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1. Izhodišča

V tem poročilu bomo obravnavali potencialne možnosti, dobre prakse in problematične vidike, 
s katerimi smo se seznanili med opazovanjem procesov dostopanja do socialnih in zdravstvenih 
storitev, namenjenih tujcem (predvsem tujkam). Na podlagi zakonskega okvira, ki na nacionalni in 
lokalni ravni zagotavlja pravico tujih državljanov do zdravja41, bomo v nadaljevanju podali nekate-
ra razmišljanja o dejavnostih, s katerimi se skušajo preseči strukturne institucionalne in operativne 
omejitve območnih socialnih in zdravstvenih storitev. 
Zgoraj navedene tematike bomo obravnavali na podlagi vprašalnika, ki smo ga razdelili med ženska-
mi na oddelku za rizične nosečnosti Otroške bolnišnice in porodnišnice Burlo Garofolo v razdobju od 
februarja in maja 2018. Upoštevali bomo tudi nekatere podatke, ki so izšli iz pogovorov z nekaterimi 
strokovnimi delavci območnih socialnih in zdravstvenih služb. Pogovore o obravnavi migrantk na po-
dročju reproduktivnega zdravja smo opravili maja 2018.
Obravnava zdravstvenega stanja migrantk na čezmejnem območju je težka naloga, to pa zaradi 
heterogenega konteksta, spremenljivosti človeških dejavnikov in dinamik, ki v zadnjih letih močno 
vplivajo na hiter razvoj družbene slike. Etnografsko in kvalitativno branje rezultatov zahteva pred-
hodni razmislek o doslej opravljenih raziskavah spola in migracij ter seznanitev z metodološkimi in 
interpretativnimi orodji, s katerimi razpolagamo.
Iz podatkov statistične agencije ISTAT, Statističnega dosjeja o migracijah (IDOS 2017) in Statističnega 
arhiva dežele Furlanije - Julijske krajine izhaja stalen porast ženske populacije med migranti. Glede 
na skupno število vseh migrantov v Furlaniji - Julijski krajini (104.276) je žensk 55.357, moških pa 
48.919. Ta podatek potrjuje trend feminizacije migracijskih tokov, ki ga raziskave migracij (tudi tis-
te, ki se ukvarjajo s teorijo spola) še niso ustrezno obravnavale. V splošnem okviru tuje populacije 
v Italiji in v deželi FJK je torej populacija žensk zajetnejša od populacije moških, čeprav prihaja do 
dinamičnih odstopanj glede na referenčno narodnost migrantov. Podatek o tem trendu je že znan in 
ga lahko spremljamo tudi pri mednarodnih migracijah drugod v Evropi (IDOS 2017: 111; IOM 2016). 
Po delu Parrenas (2001), Hondagneu-Sotelo (2005), Decimo (2005), Salih (2003), Ehrenreich in 
Hochschild (2004), so raziskave, ki obravnavajo migracije in spol, v ospredje postavile perverzne 
mehanizme neoliberalizma in zrušile mit moškega, mladega, zdravega migranta, željnega do-
godivščin, brez družinskih vezi in oddaljenega od matičnega kraja. V nasprotju s tem raziskave 
kažejo, kako je družbeni spol zgodovinski konstrukt, na katerega vpliva dogajanje, pa tudi razred, 
družbeni kapital, narodnost in kontekst. Če ne upoštevamo razlik med spoloma in ženske in moške 
obravnavamo znotraj grozda migracij, poudarjamo izrazito produktivne vidike, zanemarjamo pa 
reproduktivne, ki imajo drugačno temporalno in lokalno razsežnost. Po nekaterih začetnih raziska-
vah, ki so upoštevale pristope teorije spola, se je zanimanje za te vidike poleglo – lahko bi rekli, 
da je zamrznilo –, predvsem pa ni preraslo v obsežnejšo refleksijo, ki naj ne bi zgolj opisovala 
specifičnih področij (Donato, Enriquez in Llewellyn 2017). Hondagneu-Sotelo (2013: 180), med 
najpomembnejšimi strokovnjakinjami na področju ženskih migracij, jasno izpostavlja to, čemur 
pravi “blindness to feminist issues and gender”. 
