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I. BEVEZETÉS 
 
2015-ben az európai médiában „migrációs válságnak” nevezett menekülthullám, az érkezők 

számának ugrásszerű növekedése, megrázta egész Európát. Itália különösen nagy kihívással 

volt kénytelen szembenézni, ugyanis az 1970-es évek óta tartó, majd a 2000-es évek második 

felétől egyre inkább fokozódó bevándorlás olyan mértékűvé vált, amely komoly kihívást 

okozott az ország számára és társadalmi feszültségekhez vezetett. A disszertáció a civil 

kezdeményezések fókuszba állításával vizsgálja a 2010–19-es időszakban az Olaszországba 

irányuló migrációt és ennek segítségével kíván átfogó képet alkotni az itáliai helyzetről.  

 

 Az olasz példa alapján a kutatás – többek között – arra a kérdésre keresi a választ, ha 

a nemzeti-politikai megfontolásokból hiányzik az integrációval foglalkozó stratégia, vagy csak 

részleges megoldásokat javasol, akkor a felmerülő és egyre mélyülő problémákat képes lehet-

e a civil szféra orvosolni és milyen módon tudja mindezt megtenni. 

 

A disszertáció célja, rámutatni arra, hogy a bevándorláspolitika során az integrációs 

törekvéseknek is kikerülhetetlenül fontos szerepük van. Bizonyítani szeretné továbbá, hogyha 

a döntéshozói szint migrációs politikája hiányos, vagy nem adekvát, a civil szféra még mindig 

képes a problémák (legalább részleges) enyhítésére. Mivel fontosnak tartom a téma tágabb 

keretben való elhelyezését, az ok-okozati relációk felvázolását, ezért a dolgozatomban a 

nemzetközi migráció integrációelméleti kereteit, az olasz migrációs trendeket és az arra adott 

politikai válaszlépéseket, illetve a társadalmi hatásokat is összefoglalom. Az olasz helyzet 

megértése nem lehet teljes egyes helyi kezdeményezések migrációban betöltött szerepének 

értelmezése nélkül. Az először lokális szinten jelentkező problémák és ezeknek a civil 

szervezetek általi kezelése új perspektívát kínál a már megismert összefüggésekhez. Az 

alulnézeti vizsgálódás az olasz migrációs helyzet mélyebb összefüggéseit, alaposabb 

megismerését is elősegíti és rámutat a helyi szinttől építkező beilleszkedési programok 

fontosságára. A doktori értekezés utolsó részében a civil szféra határozott, befogadás párti 

kezdeményezései kerülnek a fókuszba, amelyeknek tipológiájára is kísérletet teszek, illetve 

fontosabb (elsősorban) római civil szervezeteket is bemutatok, külön fejezetben, 

esettanulmányként foglalkozva a centro socialék működésével. Az utolsó fejezet e sajátosan 

olasz központok általános jellemzése után, egy konkrét helyi példát kiragadva, a római CSOA 

eXSnia közösségi tér működésébe is betekintést nyújt.  
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A disszertáció – az alapvető szekunder források feldolgozása mellett – primer 

forrásokon alapul, amelyet 2016 óta rendszeres olaszországi ösztöndíjas utak tettek lehetővé. 

A kutatás kiindulópontja és motivációja 2013-ban a római La Sapienza Egyetemen Campus 

Hungary ösztöndíjjal eltöltött félév volt. A helyi tapasztalatoknak, illetve későbbi 

témavezetőm, Dr. Tarrósy István migrációs kurzusainak köszönhetően kezdtem el az olasz 

migrációs helyzettel és a centro sociale jelenségével behatóbban foglalkozni. 2014 őszén újabb 

Campus Hungary ösztöndíj segítségével egy hónapra visszatértem az általam megismert római 

centroba interjúkat készíteni az önkéntesként dolgozó tanárokkal és az ott tanuló diákokkal. 

2016-ban hosszabb időt töltöttem Rómában Erasmus+ szakmai gyakorlat révén, amelynek 

keretein belül elkezdtem feltérképezni a civil szervezeteket és további interjúkat készítettem – 

többek között – a téma szakértőivel is. 2017 márciusától ismét Erasmus+ ösztöndíjjal folytattam 

a megkezdett kutatást, 2018-ban pedig Campus Mundi ösztöndíjjal tartózkodtam pár értékes 

hónapig Rómában. Doktori disszertációm utolsó szakaszához a Magyar Állami Eötvös 

Ösztöndíj nyújtott segítséget. Összesen közel majdnem 2,5 évet töltöttem Rómában tanulmányi 

és kutatási céllal. 

 

I.1. A témaválasztás indoklása  
 
A migráció a társadalomtudományi kutatásoknak és a mindennapi életnek egyaránt 

meghatározó, az utóbbi években fokozottan az érdeklődés homlokterébe kerülő kérdése. Olyan 

összetett jelenség, amelynek során egyes emberek vagy embereknek egy csoportja különböző 

okokból (migrációs döntés) rövidebb vagy hosszabb időre helyváltoztatást hajt végre. A 

migráció egyidős az emberiséggel: az országhatárokon belüli vagy azokon átnyúló vándorlás 

mindig is jelen volt, az élet részét képezte. Ahogy Tarrósy fogalmaz „a történelem lényegében 

vándorlások és vándorok története.”1  

A nemzetközi migráció országokon átnyúló vándorlás, amely két vagy több államot érint 

és amely folyamatban mindig van egy kibocsátó és egy befogadó ország, valamint lehetséges 

– egy vagy több – köztes állomás, amelyeket a tudományos diskurzus tranzitország néven 

emleget.2 A migrációs folyamat magába foglalja az egyik helyről való kivándorlást és egy 

másikra történő bevándorlás mechanizmusait, esemény- és hatástörténetét. Magában rejti a 

vándorlásnak a történetét, annak az eseményeit, az új helyen való letelepedést, a többségi 

                                                
1 Tarrósy István: Elméleti megfontolások a nemzetközi migrációs tendenciák megértéséhez. In: Tarrósy István – 
Glied Viktor – Vörös Zoltán (szerk.): Migráció a 21. században. Publikon, Pécs, 2016. 10. o. 
2 Ld. erről például L. Rédei Mária: Mozgásban a világ. A nemzetközi migráció földrajza. ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest, 2007. 20. o. 
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társadalommal való kapcsolat minőségét, a kapcsolatrendszereket, a befogadó társadalom 

viszonyulását az újonnan érkezőkhöz, a bevándorlók saját belső viszonyaiban történő változást, 

valamint a cél- és kibocsátó országok bevándorláspolitikájának aktuális alakulását is.  

A migráció jelenségét annak különböző jellemzői mentén pontosíthatjuk, árnyalhatjuk. 

Egyrészt beszélhetünk térbeli szempontból intern vagy extern vándorlásról, ami általában a 

gazdaságilag, technológiailag fejletlenebb, vidéki területekről (periféria) a fejlett, urbanizált 

területek felé (centrum) vonzza a népességet. A vándorlás felosztása történhet jogi szempontok 

mentén is, aszerint, hogy a személy érvényes papírokkal (regulárisan/legálisan) érkezik, illetve 

tartózkodik a célországban vagy pedig ezek nélkül, szabálytalanul (irreguláris/illegális 

bevándorló) vagy ezeknek az elegye, legálisan érkezik, de túltartózkódik.3 Csoportosítható 

időtartam szerint (lehet korlátozott vagy időszakos, tartós vagy folyamatos), a migrációs döntés 

alapján (önkéntes vagy kényszerített migráció) és a vándorlók száma szerint is (egyéni vagy 

csoportos).4 A migrációt kiváltó motívumok között a leggyakoribbként a munkakeresés, a 

vallási, etnikai vagy politikai okokból történő elvándorlás, illetve ezek komplexen összefonódó 

hálózata szerepel egyéb, például egyéni okokkal (kalandvágy) kiegészítve, ahol a különböző 

tényezők más-más hatással bírnak a vándorlás egészére. Az elsőre jelentéktelenebb okok is 

mélyreható változásokat okozhatnak, módosíthatják a migrációs tendenciákat. „A nagy, 

kvantitatív mérési eszközökkel jól nyomon követhető migrációs trendekben mutatkozó mikro-

tényezők lassú, nehezen mérhető, de feltartóztathatatlan társadalmi változásokat 

eredményeznek mind a kibocsátó, mind a befogadó társadalmakban. A migrációban szerepet 

játszanak push- és pull-faktorok is, azaz olyan elemek, amelyek a migránst az ország 

elhagyására késztetik és egy másik országba vonzzák. A képzett és képzetlen munkaerő 

migrációjában tapasztalható feminizálódás és az elit munkaerő mozgása (brain drain) hatással 

van a befogadó társadalmak középosztályaira és intézményrendszerére is, például a nevelés, 

egészségügy, kommunikáció, fogyasztás, életmód, kultúra és nem utolsósorban a tudomány 

alrendszereire.”5  

                                                
3 A köznyelvben és a szakirodalomban is előfordul az illegális migráció szóhasználata, de helyesebb az irreguláris 
megnevezés, hiszen a vándorlás nem bűncselekmény csupán szabálysértés, ha érvénytelen papírokkal vagy azok 
teljes hiányában történik. Maga a beutazás és tartózkodás mint magatartás lehet csak jogellenes, de a személy, aki 
végrehajtja nem. Vö. „illegális migráns” kifejezéssel. A kérdésről ld. még: Pólyi Csaba és Tarrósy István a 
Gazdasági Rádióban. http://gazdasagiradio.hu/vendeg/73678/ (Letöltés: 2015. január 25.)  
4 Ld. részletesen: Cseresnyés Ferenc: Migráció az ezredfordulón. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2005. 
22-23. o., L. Rédei Mária: i.m. 14-15. o., Hautzinger Zoltán – Hegedüs Judit – Klenner Zoltán: A migráció 
elmélete. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest, 2014. 5-21. o. 
5 Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): Nemzetközi migráció – Nemzetközi kockázatok. HVG-
ORAC, Budapest, 2008. 58-59. o., valamint ld. még Stephen Castles et al.: The Age of Migration. International 
Population Movements in the Modern World. Palgrave Macmillian, London, 2014. 28-29. o. 
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Az, hogy milyen volumenű migrációról beszélhetünk, korszakonként változó volt, a 

XX. század második felében (az 1960-1970-es években) Európában a munkaerő-migráció,6 és 

főleg a délről északra irányuló vándorlás volt jellemző, ami az 1980-as évektől kiegészült egy 

keletről nyugatra irányuló mozgással is, köszönhetően a kelet-európai rendszerváltásoknak. A 

hidegháború évei alatt a politikai menekültek mellett megjelentek a gazdasági-bevándorlók is, 

ami a század végén kiegészült a többnyire Dél-Amerika és Afrika térségéből származó 

környezeti menekültekkel.7 Maga az európai migrációs rendszer is szerves részét képezi egy 

globális migrációs struktúrának, amelyeknek a folyamatai kölcsönösen összefüggenek, illetve 

hatnak egymásra.8  

Arra, hogy a migráció problémája mikor vált világméretűvé, nincs konkrét dátum, de 

általában az 1980-as éveket szokás kiindulópontként megjelölni.9 Ekkor indult el az a folyamat, 

amelynek eredményeként Európa szembesült a határain egyszerre nagyobb számban megjelenő 

bevándorlókkal, akik a migráció további jelentős növekedését vetítették előre. Valójában, ha a 

Föld lakosságához mérten vizsgáljuk, a migránsok globális aránya nem változott olyan nagy 

mértékben: 2013-ról 2018-ra csupán egytized százalékot emelkedett.10 Ugyanakkor ez a közel 

250 millió ember, aki jelenleg vándor a világban, úgy is felfogható, mint egy képzeletbeli 

ország, amely a világ ötödik legnépesebb lakosságszámával rendelkezik.11   

                                                
6 Gondoljunk csak a Németország felé irányuló vendégmunkásokra. 
7 Ahogy Glied és Bumberák is megfogalmazzák a tanulmányukban: „A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, 
az ökológiai válság és környezeti szűkösség okozza az egyre égetőbb társadalmi feszültségeket a fejlődő̋ világban, 
a természeti katasztrófák, a kilátástalanság és a nyomor migránsok millióit lökheti az elöregedő̋ európai kontinens 
felé.” Vagyis egyre nagyobb lesz az ún. klímavándorok száma, akik a klímaváltozás, a különböző 
klímakatasztrófák és ezek következményeiként kirobbanó konfliktusok miatt úgy döntenek, hogy elvándorolnak. 
Erről ld. részletesen Glied Viktor – Bumberák Maja: Klímavándorlás, klímaigazságosság és a globális NGO-k 
Afrikában. Afrika Tanulmányok, 5. évf., 3. szám, 2011. 4-33. o. 
http://afrikatanulmanyok.hu/application/essay/993_1.pdf (Letöltés: 2018. augusztus 28.) 
8 Az ENSZ globális migrációs paktuma is ennek a globális struktúrának, folyamtegyüttesnek kíván egyfajta keretet 
alkotni. „This Global Compact [...] presents a cooperative framework addressing migration in all its dimensions 
[...] It fosters international cooperation among all relevant actors on migration, acknowledging that no State can 
address migration alone, and upholds the sovereignty of States and their obligations under international law [...] 
We learned that migration is a defining feature of our globalized world, connecting societies within and across all 
regions, making us all countries of origin, transit and destination.” Ld. minderről részletesen Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration https://www.un.org/pga/72/wp-
content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf (Letöltés: 2019. augusztus 10.) 
9 Ld. még Cseresnyés Ferenc: i.m.19. o. 
10 Az ENSZ adatai szerint míg 2013-ben a világ népességének 3,2 százaléka volt migráns, amely mintegy 232 
millió főt jelentett, addig 2018-ban 244 millióan, amely a világ lakosságának 3,3 százalékát teszi ki. Mohay 
Ágoston: A nemzetközi migráció jogi aspektusai, különös tekintettel a legális migráció szabályozására az Európai 
Unióban. In: Tarrósy István – Glied Viktor – Vörös Zoltán (szerk.): Migráció a 21. században. Publikon, Pécs, 
2016. 46. o. 
IOM World Migration Report 2018. https://www.iom.int/wmr/chapter-2 (Letöltés: 2019. augusztus 23.) 
11 Worldometers: Population by country. http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ 
(Letöltés: 2019. április 1.) 
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Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) legutóbbi jelentése alapján 

ugyanebben az évben (2018) közel 71 millióan kényszerültek arra, hogy üldöztetés, 

konfliktusok, erőszak vagy az emberi jogok megsértése miatt elhagyják otthonaikat.12 Mindez 

azt jelenti, hogy kényszerűségből naponta 37 ezer ember menekült el a hazájából, percenként 

pedig 25-en döntöttek úgy, hogy hátrahagyják addigi életüket és elvándorolnak otthonaikból.13 

Az ENSZ adataiból az is jól látszik, hogy bár a migránsok aránya a népességhez viszonyítva 

nem változott számottevően, de az elmúlt 20 év alatt az erőszakkal elűzöttek száma a duplájára 

nőtt.  

Ezt a változást 2014–2015-ben Európa is testközelből érezhette meg, a bevándorlók 

megjelenését legfőképpen tanácstalanság és félelem kísérte. Mindez összefonódott és részben 

oka is volt az addig széles körben elterjedt „multikulturális modell” válságának. Az egységes 

európai stratégia hiánya, a tehetetlenség és a hirtelen megjelenő, erőteljes migrációs nyomás, 

amellyel eddig ilyen formában nem igen kellett számolni, komoly problémák forrásává vált. A 

migráció megosztotta az európai politikai diskurzust és több törésvonal mentén is szembe 

állította egymással a kontinens országait. Bizonyos csoportok, főként a humanizmusra és a 

felvilágosodásra hivatkozva a menedéket kérők segítésére, míg mások a keresztény kultúra és 

Európa védelme érdekében a bevándorlók megfékezésére buzdítottak. A megosztottság európai 

szinten a nyugat-európai országok és Közép-Európa aspektusában, itthon pedig jobb- és 

baloldali politikai pártok között húzódott. 2015 után több európai kísérlet is volt, valamifajta 

egységes bevándorláspolitika, menekült stratégia kialakítására, de ezek nem jártak sikerrel, 

nem oldották meg a problémákat. Ehelyett folyamatos feszültségeket szültek mind nemzetközi, 

mind pedig belpolitikai szinten, és a migráció, valamint annak kezelése az Európai Unió 

válságzónájának egyik kiemelt területévé vált. Az Európába irányuló bevándorlás és az ezt 

kezelni kívánó uniós politikák, valamint az egyes tagállamok véleménye a migrációról sokszor 

eltérő, nem mutat egységes képet, miközben a nagy, nyugati befogadó országokban 

megsokasodtak a feszültségek a többségi társadalom és a bevándorlók között.  

Világosan látható, hogy a migráció mind nemzetközi, mind pedig egyes országok 

nemzeti politikáját erősen befolyásoló jelenség, amely önmagában is számtalan kérdést és 

problémát felvet, az ehhez kapcsolódó válságjelenségek, migrációs trendek, egyezmények, a 

menekültkérdés vagy akár az integráció ügye önmagában is lehetne egy-egy elemzés tárgya. 

                                                
12 UNHCR Global Trends 2018. https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-
2018.html (Letöltés: 2019. március 30.) Ld. még UNHCR Figures at a Galance. Statistical Yearbooks. 
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (Letöltés: 2019. március 20.) 
13 UNHCR Global Trends 2018. https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-
2018.html (Letöltés: 2019. március 30.) 
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Ráadásul a migráció egy olyan „forró téma”, amelyről a tegnap leírtak már nem biztos, hogy 

másnap is igaznak bizonyulnak, változékonysága okán a szakértők is csak dilemmák mentén 

tudják értelmezni a kérdést, amelynek hosszú távú vetületei így is könnyen válhatnak 

követhetetlen jóslatokká. Az, hogy az Európai Unió szintjén sikerülhet-e egy egységes 

migrációs politikát kialakítani, külön tanulmányt igényelne és ennek megválaszolására e 

disszertáció nem vállalkozhat. Ahogy arra sem, hogy a nemzetközi kapcsolatok vagy egyes 

térségpolitikai elemzések felé terelődjön az értekezés. 

A fent említett okok miatt jelen doktori disszertáció elsősorban országspecifikus és 

mikroszintű vizsgálódások elegyéből áll. Azonban az européer kontextus és Olaszország 

migrációs jelenségei szoros kölcsönhatásban vannak egymással, így bár az európai vetület 

mélyebb rétegei nem kerülnek bemutatásra, de utalások és hivatkozások szintjén mindvégig 

jelentkezik az értekezésben.  

2014–2017 között Olaszország is erős migrációs nyomásnak volt kitéve, amely az 

elmúlt két évben (2018–2019) – többek között az olasz politikai döntéseknek köszönhetően14 – 

már csökkenő tendenciát mutat.15 Ennek ellenére az utóbbi időben fokozódtak a társadalmi 

feszültségek és a valóban hatékony megoldások kevésbé jellemezték az ország mindennapjait. 

Miközben a politika elsősorban az irreguláris bevándorlást igyekezett szabályozni és a 

határokon kívül tartani, a társadalomban jelentkező problémákat kezeletlenül hagyta. Az egyre 

elmélyülő szakadékot a hagyományosan erős civil társadalom a probléma gyökerénél, helyi 

szinten próbálta csökkenteni. Az így létrejövő migrációval foglalkozó civil szervezeti réteg – 

általános jellemzőinek és különleges tagjainak a bemutatása, tevékenységük fókuszba állítása 

– olyan új, alulnézeti perspektívát ad, amelyből az olasz migrációs helyzetet eltérő 

megvilágításban vizsgálhatjuk: új nézőpontból, új elemek feltárásával a jelenlegi szituáció 

komplexebb megértésének lehetőségével.  

A cél kettős: egyrészről felhívni a figyelmet az integráció fontosságára és annak hiányából 

eredő problémákra, másrészről pedig alulról vizsgálódva, ezen szervezeteken keresztül képet 

alkotni az olasz migrációs helyzetről és a civil szervezeteknek ebben játszott szerepéről. 

Ha a migrációval foglakozó kutatásokat szemügyre vesszük, akkor azt is 

megállapíthatjuk, hogy sokkal inkább jellemzőek a jogi, rendészeti, migrációs politikai, 

szociológiai és demográfiai vagy regionális és közgazdasági elemzések, míg „[cs]ekély 

                                                
14 Ennek okai többek között a Gentiloni-kormány intézkedéseiben (pl. Orlando-Minniti törvény), majd pedig a 
kormánykoalícióba kerülő (és azóta már megbukott) Matteo Salvini vezette Liga bevándorlásellenes politikai 
programjában (pl. Sicurezza Bis) keresendőek. Ld. részletesen a III. fejezetben. 
15 http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105 (Letöltés: 2019. március 27.) Minderről ld. részletesen 
a III. és IV. fejezetben. 
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számban bukkannak fel a sajtót, a médiát és a civil szférát mint közvéleményt, a közbeszédet 

alakító szektort vizsgáló tanulmányok, kutatások.”16 Geopolitikai jelentőségéhez és a 

migrációban betöltött szerepéhez képest, Itália a hazai tudományos életben kevésbé áll az 

érdeklődés középpontjában, amely szintén a témaválasztás indokoltságát támasztja alá. A 

disszertációban a 2014-ben megkezdett, majd 2016 óta szisztematikusan egymásra épülő, 

elsősorban kvalitatív terepkutatások – helyi megfigyelések, interjúk, beszélgetések, valamint 

esettanulmány – elemzésével a különböző olasz civil kezdeményezések feltérképezésére, 

csoportosítására kerül sor, egy olyan aspektus rendszerezett bemutatására, amely eleddig az 

itthoni szakirodalomból hiányzott és a nemzetközi szakirodalomban is elenyésző mértékben 

jelent meg. Az olasz bevándorlás szereplőinek részletes vizsgálata, a migrációs kihívásokra 

adott válaszok sikeressége vagy éppen sikertelensége olyan példát szolgáltathat, amit a jelenlegi 

magyar helyzetre is lefordíthatunk, alkalmazható tapasztalatokkal vértezhet fel; akár a 

bevándorlás kezelése, akár a leszakadó nemzeti, etnikai csoportok integrációja terén. 

 

I.2. Kutatói kérdések és hipotézisek 
 

Célom, hogy miután a szükséges migrációelméleti kontextust meghatároztam, a téma kapcsán 

felmerülő, az alábbiakban közölt kutatói kérdésekre válaszokat keressek: 

• Miért szükségszerű integrációs politikáról is gondolkodni a bevándorláspolitika 

megalkotása során?  

• Milyen migrációs tendenciák jellemzik Olaszországot? Hogyan változott 2010 és 2019 

között az ország felé irányuló bevándorlás? 

• Milyen általános jellemzőket figyelhetünk meg a politikai szint migrációs stratégiájával 

kapcsolatban? A politikai válaszlépések milyen korrelációt mutatnak az olasz migrációs 

trendekkel?  

• Mennyire állja meg a helyét az a feltételezés, hogy az olasz nép nyitott, toleráns és 

befogadó társadalom? Asszimilációról, kirekesztésről vagy valamiféle köztes állapotról 

kell beszélnünk, ha a bevándorlók, olaszok és a politika kapcsolatát vizsgáljuk?  

• Milyen a bevándorlókat segítő civil kezdeményezésekkel találkozhatunk az országban? 

Hogyan lehet ezeket a civil kezdeményezéseket csoportosítani?  

                                                
16 Tóth Judit: Lehetne normatív a migrációs poltika? In: Hárs Ágnes – Tóth Judit (szerk.): Változó migráció – 
Változó környezet. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2010. 197. o. 
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• Ha a migrációs politikából hiányzik az integrációs politika, a civil szféra tudja ezt pótolni 

vagy ellensúlyozni? 

