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Glosar migracij

UVODNA BESEDA

Migracije vse bolj veljajo za vprašanje, ki ga je treba obravnavati globalno in se nanj
odzivati usklajeno. Države ne razpravljajo o migracijskih zadevah samo dvostransko,
ampak tudi regionalno in zadnje čase globalno. Da je lahko takšno usklajevanje in
mednarodno sodelovanje uspešno, je skupno razumljiv jezik nepogrešljiv. Ta glosar
naj služi kot vodnik v labirintu pojmov in izrazov na področju migracij in postane
koristno orodje za krepitev takšnega mednarodnega sodelovanja.
Kar nekaj časa je trajalo, da je ta glosar uzrl luč sveta. Neuradne osnutke je v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pripravila Mednarodna organizacija za migracije
(IOM) za svoje osebje. Besedilo je v poznih osemdesetih letih ponovno pregledal center
za strokovno sodelovanje IOM na Dunaju, izšlo pa je leta 2001 v publikaciji »Migration
Handbook«, ki jo je uredil P. J. Van Krieken. V kontekstu nedavnih prizadevanj IOM, da
okrepi svojo dejavnost na področju mednarodnega migracijskega prava, je bila sprejeta
odločitev za izdelavo tega glosarja kot temeljnega vira strokovnega izrazja s področja
migracij za strokovne delavce, vladne uslužbence s področja migracij, študente in
druge. Izdelek, ki je pred vami, ni dokončen. Vsakršne pripombe in predlogi za njegovo
izboljšanje bodo več kot dobrodošli pri nastajanju druge, izpopolnjene izdaje.
Pri izdelavi glosarja se je kmalu pokazalo, da so opredelitve pojmov na tem
področju pogosto ohlapne in protislovne. Splošno sprejete opredelitve ne obstajajo,
kar deloma izhaja iz dejstva, da so migracije problem, ki se je tradicionalno reševal
na nacioni ravni; posledica tega pa je, da se pojmi razlikujejo od države do države.
Še več, izrazi se ponekod razlikujejo celo znotraj ene države, tako glede pomena
kot rabe. Opredelitve – in to ne velja samo za izrazje s področja migracij, temveč za
terminologijo na splošno – se lahko razlikujejo glede na določen vidik ali pristop. Z
migracijami se ukvarja veliko organov, vključno z vladami držav prejemnic in držav
pošiljateljic, policijo in mejnimi organi, nevladnimi organizacijami in migranti sami. Če
ni splošno sprejetih opredelitev, obstaja možnost, da določena skupina, bodisi uradno
ali neuradno, sprejme opredelitev s svojega vidika. Za primer naj navedemo številne
opredelitve pojma »trgovanje«, ki je na mednarodni ravni šele pred kratkim dobil
definicijo v mednarodni pogodbi; številni drugi izrazi pa še vedno niso mednarodno
usklajeni. Pri nastajanju tega glosarja smo posebno skrb namenili temu, da smo
uporabili mednarodno opredelitev, če ta obstaja; v ostalih primerih je podana splošna
opredelitev, omenjene pa so tudi druge možne opredelitve istega pojma.
Poseben izziv pri sestavljanju tega glosarja so predstavljali številni različni izrazi,
ki opisujejo enake ali podobne pojave. Na primer, pojmi »nezakonite migracije«,
»tajne migracije«, »neevidentirane migracije« in »nedovoljene migracije« se med
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seboj pomensko lahko razlikujejo, vendar se v veliki meri uporabljajo ohlapno in so
med seboj zamenljivi. Zato smo uporabili kazalke, ki bralca napotujejo na sorodne
ali zamenljive izraze.
Na koncu se želim zahvaliti Shyli Vohra, Jillyanne Redpath in Katarini Tomolovi,
sodelavkam iz pravne službe, ki so s svojo strokovnostjo, prijazno predanostjo in
neutrudnimi napori bistveno pripomogle k temu, da je ta glosar zaživel.

Richard Perruchoud (ur.)
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PREDGOVOR K SLOVENSKI IZDAJI

Potreba po prevodu migracijskega slovarja se je pojavila tudi v slovenskem prostoru
in predstavništvo Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v Sloveniji se je z
veseljem odzvalo pobudi Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje
zadeve, ki sta tudi finančno podprli prevod, za kar se jima iskreno zahvaljujemo.
Ob tem se želimo zahvaliti tudi prevajalcu gospodu Jožetu Oberstar in lektorici
gospe Bernardi Krafogel za njun prispevek k prevodu ter izkazani požrtvovalnosti,
kakor tudi Službi za prevajanje in lektoriranje Ministrstva za notranje zadeve, ki je
opravila temeljit pregled publikacije.
Migracijski izrazi so se v veliki meri že ustalili v slovenski zakonodaji in praksi,
seveda pa z veliko dinamiko na tem področju prihaja do novih pojmov, za katere še
iščemo primerne izraze v slovenščini. Upamo, da bo ta publikacija v pomoč vsem,
ki delajo na migracijskem področju in se srečujejo z izzivi migracijske terminologije
in pomenov.
Argentina Szabados, regionalna predstavnica

5

Glosar migracij

A
abduction

ugrabitev: Ravnanje, s katerim je oseba odpeljana
na silo ali z goljufivim prepričevanjem. Glej tudi
kidnapping, trafficking.

accord

sporazum
Glej treaty.

acculturation

prevzemanje tuje kulture: Proces, v katerem osebe,
skupine ali razredi določene kulture postopno
prevzemajo elemente tuje kulture (ideje, besede,
vrednote, norme, obnašanje, institucije). Delna
ali popolna prilagoditev je posledica stikov med
različnimi kulturami in njihovega medsebojnega
vplivanja zaradi migracij in trgovinskih odnosov.

adjudication

odločba: V kontekstu migracij gre za odločitev o
tem, ali je prosilec upravičen do vizuma, statusa
begunca ali do drugega statusa priseljenca, za
katerega prosi.

adjudicator

uradna oseba: Splošni pojem, ki označuje javnega
uslužbenca, ki je zakonsko pooblaščen za izdajanje
odločb.

adjustment of status

prilagoditev statusa
Glej change of status.

admission

dovolitev vstopa: Dovolitev vstopa v državo. Tujcu
je »dovoljen vstop« v državo, če je mejo prečkal na
kontrolnem mestu (zračnem, kopenskem, morskem)
in so mu mejni uslužbenci dovolili vstopiti v državo.
Za tujca, ki je v državo vstopil tajno, se domneva, da
mu vstop ni bil dovoljen. Glej tudi border officials,
checkpoint, entry, non-admission.

adoption

posvojitev: Postopek prenehanja otrokovih
zakonskih pravic in dolžnosti v razmerju do
bioloških staršev in nadomestitev podobnih pravic
in dolžnosti v razmerju do posvojiteljev (družinsko
pravo).
V mednarodnem pravu ta pojem pomeni strinjanje
strank glede končnega besedila predlagane pogodbe.
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affidavit of support

zaprisežena izjava o podpori: Overjen pravni
dokument, ki ga običajno podpiše sponzor, s
čimer zagotovi kritje vseh stroškov za preživljanje
migranta, da slednji lahko pridobi dovoljenje za
vstop v državo. Največkrat se zahteva za starejše
migrante ter tiste, ki so bolni ali ne morejo sami
skrbeti zase.

agreement

sporazum: Medsebojni dogovor (pisni ali ustni)
med dvema ali več strankami, ki je običajno pravno
zavezujoč. Glej tudi treaty.

alien

tujec: Oseba, ki ni državljan določene države. Glej
tudi foreigner, non-national, undocumented alien.

amnesty

amnestija: Splošna oprostitev, ki se uporablja skupaj
s pojmom »legalizacija«, nanaša pa se na ljudi, ki
lahko dokažejo, da prebivajo v državi, za katero
je bila odobrena amnestija, kljub temu da je bilo
to prebivanje nezakonito. Glej tudi legalization,
regularization.

ancestry based settlers

tujci s poreklom: Tujci, ki jim je bil dovoljen vstop v
drugo državo zaradi njihovih zgodovinskih, etničnih
ali drugih vezi s to državo in se jim zaradi tega
nemudoma prizna pravica do prebivanja za daljše
obdobje v tej državi ali ki zaradi svoje pravice do
državljanstva te države postanejo njeni državljani
kmalu po dovoljenem vstopu. Glej tudi alien,
foreigner, national, nationality.

appeal

pritožba: Postopek, v katerem se na višji stopnji
ponovno preverja odločitev. Pogosto predložitev
odločitve nižjega sodišča ali organa v odločanje
višjemu sodišču, da se doseže ponovna presoja in
morebitna razveljavitev.

applicant

prosilec: Oseba, ki uradno
zaprosi za upravno ali pravno dejanje, kot je
odobritev statusa begunca, vizuma ali delovnega
dovoljenja.
Glej tudi refugee, visa, working permit.

application

vloga: Prošnja (ponavadi pisna), ki jo vloži oseba
ali organizacija, ki od uradnega organa zahteva neko
upravno določitev. Glej tudi claim.
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arbitrary

arbitraren: Nerazumen, v povezavi z načelom
nepravičnosti, nepredvidljivosti, samovoljnosti in
poljubnosti.

armed conflict

oboroženi spopad: Vsi primeri, v katerih je bilo
razglašeno vojno stanje, ali kakršen koli drug
oborožen spopad, ki se razvije med dvema državama
ali več, tudi če ena izmed njiju ne priznava vojnega
stanja (glej 2. člen Ženevskih konvencij I-IV, 1949,
mednarodni oboroženi spopad). Za oborožen spopad
gre takrat, ko se k oboroženi sili zatečeta državi
ali ko gre za dolgotrajnejše oboroženo nasilje med
vladnimi oblastmi in organiziranimi oboroženimi
skupinami ali med takimi skupinami znotraj države.
(primer Tadić, št. IT-94-1-AR 72, str. 35, Pritožbeni
senat, Mednarodno kazensko sodišče za območje
nekdanje Jugoslavije – nemednarodni oboroženi
spopad).

arrival/departure card

vstopni/izstopni karton: Obrazec, ki ga posameznik
izpolni pred prihodom ali ob prihodu v namembno
državo in ga (poleg potnega lista in, če je potrebno,
vizuma) pokaže uslužbencem na kontrolnem mestu.
Glej tudi checkpoint, passport, visa.

assets forfeiture

odvzem premoženja: Državni odvzem premoženja
zaradi vpletenosti slednjega ali njegovega
lastnika v kriminalno dejavnost, npr. zaseg vozila,
uporabljenega za tihotapljenje tujcev v državo ali
trgovanje z njimi. Glej tudi smuggling, trafficking.

assimilation

prilagoditev, asimilacija: Prilagoditev etnične ali
socialne skupine, zlasti manjšine, drugi skupini.
Prilagoditev pomeni prevzemanje jezika, običajev,
vrednot in vedenja ali celo temeljnih življenjskih
interesov ter spremembo občutka pripadnosti.
Asimilacija je več kot prevzemanje kulture. Glej tudi
acculturation, integration.

assisted migration

migracije s pomočjo: Gibanje migrantov s pomočjo
vlade, vlad ali mednarodne organizacije
kot nasprotje spontanim migracijam in migracijam
brez pomoči.
Glej tudi assisted voluntary return, spontaneous
migration.
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assisted voluntary return

prostovoljna vrnitev s pomočjo: Logistična in
finančna pomoč zavrnjenim prosilcem za azil,
migrantom, ki so bili žrtve trgovine z ljudmi,
študentom v stiski, usposobljenim državljanom ali
drugim migrantom, ki ne morejo ali ne želijo ostati
v državi gostiteljici in se prostovoljno odločijo za
vrnitev v izvorno državo.

asylum (diplomatic)

azil (diplomatski): Zatočišče, ki ga lahko države
odobrijo zunaj svojih meja, in sicer na območjih,
ki so izvzeta iz jurisdikcije, posamezniku, ki išče
zaščito pred oblastjo, ki ga preganja ali zahteva.
Diplomatski azil se lahko podeli na diplomatskih
predstavništvih, v zasebnih rezidencah vodij
predstavništev, na vojaških ladjah ali letalih, ne pa
v prostorih mednarodnih organizacij in konzulatov.
Pravica posameznika do diplomatskega azila ne
obstaja, prav tako pa ne obveznost države, da ga
odobri.
Glej tudi asylum (territorial), non-refoulement, right
of asylum.

asylum (territorial)

azil (teritorialni): Zaščita, ki jo država zagotovi
posamezniku na svojem ozemlju pred izvajanjem
pristojnosti njegove izvorne države in ki temelji na
načelu nevračanja, s čimer se uresničujejo določene
mednarodno priznane pravice.
Glej tudi asylum (diplomatic), non-refoulement,
right of asylum.

asylum seekers

prosilci za azil: Osebe, ki želijo vstopiti v državo kot
begunci in čakajo na odločitev o svojih vlogah za
status begunca v skladu z ustreznimi mednarodnimi
in nacionalnimi predpisi. V primeru zavrnitve
morajo zapustiti državo in so lahko prisilno
odstranjeni, tako kot vsak drug tujec, ki nima
urejenega statusa, razen če mu je bivanje dovoljeno
iz humanitarnih ali drugih podobnih razlogov. Glej
tudi alien, application, refugee, right of asylum.
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B
best practices

najboljše prakse: Način za izboljšanje uporabe
obstoječih norm in načel tako na mednarodni kot
nacionalni ravni. Najboljše prakse lahko obstajajo
kot operativne usmeritve, kodeksi ravnanja in
druge oblike nezavezujočih aktov (t. i. mehkega
prava), vendar ne smejo pomeniti oslabitve ali
erozije veljavnega prava. Zanje je značilno, da so
inovativne, vsebujejo kreativne rešitve, pozitivno
vplivajo na uresničevanje pravic migrantov, imajo
trajnostni učinek, zlasti kadar vključujejo migrante,
in jih je mogoče ponovno uporabiti.

bilateral

dvostranski: Vključujoč dve stranki ali državi. Glej
tudi multilateral, treaty.

biometrics

biometrija: Veda o merljivih bioloških lastnostih.
Biometrični identifikatorji so delčki informacij,
s katerimi se kodira posameznikova edinstvena
biološka sestava (npr. prstni odtisi, mrežnica ali
glas). Nekatere države uvajajo biometrijo kot
izboljšan varnostni ukrep pri izdajanju potnih listin,
vizumov ali dovoljenj za prebivanje.

birth certificate

rojstni list: Originalni dokument, ki ga ponavadi izda
državni ali cerkveni organ, ki med drugim vsebuje
podatke o času in kraju rojstva osebe.

bona fide (lat.)

bona fide, v dobri veri in poštenju: brez goljufije in
prevare, iskren in pristen.
Glej tudi mala fide.

bona fide applicant

prosilec v dobri veri: Oseba, ki iskreno želi vstopiti
v državo z zakonitim namenom.

bond

varščina, jamstvo: Denar, ki ga država zahteva kot
zagotovilo, da bo tujec naredil zahtevano dejanje,
ponavadi zapustil državo. Varščina za odhod se
lahko zahteva ob izdaji vizuma ali vstopu. Sredstva,
ki se zadržijo kot varščina, se ob predložitvi dokaza
o odhodu povrnejo, na primer ko taka oseba v
svoji državi obišče konzulat države, ki je varščino
zahtevala.
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bondage

odvisnost in podrejenost: Stanje, ko je oseba pod
nadzorom druge osebe.
Glej tudi bonded labour, debt bondage.

bonded labour

delo v odvisnosti in podrejenosti: Delo, ki ga
delavec opravlja v odvisnosti in podrejenosti iz
ekonomskih razlogov, zlasti zaradi zadolženosti
kot posledice posojila ali predplačila. Kadar je
glavni vzrok za odvisnost dolg, je posledica ta, da je
delavec (ali vzdrževane osebe ali dediči) vezan na
upnika za določen ali nedoločen čas, dokler posojilo
ni poplačano. Glej tudi bondage, debt bondage,
migrant worker.

border

meja: Črta, ki razmejuje kopensko območje ali
pomorske cone ene države od druge.

border control

nadzor meje: Ureditev države glede vstopa oseb na
njeno območje pri uresničevanju njene suverenosti.
Glej tudi border management.