Zakaj pri obravnavi migracijskih tokov ne upoštevamo perspektive spola? Na to provokativno vpra-
šanje lahko odgovorimo različno; odgovori nam pomagajo pri opisu čezmejnega scenarija, znotraj 
katerega se umešča projekt INTEGRA o zdravju migrantk. 
41  Analiza zakonskih virov je podana v Poročilu 3.1.1 - Trenutno stanje.
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Prvo, kar moramo upoštevati, je, da so v zadnjih desetih letih raziskav prišli na dan različni ana-
litični okviri in s tem interpretacije podatkov. Omenimo naj predvsem pravni status, ki je po t. i. 
migrantski krizi v letih 2015-16 privedel do novih oblik družbenega razslojevanja in dostopanja 
do zdravstvenih storitev v evropskem kontekstu. Dežela FJK, ki se je znašla sredi masivnih tokov 
in odnosov s tretjimi državami, predstavlja v tem kontekstu odlično opazovališče in »laboratorij« 
novih praks. Iz statusa oseb, ki nimajo urejenih dokumentov ali čakajo na njihovo priznanje, izhaja 
vrsta diskriminacij in omejitev pri dostopanju do zdravstvenih in socialnih storitev, kar vpliva na 
fizično in psihično stanje oseb (Petrelli, Alessio et al. 2017. 17).
Drugi razlog za pomanjkanje raziskav o migrantkah moramo iskati v težavah pri opravljanju teh 
analiz: govoriti o zdravstvenem stanju migrantk odpira vprašanja o razlikah v odnosih med spolo-
ma znotraj družine in javnih storitev, v kompleksnem prepletanju, ki vpliva na vzajemne repre-
zentacije, imaginarije in védenja. Kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na zdravje žensk, moramo 
povezati z družbenim in ekonomskim kapitalom, migracijskim projektom, delovnim statusom, re-
produkcijo, življenjem posameznice in njene družine, narodnostjo in matično državo, izobrazbo, 
študijskim nazivom, drugimi izkušnjami in načrti. Termin ‘intersekcionalnost’ (Crenshaw, 2007) 
že upošteva kompleksno prepletanje kategorij, kakršne so etnična in narodna pripadnost, spol in 
družbeni razred; v zadnjem času pa doživlja vse več kritik, saj naj bi s poudarjanjem različnih 
marginalnih položajev migrantk ne omogočal, da bi na dan prišle pozitivne evolucije na področju 
prevzemanja aktivnih vlog (agency) in okrepitve položaja (empowerment) žensk kot rezultante 
zgodovinskega procesa (Choo, Ferree 2010). 
V tej širši perspektivi moremo torej opazovati kontekst, ki ga ne smemo razumeti zgolj znotraj 
rigidnih kategorij apriornih klasifikacij. Mobilnost ženskih migracij vpeljuje v okvir, ki je predmet 
naše obravnave, tudi pojem ‘zdravja in dobrobiti’, ki vključuje tudi otroke in družinsko intimo. Z 
upoštevanjem variante spola migracijski tokovi ne pomenijo namreč več le produktivne delovne 
sile, ampak vključujejo tudi vidike, ki so povezani z reprodukcijo.