• Miért lehetnek fontosak a helyi intézkedések (attivismo civico) és ezek milyen jó 

példákkal szolgálhatnak? 

• A centro sociale hogyan illeszkedik a civil szervezetek sorába és milyen sajátos 

jellemzői vannak? Miért lehetnek fontosak a migráció okozta problémák kezelésében?  

 

Hipotéziseimet az alábbi pontokban fogalmaztam meg:  

 

• A kutatás kiinduló hipotézise az, hogy az olaszok nyitott, toleráns és alapvetően 

befogadó társadalomban élnek, amely politikai kultúrájuk elemeiben is tetten érhető. 

Azonban 2014 és 2017 között olyan mértékű bevándorlás jellemezte az országot, amely 

problémákat és feszültségeket hozott felszínre és erőteljesen megkérdőjelezte az olasz 

társadalom be- és elfogadó képességeit.  

• A mindenkori politikának fontos szerepe van a bevándorlás és következményeinek a 

kezelésében, az esetlegesen megjelenő problémák enyhítésében. Feltételezésem szerint 

az olasz döntéshozatali szint későn reagált a migráció okozta kihívásokra, hullámzó, 

hol megengedőbb, hol szigorodó törvényekkel, de alapvetően sikertelenül próbálta 

kezelni az országba érkező idegenek növekvő számát. Az ország bevándorláspolitikája 

a kezdetektől fogva elsősorban a migrációs nyomás feltartóztatásában és az illegális 

bevándorlás csökkentésében, országhatárokon kívül tartásában látja a megoldást (ld. a 

2017-es Minniti-Orlando törvény vagy 2018-tól a Salvini nevéhez fűződő 

intézkedéscsomagok). Hiányzik az egységes, komplex, hosszú távú állami 

bevándorláspolitika, amely képes lenne hatékonyan csökkenteni a meglévő és egyre 

erősödő feszültségeket. 

• Olaszországban a migrációs politikának nem szerves része az integrációs politika. 

Annak ellenére, hogy egy viszonylag fejlett állami befogadórendszerrel rendelkezik, 

ezek működése túlterhelt és elsődlegesen nem az integrációra fókuszál. 

• A társadalom szintjén megjelenő problémák, események civil válaszreakciót váltottak 

ki, létrehozva egy markáns, a bevándorlásból adódó problémákat kezelni kívánó civil 

szervezeti réteget, amelynek erős gyökerei vannak az olasz politikai kultúrában. A civil 

szervezetek a társadalom alsó szintjén, elsősorban lokálisan kezelik az olasz migrációs 

politikából többnyire hiányzó integrációt. 
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I.3. A kutatás módszertana 
 
A doktori értekezés, témájából adódóan, nem épülhet kizárólag szekunder források 

feldolgozására, fontos az empirikus adatok felhasználása, amelyek összegyűjtéséhez az adott 

résztémától függően, különböző kvalitatív módszereket alkalmaztam. A jobb érthetőség és 

átláthatóság érdekében a kutatás során használt módszereket táblázatba foglaltam (1. táblázat) 

és kiegészítettem az adott módszerrel vizsgált területtel is. 

A kutatási terv megvalósításának első szakaszában a szekunder források feldolgozása, 

a releváns szakirodalmak beépítése történt, hiszen ezek adják a disszertáció elméleti alapjait. A 

társadalomtudományi vizsgálódásokban az elméletnek és a megfigyeléseknek összhangban kell 

lenniük, ehhez pedig ismernünk kell az adott kutatási területet. Az első fontos lépések a 

nemzetközi migrációhoz kapcsolódó alapvető elméletek összefoglalása, az integráció 

kérdéskörének fókuszba állítása, az olasz migrációs trendek szintetizálása és az Olaszországba 

irányuló migráció általános jellemzőinek összegyűjtése, csoportosítása és elemzése voltak, 

amelynek révén a jelenlegi olasz helyzet is érthetőbbé vált. Ezt követte a civil szervezetek 

elméleti alapjainak a felállítása és a kurrens szakirodalmak feldolgozása. A szekunder források 

feldolgozásához hozzátartozott a különböző olasz és nemzetközi szervezetek jelentéseinek, 

elemzéseinek és statisztikáinak a részletes tanulmányozása is. A migráció, ezen belül is az 

Olaszországba irányuló bevándorlás, a társadalomtudományok népszerű és kutatott területe, 

ennek megfelelően kiemelkedően fontos volt az olasz és angol nyelvű szakirodalmak kritikus 

szemléletű elolvasása és az elméleti keretbe illesztése. Azonban az ország civil szervezeti 

szférája és azok migrációban betöltött szerepe már egy sokkal kevésbé dokumentált, ám annál 

izgalmasabb területe a nemzetközi migrációkutatásnak, amely megismeréséhez 

elengedhetetlenek voltak az empirikus tapasztalatok, az első kézből származó példák, a 

„mélyfúrások” és a terepen szerzett ismeretek.   

A primer források összegyűjtéséhez és elemzéséhez kvalitatív empirikus módszereket 

alkalmaztam: a terepkutatás különböző típusait, megfigyeléseket, interjúkat és esettanulmányt 

készítettem, valamint egyéb társadalomtudományi vizsgálódással, hólabdamódszerrel és 

kapcsolati háló elemzéssel is kiegészítettem a módszertani tárházat. Az alulról szerveződő 

kezdeményezések vizsgálata során kiemelt hangsúlyt fektettem azok legkülönlegesebb tagjára, 

a centro socialéra, ahol interjúkat és esettanulmányt, illetve egy konkrét példa bemutatását is 

elkészítettem. A központhoz kapcsolódó interjúkat megelőzte az eXSnia tanárok kapcsolati 

hálójának a feltérképezése, valamint hólabdamódszert is alkalmaztam, hogy további centro 

socialékhoz, más civil szervezetekhez és a téma szakértőihez is eljussak. 
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1. táblázat A kutatás során használt módszertan összefoglaló táblázata 

Módszertan A vizsgált 
terület 

I. Szekunder források olasz, angol és 
magyar nyelven: 

• szakirodalmak 
• elemzések 
• statisztikák 
• jelentések  

összegyűjtése és elemzése 

A nemzetközi 
migráció elméleti 
alapjai 
Integrációelméletek 
Migrációs trendek 
Civil szervezetek 
elméleti alapjai 

II. Primer források 
Kvalitatív empirikus módszerek: 
Terepkutatás (2016-2019): 

• megfigyelés 
       → teljes mértékben résztvevő 
megfigyelés 
       →megfigyelőként részt vevő 
       →részt vevőként megfigyelő 
       →teljes mértékben 
megfigyelő 
• interjú  

             → hálózatok feltérképezése  
             → hólabdamódszer 

• esettanulmány 

Az olasz civil 
szervezeti réteg 
feltérképezése 
 
A centro sociale 
jellemzőinek 
összegyűjtése, 
sajátosságainak 
elemzése 

Saját készítésű ábra. 

A terepkutatás a társadalomtudományok egyik gyakran használt módszere, amelynek 

segítségével a különböző jelenségek finom részleteit (például a többségi társadalom és a 

bevándorlók relációját), valamint az egyes folyamatokat (így a migrációt) és ezek változásait is 

alaposabban meg lehet ismerni, vagyis sokkal árnyaltabb és összetettebb vizsgálatot tesz 

lehetővé. A terepkutatással, mivel nem ad nagy populációt leíró eredményeket, olyan 

területeket tanulmányozhatunk, amelyeket csupán kvantitatív módszerekkel nem, vagy sokkal 

kevésbé lehet feltérképezni, így például a civil szervezeteket és szerepüket a migráció 

kezelésében. Ahogy Babbie is megemlíti,17 ez a vizsgálódási módszer alkalmas a különböző 

szervezetek (civil szféra), közösségek (bevándorlók), társadalmi világok és szubkultúrák 

(centro sociale) feltérképezésére is. A terepkutatás során az eszközök nem előre rögzítettek, azt, 

                                                
17 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2001. 344. o. 
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hogy az interjútól a megfigyelésig terjedő módszertani skálán mi a legcélravezetőbb technika, 

a vizsgált kérdés és a célcsoport határozza meg. Lehetséges egyetlen vagy akár több 

módszernek az együttes alkalmazása, de akár más és más válfaja is alkalmazható egy adott 

probléma különböző aspektusainak vizsgálatához, ahogy az e kutatás során is történt.  

A terepkutatásnak különböző paradigmái léteznek, a naturalista (etnográfiai) 

megközelítés a megfigyelt dolgok, jelenségek pontos és alapos leírását jelenti, míg az 

etnometodológia már fontosnak tartja a valóságon túl a jelenségek értelmezését, a mögöttes 

tartalom feltárását is. Az alapozott elmélet a megfigyelés során a közös mintázatok, témák és 

pontok feltérképezésével igyekszik konstrukciót alkotni. E paradigma szerint fontos, hogy a 

kutató folyamatosan önreflexív legyen, szkeptikusan és szisztematikusan használja a kutatási 

módszereket. Az intézményi etnográfia már azért gyűjt adatokat mikroszinten, hogy a 

makroszinten zajló társadalmi folyamatokat értelmezni tudja, míg a beavatkozás az érintettek 

részvételével, ahogy a neve is mutatja, a kutatás alanyainak intenzív bevonásával zajlik.18 A 

paradigmák közé tartozik a kiterjesztett esetelemzés módszere és az esettanulmány is, amelyről 

az alábbiakban lesz szó. 

A helyben szerzett ismeretek ki is tudnak emelni olyan jelenségeket (így a migrációhoz 

kapcsolódó társadalmi problémákat), amelyeket szekunder forrásokból vagy kvantitatív 

vizsgálatokból már ismerhetünk, vagy a már meglévő ismereteket konkrét példákkal alá is 

tudják támasztani. Ugyanakkor a kutató ezen vizsgálatokat és eredményeket mindig magán 

keresztül „szűri át”, vagyis „megbízhatósága” problematikus lehet. Mindehhez pedig szorosan 

kapcsolódik az etika kérdésköre: terepen dolgozó társadalomtudós gyakorta kerül kapcsolatba 

az általa vizsgált emberekkel, amely dilemmák elé állíthatja, ahogy például megtörtént az F-fel 

készült interjúmban is, amelyről a VI. fejezetben írok. A terepkutatás során a vizsgálatokban a 

feltételezések és elméletek szabadon változtathatók, átalakíthatók és ez a fajta rugalmasság igaz 

a módszer alkalmazására is, hiszen sokkal egyszerűbb „elindítani” egy ilyenfajta kutatást. 

Mindez pedig azt is jelenti, hogy könnyedén szolgálhat új koncepciók, elméletek vagy akár új 

kutatási irányok alapjául. Babbie szerint19 előny lehet, hogy anyagilag sokkal kevésbé 

megterhelő módszer, azonban, ha a kutatott terület külföldön van (jelen esetben 

Olaszországban), akkor az már sokkal több pluszköltséggel jár. A terepkutatások során a 

megfigyelést ajánlott rögzíteni, leírni (transzkriptálni), elemezni és a hallottakat folyamatosan 

reflexió tárgyává tenni, ahogy azt tettem én is például az interjúk során. „A megfigyelés terepe 

                                                
18 A különböző paradigmákról ld. részletesen Earl Babbie: i.m. 324-334. o. 
19 Earl Babbie: i.m. 344. o. 
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mindig kisléptékű,”20 amelynek során lehetőség van például hasonló funkcióval működő 

intézményeket megvizsgálni és összehasonlítani. Kutatási helyszínem (néhány kivételtől 

eltekintve) a római, bevándorlással foglalkozó civil szervezetek voltak, ahol rendszeresen 

készítettem jegyzeteket, hogy azokból rekonstruálhatóak és elemezhetőek legyenek az 

események, az időpontok és a jelenlévők. 

A terepkutatásnak több válfaja is létezik, e disszertációban egyrészről a megfigyelés 

különböző típusait alkalmaztam, amellyel természetes közegében térképezhettem fel a 

társadalmi életet.21 Ennek során pedig nemcsak értékes adatokat gyűjtöttem, hanem 

elméletalkotási folyamatokat is végeztem: egy konkrét példán (a centro socialén), illetve tágabb 

vonatkozásban a civil szféra lencséjén keresztül vizsgáltam az olaszországi migrációt. A 

megfigyelések során egy olyan összetett folyamatnak, mint a migrációnak és hatásainak a 

megértése volt a cél, amelynek a változásai nehezebben jósolhatók meg előre, ez pedig kihat a 

hipotézisekre is, cáfolhatja őket vagy megerősítheti, de teljesen újakat is eredményezhet.22 A 

civil szervezetek és a bevándorlás viszonyában is számtalan olyan elem van, amely 

terepkutatásokkal, megfigyeléssel sokkal hatékonyabban feltérképezhető. A migráció kapcsán 

vizsgálhatók23  

• egyrészről a különböző váratlan találkozások, interakciók;  

• a migránsok csoportjai: egyes csoportokon belüli vizsgálatok vagy csoportok közötti 

interakciók; 

• a bevándorlás szereplőinek és szervezeteinek a kapcsolatai, viszonyrendszerük;  

• a társadalom kisebb-nagyobb csoportjai (pl. települések, kerületek közösségei) 

• valamint a bevándorlás kapcsán kialakuló szubkultúrák, életstílusok és ezek 

viszonyrendszerei, többségi társadalommal való kölcsönhatásai. 

Az empirikus kutatással sikerült olyan változásokat személyesen is megtapasztalnom, mint 

például a 2013-as lampedusai hajókatasztrófa, a Baobab civil szervezet megszüntetése és más 

kilakoltatási esetek,24 amelyek mind-mind formálták a bevándorlás politikai és társadalmi 

képét, bizonyos hangokat felerősítettek, míg mások teljesen háttérbe szorultak. A helyi 

jelenlétnek köszönhetően érzékelhetővé váltak számomra a migrációval kapcsolatos 

                                                
20 Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 120. 
o.  
21 Héra Gábor – Ligeti György: i.m. 118. o.  
22 Ld. VII. fejezet. 
23 Lofland nyomán. John Lofland – Lyn H. Lofland: Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitatives 
Observation and Analysis. Belmont, CA, Wadsworth, 1995. 101-113. o. Idézi Babbie: i.m. 317. o. 
24 Mindezekről ld. a IV. fejezetben. 
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„dinamikai” változások, amelyek csupán a szekunder források tanulmányozásából nem 

rajzolódtak volna ki oly egyértelműen. 

A megfigyelés során általában fontos, hogy a megfigyelői szerepet is tisztázzuk: én a 

kutatásaim kezdetén a teljes mértékben résztvevő megfigyelői státuszt használtam, illetve a 

megfigyelőként részt vevőt, vagyis mindig jelen voltam például a centro sociale életében: 

kezdetben anélkül, hogy mindenki tudta volna, hogy kutatási céllal teszem, majd pedig 

kutatóként is. A különböző konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken, eseményeken 

többnyire teljes mértékben résztvevőként vagy résztvevő megfigyelőként voltam ott. Minden 

álláspontnak vannak veszélyei és nehézségei, de a két véglet a leginkább problémákat kiváltó 

terület: ha a kutató teljes távolságot tart, kívülállóként viselkedik, olyan mintha „marslakók” 

között tanulmányozná kutatott területét. Ha pedig vállalja a belemerülést a jelenségbe, könnyen 

azonosulhat a résztvevőkkel, így veszítve a tudományos távolságtartásból és objektivitásból.25  

Az, hogy a négy megfigyelői típus közül melyik a leginkább ideális, nem határozható meg 

egyértelműen, a kutató döntésétől függ. A saját álláspontom a kutatási területtel változott: 

ahhoz, hogy a centro működését jobban megértsem nekem is résztvevővé kellett válnom, míg 

a különböző eseményeken továbbra is megfigyelőként voltam jelen. A megfigyelés nehézségei 

közül, saját munkám során a legtöbb kihívást a távolságtartás-belemerülés egyensúlyának a 

megtartása jelentette, amely a téma érzékenységéből adódott: a hozzá kapcsolódó emberi oldal, 

a szenvedéssel és nehézségekkel teletűzdelt életutak. Kezdetben saját tapasztalatok híján nem 

volt egyszerű a hallottak valódi megértése, majd pedig komoly odafigyelést igényelt, hogy ne 

merüljek bele teljesen a jelenségbe és megtartsam a tudományos távolságot. A kutatás kezdeti 

szakaszában ennek az áthidalása komoly dilemmák elé állított, viszont szükséges volt, ahhoz, 

hogy igazán mélyen megértsem a migráció jelenségét, kellő tudományossággal és 

objektivitással kezeljem, miközben annak morális oldalát sem tévesztem szem elől.  

A migrációkutatásban a bevándorlók integráltságának a mérésére26 szokták az 

egohálókat használni, amelynek során az ego és az alterek elemzésével azt vizsgálják, hogy az 

egyén mennyire tudott beilleszkedni a társadalomba, milyen kapcsolatai vannak a többségi 

társadalommal, illetve a többi migránscsoporttal. Jelen kutatásban én nem ilyen típusú egohálót 

készítettem, hanem az eXSnia önkéntes tanárainak a kapcsolati hálóját térképeztem fel. A velük 

készült beszélgetések során külön megkértem őket, hogy állítsanak nekem össze egy-egy listát, 

                                                
25 Fred Davis „marsutazóként” és „megtértként” jellemzi ezt a két megfigyelési szerepet. Ld. Babbie: i.m. 321. o. 
26 Erről ld. pl. Feleky Gábor Attila – Vancsó Anna: Bevándorlók integráltságának vizsgálat kapcsolatháló-
elemzéssel. A spanyolországi kutatások tanulságai. In: Kováts András – Várhalmi Zoltán: A válaszhiányok 
kezelésétől a résztvevő megfigyelésig. Módszertani problémák a migrációkutatásban. ICCR, Budapest, 2014. 111-
140. o. 
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szervezetekről és szakemberekről, akiket érdemes lehet felkeresnem. Így alakult ki az a 

kapcsolati háló, amely segítette a további kutatásaimat és amelynek a kiindulópontja Bruna 

Iacopino, a centro önkéntes tanára volt. Az ő ismeretségein keresztül későbbi fontos 

interjúalanyaimhoz jutottam el: egyrészről önkéntesekhez, a centro tanáraihoz és a téma több 

fontos szakértőjéhez, másrészről pedig a bevándorlókkal készült interjúkat is ez a kapcsolati 

háló tette lehetővé. Az erről készült ábrát, illetve a kutatás részleteit az V. fejezetben elemzem.  

Kutatásaim kiegészítéseként használtam a hólabdamódszert is: beszélgetőpartnereimet, 

interjúalanyaimat megkértem, hogy ajánljanak más, általuk ismert civil szervezeteket, 

egyéneket, kutatókat, akik szerintük relevánsak lehetnek témám szempontjából.  

A különböző bevándorlással kapcsolatos eseményeken is találkoztam újabb szervezetekkel, 

szakértőkkel és kutatókkal, akikkel felvettem a kapcsolatot, amely ismét a hólabdamódszer 

hasznos alkalmazhatóságát erősítette meg. Earl Babbie a társadalomtudományi kutatások során 

a hólabdamódszert egy nem valószínűségi kiválasztási módszernek tartja, amely „helyénvaló, 

amikor nehézségekbe ütközik egy populáció tagjainak körülhatárolása”27, amely esetemben is 

relevanciával bír. A bevándorlással foglalkozó civil szervezeteknek van hivatalos, 

minisztériumok által működtetett honlapja, de ott többféle nyilvántartást is találhatunk. Ezek a 

listák nem teljesek, ugyanis nem minden alulról szerveződő kezdeményezés regisztrált, ahogy 

például a disszertációban szereplő CSOA eXSnia sem található meg rajtuk.28 Többek között 

ezen okból mind a kapcsolathálóknak, mind pedig a hólabdamódszernek fontos szerepe volt az 

empirikus kutatás elkészítésében. 

A primer források tanulmányozása során a kvalitatív terepkutatásoknak egyik alapvető 

formáját, az interjúkészítést is használtam. Solt Ottilia megfogalmazásában „mélyinterjúnak 

neveznek minden olyan kérdezést, amely standard kérdőív nélkül folyik, s magnóra kerül,”29 a 

célja pedig az anyaggyűjtés. Ez a módszer alkalmas arra, hogy aktívabban, kérdéseket feltéve 

gyűjtsünk empirikus tapasztalatokat, amelyek szélesebb rálátást biztosíthatnak egy adott 

témára. Ezáltal „belülről”, a cselekvők szemszögéből is lehet értelmezni a társadalmat: 

vizsgálni azokat a tudásokat, beszédmódokat és interakciókat, amelyek alapján az ember 

cselekszik. Ily módon sokkal gazdagabb, mélyebb és „puhább” adatok nyerhetők egy konkrét 

témán, jelen esetben a bevándorláson keresztül, új megvilágításba kerülhetnek a politika és a 

társadalom összefonódásai, feltárhat rejtett tartalmakat, beszédmódokat, interakciókat. A 

                                                
27 Babbie: i.m. 206. o. 
28 Erről részletesen írok az V. és VI. fejezetben. 
29 Solt Ottilia: Interjúzni muszáj. In: Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I-II. Beszélő, 
Budapest, 1998. 29. o. 
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módszer segítségével egy társadalmi probléma esetén (amilyen a migráció is) a vélekedés 

tapasztalati szintje, valamint e tapasztalatoknak az egyéni és kollektív szintjei vizsgálhatókká, 

összevethetőkké válnak.30 Az interjúkészítés előnye, hogy rugalmas és nyitott műfaj, amely 

(akárcsak a megfigyelés) megerősíthet, újra értelmezhet vagy éppen megcáfolhat korábbi 

feltételezéseket. Az interjú is hasonlít a kérdőíves kutatáshoz, mivel e műfaj során is kérdéseket 

teszünk fel, azonban soha nem olyan szigorú, általában félig strukturált beszélgetések 

jellemzik.31 A módszerhez kapcsolódó reflexióimról részletesebben írok a disszertáció V. és 

VI. fejezetében.  

 

Összesen 49 – interjú, beszélgetés, valamint megfigyelés – hanganyaga készült el, amelyek 

több tízórányi felvételt tesznek ki.32  

Az összegyűjtött empirikus forrásokat a jobb áttekinthetőség érdekében az alábbi módon 

különítettem el: 

 

1. A bevándorlókkal készült életútinterjúk, amelyek jól rámutatnak változatos társadalmi 

hátterükre, kivándorlásuk okaira, megérkezésük és ottlétük módjára. A téma érzékenysége 

miatt, az átélt traumák okán nehezen vállalkoztak arra, hogy leüljenek erről beszélgetni egy 

idegennel. A feladatot a nyelvi akadályok is megnehezítették, sokan nem beszéltek se olaszul, 

se angolul, egyéb közvetítő nyelv pedig nem volt. Szintén az interjú ellen szóló érv volt, és így 

megnehezítette a munkát, az illegális tartózkodás és az ebből fakadó félelem. Az elkészült 

életútinterjúk értékes elemét adják a disszertációnak, amelyek közül három teljesen különböző 

életút a doktori értekezésben is kibontakozik. Emellett jól rávilágítanak a centro sociale 

szerepére, működésére és a bevándorlók integrációjában játszott szerepére, amelyre a 

disszertáció VI. fejezetében térek ki részletesen.  

