Geografski vestnik, Ljubljana, XLYIII (1976)

UDK
UDC
911.3:325.252 (497.12—18—04)

DELOVNE MIGRACIJE IZ OBMEJNIH OBMOČIJ OBČINE LENART
V SLOVENSKIH GORICAH V ZAMEJSTVO
Božidar K e r t *
Zaposlovanje delovne sile v tujini je geografsko značilen pojav obmejnih območij, saj je tesno povezan s širšimi družbeno-ekonomskimi
procesi teh regij. Občina Lenart v Slovenskih goricah se sicer neposredno
ne dotika državne meje z Avstrijo, vendar leži velik del njenega ozemlja v desetkilometrskem obmejnem pasu. Pomembnejše kot neposreden
stik z državno mejo pa je dejstvo, da potekajo čez ozemlje občine Lenart
ali v neposrednem sosedstvu pomembni mednarodni prehodi: Šentilj,
Trate in Gornja Radgona. To so obenem močni kolektorji delovnih migracij iz Slovenskih goric v tujino.
Glavni vzroki zdomstva so sicer zunanji, tj. pomanjkanje ustrezne delovne sile v deželah imigracije. Da pa se je po liberalizaciji prehajanja
čez državno mejo začelo zdomstvo v večjem obsegu, so odločali notranji
ekonomski, demografski in socialni motivi. Občina Lenart je skupaj z
večjim delom Slovenskih goric pretežno agrarno območje, kjer kmetijstvo preživlja več kot polovico prebivalstva. Zaradi reliefne razgibanosti
in lastniške razdrobljenosti ter slabe organizacije kmetijske proizvodnje
daje kmetijstvo skromnejši zaslužek kot v sosednih agrarnih pokrajinah.
Nekmečkih delovnih mest je bilo pred letom 1970 malo, zveze z industrijskimi centri zunaj občine pa so bile slabe. Po družbenoekonomskih
kazalcih je bila občina Lenart v samem vrhu nerazvitih območij Slovenije.
Pojav ekonomskih migracij iz Slovenskih goric v razvitejša območja
Slovenije in v tujino je znan že iz prvih povojnih let. Šele po letu 1963
pa so z meddržavnimi sporazumi nastali pogoji za organizirano zaposlovanje v tujini. Pri soočanju naših zdomcev z zamejstvom je bilo pomembno dejstvo, da je sovpadalo s časom, ko je deagrarizacija tam že
krepko posegla na podeželje in odtegnila veliko število težaške delovne
sile v lokalne centre, pa tudi v bolj oddaljena industrijska mesta. Cela
vrsta gospodarskih dejavnosti je ostala brez delovne sile. Popraševanje
po delovni sili je bilo tako močno, da so jo začeli avstrijski delodajalci
z avtomobili iskati po pomurskih vaseh. Prva leta so se naši delovni migranti zadovoljevali s sezonskimi deli v neposrednem agrarnem zamej* Dr., profesor pedagoške akademije, Pedagoška akademija v Mariboru, Mladinska 9, 62000
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stvu, nato pa so začeli iskati zanesljivejše zaposlitve v industrijskih središčih Avstrije in v bolj razvitih deželah Zahodne Evrope. Leta 1970 je
bilo na začasnem delu v tujini 882, leta 1971 pa 969 občanov občine Lenart, tj. približno tretjina vseh zaposlenih. Največ zdomcev je bila iz
tistih krajevnih območij, ki ležijo v neposrednem obmejnem zaledju ali
pa imajo majhne možnosti za zaposlitev doma. Povsem razumljivo je,
da prednjači po številu v tujini zaposlenih krajevna skupnost Zgornja
Sčavnica, ki daje 27,3 % zdomcev iz občine Lenart. Y treh naseljih te
skupnosti štejejo zdomci celo do 8 0 % zaposlenih. Po številu in deležu
zaposlenih v tujini je na drugem mestu krajevna skupnost Cerkvenjak.