Zdravje in dobrobit sta zgodovinsko in kulturno pogojena pojma, kar moramo upoštevati povsod 
tam, kjer sta dialog in komunikacija težavna – ne samo z jezikovnega vidika, ampak predvsem 
zaradi različnih antropoloških interpretacijskih modelov. Prisotnost medkulturnih posrednikov ni 
vedno rešitev, predvsem v primerih, ko migrantka doživlja konflikt s tradicionalnimi shemami ma-
tične kulture (Altin 2000). Migracije so dinamičen proces in pogosto predstavljajo za ženske način, 
da se oddaljijo in odkupijo od družbenih prisil in kulturnih norm. Odnos z materinstvom in otroki 
je prav tako kritičen in pogosto postane v migracijskem procesu še kompleksnejši, saj ta proces 
spreminja pogled na dinamike med spoloma tudi znotraj osebnih in družinskih odnosov. 
Med migrantkami je težko ravnovesje med družino in vključitvijo na trg dela očitno že iz splošnih 
podatkov, iz katerih izhaja, da od leta 2012 stalno upada rodnost tujk, kar dodatno pospešuje de-
mografski upad italijanskega prebivalstva. Spreminja se namreč pozitivna demografska krivulja, 
ki se je pojavila prav kot posledica prihoda tujk v Italijo v prvih letih novega tisočletja (Saraceno 
2017: 113-114). Kriza v letih 2007-08 in nadaljnja negativna ekonomska konjunktura vplivata na 
odložitev rojstev med tujkami, ki so prisotne na našem ozemlju, med katerimi prihaja do višanja 
starosti ob porodu (leta 2015 je bila povprečna starost 28,6 let; IDOS 2017: 113). 
Kazalniki potrjujejo, da se tujke, prisotne na območju dežele, še vedno soočajo z obstoječimi raz-
likami pri vključevanju na trg dela in, predvsem, pri ohranjanju zaposlitve ob skrbi za družino brez 
ustrezne zunanje pomoči družbene mreže (Saraceno 2017: 112). Prekarnost, ranljivost, izposta-
vljenost diskriminaciji in tveganju na področju zdravja so ponavljajoči se termini, ki se pojavljajo 
v diskurzu o migracijah žensk.
Za izdelavo učinkovitih praks je zato nujno, da premislimo proces vzajemnega spoznavanja migrantk 
in zdravstvenih oz. socialnih delavcev (Mazzetti 2011). Še pred tem pa moramo rešiti težave, ki 
so povezane z dostopanjem tujk do storitev, uporabnih informacij in ustreznih rešitev na območni 
ravni. Ni namreč naključje, da sta prav enakopravnost in vključevanje središčni temi mednarodnih 
smernic na področju reorganizacije socialnih in zdravstvenih služb (Quaranta, Ricca 2012). 
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2. Odgovori na anketo INTEGRA: razmislek o dostopanju migrantk do 
zdravstvenih storitev

Obravnavani vzorec, ki je dostopal do oddelka za rizično nosečnost med februarjem in marcem 
2018 (gre za 77 intervjuvank), sestavljajo ženske različnih narodnosti, predvsem Srbkinje, Romu-
nke, Kosovke, Nigerijke, Maročanke, Bengalke, Pakistanke in Dominikanke.
Ženske, ki so dostopale do storitev, so v Italijo prišle enkrat med 20. in 30. letom starosti, torej v 
rodnem obdobju.
V skladu z deželnimi podatki o migrantih v Furlaniji - Julijski krajini, ki so zbrani v zadnjem poro-
čilu o migracijah (Rapporto Immigrazione) za leto 201642, je tudi iz ankete izšel podatek, da je pri 
ženskih migracijah pull factor ponovna združitev družine – največ žensk se za selitev odloči, da bi 
se ponovno združila z možem ali s starši (61%). V sozvočju z zgoraj omenjenim poročilom in s po-
datki, ki so izšli iz razgovorov s strokovnimi sodelavkami, je vprašalnik potrdil, da je nezanemarljiv 
delež vprašanih zapustil svojo državo zaradi šolanja ali študija (9,1%).
