
 

Pedagoški inštitut, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in Mirovni 

inštitut vas vabijo na drugi znanstveni simpozij 

ZAKAJ MISLITI ‘BEGUNSKO KRIZO’:  

POPULIZEM, KSENOFOBIJA IN SOVRAŽNI GOVOR 

v torek, 8. marca 2016, od 9. do 15. ure, v atriju ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana) 

Kratek opis: 

T. i. ‘begunska kriza’ ostaja eno od najpomembnejših dogajanj v Evropi, saj je postavila pod 

vprašaj nekatere izmed skupnih temeljev migracijske in azilne politike EU (npr. Schengenski 

sporazum, Dublinsko uredbo itn.), hkrati pa je razgalila pomanjkanje evropske solidarnosti, 

humanizma in odgovornosti za ljudi v stiski. Iskanje ‘evropskih’ odgovorov na ‘begunsko 

krizo’ vzdolž balkanske migrantske poti (npr. zaostrovanje azilne politike posameznih držav 

EU ter omejevanje begunskega toka) se tako sooča z vrsto zgrešenih srečanj in zamujenih 

priložnosti.  

Posebej zaskrbljujoči so tudi številni primeri nestrpnosti in ksenofobije v državah EU, kjer 

verska nestrpnost in ksenofobni nacionalizem nista nič več omejena zgolj in samo na 

‘lokalno folkloro’, temveč postajata del ‘mainstreama’ ali celo uradne politike. Proteste ob 

postavitvi rezalne žice, ki je sprva naletela na kritičen odziv lokalnega prebivalstva na obeh 

straneh meje, so namreč zamenjali protesti proti postavljanju namestitvenih centrov za 

begunce in celo proti namestitvi otrok brez spremstva.  

Namen znanstvenega simpozija Zakaj misliti ‘begunsko krizo’: populizem, ksenofobija in 

sovražni govor je refleksija nekaterih negativnih pojavnih oblik spodbujanja sovraštva, 

rasizma, nestrpnosti ter ostalih diskiriminatornih praks, ki so svojo najbolj nedavno obliko 

dobili v pozivih k nasilju do beguncev preko spletnih forumov in družabnih omrežij ter v 

javnih protestih v številnih evropskih mestih. Na simpoziju bo svoje prispevke predstavilo 11 

referentov in referentk.  

Simpozij bo potekal v slovenskem jeziku, program pa si lahko ogledate v nadaljevanju. Med 

odmori bodo na voljo napitki in prigrizki. Zaradi lažje organizacije vas vljudno naprošamo 

za predhodno prijavo preko elektronskega obrazca, TUKAJ.  

Prav tako vas vabimo, da si ogledate program, zbornik, PPT predstavitve ter posnetke 

predavanj s prvega simpozija, Kako misliti “begunsko krizo", ki je v Atriju ZRC SAZU 

potekal 12. januarja. Posnetki so dostopni TUKAJ.  

 

Vljudno vabljeni! 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1jOSOcNrLw981yF1662YLS426L0vzewVqr2LkRlJNU3s/viewform
http://novice.pei.si/?page_id=1532


 

 
 

PROGRAM 
 

9.00 – 9.15 pozdravni nagovori: 

dr. Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in 

migracije, ZRC SAZU 

dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut 

dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut 

9.15 – 10.45 SEKCIJA I 

 Protiislamski diskurz in možnosti za njegovo nevtralizacijo 

dr. Primož Šterbenc, Fakulteta za Management Univerze na Primorskem 

 Kdo ali kaj je “migrant”? 

dr. Tadej Troha, Filozofski inštitut 

 Konstrukcija “prebežnikov” v Dnevniku TV Slovenija – orodja za 

analizo 

dr. Jože Vogrinc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

10.45 – 11.00 odmor za kavo 

11.00 – 12.30 SEKCIJA II 

 Ksenofobni sovražni govor 

dr. Veronika Bajt, Mirovni inštitut 

 Kriminološka perspektiva sovražnega govora 

dr. Dragan Petrovec, Inštitut za kriminologijo 

 Celina stereotipiziranih: institucionalizirano izključevanje v medijskem 

diskurzu 

Sebastian Pepelnak, Barbara Borovšak in Foška Veronika Šaina, 

študenti na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani 

12.30 – 13.30 odmor za kosilo 

13.30 – 15.00 SEKCIJA III 

 Participatorne šolske prakse kot pot k integraciji otrok migrantov 

dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut 

 Poskus obvladovanja begunske situacije na slovenski meji skozi izredne 

razmere v imenu suverenosti, varnosti in človečnosti 
dr. Jure Gombač, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC 

SAZU 

 Naš in njihov način: protibegunska ksenofobija in politika sovraštva 

dr. Boris Vezjak, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru 

 