Tudi tu je precej naselij, ki imajo več kot polovico zaposlenih v tujini.
Na splošno so to območja z manjšim številom delovnih mest v lokalnih
centrih, pa z manjšimi možnostmi za dnevne delovne migracije. Odhajanje na sezonska dela je v teh krajih že tradicionalno. Najmanj teženj
po delu v tujini kaže prebivalstvo krajevnih skupnosti Lenart in Gradišče. Odgovor na to moramo iskati v relativno boljših zaposlitvenih
zmogljivostih trgov Lenart in Gradišče kakor tudi v boljših prometnih
zvezah z industrijskim Mariborom. Po podatkih zadnjega popisa prebivalstva izvira 8 4 % zdomcev iz migracij po letu 1964. Do leta 1965 je
bilo odhajanje v tujino šibko, saj je prispevalo letno do največ 2 % delovnih migrantov. Močno pa se je povečalo število odhodov po letu 1964;
iz tega obdobja je v tujini kar 83,6% zdomcev. V letih 1969 in 1970 je
zaposlovanje v tujini doseglo višek, od tedaj se manjša, priča pa smo tudi
procesu vračanja zdomcev in zaposlovanja v domačih delovnih organizacijah. dodatki o regionalni usmerjenosti zamejskih migracij povèdo,
da je 89,4 % zdomcev zaposlenih v ZR Nemčiji in Avstriji; med njima
zadnji čas prednjači ZR Nemčija. Glede na poklic, ki so ga opravljali
doma se uvršča 64 % zdomcev med kmete, 23 % med rudarje in industrijske delavce in le 3,5 % jih je bilo zaposlenih v trgovini in storitvenih
dejavnostih. Anketiranje zdomcev v krajevni skupnosti Zg. Sčavnica je
pokazalo, da so vsi kmetje zaposleni v Avstriji, večina industrijskih delavcev p a v ZR Nemčiji.
Razčlenitev zdomcev po starostnih kategorijah pokaže, da prevladujejo osebe, ki so mlajše od 30 let (51,3%). Precej močna je tudi starostna skupina 30—44 let (35,7%). Lahko rečemo, da pripada 8 7 % delovnih migrantov najbolj krepkemu in zdravemu delovnemu kontingentu,
ki je pri težaških delih tudi najbolj zaželen. Med izseljenci prevladuje
moška delovna sila s 59,5 % , vendar ne enako po vseh starostnih skupinah. Med zdomci, ki so mlajši od 25 let prevladujejo ženske s 58,8 % ,
med tistimi, ki so mlajši od 20 let pa celo s 70,2 %. Do takih razlik prihaja
zaradi čedalje večjega zaposlovanja mladih nevezanih deklet, ki so z
ekonomskega vidika najbolj rentabilna delovna sila.
Socialni izvor zdomcev poznamo iz vzorčne raziskave Zg. Ščavnice.
Največji delež zaposlenih v tujini izhaja iz gospodinjstev brez zemlje in
iz gospodinjstev najmanjših zemljiških posestnikov, ki imajo pod 1 hektar zemlje. Tem zdomcem in njihovim svojcem pomeni zaposlitev v tujini
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pretežni vir dohodkov. Precejšnje število delavcev v tujini je tudi iz
naslednjih dveh posestnih skupin (do največ 5 hektarov zemlje), v katerih prevladujejo mešana gospodinjstva. Zaposlitev v tujini jim prinaša
dodatni vir zaslužka. Presenetljiv pa je delež 11,5% zdomcev iz najvišje posestne kategorije. Ysaj deloma so v njem zajeti mlajši družinski
člani, ki si želijo z delom v tujini pridobiti sredstva za modernizacijo
kmetij.