border management

upravljanje meja: Omogočanje dovoljenega pretoka
poslovnežev, turistov, migrantov in beguncev
ter zaznavanje in preprečevanje nezakonitega
vstopa tujcev v državo. Ukrepi za upravljanje
meja vključujejo zahteve držav za pridobitev
vizuma, kaznovanje prevoznikov, ki prevažajo
nezakonite tujce na območje, in prepovedi na morju.
Mednarodni standardi zahtevajo uravnoteženost
med omogočanjem vstopa upravičenim potnikom in
preprečevanjem vstopa tistim, ki nimajo ustreznih
razlogov ali imajo neveljavne dokumente. Glej tudi
border control.

border officials

mejni uslužbenci: Splošni izraz za uslužbence,
katerih osnovna naloga je varovanje meje in
izvrševanje zakonodaje, ki ureja priseljevanje (lahko
pa tudi carinsko področje). Druga poimenovanja
so »mejni stražniki«, »mejna policija« ali »tujska
policija«. Glej tudi checkpoint.

boundary

meja
Glej border.
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brain drain

beg možganov: Izseljevanje usposobljenih in
nadarjenih posameznikov iz izvorne države v tretjo
državo zaradi spopadov ali pomanjkanja možnosti.
Glej tudi brain gain, emigration, reverse brain
drain.

brain gain

priliv možganov: Priseljevanje usposobljenih in
nadarjenih posameznikov iz tretje države v državo
prejemnico, imenovano tudi obratni beg možganov.
Glej tudi brain drain.

burden of proof

dokazno breme: Dolžnost stranke, da dokaže sporne
trditve ali obtožbe. V kontekstu migracij dokazno
breme ponavadi nosi tujec, ki prosi za vstop v
tujo državo, kar pomeni, da mora dokazati, da je
upravičen do vstopa in da zanj zavrnitev vstopa v
skladu z notranjo zakonodajo države ne velja.
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C
capacity building

krepitev zmogljivosti: Večanje zmogljivosti držav in
civilne družbe s krepitvijo znanja, veščin in odnosov.
Poteka lahko v obliki neposrednega vsebinskega
načrtovanja projektov in izvedbe s pomočjo
partnerske države, lahko pa tudi v obliki spodbujanja
dvo- ali večstranskega sodelovanja za razvoj
dialoga, ki se vzpostavi med posameznimi organi. V
vseh primerih je krepitev zmogljivosti usmerjena k
razvoju splošno sprejemljivih meril upravljanja.

carbon dioxide sensors

senzorji ogljikovega dioksida: Stacionarna ali
prenosna oprema za ugotavljanje prisotnosti
ogljikovega dioksida v zaprtem kontejnerju, npr.
železniškem vagonu ali tovornjaku. Takšni senzorji
se uporabljajo pri ugotavljanju, ali gre za tajno
prevažanje oseb čez mejo. Glej tudi sensors.

carrier

prevoznik: V zvezi s prevoznimi sredstvi prevoznik
pomeni lastnika ali zakupnika prevoznega sredstva.
Prevoznik najpogosteje pomeni letalsko, avtobusno,
železniško ali ladjarsko podjetje. V skladu s pravom
nekaterih držav ta pojem označuje vsakega lastnika
prevoznega sredstva, ki prevaža osebe na svoje
območje. Glej tudi conveyance.

carrier liability law

zakon o odgovornosti prevoznikov: Zakon, ki
predpisuje kazni za prevoznike, ki pripeljejo v
državo osebe brez veljavnih vstopnih listin.

certificate of identity

dokument o istovetnosti: Dokument, ki ni potni list
in ga država izda posamezniku, da mu omogoči
vstop v državo ali izstop iz nje.
Glej tudi travel documents.

change of status

sprememba statusa: Postopek, v katerem tujec, ki je
sicer zakonito v državi, zaprosi za drugačen status
priseljenca. Npr. zakonska določba lahko določa, da
nedržavljan s študentskim vizumom po končanem
študiju lahko zaprosi za spremembo statusa, tako da
se študentski vizum nadomesti z delovnim. Glej tudi
alien, immigration status, visa.
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checkpoint

kontrolno mesto: Prostor (na kopenski meji, letališču
ali v pristanišču), kjer mejni uslužbenci ustavijo
osebe zaradi pregleda in carinskih formalnosti, tako
da lahko vstopijo v državo. Glej tudi border, border
control, border officials.

child

otrok: Posameznik, ki še ni dopolnil 18 let, razen
če po pravu, ki se nanaša na otroke, polnoletnost
doseže pred tem (1. člen Konvencije ZN o otrokovih
pravicah, 1989). Glej tudi minor.

child adoption (international)

posvojitev otroka (mednarodna): Posvojitev otroka
iz tuje države. Glej tudi adoption.

child exploitation

izkoriščanje otrok: V skladu s Konvencijo ZN o
otrokovih pravicah iz leta 1989 in Konvencijo
o prepovedi in takojšnjih ukrepih za odpravo
najhujših oblik dela otrok iz leta 1999 izkoriščanje
otrok vključuje: gospodarsko izkoriščanje (vsako
delo, ki je tvegano, lahko posega v izobraževanje
otroka, škoduje njegovemu zdravju ali vpliva
na njegov fizični, psihični, duševni, moralni ali
socialni razvoj), spolno izkoriščanje (spolna zloraba,
prostitucija, otroška pornografija) in ugrabitev otrok
ali njihova prodaja ter trgovanje z njimi ali kakršna
koli druga oblika izkoriščanja otrok. Glej tudi
abduction, child labour, exploitation, kidnapping,
trafficking.

child labour

delo otrok, otroško delo: Vsako delo, ki ga
opravljajo otroci in škoduje njihovemu zdravju,
izobraževanju, fizičnemu, psihičnemu, duševnemu,
moralnemu ter socialnemu razvoju. Glej tudi child
exploitation, slavery, worst forms of child labour.

citizen

državljan
Glej national.

citizenship

državljanstvo
Glej nationality.

15

Mednarodno migracijsko pravo

civil and political rights

državljanske in politične pravice: Ponavadi se
pojem uporablja za številne pravice, vsebovane
v Mednarodnem paktu o državljanskih in
političnih pravicah iz leta 1966 (npr. pravica do
samoopredelitve, prostega razpolaganja z naravnimi
dobrinami in viri, prepoved diskriminacije, enakost
pravic moških in žensk, pravica do življenja,
prepoved mučenja, krutega in nečloveškega ravnanja
ali kaznovanja, prepoved suženjstva, prepoved
samovoljnega odvzema prostosti in pridržanja,
pravica do gibanja znotraj države, pravica do
svobode in varnosti, enakost pred sodišči, pravica
do poštenega in javnega sojenja pred nepristranskim
sodiščem, ko gre za kazenske obtožbe, prepoved
retroaktivne uporabe prava v kazenskih postopkih,
pravica do zasebnosti v družini, doma ali zasebnost
korespondence, svoboda misli, veroizpovedi in
izražanja, pravica do mirnega zbiranja ter pravica do
združevanja in sodelovanja pri upravljanju v javnih
zadevah).

claim

zahtevek: Zahteva, naslovljena na državni organ
ali sodišče, da se odloči o pravici ali koristi, kot je
status begunca, pravica do odškodnine ali pravno
sredstvo v civilnem postopku. Glej tudi application.

clandestine migration

tajne migracije: Tajne ali skrite migracije, ki so
v nasprotju s predpisi o priseljevanju. Lahko se
pojavijo, ko nedržavljan krši zakonodajo o vstopu
v državo ali po zakonitem vstopu krši zakonodajo
s prekoračitvijo roka zakonitega prebivanja. Glej
tudi irregular migrant, irregular migration, regular
migration, undocumented alien.

coercion

prisila: Prisiljenje s fizično silo ali z grožnjo s fizično
silo.

constitution

ustava: Temeljni in izvorni zakon države, s katerim
se ustanovijo zasnova, značaj in organizacija njene
vlade ter predpišejo obseg njene suverenosti in
načini izvrševanja te suverenosti.
Pogodba, s katero se ustanovi mednarodna
organizacija in opredelijo njene pristojnosti in
delovanje.
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consular functions

konzularno delovanje: Pomeni zaščito interesov
države pošiljateljice in njenih državljanov v državi
prejemnici, poglabljanje trgovinskih, gospodarskih,
kulturnih in znanstvenih odnosov med državo
pošiljateljico in državo prejemnico (5. člen Dunajske
konvencije o konzularnih odnosih, 1963).

consular officers

konzularni uslužbenci: Vladni uslužbenci, ki
predstavljajo državo v tujini v zvezi z vizumi in
vprašanji prebivanja. Točka d 1. člena Dunajske
konvencije o konzularnih odnosih (1963) določa, da
je konzularni uslužbenec »vsaka oseba, vključno z
vodjo konzularnega predstavništva, ki ji je zaupana
vloga opravljanja konzularnih dejavnosti«. Glej tudi
consular functions.

consular protection

konzularna zaščita: Konzularna dejavnost, usmerjena
v pomoč državljanom v tujini in pomoč pri zaščiti
njihovih pravic in interesov pred lokalnimi sodišči.
Zlasti gre za zaščito migrantov, ki jim je bila bodisi
odvzeta prostost bodisi so v zaporu ali priporu, kjer
čakajo na sojenje, ali so kakor koli pridržani. Ti
migranti morajo biti takoj obveščeni o pravici do
stika s konzularnimi službami.

(pre)consular support services

službe za (pred)konzularno pomoč: Službe, ki
pomagajo vladam in migrantom pri pripravljanju
vlog za vizume pred vložitvijo. Vključujejo lahko
pomoč pri dopolnjevanju in izpolnjevanju obrazcev
za vizumske vloge, zbiranju prilog k vizumskim
vlogam, preverjanju pravnih dokumentov, potrdil o
izobrazbi in zaposlitvi ter prevodih dokumentov.

convention

konvencija
Glej treaty.

conveyance

prevozno sredstvo: Kakršno koli letalo, ladja, vlak,
avtomobil, drugo vozilo ali plovilo, ki se uporablja
za prevoz oseb v državo ali iz nje. Glej tudi carrier.

country of destination

namembna država: Država, ki je cilj migracijskih
tokov (zakonitih ali nezakonitih).

17

Mednarodno migracijsko pravo

country of habitual/
usual residence

država običajnega prebivališča: Država,
v kateri oseba živi oziroma ima bivališče in
kjer običajno preživlja dnevni počitek. Začasno
potovanje zaradi oddiha, preživljanja počitnic,
obiska prijateljev ali sorodnikov, poslov, zdravljenja
ali verskega romanja ne spremeni države običajnega
prebivališča. Glej tudi residence.

country of origin

izvorna država: Država, iz katere izvirajo migracijski
tokovi (zakoniti ali nezakoniti). Glej tudi state of
origin.

country of transit

tranzitna država: Država, skozi katero potekajo
migracijski tokovi (zakoniti ali nezakoniti). Glej tudi
state of transit.

covenant

pakt
Glej treaty.

credibility assessment

ocena verodostojnosti: Korak v postopku
obravnavanja vloge za izdajo vizuma ali drugega
statusa priseljenca, pri čemer se določi, ali so
informacije, ki jih je priskrbel prosilec, dosledne in
verjetne.

crime, international

zločin, mednarodni: Po mednarodnem pravu se za
mednarodne zločine štejejo: zločini proti miru, vojni
zločini, zločini proti človeštvu, piratstvo, genocid,
apartheid in terorizem. Vsaka država je dolžna
preganjati in izročati posameznike, odgovorne za te
zločine; individualna odgovornost za takšne zločine
je izvršljiva tudi na mednarodni ravni (mednarodni
kazenski sodišči za nekdanjo Jugoslavijo in Ruando,
Mednarodno kazensko sodišče). Glej tudi genocide,
terrorism.

cultural orientation

kulturno usmerjanje: Tečaji za migrante, ki želijo
pridobiti znanje o državi gostiteljici.

custody

skrbništvo; pridržanje: Odgovornost za oskrbo
posameznika in nadzor nad njim. Sodišče lahko
določi skrbništvo nad mladoletnikom sorodniku ali
drugemu skrbniku.
Oseba, ki jo pridržijo organi, je »pridržana«.
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customary law, international

običajno pravo, mednarodno: Pravni vir
mednarodnega prava. Dva kriterija, s pomočjo
katerih se neka norma priznava kot običajno pravo,
sta državna praksa in opinio iuris (pravilo, da prakso
zahteva prevladujoče pravo ali da je v skladu s
njim).
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D
de facto (lat.)

de facto: Pomeni tisto, kar je dejansko.
Glej tudi de iure.

de facto partner

dejanski partner, zunajzakonski partner: Vedno več
držav priznava ne le zakonskega partnerja, ampak
tudi določene zveze med neporočenimi odraslimi, z
namenom odobritve dovoljenja za stalno prebivanje
ali drugega statusa priseljenca.

de facto protection

dejanska zaščita: Zaščita, dodeljena kot posledica
ali učinek izvajanja namena organizacije. Glej tudi
international protection.

de facto refugees

de facto begunci: Osebe, ki nimajo priznanega
statusa begunca po Konvenciji ZN o statusu
beguncev iz leta 1951 in Protokolu o statusu
begunca iz leta 1967 in se ne morejo ali (iz
upravičenih razlogov) ne želijo vrniti v državo,
katere državljanstvo imajo, ali, če so brez
državljanstva, v državo običajnega prebivališča.
Glej tudi externally displaced persons, internally
displaced persons, refugee.

de facto statelessness

dejanska apatridnost, brezdržavljanstvo: Stanje, ko
posameznik ima državljanstvo neke države, vendar,
ker jo je zapustil, ni deležen njene zaščite, saj takšne
pomoči ni hotel zahtevati ali pa je država ni želela
nuditi. Ta pojem je pogosto povezan z begunci. Glej
tudi nationality, statelessness.

de jure (lat.)

de iure, pravno: Pomeni tisto, kar obstaja kot pravica
ali po zakonu. Glej tudi de facto.

debt bondage

držanje v dolžništvu: Status ali pogoj na strani
dolžnika kot zavarovanje dolga, če vrednost
storitev ni namenjena ukinitvi dolga ali če trajanje
vračila dolga ni razumljivo omejeno ali določeno
(Dopolnilna konvencija ZN o odpravi suženjstva,
1956). Glej tudi exploitation, slavery, worst forms of
child labour.
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deception

zavajanje: V migracijskem smislu ta pojem ne
opredeljuje zgolj napačnih ali lažnih informacij,
ampak tudi namerno zlorabo in izkoriščanje
pomanjkanja informacij, ki so na voljo migrantu.

defendant

toženec, tožena stranka: Tožena stranka v civilnem
postopku ali obdolženec v kazenskem postopku.

demography

demografija: veda, ki preučuje prebivalstvo, zlasti
glede na velikost, gostoto poseljenosti, porazdelitev
in vitalno statistiko.

denationalization

izguba državljanstva
Glej loss of nationality.

dependants

vzdrževanci: V splošnem pomenu gre za osebe, ki
so odvisne od druge osebe. V migracijskem smislu
se zakonski partner in mladoletni otrok štejeta za
vzdrževanca, tudi če zakonski partner ni finančno
odvisen.
Glej tudi child, de facto partner, derivative
applicant, members of the family, minor.

deportation

deportacija: Ravnanje države pri izvrševanju svoje
suverenosti, ko tujca s svojega območja odstrani na
drug kraj, potem ko mu je zavrnila vstop ali mu je
poteklo dovoljenje, da se lahko tam biva.
Glej tudi expulsion, refoulement.

derivative applicant

posredni prosilec: Oseba, ponavadi zakonski partner
ali mladoletni otrok, ki pridobi status priseljenca na
podlagi vloge druge osebe. Glej tudi child, minor,
de facto partner, members of the family, principal
applicant.

derogation

razveljavitev, derogacija: Omejitev ali mirovanje
pravic v določenih primerih (npr. Mednarodni pakt
o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966
dovoljuje državam, da razveljavijo obveznosti v
skladu s paktom, »če izjemna splošna nevarnost
ogroža obstanek države«).
Delna razveljavitev ali odprava zakona s poznejšim
zakonom, ki omejuje njegov obseg, uporabo in
veljavnost.
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detention

pripor: Omejitev pravice posameznika do gibanja,
ponavadi s strani države, običajno s prisilnim
zaporom. Obstajata dve obliki pripora: kazenski
pripor, katerega namen je kaznovanje osebe za
storjeno kaznivo dejanje, in upravni pripor, katerega
namen je zagotoviti, da pride do izvršitve drugega
upravnega ukrepa (kot je deportacija ali izgon). V
večini držav migrante brez urejenega statusa zadržijo
v upravnemu priporu zato, ker kršijo predpise o
priseljevanju, kar ne šteje za kaznivo dejanje.
V mnogih državah je tujec lahko priprt tudi, ko čaka
na odločitev o statusu begunca ali odstranitvi iz
države.

