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Slovenska filantropija se že več kot 20 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,  
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic. 

 
 

Festival migrantskega filma pred svetovnim dnevom beguncev 

 
 
IZJAVA ANICE MIKUŠ KOS, predsednice Slovenske 
filantropije:  
 
»Ob napovedanem prihodu 702 beguncev v Slovenijo 

pozivam k razumnosti in človečnosti.  Pričenjam z  

razumnostjo, ker nas zmotne predstave o tem, kako so 

begunci nevarni, kako ogrožajo našo dobrobit, odvrnejo od 

človečnosti. Kar tri mesece sem živela in delovala kakih 50 

km stran od kalifata ISIS. Njeni častilci in vojaki ne potujejo s 

čolni in ladjami, ki jim grozi potop. Tega jim pač ni treba. In 

še se obračam k razumnosti. Begunci so ljudje, ki prinašajo s seboj energijo, znanja, 

spretnosti, človeški kapital. V času globalizacije je mešanje narodov, ras, če to hočemo 

ali nočemo, neizogibno. In ali res mislimo, če zaokrožimo številke, da 3000 Slovencev ne 

zmore vključiti v svoje socialno tkivo enega begunca. To v primeru, da jih pride 700 

hkrati v Slovenijo. Pa verjetno ne bodo vsi hkrati prišli in mnogi, večina njih, bodo odšli 

iz Slovenije, tako kot odhajajo zdaj. 

Kar zadeva človečnost; Slovenija se s srcem odziva na nesreče v svetu. Slovenci smo bili 

kot begunci sprejeti v mnogih tujih državah. Bodimo ljudje do teh 700 ljudi. Ne glede na 

to, katere skupnosti smo krajani ali na katerem  ministrstvu ali poslanskem  stolu 

delujemo.  In v imenu vizije o odpravljanju nedobrih stvari na našem planetu, ki  

povzročajo  stiske milijonov ljudi in posledično migracije, ne odrecimo dobronamer-

nega in podpornega sprejema 700-im, ki bodo prispeli v našo deželo.«  

 