Zaposlitev prebivalstva v tujini ima nedvomno pozitivne učinke v življenju posameznika in krajevne skupnosti. Zaslužek v tujini izboljšuje
gmotni položaj kmečkega prebivalstva. Veča se poraba potrošnega blaga
ter širi uporaba komunikacijskih in prevoznih sredstev. Pri vseh gospodinjstvih modernizirajo stanovanjsko opremo, pri nekaterih adaptirajo
stanovanjske prostore. Pri velikem delu gospodarstev uresničujejo želje
po opremljanju kmetij s stroji in raznimi priključki. Naglo širjenje
kmetijske mehanizacije po letu 1970 je očiten odraz preusmeritve zdomcev v smotrnejše naložbe prisluženih deviznih sredstev. Z zaposlovanjem
v tujini rešujejo agrarna območja vprašanje prenaseljenosti oziroma potencialne nezaposlenosti. Ker se z zaposlovanjem v tujini veča delež
aktivnega prebivalstva, je to do neke mere koristno tudi za širšo družbeno
skupnost. Zaposlovanje v tujini pa ne more biti edino sredstvo zaposlovanja odvečne delovne sile iz agrarnih območij. Spoznanje, da je problem
zaposlovanja prebivalstva potrebno reševati tudi na domačih tleh, so
začeli pri Lenartu izvajati z odpiranjem dislociranih obratov mariborske industrije. Ugodna lokacija in urejena zemljišča so spodbudila več
mariborskih podjetij tekstilne, lesne, kemične in kovinske industrije,
da zgradijo pri Lenartu nove obrate. Odpiranje novih delovnih mest
omogoča vračanje zdomcev, hkrati pa je najboljše sredstvo, da se nerazvito območje izkoplje iz gospodarske nerazvitosti.
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MIGRATION OF WORKERS ABROAD FROM THE BORDER
REGIONS OF LENART COMMUNE
Božidar K e r t
(Summary)
Employment of labour power abroad is a geographically characteristic
feature of border regions since it is tightly linked to other socio-economic processes of these districts. Although Lenart commune in Slovenske Gorice does not
directly border upon Austria a greater part of its territory lies within the ten
kilometre frontier zone. As many important international routes run across its
territory or adjacent areas they work as powerful collectors of migrant labour
power. Lenart commune, together with a major portion of Slovenske Gorice is
predominantly agrarian, more than one half of the population is supported b y
agriculture. Small and scattered landholdings, besides inadequate organization
of agricultural production highlights the fact that farming offers smaller scope
for economic growth than to neighbouring rural regions. Before 1970 there was
little possibility of finding work in industry, meagre transport facilities did
not bring the work sites of the industrial centres outside the commune within
easy reach. Considering the socio-economic indicators Lenart commune figured
high among the underdeveloped regions of Slovenia. The phenomenon of economic migrations from Slovenske Gorice to either more developed parts of
Slovenia or even abroad has been steadily gaining ground from the first post-war years onwards. However, it was only after 1963 that international agreements laid down the necessary conditions for organized employment abroad. It
has been estimated that in 1971 there were 969 inhabitants of Lenart commune
on temporary work abroad, i.e. approximately one third of the total working
population. The majority of them belonged to the economic migrations after
1964; the bulk of migrant workers came from those areas of the commune that
lie closest to the border (Zg. Sčavnica) and the ones that have little possibility
of providing people with employment (Cerkvenjak). The least tendency to seek
work abroad is shown in the regions of Lenart and Gradišče; the active population can get work in town, and furthermore, satisfactory traffic network makes
it possible for them to undertake jobs also in Maribor. The nine tenths of
migrant labour power works in the German Federal Republic and Austria. If we
try to group them according to the kind of work they were engaged in at home
we get the following estimation: farming population makes up 64 percent, 23
percent goes to miners and industrial workers while only another 3.5 percent
were employed in commerce and catering industry. 87 percent of the migrant
workers is under the age of 45 years and 51.3 percent under the age of 30.
Women workers predominate among younger migrants, male workers are more
numerous among the older.
With organized support of the broader social community the less developed
commune began to open new plants of textile, timber, chemical and metal
industry in the neighbourhood of Lenart. The increasing scope for employment
at home makes the come back of migrant labour power possible, moreover it is
the best way out of the economic underdevelopment of the commune.
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