determination

odločitev
Glej adjudication.

diaspora

diaspora: Nanaša se na ljudstvo ali etnično
populacijo, ki zapusti svojo domovino in živi
razpršena po svetu.

diplomatic asylum

diplomatski azil
Glej asylum (diplomatic).

diplomatic protection

diplomatska zaščita: Osnovno načelo mednarodnega
prava, da je država upravičena zaščititi svoje
državljane, če so oškodovani z dejanji druge
države, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom,
in s katero niso prišli do skupnih zaključkov
po običajni poti. Država s prevzemom primera
in zatekanjem k diplomatskim ukrepom ali
mednarodnim pravosodnim postopkom v imenu
tega državljana uveljavlja svoje pravice – pravico,
da preko svojih državljanov zagotovi upoštevanje
pravil mednarodnega prava (Primer Mavrommatis
Palestine Concession (Jurisdiction), P.C.I.J.1924).
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discrimination

diskriminacija, razlikovanje: Nespoštovanje enakosti
vseh ljudi, kjer ni razumne podlage za razlikovanje
med tistimi, ki jim to prednost dajemo, in tistimi,
ki jim je ne dajemo. Diskriminacija je prepovedana
na naslednjih podlagah: »rasa, spol, jezik ali vera«
(tretji odstavek 1. člena Ustanovne listine ZN, 1945)
oziroma »ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik,
vero, politično in drugo prepričanje, narodno ali
socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršno
koli drugo okoliščino« (2. člen Splošne deklaracije
o človekovih pravicah, 1948). Glej tudi nondiscrimination.

displacement

razselitev: Prisilna odstranitev osebe z njenega doma
ali države, pogosto zaradi oboroženega spopada ali
naravnih nesreč. Glej tudi displaced person.

displaced person

razseljena oseba: Oseba, ki pobegne iz svoje države
zaradi strahu ali nevarnosti, ki so drugačne od
tistih, zaradi katerih bi postala begunec. Razseljena
oseba je pogosto prisiljena odpotovati zaradi
notranjih spopadov, naravnih nesreč ali nesreč, ki
jih je povzročil človek. Glej tudi de facto refugees,
externally displaced persons, internally displaced
persons, refugee.

documented migrant

evidentirani migrant: Migrant, ki je vstopil v državo
zakonito in v njej biva skladno z zahtevami za vstop.

documented migrant worker

evidentirani delavec migrant: Delavec migrant ali
člani njegove družine, ki imajo dovoljenje za vstop,
bivanje in vključitev v plačano dejavnost države
zaposlitve skladno z njeno notranjo zakonodajo in
mednarodnimi sporazumi in pogodbami, katerih
podpisnica je (Mednarodna konvencija o varstvu
pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družin,
1990). Glej tudi documented migrant, migrant
worker, undocumented alien, undocumented migrant
workers.

domicile

domicil: Kraj, kjer je oseba fizično prisotna in ga
šteje za svoj dom, in sicer pravi, določeni, glavni in
stalni dom, v katerega se vrača in tam ostaja kljub
temu, da trenutno prebiva drugje.
Glej tudi residence.
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Dublin Convention

Dublinska konvencija: Sporazum med državami
članicami EU (sprejet leta 1990, v veljavi od leta
1997), ki določa, katera država članica je pristojna
za obravnavo vloge prosilca za azil, ki je bila
vložena v eni od držav pogodbenic. Konvencija
preprečuje, da bi se ista vloga za azil presojala v
različnih državah članicah ob istem času. Prav tako
preprečuje, da bi države usmerjale prosilca za azil
iz ene države v drugo samo zato, ker nobena od njih
noče prevzeti odgovornosti za obravnavo njegove
vloge. Glej tudi refugees in orbit.

due process

dolžno pravno postopanje: Ravnanje po zakonitih
postopkih na podlagi splošno sprejetih načel in
pravil za varstvo in izvrševanje zasebnih pravic,
vključno s seznanjenostjo in pravico do poštenega
sojenja pred sodiščem ali upravnim organom, ki je
pristojen za odločanje o zadevi.
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E
economic migrant

ekonomski migrant: Oseba, ki zapusti svoje običajno
prebivališče, da bi se ustalila izven izvorne države
ter izboljšala kakovost svojega življenja. Ta pojem
se lahko uporabi za razlikovanje od beguncev, ki so
preganjani, nanaša pa se tudi na osebe, ki poskušajo
nezakonito vstopiti v državo in/ali nepošteno
uporabljajo azilne postopke. Uporablja se lahko
tudi za osebe, ki se iz izvorne države odselijo v času
kmetijske sezone in jih imenujemo sezonski delavci.
Glej tudi frontier worker, migrant worker, poverty
migrant, seasonal worker.

emigration

izseljevanje, emigracija: Zapustitev ali odhod iz ene
države z namenom nastanitve v drugi. Mednarodni
standardi človekovih pravic zagotavljajo, da lahko
vsakdo prosto zapušča katero koli državo, vključno
s svojo, in da lahko države le v zelo omejenih
okoliščinah omejijo pravico posameznika, da zapusti
svoje območje.

entry

vstop: Vsak vstop tujca v tujo državo, prostovoljen
ali neprostovoljen, zakonit ali nezakonit. Glej tudi
admission, non-admission.

entry into force

uveljavitev: Trenutek, ko vse določbe mednarodne
pogodbe postanejo pravno obvezujoče za njene
stranke. V skladu s 24. členom Dunajske konvencije
o pogodbenem pravu iz leta 1969 začne mednarodna
pogodba veljati na način in tistega dne, kot je to
določeno v njenih določbah ali sporazumno med
državami, ki so se pogajanj udeležile, če pa takšnih
določb ali takšnega sporazuma ni, začne pogodba
veljati takoj, ko vse države, ki so se udeležile
pogajanj, privolijo, da jih veže pogodba. Za državo,
ki pristopi po uveljavitvi pogodbe, začne ta veljati
zanjo od dneva privolitve, če ni drugače določeno.

entry stamp

vstopni žig: Zaznamek mejnega uslužbenca v potni
list, ki označuje kraj in čas vstopa v državo.
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exclusion

zavrnitev: Uradna zavrnitev vstopa v državo. V
nekaterih državah so mejni uslužbenci ali drugi
organi pooblaščeni, da zavrnejo tujce, v nekaterih
pa zavrnitev odredi pristojni sodnik na podlagi
zaslišanja.

exit visa

izstopni vizum: Vizum, ki se izda posamezniku s
pretečenim vizumom, ki ga mora pred izstopom iz
države podaljšati.

exodus

množična izselitev, eksodus: Gibanje v skupinah
(ločeno in posamično) iz izvorne države. Množična
izselitev je gibanje velikega števila oseb ali dela
skupnosti v določenem času.

exploitation

izkoriščanje: Dejanje izkoriščanja nečesa ali nekoga,
predvsem nepošteno izkoriščanje drugega za lastno
korist (spolno izkoriščanje, prisilno delo ali storitve,
suženjstvo ali podobne dejavnosti, odstranitev
organov).
Glej tudi child exploitation, forced labour, slavery,
trafficking in persons.

expulsion

izgon: Dejanje državnega organa z namenom, da
zagotovi odstranitev osebe ali oseb (tujcev ali oseb
brez državljanstva) z območja države proti njihovi
volji.

expulsion order

odločba o izgonu: Odločba, izdana posamezniku, s
katero država nedržavljanu prepoveduje zadrževanje
na svojem ozemlju. To odločbo država izda
posamezniku, ki je vstopil nezakonito ali nima več
dovoljenja za prebivanje v tej državi. Ponavadi
jo spremlja posebno opozorilo, da se odločba
po potrebi izvrši z deportacijo osebe. Glej tudi
deportation, expulsion.
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expulsion en masse

skupinski izgon: Množični, kolektivni izgon.
Množični izgon tujcev prepovedujejo številni
instrumenti mednarodnega prava: 4. člen 4.
protokola Evropske konvencije o človekovih
pravicah, 1950; 12.–5. člen Afriške listine
človekovih pravic in pravic ljudstev, 1981; 22.– 9.
člen Ameriške konvencije o človekovih pravicah,
1969). Po mnenju Evropskega sodišča za človekove
pravice je skupinski izgon vsak ukrep, ki tujce
kot skupino prisili, da zapustijo državo, razen v
primerih, ko je takšen ukrep sprejet na podlagi
razumne in objektivne presoje vsakega posameznega
tujca iz skupine (Primer Andrić proti Švedski, št.
45917/99, 23. februar 1999). Glej tudi expulsion.

externally displaced persons

zunaj razseljene osebe: Osebe, ki so prebegnile
iz svoje države zaradi preganjanja, vsesplošnega
nasilja, oboroženega spopada ali zaradi nesreč, ki
jih je povzročil človek. Takšni posamezniki pogosto
prebegnejo množično in jih pogosto imenujemo tudi
de facto begunci.
Glej tudi de facto refugees, displaced person,
internally displaced persons.

extradition

izročitev: Uradna predaja posameznika – ponavadi
na podlagi mednarodne pogodbe ali drugega
vzajemnega dogovora – ene države drugi, ker je
bil ta obtožen ali obsojen za kaznivo dejanje izven
območja države in v pristojnosti druge države, z
namenom, da se mu sodi in se ga kaznuje. Glej tudi
refoulement.
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F
facilitated migration

olajšane migracije: Podpiranje ali spodbujanje
zakonitih migracij, tako da se poenostavi potovanje.
Spodbujanje lahko vsebuje več ukrepov, kot so
npr. poenostavitev postopka za pridobitev vizuma
ali učinkoviti postopki za kontrolo potnikov z
zadostnim številom osebja.

family members

družinski člani
Glej members of the family.

family reunification/reunion

ponovna združitev družine: Postopek, v katerem
se družinski člani, ki so bili ločeni med prisilnimi
ali prostovoljnimi migracijami, ponovno združijo
v državi, ki ni njihova izvorna država. Ponovna
združitev družin pomeni tudi določeno stopnjo
prostega preudarka (diskrecije) države pri dovolitvi
vstopa. Glej tudi dependants, family unity.

family unity, right to

pravica do enotnosti družine: Pravica družine, da
živi skupaj in da ima kot osnovna celica družbe
pravico do spoštovanja, zaščite, pomoči ter podpore.
Ta pravica ni omejena na državljane, ki živijo v svoji
državi in je zaščitena z mednarodnim pravom (npr.
16. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah,
1948; 8. člen Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 1950; 16.
člen Evropske socialne listine, 1961; 17. in 23. člen
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah, 1966; 1. člen Mednarodnega pakta o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 1966;
17. člen Ameriške konvencije o človekovih pravicah,
1969).

feminization of migration

eminizacija migracij: Vse večja prisotnost žensk
v migracijah. Ženske se sedaj gibljejo mnogo bolj
neodvisno in niso več vezane na položaj v družini ali
odvisne od moškega (ženske predstavljajo skoraj 48
% vseh migrantov).

first asylum principle

načelo prvega azila: Načelo, po katerem naj prosilec
za azil vloži vlogo za azil v prvi državi, kjer ni
ogrožen.
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forced/compulsory labour

prisilno/obvezno delo: Vsako delo ali storitev, ki
je izsiljena od posameznika pod grožnjo kazni in
za katero se oseba ni prostovoljno ponudila. (prvi
odstavek 2. člena Konvencije št. 29 o prisilnem ali
obveznem delu, 1930).

forced migration

prisilne migracije: Splošni pojem, ki se uporablja za
migracijska gibanja, kjer je prisoten element prisile,
vključno z grožnjo zoper življenje in preživetje,
ki bodisi izvira iz narave ali jo povzroča človek
(npr. gibanja beguncev in notranje razseljenih oseb
ter ljudi, ki se selijo zaradi naravnih ali okoljskih
nesreč, kemijskih ali jedrskih nesreč, lakote ali
razvojnih projektov). Glej tudi internally displaced
persons, refugee.

forced repatriation

prisilna repatriacija
Glej involuntary repatriation.

forced resettlement/relocation

prisilna preselitev: Neprostovoljna premestitev
oseb ali skupin znotraj pristojnosti ene države iz
njihovega običajnega prebivališča kot del vladne
politike.

forced return

prisilna vrnitev: Obvezna vrnitev posameznika v
izvorno državo, tranzitno državo ali tretjo državo
na podlagi upravnega ali sodnega akta. Glej tudi
deportation, expulsion, involuntary repatriation,
refoulement, repatriation, return, voluntary
repatriation, voluntary return.

foreigner

tujec: Oseba, ki pripada drugi državi
Glej tudi alien.

fraud

goljufija: Napačno prikazovanje resnice ali
prikrivanje pomembnih dejstev z namenom
pridobivanja koristi.

29

Mednarodno migracijsko pravo

fraudulent document

ponarejen dokument: vsaka potna ali identifikacijska
listina, ki jo je ponaredil ali spremenil kdor
koli drug, razne oseba ali organ, ki je zakonsko
pooblaščen za izdelavo ali izdajanje potnih ali
identifikacijskih listin v imenu države, ali je
bila nepravilno izdana ali pridobljena z lažnimi
zagotovili, podkupovanjem ali prisilo ali na drug
nezakonit način ali jo uporablja druga oseba in ne
njen upravičeni imetnik (točka c 3. člena Protokola
proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju
in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo ZN proti
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, 2000).
Glej tudi identity document, travel documents.

freedom of movement

svoboda gibanja: To pravico sestavljajo trije
bistveni elementi: svoboda gibanja znotraj države
(prvi odstavek 13. člena Splošne deklaracije o
človekovih pravicah, 1948: »Vsakdo ima pravico
do svobodnega gibanja in izbire prebivališča znotraj
meja določene države.«), pravica zapustiti vsako
državo in vrniti se v svojo državo (drugi odstavek
13. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah,
1948: »Vsakdo ima pravico zapustiti katerokoli
državo, vključno s svojo lastno, in vrniti se v svojo
državo.«). Glej tudi right to leave, right to return.

frontier

meja
Glej border.

frontier worker

obmejni delavec: Delavec migrant, ki obdrži svoje
običajno prebivališče v sosednji državi, v katero
se običajno vrača dnevno ali vsaj enkrat tedensko
(točka a drugega odstavka 2. člena Mednarodne
konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov
in njihovih družin, 1990). Glej tudi migrant worker.
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fundamental human rights

temeljne človekove pravice: V širokem spektru
človekovih pravic so določene pravice priznane kot
posebej pomembne. Ta vidik podpirajo določbe, da
derogacija oz. odstop od nekaterih pravic ni mogoč.
Prvi odstavek 4. člena Mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah, 1966, dopušča
odstopanje »če splošna nevarnost ogroža obstanek
države«, toda prepoveduje odstopanje od 6. člena
(pravica do življenja), 7. člena (mučenje), prvega
in drugega odstavka 8. člena (suženjstvo in druge
oblike), 11. člena (odvzem prostosti zaradi kršitve
pogodbenih obveznosti), 15. člena (retroaktivnost
pri kazenski odgovornosti), 16. člena (priznanje
pravne osebnosti) in 18. člena (pravica do svobode
misli, vesti in veroizpovedi). Kljub temu obstaja
težnja, da se vse človekove pravice obravnavajo kot
splošne, nedeljive, medsebojno odvisne in povezane
ter na pošten in enakovreden način, enakopravno
in z enakim poudarkom. Glej tudi human rights,
prohibition of torture, slavery, torture.
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G
gender based violence

seksistično nasilje
Glej violence against women.

genocide

genocid: Vsako od spodaj naštetih dejanj, storjenih
z namenom uničiti celotno ali del narodne, etnične,
rasne ali verske skupnosti, kot je: ubijanje članov
skupine, povzročanje hudih telesnih poškodb ali
duševnih bolečin, naklepno ustvarjanje takšnih
življenjskih okoliščin, da se povzroči njen propad
v celoti ali deloma, vsiljeni ukrepi za zmanjšanje
rojstev, nasilno premeščanje otrok iz ene skupine
v drugo (2. člen Konvencije o preprečevanju in
kaznovanju zločina genocida, 1948).