Stopnja izobrazbe intervjuvank je poleg tega precej visoka: 26% vprašanih je v svoji matični državi 
dokončalo vsaj 8-letno šolanje, 36,4% je končalo 13-letno šolanje, manj kot 9% vzorca je zaklju-
čilo le 5-letno šolanje. Te podatke lahko interpretiramo različno: ali da ženske z nižjo stopnjo 
izobrazbe ne dostopajo do oddelčnih storitev ali da je metoda anketiranja z vprašalnikom zanje 
neustrezna.
Na področju dostopanja do zdravstvenih storitev so migrantke na vprašanje »Kateri so najpo-
membnejši problemi v komunikaciji med tujimi pacientkami in italijanskimi operaterji« večkrat 
omenile jezikovne težave, ki jih ženske imajo pri razumevanju zdravnikov. Razloga za to sta nizka 
stopnja znanja italijanskega jezika oz. uporaba kompleksne terminologije. Ta podatek potrjuje 
tudi razgovor s strokovno delavko na področju pomoči pri dojenju v otroški ambulanti:
»Ukvarjam se s pomočjo pri dojenju. Medkulturne posrednice so mi pomagale mogoče dvakrat, s 
Kitajkami. Imamo krasno mamo s Kitajske, ki zna italijansko in nam pomaga. Imamo Albanko, ki 
nam pomaga z Albankami in Kosovkami.
A v večini primerov to ni potrebno ... če ne gre za res pomembno stvar. Delala sem z mamami, ki 
so govorile vse jezike, ki niso znale italijansko ... Če moram kaj povedati, si pomagam z Googlovim 
prevajalnikom. Torej: kar zadeva dojenje in tovrstno pomoč, sem si vedno pomagala brez posre-
dnic. Res je, da je bolje, če stvari razložimo, a pri nudenju pomoči to ni najpomembnejše. Jasno
je, da bi želela /da bi se naučile italijansko/, tudi zaradi njih samih in njihovega otroka – tako bi 
lahko šle ven, po nakupih, v park ... In ko bi otrok zrasel in šel v šolo, bi razumele, kaj se uči ... –, 
a to da bi bilo bolje, če bi znale italijansko, a to ne sme biti nepremostljiva pregrada. 
Lahko se sporazumevaš, potrpežljivo. Imeti neposreden stik, tudi če mama ne zna jezika: meni je 
tako bolj všeč.«
Čeprav v tem pričevanju delavka govori o dejavnosti, ki se razlikuje od tiste, s katero se ukvarja 
osebje v bolnišnici, izhaja, da je pri razumevanju, poleg čisto jezikovnih dejavnikov, ključna vzpo-
stavitev neposrednega in trajnega odnosa. Ker ritem in dnevne prakse v bolnišnici tega pogosto 
ne omogočajo, bi bila koristna neka povezava med različnimi tipologijami služb. Pomembno je, 
da odnos med zdravnikom in pacientko temelji na spoštovanju in ozaveščenosti, kot pravi tudi 
ginekologinja družinske svetovalnice:»Vedno izhajam iz spoštovanja do osebe. Osebe, ki pride k 
meni, ne bom nikoli tikala. Če pride sem v dobi odraščanja, družina mogoče niti ne ve, da prihaja 
v svetovalnico ... Mogoče gre za fanta, ki bi rad vedel, kako se uporablja kondom ... Moram ga 
vikati. Vstopaš v svet, s katerim ti upravljaš in to je na ravni odnosa dobro. Torej: ne gre za tova-
rištvo, ampak za spoštovanje. Ženski moram posredovati informacije, ki jih jaz imam, ona pa jih 
nima, in na podlagi teh informacij se bo odločala. Gre za njeno ozaveščenost, samo njeno. Potem 
mogoče se mora ona pogovoriti z možem, bratom, mamo, stricem ... V to se ne spuščam. Lahko 
ji svetujem, to že. Ko govorimo o vložku, lahko povem, ali bo nitko čutila ali ne. Povem, da je ne 
42 Prim.: https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/immigrazione/allegati/011 22016_Rapporto_Immigrazione_2016.
pdf. 
