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Uvod 
Življenje pogosto zahteva ravnovesje med potovanjem - bodisi navznoter ali navzven - in 
zakoreninjenostjo, z možnostjo rasti v svojem lastnem domu, rodni zemlji svoje domovine. 
Čeprav more biti preseljevanje notranja ali zunanja potreba, bi morala voditi v varnost doma, 
kjer more rasti življenje.        
 
Klic k molitvi 
Prosimo, da bi znali druge ljudi videti ne kot predmete, ampak kot osebe in spoštovati s tem 
neločljivo povezano njihovo vrednost. Prosimo za dar slikovitega mišljenja, da bi mogli 
prepoznati številne obraze migrantov in biti »z drugimi« povezani v solidarnosti molitve in 
dejanj.       
 

Izkušnje 
“Nevidni delavci in delavke”: Delodajalci pogosto ne postavljajo dodatnih vprašanj za 
voljno delovno silo, brez varovanja minimalnih standardov plačila in delovnih pogojev.    
Združeni narodi ocenjujejo, da je danes od 20 do 30 milijonov svetovnih migrantov brez 
dokumentov. Ne glede na to ali imajo dokumente ali ne, delo, ki je na razpolago za delavce 
migrante je tisto, ki ga domačini nočejo opravljati in je pogosto označeno kot delo “3D” 
(dirty, dangerous and difficult = umazano, nevarno in težko). Mnogi delavci migranti so 
poklicno usposobljeni, ki pa sprejmejo delo, pri katerem ne morejo izkoristiti svojega polnega 
znanja in zmožnosti. (UN Human Development Report 2009) 
 

Žene: “Migracijske zgodbe, kot so bile tradicionalno posredovane, so bile stvar moških. 
Toda proti koncu 20. stoletja, ko so začele v vedno večjem številu emigrirati ženske, je 
migracijska zgodba postajala prav tako vedno bolj ženska. Ženske so sedaj prav tako »na 
poti« kot moški. Toda one ne emigrirajo kot osamljene posameznice, ampak kot članice, celo 
kot glavna oseba družine, odločene, da bodo zagotavljale družinske vezi nedotaknjene… 
Ženske danes predstavljajo več kot polovico celotne populacije migrantov po vsem svetu”          
(“Women Immigrants: Stewards of the 21st Century”, New America Media) 
 
S kožuhi, s perjem, s plavuti: Na milijone ptic, ki jih žene nagon po preseljevanju, to 
notranjo potrebo po prenašanju življenja naprej, vsako leto išče zatočišče na Aljaski; nekatere 
iz zelo oddaljenih krajev, kot npr. iz Nove Zelandije, to je več kot deset tisoč kilometrov. Z 
vzhoda se 'vkrca' na vsakoletno migracijsko pot čreda sto tisoč severnih jelenov za 
zagotovitev nove generacije. Tri različne vrste lososa plavajo do 3500 km daleč do svojih 
drstišč. Tisoče različnih vrst se mora veliko preseljevati za to, da bi preživele; toda globalno 
segrevanje, vrtanje nafte in plina, ceste in jezovi sedaj ogrožajo njihove poti. (Wilderness 
Society)   
 
Vedno na poti: “Spopadi postajajo vedno bolj zaskrbljujoči in vedno težje rešljivi; število 
beguncev in brezdomcev v lastnih deželah se tudi ne manjša…; priče smo novim trendom 
prisiljene razselitve. Begunec je v tradicionalnem gledanju nekdo, ki je zbežal iz svoje dežele 
v drugo zaradi preganjanja ali spopada. Toda to, čemur smo priče sedaj, so številni mega-
trendi, ki se sporazumevajo drug z drugim: rast prebivalstva, urbanizacija, negotovost glede 
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hrane, pomanjkanje vode, klimatske spremembe in spopadi. Mnogo ljudi se preseljuje iz 
razlogov, ki jih je včasih težko razlikovati. Če Somalijec prečka Adenski zaliv je to zaradi 
spopada ali zato, ker ni dela? Verjetno zaradi obojega. Klimatske spremembe [tudi] podpirajo 
spopade. Če viri/sredstva postajajo pičli, se ljudje začnejo boriti zanje. To povečuje število 
ljudi na poti in število ljudi, ki so prisiljeni, da se selijo.” (Antonio Guterres, UN High Commissioner 
for Refugees) 
 