 

2. A centróban dolgozó önkéntesekkel, tanárokkal is készültek interjúk. Így első kézből 

szerezhettem információt a centro socialék történetéről, létrejöttük okairól, jelenlegi 

helyzetükről és működési területeikről. Ezeken túl mindannyian elmondták a saját 

motivációikat és meglátásaikat az olaszországi migrációs helyzetet illetően, valamint segítettek 

                                                
30 Minderről ld. részletesen Feischmidt Margit: Az empirikus kutatások kvalitatív módszereinek episztemológiai 
alapvetései. http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=829&tip=0 
(Letöltés: 2019. február 28.)  
31 Steinar Kvale: Az interjú. Bevezetés a kavlitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Műhely, Budapest, 2005. 
27. o. 
32 Az elkészült interjúk és beszélgetések összefoglaló táblázata a 3. mellékletben, a fontosabb eseményeké, 
amelyeken részt vettem a 4. mellékletben találhatóak.  
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felvenni a kapcsolatot más hasonló központokkal, ahol interjút készíthettem. Az ehhez 

kapcsolódó egohálókat a disszertáció V. fejezetében közlöm. A kutatóutak során több önkéntes 

és tanár tevékenységébe (nyelvórák, szervezési feladatok) is betekinthettem, amely 

megfigyelések értékes tapasztalatokkal gazdagították a disszertációt.  

 

3. Az összes általam az értekezésben részletesen ismertetett civil szervezettel megpróbáltam 

interjút készíteni, és a római civil szervezetek feltérképezése során is törekedtem a kvalitatív 

empirikus kutatás módszereit alkalmazni, hogy alaposabban megismerjem őket. A disszertáció 

elsősorban (néhány kivételtől eltekintve) a római vagy Rómában is központtal rendelkező 

szervezeteket veszi sorra, az V. fejezetében tipologizálásukra is kísérletet tettem. 

 
4. A kutatás során törekedtem arra, hogy a szakirodalmon alapuló politikai szint elemzését is 

empirikus tapasztalatokkal egészítsem ki, amihez szintén a kvalitatív terepkutatás módszereit 

választottam. Ezek elkészítése bizonyult a legnehezebbnek, ugyanis megszámlálhatatlan 

adminisztratív akadályba ütköztem. Azonban ezek a kutatási eredmények is árnyalták a csupán 

szekunder források adatait és a disszertáció – főként – III. fejezetének fontos elemeit adják.  

 

5. A terepmunka alkalmával készítettem interjúkat a téma szakértőivel, részt vettem 

konferenciákon, kerekasztal beszélgetéseken, ahol a megfigyelés módszerét alkalmazva szintén 

fontos információkat gyűjtöttem. A különböző eseményeken az informális beszélgetések, a 

kérdezés lehetősége szintén lényeges, a disszertációba szervesen beépült tudással gazdagított. 

Az elkészült interjúkat, illetve fontosabb eseményeket, konferenciarészvételeket a 

mellékletekben gyűjtöttem össze. 

 
 A több órányi empirikus hanganyagon és tapasztalatok összegyűjtésén és elemzésén 

kívül esettanulmányt is készítettem, amely a társadalomtudományi jelenségeket konkrét 

példával mutatja be. Ezzel a módszerrel lehetőség kínálkozik újabb összefügéseket feltárni és 

a téma még mélyebb megértését elérni. „Az esettanulmány fókuszában nem a kauzális viszony 

vagy az általánosítási szándék, hanem a jelentéstartalmak, jelentésalkotó folyamatok feltárása, 

illetve az egyedi, ritka események megértése áll.”33 A módszer alkalmas az új jelenségek vagy 

interdiszciplináris kutatási területek témáinak a feltárására is. Kovács Éva szerint „[a]z 

esettanulmányt készítő kutató a valóságot nem az adott terepen igyekszik megtalálni, hanem 

                                                
33 Takács Flóra: Az esettanulmány mint módszertan a szociológiában. In: Szociológiai Szemle, 27. évf., 1. szám 
2017. 127. o. 
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újrarendezi az összegyűjtött információkat, modelleket alkot belőlük, és azokon belül végzik el 

az értelmezési folyamatot.”34  

Az esettanulmány lehet leíró vagy magyarázó jellegű, a kutató törekedhet arra is, hogy csak az 

adott esetet értelmezze, vagy általánosabb elméleteket állítson fel. A módszer alkalmazása 

során általában, így e disszertációban is, a speciális esetek kiemelése a cél, nem a tipikusak 

bemutatása. Ugyanakkor az „esetelés”35 nem csupán adatgyűjtés, hanem az általános 

megállapítások felé is mutat és az elméletalkotással is összekötő eszköz.  

Az eseteknek több típusa is létezik, ahol az általánosítási logikának fontos része a kontextus is 

(a pozitivista szemlélettel ellentétben). Ezek alapján beszélhetünk:36 

• eseten belüli általánosításról, amely az orvosi diagnosztikához hasonlóan a tünetek 

alapján próbál beazonosítani; 

• „extrém esetekről”, ahol a látszólag eltérő, nem a sorba illeszkedő esetből vonhatunk le 

általános érvényű következtetéseket; 

• „kritikus esetről”, amikor az elmélet szerinti legtipikusabb eset vizsgálata során mégse 

válik bizonyíthatóvá a koncepció vagy pont a leginkább nem tipikus esetet választva sikerült 

bizonyítani az elméletet; 

• paradigmatikus eset során egy tipikus példát választva sikerült bizonyítani az elméletet, 

ez egyfajta illusztrációként működik;  

• a kiterjesztett esetelemzés módszer célja, hogy a már meglévő elméletek esetleges 

hiányosságait, hibáit felfedezze, így téve lehetővé annak javítását és módosítását.37 Ezen 

módszer feltételezi, hogy konkrét szakirodalmi ismeretekkel és elméletekkel rendelkezünk már 

azelőtt, hogy a terepmunka elkezdődött, vagyis nem gondolja azt, hogy az előzetes ismeretek, 

koncepciók torzítóan hatnak;38  

• a negatív eset módszerével olyan példát mutatunk be esettanulmányként, amelyre az 

elmélet nem bizonyul igaznak. 

E disszertációban egy „kritikus eset”, a civil szervezetek egy nem tipikus eleme kerül 

bemutatásra: a centro sociale általános jellemzőiről és egy példáról, a CSOA eXSnia központról 

a VI. fejezetben írok. 

 

                                                
34 Takács Flóra: i.m. 131. o. 
35 Takács Flóra: i.m. 126. o. 
36 Ld. részletesen Durst Judit előadása alapján. Takács Flóra: i.m. 128-129. o. 
37 A kiterjesztett esetelemzés módszere Burawoy és munkatársai nevéhez fűződik. Ld. Michael Burawoy et al: 
Etnography Unbound: Power and Resistance in the Modern Metropolis. Berkley, University of California Press, 
1991. 
38 Vö. az alapozott elmélettel. 



 21 

A módszertant bemutató rész lezárásaként – anélkül, hogy mélyebben elemeznénk – 

érdemes pár szóban a kvalitatív módszerek tudományos megítélésére is kitérni. A kvalitatív 

kutatási módszerek, képesek rendszerezett ismeretek előállítására és az objektivításra, mégis 

gyakorta a kvantitatív eredmények primátusa felé húz a tudományos élet. Annak ellenére is így 

van ez, hogy sokkal gyakoribb a két módszer elméleti és gyakorlati összefonódása. Ha vetünk 

egy pillantást a természettudományokra, akkor azt fogjuk látni, hogy ugyanúgy használják a 

kvalitatív kutatást is, amely gyakorta előfeltétele a kvantitatív módszerek alkalmazásának. 

Ahogy Kvale írja, egy adott kémiai vegyület kapcsán is először az összetevőinek a vizsgálatát 

(kvalitatív elemzését) szükséges elvégezni, hogy aztán az adott elemek kvantitását is meg 

lehessen határozni. Vagyis a két megközelítésmód általában kölcsönhatásban áll egymással. 

Természetesen a társadalomtudományoknak nem kell a természettudományi módszereket 

követnie, de ez a rövid gondolatmenet megcáfolhatja a kvalitatív kutatásra oly gyakran aggatott 

tudománytalan vagy kevésbé tudományos jelzőket.39 Az empirikus kutatásnak – ahogy arra már 

kitértem – vannak nehézségei, neuralgikus pontja, de ezek áthidalása nem lehetetlen feladat.  

Azt, hogy melyik módszer vagy módszerek elegye a legalkalmasabb, nagyban függ a 

választott kutatási témától. E disszertáció kapcsán, ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű 

információt és tudást lehessen alkotni a bevándorlókkal foglalkozó civil szervezetekről, 

szükségszerű volt az empíria gyűjtése és elemzése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Ld. még Steinar Kvale: i.m. 77. o. 
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II.  ELMÉLETI ALAPOK 
 
II.1. Migrációelméletek 
 
Jelen fejezet azt vizsgálja, hogy a tudományos gondolkodás milyen szempontok mentén 

rendszerezte a migráció komplex jelenségét. Ahhoz, hogy az integráció elméleti kereteit 

meghatározzuk és a disszertáció témája jobban érthetővé váljon, előbb a migrációelméletekről 

is szólni kell, még akkor is, ha e doktori értekezésnek nem célja, hogy ezen teóriákat részletesen 

bemutassa. 

A migrációs trendeket számtalan kisebb-nagyobb résztényező alakítja, ezért sem 

beszélhetünk a globális migráció nagy elméletéről. Az itt vázolt jelenségekkel a migráció 

rendszerszemléletű tudománya foglalkozik, amely egy viszonylag új terület, sokáig más 

diszciplínák segédtudományaként funkcionált és csak a 20. század második felétől 

beszélhetünk az interdiszciplináris migrációkutatás reneszánszáról.40 Habár ezen teóriák 

sokszor csak részeredményekkel szolgálnak, mégis közelebb visznek „a folyamatok, szereplők 

és kapcsolataik makro- és mikro-szinten rendszerszerű értelmezéséhez.”41 Az elméletek 

kapcsolatban állnak a munkaerőpiacokra és a mobilizációra vonatkozó teóriákkal is.42  

A migrációs döntés során mindig szerepet játszanak ún. pull és push tényezők, azaz 

olyan elemek, amelyek vagy kitaszítják (push) a bevándorlót a kibocsátó országából 

(legelemibb példája a munkanélküliség) és/vagy vonzzák (pull) a befogadó ország felé (pl. a 

jobb bérek). Ezek a tényezők lehetnek gazdasági vagy éppen nem gazdasági elemek is. A 

„taszítás és vonzás” elv követői az egyes országok nyeresége és vesztesége felől vizsgálják a 

migrációt.43 Fontos azonban megjegyezni, hogy a vándorlást több folyamat, különböző 

mértékben is befolyásolhatja, „ezért a migráció feltérképezését szokták a »fekete doboz« 

hatásnak” is nevezni.”44 

                                                
40 Ekkor a korábban elkülönült historikus és szisztematikus migrációkutatás közötti határ is egyre inkább 
elmosódott. Létrejöttek az első interdiszciplináris kutatási intézmények, amelyek már egyesítették a 
társadalomtörténeti, politikai, gazdasági, kultúrtörténeti, demográfiai, jogtudományi, szociológiai stb. kutatási 
eredményeket, „illetve ezeket a mindenkori kutatási témáknak megfelelően egyszer szupra-diszciplináris, másszor 
szub-diszciplináris perspektívába állították.” Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): i.m. 53. o.  
41 Tarrósy István: i.m.10. o.  
42 Ld. még Melegh Attila: Munkások vagy migránsok? Globalizáció és migráció a társadalomtudományi irodalom 
tükrében. In: Eszmélet, 16. évf., 62. szám 2004. http://www.eszmelet.hu/melegh_attila-munkasok-vagy-
migransok/ (Letöltés: 2019. június 20.) 
43 Ld. még Hárs Ágnes: A nemzetközi migráció néhány problémájáról. Szakirodalmi áttekintés. In: Szociológiai 
Szemle, 2. évf., 2. szám 1992. 123-124. o. 
44 L. Rédei Mária: i.m. 18. o. 
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Az elméletek egyik nagy csoportja a migrációs okokat és a vándorlás jelenségének 

magyarázatát keresi. Ezek közül vannak olyanok, amelyek pusztán a kiváltó okokkal indokolják 

a migrációt, míg mások annak folyamatszerű mivoltában látják a magyarázó erőt. Ezek alapján 

az alábbi táblázat (2. táblázat) sorra veszi a vándorlás okait kutató teóriákat: a neoklasszikus 

közgazdasági elméleteket (annak makro és mikro változatát), a Todaro-modellt, a migráció új 

gazdaságtanát, a szegmentált munkaerőpiac elméletet, a történelmi strukturális elméletet és a 

világrendszer-elméletet. Valamint kitér a migrációt mint folyamatot kutató társadalmi tőke és 

a kumulatív okok elméletére is. A táblázat jelzi a teóriák főbb jellemzőit is, amelyeket ebben 

az alfejezetben részletesen is elemzek.  

A teóriák másik nagy csoportja eltérő megközelítésből vizsgálja a vándorlást: annak a 

többségi társadalomra gyakorolt hatásai mentén elemzi a folyamatot, azt kutatja, hogy a 

társadalmi befogadás megvalósul-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. Az 

integrációelméleteknek a 2. táblázatban is látható négy típusát szokták elkülöníteni: az 

asszimilációt, az olvasztó-tégely asszimilációt (melting pot), a multikulturális modellt és a 

kizárás/kirekesztés/izoláció modelljét, amely magával hozza újból megjelenő irányzatként a 

neoasszimiláció igényét is. 

Az integrációs modellek magyarázatára külön alfejezetben (II.2.) térek ki. 
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2. táblázat A migrációelméletek összefoglaló táblázata 

 
A migráció okait kereső elméletek 

A társadalmi befogadás 
mértékét magyarázó 
integrációelméletek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiváltó 
okokkal 
magyará-
zó 
elméletek 

Neoklasszikus 
migráció 
elméletek 

→ neoklasszikus 
közgazdasági makro-
elmélet  
 
 
→ neoklasszikus 
közgazdasági mikro-
elmélet  

 
 

 
Nemzeti jövedelmek 
közötti különbségek 

 
 
Egyéni döntések  
Jövedelem 
előkalkuláció 
fontossága 
Humán tőke 
Egyéni hasznok 
mértéke 

 
 

 
 
 

Asszimiláció 
 

 
Chicagói iskola 
A bevándorlók részt 
vesznek és 
beleolvadnak a 
társadalmi életbe 
A beolvadás 
fokozatai és 
konfliktusai 
Park race-relations-
cycle modellje 
A befogadó 
társadalom szerepe 
 

Todaro-modell 

 
 
Váróterem-hipotézis: a 
város és a centrum 
területek – még ha 
nyomornegyedek is – 
összehasonlíthatatlanul 
jobb életfeltételeket 
biztosítanak 
A migrációs döntés 
gazdasági érvek 
mentén történik 

 
 
 
 
 
 
Olvasztó-tégely 

asszimiláció 

 
Nem egyoldalú 
beolvadás 
Kölcsönös hatások, 
amelyekből egy új, 
„vegyes” kultúra 
születik 
Részleges 
asszimiláció 
Támogató 
intézkedések 
Pozitív 
diszkrimináció 
Főleg az USA-ban 
 

A migráció új 
gazdaságtana 

 

 
A mikro környezet 
vizsgálata 
Cél a kockázatok 
minimalizálása 
A foglalkoztatási és 
bérkülönbségeken 
kívül egyéb migrációt 
motiváló tényezők is 
vannak 
Nem elégségesek a 
munkaerőpiaci 
politikák a migráció 
szabályozására 

 
 
 
 

 
 

Multikultura-
lizmus 

 
 
 
 
 

Nem történik 
beolvadás 
Minden kultúra 
egyenrangú 
egymással, nem 
kényszeríti a 
bevándorlót 
kulturális 
alkalmazkodásra, 
csupán a 
munkaerőpiaci 
integrálódásra és a 
közigazgatással való 
együttműködésre 
Európára jellemző 
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A szegmentált 
munkaerőpiac 
elmélet 

 
Össztársadalmi szintet 
vizsgál 
Kettős munkaerőpiac, 
amely a migrációt 
mozgatja 
Toborzás 
Szürke gazdaság 
A bérek javítása nem 
elégséges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kizárás/kire-
kesztés/izoláció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előző három 
integrációtípus 
tagadását vagy 
kudarcát jelenti 
Körkörös folyamatok 
Egyre súlyosbodó 
szituációk 
Neoasszimilációt 
sürgető hangok 
megjelenése 

 
 
 
 
 
A történelmi 
strukturális 
elmélet és  
világrendszer-
elmélet 

 
A migráció 
konzerválja a 
függőségi viszonyokat 
és az egyenlőtlenséget 
A migráció a pénzek 
és áruk vonalán, de 
azzal ellentétes irányba 
történik 
A nemzetközi 
struktúra határozza 
meg a nemzetközi 
kapcsolatok logikáját, 
amelyet a kapitalista 
piac alakít 
A migráció a politikai 
gazdaságtan politikai 
struktúráihoz és piaci 
dinamizmusaihoz 
igazodik 

 
 
 
 
 
 
 
A 
migráció 
folyamat-
szerű 
elméletei 

 
 
 
 
 
 

Társadalmi tőke 

 
A migráció hálózata, a 
legális és az illegális 
intézményes struktúrái 
befolyásolják a 
vándorlást 
A gátló migrációs 
politika a fekete piacot 
és a társadalmi 
ellenállást növelik 
A migráció 
önfenntartó és 
öngerjesztő folyamat 

 
 

Kumulatív okok 

 
A migráció okai 
sűrűek és összetettek 
Csupán intézményi 
szabályozással nem 
befolyásolhatók 

Saját készítésű táblázat Tarrósy István: Elméleti megfontolások a nemzetközi migrációs tendenciák megértéséhez 
c. tanulmánya és táblázata nyomán. 
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A neoklasszikus migráció elméletek az egyének és csoportok tekintetében az 

elvándorlás okait, tényezőit, valamint a migrációnak a kibocsátó és befogadó társadalomra 

gyakorolt hatásait vizsgálja. Az elvándorlás legfőbb okát a munkanélküliségben és az 

üldöztetés miatti elvándorlásban látják. Globális perspektívában a migrációt egy 

kiegyenlítődési mechanizmusnak tekintik, ahol az egyik oldalon a népesség, míg a másikon a 

fogyasztási javak, a tőke és a javadalmazás egyenlőtlen elosztása áll. A migráció 

egyensúlyelmélete szerint „a nemzetközi migráció végeredménye az erőforrások világszinten 

optimális allokációja.”45  

A hagyományos elméletek között léteznek makro- és mikroszintűek is. A neoklasszikus 

közgazdasági makro-elmélet a kivándorlás fő okát a nemzeti jövedelmek közötti különbségben 

látja. Azaz a migránsok gazdasági döntés miatt indulnak útnak: számba veszik munkaerőpiaci 

lehetőségeiket és életszínvonalukat. Tehát a legfontosabb push és pull tényezők a 

munkaerőpiacon és a bérszínvonalakban keresendőek, ezért ezen elmélet szerint a migráció 

politikai döntésekkel befolyásolható és szabályozható. Később ez a koncepció 

megkérdőjeleződött, ugyanis nem vizsgálta kellő alapossággal a kivándorlók döntési 

folyamatát, ami mögött sokkal több tényező, sokkal összetettebb hálózata áll. Ennek 

magyarázataként született meg a neoklasszikus közgazdasági mikro-elmélet, amely már egyéni 

beállítódásokat, családokat, kisebb közösségeket, a társadalomba való beágyazottságot, 

szaktudást, anyagi tartalékforrásokat és a célország befogadási hajlandóságát is vizsgálta. 

Ennek köszönhetően új tényekkel gazdagodott a migrációkutatás: felhívta a figyelmet a 

migrációs hálózatokra, a migrációban önálló csoportként részt vevő nőkre, az egyéni döntések 

mikro- és a meghatározó tényezők makroszintjei közötti áttételekre, illetve az állami 

szabályozás szerepére a folyamatban. A mikro-elmélet szerint a migrációt a jövedelem és a 

foglalkoztatottsági eltérések együttese váltja ki, de a makro-elméletektől eltérően a jövedelem 

előkalkulációjára nagyobb hangsúly kerül. Vizsgálja a humán tőkét, képzettséget, 

nyelvismeretet, szakmai tapasztalatot, ugyanis meglátása szerint ezek minél közelebb esnek 

egymáshoz a kibocsátó és befogadó országoknál, annál kisebb a migráció esélye. Az elmélet 

szerint a nemzetközi migráció mértéke az egyéni hasznok mértékétől függ és a 

munkaerőpiacokon kívül más piac nem gyakorol számottevő hatást rá. Ha a migráns úgy 

gondolja, hogy a befogadó országban egy pozitív környezet várja, ahol a kiadása, így a 

migrációs költségei is, gyorsan megtérülnek akkor nagyobb lesz az útra kelés valószínűsége. 

Éppen ezért az elmélet azt feltételezi, hogy ha egy ország csökkenti a bevándorlók 

                                                
45 Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): i.m. 65. o. 
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foglalkoztatási esélyeit, szigorúan szabályozza a migrációt és a kibocsátó országban hosszú 

távú fejlesztési programok születnek, akkor a nemkívánatos bevándorlás szabályozható. 

A neoklasszikus elméletek szintézisének tekinthető Michael Todaro modellje.46 Fontos 

megállapítása a váróterem-hipotézis. E szerint egy átlagos, tanulatlan, a városi élethez nem 

szokott bevándorló, nem a belvárosban, jól fizetett állásban fog dolgozni, hanem a külvárosi, 

munkanélküliek táborát fogja erősíteni, aki általában csak az illegális szektorban fog munkát 

találni.47 A várótermek a külvárosok szegregálodó negyedei, a bizonytalan egzisztenciával 

eltöltött idő, ahonnan könnyedén vezet az út „lefelé”, a teljes nyomorba, szélsőségekbe, 

kriminalizálódásba. Todaro mégis azt mondja, hogy mindennek ellenére a bevándorló döntése 

racionális, hiszen a vidékhez és a perifériához képest, a város és a centrum területek – még ha 

nyomornegyedek is – összehasonlíthatatlanul jobb életfeltételeket biztosítanak, mint a 

kibocsátó terület.  

Todaro modelljével kapcsolatban megfogalmazódtak kritikák is, amelyeket a neoklasszikus 

modellekre szintén igazak: az elvándorlásban nem biztos, hogy kizárólag gazdasági 

szempontok döntenek, ahogy a migránsok sem azonos séma alapján gondolkodnak, hanem 

heterogén társadalmi csoportként, különböző érvek mentén. A kritika szerint az is 

megkérdőjelezhető, hogy a bevándorlók tudatos gazdasági döntést hoznak, ehelyett sokkal 

valószínűbb, hogy nem ismerik a célterület foglalkoztatási és jövedelmi viszonyait. 