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bo. Te vrste tovarištvo lahko obstaja, a gre za nekaj prehodnega. Nič drugega. Naj se odloča sama, 
a vedeti mora, da se lahko za kontracepcijo odloči, ne da bi morala kogarkoli obvestiti o tem. Če 
ima s partnerjem dober donos, je seveda dobro, da se o tem pogovorita. O vsem tem se na primer 
lahko dogovoriva. Nekatere me vprašajo: »Sme priti moj mož zraven?« Seveda, lahko pride. Če me 
vprašajo, rečem, da lahko. Če pa katera reče: »Prišel bo tudi moj mož,« potem rečem ne. Pridite 
najprej vi, gospa. Potem bo lahko prišel tudi vaš mož, a najprej se morava pogovoriti medve.« 
Pri obravnavi dostopanja tujk do zdravstvenih storitev je ključen podatek o odstotku žensk, ki 
izjavljajo, da v teh službah niso bile deležne diskriminacij: večina (88,3% proti 11,7%) pravi, da ni 
doživela nobene oblike diskriminacije. Poleg tega so vse ženske izjavile, da niso bile nikoli žrtve 
nasilja. Ta podatek je vsaj na prvi pogled pozitiven; delno ga potrjujejo tudi odgovori na vpraša-
nje »Kaj si našla tu, česar prej nisi imela« (na katero 66,2% vprašanih odgovarja, da so zadovoljne 
s kakovostjo zdravstvenih storitev v Italiji). Upoštevati pa moramo možnost, da je na odgovore 
vplival kontekst, v katerem je bilo vprašanje postavljeno, kar je vprašane nagovarjalo k pozitivnim 
odgovorom. Podobno velja za vprašanje »Ste bili žrtev nasilja v zdravstvenih službah«. Vprašanje 
o nasilju je samo po sebi kompleksno, tako zaradi psiholoških mehanizmov, ki so z njim povezani, 
kot tudi zaradi različnih percepcij in ravni zavedanja. Težko je torej, da je odgovor na to vpraša-
nje, čeprav je bilo postavljeno zaupno, v danem kontekstu povsem verodostojen (Romito, 2005; 
Romito, Folla, Melato, 2017).
Na odprto vprašanje »Ste kdaj imeli kot tujka v Italiji težave« je 45,5% vprašanih odgovorilo »ne«, 
8% pa »ne, nikoli«. Iz nekaterih odgovorov preostalega deleža vprašanih pa izhaja serija razmiš-
ljanj o percepciji diskriminacije na podlagi rase, na primer:

občutiti je neko distanco, govorice; obravnavajo med kot nezakonito priseljenko;
ker nosim naglavno ruto, me gledajo postrani;
da, vedno, odvisno od tega, koga srečaš, obravnavajo te drugače;
da, počutila sem se diskriminirano, ker sem črnka;
da, diskriminatorno me obravnavajo me predvsem v službi;
da, v Trstu je veliko rasistov;
da, drugi vedo, da smo tujci, in z nami ravnajo drugače;
kolegi v službi me ne upoštevajo, v nekaterih javnih uradih pa imam občutek, da me obravna-
vajo drugače;
da, imela sem težave s sosedi, niso želeli tujcev;
da, predvsem zaradi jezika;
da, pogosto me kličejo črnuhinja.

Ti odgovore potrjujejo, da so različne oblike družbenega in institucionalnega rasizma do žensk 
dejstvo, kot že izhaja iz različnih raziskav, npr. Racism, violence and health: the living experience 
of immigrant women in an Italian city, ki je bila v Trstu opravljena leta 2011 (Romito, Creazzo, 
Paci, Pipitone). Pomembno je, da tovrstne percepcije upoštevamo, tudi ko obravnavamo nekatere 
patologije, klinične komplikacije in kronična obolenja med tujo populacijo (Karlsen, Nazroo, 2002; 
Krieger, 2003). 