Razmišljanje 
Izgubljeno otroštvo:  “Otroci emigrantov hitro odrastejo in doživljajo stres, ki ga navadno 
čutijo samo odrasli. Spominjam se, da v mojem odraščanju moje mame skoraj ni bilo doma. 
Na delo je odhajala dopoldne ob desetih in se vračala domov ob enajstih ponoči. Ne gre za to, 
da bi me moja mama zanemarjala; vezana je bila na malo plačano delo, ker smo bili brez 
dokumentov. Stres, ki sem ga čutil v otroštvu, je bil stres odraslih. S sedmimi leti starosti sem 
moral kuhati, čistiti in skrbeti zase. Obtoževal sem se, če sem si zaželel igrače ali kakšno 
dodatno majhno stvar, ki si jo želijo otroci.” (Youth Commentary, New America Media)  
 
Izgubljena kulturna istovetnost:  “Kakršnakoli razselitev je velik problem v kulturi otokov 
Tihega oceana, ki svojo identiteto povezuje z deželo,” je rekla Marstella Jack, nekdanja 
generalna ministrica za pravosodje iz Mikronezije. Ocenjujejo, da bodo do leta 2030 nižje 
ležeči otoki Mikronezije potopljeni. “Naša istovetnost je povezana z malim otokom, s 
katerega smo…; izgubiti kopno je izgubiti naše preživetje, kajti sam smisel preživetja je ta 
kos kopnega,« je rekla. Za tiste, ki vidijo vodo počasi naraščati okrog svojih domov, 
klimatske spremembe niso nič več stvar ekonomije. »Svet misli o trgovini, toda pri 
klimatskih spremembah ne gre za to – gre za nas, da bi živeli, ne utonili, " je rekla Jackova.  
(Climate Action Network, New America Media) 

Izgubljene vrste: Ameriški pika, drobcen, okrog 150 gramov težak ameriški žvižgač, 
sorodnik zajcev, edinstveno primeren za življenje v mrzlih, gorskih pogojih, more poginiti, če 
je prisiljen dlje časa živeti v milejših temperaturah (do 25° C). Ko se zaradi globalnega 
segrevanja topi snežna odeja in postaja zaradi višjih temperatur njegov vedno bolj skrčen 
življenjski prostor negostoljuben, bo pika moral iskati višje vzpetine ali pa se seliti na sever. 
Vendar pa, ker pika že živi na visoko ležečih otokih, se ne more več seliti višje. Skratka: za 
rešitev življenja migracija ni izbira; nekatere nižje ležeče oblike življenja so že izginile. Na 
kratko rečeno: kam naj se pike pri nadaljnjem dviganju temperature selijo, ko bodo enkrat 
dosegle vrh gore? (World Wildlife Fund and National Wildlife Federation) 

Dejanje 
Poskusite si predstavljati življenje z vidika emigranta: izberite nekoga iz druge dežele, 
kulture, rase ali vrste in si vzemite samo pet minut, v katerih mislite nanj v njegovih 
izkušnjah: potrebah, upih, strahovih, izzivih. To delajte en teden in si vsak dan izberite 
drugega človeka.   
 
Preberite knjigo ali članek, ki govori o izkušnjah emigracije. Pomislite na tri različne vzroke 
emigracije. Ker smo vsi povezani med seboj, premislite, ali vaše izbire in način življenja 
prispevajo k emigraciji drugih in iz tega izhajajočim težavam.          
 
 
Sklepna molitev 

Jezus, ti si Pot. 
Vodi vse izseljence na njihovi poti skozi izsušene puščave, nevarna morja, štrenaste džungle, 

viharne vetrove, močne nalive in osornost negostoljubnih dežel in ljudi    
do varnega doma in obljube novega življenja. Amen. 

 