A migráció új gazdaságtana meghaladja az eddigi elméleteket és fontosabbnak tartja a 

család, a háztartás, a kisebb közösségek (mikro környezet) termelési és fogyasztási szokásainak 

a vizsgálatát. Az elmélet a családokat és háztartásokat állítja a középpontba és azt gondolja, 

hogy a helyi foglakoztatás és a nemzetközi migráció nem zárja ki egymást: minden család 

szeretné a kockázatot elosztani és minimalizálni, ezért általában mindkét jövedelemforrást (a 

helyit és a nemzetközit is) kiaknázza. Bizonyos családtagok külföldre mennek dolgozni, míg 

mások otthon maradnak és kezdetben, amíg szükséges, ők támogatják a külföldön élőt. Ha 

pedig a kivándorló munkát talál, hazautalásaival immáron ő fogja segíteni az 

otthonmaradottakat, ezzel pedig ki tudják küszöbölni a kibocsátó országban jelentkező 

gazdasági nehézségeket és a szociális ellátórendszer hiányait. Az elmélet szerint amennyiben a 

hazai bérek és jövedelmek kismértékben nőnek, az nem a migráció csökkenéséhez, hanem 

növekedéséhez fog vezetni, hiszen könnyebben finanszírozható a kivándorlás, amelybe megéri 

                                                
46 Michael P. Todaro: A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. 
American Economic Review. Vol. 59. No. 1. 1969. 138-148. o. 
47 Kutatott városomnak, Rómának is léteznek ilyen negyedei pl. Centocelle vagy a városszéli roma telepek, ld. az 
egyik „leghíresebbet” Camping River néven. 
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befektetni, mivel nagy valószínűség szerint jobb megélhetést fog biztosítani. Ha a társadalom 

alsó és szegényebb rétegei kimaradnak az életszínvonal javulásából, az szintén migrációt 

generálhat, ha pedig a középrétegek gazdasági helyzete romlik, akkor ők fognak a kivándorlás 

mellett dönteni. Az elmélet azt is megállapítja, hogy nem kizárólag a bérszínvonal és a 

foglalkoztatás különbségei motiválják a migrációt, hanem más feltételek, mint például a piacok, 

a karrier, a jövőbeli kilátások, az életszínvonal javulása, a fogyasztási javak bősége, a szociális 

ellátások is közrejátszanak, de a kivándorlás célja legfőképpen a kockázatok csökkentése. 48 A 

migráció új gazdaságtana arra is rámutat, hogy a migráció befolyásolása egy jóval összetettebb, 

összehangoltabb intézkedéssorozatot kíván, nem elég a munkaerőpiacot befolyásoló politika.  

Ide kapcsolódón még meg kell említeni a szegmentált munkaerőpiac elméletet is, 

amely (ahogy az a koncepció nevében is benne van) többrétegű munkaerőpiacot feltételez: egy 

primer, magas jövedelmet adó, előrejutást biztosító, legálist és egy alacsony jövedelmű, 

alacsony presztízsű, ám szintén legális szektort. Amíg az első színtéren munkaerő túlkínálat, 

addig a másodikon kínálathiány van, a nemzetközi migrációt pedig ez a különbség mozgatja: 

az alacsony presztízsű szektorba munkaerőre van szükség, amit a munkáltatók toborzással 

oldanak meg. A bevándorló pedig él ezekkel a lehetőségekkel, hiszen azt feltételezi, hogy egy 

ideiglenes és javítható társadalmi státuszba fog kerülni, ahonnan lesz lehetősége feljebb lépni. 

Az elmélet meghaladja azt a nézetet miszerint a migrációt a bérkülönbségek mozgatják: ez nem 

szükséges és nem elégséges feltétel, sokkal fontosabb, hogy ebben a helyzetben a bevándorló a 

társadalmi státuszának javítását látja, a munkákat csak átmenetinek tekinti, és ezért elfogadja 

annak kedvezőtlen feltételeit is.49 Így a munkáltató alacsonyan tudja tartani a béreket, hiszen a 

munkára mindig lesz új jelentkező, aki elvégzi azok helyett is, akik nem értenek egyet a 

kondíciókkal. A koncepció hangsúlyozza, hogy csupán a bérek javításával nem befolyásolható 

a bevándorlás.50 A teória felhívja arra is a figyelmet, hogy ott, ahol a bevándorlók zárt, enkláve-

szerű társadalmi csoportokat alkotnak, gyakorta kialakul egy harmadik, szürke gazdaság, amely 

további bevándorlást gerjeszthet.51 Ez az elmélet is számtalan bírálatot kapott: kritizálták azért, 

mert a migráció nem csupán toborzás miatt folyik, hanem magától is, bírálták a munkaerőpiac 

önkényes felosztásáért, valamint azért, mert a harmadlagos munkaerőpiac feltételezése sem 

magyarázza kellően a munkaerő kereslet, kínálat és migráció összefüggéseit.52  

                                                
48 Hautzinger et al.: i.m. 28-29. o. 
49 Ld. még Cseresnyés Ferenc: i.m. 32-33. o. 
50 „A migráció, mint a fejlett társadalmak folyamatos bevándorló munkaerő iránti igényére adott válasz állandó, a 
posztindusztriális gazdaság integráns strukturális eleme, ezért a bevándorlás nem befolyásolható jelenlegi 
gazdasági rendszer átfogó reformja nélkül.” Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): i.m. 72. o. 
51 Vö. az ázsiai bevándorlók Európában. 
52 Ld. részletesebben Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): i.m. 72. o. 
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A történelmi strukturális elmélet és a világrendszer-elmélet szerint a migráció a fejlődő 

világban a kapitalista piac társadalomalakító hatásának köszönhető. A teória a marxista 

politikai gazdaságtanban gyökerezik és főleg a függőségi elméletre alapoz, amely szerint a 

migráció a gyarmatosítás öröksége és fenntartja a dependenciát, miközben konzerválja az 

állapotokat (a gazdag Nyugat még gazdagabb lesz, miközben a fejletlenebb világban a vissza- 

és lemaradottságot növeli). A migráció a pénzek és áruk vonalán, de azzal ellentétes irányba 

történik: a tőkeberuházás népességet szabadít fel a fejlődő világban, akik a perifériáról a 

centrum területei felé fognak mozogni. Leegyszerűsítve az is mondható, hogy a volt 

gyarmatterületek felől a gyarmattartók felé irányul a migráció. Az 1970-es és 1980-as években 

a történelmi strukturális elméletet a világrendszer elmélet váltja fel, amely Immanuel 

Wallerstein nevéhez fűződik. E teória szerint nem az egyes államok, hanem a nemzetközi 

struktúra határozza meg a nemzetközi kapcsolatok logikáját, amelyet pedig a globális 

kapitalizmus keretei alakítanak.53 

 

Az eddig említett elméletek mind a migráció kiváltó okaival foglalkoztak, a következők azt 

magyarázzák, hogy mitől folytatódik a vándorlás, mi az, ami fenntartja a folyamatot. 

Az első idetartozó elmélet a társadalmi tőke elmélete. E koncepció szerint a nemzetközi 

migráció mindaddig folytatódni és növekedni fog, amíg különösebb nehézségek nélkül lehet a 

kivándorlás mellett dönteni. E szerint az elmélet szerint sem mutat különösebb összefüggést a 

migráció a bér-, valamint foglalkoztatottsági különbségekkel, hatásai csak áttételesen érződnek. 

Minél inkább fejlettebb a migráció hálózata, a legális és az illegális intézményes struktúrái, 

annál inkább függetlenné válik az egyéni és strukturális tényezőtől. Ezért nehéz kormányzati 

döntésekkel befolyásolni a migrációt, hiszen pont ezekre a hálózatokra nem terjed ki az 

ellenőrzés, illetve mindig lesznek kivételes esetek (családegyesítés, menekültstátusz), 

amelyeket kevésbé lehet hatékonyan kontrollálni. Mivel a migráció profitja mind a keresleti, 

mind a kínálati oldalon nő, ezért a represszív kormányzati intézkedések csak társadalmi 

ellenállást és a feketepiac erősödését idézik elő, de a politikai-humanitárius intézkedések is, 

például a családegyesítés elősegítése, a migrációs hálózatokat fogják erősíteni.  

Ez az elmélet a migrációt önfenntartó és öngerjesztő folyamatként határozza meg, ahol a 

kapcsolati hálók megléte csökkenti a migráció költségeit és kockázatát, intézményesülésével 

pedig egyre több embernek lesz elérhető. 

                                                
53 Immanuel Wallerstein: Bevezetés a világrendszer-elméletbe. L’Harmattan Kiadó – Eszmélet Alapítvány, 
Budapest, 2010. 
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A kumulatív okok elmélete szerint a migráció okai olyan sűrűek és összetettek, hogy 

csupán intézményi szabályozásokkal nem befolyásolhatóak. Így azon intézkedések, amik a 

bevándorlást korlátozni, a belső munkaerőpiacot pedig erősíteni akarják, lényegében 

hatástalanok maradnak. Az alacsony státuszú munkakörök, a többségi társadalom „megvetése” 

okán, a bevándorlók monopóliumává válnak és újabb külföldi munkaerőigényt generálnak. Az 

elmélet szerint a bevándorlás állandósulásához hozzájárul a migrációs hálózatok fejlődése, a 

vándorlás kockázatának és költségeinek lecsökkenése és az, hogy mindenki számára elérhetővé 

válik.  

A kiváltó okok és a folyamatszerű elméletek mellett a migrációkutatásban is egyre 

fontosabb teret nyertek az integrációelméletek.  

 

II.2. Integrációelméletek 
 
A migrációelméletek kiegészítő vagy részelméletei közé tartoznak az integrációelméletek, 

amelyek többnyire a konfliktus-, verseny- vagy kooperációelméleteken nyugszanak. A 

bevándorlók integrációja már az 1920-as években megjelent az amerikai 

társadalomtudományokban. A klasszikus asszimilációs elméletek egészen az 1960-es évekig a 

bevándorlók teljes asszimilációját látta a folyamat végső céljaként, ezt tartotta ideálisnak.  

Ha integrációelméletekről beszélünk, akkor elsőként a chicagói iskola képviselőit, 

Robert Ezra Parkot és Ernest Burgess-t kell, hogy kiemeljük.54 Ők az amerikai bevándorlók 

tanulmányozása során úgy látták, hogy a migránsok és a többségi társadalom óhatatlanul több 

fronton is kapcsolatba kerülnek egymással, amely azzal a következménnyel jár, hogy az eleinte 

gazdasági, haszonelvű és formális együttműködés a kulturális és egyéni asszimiláció felé 

mozdul el, vagyis a bevándorlók óhatatlanul is egyre inkább részt vesznek és beleolvadnak a 

társadalmi életbe. Az elmélet a beolvadást fokozatosan képzeli el, de a harmadik generációra 

teljesen megvalósuló asszimilációval számol. 

                                                
54 Martin Bulmer: The Chicago School of Sociology: Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological 
Research. University of Chicago Press, Chicago, 1984.  
Pfening Viola: Asszimiláció vagy kirekesztettség? – A bevándorlók beilleszkedését magyarázó modellek. In: 
Bottlik Zsolt – Czirfusz Márton – Gyapay Borbála – Kőszegi Margit – Pfening Viola: Társadalomföldrajz, 
területfejlesztés, regionális tudomány. ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2012. 11-27. o. 
http://www.regscience.hu:8080/jspui/bitstream/11155/126/1/tarsadalomfoldrajz_2012.pdf  
(Letöltés: 2019. március 27.) 
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Park a későbbiekben – tovább fejlesztve korábbi Burgess-szel közös elméletét – megalkotja a 

race-relations-cycle modellt,55 amit magyarul talán az „etnikai váltóverseny” elnevezéssel 

lehetne a legtömörebben leírni. 

• Ennek első lépése a bevándorló és a többségi társadalom első találkozása, amely még 

békés és elsősorban információszerzésről szól. A migráns ebben a periódusban a saját, 

biztonságos etnikai közegében él, ott talál munkát és oda korlátozódnak kapcsolatai is, 

így felkészülhet a „versenyfutásra”. 

• A második szakaszban elkezdődik a verseny, vagyis már kilép korábbi, nyugalmi 

zónájából és megjelennek az első konfliktusok és „versenyfutások” a magasabb 

presztízsű munkáért vagy jobb lakhatásért. Ehhez pedig alapvető követelmény a 

nyelvelsajátítás, ami nélkül nem tud saját kis etnikai zónáján túllépni vagy sikeresebb 

társadalmi pozícióba jutni.  

• Az elmélet harmadik lépcsőfoka az akkomodáció, amikor a bevándorló megállhat 

pihenni, mivel sikeresen átvette a többségi társadalom viselkedési formáit, 

alkalmazkodott és felfelé irányuló társadalmi mobilitás is létrejött (így átadhatja a 

stafétát másnak a versenyben). Park úgy vélte, hogy ez a folyamat automatikusan 

bekövetkezik, de a későbbiekben több kutató is rávilágított arra, hogy ha a konfliktus 

időszakában nem sikerül a migránsnak a beilleszkedés, akkor marginalizálódás fog 

bekövetkezni (elbukja a versenyt). Az elméletből az is jól kirajzolódik, hogy a 

nyelvelsajátításnak elemi fontossága van. 

• A negyedik fázisban bekövetkezik az asszimiláció, eltűnnek az etnikai sajátosságok, a 

bevándorló átveszi a többségi társadalom kultúráját és identitását is (célba ért). 

Az elmélet angol elnevezésében benne van a ciklikusság is, amely utal arra, hogy a folyamatban 

az utolsó szakaszig váltják egymást a verseny és nyugalmi időszakok (akárcsak egy 

váltófutásban), illetve az is beleérthető, hogy sikertelenség esetén a bevándorló bármikor 

visszakerülhet a startvonalra. Fontos kiemelnünk, hogy az asszimilációra való törekvés sokszor 

nagyon erős a kisebbségi létben lévők között, hiszen ezt látják egyetlen megoldásnak. Az 

Amerikai Egyesült Államok történelme során a WASPM (fehér, angolszász, protestáns, férfi) 

kultúra volt az egyik ilyen nagy asszimiláló közösség, amely hosszú évszázadokon keresztül 

meghatározó volt az élet szinte összes területén.56 

                                                
55 Robert Park: Race and Culture. In: Everett Cherington Hughes et al.: The Collected Papers of Robert Ezra Park 
Glencoe: The Free Press, New York, 1950. 
56 A témáról ld. részletesen Frank Tibor: Amerika világai. Angol-amerikai történelmi tanulmányok. Gondolat 
Kiadó, Budapest, 2018. 
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A chicagói iskola kutatásait a későbbiekben többen bírálták, mivel túlságosan leegyszerűsítette 

a társadalomban zajló folyamatokat és elhanyagolta a befogadó társadalom szerepét és hatását 

a folyamatban. Park elméletét követően több új teória is született, amelyek azonban már nem 

látták a beolvadást elkerülhetetlennek és a többségi társadalom oldaláról is fontosnak tartották 

a folyamat vizsgálatát. Louis Wirth arra jutott, hogy Park modelljében az akkomodációs fázis a 

végső állomás, hiszen az asszimiláció az esetek többségében nem valósul meg. Wirth a gettó 

jelenségével kapcsolatban is előremutató megállapításokat tett.57 

Ronald Taft elméletében már kihangsúlyozta azt is, hogy a befogadó társadalomnak is 

szerepe van a beolvadás folyamatában.58 Alapvetően háromfajta asszimilációt különböztetett 

meg: az interakciókon alapuló asszimilációt, amelynek során két csoport úgy hasonul 

egymáshoz, hogy a bevándorló részben meg tudja tartani saját identitását. A pluralisztikus 

asszimiláció során többes identitás alakul ki, míg a teljes beolvadás Park modelljén alapul. Taft 

a folyamatot hét szakaszra osztotta fel: 

• A kulturális tanulásra, melynek során a bevándorló megtanulja a nyelvet és a helyi 

kultúrát 

• Létrejönnek az első kapcsolatok és kialakul a befogadó országgal kapcsolatos pozitív 

attitűd 

• A kibocsátó országgal és etnikummal egyre elutasítóbbá válik a bevándorló, miközben 

a befogadó társadalomhoz folyamatos közeledés figyelhető meg 

• Megtörténik az akkomodáció, amely során már különböző társadalmi szerepeket is 

elvállal a migráns, de azonosulás még nincs a többségi társadalommal 

• Megjelenik a befogadó közösség bizalma és elfogadása  

• Identifikáció 

• Teljes azonosulás a normák szintjén is 

Taft elméletéből már kirajzolódik, hogy a befogadó csoportok és azok nyitottsága is szükséges 

a bevándorlók beilleszkedéséhez. 

Samuel N. Eisenstadt kutatásaiban már azt állította, hogy az asszimiláció egy kétoldalú 

folyamat, szükséges hozzá a befogadó társadalom aktív részvétele is.59 

Milton M. Gordon amerikai szociológus is felismerte azt, hogy a célország társadalmának 

kikerülhetetlen szerepe van az inklúzió során, hiszen fontos, hogy a bevándorlóknak 

                                                
57 Pfening Viola: i.m. 15-16. o. 
58 Ronald Taft: A Psychological Model for the Study of Social Assimilation. Human Relations, Vol. 10. No. 2. 
1957. 141-156. o. 
59 Ld. részletesen Pfening Viola: i.m. 17. o. 
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hozzáférést biztosítson az intézményekhez és megnyissa az utat a társadalmi, gazdasági 

felemelkedésük előtt. Gordon elméletében a beilleszkedésnek a két fontos pontja a társadalmi 

réteghez tartozás és az eltérő etnikai jelleg.60 Szerinte a leendő sikeres integráció feltétele az, 

hogy a második pont, azaz az etnikai jelleg ne legyen túl erős, ne jöjjön létre másodlagos 

kisebbség. Ő az asszimiláció hat fázistát különbözteti meg: 

• Akkulturáció, melynek során a bevándorló elsajátítja a kulturális viselkedésmintákat 

• A strukturális asszimiláció során a migráns bekapcsolódik az intézmények működésébe 

az interetnikus kapcsolatok révén 

• Általánossá válik a különböző etnikumok közti házasság 

• Identifikáció 

• Attitűdasszimiláció, az előítéletek lebontása 

• Viselkedéselfogadási beilleszkedés, megszűnik a diszkrimináció 

• Civil asszimiláció, nincs hatalmi harc, érdekkonfliktus 

Gordon értelmezésében a strukturális asszimiláció a kulcselem, ha ez megvalósul, akkor a 

beolvadás többi lépcsőfoka is bekövetkezik. Azonban elmélete felhívja arra is a figyelmet, hogy 

a bevándorlók az asszimiláció során gyakorta rekednek meg az első szinten, amely párhuzamos 

társadalmak kialakulását eredményezi. Gordon teóriájában kiemelkedik a befogadó társadalom 

magja (WASPM) és a bevándorlók erőviszonya közti különbség, valamint jelzi a 

diszkrimináció problémáját is. 

Az 1960-70-es évek során Európában is megjelentek a bevándorlók beilleszkedését 

vizsgáló elméletek. Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny egyértelmű különbséget tett az 

integráció és az asszimiláció fogalma között. Meglátása szerint a beilleszkedés első lépcsőfoka 

a strukturális integráció, amely a munkaerő-piaci és politikai integrációt jelenti. Az 

asszimilációt pedig a befogadó társadalom kultúrájával való azonosulásként értelmezte, amely 

nem valósulhat meg a sikeres inklúzió nélkül.61 A vizsgálatok arra is kitértek, hogy a 

strukturális integráció az esetek többségében együtt jár az ún. alárétegződés folyamatával, 

amely során a migráns a képzettségének nem megfelelő, annál alacsonyabb munkát vállal.62 A 

sikeres társadalmi integráció akkor történik meg, ha a bevándorló szakmai és anyagi 

felemelkedése megvalósul. Hoffmann-Nowotny a hatalom, az egyenlőtlenség és a társadalmi 

rétegződés középpontba állításával arra a kérdésre kereste a választ, hogy a befogadó 

                                                
60 Milton M. Gordon: Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins. Oxford 
University Press, New York, 1964. 
61 Pfening Viola: i.m. 19. o. 
62 Ld. még Cseresnyés Ferenc: i.m. 12. o. 
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társadalom hajlandó-e megnyitni a felemelkedés lehetőségét a bevándorlók előtt. Elméletével 

rámutatott az idegengyűlöletre, az idegen munkavállalók elleni elutasító magatartásra is. 

Az asszimiláció kapcsán meg kell említenünk Hartmut Esser német szociológust, aki az 

inklúzió folyamatát három fő állomással írta le: a hasonulás folyamatával (akkulturáció), a 

hasonlóság, majd pedig az egyensúly állapotával.63 

Ulrich Tolksdorf a bevándorló kulturális beolvadását több szakaszban gyűjtötte össze: 

az első a kulturális sokk állapota, ilyenkor a bevándorló idegennek és izoláltnak érzi magát. 

Ahogy megtanulja a nyelvet kezd kialakulni a kulturális kapcsolat állapota és a jobb 

megismeréssel eljut a harmadik fázisba, a kulturális konfliktushoz. A negyedik fázisban 

jelentkezik a saját identitásnak és kultúrának a megtartása és ezzel párhuzamosan a gazdasági 

érvényesülés is. Az ötödik fázis pedig az akkulturáció, azaz a teljes befogadó kultúra átvétele.64   

Az 1970-es évektől az USA-ban az asszimilációs elméleteket felváltotta a „melting pot” 

asszimiláció, vagyis a különböző kultúrák olvasztótégelye és a kulturális pluralizmus. Itt már 

nem egyoldalú beolvadás történik, hanem a fogadó közösség és az érkezők kölcsönösen hatnak 

egymásra és egy vegyes kultúra születik meg. Erre a legkézenfekvőbb példa az amerikai 

chicano kultúra, amely ötvözi az amerikai és latino elemeket mind nyelvében (spanglish), mind 

pedig kultúrájában.65 A szociológusok az 1960-as években már több olvasztótégelyről, 

„policultural potról” beszéltek az integrációelméletekben bekövetkező paradigmaváltás 

következtében. Manapság alapvetően három modellt szoktak emlegetni: a gazdasági 

olvasztótégelyt, az asszimilációt és a kulturális pluralizmust.  

Az 1960-as évektől az is nyilvánvalóvá vált, hogy az integráció nem egy önmagától 

végbemenő folyamat, hanem különböző támogatóintézkedésekkel célszerű azt segíteni. Ezek az 

angolul „affirmativ actions” elnevezésű integrációt-támogató vagy pozitív diszkriminációs 

intézkedéscsomagok a beilleszkedés megkönnyítését, serkentését és ezzel párhuzamosan a 

konfliktusok csökkentését hivatottak előidézni. 

Az amerikai modelltől eltérően az olvasztótégely, az etnikai mozaik és a bevándorlás 

pozitív hatásának az eszméje Európában sohasem vált meghatározóvá, nem épült be a 

nemzettudatba, helyette a multikulturális társadalom koncepciója uralkodott.66 Elméleti 

                                                
63 Hartmut Esser: Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, ethnischen 
Gruppen und Minderheiten. Eine handlungstheoretische Analyse. Luchterhand, Darmstadt, Neuwied 
(Soziologische Texte, 119.) 1980. 
64 Ulrich Tolksdorf: Phasen der kulturellen Integration bei Flüchtlingen und Aussiedlern, in.: Neue Heimat im 
Westen: Vertriebene, Flüchtlinge, Aussiedler (Bade, K. J.), Westfalischer Heimatbund Münster, 1990.  
65 Ld. még Soltész Béla: Latin-amerikai migrációs körkép. In: Tarrósy István – Glied Viktor – Vörös Zoltán 
(szerk.): Migráció a 21. században. Publikon, Pécs, 2016. 187-202. o. 
66 Mindez a kontinens történelmére, etnikai sokszínűségére és a nemzetállami gondolkodásra vezethető vissza. 
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hátterét a kulturális relativista/pluralista megközelítések nyújtják, mely azt jelenti, hogy minden 

kultúra egyenrangú egymással, így nem kényszeríti a bevándorlót kulturális alkalmazkodásra, 

csupán a munkaerőpiaci integrálódásra és a közigazgatással való együttműködésre. Az elmélet 

a politikai pluralizmus mellett kulturális sokszínűséget hirdet és nézetei szerint, ha 

esélyegyenlőség alakul ki, akkor minden a bevándorlással kapcsolatosan fennálló probléma 

megszűnik. Azonban ma már tudjuk, ennek az elméletnek is számtalan problémája van: az 

etnikumok között nem szünteti meg a konfliktusokat, helyette marginalizálódást, szegregációt, 

rasszizmust és az esélyegyenlőség hiányát idézheti elő. A befogadó társadalom részéről pedig 

identitásválságot okozhat azzal, hogy minden kultúrát teljesen egyenértékűnek nyilvánít és 

ezzel párhuzamosan elveti a nemzeti kultúrát. A relativista elméleti háttere miatt nem lehet a 

kultúrák között egy közös mércét felállítani, például az egyetemes emberi jogok mentén, amely 

lehetővé tenné azok értékelését. Az utóbbi években a kultúrák közötti távolodás jól 

megfigyelhető volt: elég arra a hollandiai esetre gondolnunk, amikor a kisebbség 

megkérdőjelezte a holland kultúra hagyományosan liberális eszméit, akár a szexuális 

kisebbségekkel, akár a droghasználattal, akár a világnézeti szabadsággal kapcsolatban. Az eset 

rámutatott arra, hogy éppenséggel a többségi társadalom is érezheti úgy, hogy hagyományos 

nyitott kultúrájában próbálják veszélyeztetni.67 Eltávolodást tapasztalhatunk a bevándorló 

közösségek tekintetében is: az európai muszlim lakosság a szabadelvűség és vallási tradícióinak 

súlyos ellentmondásba kerülésekor sok esetben az európai kultúra elutasítását és az elzárkózást 

választja. Nem szorul túl részletes magyarázatra, hogy ezek a folyamatok újabb feszültségeket 

generálnak mind a befogadó, mind pedig a bevándorló társadalomban. 

