
 
 

 

 

Migracije in razvoj: afriške perspektive 
 

Četrtek, 2. februar, ob 19.00 uri, Mestni muzej, Gosposka 15, Ljubljana  

Simultano prevajanje iz francoščine in angleščine bo zagotovljeno 

 

 

Vabljeni na predavanje o političnem in družbenem položaju Afrike v današnjem času, ko kolonializem 

in rasizem nikakor nista že preživeta koncepta. Predavatelja se bosta osredotočila na migracijske 

trende v Afriki in glavne razloge za migracije afriškega prebivalstva, kot so na primer klimatske 

spremembe in brutalno izkoriščanje ljudi in resursov. V nadaljevanju bosta obravnavala ovire, s 

katerim se srečujejo prebivalci Afrike, ki migrirajo v upanju na boljše življenje. To so tesno zaprte 

evropske meje, predvsem meje Evropske unije, ki posledično povzročajo ilegalizacijo in 

kriminalizacijo migrantov. Migracije so eden izmed dejavnikov, ki lahko prispevajo ne samo k 

izboljšanju položaja posameznikov, ki migrirajo, temveč tudi k razvoju tako »gostiteljskih« kot 

lokalnih skupnosti, iz katerih migranti prihajajo; zato je urejanje področja migracij, sprejemanje manj 

restriktivnih migracijskih politik in spodbujanje sodelovanja migrantskih organizacij pri razvoju 

skupnosti, iz katerih prihajajo, eden izmed pomembnih izzivov današnjega časa. Na ta način bo tudi 

pomoč EU in držav članic, ki so vidne svetovne donatorke razvojne pomoči državam »v razvoju«, 

izzvenela manj licemerno, migracije in migracijske politike pa bi lahko delovale za in ne proti razvoju 

manj privilegiranih skupnosti.  

 

O možnosti resničnega povezovanja področij migracij in razvoja bosta spregovorila gosta 

Mirovnega inštituta, Mignane Diouf in Alex Asiedu, ki bosta predstavila pogled nevladnega 

sektorja in teoretični pogled na situacijo v Afriki (predvsem v Senegalu in Gani). Gospod Diouf 

je sodelavec Sveta nevladnih razvojnih organizacij / CONGAD - Conseil des ONG d’Appui au 

Developpement iz Senegala in soorganizator Svetovnega socialnega foruma / World Social Forum, ki 

je potekal v Dakarju leta 2011. Prof. Asiedu je predavatelj na Univerzi v Gani in predstojnik Oddelka 

za geografijo ter Centra za migracijske študije na omenjeni univerzi. Predavatelja bosta odprla 

vprašanje možnosti povezovanja omenjenih področij in resničnega razvoja in sodelovanja.  

 

Dogodek organiziramo v okviru projekta »Usklajenost migracijskih in razvojnih politik / 

Connecting Migration and Development (CoMiDe)«, ki ga Mirovni inštitut ob podpori Evropske 

komisije izvaja v partnerstvu z Dunajskim inštitutom za mednarodni dialog in sodelovanje ter 

Agencijo Južni veter iz Avstrije, Inštitutom za socialni razvoj iz Slovaške in Sodelovanjem za razvoj 

držav v razvoju iz Italije. Poglaviten cilj projekta je povezovanje migracijskih politik z razvojnimi cilji 

tako na vladni kot tudi na nevladni ravni.  

 

Več o projektu: www.comide.org  

 

 Projekt delno podpira Evropska Komisija, Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje. 

Vsebina dogodka je odgovornost organizatorjev in v nobenem primeru ne reflektira stališč Evropske 

Unije.  

http://www.comide.org/

