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Omrežje obč in

Uvodni dogodek v serijo treh mednarodnih konferenc
na temo "Priseljevanje v alpskem prostoru"
dne 22. in 23. januarja 2016 v Grainau/D
Alpski prostor in njegovo raznolikost močno zaznamujeta priseljevanje in odseljevanje prebivalstva.
Medtem ko se na eni strani priseljenci zavestno odločajo za bolj umirjen življenjski slog v gorskih
predelih in cenijo visoko kakovost življenja, ki jim jo ponuja alpski prostor, na drugi prebivalci
zapuščajo alpske doline in se selijo v mestna središča, kjer najdejo boljše povezave do trga dela in
(digitalne) infrastrukture. Aktualna begunska problematika pa v obstoječo situacijo vnaša še nov
vidik: To so ljudje, ki prihajajo v alpski prostor ne vedno po lastni želji in morajo to specifično
življenjsko okolje, z vsemi njegovimi lastnostmi in običaji, najprej šele spoznati. S projektom Skupaj.
Živeti v Alpah se Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ sooča z izredno široko temo priseljevanja v
alpski prostor in želi na ta način pomagati občinam ter prispevati k oblikovanju skupnih rešitev.
Kako ravnati s fenomenom pri- in odseljevanja na podeželju? Kako osveščati o raznolikosti in jo
dejansko izkoristiti kot priložnost? Kaj pomeni kultura dobrodošlice?
S ciljem, na podlagi medsebojne izmenjave izkušenj, poiskati odgovore na ta in druga vprašanja, so v
nemškem Grainau za isto mizo sedli predstavnice in predstavniki alpskih občin iz Nemčije, Avstrije,
Italije in Slovenije.
Izzivi, s katerimi se srečujejo občine so zelo raznoliki: Razprava je potekala na podlagi konkretnih
primerov iz občinDordolla/I, Garmisch-Partenkirchen/D, Hermagor/A, Ormea/I, Ruhpolding/D,
Siegsdorf/D, Wörgl/A und Zwischenwasser/A kakor regija Biosferni park Großwalsertal/A je potekala
razprava med drugim v zvezi z naslednjimi temami:
-

ekonomske migracije/Lifestyle Migration
življenje v področjih odseljevanja
kultura dobrodošlice
priseljevanje (beguncev) na podeželju
integracija: Kako dolgo lahko traja integracija?
sobivanje: odkrit odnos, pričakovanja

Udeleženke in udeleženci so razpravljali o priložnostih in izzivih priseljevanja na podeželju. V
nadaljevanju so predstavljeni povzetki njihovih ugotovitev:
Dejstvo
Dobro kvalificirani prosilci za azil se selijo v
urbana središča.
Ohranjanje infrastrukture na podeželju je
težavno in povezano z visokimi stroški.
Seznanjenost oz. informiranost o dejanski
ponudbi storitev splošnega pomena na lokalni in
regionalni ravni je skopa – tako pri lokalnem
prebivalstvu, kakor tudi pri priseljencih.

Predlog rešitve
Zagotavljanje stanovanj, delovnih mest in
možnosti za izobraževanje in usposabljanje na
podeželju.
S priseljevanjem naraščajo potrebe, zaradi česar
je lažje ohranjati standarde.
Potrebna je analiza obstoječe ponudbe storitev
splošnega pomena, ki bo omogočila boljši
izkoristek prednosti, ki jih nudi podeželje
(prijaznost do družin, sosedska pomoč, varnost,
kratke razdalje ...).

Stroški integracije v majhnih občinah so zelo
visoki.

Nove oblike medobčinskih kooperacij bi lahko
pripomogle k boljšemu usklajevanju med
lokalnimi in regionalnimi aktivnostmi, dopolnitvi
le-teh in nakazale možnosti za medsebojne
sinergije.

Na podlagi intenzivne in konstruktivne izmenjave med udeleženci uvodnega dogodka so bile
opredeljene teme, ki se jim bosta intenzivneje posvetila oba nadaljevalna dogodka v okviru projekta
(konec meseca aprila April 2016 v Leutkirch-u in meseca oktobra 2016 v Grassau). Oblikovani so bili
tudi konkretne želje in cilji, na primer:
-

Zagotavljanje stanovanjskega prostora po dostopnih cenah
To je osrednji element razprave. Pomanjkanje stanovanjskega prostora po dostopnih cenah
v enaki meri spodbuja odseljevanje mladih ljudi, kakor tudi zavira priseljevanje in uspešno
integracijo. Prav tako obstaja tozadevno velik potencial konflikta, in sicer takrat ko imajo
priseljenci/begunci pri pridobivanju novih stanovanj več ugodnosti kot socialno šibkejše ali
mlado lokalno prebivalstvo.

-

Uravnoteženost med priseljevanjem na eni ter interesi in potrebami domačega
prebivalstva na drugi strani
Poleg javnih storitev, še zlasti tistih, ki jih za begunce zagotavljajo občine, je potrebno
zagotoviti in v širšem krogu komunicirati tudi storitve za lokalno prebivalstvo. V nasprotnem
primeru namreč obstaja nevarnost, da se bo lokalno prebivalstvo počutilo zapostavljeno, kar
bi lahko povzročilo zlom kulture dobrodošlice in zmanjšanje pripravljenosti za integracijo.
Ponudbo in ukrepe finančnih spodbud na področju priseljevanja tujcev bi bilo potrebno
integrirati v splošne socialne strategije, v katerih se upošteva celotno prebivalstvo.

-

Enotni pogoji za begunce:
Financiranje in sprejemanje beguncev je v posameznih zveznih deželah urejeno različno.
Potrebno bi bilo poenotiti pogoje, kvote in indikatorje za porazdelitev prosilcev za azil na
ravni zveznih dežel.

-

Dolgoročnejše bivanje beguncev na podeželju s ciljem boljše integracije
Pri tem je osrednjega pomena sodelovanje vseh deležnikov pri obravnavi predsodkov.
Proces integracije podpirajo različni skupni projekti – majhni in veliki, pa tudi taki, v katerih
sodeluje več občin. Predvsem hrana in glasba sta dobri vezni člen med različnimi kulturami.
Primeri: srečanje v kavarni, sprehod dobrodošlice skozi občino ipd.
Potreben je profesionalni vezni člen, ki medsebojno povezuje področje uprave, priseljevanja
in lokalno prebivalstvo. Tak koordinator zagotavlja kontinuiteto delovanja, spremlja delo
prostovoljcev in nudi podporo pri reševanju konfliktov.
Aktivna komunikacija med predstavnicami in predstavniki različnih religij deluje kot dober
vzor.

"Priseljevanje potrebuje integracijo. Integracija potrebuje čas": Nadaljevalni dogodek tridelne
serije mednarodnih konferenc na temo priseljevanja v alpskem prostoru, dne 29.aprila 2016 v
Leutkirchu/D.
Teme:
• komunikacija na ravni občin glede sprejemanja beguncev
• učenje tujih jezikov kot podlaga za živeto raznolikost
• priseljevanje in delo

•

ekonomske migracije (Lifestyle Migration)

„Diversity wins: Migration in alpine municipalities“: Zaključni dogodek tridelne serije mednarodnih
konferenc na temo priseljevanja v alpskem prostoru, dne 14. oktobra 2016 v okviru Alpskega
tedna v Grassau/D.
Vsebine in teme:
• Predstavitev rezultatov
• Prihodnji izzivi za občine v alpskem prostoru
Projekt podpira nemško predsedstvo Alpske konvencije 2015-2016.