genuine and stable marriage

pristna in trdna zakonska zveza: Zakonska zveza,
ki jo konzularni uslužbenec ali uslužbenec za
priseljevanje opredeli kot pristno, ker je bila
sklenjena z namenom, da traja daljši čas in le med
dvema partnerjema, in kot stabilno, ker obstaja
verjetnost, da bo trajala. Če uslužbenec ne more
ugotoviti, ali je bila zakonska zveza sklenjena z
namenom, da traja daljše obdobje in le med dvema
partnerjema, v mnogih državah obstaja domneva, da
je pristna, če ni dokaza o nasprotnem.

good faith

dobra vera: Stanje duha, ki kaže na pošteno
prepričanje ali namen, odstonost goljufivih namenov
ali iskanja brezvestnih koristi. Glej tudi bona fide.

green border

zelena meja: Pojem se uporablja za opis kopenske
meje med kontrolnimi mesti. Vodno mejo (reko ali
obalo) lahko imenujemo tudi »modra meja«. Glej
tudi border, checkpoint.

green card

zelena karta: Osebni dokument, ki ga izda vlada
ZDA nedržavljanom z namenom, da pridobijo stalno
prebivališče v ZDA. Imenuje se tudi karta za stalno
prebivanje in je dokaz nedržavljana, da je zakoniti
stalni rezident s pravico stalnega prebivanja in dela v
ZDA.
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grounds of inadmissibility

razlogi za nesprejem: Opredelitev razlogov,
določenih v migracijski zakonodaji ali predpisih,
zaradi katerih nedržavljanu ni dovoljeno vstopiti v
državo. Čeprav je oseba upravičena do vizuma ali
drugega statusa priseljenca, ji država ne bo podelila
vizuma ali drugega statusa, če bo izpolnjen kakšen
od razlogov za nesprejem.
Razlogi za nesprejem so običajno takšni, da se z
njimi prepreči sprejem nezaželenih nedržavljanov,
kot so osebe brez veljavnih potovalnih dokumentov,
osebe, ki so bile obsojene za kazniva dejanja, osebe,
ki predstavljajo grožnjo za javno zdravje ali varnost
oziroma osebe, ki so že bile deportirane. Glej tudi
waiver.

guardian

zakoniti skrbnik: Oseba, ki ima zakonito pooblastilo
in dolžnost, da skrbi za drugo osebo ali premoženje,
običjano zaradi nesposobnosti, nezmožnosti ali
mladoletnosti osebe.
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H
habeas corpus

habeas corpus: Pravno sredstvo, s katerim se pred
sodiščem preizkuša zakonitost pripora ali odvzema
prostosti.

habitual/usual residence

običajno prebivališče: Kraj v državi, kjer oseba živi
in običajno preživlja dnevni počitek.
Glej tudi country of habitual/usual residence,
domicile.
zdravje: Stanje popolnega fizičnega, psihičnega in
socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali
slabosti.

health

health assessment

zdravstvena ocena: V migracijskem smislu funkcija
zmanjševanja in boljšega upravljanja vpliva
mobilnosti prebivalstva na javno zdravstvo v
državi prejemnici, kot tudi omogočanje integracije
migrantov z odkrivanjem in stroškovno učinkovitim
upravljanjem zdravstvenih stanj in dokumentacije.
Zdravstvena ocena pred odhodom ponuja možnost
za izboljšanje zdravja migrantov, tako da se jim
zagotovijo preventivni in kurativni ukrepi za stanja,
ki bi lahko negativno vplivala na zdravje migrantov
in/ali javno zdravje države gostiteljice, če se ta ne bi
zdravila.

hearing

zaslišanje: Možnost izreči se ali predstaviti svojo
stran pred sodiščem.

holding centre

zbirni center: Mesto, kjer so nameščeni prosilci za
azil ali migranti z neurejenim statusom takoj po
prihodu v državo prejemnico. Tam se o njihovem
statusu odloča, preden so poslani v begunske centre
ali nazaj v izvorno državo.

host country

država gostiteljica
Glej receiving country.
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human rights

človekove pravice: Tiste svoboščine in ugodnosti,
ki bi jih morala po vrednotah sodobnega sveta vsa
človeška bitja terjati kot tiste, do katerih imajo
pravico v družbi, v kateri živijo. Te pravice so
vsebovane v Mednarodni listini človekovih pravic,
Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, 1948,
Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih
in kulturnih pravicah in Mednarodnemu paktu
o državljanskih in političnih pravicah, 1966,
in so se naprej razvijale z drugimi dokumenti
(Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije
žensk, 1979; Konvencija o odpravi vseh oblik rasne
diskriminacije, 1965). Glej tudi fundamental human
rights.

human trafficker

trgovec z ljudmi
Glej trafficker.

humanitarian law

humanitarno pravo: Pravila mednarodnega prava,
posebej oblikovana za zaščito posameznika v času
vojne ali oboroženega spopada.

humanitarian principles

humanitarna načela: Etični standardi, ki se
uporabljajo za vse humanitarne subjekte, ki imajo
podlago v mednarodnem pravu o človekovih
pravicah in humanitarnem pravu in ščitijo integriteto
humanitarnega delovanja. Prvo izrecno omembo
humanitarnih načel lahko najdemo v Splošnih
načelih Rdečega križa in Rdečega polmeseca iz leta
1965.
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I
identity document

osebni dokument: Del dokumentacije, s katerim se
dokaže istovetnost osebe, ki je imetnik takšnega
dokumenta.
Glej tudi passport, travel documents.

illegal alien

nezakoniti tujec
Glej undocumented alien, migrant in an irregular
situation.

illegal entry

nezakonit vstop: Prestop meje brez izpolnjevanja
potrebnih zahtev za zakonit vstop v državo
sprejemnico (točka b 3. člena Protokola proti
tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in
zraku, ki dopolnjuje Mednarodno konvencijo proti
organiziranemu kriminalu, 2000). Glej tudi irregular
migration, undocumented alien.

illegal migrant

nezakoniti migrant
Glej irregular migrant.

illegal migration

nezakonite migracije
Glej irregular migration.

immigration

priseljevanje, imigracija: Postopek, v skladu s
katerim nedržavljan pride v državo z namenom
nastanitve. Glej tudi emigration.

immigration status

status priseljenca: Status, ki je dodeljen migrantu
skladno s priseljensko zakonodajo države
gostiteljice.

immigration zone

priseljenska cona: Cona odprtega morja in
kopenskega območja države, v kateri veljajo
zakoni s področja priseljevanja te države (drugo
poimenovanje je migracijska cona).

inalienable

neodtujljiv: Neprenosljiv, pogosto se uporablja v
kontekstu človekovih pravic.
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individual migration

individualne migracije: Primeri, ko se osebe selijo
posamezno ali kot družina. Takšna gibanja so
ponavadi financirana iz lastnih sredstev ali pa jih
sponzorirajo posamezniki, organizacije ali vlade kot
nasprotje programom množičnih migracij. Glej tudi
mass migration.

influx

priliv: Stalen prihod nedržavljanov v državo v
velikem številu.
Glej tudi mass/collective migration.

inhumane treatment

nečloveško ravnanje: Fizično ali psihično kruto
ravnanje v tolikšni meri, da ogroža zdravje in
življenje.

injunction

odredba: Sklep sodišča, s katerim se odredi dejanje
ali njegova opustitev. Za pridobitev odredbe mora
tožnik dokazati, da nima pravnega sredstva in da bo
nastala nepopravljiva škoda, če ta ne bo izdana.

instrument

instrument: Uradni ali zakoniti pisni dokument, kot
je pogodba ali mednarodni sporazum. V primeru
ratifikacije, sprejetja, odobritve ali pristopa k
mednarodni pogodbi je to dokument, s katerim
država soglaša, da se zavezuje k mednarodni
pogodbi.

integration

integracija: Postopek, v katerem so priseljenci
sprejeti v družbo bodisi kot posamezniki bodisi kot
skupina. Zahteve družbe prejemnice so različne od
države do države, odgovornosti za integracijo pa
ne nosi le ena določena skupina, ampak je odvisna
od različnih akterjev: priseljencev samih, vlad
držav gostiteljic, institucij in skupnosti. Glej tudi
acculturation, assimilation.

interception

prestrezanje: Vsak ukrep, ki ga izvaja država zunaj
svojega območja, da prepreči, prekine ali ustavi
gibanje oseb brez predpisanih dokumentov, ki želijo
prečkati mejo po kopnem, zraku ali morju in si s
tem omogočiti pot v namembno državo. Glej tudi
country of destination.

inter-country adoption

meddržavna posvojitev
Glej child adoption (international).

37

Mednarodno migracijsko pravo

internal migration

notranje migracije: Gibanje oseb z enega območja
države na drugega z namenom ustvariti si novo
prebivališče. Take migracije so lahko trajne ali
začasne. Notranji migranti se gibljejo, vendar
ostajajo znotraj meja izvorne države (npr. migracije
s podeželja v mesta).
Glej tudi de facto refugees, internally displaced
persons, international migration, rural-rural
migrants, rural-urban migrants, urban-rural
migrants, urban-urban migrants.

internally displaced persons/
IDPs

notranje razseljene osebe: Osebe ali skupine oseb,
ki so bile prisiljene ali primorane zbežati ali zapustiti
domove ali svoja običajna prebivališča, zlasti da
bi se umaknile pred posledicami oboroženega
spopada, vsesplošnega nasilja, kršitvam človekovih
pravic, naravnih katastrof ali nesreč, ki jih je
povzročil človek in ki niso prečkale mednarodno
priznane državne meje (Vodilna načela o notranjem
razseljevanju, ZN Doc E/CN.4/1998/53/ Dod 2).
Glej tudi displaced person, externally displaced
persons.

international assistance

mednarodna pomoč: Podpora mednarodne skupnosti,
kot je pomoč v dobrinah (materialna pomoč),
finančni prispevki in storitve usposobljenega osebja.

international law

mednarodno pravo: Pravna načela, ki urejajo
odnose med državami. V bolj sodobnem smislu
pravo, ki ureja mednarodne odnose ne samo med
državami, temveč tudi med takšnimi subjekti, kot
so mednarodne organizacije in celo posamezniki
(osebe, ki se sklicujejo na človekove pravice ali
vojni zločinci), imenovano tudi pravo narodov,
mednarodno javno pravo, ius gentium.

international migration

mednarodne migracije: Gibanje oseb, ki so zapustile
izvorno državo ali državo običajnega prebivališča,
da bi se stalno ali začasno nastanile v drugi državi,
pri čemer prečkajo mednarodno mejo. Glej tudi
internal migration.

international migration law

mednarodno migracijsko pravo: Predpisi
mednarodnega prava, ki veljajo na področju
migracij.
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international minimum
standard

mednarodni minimalni standard: Država mora
upoštevati minimalne standarde, ki jih določa
mednarodno pravo glede ravnanja s tujci, ki
se nahajajo na njenem ozemlju (ali z njihovim
premoženjem), npr. odrekanje pravice, neupravičeno
zavlačevanje ali oviranje dostopa do sodišč
pomenijo kršitev mednarodnih minimalnih
standardov, ki jih predpisuje mednarodno pravo.
Glej tudi national treatment.

international protection

mednarodna zaščita: Pravna zaščita, ki temelji
na mandatu, ki se z mednarodno pogodbo dodeli
organizaciji, tako da se zagotovi, da države
spoštujejo pravice, opredeljene v dokumentih, kot
so Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951,
ženevske konvencije iz leta 1949 in njihovi protokoli
iz leta 1977, pravica do pobude Mednarodnega
odbora Rdečega križa, konvencije Mednarodne
organizacije dela, predpisi o človekovih pravicah.
Glej tudi de facto protection, protection.

interview

razgovor: Postopek izpraševanja ali pogovora z
osebo, da se pridobijo informacije ali ugotovijo
določene osebne lastnosti. Razgovor je pogosto del
postopka odločanja o vlogi za status begunca ali
drug status priseljenca.
Glej tudi adjudicator, application, secondary
inspection.

involuntary repatriation

neprostovoljna vrnitev, repatriacija: Vrnitev begunca
v izvorno državo, ki jo sproži država prejemnica,
tako da ustvari okoliščine, ki ne dopuščajo druge
možnosti. Ker je repatriacija osebna pravica
posameznika (za razliko od izgona ali deportacije,
ki sta primarno v domeni suverenosti države),
nimata niti država, katere državljanstvo ima oseba,
niti država, v kateri ima oseba začasno prebivališče
ali ki ga je pridržala, pravice izvršiti vrnitve proti
volji upravičene osebe, naj bo ta begunec ali vojni
ujetnik. V skladu s sodobnim mednarodnim pravom
imajo vojni ujetniki ali begunci, ki odklonijo
vrnitev, zlasti če imajo strah pred preganjanjem iz
političnih razlogov v lastni državi, pravico, da se jih
zaščiti pred vračanjem, in po možnosti pravico do
začasnega ali stalnega azila.
Glej tudi deportation, expulsion, forced return,
refoulement, repatriation, return, voluntary
repatriation, voluntary return.
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irregular migrant

migrant z neurejenim statusom: Nekdo, ki zaradi
nezakonitega vstopa ali pretečenega vizuma nima
več zakonitega statusa v tranzitni državi oziroma
državi gostiteljici. Pojem se nanaša na migrante, ki
prekršijo pravila o vstopu v državo, in vsako osebo,
ki nima dovoljenja, da ostane v državi gostiteljici
(imenovan tudi tajni/nezakoniti/neevidentirani
migrant ali migrant z neurejenim statusom).
Glej tudi clandestine migration, documented
migrant, illegal entry, irregular migration,
undocumented alien.

irregular migration

nedovoljene migracije: Gibanje oseb, ki se
dogaja izven okvirov veljavnih zakonov države
pošiljateljice, prejemnice ali tranzitne države. Jasne
in splošne opredelitve nedovoljenih migracij ni. Z
vidika države prejemnice gre za nezakonit vstop,
bivanje in delo v državi, kar pomeni, da migrant
nima ustreznih dovoljenj ali veljavnih dokumentov
za delo, prebivanje in vstop v državo, kot to določajo
predpisi o priseljevanju. S strani države pošiljateljice
gre za nedovoljenost takrat, ko oseba prečka
mednarodno mejo brez veljavnega potnega lista ali
potovalnega dokumenta ali ne izpolnjuje upravnih
zahtev za zapustitev države. Vsekakor pa obstaja
težnja, da se uporaba pojma »nezakonite migracije«
omeji predvsem za primere tihotapljenja ljudi in
trgovanja z njimi.
Glej tudi clandestine migration, irregular
migrant,regular migration, undocumented alien.

itinerant worker

potujoči delavec: Delavec migrant, ki ima svoje
običajno prebivališče v eni državi, vendar mora
potovati v drugo državo ali države za krajša obdobja
zaradi narave njegovega poklica (točka e drugega
odstavka 2. člena Mednarodne konvencije o varstvu
pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družin,
1990). Glej tudi migrant worker.
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J
judgement

sodba: Končna odločitev sodišča o pravicah in
obveznostih strank v postopku.

judicial review

sodna presoja: Pristojnost sodišča, da razveljavi
ukrep zakonodajne in izvršne oblasti, ker je
neustaven ali v nasprotju z zakonom; sodna presoja
stvarnih ali pravnih ugotovitev nižjega sodišča ali
upravnega organa.

judiciary

sodstvo: Veja oblasti, pristojna za tolmačenje
zakonov in razsojanje; sistem sodišč; sodniško telo.

jurisdiction

pristojnost: Zakonska pristojnost za obravnavanje in
določanje pravne podlage. Lahko se nanaša tudi na
meje območja, kjer se izvajajo določena pooblastila.

jus cogens

ius cogens: Pravno pravilo, ki je imperativno
v smislu, da je zavezujoče ne glede na voljo
posamezne stranke. Imperativna pravna norma
splošnega mednarodnega prava (ius cogens) je
norma, ki jo sprejme in priznava vsa mednarodna
skupnost držav v celoti kot normo, od katere ni
dovoljen noben odmik in jo je mogoče spremeniti
le z novo normo splošnega mednarodnega prava
enakega značaja (53. člen Dunajske konvencije o
pogodbenem pravu, 1969), na primer prepoved
mučenja.

jus sanguinis (lat.)

ius sanguinis: Pravilo, da se otrokovo državljanstvo
ugotavlja na podlagi državljanstva staršev ne glede
na kraj njegovega rojstva. Glej tudi ius soli.

jus soli (lat.)