Kot dokazujejo Romito, Creazzo, Paci, Pipitone (2011: 206-207): “Most of these studies consider 
the relationships between racist discrimination, violence and health for “visible minorities”, pe-
ople who are citizens with, at least in theory, all citizenships rights. But immigrant people must 
struggle also with other difficulties: restrictive immigrant laws, abrupt changes in laws or policies, 
bureaucratic delays and harassment in the put into force of policies. Few studies have considered 
the effects of being an undocumented migrant on migrant women’s health. […] Authors conclude 
that not having a legal residence permit leads to a greater vulnerability for pregnant women.” 
Družbene determinante bolezni so namreč povezane z diskriminacijami (Cozzi, ur., 2012) in s stal-
nim občutkom negotovosti, ki izhaja iz nedoločenega pravnega položaja, povezanega s statusom 
migranta. Ta fragment nam nadalje omogoča refleksijo o drugem vidiku: 84,4% vprašanih žensk 
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nima italijanskega državljanstva. Najpogostejši razlogi, na podlagi katerih jim je omogočeno bi-
vanje v Italiji, so družinski razlogi (20,8%), dolgotrajno dovoljenje za bivanje (31,2 %), dovoljenje 
na podlagi mednarodne zaščite (3,9%), dovoljenje iz humanitarnih razlogov (5,2%) ali dovoljenje 
za delo (6,5%). Ne vemo pa, ali imajo ženske, ki so izbrale odgovore »drugo« ali »ne ustreza« ali 
»ne morem odgovoriti«, tudi dovoljenje za bivanje in, če že, katere vrste. Kot potrjujejo zgoraj 
omenjena raziskava, so ženske, ki nimajo urejenega statusa in dovoljenja za bivanje, težje dosto-
pne in zato še ranljivejše.
Na vprašanje (z več možnimi odgovori) »Kaj si tu dobila, česar tam nisi imela« so se mnoge ženske 
odločile za opcije »svobodo govora in mišljenja«, »občutek varnosti«, »ekonomsko samostojnost«. 
Ta podatek nam omogoča, da de-konstruiramo nekatere stereotipe o zaostalosti matičnih držav, po 
drugi strani se lahko zamislimo tudi nad družbeno izoliranostjo nekaterih žensk: mnoge anketirane 
migrantke so se opredelile za gospodinje (16,9%) ali brezposelne (44,2%). Pomanjkanje družbenih 
mrež namreč ne pomaga pri doseganju višje stopnje osebne avtonomije. Mnogo žensk z otroki 
težko najde čas za obiskovanje tečaja italijanščine (90,9% je na vprašanje »zakaj vas ne zanima 
obiskovati tečaj italijanščine« odgovorilo neustrezno, medtem kot drugi odgovori zadevajo težave 
pri usklajevanju časa, namenjenega negi otrok, z morebitnimi obveznostmi zunaj doma). 
Na vprašanje »odkar si se odselila, kako so se spremenila tvoja stališča v zvezi z ...« veliko žensk 
ni odgovorilo. Mogoče je šlo v tem primeru za jezikovne težave ali pa za pomanjkanje časa: med 
izpolnjevanjem vprašalnika niso imele dovolj časa, da bi se poglobile v tako kompleksne teme, ki 
bi zahtevale specifično obravnavo.
Za konec lahko izpostavimo, da je iz anket izšla dobra raven zadovoljstva vprašanih migrantk 
glede dostopanja do zdravstvenih storitev, pa tudi nekaj šibkih točk. Te bi veljalo vsekakor izbolj-
šati: učvrstiti bi morali družbene mreže, tudi v sodelovanju z drugimi ustanovami, ki delujejo na 
področju sociale, ali – kjer je le mogoče – s skupnostmi migrantov. Tovrstno sodelovanje je lahko 
dolgoročno izjemno pozitivno in občutno vpliva na reproduktivno zdravje migrantk.
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