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Strukturno nasilje in migracije (Slovenija) 
– izbrani primeri - Delavci migranti v Sloveniji (določilo o 2 letih 

neprekinjenega dela pri istem delodajalcu; izgon iz 
države ob uporu; neurejenost bivanjskih kapacitet; 
kršitve delovnopravne in tudi kazenske zakonodaje … 
odgovornost?)

 Namestitev mladoletnih prosilcev za azil brez 
spremstva staršev v dijaški dom v Kranju (moralna 
panika; starši/učitelji, vodstvo … PV, mediji?!?)

"A zdaj se bomo pa otrok bali? 23 otrok? To je strah za 
Slovenijo?" sprašuje predsednik vlade Miro Cerar. "To, da 
se je skupina učiteljev postavila proti namestitvi 
mladoletnih beguncev v dijaškem domu, je absolutno 
nesprejemljivo!„ (Predsednik vlade RS, Miro Cerar, 
25.2.2016: http://www.zurnal24.si/cerar-a-zdaj-se-bomo-pa-otrok-bali-to-je-strah-za-

slovenijo-clanek-265847)

"Tehnične ovire so zaščitile slovenske
državljane, njihove hiše, polja, 

avtomobile, premoženje vseh vrst in 
preprečile, da bi tisoči ljudi prišli v njihovo
bližino in jih v stiski morda celo ogrožali,,

(Cerar, 22.1.2016; www.rtvslo.si)

http://www.zurnal24.si/cerar-a-zdaj-se-bomo-pa-otrok-bali-to-je-strah-za-slovenijo-clanek-265847


Predstavitev koncepta Moralne panike (Cohen & aplikacija na razmere v 
Sloveniji)

 Moralna panika => pretirana družbena reakcija na prvotne manjše oblike 
družbeno odklonskih dejanj, ki jo spodbudijo množični mediji & „moralni 
podjetniki“ (interesna združenja, skupine, žrtve, svojci, „zaskrbljeni občani“ 
itd.). 

 Moralna panika vključuje nesorazmerno reakcijo javnosti na dejanja, ki 
odstopajo od vzpostavljenih družbenih in kulturnih norm. 

 Moralna panika je pogosto povezana z nasprotovanjem subkulturam, 
mladinski kulturni, odvisnosti, odstopanju od mainstreama na verskem 
področju, različnimi oblikami družbene marginalizacije (revni podporniki 
socialnih prejemkov, begunci). 

 Cohen => ugotovitve => podoba pojava se razlikuje med 

 Primeri strukturnega nasilja, moralne panike pri nas? 
 Razmere v vašem lokalnem okolju?
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