
18. DECEMBER – SVETOVNI DAN MIGRANTOV 
Analiza ankete 

 

V sklopu ITS družboslovje sem dijak Jan Hreščak iz 2. a gimnazije sestavil anketo in opravil 

kratko raziskavo o tem, koliko moji vrstniki poznajo svetovni dan migrantov in problematiko, 

ki je s tem povezana. Anketo je reševalo 22 dijakov 2. letnika gimnazije naše šole.  

 

1. Kdaj praznujemo svetovni dan migrantov? 

Pri prvem vprašanju sem želel ugotoviti splošno znanje anketiranih o svetovnem dnevu 

migrantov. Večina dijakov (68%) je izbrala pravilen odgovor, ki se glasi 18. december. 

Odgovor 15. december je izbralo 23% dijakov, 23. december pa 9%. 

 

 

 

2. Kolikšen delež prebivalcev Slovenije je migrantov? 

Pri tem vprašanju sem želel izvedeti, ali dijaki vsaj približno vedo, koliko je migrantov v 

Sloveniji. Večina dijakov (55%) je izbrala pravilen odgovor, ki se glasi 14%. 27% dijakov je 

izbralo 21%, ter 18% dijakov je izbralo 36%. Sicer je migrant statistično definiran kot oseba s 

stalnim prebivališčem, ki je imela prvo stalno prebivališče v tujini. To pomeni, da se otroci 

migrantov ne štejejo. 
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3. Iz katere neevropske države prihaja največ migrantov v Slovenijo? 

V tretjem vprašanju sem vprašal dijake, ali vedo iz katere neevropske države prihaja največ 

migrantov v Slovenijo. Presenetljivo število dijakov (kar 59%) je pri tem vprašanju izbralo 

Argentino. Argentina ima sicer relativno številno skupnost Slovencev in večina argentinskih 

migrantov je tudi slovenskega rodu, a jih je v Sloveniji le 400 v primerjavi z 1.200 iz Kitajske 

(kar je tudi pravilen odgovor, izbralo ga je 32% dijakov). Za migranti iz Kitajske sledijo 

migranti iz ZDA (s kar 900 ljudmi) ter Argentina. Za migrante iz Avstralije se je odločilo 9% 

dijakov.  
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4. Kaj je glavni vzrok za migracijo v Slovenijo? 

Pravilen odgovor, da je glavni vzrok za migracijo v Slovenijo zaposlitev je obkrožilo 50% 

dijakov. Ta razlog velja kot najbolj pogost tudi v svetovnem merilu. Zelo razumljivo je, da je 

na drugem mestu beg pred vojno (36%), saj je naše razumevanje migrantov globoko 

povezano z begunsko krizo, ki jo je sprožila vojna v Siriji ter vojna v Ukrajini. Poroka je glavni 

razlog za migracije za 14% dijakov. 

 

5. Ali po vašem mnenju predstavljajo migranti nekako nevarnost? 

 

Brez dvoma je peto vprašanje eno izmed vprašanj, ki vzbuja več pozornosti. Dijaki, ki so 

odgovorili z »Da« (23%), so morali svoj odgovor tudi utemeljiti. Tu je par zanimivih primerov: 
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- Ker so lahko nevarni. 

- Ne upoštevajo pravil. 

- Ker pač ja. 

77% dijakov pa pravi, da migranti ne predstavljajo nevarnosti. Dejansko velika večina ljudi, ki 

prekorači naše meje, lahko prinese veliko dobrih veščin in znanja v našo državo in ne 

predstavlja nikakršne posebne nevarnosti, ne za posameznike in ne za državo. 

6. Kaj je razlika med beguncem in migrantom? 

Zadnje vprašanje sem zastavil kot odprto vprašanje. 23% dijakov je preprosto odgovorilo, da 

odgovora ne vedo. Večina ostalih, pa je odgovarjala po pravem principu: 

- Begunci večinoma bežijo pred oboroženimi spopadi/ preganjanjem, migranti pa se 

selijo večinoma za iskanje dela 

- Begunec se seli, zaradi političnih preganjanj. Migrant pa se seli tja, kjer misli, da bo 

imel boljše življenje. 

- Begunec je prisiljen zapustiti svojo državo zaradi političnih izgonov, migrant jo zapusti 

prostovoljno 

- Migranti se selijo. Begunci pa bežijo pred nevarnostjo, preganjanjem v svoji državi. 

- Begunec je človek, ki se odseli z države zaradi političnih, verskih razlogov in se v 

državo ne morejo več vrniti. Migranti so ljudje, ki se lahko tudi dnevno preseljujejo iz 

kraja v kraj. 

- Begunec je vojni migrant 

Par drugih odgovorov se je osredotočilo na definicije kot so npr.: »begunci - ilegalno in 

migranti – legalno«. Na splošno je bilo razumevanje razlike med dijaki zelo dobro. 

 

 

 

 