ius soli: Pravilo, da se otrokovo državljanstvo
ugotavlja po kraju rojstva (čeprav se lahko
državljanstvo prenese tudi s staršev). Glej tudi ius
sanguinis.
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K
kidnapping

ugrabitev: Nezakonita in prisilna ugrabitev ali
zadrževanje posameznika ali skupine posameznikov,
ponavadi storjena z namenom, da se od žrtve ali
nekoga tretjega izsili finančna ali politična korist.
Ugrabitev je ponavadi določena z notranjim
kazenskim pravom posameznih držav, obstajajo
pa ugrabitve, ki jih ureja mednarodno pravo (npr.
piratstvo).
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L
labour migration

delovne migracije: Gibanje oseb iz njihove izvorne
države v drugo državo z namenom zaposlitve.
Države imajo delovne migracije najpogosteje
urejene v svoji migracijski zakonodaji. Poleg tega
nekatere države aktivno urejajo delovne migracije
tudi navzven in iščejo priložnosti za svoje državljane
v tujini.

laissez-passer

prepustnica: Potovalni dokument, ki ga ZN izdajo
svojemu osebju za službena potovanja, države pa ga
priznavajo in sprejemajo kot veljavnega. (Splošna
konvencija o privilegijih in imunitetah ZN, 1946)

lawful

zakonit: Ki ni v nasprotju z zakonom ali tistim, kar
zakon dovoljuje.

lawful admission

zakonita dovolitev vstopa: Zakoniti vstop tujca v
državo, vključno z veljavnim vizumom.

law of nations

pravo držav
Glej international law.

legalization

legalizacija: Postopek, v katerem se neko stanje
naredi za zakonito; odobritev in upravičenost z
zakonito sankcijo.

legitimate

legitimen: Pristen, veljaven ali zakonit. Npr.:
zakoniti migrant vstopa z legitimnim namenom, da
ravna v skladu z migracijsko zakonodajo in se izkaže
z veljavnimi potovalnimi dokumenti. Glej tudi bona
fide.

lineage

rod, izvor: Predniki in potomci; družina, in sicer
sorodstvo v ravni ali stranski črti.
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local remedies, exhaustion of

domače pravno sredstvo, izčrpati: Pravilo, da je
treba izčrpati vsa domača pravna sredstva, preden
se lahko uvede mednarodni postopek, je dobro
uveljavljeno pravilo mednarodnega običajnega
prava. Pravilo se na splošno upošteva v primerih, ko
se država zavzema za posameznika, čigar pravice
so bile spregledane v drugi državi, pri čemer je bilo
kršeno mednarodno pravo.
Preden v takšnem primeru lahko iščemo pomoč
mednarodnega sodišča, se šteje, da mora država,
v kateri je prišlo do kršitev, dobiti priložnost, da
pravico popravi z lastnimi sredstvi v okviru svoje
notranje zakonodaje (Primer Interhandel (Uvodni
ugovori), ICJ 1959).

long-term migrant

migrant za daljše obdobje: Oseba, ki se preseli
v državo, ki ni država njegovega običajnega
prebivališča, za obdobje najmanj enega leta, tako da
ta namembna država dejansko postane nova država
običajnega prebivališča. Z vidika države, iz katere je
prišel, bo takšna oseba izseljenec za daljše obdobje,
z vidika države, v katero bo prispel, pa priseljenec za
daljše obdobje. Glej tudi permanent settlers, shortterm migrant.

lookout system

nadzorni sistem: Državni uradni seznam (ki je
običajno, vendar ne nujno avtomatiziran) oseb, ki naj
ne bi smele vstopiti v državo ali bi jih morali prijeti
ob prečkanju meje. Nadzorni sistem (imenovan tudi
sistem črne liste) je ponavadi zasnovan medresorsko,
vanj pa se vnašajo podatki vseh organov kazenskega
pregona, obveščevalnih služb in migracijskih
organov. Nadzorni sistem jev elektronski ali papirni
obliki, redno pa ga pregledujejo konzularni in
mejni uslužbenci, ko se odločajo o tem, ali bodo
nekomu odobrili vizum ali vstop v državo. Glej tudi
biometrics.
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loss of nationality

izguba državljanstva: Izguba državljanstva je lahko
posledica dejanja posameznika (ekspatriacija,
namerni odrek državljanstvu, posamično ali
avtomatsko prenehanje državljanstva ob pridobitvi
državljanstva druge države) ali države (odvzem
državljanstva). Odvzem državljanstva je enostranski
ukrep države, bodisi upravni ukrep ali pravna
posledica, s katerim se posamezniku odvzame
državljanstvo. Čeprav skupne določbe za odvzem
državljanstva ne obstajajo, je veliko držav izdelalo
zakonske podlage za odvzem, vključno z vstopom
v tujo vojsko ali civilno službo, sprejetjem tujih
odlikovanj, obsojenostjo za določena kazniva
dejanja. Čeprav pridobitev in odvzem državljanstva
načeloma spadata v domeno nacionalne pristojnosti,
morajo države pri urejanju vprašanj o državljanstvu
spoštovati mednarodno pravo, kot npr. drugi
odstavek 15. člena Splošne deklaracije o človekovih
pravicah:
»Nikomur se ne sme samovoljno vzeti državljanstvo
ali zakonita pravica do spremembe državljanstva.«
Glej tudi nationality, statelessness.
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M
mala fide (lat.)

mala fide: V slabi veri, z namenom prevarati in
goljufati. Glej tudi bona fide.

mandate refugee

mandatni begunec
Glej refugee (mandate).

mass/collective migration

množične/kolektivne migracije: Nenadno gibanje
večjega števila oseb.
Glej tudi individual migration, influx.

mediation

posredovanje, mediacija: Neobvezujoča oblika
reševanja sporov, ki vključuje prizadevanje tretje,
nepristranske strani, ki poskuša sprtima stranema
pomagati doseči soglasno rešitev.

member of minority

član manjšine: Oseba, ki izvira iz druge države,
vendar je postala državljan države gostiteljice
na podlagi rojstva ali z naturalizacijo. Glej tudi
minority.

members of the family

družinski člani: Osebe, ki so poročene z delavci
migranti ali imajo z njimi razmerje, ki ima po
veljavnem pravu enake posledice kot zakonska
zveza, kot tudi njihovi vzdrževani otroci in druge
vzdrževane osebe, ki so priznane kot družinski
člani po notranjem pravu ali veljavnih dvo- ali
včestranskih sporazumih (4. člen Mednarodne
konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov
in njihovih družin, 1990). Glej tudi child, dependant,
derivative applicant.

migrant

migrant: Na mednarodni ravni ni splošne sprejete
definicije. Izraz najpogosteje označuje vse primere,
ko oseba samostojno, brez vpliva drugih zunanjih
dejavnikov, sprejme odločitev, da bo migrirala zaradi
“osebnih ugodnosti”. Ta pojem torej vključuje osebe
in njihove družinske člane, ki potujejo v druge
države ali območja, da si izboljšajo materialne ali
socialne razmere ter nadaljnje možnosti zase in za
življenje svojih družin.
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migrant in an irregular
situation

migrant v z neurejenim statusom
Glej tudi irregular migrant, undocumented migrant
worker.

migrant flow

migracijski tok: Število migrantov, ki se gibljejo v
državo ali iz nje oziroma imajo za to dovoljenje, da
bi se zaposlili ali nastanili za določen čas.

migrant stock

populacija migrantov: Število migrantov, ki v
določenem trenutku prebivajo v državi.

migrant worker

delavec migrant: Oseba, ki bo, je ali je bila vključena
v plačano dejavnost v državi, katere državljanstva
nima (prvi odstavek 2. člen
Mednarodne konvencije o varstvu pravic vseh
delavcev migrantov in njihovih družin, 1990).
Glej tudi documented migrant worker, frontier
worker, itinerant worker, project-tied worker,
seafarer, seasonal worker, self-employed worker,
specified employment worker, worker on an offshore
installation.

migrant worker in an
irregular situation

delavec migrant z neurejnim statusom
Glej tudi undocumented migrant worker.

migrants for settlement

naselitveni migranti: Tujci, katerim je bilo
izdano dovoljenje za prebivanje za daljše ali
neomejeno obdobje skoraj brez omejitev v zvezi z
uresničevanjem ekonomskih, socialnih in političnih
pravic (npr. zaposlitveni migranti, družinski
migranti, migranti s poreklom, migranti s pravico do
svobodnega ustanavljanja ali tuji upokojenci).

migration

migracije: Gibanje, bodisi čez državne meje ali
znotraj države. Gre za gibanje prebivalstva, ki
vključuje kakršno koli gibanje ljudi, ne glede na
trajanje, obliko ali vzroke; vključuje tudi migracije
beguncev, razseljenih oseb, osebe, ki so bile
prisiljene zapustiti svoje domove, in ekonomske
migrante. Glej tudi total migration/net migration.

migration management

upravljanje migracij: Pojem, ki združuje številne
vladne funkcije in državni sistem urejenega in
humanega upravljanja čezmejnih migracij, predvsem
upravljanje prečkanja meja in prebivanja tujcev ter
nudenje zaščite beguncem in ostalim osebam, ki jo
potrebujejo.
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minimum standard

minimalni standard
Glej tudi international minimum standard.

minor

mladoletna oseba: Oseba, ki po predpisih države
ni polnoletna, tj. še nima pravice do uresničevati
specifičnih državljanskih in političnih pravic.
Glej tudi child.

minority

manjšina: Čeprav ni splošne, mednarodno sprejete,
definicije, se za manjšino lahko šteje skupina, ki je
številčno podrejena ostalemu prebivalstvu države in
ne prevladuje, njeni člani pa imajo etnične, verske
ali jezikovne značilnosti, ki se razlikujejo od tistih,
ki jih ima preostalo prebivalstvo, in ki, čeprav le
implicitno, ohranjajo občutek solidarnosti glede
svoje kulture, tradicije, vere in jezika. Glej tudi
member of minority.

mixed flows

mešani tokovi: Kompleksna gibanja populacij,
vključujoč begunce, prosilce za azil, ekonomske in
druge migrante.

multilateral

večstranski: V povezavi z mednarodnimi pogodbami
in pogajanji beseda večstranski pomeni udeležbo več
kot dveh držav.
Glej tudi bilateral, treaty.
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N
national

državljan: Oseba, ki je – po rojstvu ali zaradi
naturalizacije – pripadnik politične skupnosti, čuti
pripadnost tej skupnosti in je upravičena do uživanja
vseh njenih državljanskih in političnih pravic
in zaščite; pripadnik države, ki uživa vse njene
privilegije. Oseba, ki ima državljanstvo določene
države. Glej tudi nationality, naturalization.

national territory

državno območje: Geografsko območje, ki pripada
državi ali je pod njeno pristojnostjo.

national treatment

nacionalna obravnava: Glede na ta standard lahko
tujec pričakuje enako pravno varstvo kot ga država
gostiteljica omogoča svojim državljanom. Toda
ta standard se ne sme uporabljati kot sredstvo za
izogibanje mednarodnim obveznostim v skladu z
minimalnimi standardi mednarodnega prava.

nationality

državljanstvo: Pravna vez med posameznikom
in državo. Mednarodno sodišče je pojem
državljanstva opredelilo v primeru Nottebohm leta
1955 kot »... pravno vez, ki temelji na socialni
pripadnosti, pristna zveza z obstojem, interesi in
čustvi, skupaj z obstojem vzajemnih pravic in
doložnosti. Posameznik, ki mu je državljanstvo
podeljeno bodisi neposredno na podlagi zakona ali
kot posledica dejanja oblasti, je dejansko tesneje
povezan s prebivalstvom države, ki mu je takšno
državljanstvo podelila, kot z drugo državo«. Glede
na 1. člen Haaške konvencije o nekaterih vprašanjih,
ki zadevajo konflikte med zakoni o državljanstvu,
1930, »vsaka država skladno s svojo notranjo
zakonodajo opredeli, kdo so njeni državljani. Takšno
ureditev priznavajo druge države, če je skladna z
mednarodnimi konvencijami, običaji ter pravnimi
načeli, ki jih države na splošno priznavajo za
področje državljanstva«. Glej tudi citizenship, loss of
nationality, national.
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naturalization

naturalizacija: Uradno dejanje države, ko ta svoje
državljanstvo podeli tujcu na podlagi njegove vloge.
Mednarodno pravo ne pozna podrobnejših pravil o
naturalizaciji, vendar državam priznava pristojnost,
da naturalizirajo osebe, ki niso njeni državljani in
ki zaprosijo za državljanstvo. Glej tudi national,
nationality.

net migration

neto migracije
Glej total migration.

neutrality

nevtralnost: Stanje države, da v času oboroženega
spopada ne sodeluje v sporu, temveč nadaljuje z
mirnim dogovarjanjem z vpletenimi državami.

next of kin

sorodnik: Oseba ali osebe, ki so najbližji krvni
sorodniki posameznika.

nomad

nomad: Posameznik, pogosto član skupine, ki se seli
z enega območja na drugega, pri čemer pogosto išče
vodo, hrano ali pašne površine.

non-admission

zavrnitev vstopa: Zavrnitev vstopa na območje
države.
Glej tudi admission.

non-discrimination

nediskriminacija: Odklanjanje razlikovanja
med ljudmi samo zato, ker pripadajo določenim
kategorijam. Diskriminacija je po mednarodnem
pravu prepovedana, npr. v 26. členu Mednarodnega
pakta o državljanskih in političnih pravicah,
1966, ki pravi: »Vsi so pred zakonom enaki in
imajo brez kakršnekoli diskriminacije pravico do
enakega zakonskega varstva. V tem smislu mora
zakon prepovedovati sleherno diskriminacijo in
zagotavljati vsem enako in učinkovito varstvo
pred karkšnimkoli razlikovanjem, zlasti na podlagi
rase, barve, spola, jezika, vere, političnega ali
drugega prepričanja, narodnega ali socialnega
porekla, premoženja, rojstva ali kakršnekoli druge
okoliščine«. Glej tudi discrimination, humanitarian
principles.

non-documented migrant
workers

neevidentirani delavci migranti
Glej undocumented migrant workers.
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non-national

nedržavljan
Glej alien, foreigner, third country national.

non-refoulement

nevračanje: Načelo iz Ženevske konvencije o
statusu beguncev, 1951, po katerem »nobena država
pogodbenica na nikakršen način begunca ne bo
izgnala ali prisilno vrnila na meje ozemlja, kjer bi
bila njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi
njegove rase, vere, državljanstva, pripadnosti neki
določeni družbeni skupini ali določenega političnega
prepričanja«. To načelo »ne velja za begunca, ki
zaradi resnih razlogov velja za nevarnega za varnost
države, v kateri je, ali ki, glede na to, da je bil
pravnomočno obsojen za posebno težko kaznivo
dejanje, predstavlja nevarnost za skupnost te
države.« (prvi in drugi odstavek 33. člena Ženevske
konvencije o statusu beguncev, 1951).
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O
oath

prisega: Slovesna zaobljuba k resničnosti, ki
ponavadi začne veljati, ko je izrečena v povezavi z
nečim, kar velja za sveto (kot npr. bog ali bogovi)
ali spoštovano. V pravnem kontekstu ustna ali pisna
izjava pod prisego, ki pomeni pravno obvezo, da se
govori po resnici. V večini držav velja, da oseba, ki
pod prisego ne govori resnice, stori kaznivo dejanje.

ombudsman

varuh človekovih pravic: funkcionar, ki sprejema,
preiskuje pritožbe državljanov glede ravnanja države
in o njih poroča (v nekaterih državah se ukvarja tudi
z migracijskimi zadevami).

orderly migration

urejene migracije: Gibanje osebe iz njenega
običajnega kraja prebivanja v drug kraj v skladu
s predpisi, ki urejajo izstop iz izvorne države,
potovanje in vstop v državo gostiteljico ter tranzit
preko nje. Glej tudi migration management.

organized crime

organizirani kriminal: Široko razpredene kriminalne
dejavnosti, ki jih usmerja in nadzira centralna
organizacija. Glej tudi smuggling, trafficking.

overstay

ostati predolgo: Prebivati v državi dlje od obdobja,
kot je bilo določeno ob odobritvi vstopa. Glej tudi
irregular migrant, undocumented alien.
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P
Palermo Protocols