A kulturális sokszínűség elismerése bizonyos esetekben (gondoljunk csak az infibulációra vagy 

a saría használatára) feloldhatatlan ellentétbe kerül a nyugati jogrenddel, a személy alapvető 

jogainak megsértésébe ütközik. Az utóbb időben Európában több nagy visszhangot kiváltó 

esetet is említhetünk (mint például a franciaországi fejkendő-vitát)68, amelyek mind-mind 

rávilágítottak arra, hogy sem a teljes liberalizmus, sem a multikulturalizmus e módja nem 

járható út, valamifajta keretrendszer meghatározására szükség van. A bevándorlók 

„másságának” a támogatása szükségszerű, ám mindennek nem kell azt jelentenie, hogy a 

befogadó társadalom kultúrája háttérbe szorul, az alapvető határok kijelölése, a legkisebb közös 

többszörös megtalálása és e szabályok betart(at)ása elengedhetetlen, még ha ez engedményeket 

és tilalmakat is követel. Mindennek a legalapvetőbb eleme az emberi jogokon nyugvó, adott 

ország jogrendjének a tisztelete.  

                                                
67 Az esetről ld. Szabó Gábor: A globális igazságosság perspektívái és határai. Publikon, Pécs, 2016. 157. o. 
68 Szabó Gábor: i.m. 167-168. o. 
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Az izoláció, a kirekesztés és a marginalizáció az előző három integrációtípus tagadását 

vagy kudarcát jelenti. A multikulturalizmusban az elkülönülés nem jelent önmagában 

problémát, de ha a többség nem fogadja be a bevándorlók közösségeit, akkor egy idő után a 

kisebbség is bezárkózik és elszigeteltségük csak fokozódik. Ez pedig ismét visszahat a többségi 

társadalomra és növeli a kirekesztést és a xenofóbiát, bevándorlásellenességet hoz felszínre, 

megjelennek a szélsőséges politikai erők és kezelési stratégiák, amelyek ismét hatni fognak a 

már így is izolált és marginalizálódott migráns közösségekre. Ez a körkörösség pedig egyre 

súlyosabb szituációkat eredményez, ahogy azt láthattuk például a 2005-ös párizsi 

zavargásokban is, ahol a többségi társadalomból való teljes exklúzió és a társadalmi előrejutás 

kilátástalansága a másodgenerációs, tehát immáron francia bevándorlókat végső 

elkeseredésükben az utcára űzte, súlyos zavargásokat előidézve. 

Az utóbbi időszakban egyre inkább kezd teret hódítani a neoasszimiláció elmélete, az 

eddigi integrációs törekvések (főleg a multikulturalizmus) sikertelenségének köszönhetően.69 

  

II.3. Miért fontos a migrációs politika során integrációs politikáról is 
gondolkodni? Konfliktusok és kockázatok 
 

A bevándorlást a kockázatok mentén is lehet elemezni, vagyis aszerint, hogy a migráns milyen 

veszélyt rejt(het) a többségi társadalom számára és ezt hogyan lehet felismerni és kezelni. A 

konfliktus az élet több szintjén megmutatkozhat: így például szociális vagy kulturális szinten, 

de akár a társadalmi közösségek között is.70 A társadalom a konfliktusok intézményesítésével 

és szabályozásával stabilizálhatja az ellentéteket, ám ez nem feltétlenül jelenti annak 

megoldását is. Érdemes tehát áttekinteni, hogyan alakulnak ki és milyen típusúak ezek a 

konfrontációk.  

A többségi társadalom és a bevándorlók közötti folyamat a következőként írható le: a 

célországokban etnokulturális kisebbségek jönnek létre, akik interakcióba lépnek a többségi 

társadalommal és egyre intenzívebben részt vesznek (participáció) azok folyamataiban. Ahhoz, 

hogy ez megvalósuljon egyre szorosabb együttműködés, beilleszkedés (integráció) szükséges, 

amelynek a végső lépcsőfoka a honos kisebbséggé válás vagy asszimiláció útján feloldódás a 

többségi társadalomban, de az is megeshet, hogy a bevándorlók maguk vállnak a többséggé. A 

célország társadalma részéről különböző értéktartalmak hozzárendelése (askripció), illetve 

                                                
69 Ld. Tarrósy István: i.m. 20-21. o. 
70 Részletesen: Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): i.m. 77. o. 
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leírása (deskripció) jellemzi a kisebbséget, amely sokszor negatív értéktartalmakat hordoz, 

megbélyegez, általánosít, kirekeszt. Az, hogy ez mellékes marad vagy problémává válik adott 

társadalmi környezet függvénye, amelynek során a kisebbségek korábbi esetleges előnyéből 

akár hátrány is válhat.71 A befogadó társadalom értéktartalmainak a megállapítása nehézségeket 

okozhat, ugyanis a kisebbség és a többség között bizonyos különbségek csak igen nehezen, 

vagy egyáltalán nem mérhetőek.72 „Általános összefüggésként megfogalmazható, hogy a) 

minél kisebbek/nagyobbak az adott különbségek b) minél kisebbek/nagyobbak a két oldal 

egymáshoz fűződő elvárásai, illetve érdekei közti különbségek, annál nagyobb/kisebb az 

integráció esélye, illetve kisebb vagy nagyobb a konfliktus valószínűsége. Ha a két oldal 

távolsága túl nagy, a domináns népesség vagy annak mértékadó csoportjai veszélyként 

érzékelik a kisebbséget és annak minőségeit. Ebben az esetben problematikus bevándorlási 

helyzetről vagy problematikus kisebbségekről kell beszélnünk.”73 Ez a problematikus 

kisebbség abban az esetben is létrejöhet, ha egy közösség kívülállóként definiálja magát és a 

beilleszkedés semmi jelét nem mutatja. De akkor is ugyanez a helyzet, ha a kisebbség 

erőfölénybe, vagy ellenkezőleg túlzott hátrányban van a többségi társadalommal szemben, vagy 

ha kiegyensúlyozatlan a helyzete és bizonyos területeken túlzott előnyt élvez, míg másokon 

túlzott hátrányt, miközben fokozódó népességbővülése is feszültségeket generálhat 

(demográfiai veszély). Az imént felsorolt helyzetek mind-mind ellenérzéseket, bűnbak-

mechanizmusokat kelthetnek, amelyek konfliktusokhoz vezethetnek.  

Politikai kockázat esetén a bevándorló közösségek politikai erővé válnak, kezdetben 

még csak a választást befolyásoló szavazói réteggé, majd a különböző kezdeményezéseikkel 

egyre inkább elkezdenek beleszólni a helyi, majd az országos politikai életbe. Ennek más-más 

következményei lehetnek: a legszélsőségesebb példája a területi autonómia kiharcolása, de az 

is előfordulhat, hogy a politikai színtér többszereplőssé válása versenyt, harcot indít el, amely 

könnyedén ölthet etnikai jelleget.74  

Ha a migráció kapcsán biztonsági kockázatokról beszélünk, akkor nemzeti- és 

közbiztonsági veszélyekre is gondolnunk kell, így például az ország védelmi képességeinek a 

meggyengülésére, a különböző nacionalista, kulturális és politikai mozgalmakra, a 

                                                
71 Vö. költség-haszon elmélettel. Az elv további megértéséhez jó például szolgálhatnak térségünk történelmi 
folyamatai, elég például a sváb népesség történetére gondolni.  
72 Léteznek olyan elemek, amelyek szubjektívek, így például az egymásról kialakított megítélés és ezzel 
párhuzamosan, vannak mérhető elemek is, mint például a lélekszám, népszaporulat vagy földrajzi elhelyezkedés. 
Ld. még erről Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): i.m. 81. o.  
73 Póczik Szilveszeter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.) i.m. 81. o. 
74 A területi autonómiára jó példa lehet Dél-Tirol, míg a politikai harcok etnikai jellegűvé válására Ruanda esete. 
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fundamentalizmus megerősödésére és a terrorizmusra.75 Ez utóbbi kapcsán azonban fontos 

kiemelni, hogy nem lehet természetszerűleg összekapcsolni a vándorlással, nem állnak egyenes 

arányban egymással. A biztonsági kockázatok tárgyalása során említést kell tennünk a 

humánbiztonság fogalmáról is, vagyis arról, hogy az emberek mennyire élhetnek biztonságosan 

egy adott területen, mennyire lehet megélni, élelemhez és ivóvízhez jutni, iskolába járni és 

milyen mértékben biztosítottak az emberi jogok. Ezt az ENSZ már az 1990-es évek óta 

folyamatosan méri és a jelentősége – többek között – abban áll, hogy jelzi mely területekről 

várható az elvándorlás.76 Minél alacsonyabb ez az index, annál inkább számolni kell a népesség 

emigrálásával, amely a befogadó országokban biztonsági kockázatként jelentkezhet. 

Ugyancsak itt kell szót ejtenünk a bűnözés és a migráció kapcsolatáról. A bevándorló 

közösségek a beilleszkedés során gyakorta akadályokba ütköznek és nem sikerül a többségi 

társadalomba megfelelően integrálódniuk, megrekednek „két világ” között, hiszen saját 

kultúrájuktól eltávolodnak, míg a befogadó országét nem sikerül teljesen adoptálniuk. Ez 

bizonyos esetekben normaszegő viselkedés felé tolja ezeket az embereket, akik instabilitásukat, 

bizonytalanságaikat igyekeznek feloldani, olykor akár a törvényt megszegő magatartással. 

Mindez vezethet odáig, hogy egyes szegmensei a bűnözésnek etnikai színezetűvé válnak, ahogy 

ahhoz is, hogy a büntetésvégrehajtásban felülreprezentálttá válnak bizonyos etnikai 

csoportok.77 Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon veszélyes öngerjesztő 

folyamat, mivel a különböző etnikai közösségek általi bűncselekmények a többségi 

társadalomból fokozott érzékenységet válthatnak ki, amelyet a média tovább erősíthet. Ez pedig 

diszkriminációhoz, kirekesztéshez és rasszizmushoz vezet, tovább gyengítve a már amúgy is 

problémás integrációt. Ahogy a fentiekből is látható, a migráció és a bűnözés magától értetődő 

összekapcsolása súlyos következményekkel, általánosításokkal járhat, evidensnek nem lehet 

venni még akkor sem, ha léteznek esetek, ahol bevándorló az elkövető, vagy lehetnek 

bűncselekmények, ahol gyakoribb a migráns hátterű tettes. Fontos kiemelni azt is, hogy a 

kriminalitás általánosságban nagyobb arányban érinti a társadalmilag leszakadó csoportokat, 

akik között bevándorlók is vannak.  

A bevándorlás során felmerülhetnek gazdasági kockázatok is, mivel a bevándorlók alul- 

vagy magasanképzettek, amelyhez alacsony(abb) bérigény társul, így releváns konkurenciává 

                                                
75 A szintén ide kapcsolódó iszlám fundamentalizmusról és a terrorizmusról ld. Póczik Szilveszter: Az iszlám 
forradalom. Négy műhelytanulmány a radikális iszlámról. Publikon, Pécs, 2011. 
76 https://www.un.org/humansecurity/ (Letöltés: 2019. 03. 18.) A humánbiztonság fogalmáról ld. még Tarrósy 
István: Térségi biztonsági kérdések és megoldások az afrikai kontinensen – Az Afrikai Unió és a Regionális 
Gazdasági Közösségek (RECS) biztonsági architektúrája. Afrika Tanulmányok, XII. évf., 1-3. szám, 2018. 5-30. 
o.  
77 Ld. az USA-ban az afro-amerikai és a latinok helyzetét. 
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válhatnak és versenyelőnybe kerülhetnek. Ennek a fordítottja is megtörténhet, éppenséggel 

hátrányba is kerülhetnek a munkaerőpiacon és a szürke- vagy feketegazdaságot is erősíthetik, 

ahol mindenféle jogok és nagy valószínűség szerint az előrejutás, felemelkedés lehetősége 

nélkül fognak dolgozni. Ehhez kapcsolódóan szociális kockázatok is megjelennek: a szociális 

egyensúly megbomlásának a lehetősége, a bevándorló közösség leszakadása vagy a szociális 

rendszer aránytalan kihasználása. A szociális rendszerek pedig sok esetben nem működnek 

megfelelően, mivel nem érik el az igazán rászorulókat, viszont ezzel párhuzamosan sokszor 

támogatnak olyan csoportokat, amelyeknek nincs rá szüksége. Vagyis a rendszer gyakorta a 

különbségek megszüntetése vagy legalább csökkentése helyett tovább mélyíti azt, újabb 

táptalajt adva a szegregációnak és az előítéletek növekedésének.  

A kulturális eltérésekből adódó veszélyérzet a kockázatok közül az egyik leginkább 

manifesztálódó, amely károsan hat mind a befogadó társadalomra, mind pedig a bevándorló 

csoportokra. Egyrészről, ha a kisebbség egyáltalán nem vagy nem megfelelően fér hozzá a 

kulturális javakhoz – így például az oktatáshoz, – az súlyos kockázatokat és hátrányokat rejt 

magában. A hátrányos helyzetű csoportok nem fognak megfelelően integrálódni, sőt a nem 

megfelelő oktatási rendszer konzerválja a szakadékokat és újratermeli a társadalmi 

egyenlőtlenségeket.78 Másrészről, ha a többségi társadalom kultúrája, tradíciói és értékrendje 

egy kisebbségi csoport által vélt vagy valós fenyegetésbe kerül az mindig problémákat okoz. 

Az utóbbi időben sok jel utal arra is, hogy sokan újra az „egyetlen domináns” kultúrát tartják 

kívánatosnak, míg a multikulturalizmust inkább az identitásproblémák és konfliktusok 

melegágyaként tartják számon. Azonban, ahogy azt Zincone is kiemeli, az asszimiláció 

abszolutóriuma sem megfelelő megoldás, hiszen sok hiányosságot és konfliktust hordoz 

magában. Ugyanakkor a kulturális különbségek primátusa is hátráltató az integrációra nézve, 

hiszen szociális izolációt és etnocentrikus bezárkózást eredményezhet.79 

A bevándorlók marginalizációja egyértelműen a sikertelen integráció számlájára írható, 

a szociálpolitika pedig „nem képes hatékonyan kiegyenlíteni a bevándorlók és utódaik 

integrációs hátrányait”,80 így társadalmi lemaradásuk, perifériára szorulásuk egyre inkább 

                                                
78 A témáról ld. még például Pierre Bourdieu: Az oktatási rendszer ideologikus funkciója vagy Az iskolai kiválóság 
és a francia oktatási rendszer értékei. In: Meleg Csilla: Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény I. JPTE 
Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszéke, Pécs, 1996. 9-52. o. http://mek.niif.hu/01900/01944/01944.htm#2 
(Letöltés: 2019. március 21. Valamint Nahalka István: Az oktatás társadalmi meghatározottsága. In: Ballér Endre 
– Golnhofer Erzsébet – Falus Iván – Kotschy Beáta – M. Nádasi Mária – Nahalka István – Petriné Feyér Judit –
Réthy Endréné – Szivák Judit – Vámos Ágnes: Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 18-29. o.  
79 Ld. részletesen Giovanna Zincone (szerk.): Primo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia. Il Mulino, 
Bologna, 2000. 
80 Póczik Szilveszter et al.: Nemzetközi migráció – nemzetközi kockázatok. In: Magyar Tudomány 169. évf., 9. 
szám 2008. 1096. o. 
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fokozódik. Mindez öngerjesztő folyamatként hat: az integráció lelassul és nemcsak a 

munkaerőpiacról, hanem például az oktatásból is egyre inkább kiszorulnak. Képzettség és 

munka nélkül pedig még inkább megterhelik a szociális ellátórendszereket, szélsőségesebb 

esetekben az igazságszolgáltatási és büntetőintézeteket is. A bevándorlók leszakadása és 

társadalmi perifériára szorulása a befogadó ország lakosságában további feszültségeket generál. 

E folyamatokhoz kapcsolódik a címkézés-elmélet vagy társadalmi reakció elmélete (labelling 

approach) kutatási irányzat, amely az egyes bevándorló csoportokkal szembeni ellenszenv, 

gyűlöletbeszéd, rasszista propaganda, megbélyegzés és sztereotipizálás jelenségek 

feltérképezésével, elemzésével foglalkozik.81 

A befogadó társadalom és a kisebbség közötti konfliktusokhoz különböző okok 

vezetnek, a közös bennük, hogy ha a bevándorló kockázatként jelenik meg a célország 

társadalma számára és az így kialakult vélt vagy valós súrlódásokat, problémákat és deficiteket 

az integráció nem képes megoldani – mert például nincs integrációs program vagy nem 

működik megfelelően,– akkor térbeli és strukturális elkülönülések állandósulnak, a fent említett 

kockázatok nőnek, bűnbak-mechanizmusok indulnak el, megindul ezen csoportok perifériára 

szorulása, lemorzsolódása, miközben a társadalomban olyan szakadékok alakulnak ki, amelyek 

idővel áthidalhatatlanokká válnak. Ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen nagy hangsúly 

helyeződik a befogadó társadalom alkalmazkodási és kezelési képességeire is, amelynek 

eszközei egyrészről az állami intézmények, központi és lokális szinten, másrészről a civil szféra 

szervezetei.  

 

II.4. Az integrációs politika néhány fontos eleme 
 

Az integrációs politika elsősorban a gyakorlaton múlik, de természetesen egy jól átgondolt 

stratégia kidolgozása is fontos, amelynek illeszkednie kell(ene) egy alaposan megtervezett, 

hosszú távú bevándorlási koncepcióba. A társadalmi beilleszkedés kérdésköre komplex, több 

területet érintő probléma, amelyet nem lehet kizárólag egyoldalú szabályozással és 

programokkal kezelni, hanem ehelyett nemzetközi és hazai, szakmai, szakpolitikai 

együttműködésre, az integráció holisztikus szemléletére lenne szükség. Az integrációs 

politikának a kezelni kívánt helyzet sokrétűsége, bonyolultsága okán az sem szerencsés, ha ún. 

„Endlösung típusú” megoldásokat alkalmaz. Vagyis az egysíkú, kategorikus politika helyett a 

konszenzusos, integratív megoldások kidolgozása az üdvözítő, amely hosszú távra tervez és 

                                                
81Ld. részletesen Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): i.m. 88-89. o.  
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előnyben részesíti (legalábbis kezdetben) a pozitív diszkriminációs, esélyegyenlőséget 

stimuláló intézkedéseket. A pozitív diszkrimináció az állam által hozott olyan intézkedések 

összessége, amely célul tűzi ki az egyenlőtlenségek csökkentését és felszámolását. Arról, hogy 

ez a gyakorlat mennyire sikeres, megoszlanak a nézetek: a legpesszimistább kutatói vélemény 

szerint, amelyet empirikus kutatások is alátámasztottak, „a rendszer nem a rászorulókat 

támogatja, hanem a hátrányos helyzetűnek minősített csoportok elitjeit privilegizálja, akik 

amúgy is hozzáférnének az előnyökhöz, így kétszeresen élvezik azokat, miközben még 

hátrányosabb helyzetbe hozza a nem kedvezményezett csoportok hátrányos helyzetű tagjait, és 

növeli a társadalmi feszültségeket.”82 Az integrációs koncepció kidolgozása során érdemes 

hosszú távú megoldásokban gondolkodni, hiszen a beilleszkedés folyamata sok időt vesz 

igénybe, különböző szinteken zajlik és ezekhez megfelelően illeszkedő programokra van 

szükség.  

 Egy sikeres migrációs és integrációs politika az infrastrukturális fejlesztésekkel, az 

intézményi háttér kiépítésével és megfelelő körülmények biztosításával alapozható meg. 

A megfelelő beilleszkedést elősegítő koncepció egyik legalapvetőbb eleme a nyelv 

kérdésköre. Azok, akik egy idegen országba érkeznek és hosszú távon ott kívánnak maradni, 

elengedhetetlen, hogy az adott ország nyelvét elsajátítsák. A jogi státusz rendezése és a 

társadalmi ranglétrán való előrejutás korrelálnak egymással, ezért fontosak olyan alapvető 

emberi jogok, mint az oktatás vagy a munkához való jog biztosítása és ezek minél könnyebb 

elérése, hiszen ezek jelentik a garanciát a beilleszkedésre. Ehhez kapcsolódóan pedig lényeges 

a már említett pozitív diszkrimináció is, ezen intézkedések összessége kezdetben megkönnyíti 

a hátrányos csoportok (így a bevándorlók) felemelkedését. A beilleszkedés alapköve a 

félelmekkel való szembenézés és leszámolás is: több empirikus kutatás is kimutatta, hogy a 

bevándorlás elutasítása elsősorban nem gazdasági vagy racionális alapokon nyugszik, hanem 

az idegentől, az ismeretlentől való félelmeken.83 Így tehát az integrációs politikának fontos 

tartalmaznia olyan érzékenyítő programokat, amelyek sikeresen áthidalhatják a kulturális 

különbségeket és megszüntethetik a kölcsönösen fennálló félelmeket. 

Az integrációnak több olyan területe is van, ahol fokozottan szükség van adekvát 

programok kidolgozására. Ilyen az oktatás területe, ahol nemcsak a nyelvelsajátítás, hanem az 

általános szocializáció is végbe megy. Ahol nagyobb számban koncentrálódnak egy-egy 

kultúrkörből diákok, hasznos, ha az iskolában mentorok is segítik őket és összekapcsolják a 

                                                
82 Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter: i.m. 94. o. Az empirikus kutatást ld. Thomas Sowell: Affirmative 
Action Around the World: An Empirical Study. Yale University Press 2004. 
83 A félelmekről ld. részletesen a IV. fejezetben. 
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gyerekeket, a tanárokat és a szülőket a még hatékonyabb munka érdekében. Ezekben a 

szituációkban a kommunikáció és az interkulturális ismeretek mindenki számára 

elengedhetetlenek. Az oktatás kapcsán a toleráns és elfogadó légkör kiépítése szintén elemi 

erővel bír, ennek erősítéséhez nemcsak a különböző érzékenyítő foglalkozások, hanem a 

szakemberek, különösképpen az iskola pszichológus bevonása is hozzájárulhat.  Az iskola 

szerepe nemcsak a gyerekek oldaláról fontos, hanem szüleik számára is segít az integrációban 

a különböző kulturális programokon keresztül, ahol kapcsolatokat építhetnek ki a többi szülővel 

és az iskola diákjaival. 

