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POSVET »VKLJUČUJOČA DRUŽBA: VREDNOTE IN IZZIVI«

Aleš Bučar Ručman:
Formalna in družbena izključenost delavcev migrantov kot indikator položaja

najširšega kroga prebivalcev

V prispevku prikazujem povezavo med konceptom totalnih institucij, ki ga je postavil
kanadsko  ameriški  sociolog  Goffman  in  imigracijsko  politiko  ter  položajem priseljencev.
Križanje med njimi vidim v pojavu dveh oblik totalnih institucij: globalne totalne institucije in
interne lokalne totalne institucije. Opisane razmere so značilne za Evropo in tudi Slovenijo,
kjer je imigracijska politika in možnost imigracije določena predvsem z ekonomskimi interesi
kapitala, priseljenci in njihovi potomci pa so tudi po priselitvi pogosto žrtve izključevanja.

Globalne totalne institucije
Današnji sistem panoptičnega nadzora in upravljanje mednarodnih migracij, ki močno

presega nekdanji mejni nadzor in je določen z interesi industrijsko razvitih držav, ustvarja
obsežna izključena območja. Neverjetna ironija je v tem, da se četrt stoletja po padcu železne
zavese  na  mejah  Evrope  (in  drugih  industrijsko  razvitih  držav)  pojavljajo  podobne
(kapitalske) železne zavese, vendar te danes veljajo za sprejemljiv in zaščitni ukrep, nekakšno
»branjenje  našega  prostora  pred  napadom  nezaželenih  tujcev«.  V  javnem  in  političnem
diskurzu se ob sočasnem poveličevanju padca železne zavese na drugi strani »pozablja« na
nove  železne  zavese  in  obsežen  nadzorstveno-kaznovalni  sistem,  vezan  na  mednarodne
migracije,  ki so ga oblikovali  zmagovalci  hladne vojne. Še več,  »pozablja« se na številne
žrtve, ki jih povzročajo prav te nove železne zavese in njihove politike. 

Takšna prekategorizacija ljudi, med katerimi številni  v ekstremni stiski iščejo zgolj
boljše  življenje  ali  si  celo  rešujejo  življenja,  v  gole  objekte  imigracijskega  nadzora  in
regulacije,  je  posledica  širših  družbenih  sprememb.  Vzpostavljajo  se  razmere,  ko
»mainstream« politični odločevalci in mediji širijo nestrpnost do priseljencev, javnost zahteva
poostren nadzor na mejah, ostrejšo azilno politiko, zaostreno imigracijsko politiko. Nato sicer
z  manjšim  nelagodjem  in  grenkim  priokusom  vsi  odgovorni  –  vključujoč  vsakega
posameznika v zahodnih trdnjavah – gledajo smrtne primere ponesrečenih beguncev, vendar
že naslednji trenutek nadaljujejo in podpirajo ustaljeno prakso, ki jo zaznamujejo omejevanje,
nadzor,  zavračanje,  pridržanje,  izgon.  Zygmund  Bauman  je  v  odlični  analizi  vzrokov  za
holokavst zapisal, da odnos do ekstremnih odklonov posreduje ključne informacije o družbi.
Podobno velja tudi za sodobne družbe in njihov odnos do priseljencev, zlasti neregularnih
priseljencev in beguncev. Ocenjujem, da bo v zgodovinskem kontekstu in s časovno distanco
pogled  na  zdajšnjo  temno  epizodo  odnosa  do  celotnih  populacij  »nezaželenih  tujcev«
predstavljal  nazoren  prikaz  razmer  in  značilnosti  današnjih  »razvitih«,  »civiliziranih«,
»demokratičnih«, »strpnih«, »vključujočih« družb. Ravno na tej točki se nazorno vidi, kako
hitro se  lahko pozabi  vse  gorje,  ki  ga je  občutil  ta  prostor  v  času druge  svetovne vojne.
Vidimo lahko, kako deluje demokracija. Če pogledamo samo poročilo organizacije Zdravniki
brez meja (2014), lahko vidimo, da odnos Evropske unije do priseljencev in prosilcev za azil
zaznamujejo prakse, ki kršijo nacionalne, evropske in mednarodne standarde in neposredno
škodujejo zdravju ljudi in njihovemu dostojanstvu. Zaklenjena vrata, visoke ograje, bodeče
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žice, ki jih opisuje Goffman, ko govori o zaporih in taboriščih, bi se prav lahko nanašale tudi
na opis meje med špansko enklavo Melilla  v severni Afriki  in Marokom, dele  meje med
Grčijo in Turčijo, mejo med ZDA in Mehiko. Podobnost pa ni zgolj vizualna, identičen je tudi
njihov namen. Vsi so namenjeni zadrževanju nezaželenih ljudi na določenem prostoru. 