Palermski protokoli: Dodatni protokoli h Konvenciji
proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
(2000): Protokol proti tihotapljenju migrantov po
kopnem, morju in zraku; Protokol za preprečevanje,
zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti
z ženskami in otroki; Protokol proti nedovoljeni
proizvodnji in prometu s strelnim orožjem, njegovimi
sestavnimi deli in strelivom.

passenger

potnik: Oseba, ki se pelje v vozilu (čolnu, avtobusu,
avtomobilu, letalu, vlaku ipd.), vendar ga ne
upravlja.

passport

potni list: Dokument države, ki opredeljuje osebo kot
državljana države izdajateljice, kar je dokaz pravice
imetnika, da se lahko v to državo vrne. V zahodnih
državah se potni list uporablja za potovanje v tujino
in ne kot nacionalni dokument o istovetnosti. Potni
list je splošno priznano mednarodno dokazilo o
državljanstvu, čeprav je njegova dokazna vrednost
le na prvi pogled (prima facie). Glej tudi identity
document, travel documents.

permanent residence

stalno prebivališče: Pravica, ki jo država gostiteljica
podeli nedržavljanu, da lahko trajno (neomejeno)
dela in živi v državi.

permanent settlers

stalni naseljenci: Priseljenci, ki so vstopili zakonito
in jih država prejemnica sprejme, da bi se tam
naselilili, vključno z osebami, ki so bile sprejete
zaradi združitve družine. Glej tudi long-term
migrant.

permit

dovoljenje: Dokumentacija, ki jo ponavadi
izda državni organ in ki dopušča obstoj nečesa
ali izvedbo določenih dejanj ali storitev. V
migracijskem smislu so s tem pogosto mišljena
dovoljenja za prebivanje in delovna dovoljenja. Glej
tudi residence permit, visa, working permit.
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persecution

preganjanje: V kontekstu beguncev grožnja življenju
in svobodi na podlagi rase, vere, državljanstva,
političnega prepričanja ali pripadnosti določeni
socialni skupini.

persona non grata (lat.)

nezaželena oseba: Neželena in nezaželjena oseba.
V diplomatskem kontekstu je to oseba, ki jo država
gostiteljica zavrne.

place of habitual residence

kraj običajnega prebivališča
Glej country of habitual/usual residence.

plaintiff

tožnik, tožeča stranka: Stranka, ki vloži tožbeni
zahtevek pred civilnim sodiščem. Glej tudi
defendant.

policy

politika: Splošna načela, po katerih se ravna vlada
pri svojem upravljanju javnih zadev.

population displacement

razselitev prebivalstva
Glej displacement.

poverty migrant

revni migrant: Posameznik, ki je prisiljen k
migriranju iz nujnih ekonomskih razlogov.

prima facie (lat.)

na prvi pogled: Na prvi pogled, vendar v
nadaljevanju predmet nadaljnjega dokazovanja ali
poizvedovanja. V kontestu migracij se vloga za
status priseljenca lahko predhodno pregleda, da se
določi, ali na prvi pogled izpolnjuje osnovne zahteve
(pogosto gre za pogoj za prejemanje finančne
pomoči ali pridobitev delovnega dovoljenja).

primary inspection

primarni pregled: V mednarodni praksi je pregled
prosilcev za vstop na kontrolnih mestih razdeljen na
»primarni« in »sekundarni«. Velika večina prosilcev
za vstop opravi le kratkotrajni pregled na primarni
ravni pred dejanskim vstopom. Vsak prosilec, ki
pri uslužbencu, pristojnemu za migracije, vzbudi
sum, se pregleda sekundarno, pri čemer se opravi
razgovor s prosilcem ali dodatna preiskava. Uporaba
tega dvostopenjskega pristopa je bolj učinkovita in
v največji meri zmanjšuje zastoje večine legitimnih
potnikov. Glej tudi admission, checkpoints,
interview, secondary inspection.
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principal/primary/
main applicant

osnovni/primarni/glavni prosilec: Oseba, ki zaprosi
za status begunca ali drug status priseljenca. Splošna
mednarodna praksa je, da se vzdrževanci (ponavadi
zakonec in mladoletni otroci) obravnavajo kot
posredni prosilci in dobijo enak status, kot se dodeli
primarnemu prosilcu.
Glej tudi derivative applicant, migrant, refugee.

private international law

mednarodno zasebno pravo: Veja notranjega prava,
ki se ukvarja s primeri, ki vsebujejo tuje elemente,
tj. stik s pravnim sistemom, ki ni nacionalni. Ni veja
mednarodnega javnega prava.

pro bono (lat.)

pro bono, za javno dobro: Brezplačne pravne
storitve, ki se izvajajo zlasti za javno dobro.

prohibition of torture

prepoved mučenja: Mučenje prepovedujejo številne
mednarodne konvencije, kot so Splošna deklaracija
o človekovih pravicah, 1948 (5. člen), Ameriška
deklaracija o pravicah in dolžnostih ljudi, 1948 (26.
člen), Mednarodni pakt o državljanskih in političnih
pravicah, 1966 (7. člen), Evropska konvencija o
človekovih pravicah, 1950 (3. člen), in številne
resolucije ZN. Mučenje je mednarodno kaznivo
dejanje, zaščita pred mučenjem je obveznost vseh
držav in se obravnava kot temeljna človekova
pravica. Za prepoved mučenja na splošno velja
prepričanju, da je dosegla raven ius cogens,
imperativne norme mednarodnega prava.
Glej tudi jus cogens, fundamental human rights,
torture.

project-tied worker

projektni delavec: Migrant, ki mu je za določeno
obdobje dovoljen vstop v državo izključno zaradi
dela pri določenem projektu svojega delodajalca
(točka f drugega odstavka 2. člena Mednarodne
konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov
in njihovih družin,1990).
Glej tudi migrant worker.

prosecution

sodni pregon: Kazenski postopek, v katerem se sodi
obtoženi osebi.
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protection

zaščita: Vse dejavnosti, usmerjene v zagotavljanje
spoštovanja posameznikovih pravic skladno s črko
in duhom ustreznih predpisov (tj. prava človekovih
pravic, mednarodnega humanitarnega prava,
migracijskega in prava, ki ureja zadeve beguncev).

push-pull factors

dejavniki odbijanja in privlačevanja: Migracije
se velikokrat analizirajo po modelu “odbijanja in
privlačevanja”, pri čemer so dejavniki odbijanja tisti,
ki ljudi ženejo od doma, dejavniki privlačevanja pa
tisti, ki jih pritegnejo v novo državo.
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Q
qualified national

usposobljeni državljan: Izseljeni državljan, ki ima
specifična strokovna znanja, po katerih se povprašuje
v izvorni državi ali regiji. Glej tudi skilled migrant

quarantine

karantena: začasna izolacija osebe ali živali, ki ima
kužno ali nalezljivo bolezen.

quasi-judicial

nanašajoč se na odločbe izvršnih ali upravnih
organov. Te odločbe, ki veljajo, če ni prišlo do
zlorabe diskrecijske pravice, pogosto določajo
temeljne pravice državljanov. Nanje se je mogoče
pritožiti.

quota

kvota: Količinska omejitev. V migracijskem smislu
veliko držav uvaja kvote migrantov, ki jih sprejmejo
vsako leto.
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R
racial discrimination

rasna diskriminacija: Diskriminatorno obnašanje
do pripadnikov drugih ras in njihova zloraba.
Rasna diskriminacija je vsako razlikovanje,
izključevanje, omejevanje ali dajanje prednosti
zaradi rase, barve, prednikov ali nacionalnega ali
etničnega porekla, ki ima za cilj ali posledico, da
prizadene ali kompromitira priznavanje, uživanje
ali izvrševanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin na političnem, ekonomskem, socialnem,
kulturnem ali drugem področju javnega življenja
(prvi odstavek 1. člena Mednarodne konvencije o
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, 1965). Glej
tudi discrimination, xenophobia.

racism

rasizem: Ideološki konstrukt, ki posamezni rasi ali
etničnim skupinam pripisuje premoč nad drugimi
na podlagi fizičnih in kulturnih lastnosti, pa tudi
ekonomske nadvlade in nadzora nad drugimi.
Rasizem lahko opredelimo tudi kot doktrino
ali prepričanje o rasni nadvladi. Vključuje tudi
prepričanje, da rasa določa inteligenco, kulturne
značilnosti in moralne vrednote. Rasizem vključuje
tako rasne predsodke kot rasno diskriminacijo. Glej
tudi racial discrimination, xenophobia.

ratification

ratifikacija: Ratifikacija se nanaša na »sprejetje« ali
»odobritev« mednarodne pogodbe. V mednarodnem
kontekstu je ratifikacija »mednarodni akt, s
katerim država privoli, da jo na mednarodnem
polju veže pogodba« (točka b prvega odstavka 2.
člena Dunajske konvencije o pogodbenem pravu,
1969). Listine o ratifikaciji, s katerimi država da
privolitev, začnejo učinkovati ob njihovi izmenjavi
med državami pogodbenicami, ob njihovem
deponiranju pri depozitarju ali ob njihovi sporočitvi
državam pogodbenicam ali depozitarju, če je tako
dogovorjeno (16. člen). V nacionalnem kontekstu
to pomeni postopek, v katerem država pokaže, da
sprejema obveznosti pogodbe. Veliko držav ima
v ustavah določen postopek ratifikacije, ki ga je
treba izpolniti, preden se država pravno zaveže
z mednarodno pogodbo. Glej tudi instrument,
reservation to a treaty, treaty.
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readmission

ponovni sprejem: Dejanje, s katerim država
ponovno sprejme posameznika (lastnega
državljana, državljana tretje države ali osebo brez
državljanstva), ki je nezakonito vstopil v drugo
državo ali se tam nahajal.

readmission agreement

sporazum o ponovnem sprejemu oseb: Sporazum,
ki določa postopke države za vračanje tujcev z
neurejenim statusom v njihovo domovino ali državo,
ki so jo prečkali na poti v državo, ki jih želi vrniti.
Glej tudi agreement, bilateral, return.

receiving country

država prejemnica: Namembna država ali tretja
država. V primeru vračanja ali repatriacije
tudi izvorna država. Država, ki letno sprejme
določeno število beguncev in migrantov skladno
s predsedniško, ministrsko ali parlamentarno
odločitvijo.
Glej tudi country of destination, country of origin,
third country.

reception centre

sprejemni center
Glej tudi holding centre.

re-emigration

ponovna izselitev: Gibanje osebe, ki se po vrnitvi v
državo, iz katere je prišla, ponovno izseli.
Glej tudi emigration, return.

refoulement

vračanje: Vrnitev posameznika s strani države,
na kakršen koli način, na ozemlje druge države,
v kateri bi bila ogrožena njegovo življenje ali
svoboda ali bi bil preganjan na podlagi rase, vere,
nacionalnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini
ali zaradi političnega prepričanja, ali bi tvegal, da je
izpostavljen mučenju. Vračanje vključuje vsakršno
dejanje, ki ima za posledico vrnitev posameznika v
državo, vključno z izgonom, deportacijo, izročitvijo,
zavrnitvijo na meji, prestrezanjem oseb zunaj
državnega območja in fizično vrnitvijo. Glej tudi
deportation, expulsion, forced return, involuntary
repatriation, non-refoulement, persecution, return.
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refugee (mandate)

begunec (mandatni): Oseba, ki izpolnjuje kriterije
Statuta Visokega komisariata Združenih narodov
za begunce in je upravičena do zaščite Združenih
narodov, ki jo zagotavlja Visoki komisariat, ne glede
na to, ali se nahaja v državi podpisnici Konvencije o
statusu beguncev iz leta 1951 in Protokola o statusu
beguncev iz leta 1967, in ne glede na to, ali ga je
država gostiteljica priznala kot begunca v skladu
z navedenima dokumentoma. Glej tudi refugee
(recognized).

refugee (recognized)

begunec (priznani): Oseba, ki »zaradi utemeljenega
strahu pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri,
narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni
skupini ali določenem političnem prepričanju,
nahaja izven države, katere državljan je, in ne more,
ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te
države« (druga točka razdelka A 1. člena Konvencije
o statusu beguncev, 1951, kot je spremenjena s
Protokolom iz leta 1967). Glej tudi asylum seekers,
de facto refugees, externally displaced persons,
refugee, refugees in orbit, refugees in transit.

refugee status determination

ugotavljanje statusa begunca: Postopek (ki ga vodi
UNHCR in/ali države), v katerem se ugotavlja, ali
naj se posamezniku prizna status begunca v skladu z
nacionalnim in mednarodnim pravom.

refugees in orbit

tavajoči begunci: Begunci, ki – čeprav niso bili
neposredno vrnjeni v državo, kjer bi bili preganjani,
– niso uspeli pridobiti azila ali ne najdejo države, ki
bi bila pripravljena obravnavati njihovo vlogo, in se
selijo iz ene države v drugo pri iskanju azila.
Glej tudi asylum, refugee.

refugees in transit

begunci v tranzitu: Begunci, ki so začasno sprejeti
na ozemlje države pod pogojem, da se preselijo
drugam. Glej tudi refugee, resettlement.
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refugees sur place

begunci sur place: Osebe, ki niso begunci v
trenutku, ko zapustijo izvorno državo, temveč to
postanejo (to pomeni, da pridobijo utemeljen strah
pred preganjanjem) pozneje. Razlogi za ta strah so
lahko državni udar v matični državi ali uvedba ali
stopnjevanje zatiranja ali politike preganjanja po
odhodu oseb iz nje. Pri tovrstnih beguncih lahko
vloga temelji tudi na dobrovernem političnem
udejstvovanju v državi prebivanja ali zatočišča. Glej
tudi persecution, refugee.

regional consultative processes

regijski posvetovalni procesi: Nezavezujoči
posvetovalni forumi, ki združujejo predstavnike
držav, civilne družbe (nevladnih organizacij)
in mednarodnih organizacij na regionalni ravni
za razpravo o migracijskih vprašanjih v duhu
sodelovanja (npr. budimpeštanski proces, pueblski
proces, manilski proces, migracijski dialog za južno
Afriko (MIDSA)).

regular migration

regularne migracije: Migracije, ki potekajo po
zakoniti poti.
Glej tudi clandestine migration, irregular migration.

regularization

regularizacija: Vsak postopek, s katerim država
dovoli tujcem z neurejenim statusom, da pridobijo
zakoniti status v državi. Tipičen primer je amnestija
(znana tudi kot »legalizacija«) za tiste tujce, ki
prebivajo v državi in imajo neurejen status že
določen čas in tudi sicer izpolnjujejo pogoje za
vstop. Glej tudi amnesty, legalization.

reintegration

reintegracija: Ponovna vključitev osebe v skupino
ali proces, npr. migranta v družbo njegove izvorne
države.
Glej tudi assimilation, integration.

reintegration (cultural)

kulturna reintegracija: Ponovno sprejetje vrednot,
načina življenja, jezika, moralnih načel, ideologije in
običajev družbe izvorne države.
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reintegration (economic)

ekonomska reintegracija: Ponovna vključitev
migranta v gospodarski sistem izvorne države.
Migrantu se morajo zagotoviti možnosti za
samostojno preživljanje. Z vidika razvoja je namen
ekonomske reintegracije uporabiti strokovno
znanje, ki je bilo pridobljeno v tuji državi, za boljši
gospodarski in družbeni razvoj izvorne države.

reintegration (social)

socialna reintegracija: Ponovna vključitev migranta
v socialne strukture izvorne države. To vključuje
na eni strani oblikovanje lastne mreže osebnih
stikov (prijateljev, sorodnikov, sosedov), na drugi
pa razvoj struktur civilne družbe (društev, skupin za
samopomoč in drugih organizacij).

rejected candidate

zavrnjeni kandidat: Prosilec, ki ga je izbirna
komisija zavrnila, ker ne izpolnjuje kriterijev za
migracijo v izbrano državo.

remittances

nakazila: Denar nedržavljanov, ki se pošlje nazaj v
njihovo izvorno državo.

removal

odstranitev
Glej deportation.