A bevándorlók integrációjának elősegítése a munkaerőpiacon is lényeges, ahol 

kiemelten fontos az általában sokkal izoláltabb helyzetben lévő azon nők munkaesélyeinek az 

erősítése, akik családjukkal érkeznek. Ők gyakorta nem tudnak olyan kapcsolathálót 

kialakítani, mint a dolgozó férjek, vagy az oktatásban részt vevő gyermekek. Így a feleségek 

nem sajátítják el az adott ország nyelvét, alapvető ismereteit és nem tudnak beilleszkedni. Ezért 

e nők életvitelének és kulturális-vallási hátterüknek megfelelő, a munka világába beillesztő 

képzések meghirdetése nagyban elősegíti az integrációjukat, amelyek során nyelvoktatásban is 

részesülnek.84 Természetesen fontos az is, hogy ezek a programok ne zárják el a lehetőséget 

azoktól a nőktől, akik nem a hagyományos női munkakörökben szeretnének tevékenykedni, 

hanem más célok és képzések felé orientálódnak.  

A gazdasági integráció tekintetében fontos azt is kiemelni, hogy ellentétben az evolucionista 

elképzeléssel, amely a gazdasági integrációt inkább a társadalmi-kulturális integráció 

előfeltételének tekintette, egyes közösségek (és különösen a kínai) tapasztalatai azt sugallják, 

hogy a gazdasági jólétet az elszigeteltség feltételei is kísérhetik, ezért nem elégségesek azok a 

programok, amelyek kizárólag ezt a területet hivatottak fejleszteni. 

Az integrációnak további meghatározó szelete azon kezdeményezések támogatása, 

amelyeket a bevándorlók hoznak létre. Vagyis a különböző civil kezdeményezések, 

önszerveződések, amelyek elősegítik az integrációt (pl. kulturális programokkal) oly módon, 

hogy a bevándorlóknak segítenek kapcsolathálót építeni. A kapcsolatok kiterjedtsége és 

erőssége az integráció sikerességének fontos eleme. Ám nemcsak a migránsok számára 

fontosak ezek az kezdeményezések, hanem a többségi társadalomnak is segítenek megismerni 

az országukban élőket. A bevándorlók által működtetett sajtó, – amellett, hogy kulturális kapocs 

                                                
84 Ld. például a 2000-es években Magyarországon zajlott dajka-programot, ahol migráns nők szerezhettek dajka 
végzettséget, valamint a magyar nyelvtudást is elsajátíthatták a képzés ideje alatt. Barna Mária – Nguyen Luu Lan 
Anh – Várhalmi Zoltán: Az én házam egy keleti ház a nyugati világban. Nemi szerepek és beilleszkedés a 
konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében. ICCR Budapest Alapítvány, 
Budapest, 2012. 11. o. 
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az adott közösség számára – abban is tud segíteni, hogy az állam, a helyi szint vagy akár civil 

szféra fóruma lehet és ezáltal olyanokhoz is elérhetnek, akiket más módon nem sikerülne 

megszólítani. 

Amellett, hogy az integrációnak szükséges egy általános, állami keretrendszer 

meghatározása, fontos a helyi programok kidolgozása is, hiszen minél inkább lokálisan kezelik 

az adott problémákat, annál sikeresebb, a szituációhoz leginkább illeszkedő megoldásokat lehet 

kidolgozni. Ebben pedig nagyon lényeges szerepük van a civil szervezeteknek, amelyek helyi 

cselekvési programokat dolgoznak ki és a bevándorlás kezelésében is jó példával szolgálhatnak. 

A civil szféra migrációhoz kapcsolódó helyi programjairól, jellemzőiről és hatásairól 

részletesen írok a disszertáció V. fejezetében. 
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III.   A MIGRÁCIÓ ÉS OLASZORSZÁG – TENDENCIÁK, 
MEGOLDÁSI KÍSÉRLETEK  
 

A gazdaságilag-technológiailag fejlett világ egésze súlyos demográfiai és migrációs 

kihívásokkal kell, hogy szembenézzen: a Globális Észak népessége csökken és egyre inkább 

elöregszik, Délen pedig demográfiai robbanás és erős kivándorlás jellemző.85 „Míg a fejlett 

világ népessége száz év alatt a bevándorlással együtt éppen megduplázódott, addig a kevésbé 

fejlettek össznépessége önerőből megnégyszereződött.”86 A prognózisok szerint 2050 körül az 

európai népesség harmada 60 év feletti lesz, míg 2100-ra Európa a világ népességének csupán 

5%-át fogja adni, Afrika lakossága pedig a háromszorosára fog nőni.87 Az előrejelzések azzal 

is számolnak, hogy az iszlám világ hatása továbbra is mélyreható változásokat fog előidézni a 

befogadó, euroatlanti országokban, miközben a muszlim országok lesznek Európa 

munkaerőbázisai. De nemcsak demográfiai, hanem gazdasági egyenlőtlenségekről is 

beszélnünk kell: a fejlett világ a gazdasági és fogyasztási javak döntő százaléka felett 

rendelkezik, ezzel szemben Afrikában helyenként 50%-os munkanélküliséggel 

számolhatunk.88 Vagyis demográfiai és gazdasági egyenlőtlenségek feszülnek egymásnak, 

amelyhez szorosan kapcsolódó jelenség a fejletlenebb területekről, a fejlettebbek felé történő 

vándorlás. Mindez felfogható egyfajta kiegyenlítődési mechanizmusként is: az egyenlőtlen 

eloszlású népesség és a gazdasági javaknak az újraelosztásaként. (A klasszikus 

migrációelméletek az elvándorlás egyik fő okát pont a gazdasági megfontolásokban látják.) A 

migráció egy lassú, de feltartoztathatatlan folyamat, amely nemcsak a befogadó, hanem a 

kibocsátó országokban is mélyreható változásokat eredményez.89 Ha a vándorlás térbeli 

megoszlását részletesebben megnézzük, a 20-21. század fordulójától a nemzetközi migráción 

belül a regionális cirkuláció mellett, a nagyrégiók közötti vándorlás is erőteljessé vált. Bár kis 

és nagy cirkulációs körök évezredek óta változatlanok, a vándorlások iránya folyamatosan 

változik. Európa, Észak-Afrika, Közép-Kelet és Közép-Ázsia az egyik nagykör, amin belül 

további kis ciklusok is találhatóak, mint például a Mediterráneum térsége.90 Azaz Európa is egy 

összetett globális migrációs alrendszer része és részben működtetője, ahol további 

mikrorendszerek is léteznek. A rendszerben cezúrák is vannak, azaz olyan gátló tényezők, 

                                                
85 Ld. még Tarrósy István: A globális világrend és az Észak-Dél-kontextus. Politikatudományi Szemle 15. évf. 2-
3. szám 2006. 169-188. o. 
86 Póczik Szilveszter et al.: i.m. 1096. o.  
87 Uo. 
88 Ld. még Póczik Szilveszter et al.: i.m. 1095-1107. o. 
89 Vö. agyelszívás jelensége.  
90 L. Rédei Mária: i.m. 201-209. o.  
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amelyek megakadályozzák, vagy megváltoztatják a migráció mértékét és/vagy irányát. Ezekre 

számtalan történelmi példát hozhatunk: a 14. századi pestisjárványoktól kezdve, a különböző 

háborúkon át a politikai rendszerek megváltozásáig.91  

A jelenlegi közbeszédben, de az európai vagy hazai politikában is kevés megosztóbb 

témát találunk, mint a migráció és az integráció kérdésköre. Ha a migráció kezeléséről, 

megoldási kísérleteiről beszélünk, gyakorta az irreguláris vándorlás szabályozása és 

megállítása áll a fókuszban, azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy a migráció 

jelenségének további vetületei is vannak, amelyek kezelésének egyik alapja a bevándorló 

társadalmi beilleszkedésének az elősegítése. A migrációval és az integráció mértékével 

kapcsolatos álláspontok igen széles skálán mozognak, az utóbbi években a multikulturalizmus 

társadalmi koncepciója erősen megkérdőjeleződött, az Európai Unióba történő bevándorlás 

kereteinek és szabályzásának a megalkotása még várat magára. Ennek az első lépése lehetne 

annak tisztázása, hogy a Közösség és az egyes tagországok milyen nézőpontból és szerepkörből 

kívánnak cselekedni. Az eddigi főleg koncepciónélküliség és a csak gazdasági előnyök keresése 

helyett, egy, a kiváltó okok és következmények figyelembevételével megtervezett politikára 

lenne szükség, amelyben Európa erősebb kontúrokkal definiálná geopolitikai helyzetét és 

geostratégiai céljait. Vagyis egy európai, konstruktív migrációs politikát kellene kidolgozni, 

ahol a nemzeti politikák összehangolása is teret nyer, és amelyben döntenek a fontos pontokról, 

hangsúlyokról. Póczik szerint a migrációs politikának három fő alappilére van: a demográfiai 

mutatók megfordítása, vagyis a népességfogyás megállítása; ehhez kapcsolódóan pedig egy 

szabályozott bevándorlási politika kialakítása, amely ezt a fogyást még inkább ellensúlyozni 

tudja és harmadik pillér egy komplex integrációs politika kialakítása.92 

Az utóbbi idők migrációs trendjeit vizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

vándorlóknak Európa továbbra is fontos célállomása, de a konfliktussal terhelt zónák 

szomszédos országai a legnagyobb befogadók: elég csak Törökországra gondolni, vagy a dél-

szudáni polgárháború elől menekülőket befogadó Ugandát említeni. A kontinensen belül a 

migráció legnagyobb nyomása Európa nyugati térségére helyeződik, azaz Németországra, 

Franciaországra, az Egyesült Királyságra vagy éppen Olaszországra.  

2011-től Itália az erősödő migrációs nyomással és a bevándorlók számának 

növekedésével, valamint egyre több feszültséggel találta szembe magát. A politika hullámzóan 

reagált a migráció okozta kihívásokra: kezdetben megengedő, majd pedig restriktív, főleg az 

illegális bevándorlás megállítására törekvő migrációs politikát folytatott. 2002 óta alapvetően 

                                                
91 Stephen Castles et al.: The Age of Migration. Palgrave Macmillan, London, 2014. 5-13. o. 
92 Ld. még Póczik Szilveszter et al.: i.m. 1095-1107. o. 
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szigorodó, az irreguláris bevándorlást feltartoztatni kívánó tendencia látható, ám ennek az 

eredménye kevésbé mondható sikeresnek. Miközben a politikai szintet nagyobb részt a 

bevándorlás elutasítása jellemezte (és jellemzi manapság is), addig a társadalom egészét nézve 

sokáig egy jóval el- és befogadóbb attitűdöt láthattunk.93 A társadalmi elvárások és a politika 

által adott válaszok sokáig egyáltalán nem álltak összhangban. Azonban az utóbbi időben a két 

szint közötti távolság csökkent, több ponton közelítés vagy egyetértés volt tapasztalható a 

migráció kezelésével kapcsolatban. De ez nem a bevándorlási törvények sikerének volt 

köszönhető, hanem az igazán hatékony megoldások hiányának. A politika többnyire próbált az 

események után menni, felületi kezelés, tűzoltás, az aktuális problémák gyors rendezése volt a 

cél és nem egy előremutató migrációs politika megalkotása és alkalmazása. Eközben a már 

Olaszországban lévő bevándorlók is egyre több feszültséget okoztak. Így természetes 

folyamatként jelentkezett a társadalom egy részének a radikalizálódása, amit bizonyos politikai 

pártok, más égető kérdésekkel karöltve, sikeresen tudtak megragadni. Mindennek – többek 

között – az lett az eredménye, hogy megalkották az Európai Unió egyik legszigorúbb 

bevándorlási törvényét (Bossi-Fini törvény), majd 2018-tól a szélsőjobboldali Liga bekerült a 

kormánykoalícióba. Az elhibázott irányvonalat és a gondok fokozódását számtalan nagy vihart 

kavaró esemény jelezte.  

 
III.1. Kibocsátóból befogadó ország: az olasz migrációs trendek és tendenciák 
rövid áttekintése. Jellemzők, sajátosságok, a probléma gyökerei 
 

Doktori dolgozatom részletesen vizsgált időszaka a 2010-es évek elejétől a 2019-es évig tart, 

ugyanis ezen időszak remekül példázza mind a nemzetközi migrációs trendeket, mind pedig az 

azokra adott olasz válaszlépéseket. Ugyanakkor ahhoz, hogy az idáig vezető utat szélesebb 

perspektívából is megérthessük, szükség van az országot érintő 20. századi migrációs 

tendenciák rövid összefoglalójára, az olaszországi bevándorlás általános jellemzésére. 

Az olasz migrációs trendeket vizsgálva azt láthatjuk, hogy az ország a 20. század elején 

még egyértelműen kibocsátó ország volt. Olaszok, elsősorban dél-olaszok, tömegei hagyták el 

anyaországukat egy jobb élet reményében és indultak útnak főleg a tengerentúlra. Az egyik fő 

befogadó ország az Amerikai Egyesült Államok volt, ahol nagyszámú olasz közösségek jöttek 

                                                
93 Tanács-Mandák Fanni: A bevándorlás és az olasz közvélemény. Trendek az elmúlt tíz évben. KKI Elemzések, 
2018/4. 9. o.  
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létre,94 valamint a dél-amerikai kontinens (Argentína, Brazília) is a vonzó élet reményével 

kecsegtetett. A kivándorlás már az olasz egység létrejöttét követően tömeges mértéket öltött. 

Ekkor jöttek létre a „Little Italy” közösségek a különböző amerikai nagyvárosokban. 1876 és 

1976 között mintegy 26 millió ember vándorolt ki,95 kezdetben venetóiak, majd főleg dél-

olaszok hagyták el a hazájukat. A kivándorlás fő oka a munkanélküliség volt, amely már ekkor 

is leginkább Dél-Itáliát sújtotta. Észak és Dél egyenlőtlen fejlődése, az északi területek ipari 

fejlődése és Dél, jobbára mezőgazdasági területeinek elmaradása tovább súlyosbította a 

helyzetet. A kivándorlás költségeit gyakorta átvállalták az Egyesült Államok területén élő olasz 

kolóniák vagy a különböző olasz ügynökségek, közvetítő irodák, akik gyakorta kihasználták 

ügyfeleiket. Az „Ígéret Földjére” eljutó olaszoknak számtalan nehézséggel kellett 

szembenézniük, a nyelvi problémákon át egészen a szállás és munkakeresés viszontagságáig, 

és hogy ezt megkönnyítsék kezdetben a padrone (úr, gazda), majd pedig a prominenti 

(előkelők) nyújtottak segítséget.96 Ebből is látható, hogy a közösségi önsegélyezés, a közösségi 

kapcsolatok nagyon fontosak voltak az olasz kolóniák számára. Mivel a kivándorolt olaszok 

többségének alacsony iskolai végzettsége volt, általában alacsonyabb, képzettséget nem 

igénylő munkákat végeztek. Bizonyos szakmákban, ahol sok olasz dolgozott, hamar létrejöttek 

a szindikátusok. Sok bevándorolt erős politikai kultúráját is vitte magával és megalakultak az 

olasz szocialista pártok is (bár nem sok olasz taggal). A nagyvárosok olasz negyedeiben, a „kis 

Olaszországokban” a prominensek között bizony gyakorta voltak bűnőzök is. A szociális 

kapcsolatok erősségének egyik sajátos vetülete, hogy Amerikában is megjelent az olasz maffia 

és az olaszok tevékeny részt vállaltak a szervezett bűnözésben, kiépítették saját amerikai 

hálózataikat.97 Az első világháború kitörése az olasz közösségekben is felerősítette a 

nacionalista hangokat. Ekkoriban sokan visszatértek anyaországukba harcolni,98 miközben az 

                                                
94 Erről ld. még Dömös Mariann: Migrációs tendenciák Olaszországban. Belvedere Meridionale, 28. évf., 
különszám 2016. 72-90. o.  
http://www.belvedere-meridionale.hu/wp-content/uploads/2016/ksz/07_Dömös_2016_Ksz.pdf (Letöltés: 2018. 
december 4.) 
95 Kun Tibor: Matteo Pertelli: Az USA és az olasz bevándorlók. Klió – Történettudományi szemléző folyóirat, 
2012. 21. évf., 4. sz. 91˗97. o. 
http://www.c3.hu/~klio/klio124/klio091.pdf (Letöltés: 2018. október 20.) 
96 Ld. részletesebben: Kun Tibor: i.m. 93. o. 
97 A két ország közötti ilyen típusú kapcsolatok a mai napig erősek. Az Organized Crime and Corruption Project 
2014-ben számolt be egy nagyszabású vádemelés sorozatról, amelyben a szálak összeértek és amerikai, valamint 
olasz maffiózókat is letartóztattak. Az ügy részleteiről ld. Igor Spaic: Trans-Atlantic Mob Swoop Hits New York's 
Gambinos and ’Ndrangheta. https://www.occrp.org/en/investigations/2760-mafia-story (Letöltés: 2018. október 
27.) 
Az olaszokról kialakult amerikai képet az sem segítette, hogy a 20. század elején aktívan működő anarchisták 
között is sok olasz volt. Ld. például Chiara Basso: Un italiano in America: Mario Buda, l’uomo che fece saltare 
Wall Street. Italies. Revue d’italiennes, Vol. 5. No.5. 2001. http://italies.revues.org/2048?lang=en (Letöltés: 2018. 
október 27.)  
98 Kun Tibor: i.m. 93. o. 
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újabb amerikai kivándorlási hullám is erre az időszakra esett. A két világháború közötti 

időszakban Mussolini nacionalista eszméi eljutottak az amerikai olaszokig is, amely erősítette 

nemzeti identitásukat és gátolta az amúgy is nehézkes társadalmi beilleszkedésüket.  

A második világháború utáni nehéz olasz helyzet ismét tömeges kivándorlást 

eredményezett, amelynek a fő célterületei immáron Észak- és Nyugat-Európa voltak. Az 

Amerikai Egyesült Államokba irányuló bevándorlás 1965-ben és 1990-ben ugrott meg ismét. 

Ezekben az években főleg a magasan képzett olaszok emigráltak.99 Az olasz emigrációval 

foglalkozók körülbelül 60-80 millióra teszik az elszármazottak arányát, amelyből a legnagyobb 

közösség Brazíliában él (körülbelül 27 millió), de jelentős a számuk Argentínában (20 millió 

körül) és az Amerikai Egyesült Államokban is (17 millió).100 

A kivándorlás mellett az országban az egész 20. század során jelen volt a belső, 

elsősorban délről északra irányuló vándorlás, amely a II. világháborút követően, az olasz 

gazdasági csoda hatására megélénkült. Ezek voltak az ún. „Nap Vonatok”, amelyekkel 1955-

től kezdődően hat év alatt mintegy 800 ezer olasz érkezett délről.101 Ebben az időszakban a fő 

célállomások, a nagy ipari központok, a gyárak, vagyis Milánó, Torino és Genova voltak. Az 

iparilag fejlett nagyvárosok erős mágnesként vonzották a jobb élet reményében útnak induló 

Délieket, akiknek erős diszkriminációval és kirekesztéssel kellett szembenézniük. A korabeli 

esetek kapcsán áthallást, analógiát találhatunk napjaink, főleg a bevándorlókat érő 

eseményeivel. Ebben az időszakban sok helyütt lehetett olvasni „a Délieknek nincs kiadó lakás” 

vagy a „Déliek és kutyák nem léphetnek be” [a lépcsőházba] feliratokat. Az északi-déli új 

perspektívájú – immáron nemcsak egy országban, hanem szűkebb területi egységekben való – 

együttélés súrlódásokat okozott, ugyanakkor megkerülhetetlenül formálta és alakította is ezen 

települések képét. A városok kezdetben nem tudtak lépést tartani a hirtelen megugró 

lélekszámmal, így az újonnan érkezők közül voltak, akik fürdőszoba vagy melegvíz nélküli 

lakásokban laktak. Az se volt példanélküli, hogy több család osztozott egy-egy lakhelyen, 

amely magával hozta bizonyos városrészek degradációját és ezen lakosság további 

marginalizálódását. A szegénység, perifériára szorulás pedig emelte a bűnözési rátát és a 

                                                
99 1946 és 1976 között megközelítőleg 7,5 millió olasz hagyta el az országát és ezen időszak alatt kicsit több mint 
a fele 4,3 millió tért csak vissza anyaországába. Museo Nazionale dell’Emigrazione időszakos kiállításának az 
írásos anyaga a Vittorianoban, Rómában. 
100 Ezekben az adatokban nincsenek benne a külföldön élő olasz állampolgárok. Az adatok a Museo Nazionale 
dell’Emigrazione időszakos kiállításának az írásos anyagából származnak.  
101 Pierangelo Sapegno: Eravamo tutti meridionali. La migrazione sui Treni del Sole. La Stampa. 
http://www.lastampa.it/2016/07/10/speciali/eravamo-tutti-meridionali-la-migrazione-sui-treni-del-sole-
LQgU4hJ7FYOKNUsx9cUlEK/pagina.html (Letöltés: 2018. október 27.) Egyéb adatokat ld. még Paolo Rausa: 
L’emigrazione italiana interna negli anni ’50 e ’60. Italia-express. 
https://italiaexpress.wordpress.com/2012/07/20/lemigrazione-italiana-interna-negli-anni-50-e-60/  
(Letöltés: 2018. december 4.) 
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prostitúciót is.102 A témával foglalkozó szakértők a folyamat kettősségét szokták hangsúlyozni: 

míg az előbb vázolt árnyoldalai is léteztek a belső vándorlásnak, addig azt sem szabad 

elfelejteni, hogy a későbbiekben a legtöbb déli életkörülményei javultak, az új városnegyedek 

felépülésével komfortosabb lakásba költözhettek és idővel a megélhetésük és életszínvonaluk 

is sokkal jobb lett. Egy olyan jövőt biztosíthattak maguknak és gyermekeiknek, amely Délen 

nem lett volna lehetséges. Ugyanakkor nemcsak az északi mentalitás és életmód, hanem a déli 

hagyományok is hatottak a városokban. Minderre jó példa a házasságkötések növekvő 

statisztikája, amely a tradicionálisabb déli lakosságnak volt köszönhető.103   

A következő időszakban, az 1960-as, 1970-es években egy újabb nagy kivándorlási 

hullám vette kezdetét. Ebben a periódusban nagyszámú olasz indult el elsősorban Németország, 

Franciaország és Nagy-Britannia felé.104 1958 és 1963 között körülbelül 1,5 millió olasz hagyta 

el szülőföldjét, akik közül a háromnegyedük dél-olasz volt. 1977 és 2005 között pedig 

megközelítőleg 1,7 millió olasz emigrált. 2008-ban körülbelül 3,7 millió olasz állampolgárságú 

személy élt külföldön, amelynek Európa mellett a másik legnépszerűbb célpontját az Amerikai 

Egyesült Államokban találjuk.105 2015-ben pedig már több mint 4,6 millió olasz állampolgár 

élt külföldön, 2019-ben pedig körülbelül 5,2 millió fő, amely adatok jelentős növekedést 

mutatnak az elmúlt évekhez képest.106 Ha pedig a demográfiai megoszlást is szemügyre 

vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy nagy arányban döntenek a fiatalok (18-34 év) az ország 

elhagyása mellett.107  

Az Olaszország felé irányuló migráció fokozódását nehéz konkrét időponthoz kötni. 

