
Svetovni dan beguncev, 20. junij

Z begunci v 
Sloveniji o 
Sloveniji
Vsako leto 20. junija po celem 
svetu obeležujemo moč, pogum in 
vztrajnost milijonov beguncev.

Agencija Združenih 
narodov za begunce 
(UNHCR)
Agencija Združenih narodov za begunce je 

zadolžena za zaščito in podporo beguncem po 

celem svetu. Prizadevamo si, da je vsakomur 

zagotovljena pravica do azila in zatočišča v drugi 

državi. Na povabilo vlade ali na pobudo OZN 

pomagamo pri prostovoljni vrnitvi beguncev, njihovi 

lokalni integraciji ali preselitvi v tretjo državo. Poleg 

dela z begunci se zavzemamo tudi za rešitev 

vprašanja oseb brez državljanstva.

Več informacij

www.unhcr.si

www.facebook.com/UNHCRSlovenia

@UNHCRSlovenia

Izdelano v sodelovanju z Javnim zavodom Cene Štupar.

Kampanjo bomo nadaljevali do podpisa 
globalnega sporazuma o beguncih v letu 
2018. Podpišite peticijo #WithRefugees 
in izrazite podporo več kot 65 milijonom 
ljudi po svetu, ki so morali zapustiti svoje 
domove.

www.unhcr.org/refugeeday/sl/peticija/

Poslanka Evropskega 
parlamenta Tanja Fajon in 
Podpredsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije 
Matjaž Nemec izražata 
podporo kampanji 
#WithRefugees



Begunci, ki se učijo 
slovensko, spregovorijo 
o Sloveniji
Slovenija trenutno gosti begunce iz Sirije, 

Afganistana, Iraka, Irana, Eritreje ter drugih držav. Po 

pridobitvi statusa mednarodne zaščite se begunci 

aktivno učijo slovenski jezik.

V okviru kampanje #WithRefugees smo begunce 

prosili, da na tečaju slovenščine na papir strnejo 

svoje misli o tem, kako so na novo zaživeli v 

Sloveniji. 

»Jaz sem hvaležen, ker imam tukaj novo življenje 

in brezskrbnost. Uživam v slovenski naravi. Aktiven 

sem kot stand up komik in pripravljam okrogle mize 

o begunski krizi.«

»Slovenija mi nudi varnost in mirno življenje.« 

»Tukaj se počutim dobro. Slovenija mi nudi dobro 

življenje, varnost in mi omogoča tečaj slovenščine. 

Tukaj imam prijatelje in slovenski ljudje so zelo 

prijazni.«

»Slovenija mi je všeč zaradi ljudi. Sem iz Iraka. 

Delam kot prevajalec in pišem knjigo o svoji poti 

v Slovenijo.«

»Slovenija je lepa. Ljudje so dobri. Narava je 

podobna kot v Siriji.«

»V Sloveniji smo varni. Moji otroci lahko sedaj 

hodijo v šolo.«

»Prijatelji, ljubezen, obleka, tečaj slovenščine in 

šport.«

 »Slovenija mi nudi varnost, življenje in dom. 

Slovenija mi je všeč, ker je lepa in ljudje so 

prijazni.«

Prvič smo Svetovni dan beguncev obeležili 20. 

junija 2001, ko je Generalna skupščina Organizacije 

združenih narodov (OZN) sprejela resolucijo 55/76 

ob 50. obletnici sprejetja Konvencije o statusu 

beguncev. Od takrat naprej se mednarodna 

skupnost vsako leto na ta dan spomni na milijone 

razseljenih oseb po svetu. Pogum razseljenih ljudi, 

ki se borijo za svoje preživetje, boljše življenje 

in vključenost v skupnosti držav gostiteljic, 

obeležujemo z različnimi dogodki in pobudami v 

Sloveniji in po svetu.

V letu 2016 je UNHCR sprožil kampanjo in peticijo 

#WithRefugees, s katerima je splošna javnost 

izkazala solidarnost in sočutje z ljudmi, ki so bili 

prisiljeni zbežati. V peticiji prosimo vlade, da:

• Zagotovijo, da vsak begunski otrok pridobi 

izobrazbo.

• Zagotovijo, da ima vsaka begunska družina 

prostor za varno življenje.

• Zagotovijo, da lahko vsak begunec dela in se uči 

novih veščin ter z njimi pozitivno prispeva k svoji 

skupnosti.

Begunci na tečaju 
slovenskega jezika.

Begunska družina iz Sirije, 
ki je v Slovenijo prispela 

iz Grčije preko programa 
premestitve prosilcev za azil.