repatriation

repatriacija: Osebna pravica begunca ali vojnega
ujetnika, da se vrne v državo, katere državljan
je, pod posebnimi pogoji, določenimi v različnih
mednarodnih dokumentih (ženevske konvencije,
1949, in protokoli, 1977, Predpisi o zakonih in
običajih vojne na kopnem, ki so priloga IV. Haaške
konvencije,1907, pravila človekovih pravic kot
tudi mednarodnega običajnega prava). Možnost
repatriacije je osebna odločitev posameznika in ne
države. Repatriacija vsebuje tudi dolžnost države,
da upravičenim osebam (vojakom in civilnim
osebam) dovoli odhod ter dolžnost izvorne države,
da sprejme svoje državljane. Repatriacija se nanaša
tudi na diplomatske predstavnike in mednarodne
uslužbence v času mednarodne krize. Glej tudi
assisted voluntary return, involuntary repatriation,
return, right to return, voluntary return.
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rescue at sea

reševanje na morju: Dolžnost reševanja
ogroženih oseb na morju je jasno določena tako
v mednarodnem pogodbenem kot tudi običajnem
pravu. Država, v katero prispejo rešeni ljudje,
lahko zavrne njihovo izkrcanje in od poveljnika
ladje zahteva, da jih odstrani z njenega območja
pristojnosti, ali postavi pogoje za izkrcanje na
podlagi usteznih zagotovil glede preselitve, oskrbe
in vzdrževanja, za kar mora poskrbeti država zastave
ali druge države ali mednarodne organizacije.

reservation to a treaty

pridržek k mednarodni pogodbi: Enostranska, kakor
koli sestavljena ali imenovana izjava, ki jo država
da pri podpisu, ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi
pogodbe ali pri pristopu k njej in s katero želi
izključiti ali spremeniti pravni učinek posameznih
določb pogodbe glede njihove veljavnosti zanjo
(točka d prvega odstavka 2. člena Dunajske
konvencije o pogodbenem pravu, 1969). Glej tudi
treaty.

resettlement

preselitev: Premestitev in integracija oseb
(beguncev, notranje razseljenih oseb idr.) na drugo
geografsko območje in okolje, ponavadi v tretjo
državo. Dolgotrajna naselitev beguncev v državi,
ki ni država zatočišča. Ta pojem ponavadi obsega
tisti del procesa, ki se začne z izborom beguncev
za preselitev in zaključi z nastanitvijo beguncev v
skupnosti države, v katero so se preselili. Glej tudi
forced resettlement, permanent settlers, refugee.

residence

prebivanje, prebivališče: Prebivanje na določenem
mestu za nekaj časa; kraj, kjer nekdo dejansko živi,
ki se razlikuje od domicila. Prebivališče ponavadi
pomeni le fizično prisotnost kot stanovalec nekega
prostora, medtem ko domicil poleg tega pomeni
še, da ima oseba ta prostor za svoj dom. Oseba
ima istočasno lahko več prebivališč, vendar le en
domicil.
Glej tudi country of habitual/usual residence,
domicile.

residence permit

dovoljenje za prebivanje: Listina, ki jo država
izda tujcu in ki potrjuje, da ima pravico živeti v tej
državi.
Glej tudi permit, residence.
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respondent

tožena stranka: Oseba, od katere se zahteva, da se
opredeli glede tožbe v civilnem postopku. Glej tudi
defendant, plaintiff.

restitution

vrnitev v prejšnje stanje: Vrnitev ali povrnitev
stvari zakonitemu lastniku ali v prvotno stanje;
nadomestilo za izgubo, povzročeno drugemu,
nadomestilo za koristi, ki izhajajo iz krivice,
povzročene drugemu.

return

vrnitev: Pojem se nanaša na dejanje ali proces
vračanja. To je lahko znotraj državnih meja, kot v
primeru notranje razseljenih oseb ali demobiliziranih
borcev, ali iz države gostiteljice (bodisi namembne
ali tranzitne) v izvorno državo kot v primeru
beguncev, iskalcev azila ali usposobljenih
državljanov. Obstajajo tudi podkategorije vrnitev, ki
opisujejo način izvajanja vrnitve, npr. prostovoljna,
prisilna, s pomočjo in spontana, ali glede na to, kdo
je udeležen pri vrnitvi, npr. repatriacija (za begunce).
Glej tudi assisted voluntary return, deportation,
expulsion, refoulement, repatriation.

return migration

vrnitvene migracije: Vrnitev osebe v izvorno državo
ali državo običajnega prebivališča, potem ko je vsaj
eno leto preživela v drugi državi. Ta vrnitev je lahko
prostovoljna ali ne. Vrnitvene migracije vključujejo
tudi prostovoljno repatriacijo.

reverse brain drain

obratni beg možganov
Glej brain gain.

right of asylum

pravica do azila: Splošni pojem, ki se uporablja v
dveh pomenih: pravica podeliti azil (država lahko na
svojem ozemlju podeli azil komur koli na podlagi
svoje diskrecijske pravice) in pravica pridobiti azil
v razmerju do države, na ozemlju katere se zaprosi
za azil, ali v razmerju do države, zaradi katere se
zaprosi za azil. Glej tudi asylum.
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right to leave

pravica do odhoda: Vsakdo ima pravico, da
zapusti katero koli državo, vključno s svojo (drugi
odstavek 13. člena Splošne deklaracije o človekovih
pravicah, 1948). Ta pravica izhaja tudi iz drugih
mednarodnih dokumentov: drugi odstavek 12. člena
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah, 1966, ki pravi: »Vsakdo ima pravico,
da odide iz vsake države, vključujoč svojo lastno
državo«. Gre za vidik pravice do svobode gibanja in
velja za vse osebe brez razlikovanja. Nasprotno pa
splošna pravica do vstopa v državo po mednarodnem
pravu ne obstaja.
Glej tudi freedom of movement, international
minimum standard, repatriation, return.

right to return

pravica do vrnitve: Še en vidik pravice do svobode
gibanja. Glede na drugi odstavek 13. člena
Splošne deklaracije o človekovih pravicah, 1948:
»ima vsakdo pravico vrniti se v svojo državo«.
Drugi odstavek 12. člena Mednarodnega pakta
o državljanskih in političnih pravicah pa pravi:
»Nikomur se ne sme samovoljno odvzeti pravica
do vstopa v svojo domovino«. Kljub temu pa tretji
odstavek Pakta določa omejitve: »Zgoraj navedene
[v drugem odstavku 12. člena] pravice smejo biti
omejene le, če so omejitve z zakonom predvidene,
če so potrebne za zaščito nacionalne varnosti,
javnega reda, javnega zdravja ali morale, ali pa
pravic in svoboščin drugih, in če so te omejitve v
skladu z drugimi pravicami, ki jih priznava ta Pakt.«

rural-rural migrants

ruralno-ruralni migranti: Notranji migranti, ki se
gibljejo z enega podeželskega območja na drugo.
Glej tudi internal migration.

rural-urban migrants

ruralno-urbani migranti: Notranji migranti, ki se
gibljejo s podeželja v mesta. Glej tudi internal
migration.
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S
safe country of origin

varna izvorna država: Izvorna država prosilcev za
azil se šteje za varno, če iz nje ne prihajajo begunci.
Države prejemnice lahko uporabljajo koncept varne
izvorne države kot podlago za zavračanje določenih
skupin beguncev ali prosilcev za azil po skrajšanem
postopku (brez preverjanja vsebine vlog). Glej tudi
country of origin, safe third country.

safe haven

varno zatočišče: Nevtralna območja, ki so
namenjena zatekanju pred posledicami vojne
»ranjenih in bolnih borcev ali neborcev« in »civilnih
oseb, ki ne sodelujejo v sovražnostih« (15. člen
Ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času
vojne, 1949). Glej tudi asylum.

safe third country

varna tretja država: Za državo prejemnico je varna
tretja država vsaka država, ki ni izvorna država, v
kateri prosilec za azil je ali bi lahko našel zatočišče.
Načelo varne tretje države (zatočišče drugje/načelo
prvega azila) je pogosto kriterij za začetek postopka
ugotavljanja statusa begunca. Glej tudi country of
origin, receiving country.

Schengen Agreement

Schengenski sporazum: Medvladni sporazum,
podpisan leta 1985, s katerim se ustanavlja evropsko
območje prostega pretoka oseb brez nadzora na
notranjih kopenskih, vodnih in letaliških mejah.
Z namenom, da se ohrani notranja varnost, so bili
sprejeti številni ukrepi, kot je usklajevanje vizumske
kontrole na zunanjih mejah držav članic. Čeprav je
bil Schengenski sporazum sklenjen izven konteksta
Evropske unije, je bil sprejet v pravni red EU z
Amsterdamsko pogodbo leta 1997.

screening

pregledovanje: Proces pregledovanja določenih
lastnosti ali sposobnosti. V migracijskem kontekstu
predhodni pregled, v katerem se ugotavlja, ali je
posameznik prima facie upravičen do statusa, za
katerega je zaprosil.
Glej tudi prima facie.
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seafarer

pomorščak: Delavec migrant, zaposlen na plovilu,
registriranem v državi, katere državljan ni (vključno
z ribiči) (točka c drugega odstavka 2. člena
Mednarodne konvencije o varstvu pravic vseh
delavcev migrantov in njihovih družin, 1990). Glej
tudi migrant worker.

seasonal worker

sezonski delavec: Delavec migrant, čigar delo
je odvisno od sezonskih razmer in se opravlja le
v določenem letnem obdobju (točka b drugega
odstavka 2. člena Mednarodne konvencije o varstvu
pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družin,
1990). Glej tudi migrant worker.

secondary inspection

sekundarni pregled: V primeru dvoma pri primarnem
pregledu med postopkom sprejema, se opravi
razgovor s prosilcem ali dodatna preiskava pri
sekundarnem pregledu. Glej tudi primary inspection.

secondary migration

sekundarne migracije: Gibanje migrantov znotraj
države gostiteljice, a zunaj skupnosti, v kateri so
prvotno prebivali.

self-employed worker

samozaposleni delavec: Delavec migrant, ki je
udeležen v plačanih dejavnostih, in sicer ne na
podlagi pogodbe o zaposlitvi, in se preživlja
s to dejavnostjo, tako da dela sam ali skupaj z
družinskimi člani, in vsak drug delavec migrant,
ki je samozaposlen skladno z veljavno zakonodajo
države zaposlitve ali dvo- ali večstranskim
sporazumom (točka h drugega odstavka 2. člena
Mednarodne konvencije o varstvu pravic vseh
delavcev migrantov in njihovih družin, 1990). Glej
tudi migrant worker.

sending country

država pošiljateljica: Država, ki jo ljudje zapustijo,
da bi se trajno ali začasno nastanili v tujini.
Glej tudi country of origin.

sensors

senzorji: Oprema za zaznavanje gibanja ali
prisotnosti oseb. Vključuje senzorje, ki zaznajo
gibanje, in senzorje za ogljikov dioksid. Nekatere
senzorje upravlja človek, drugi so nameščeni
na oddaljenih mestih vzdolž meje in pošiljajo
informacije mejnim organom. Glej tudi carbon
dioxide sensors.
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servitude

služabništvo
Glej debt bondage, slavery.

short-term migrant

migrant za krajše obdobje: Oseba, ki se preseli
v državo, ki ni država njegovega običajnega
prebivališča, za obdobje vsaj treh mesecev in ne
dlje od enega leta, razen ko so razlogi za potovanje
rekreacija, počitnice, obisk prijateljev ali sorodnikov,
posel ali zdravljenje. Pri mednarodni migracijski
statistiki se za državo običajnega prebivališča
migranta za krajše obdobje šteje namembna država,
in sicer za obdobje, ko prebiva v njej. Glej tudi longterm migrant, permanent settlers, temporary migrant
workers, transients.

skilled migrant

usposobljeni migrant: Delavec migrant, ki ga zaradi
njegovih veščin pri vstopu v državo gostiteljico
obravnavajo prednostno (in zato zanj velja manj
omejitev glede trajanja bivanja, spremembe
zaposlitve in združitve družine). Glej tudi qualified
national.

slavery

suženjstvo: Stanje osebe, nad katero se izvajajo vsa
upravičenja, ki izhajajo iz lastninske pravice (1. člen
Konvencije o suženjstvu, 1926, kot je spremenjena s
Protokolom iz leta 1953). Za suženjstvo so značilni
elementi lastništva in nadzora nad življenjem druge
osebe, prisila in omejevanje gibanja ter dejstvo, da
nekdo ne more zapustiti ali zamenjati delodajalca
(npr. tradicionalno suženjstvo, delo v odvisnosti
in podrejenosti, služabništvo, prisilno delo in
suženjstvo za ritualne in verske namene).
Glej tudi bonded labour, child labour, worst forms of
child labour.

smuggler (of people)

tihotapec ljudi: Posrednik, ki ljudi nezakonito
spravlja čez mednarodno priznano državno mejo, po
predhodnem dogovoru z njimi. Glej tudi smuggling,
trafficking.
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smuggling

tihotapljenje: Posredovanje pri nezakonitem vstopu
v državo pogodbenico osebe, ki ni njen državljan
oziroma v njej nima stalnega prebivališča, zaradi
neposredne ali posredne pridobitve finančne ali
druge premoženjske koristi (točka a 3. člena
Protokola ZN proti tihotapljenju migrantov po
kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo
ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu,
2000).Tihotapljenje, v nasprotju s trgovanjem, ne
vsebuje elementov izkoriščanja, prisile ali kršenja
človekovih pravic.
Glej tudi illegal entry, trafficking.

sovereignty

suverenost: Suverenost kot koncept mednarodnega
prava ima tri glavne vidike: notranjega, zunanjega
in ozemeljskega. Zunanji vidik je pravica države,
da svobodno ureja svoje odnose z drugimi državami
ali subjekti brez prisile ali nadzora druge države.
Ta vidik imenujemo tudi neodvisnost. Notranja
suverenost je izključna pravica ali pristojnost države,
da določi značaj svojih institucij, sprejema zakone
po lastni izbiri in zagotavlja njihovo izvrševanje.
Ozemeljski vidik pa je izključna pristojnost, ki
jo država izvaja nad vsemi osebami in stvarmi na
njenem ozemlju, pod in nad njim.

specified-employment worker

delavci izvajalci posebnih zadolžitev: Delavec
migrant: (i) ki ga je delodajalec za določen in
omejen čas napotil v državo zaposlitve zaradi
določene naloge ali dolžnosti; (ii) ki za določen
in omejen čas opravlja delo, ki zahteva strokovna,
komercialna, tehnična ali druga zelo specializirana
znanja; ali (iii) ki na zahtevo svojega delodajalca v
državi zaposlitve za določen in omejen čas opravlja
delo, ki je prehodnega značaja in za krajši čas, in
mora zapustiti državo zaposlitve bodisi po preteku
obdobja dovoljenega bivanja bodisi pred tem, če več
ne opravlja te naloge ali dolžnosti ali dela (točka g
drugega odstavka 2. člena Mednarodne konvencije o
varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih
družin, 1990). Glej tudi migrant worker.

sponsorship

sponzorstvo: Obljuba finančne pomoči nedržavljanu,
ki želi vstopiti v državo. Nekatere države kot
pogoj za pridobitev določenega statusa priseljenca
zahtevajo sponzorstvo ali dokaz o zadostnih
sredstvih za preživljanje.
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spontaneous migration

spontane migracije: Posameznik ali skupina, ki
prične s migracijskimi načrti in z njimi nadaljuje
brez zunanje pomoči. Spontane migracije ponavadi
povzročijo dejavniki odbijanja in privlačevanja,
zanje pa je značilna odsotnost pomoči države ali
kakršne koli druge mednarodne ali državne pomoči.
Glej tudi assisted migration, assisted voluntary
return, push-pull factors.

standard of proof

dokazni standard: Stopnja prepričljivosti dokazov,
ki je potrebna v posameznem primeru. Na primer na
področju problematike beguncev pojem »utemeljen«
predstavlja dokazni standard pri ocenjevanju strahu
pred preganjanjem.

State

država: Politična skupnost, ki ima pravno pristojnost
in učinkovit nadzor nad določenim ozemljem ter
oblast, da sprejema kolektivne odločitve za stalno
prebivalstvo, monopol nad zakonito uporabo sile
in mednarodno priznano vlado, ki sodeluje ali je
sposobna sodelovati z drugimi subjekti. Kriterij
za državnost po mednarodnem pravu je stalno
prebivalstvo, določeno ozemlje, vlada in sposobnost
vzpostavljanja mednarodnih odnosov z drugimi
državami (1. člen Montevidejske konvencije o
pravicah in dolžnostih držav, 1933).

State of employment

država zaposlitve: Država, v kateri delavec migrant
bo, je ali je bil zaposlen oziroma je sodeloval v
plačanih dejavnostih (točka b 6. člena Mednarodne
konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov
in njihovih družin, 1990). Glej tudi migrant worker.