Nyilvánvalóan komoly történelmi előzményekkel rendelkezett,108 de igazán meghatározóvá a 

20. század második felében vált, amikor a kibocsátó státusza helyett tranzit- és befogadó ország 

felé kezdett eltolódni a mérleg nyelve. Mindez a leginkább érzékelhetővé az 1980-as évektől 

                                                
102 1966-ban a torinói városvezetés 9500-ra kalkulálta azon prostituáltak számát, akik az utcán folytatták e 
tevékenységüket. Pierangelo Sapegno: i.m. 
103 Pierangelo Sapegno: i.m. 
104 Asher Colombo – Giuseppe Sciortino: Gli immigrati in Italia. Il Mulino, Bologna, 2004. 13. o. 
105 Az adatok a római Emigráció Múzeumból származnak. Museo Nazionale dell’Emigrazione kiállításának írásos 
anyaga. 
106 Francesca Paci: Le migrazioni cambiano verso: all’estero 4,6 milioni di italiani. La Stampa, 2015.11.7. 
https://www.lastampa.it/cronaca/2015/10/07/news/le-migrazioni-cambiano-verso-all-estero-4-6-milioni-di-
italiani-1.35213363 
Rapporto italiani nel mondo, 2019. Migrantes 
https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2019/10/RIM_2019_datistatistici.pdf  
(Letöltés: 2019. március 3.) 
107 Rapporto italiani nel mondo, 2019. Migrantes Migrantes 
https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2019/10/RIM_2019_datistatistici.pdf  
(Letöltés: 2019. március 3.) 
108 Így például Milánó belvárosában a kínai kolóniák már az első világháború után megjelentek és saját boltokat 
nyitottak. Minderről ld. Asher Colombo – Giuseppe Sciortino: i.m. 23-24. o. 
De gondolhatunk a magyar 1848/49-es politikai menekültekre vagy az albán bevándorlásra is. 
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vált, amikor a délről északra vándorló olasz munkaerő kimerült, valamint a kereskedelemben a 

kis üzletek ismét kezdetek jelentősek lenni.109 A konkrét időpont meghatározását az adatok 

hiánya is nehezíti, amelyek nélkül nehezebben rekonstruálhatók a múltbeli migrációs 

tendenciák. Bár a Belügyminisztérium rendelkezik archívummal a tartózkodási engedélyek 

(permesso di soggiorno) kiadásáról, ezek csak a legálisan az országba érkezőket jelentik. Azok, 

akik nem folyamodtak dokumentumokért és semmiféle ellenőrzésen nem akadtak fenn, a 

rendszernek láthatatlanok maradtak. Maga a bevándorlókat nyilvántartó szisztéma sem olyan 

régóta létezik, ezért az olaszországi bevándorlás történetét vizsgálva a kezdeti adatokkal csínján 

kell bánni, hiszen ezekben a legális migránsok jóval inkább felülreprezentáltak, mint az 

irregulárisak.     

Az első nagyobb bevándorló hullám az 1960-as években részben a dekolonizációs 

folyamatoknak, részben visszavándorlásnak köszönhetően figyelhető meg.110 Bár az országnak 

nem voltak jelentős gyarmatterületei, de a gyarmatbirodalmak felbomlásának és az önálló 

államok létrejöttének a hatásaival számolnia kellett. A posztkoloniális migráció a dél-, délkelet-

ázsiai, az afrikai területek és a Karibi-térség lakosságának a vándorlása, Európát, így 

Olaszországot is érintette.111 Itália, több más országhoz hasonlóan, a visszavándorlásra és újbóli 

letelepedésre (repatriálás) is lehetőséget adott,112 de ezt az állam leszűkítette a korábban 

kivándoroltakra és azok gyermekeire, hogy megakadályozza a tömeges visszatérést, amelyet 

tovább nehezített a hivatalos iratok késleltetett kiadásával. Ebben az időszakban alakultak ki a 

nyugat-európai nagyvárosokban a multikulturális szigetek, amelyek tovább erősítették az 

elvándorlást, az ún. „láncszemvándorlást”. Ez azt jelentette, hogy ezek az etnikai szigetek 

biztonságos védőhálót biztosítottak az újonnan érkezőknek, így tovább serkentették a 

bevándorlást.113 Az országot, bár változó mértékben, de mindig érintette a déli-északi vándorlás 

kérdése is, azaz a Maghreb-országok egyik fő célországa lett, főleg az 1980-as éveket 

követően.114  

                                                
109 L. Rédei Mária: i.m. 424. o. 
110 Erről ld. Raymond F. Betts: La decolonizzazione. Il Mulino, Bologna, 2011. 
111 A volt gyarmatokról történő bevándorlás szintén sok problémával járt és elsősorban Nagy-Britanniában és 
Franciaországban kedvezett az ún. posztkoloniális rasszizmusnak. Ld. még Cseresnyés Ferenc: i.m. 36. o. 
112 Itt nemcsak az amerikai kontinensről visszatelepülőkre kell gondolni, hanem a megváltozott politikai helyzet 
miatt ebben az időszakban (1964-69) sok olasz vállalkozó hagyta el Tunéziát is. Illetve ebben a periódusban nyílt 
meg újra a jugoszláv határ, amely – elsősorban Friuli-Venezia-Giulia tartomány felé – a kelet-európai és balkáni 
migráció élénkülését is magával hozta. Asher Colombo – Giuseppe Sciortino: i.m. 25. o.  
113 L. Rédei Mária: A nemzetközi migráció demográfiai és geográfiai aspektusai. In: Tarrósy István – Glied Viktor 
– Vörös Zoltán (szerk.): Migráció a 21. században. Publikon, Pécs, 2016. 37. o. 
114 Ebben az időszakban számtalan tunéziai, egyiptomi és marokkói vándorolt az országba. A marokkói közösség 
innentől kezdve válik az egyik legnépesebb olaszországi migráns csoporttá. Asher Colombo – Giuseppe Sciortino: 
i.m. 27. o. 
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Az 1970-es évektől kezdődően már egész Európára azt mondhatjuk, hogy kibocsátó területből 

sokkal inkább befogadóvá vált. Ennek általános okait a gazdasági növekedésben, a növekvő 

életszínvonalban, a demográfiai változásban, a női munkavállalás megnövekedett mértékében, 

a növekvő jövedelmekben és a jóléti állam megvalósulásában kereshetjük. Ám ezeken kívül 

országonként fellelhetünk speciális elemeket is, ez Itália tekintetében a sajátos olasz társadalmi 

szerkezetben, a kis- és középvállalatok nagy számában,115 a területi széttagoltságban és a 

gazdaság informális szektorának fontosságában találhatjuk meg.  

A migrációs tendenciákban a fordulópontot valahol a 2000-es évek környékén 

kereshetjük,116 ekkorra a bevándorlás komoly és egyre sürgetőbb megoldást kívánó problémává 

vált. A bevándorlók száma egyre növekedett: 2005-re az olasz lakosság 4,5%-a, 2014-re 6,5%-

a, 2018-ra pedig 8,7%-a lett bevándorló.117 A migránsok közül pedig nem mindenki a legális 

formát választotta az országba lépéshez, az irreguláris bevándorlás is ugrásszerűen megnőtt, 

amely tendencia a mai napig jelen van, egyre több problémát okozva az ország számára.118 

Manapság a migránsok leggyakrabban az afrikai kontinensről, Dél-Amerikából, Ázsia déli 

részéről, a Közel-Keletről és a Balkánról érkeznek.119  

Az Olaszország felé irányuló leggyakoribb migrációs útvonalak a déli, illetve délkeleti 

tengeri átkelések. Az afrikai, ezen belül is a felülreprezentált szubszaharai bevándorlók, a 

leggyakrabban ezt a megoldást választják az országba való belépésre. Jellemző még a balkáni, 

illetve a közel-keleti konfliktuszónákból menekülők tengeri érkezése is. A leggyakoribb 

célpontok Lampedusa, Szicília szigetei, Nápoly és környéke, valamint az utóbbi időben ismét 

felerősödött a délkeleti partvidék felé irányuló „áramlás”, azaz Bari és környéke ismét az 

irreguláris bevándorlás fontos célpontjává vált. Ez a terület a hagyományos balkáni, elsősorban 

albán migrációs útvonal célállomása is. Ezen a ponton fontos azt is kiemelni, hogy ezek a 

vándorlási útvonalak erősen összefonódtak a szervezett bűnözéssel és az olasz maffiával. Így 

például a Balkán felőli utak, nemcsak az ember-, hanem a drogcsempészet fontos közvetítői. A 

                                                
115 Az iparosodott országok között Itáliában a legmagasabb a kis üzletek száma és a legalacsonyabb az egy üzletre 
jutó dolgozók száma. L. Rédei Mária: Mozgásban a világ.... 424. o. 
116 1998 után érezhető növekedés volt tapasztalható a belépések számában. L. Rédei Mária: i.m. 425. o. 
117 Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter: i.m. 214. o., valamint Immigrati in Italia: lavoro e integrazione. 
Museo Nazionale dell’Emigrazione kiállításának írásos anyaga. Istat (2018): Indicatori demografici (2018) 
https://www.istat.it/it/archivio/226919 (Letöltés: 2019. április 19.)  
118 Míg 1991-1993 között a hatóságok 34 000 irreguláris bevándorlót fogtak el, 2002-ben már 150 000-et. Voltak, 
akik egyfajta „ugródeszkaként” (tranzitországként) használták az országot az Európába jutáshoz és voltak, akik 
célországként tekintettek Itáliára. Jelenleg az országban hivatalos papírok nélkül tartózkodókat 500-800 000 főre 
teszik, de van, aki ennél is többre becsüli a számukat. Tanács-Mandák Fanni: i.m. 8. o. 
119 Da dove vengono i migranti. Limes. http://www.limesonline.com/da-dove-vengono-i-migranti-2/3005 
(Letöltés: 2019. március 20.) 
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migrációval kapcsolatos problémák során nem tekinthetünk el annak a szervezett bűnözéssel 

való összefonódásától sem, amelyről a későbbiekben részletesebben is lesz szó (III.3. fejezet). 

Olaszországban számtalan nemzetiség él bevándorlóként, számuk pedig folyamatosan 

változik, alakul. Jó példa erre az iráni közösség, amely az 1970-es években a három 

legjelentősebb migráns csoport közé tartozott, majd az ezt követő évtizedekben már nem került 

be a tíz legnagyobb létszámú olaszországi bevándorló közösség közé. Természetesen jelenleg 

is élnek irániak Itáliában, de más nemzetiségekhez képest arányuk jóval alacsonyabb.120  

Ha közelebbről is megvizsgáljuk a bevándorló közösségeket, akkor azt láthatjuk, hogy az 

utóbbi nyolc évben már beszélhetünk meghatározó bevándorló csoportokról. 
 

3. táblázat A top 10 olaszországi bevándorló közösség kibocsátó ország szerint 2010-2018 között 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Saját készítésű táblázat. Forrás: Istat adatai alapján. 

 

Ahogy az a fenti táblázatból (3. táblázat) is látszik a bevándorló közösségek nemzeti 

megoszlásában 2010 és 2018 között nem sok változás történt. Mindössze az utolsó három 

helyen lévő országok sorrendje módosult, de az sem jelentős mértékben. A moldávok aránya 

ingadozott, illetve 2015-től a bangladesi közösség is felkerült a top 10-es listára. 2018-tól pedig 

ismét jelen van az egyiptomi közösség a legnépesebb nemzetek között, akik Olaszországnak 

történelmi okokból régóta meghatározó kisebbsége. A legnagyobb bevándorló közösségek 

között a legtöbb európai és ázsiai nemzet, az első öt helyen is ők vannak (Marokkót leszámítva). 

A legnépesebb afrikai bevándorlók a Maghreb-térségből, Tunéziából és Marokkóból 

származnak. A nemzetiségek közül kiemelkedik a románok aránya, az olasz hivatalos 

                                                
120 Az erre vonatkozó táblázatot ld. Asher Colombo – Giuseppe Sciortino: i.m. 29-30. o. 
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Moldova Banglades Moldova 

Tunézia Peru Egyiptom 
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statisztikák szerint az Európai Unió 2004. és 2007. évi bővítésének, továbbá a 2006 és 2008 

között hatalmon lévő Prodi-kormányzat EU-tagállami munkaerőkvótákat feloldó 

intézkedéseinek következményeként ugrásszerűen megnőtt a románok aránya. 2000 és 2009 

között több mint tízszeresére, csaknem 800 ezerre volt tehető a román jelenlét és ezzel Románia 

az olaszországi összbevándorlás több mint egyötödét adó származási területévé vált.121 A 

jelenlegi statisztikák szerint körülbelül egymillió román él az országban, ezzel továbbra is a 

legnagyobb lélekszámú bevándorló közösséget alkotják.122 

A bevándorlók nemzetiségi megoszlása mellett, egy-egy népcsoportra jellemző 

foglalkozásokat és jellemző letelepedési régiókat is találunk, amelyek közül néhány jellemzőbb 

példát itt is ismertetek. A bevándorlók munkavállalásáról általánosan azt mondhatjuk, hogy az 

esetek többségében alacsonyabb képzettséget igénylő munkákat végeznek, gyakorta dolgoznak 

az iparban, mezőgazdaságban (ültetvényeken), kiskereskedelmben vagy háztartási munkát 

vállalva (főleg nők).  

Az afrikaik területeket vizsgálva kiemelhetjük a tunéziai közösséget, akik jellemzően a 

kiskereskedelemből és mezőgazdasági idénymunkából élnek, nagyon gyakran mozgó árusként 

dolgoznak. Az 1980-as évektől nagy arányban megjelenő egyiptomiak gyakorta foglalkoznak 

vendéglátással, valamint az északi nagyvárosokban takarítócégeket üzemeltetnek. A 

jellemzően fiatal férfiakból álló szenegáli és ghánai közösség leginkább a kis- és középiparban, 

az északi gyárakban (pl. építőipar), valamint a kiskereskedelemben ténykedik. A szenegáli 

közösségre ezen kívül a különböző afrikai kézműves termékek utcai árusítása is jellemző, de 

előfordulnak mezőgazdasági idénymunkásként is.  

Az 1980-as évek végétől és az 1990-es évek elejétől egyre erősödő ázsiai bevándorlást főleg a 

Fülöp-szigeteki, a kínai, a Srí Lanka-i, a pakisztáni és a bangladesi migránsok fémjelezték. Ők 

gyakorta végeznek vállalkozói tevékenységet (vendéglátás, kiskereskedelem) vagy a 

különböző háztartási szolgáltatói szektorban (idősgondozó, házvezetőnő, kertész) dolgoznak. 

A bangladesiek főként a kiskereskedelemben érdekeltek, gyakorta üzemeltetnek a 

nagyvárosokban kisboltokat, zöldségeseket. A kínai közösségre is jellemző, hogy a 

nagyvárosokban különböző kis boltokat tartanak fenn. Ezenkívül főleg a toszkán régióban, a 

textiliparban is dolgoznak, ahol bizonyos fast fashion és luxus divatcégeknek dolgozó varrodák 

                                                
121 Nyusztay László: Az olaszországi bevándorlás néhány kérdése az új évezred elején. In: Nyusztay László: 
Tanulmányok a nemzetközi migráció köréből. Perfekt Kiadó, Budapest, 2011. 103. o.  
122 Ld. még a IV. fejezetben. 
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illegálisan, nem megfelelő munkakörülményeket és béreket biztosítva dolgoztatják ezeket az 

embereket.123  

Az 1990-es évektől erősödött az albán bevándorlás is köszönhetően az Enver Hodzsa-féle 

diktatúra bukásának, valamint a nehéz politikai és gazdasági körülményeknek. Az ide 

kapcsolódó két jelentős dátum az 1991-es év, amikor albán hajók folyamatosan szállították a 

bevándorlókat, valamint az 1997-es év, a Kater I Rades motoros hajó tragédiája, amiben közel 

száz ember vesztette életét. Az 1990-es években a történelmi események hatására a kelet-

európai migráció is felerősödött: oroszok, lengyelek, románok és ukránok csoportjai jelentek 

meg Itáliában.  

Ha a bevándorlók területi eloszlását nézzük az országon belül, akkor azt állapíthatjuk 

meg, hogy ellentétben sok más országgal, Olaszországban nem a főváros a legnagyobb 

befogadó település. A migránsok körében sokkal népszerűbb úti célnak számít a gazdaságilag 

fejlett északi régió (Lombardia), valamint az ún. „Harmadik Itália” a toszkán (Emilia-

Romagna) és az északnyugati régió (Veneto).124 A városok tekintetében Milánó és Róma bír 

jelentős migráns közösségekkel, de az élbolyban ott van Nápoly, Palermo, Bologna és Torino 

is. Bizonyos nemzetiségeknél jellegzetes térbeli eloszlást, kedvelt régiót és várost is 

találhatunk. E mögött természetesen fontos szerepet játszik az adott közösség kapcsolati hálója 

is. A filippínók főleg Milánóba, Rómába és Nápolyba koncentrálódnak, a szenegáliak Bergamo 

és Brescia környékén fordulnak elő nagy számban, ahol az iparban munkásként dolgoznak. 

Jelentős számú kínai közösség él Milánóban és Rómában,125 ahol főleg éttermeket és kis 

üzleteket üzemeltetnek. Ezenkívül Firenzében és Pratoban is jelentős a kínai közösség, ahol 

különböző ipari vállalkozásokban dolgoznak (pl. a korábban említett varrodák is Pratoban 

üzemelnek). Ezzel szemben a tunéziaiak hagyományosan délen, elsősorban Szicília nyugati 

részén telepednek le, amit a kibocsátó országuk földrajzi közelsége motivál. Ugyanígy ez 

játszik szerepet az albánoknál is, akik hagyományosan Bari és környékére összpontosulnak, 

míg a volt jugoszláv tagköztársaságok bevándorlói az északkeleti határvidéket, Triesztet és 

környékét választják lakóhelyül. A letelepedéseknél is szerepet játszik a migrációs kapcsolati 

                                                
123 Globális Rabszolgasági Index – Olaszország https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-
studies/italy/ (Letöltés: 2019. április 28.) 
124 Arról, hogy melyik tartományban és milyen nemzetiségi eloszlásban vannak jelen a bevándorlók ld. Dove 
vivono gli immigarati. La Repubblica. http://temi.repubblica.it/limes/dove-vivono-gli-immigrati/3007 (Letöltés: 
2019. március 1.) Valamint Asher Colombo – Giuseppe Sciortino: i.m. 41-43. o. 
125 Rómában a Termini pályaudvartól nyugatra található városrész egy része a kínai negyed kis boltokkal, 
üzletekkel, éttermekkel és a La Sapienza egyetem kínai tanszéke is ebben a kerületben található. 
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háló, Charles Tilly megközelítése szerint a hálózatok ereje magyarázza a migráció irányának 

erős fókuszáltságát.126 

Olaszországban is előfordul a bevándorlók sajátos kategóriája, a menekültek csoportja, 

ám jelenlétük sokkal inkább mérsékelt, mint Európa többi országában.127 Az ország főleg a 

kommunista diktatúra országaiból fogadott be sok menekültet,128 de 1973-ban chileiek, 1975-

ben kambodzsai és vietnami menekült közösségek is telepedtek le. A balkáni háborúk alatt 

sokan érkeztek ebből a térségből is, az elmúlt években pedig a közel-keleti régióból jön sok 

menekülő, például kurdok, szíriaiak, afgánok.129  

Az olaszországi bevándorlás kapcsán is érdemes néhány szóban a migráció 

feminizációjára kitérni.130 Ahogy előzőleg már említettem, léteznek olyan bevándorló 

csoportok, ahol jellemzően a férfi migránsok vannak többen: a szenegáliak között tizennégy 

férfira jut egy nő, de említhetők az észak-afrikai, pakisztáni, bangladesi migránsok is, ahol a 

férfiak hétszer, nyolcszor többen vannak, mint a nők. Ezzel szemben léteznek olyan közösségek 

is, ahol ennek pont a fordítottja igaz. Főleg a dél-amerikai, orosz, lengyel, de az etiópiai, 

szomáliai és Fülöp-szigeteki bevándorlók között is kétszer annyi a nő, mint a férfi. Ők 

jellemzően háztartási munkákat, valamint gyermek és idősgondozásban vállalnak munkát. A 

bevándorlók körében még mindig gyakoriak a hagyományos női szerepek is: a férfi érkezik 

meg először az országba, a nő és a gyerekek, csak akkor követik, ha megteremtette a megfelelő 

                                                
126 Charles Tilly: Áthelyeződött hálózatok. In: Sik Endre (szerk.): A migráció szociológiája. ELTE TÁTK, 
Budapest, 2012. 40-53. o. http://old.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_1.pdf (Letöltés: 2019. 
március 3.) valamint Asher Colombo – Giuseppe Sciortino: i.m. 43. o . 
127 2016-ban az UNHCR adatai szerint 131 ezer menekült élt az ország területén, akik még félig sem töltenék meg 
a Circo Massimot (340 ezer fő fér el benne), de a két nagy stadiont (mindkettő 80-80 ezer főt képes befogadni), a 
San Sirot és Olimpicot se sikerülne „feltölteni” teljesen ezekkel az emberekkel. A Menekültügyi Főbiztosság 
ezekkel a találó adatokkal reagált az olaszok félelmére a „menekültek inváziójától”. Összehasonlításképpen 2016-
ban Svájcnak, amelynek a lakosságszáma hatoda Olaszországénak (10 millió fő), több mint 130 ezer menekülttel, 
míg Németországnak, amely 20 millió fővel több népességgel rendelkezik, négyszer több (478 ezer fő) menekülttel 
kellett számolnia. 2018 végén az UNHCR adatai szerint Olaszországban 189 ezer menekült volt, amely továbbra 
is elenyésző Törökország (3,6 millió) vagy Németország (1 millió) helyzetéhez képest. Ha ezeket az adatokat a 
lakosságszámhoz viszonyítva vizsgáljuk meg, akkor még szembetűnőbb a különbség: Olaszországban minden ezer 
lakosra 3,1 menekült jut, míg Svédországban ez 24 és Ausztriában is 14,5. Ezzel Olaszország továbbra is az utolsó 
helyek egyikén van a menekültek számát tekintve.   
” L’invasione” dei rifugiati in Italia, ecco i numeri. UNHCR https://www.unhcr.it/news/carta-di-roma/linvasione-
dei-rifugiati-italia-
numeri.html?ds_rl=1255091&gclid=EAIaIQobChMI3IiHz5LT5QIVxY2yCh1J3AnXEAAYASAAEgL64PD_B
wE (Letöltés: 2019. április 29.)  
Fabio Colombo: Quanti sono i rifugiati in Italia e in Europa? LeNius https://www.lenius.it/quanti-sono-i-rifugiati-
in-italia-e-in-europa/ (Letöltés: 2019. április 29.) 
128 Többek között magyarokat is. Az 1956-os menekültek közül többen Rómában találtak új otthont, emléküket 
tábla is őrzi a Torre Argentina és Pantheon közelében. 
129 Asher Colombo – Giuseppe Sciortino: i.m. 35. o. 
130 Az Istat és a Tuttitalia közös statisztikája alapján 2019-ben az idegen állampolgárok aránya kiegyenlített, 
körülbelül fele-fele arányban oszlanak meg. (A közel 5,2 millió főből 2,5 millió férfi és 2,7 millió nő.) 
https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ (Letöltés: 2019. április 29.) A migráció 
feminizációjáról általánosságban ld. Bagi Judit: i.m. 85-99. o. 
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életfeltételeket. A nő gyakorta a hagyományos szerepekbe ragad, azaz jellemzően feleség és 

anya, aki a család ellátásáról gondoskodik. Ennek megfelelően manapság is rengeteg olyan 

nővel lehet találkozni, aki nemcsak saját kultúráját (kendő, hidzsáb viselete), hanem egész 

életvitelét átülteti egy merőben más, európai értékekkel rendelkező országba, amely problémák 

forrásává válik és a többségi társadalom köréből is egyre több feszültséget vált ki. 