Z  globalizacijo  in  neokolonializmom  ustvarjene  globalne  zapore  lahko  prebivalci
legalno zapustijo le, če je to v interesu industrijsko razvitega sveta oziroma transnacionalnega
kapitala.  Spregledati  pa ne smemo, da se delitev na »nas« in »njih« tudi takrat ne konča,
temveč se prenese v notranjost industrijsko razvitega sveta. Tujci, predvsem tisti ekonomsko
najšibkejši, so ob formalnem, zakonskem razlikovanju izpostavljeni tudi družbeni delitvi na
»nas«  in  »njih«.  Ta  se  ne  konča  niti  takrat,  ko  imajo  nekdanji  tujci  in  njihovi  potomci
formalno enak položaj kot dominantna skupina (tj. državljanstvo). S tem se oblikuje druga
kategorija totalnih institucij povezanih z migracijami – interne totalne institucije. 

Interne lokalne totalne institucije 
Značilnost  sodobnega  sveta  je  obstoj  sveta  vključenih  in  sveta  izključenih  znotraj

posameznih  držav.  Industrijsko  razvite  zahodne  države  pri  tem niso  nobene  izjeme.  Svet
vključenih  sestavljajo  posamezniki  s  stabilnimi  zaposlitvami  in  kariernim napredovanjem,
socialno varnostjo, dostopom do zdravstvene oskrbe, izobrazbe, osebne varnosti itn. Vendar
se obseg te privilegirane skupine hitro krči.  Spreminja se narava zaposlitev,  zmanjšuje  se
socialna  varnost,  možnosti  zaposlovanja.  Skupino  izključenih predstavljajo  revni  in
deprivilegirani.  Ob tem ne  smemo spregledati  ključne  spremembe  v  zadnjih desetletjih  –
potem ko so v preteklosti v političnem odločanju prevladovala načela (v socialistični Sloveniji
še  toliko  bolj),  da  je  socialno  izključene  skupine  prebivalstva  treba  vključiti,  se  je  z
neoliberalizmom to  spremenilo.  Izključeni  ostajajo  izključeni,  prepuščeni  sami  sebi,  svoji
iznajdljivosti  in  pomoči  oziroma  miloščini.  Edina  skrb  vključenih  postaja  to,  kako  te
izključene zadržati stran od sebe. Kako jih imeti na varni distanci, ki ne moti. Ravno v tej
skupini izključenega prebivalstva so številni priseljenci in njihovi potomci. Vendar je ob tem
potrebno razumeti,  da delavce ne glede na njihovo izvorno državo, prvotno državljanstvo,
etnično ali  nacionalno  pripadnost,  ogrožajo in  stiskajo isti  dejavniki  in  mehanizmi,  ki  so
samoumeven rezultat temeljnih načel in ciljev globalnega in neoviranega kapitalizma. 

Migracije vnašajo novo dinamiko v aktualna razmerja narodnih, etničnih in »rasnih«
identitet.  Z njimi  vstopajo v vzpostavljen  prostor  identitet  posamezniki,  ki  jim pripadniki
dominantnih  identitet  pogosto  ne dovolijo  vključitve  v skupino »mi«.  Identiteta »njih« ni
neposredno  povezana  s  formalnim  statusom  priseljenca,  temveč  predvsem  z  družbeno
konstrukcijo  skupine,  ki  ji  pripada  posameznik.  Tako  so  nekateri  tujci  zaželeni,  njihova
navzočnost za skupino »nas« ni moteča, drugi tujci (ali celo sodržavljani) z istim pravnim
statusom (in tudi njihovi potomci) pa so umeščeni v kategorijo nezaželenih »njih« oziroma
»drugih«.  V Sloveniji  lahko to razliko vidimo v vzvišenem odnosu do tujcev iz  socialno
šibkejših držav in v odnosu do priseljencev iz nekdanjih republik skupne države. Nenazadnje
v tem, da nam je povsem sprejemljivo, da so nekdanji sodržavljani postali tujci tretjih držav,
da so morali  za  vstop dobiti  vizo,  izpolnjevati  ostrejše  pogoje za delo v Sloveniji,  ki  so
omogočali viktimizacijo delavcev migrantov, celo v obliki trgovine z ljudmi. Ironija je v tem,
da pa smo ravno s temi  državami  in  prebivalci  sorodstveno,  medosebno in tudi  kulturno
verjetno  najtesneje  povezani.  Še  več,  če  hočete,  se  razlika  vidi  v  tem,  da  je  očitno
samoumevno,  da  najštevilčnejše  (»neustavne«)  etnične  manjšine  v  Sloveniji  nimajo
posebnega političnega predstavništva kot drugi (»ustavni«) manjšini.
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