State of origin

izvorna država: Država, katere državljan je oseba.
(točka a 6. člena Mednarodne konvencije o varstvu
pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družin,
1990). Glej tudi country of origin.

State of transit

tranzitna država: Vsaka država, ki jo oseba prečka
na poti v državo zaposlitve ali iz države zaposlitve v
izvorno državo ali v državo običajnega prebivališča
(točka c 6. člena Mednarodne konvencije o varstvu
pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družin,
1990). Glej tudi country of transit.
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stateless person

oseba brez državljanstva: Oseba, ki je nobena
država po svojem pravu ne priznava za svojega
državljana (1. člen Konvencije ZN o statusu oseb
brez državljanstva, 1954). Kot taka, oseba brez
državljanstva nima pravic, ki so lastne državljanu:
diplomatske zaščite države, pravice do bivanja v
državi prebivanja in pravice do vrnitve v primeru, da
potuje. Glej tudi de facto statelessness.

suit

tožba: Vsak postopek stranke ali strank zoper drugo
stranko pred sodiščem.

summons

vabilo: Obvestilo, da se mora oseba zglasiti na
sodišču ali upravnem organu kot porotnik ali priča.
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T
technical cooperation

tehnično sodelovanje: Izmenjava informacij
in strokovnih znanj o določeni temi, ponavadi
osredotočena na javne funkcije (npr. razvoj
zakonodaje in postopkov, pomoč pri oblikovanju in
uporabi infrastrukture ali tehnološki napredek). Glej
tudi capacity building.

temporary migrant workers

začasni delavci migranti: Usposobljeni delavci,
polkvalificirani delavci ali delavci brez poklica, ki
ostanejo v državi prejemnici za določen čas, kot
je določeno v pogodbi o zaposlitvi s posameznim
delavcem ali v pogodbi o delu, sklenjeni s
podjetjem. Imenovani tudi pogodbeni delavci
migranti. Glej tudi short-term migrant.

temporary protection

začasno zatočišče: Poseben postopek, v katerem
se v primeru množičnega priliva ali grozečega
množičnega priliva oseb iz tretjih držav, ki se ne
morejo vrniti v izvorno državo, nudi takojšnje in
začasno zatočišče, zlasti če obstaja tveganje, da
azilni sistem ne bi prenesel takšnega priliva brez
škode za učinkovito delovanje, in sicer v interesu teh
oseb in drugih oseb, ki prosijo za zatočišče.

territorial asylum

ozemeljski azil
Glej asylum (territorial).

territorial jurisdiction

krajevna pristojnost: Pristojnost v primerih, ki
se nanašajo na osebe, ki prebivajo na določenem
območju. Hkrati pomeni tudi območje, na katerem
ima pristojnost vlada, njen podrejeni organ ali
sodišče.

terrorism

terorizem: Vsako dejanje, katerega cilj je povzročiti
smrt ali hudo telesno poškodbo civilista ali
katere koli druge osebe, ki ne sodeluje aktivno v
sovražnostih v oboroženem spopadu, in je namen
takšnega dejanja po naravi ali vsebini prestrašiti
ljudi oziroma prisiliti vlado ali mednarodno
organizacijo, da stori ali opusti kakšno dejanje.
(točka b prvega odstavka 2. člena Mednarodne
konvencije o zatiranju financiranja terorizma, 1999).
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third country

tretja država: Država, ki ni izvorna država osebe.
Glej tudi country of destination, country of origin,
receiving country, State of origin, State of transit.

third country national

državljan tretje države
Glej tudi alien, foreigner, national, non-national.

torture

mučenje: Vsako dejanje, s katerim se osebi namerno
povzroča huda telesna ali duševna bolečina ali
trpljenje z namenom, da bi se od nje ali od druge
osebe dobilo obvestilo ali priznavanje ali da bi se
to osebo kaznovalo za dejanje, ki ga je storila ali je
osumljena, da ga je storila, ali da bi se to osebo ali
drugo osebo zastrašilo ali kaznovalo ali iz katerega
koli drugega razloga, ki temelji na diskriminaciji
katerekoli vrste, kadar to bolečino ali trpljenje
povzroča ali spodbuja ali se z njim strinja uradna
oseba ali druga oseba, ki ravna po uradni dolžnosti.
Ta pojem ne zajema bolečin ali trpljenja, ki je
neločljivo ali slučajno povezano z izvrševanjem
zakonite sankcije. (1. člen Konvencije proti mučenju
in drugim oblikam krutega, nečloveškega Glej tudi
jus cogens, prohibition of torture.

total migration/net migration

skupne migracije/čiste ali neto migracije: Vsota
vstopov ali prihodov priseljencev ter izstopov
ali odhodov izseljencev pomeni obseg migracij
oz. skupne migracije, za razliko od čistih ali neto
migracij oz. razmerja migracij, ki ga predstavlja
razlika med prihodi in odhodi. To razmerje se
imenuje čisto ali neto priseljevanje, kadar prihodi
presegajo odhode, in čisto ali neto odseljevanje,
kadar odhodi presegajo prihode.

trafficker, human

trgovec z ljudmi: Posrednik, ki prevaža ljudi z
namenom, da si od njih pridobi konomsko ali drugo
korist, in sicer s prevaro, prisilo in/ali drugimi
oblikami izkoriščanja. Naklep ab initio trgovca
z ljudmi je izkoristiti osebo in pridobiti korist z
izkoriščanjem.
Glej tudi exploitation, smuggler, trafficking.
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trafficking in persons

trgovanje z ljudmi: Novačenje, prevoz, premestitev,
dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb zaradi
izkoriščanja z grožnjo, uporabo sile ali drugimi
oblikami prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro,
zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali
prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje
osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo.
(točka a 3. člena Protokola za preprečevanje,
zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti
ženskami in otroci, ki dopolnjuje Konvencijo
Združenih narodov proti mednarodnemu
organiziranemu kriminalu, 2000). Glej tudi
abduction, coercion, exploitation, fraud, smuggling,
trafficker.

transients

potujoči delavci: Strokovni ali usposobljeni delavci,
ki se gibljejo iz ene države v drugo, pogosto kot
uslužbenci mednarodnih in/ali mešanih podjetij. Glej
tudi migrant worker.

transit

tranzit: Različno dolg postanek na poti med
dvema ali več državami, bodisi nenačrtovan pri
neprekinjenem potovanju bodisi z namenom
prestopanja na letališču oziroma povezave z letom
ali drugimi oblikami transporta.
Glej tudi refugees in transit, State of transit.

transit passengers

tranzitni potniki: Osebe, ki pridejo v državo iz druge
države in so v tranzitu v drugo (tretjo) državo, pri
čemer ves čas (največ pa 24 ur od prihoda) ostanejo
na letalu, s katerim so prispeli, ali na varnostnem
območju pristanišča ali letališča ali v policijskem
pridržanju. Glej tudi State of transit, transit.

transit visa

tranzitni vizum: Vizum, ki ponavadi velja tri dni ali
manj, in sicer za prehod skozi državo, ki bo izdala
vizum za namembni kraj.
Glej tudi State of transit, transit, transit passengers,
visa.

transportation

prevoz: Transport blaga ali oseb z enega mesta na
drugo s prevoznikom. Glej tudi conveyance.
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travel documents

potovalni dokumenti: Splošni pojem, s katerim
poimenujemo vse dokumente, ki so sprejemljivo
dokazilo istovetnosti za namene vstopa v drugo
državo. Potne listine in vizumi so najbolj razširjeni
potovalni dokumenti. Nekatere države kot potovalne
dokumente sprejemajo tudi osebne izkaznice ali
druge dokumente. Glej tudi certificate of identity,
passport, visa

traveller

potnik: Oseba, ki potuje z enega kraja v drugega iz
kakršnega koli razloga. Glej tudi migrant.

treaty

mednarodna pogodba: Mednarodni sporazum, ki
ga sklenejo države pisno in velja zanj mednarodno
pravo, sestavljen bodisi v obliki enega samega
instrumenta bodisi v obliki dveh ali več mednarodno
povezanih instrumentov, ne glede na njegovo
posebno ime (točka a prvega odstavka 2. člena
Dunajske konvencije o pogodbenem pravu, 1969).
Glej tudi accord, agreement, covenant, instrument.
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U
ultra vires (lat.)

ultra vires, nepooblaščeno; prek pooblastil, ki jih
dovoljuje ali daje statut družbe ali zakon.

unaccompanied minors

mladoletniki brez spremstva: Osebe, ki niso
polnoletne in v spremstvu staršev, skrbnika ali druge
odrasle osebe, ki je po zakonu ali običajih zanje
odgovorna. Mladoletniki brez spremstva so poseben
izziv za mejne uslužbence, saj pridržanje in druge
prakse, ki se uporabljajo za neevidentirane odrasle
tujce, niso vedno primerni za mladoletnike. Glej tudi
child, minor.

undocumented alien

neevidentirani tujec: Tujec, ki vstopi v državo ali
biva v njej brez ustreznih dokumentov. Izraz med
drugim pomeni: osebo, ki nima zakonitih vstopnih
dokumentov in ji uspe vstopiti tajno; osebo, ki vstopi
s ponarejenimi dokumenti; osebo, ki po vstopu z
zakonitimi dokumenti ostane po preteku dovoljenega
časa ali kako drugače krši določbe za vstop in ostane
v državi brez dovoljenja. Glej tudi illegal entry,
irregular migration.

undocumented migrant
workers/migrant workers in
an irregular situation

neevidentirani delavci migranti/delavci migranti z
neurejenim statusom: Delavci migranti ali njihovi
družinski člani, ki nimajo dovoljenja za vstop,
bivanje ali zaposlitev v državi.
Glej tudi documented migrant workers, migrant
worker.

unlawful entry

nezakoniti vstop
Glej illegal entry.

uprooted people

izgnanci: Osebe, ki so prisiljene zapustiti svoje
skupnosti; ki zapustijo državo zaradi preganjanja
in vojne; ki so prisilno razseljene zaradi okoljskega
opustošenja in so prisiljene k iskanju sredstev za
preživetje v mestu ali v tujini, saj doma ne morejo
preživeti. Glej tudi externally displaced persons,
internally displaced persons, refugees.
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urban-rural migrants

urbano-ruralni migranti: Notranji migranti, ki se
gibljejo z urbanih območij na ruralna bodisi z
namenom nove naselitve bodisi vrnitve, če so bili
prej ruralno-urbani migranti. Glej tudi internal
migration.

urban-urban migrants

urbano-urbani migranti: Notranji migranti, ki se
gibljejo znotraj urbanih območij, najpogosteje zaradi
zaposlovanja.
Glej tudi internal migration.
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V
vessel

plovilo: pomeni vsako vrsto vodnega plovila,
vključno s splavi in vodnimi letali, ki se ali se lahko
uporablja kot prevozno sredstvo po vodi, razen
vojnih, oskrbovalnih ali drugih plovil, ki so v lasti
države ali jih ta upravlja, in se uporabljajo samo za
državne nekomercialne storitve (točka d 3. člena
Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem,
morju in zraku, 2000).

victim of human trafficking

žrtev trgovine z ljudmi: Posameznik, ki je žrtev
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Glej tudi
trafficker, trafficking in persons.

violence against women

nasilje nad ženskami: vsako dejanje nasilja,
ki temelji na spolu in povzroči ali bo verjetno
povzročilo telesno, spolno ali psihično škodo ali
trpljenje žensk, vključno z grožnjami s takšnimi
dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom svobode,
ne glede na to, ali se pojavlja v javnem ali zasebnem
življenju (1. člen Deklaracije o odpravi nasilja nad
ženskami, 1993).

visa

vizum: Zaznamek konzularnega uslužbenca v
potnem listu ali dokumentu o istovetnosti, ki
potrjuje, da je uradnik v času izdaje menil, da
imetnik spada v kategorijo nedržavljanov, ki lahko
vstopijo skladno z nacionalno zakonodajo. Z
vizumom se določijo kriteriji za vstop v državo. V
mednarodni praksi se vse pogosteje izdajajo strojno
berljivi vizumi v skladu s standardi Mednarodne
organizacije za civilno letalstvo (ICAO) v obliki
nalepk z zaščitnimi elementi.
Glej tudi biometrics, certificate of identity, passport,
travel documents.

visitor

obiskovalec: V migracijskem kontekstu oseba, ki
hoče vstopiti za določen čas.
Glej tudi permanent residence, permanent settlers.

voluntary repatriation

prostovoljna repatriacija: Vrnitev upravičenih oseb v
izvorno državo na podlagi izražene pripravljenosti.
Glej tudi assisted voluntary return, involuntary
repatriation, repatriation, return, right to return.
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voluntary return

prostovoljna vrnitev: Vrnitev s pomočjo ali
samostojna vrnitev v izvorno, tranzitno ali tretjo
državo, ki temelji na svobodni volji tistega, ki se
vrača.
Glej tudi assisted voluntary return, forced return,
involuntary repatriation, return, repatriation,
voluntary repatriation.

vulnerable groups

ranljive skupine: Vsaka skupina ali del družbe, za
katerega obstaja večje tveganje, da bo izpostavljen
diskriminaciji, nasilju, naravnim ali okoljskim
nesrečam ali ekonomskim stiskam kot ostale skupine
v državi; vsaka skupina ali del družbe (kot so
ženske, otroci ali starejši), ki je bolj ogrožen v času
spopada in krize.
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W
waiver

odpoved: Prostovoljna odpoved ali odrek pravici
ali pravni koristi, eksplicitna ali implicitna. Zakon
s področja migracij lahko predpiše, da se določeni
zakonski pogoji ali razlogi za zavrnitev vstopa
v določenih primerih ne uporabijo, s čimer se
ustrezni organ pooblasti za presojanje o tem, ali bo v
posameznem primeru spregledal pogoje.

watch list

črna lista
Glej lookout system.

withdrawal, of an application

umik vloge: Prošnja, da se vloga, ki je že bila
vložena, prekliče ali vrne, ali sporočilo ustreznim
uslužbencem, da oseba, ki je vložila vlogo, ne
zahteva več koristi ali statusa. Glej tudi application.

witness

priča: Kdor je osebno seznanjen z določenimi
dogodki ali dejstvi zaradi neposredne izkušnje.
V pravnem kontekstu gre za osebo s takšnim
védenjem, ki je to védenje procesno sposobna
predstaviti sodišču.
Biti priča dogodku ali dejanju. V pravnem kontekstu
gre za prisotnost ob podpisu pisnega dokumenta, kot
je sporazum ali pogodba.

worker on an offshore
installation

delavec na objektu ali napravi na morju:
Delavec migrant, zaposlen na objektu ali napravi
na morju, ki je pod pristojnostjo države, katere sam
ni državljan (točka d drugega odstavka 2. člena
Mednarodne konvencije o varstvu pravic vseh
delavcev migrantov in njihovih družinskih članov,
1990). Glej tudi migrant worker.

working permit

delovno dovoljenje: Pravni dokument, s katerim
se delavcu migrantu dovoli zaposlitev v državi
gostiteljici.
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worst forms of child labour

najhujše oblike dela otrok: Vse oblike suženjstva
ali podobne prakse (kot so prodaja in trgovanje z
otroki, držanje v dolžništvu in služabništvo, prisilno
ali obvezno delo, vključno s prisilno ali obvezno
udeležbo otrok v oboroženih spopadih); uporaba,
posredovanje ali ponujanje otrok za prostitucijo,
za proizvodnjo pornografskega gradiva ali
pornografsko nastopanje; uporaba, posredovanje ali
ponujanje otrok za nezakonite dejavnosti, zlasti za
proizvodnjo prepovedanih drog in trgovino z njimi,
kot jih opredeljujejo ustrezne mednarodne pogodbe;
ali kakršno koli drugo delo, ki lahko zaradi svoje
narave ali okoliščin, v katerih se opravlja, ogrozi
zdravje, varnost ali moralo otrok. Glej tudi child
exploitation, child labour, debt bondage, trafficking
in persons.
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X
xenophobia

ksenofobija, sovraštvo do tujcev: Na mednarodni
ravni ni splošno sprejete opredelitve ksenofobije,
čeprav jo razlagajo kot odnos, predsodek in
obnašanje, s katerim se zavrača, izključuje in žaljivo
obravnava tujce na podlagi mnenja, da ne spadajo
v skupnost, družbo ali nimajo nacionalne identitete
oz. da so ji tuji. Ksenofobija in rasizem sta tesno
povezana; pojma je težko ločevati.
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