogodbeno
razmerje država, ta pa ima na enak način urejena razmerja z
vsemi temi najemniki. Če najemniki ne uspejo vstopiti na trg
dela takoj, sodelujejo v časovni banki in izvajajo
družbenokoristno delo, s čimer zaslužijo za sprotno življenje
in plačilo najemnine. Svobodno vsakdanje življenje z redno
zaposlitvijo oz. sodelovanje v časovni banki in
družbenokoristno delo (pomoč v domovih za ostarele, v
šolah itd.), šolanje otrok in koriščenje javnih storitev
omogoča integracijo beguncev in drugih ranljivih skupin v
okolju, v katerem živijo. Predlog je v skladu z usmeritvatmi
UNHCR, saj zadosti njihovim pogojem. Omogoča integracijo
beguncev, v katero so vključeni državljani in javne inštitucije
na državni in lokalni ravni.