 

III.2. Az olasz migrációs politika 
 
A bevándorlás trendjei és a bevándorlók jellemzése is utalt már a jelenséggel kapcsolatos 

problémákra, amelyek felhívták a figyelmet arra, hogy a migrációval kapcsolatban kezelési 

stratégiák kidolgozására, jogi szabályozásokra van szükség. Ebben az alfejezetben 

megvizsgálom és röviden bemutatom az olasz migrációs politikát, annak fontosabb 

mérföldköveit és az olasz bevándorlási törvényeket.  

Az olasz Alkotmány 1948 óta hatályos és több, a bevándorláshoz és integrációhoz 

kapcsolódó területet is tartalmaz.131 Elismeri és garantálja az alapvető emberi jogokat, a 

külföldiek jogi helyzetét a nemzetközi normáknak és szerződéseknek megfelelően szabályozza. 

(Alapelvek, 10. cikk) Az Alkotmány elismeri a vallásszabadságot, minden vallást 

egyenrangúnak tekint, a katolikustól eltérő felekezetek pedig szabadon működhetnek, egészen 

addig, amíg az az olasz törvényekbe nem ütközik. (Alapelvek, 8. cikk)  

Szabályozza az állampolgári jogokat és kötelességeket (1. rész), amelyben találhatunk az 

idegenekre vonatkozó alapvető emberi jogokat, így például a személyi szabadság 

elidegeníthetetlenségét (13. cikk), a vallás szabad gyakorlását (19. cikk), a törvény előtti 

egyenlőséget, az egészséghez (32. cikk), a tanuláshoz (34. cikk), a munkához való jogot és 

ehhez kapcsolódó garanciákat (pl. a munkaidő, javadalmazás – 36.cikk). Az alaptörvény kitér 

a nők egyenlő jogaira a munkában és a fizetésekben (37. cikk). Az Alkotmány azt is lefekteti, 

hogy a bevándorláspolitika megalkotásában egyedül az állam a kompetens. 

A törvényi szabályozás tekintetében a nemzeti szintre vonatkozó jogszabályok közül az 

első megemlítendő törvény 1986-ban született meg (Foschi törvény),132 amely rendezni kívánta 

a migránsok jogi és munkaerőpiaci helyzetét, szerette volna garantálni a teljes egyenlőséget az 

olasz és a külföldi munkavállalók között, valamint fontos érdeme volt a családegyesítésről szóló 

                                                
131 Az Olasz Köztársaság Alkotmánya https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf 
(Letöltés: 2019. március 23.)  
132 Legge 30 dicembre 1986, n. 943, Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori 
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine. 
 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1987/01/12/086U0943/sg (Letöltés: 2019. március 23.) 
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szabályozás bevezetése. A törvényt nagyszámú amnesztia hirdetés kísérte, amely közel 100 

ezer bevándorló tartózkodását tette törvényessé.133 1986 előtt az olasz politika, főleg gazdasági 

okokból,134 nem foglakozott a migráció kérdésével, csak a személyazonosságot igazoló 

dokumentumot és a tartózkodási engedélyt ellenőrizték. 

Az 1990-es Martelli-törvény135 megpróbált reagálni a bevándorlás egyre nagyobb 

ellentmondásaira, kiterjesztette a menekültek védelmét az Európán kívülről érkezőkre is és 

legalizálta a már ott lévők helyzetét.136 A törvény szabályozta a menekültekkel kapcsolatos 

bebocsátási feltételeket és eljárási szabályokat, valamint létrehozta a bevándorlók 

befogadásához szükséges pénzalapot. Erre szükség is volt, ugyanis az 1990-es évektől 

érezhetően növekedett a bevándorlók létszáma. Ez a törvény is amnesztiával próbálta kezelni a 

már ott lévő, de érvényes dokumentumokkal nem rendelkezők helyzetét, valamint az első 

törvény volt, amely integrációs intézkedéseket is tartalmazott. Az intézkedések között az 

Olaszországba belépés feltételeit szigorította, a kitoloncolási eljárások gyakorivá váltak, mint 

az irreguláris bevándorlás elleni küzdelem egyik fő eszköze. Az ezt követő időszakban a 

Martelli-törvény hiányosságait, hibáit próbálták pótolni, illetve kijavítani, valamint a 

nagyarányú albán bevándorlást és nehézségeit kezelni.137  

Az 1998-as ún. Turco-Napolitano törvény138 már a megnövekedett létszámú bevándorló 

közösséget igyekezett rendezni, az első olyan általános és szisztematikus törvény, amely nem 

valamiféle vészhelyzetet próbál meg kezelni. Ez a törvény több helyütt pontosítja a befogadás 

és a tartózkodási engedélyek feltételeit, kvótákat állít fel, valamint összhangban a schengeni 

követelményekkel és a tamperei programmal szigorúbb kiutasítási normákat szab meg.139  

                                                
133 La legislazione nazionale in materia immigrazione. https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-
facciamo/informare/documenti-tematici/immigrazione/la-legislazione-nazionale-materia-immigrazione/ 
(Letöltés: 2019. március 21.) 
134 Ebben az időszakban Nyugat-Európa más országai már szigorították a bevándorlásukat, azonban 
Olaszországnak szüksége volt a munkaerőre, így enyhe bevándorláspolitikájával, illetve a többi ország 
szigorításaival profitálhatott a helyzetből.  
135 Legge 28 febbraio 1990, n. 39, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, 
n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di 
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in 
materia di asilo. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/02/28/090G0075/sg (Letöltés: 2019. március 23.) 
136 A törvényről ld. részletesen Luca Einaudi: Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi. Editori 
Laterza, Roma-Bari, 2007. 141-173. o. 
137 Ld. Mancino-törvény, Conso-dekrétum, Dini-rendelet. 
138 Legge 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 
https://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm (Letöltés: 2019. március 30.) 
139 Nyilvánvalóan az olasz migrációs szabályozásoknak mindenkor illeszkednie kellett az Európai Uniós 
jogszabályokhoz, azonban erről jelen doktori dolgozat keretei között nem tudok részletesen szólni. A témáról ld. 
például: Mohay Ágosoton: i.m.  45-64. o.  A Turco-Napolitano törvényről ld. részletesen: Asher Colombo – 
Giuseppe Sciortino: i.m. 62-66. o., valamint Windt Szandra: Legális és illegális bevándorlás az Európai Unió 
néhány fontosabb országában. In: Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter: Nemzetközi Migráció – 
Nemzetközi Kockázatok. HVG-Orac, Budapest, 2008. 134. o.  
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A Törvénygyűjtemény a migrációról (Testo unico sull’immigrazione) (1998/286.) a témával 

kapcsolatos jogszabályokat gyűjtötte össze,140 és az olasz migrációs törvénykezés egyik 

sarokköve, amely az európai és olasz jogszabályok szintézise, egy komplex szabálykészlet, 

amely a mai napig – módosításokkal – hatályos.141 A gyűjtemény összesen 49 cikkből áll és 6 

részre osztható fel. A gyűjtemény a bevándorlással kapcsolatos nemzeti jogszabályok 

összefüggésében innovációkat is bevezetett: így például a belépési kvótát; lehetővé tette a 

külföldi munkavállalók számára, hogy a munkáltató közvetlen hívása révén belépjenek az olasz 

munkaerőpiacra; olyan családegyesítési törvényeket hozott, amelyek az európai törvénykezési 

szinten még nem voltak; illetve bevezetett olyan külföldiekre vonatkozó szabályozásokat is, 

amelyek azelőtt kimaradtak az olasz normatívákból.142 Ezeken kívül szabályozta az állam 

integrációs politikáját (3. cikk), amelyben főleg a társadalmi-kulturális beilleszkedést tartotta 

kívánatosnak. A törvény kitért az állam területére való belépések, tartózkodás és kitoloncolások 

szabályaira, a belépési folyamatok meghatározására és előírta a migránsok alapvető jogainak 

és a szolgáltatásainak a biztosítását. Az 5. fejezet 42. cikke foglalja össze az olasz integrációs 

törekvéseket. A törvény többek között támogatja  

• civil szervezeteket, amelyek az Olaszországban jogszerűen tartózkodó külföldiek javára 

tevékenykednek, valamint nyelv és kultúra tanfolyamokat szerveznek, a bevándorlók 

iskoláit és kulturális intézményeit; 

• a külföldieknek az olasz társadalomba való pozitív beilleszkedése szempontjából 

hasznos információk terjesztését, különös tekintettel jogaikra és kötelességeikre, a 

beilleszkedés és a személyes és közösségi növekedés különféle lehetőségeit, valamint a 

pozitív visszailleszkedés lehetősége a származási országban; 

• az Olaszországban jogszerűen tartózkodó külföldiek kulturális, rekreációs, társadalmi, 

gazdasági és vallási kifejeződésének lehetőségét, valamint a bevándorlás okaival és a 

faji megkülönböztetés, idegengyűlölet megelőzésével kapcsolatos minden információs 

                                                
140 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;286 (Letöltés: 2019. április 20.) 
141 A törvényt utoljára a Salvini-dekrétumok módosították. Ld. https://www.altalex.com/documents/codici-
altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione (Letöltés: 2019. április 20.) 
142 „Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello 
Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione 
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché 
non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei 
Paesi di origine.” 3.cikk, Migrációs politikák, Testo unico sull’immigrazione.  
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;286. (Letöltés: 2019. április 20.) 



 59 

kezdeményezést, ideértve az iskolai és egyetemi könyvtárakat, könyveket, folyóiratokat 

és audiovizuális anyagokat, amelyek származási országaik eredeti nyelvén készültek; 

• képzések szervezését a multikulturális társadalomban való együttélés elősegítéséért és 

a diszkriminatív, idegengyűlölő vagy rasszista magatartás megakadályozásáért,  

• olyan közintézmények, irodák és magánszervezetek üzemeltetőit, akik kapcsolatban 

vannak külföldiekkel.  

Az elkövetkezendő években – többek között az Európai Unió bővítésének köszönhetően – 

az Olaszországba irányuló bevándorlás tovább növekedett, még inkább forró témává vált és 

egyre több vitát generált a közbeszédben. A 2002. évi 189. számú törvény a bevándorlás további 

szigorításait tartalmazta, aminek köszönhetően megszületett az Európai Unió egyik leginkább 

restriktív bevándorlási törvénye, az ún. Bossi-Fini törvény.143 A jogszabály szigorította a 

tartózkodási engedélyek meghosszabbításának a feltételeit, büntette az illegális bevándorlást, a 

törvény világos különbséget tett az országba törvénytelenül és legálisan érkezők között, 

valamint szankcionálta a lejárt tartózkodási engedélyek után is az országban maradókat 

(túltartózkodókat). Ezt a törvényt is egy amnesztia rendelet kísérte, amely a legtöbb embert 

érintő ilyen típusú rendelkezés volt az európai történelemben, több mint 650 ezer bevándorló 

tartózkodását legalizálták. A szakértők szerint a törvény ellentmondásos volt, ugyanis 

egyrészről lehetőséget adott a bevándorlóknak, hogy helyzetüket törvényesítsék, másrészről 

viszont nehéz feltételekhez kötötte a tartózkodási engedélyek meghosszabbítását, így azokat is 

„büntette”, akik törvényesen érkeztek az országba. A törvénnyel kapcsolatos másik fő kritika 

szerint az új szabályozás a bevándorlás jelenségét kriminalitásként kezelte. 

2006-tól a megváltozott politikai helyzet, Romano Prodi kétéves balliberális kormányzási 

ciklusa, a bevándorlási politikára is kihatott. Prodi az EU bizottsági elnöki székéből lett olasz 

miniszterelnök és ennek megfelelően egy EU-konform migrációs politikát képzelt el 

Olaszország számára: törölte az újonnan belépő államokkal szemben felállított munkaerő-

bevándorlási kvótát, és ezzel szabad utat adott a nagyarányú román bevándorlásnak. Azonban 

a probléma nem oldódott meg, így a kezdeti enyhülést újból szigorítások követték: megkezdte 

a főváros környéki roma táborok felszámolását és elkezdte az uniós állampolgárok kiutasítását 

megkönnyítő törvényerejű rendelet megalkotását. Az alapvetően befogadó-gondoskodó 

politika és a kényszerű szigorítások ellentmondását a kormányfő egy sajtóközleményben 

próbálta meg feloldani. „Ki kell elégíteni az állampolgárok nagyobb biztonságra való igényét, 

                                                
143 Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/08/26/002G0219/sg (Letöltés: 2019. április 20.) 
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de ugyanígy biztosítani kell a bevándorlóknak az emberi léthez méltó körülményeket… Az 

olasz gazdaságnak szüksége van a bevándorlókra… El kell kerülnünk a xenofób túlkapásokat, 

mert az idegengyűlölet és az intolerancia nem tartozik kultúránkhoz.”144 Ez a fajta 

megengedőbb migrációs politika tagadhatatlanul hozzájárult ahhoz, hogy a 2000-es évek 

második felében az országba érkezők arányában újabb kiugró növekedés következett be, főleg 

az irreguláris migránsok száma ugrott meg jelentősen. A problémák pedig sorra jelentkeztek: 

nőtt a közbiztonsági kockázatok aránya és egyre többen gondolták azt, hogy az irreguláris 

migráció komoly összefonódásokat mutat a bűnözéssel, amit a média sokszor egyoldalúan és 

túlzóan mutatott be.145 Ennek hatására az olasz közhangulatban és a 2008-as választási 

kampányban a bevándorlás kérdése központi szerepet játszott, több párt retorikájában is 

megjelent. Ezt a tendenciát a legerőteljesebben az Északi Liga használta ki és politikai 

kampányában egy szigorú migrációs politika megalkotását sürgette. „Érvelésük azon alapult, 

hogy a bevándorlás lehetőségeinek – a globalizáció következményeként kialakult – bővülésével 

nagyszámú, az olasz társadalomba való beilleszkedésre nehezen vagy egyáltalán nem képes 

migráns érkezik az országba, akik forrásokat vonnak el a gazdaságfejlesztéstől és kezelhetetlen 

társadalmi feszültségeket gerjesztenek.”146 2008-tól a Berlusconi-kormány az Északi Ligával 

karöltve, kihasználva az erre fogékony közhangulatot, tovább szigorította a bevándorlási 

törvényeket. A 2008. évi 125. számú törvény és a 2009. évi 94. számú törvénycsomag147 

pénzbüntetéssel sújtotta az irreguláris bevándorlást, kiutasítással is lehetett szankcionálni az 

ilyen migránsokat és a büntetőeljárásokban súlyosbító körülménynek számított, ha valaki így 

tartózkodott az országban. A törvény eredetileg az illegális bevándorlást börtönbüntetéssel is 

sújtotta volna, a feltételezések szerint végül a Berlusconi-kormánya azért állt el ettől, mert az 

olasz börtönök már így is túlterheltek voltak, nem bírták volna a további nyomást. A törvény 

lehetővé tette, hogy azok, akik irreguláris migránsoknak lakást adnak ki büntethetővé váljanak, 

a hajléktalan bevándorlókat pedig egy központi belügyi nyilvántartási rendszerbe gyűjtötték 

össze, ahol rögzítették az adataikat. Módosították a CIE működését is: a kitoloncolási 

központokban fogvatarthatóság idejét meghosszabbították 6 hónapra. Az új szabályozás arra is 

                                                
144 Nyusztay László: i.m. 108-109. o. 
145 A jelenségről ld. a IV. fejezetben. 
146 Nyusztay László: i.m. 110. o.  
147 Legge 24 luglio 2008, n. 124, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 
92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. https://www.camera.it/parlam/leggi/08125l.htm 
(Letöltés: 2019. április 20.) 
Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm (Letöltés: 2019. április 20.)  
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kitért, hogy az újszülöttek nyilvántartásba vételéhez mind a két szülőnek szükségesek a 

hivatalos dokumentumai, amellyel igazolni tudja legális tartózkodását. Ezzel tulajdonképpen 

ellehetetlenítették az irreguláris bevándorlók gyermekeinek a törvényessé tételét és mindenfajta 

szociális gondozásból kizárták őket. A Berlusconi-kormány nemzetközi szinten is igyekezett a 

migráció ellen tenni, Líbiával és Egyiptommal, valamint másik 28 országgal a bevándorlás 

visszaszorítását célzó megállapodásokat kötöttek. Ezekben többek között közös parti 

járőrözésről és az irreguláris bevándorlók visszatoloncolásáról is rendelkeztek. „Az 

egyezmények alapján 2008-ban az olasz hatóságok 36 951 regisztrált illegális partraszállásból 

17 880 esetben éltek a visszatoloncolás eszközével, amely – a dolog belpolitikai hullámverései 

mellett – az Európai Unió vonalán is feszültségeket keltett. Az olasz kormány is több ízben 

bírálta az Európai Bizottságot, mert az nem nyújtott kellő támogatást az afrikai migrációnak 

leginkább kitett tagállamoknak, amelyek így kemény és népszerűtlen intézkedésekre 

kényszerültek.”148 Ezek a szigorítások az ellenzék, a társadalom és a civil szféra részéről is erős 

kritikákban részesültek. Végül az Európai Unió bírálatának hatására nem fogadták el azt a 

határozatot, amely lehetővé tette volna, hogy a három hónapon túl Olaszországban tartózkodó, 

de megélhetést és lakhatást igazolni nem tudó uniós állampolgárokat kiutasítsák. Az új 

szabályozás ellen érvelők kiemelték, hogy a kormányzat a társadalom egyes részeiben jelenlévő 

bevándorlásellenes hangulatot használta ki, a migráció folyamatát csupán közbiztonsági-

rendvédelmi kérdésként kezelte és a szociális, kulturális aspektusait teljesen figyelmen kívül 

hagyta.  

A migrációs politika 2012-ben a Maroni-Tremonti miniszteri rendelettel149 tovább 

szigorodott és a bevándorlás törvényessé tételéhez, a tartózkodási engedélyek kérelmezéséhez 

(permesso di soggiorno) 80-200 eurós eljárási díjakat szabtak ki.150 Végül a tiltakozásoknak és 

a 2013-as lampedusai hajókatasztrófa hatására az olasz Képviselőház 2014 tavaszán elfogadta 

azt a törvényt,151 amely az irreguláris bevándorlást már nem bűncselekménynek, hanem 

szabálysértésnek minősítette és legfeljebb kitoloncolással lehetett büntetni. Ha a bevándorló 

                                                
148 Nyusztay László: i.m. 110. o.  
149 Decreto 6 ottobre 2011, Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet
ta=2011-12-31&atto.codiceRedazionale=11A16810&elenco30giorni=false (Letöltés: 2019. március 3.) 
150 Vladimiro Polchi: Immigrati, stangata fiscale anche per loro. Costi da 80 a 200 euro per restare in Italia. La 
Reppublica, https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/01/02/news/la_tassa_agli_immigrati-
27509574/ (Letöltés: 2019. március 3.) 
Ld. még Szabó Dóra: Tovább maradhatnak az olasz bevándorlók. 
Kitekintő,http://kitekinto.hu/europa/2012/02/21/tovabb_maradhatnak_az_olasz_bevandorlok/#.VRfQmfmsU_Y 
(Letöltés: 2018. október 29.) 
151 https://blog.openpolis.it/2014/04/07/abolizione-reato-di-immigrazione-clandestina/1636  
(Letöltés: 2019. március 3.) 
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ezután sem hagyta el az országot és újra rátaláltak, azzal is csak szabálysértést követett el, nem 

lehet őrizetbe venni, mint ahogy korábban. A törvény módosítását az Északi Liga nem 

támogatta és aláírásgyűjtést kezdeményezett az irreguláris bevándorlás bűncselekménnyé 

minősítéséhez. 

A 2014-2016 között időszak a bevándorlás tekintetében kiugró évek voltak (több rekord 

adattal), részben az enyhülő olasz bevándorláspolitikának, részben a nemzetközi eseményeknek 

köszönhetően. Ez a felerősödő migrációs nyomás aztán ismét arra késztette az aktuális olasz 

kormányzatot, hogy szigorítson a migrációs politikáján. Ebben az időszakban kezdődtek az 

ismételt tárgyalások és a szorosabb együttműködés azzal a Líbiával, amely 2011 óta, a Kadafi-

rendszer elleni nemzetközi beavatkozást követően, megszűnt önálló államként funkcionálni. Ez 

az együttműködés nem titkoltan azt a célt szolgálta, hogy Líbia feltartóztassa a 2011 óta 

ellenőrizetlenül, főleg Olaszországba érkező embereket. A megállapodás keretében Itália 

biztosította Líbiát, hogy segítséget nyújt felszereléssel, kiképzéssel a líbiai partiőrség számára.  

2017-ben Olaszország egy új Magatartási és Civil Kódexet dolgozott ki a civil mentőhajók 

számára, hogy a mentési protokoll összehangolja és ellenőrzött keretek közé terelje, így 

csökkentve az embercsempészetet a Földközi-tengeren.152 A kódex nagy tiltakozási hullámot 

váltott ki a civil szervezetek részéről, sokuk ideiglenesen be is szüntette a mentési 

tevékenységét.153  

A bevándorláspolitika már jóval a 2018-ban felálló új koalíciós kormány (Liga és 5 

Csillag Mozgalom) működése előtt is a szigorodott és a 2018-2019-es helyzet nem elsősorban 

az új belügyminiszternek, Matteo Salvininek, hanem a Gentiloni-kormány volt 

belügyminiszterének, Marco Minnitinek volt köszönhető. Ő volt az, aki 2016-tól kezdve – 

beleértve a különböző törzsi csoportokat is – tárgyalások sorát hajtotta végre Líbiával, valamint 

az új kódexszel megnehezítette az átkelést a fő migrációs útvonalnak számító Földközi-

tengeren. Ezek az intézkedések éreztették a hatásukat és az Olaszországba érkezők száma a 

harmadára csökkent.154 Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy jobbára csak tüneti kezelést 

hajtottak végre, a kiváltó okokra, vagyis a migráció ún. push-faktoraira sem voltak semmilyen 

hatással, a helyi problémák, amelyek az embereket az elvándorlásra késztetik nem oldódtak 

meg.  

                                                
152 A kódex: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/codice_condotta_ong.pdf (Letöltés: 2018. október 23.) 
153 Minderről ld. részletesen Eszter Zalan: NGO’s divided by Italy’s new rescue code. EUObserver, 
https://euobserver.com/migration/138656 (Letöltés: 2018. december 10.) Migranti, l’esperta ONU: „Con il codice 
di condotta per le Ong si richiano più morti in mare.” La Stampa. 
https://www.lastampa.it/2017/08/15/esteri/migranti-lesperta-onu-con-il-codice-di-condotta-per-le-ong-si-
rischiano-pi-morti-in-mare-idun96vsT9jlD5aujaowHP/pagina.html (Letöltés: 2018. október 23.) 
154 http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105 (Letöltés: 2019. március 27.) 
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Ezek az intézkedések, illetve a legutóbbi, ún. Salvini-dekrétumok is elsősorban a migráció 

feltartóztatására, országhatárokon kívül tartására koncentráltak. Az első Salvini-dekrétum egy 

migráció-biztonsági intézkedéscsomag, amelyet 2018. november 7-én fogadott el az olasz 

parlament és amelynek során bővült a biztonságos államok listája, miközben szigorodott a 

kiutasítás. A törvény megnehezítette a humanitárius okokból megszerezhető menekültstátusz 

megszerzését és szigorú fellépést ígért a súlyos bűncselekményeket elkövető bevándorlókkal 

szemben.155 Ezt az intézkedést 2019 tavaszán egy újabb, ún. Biztonsági-törvény (Sicurezza Bis) 

követte, amelyben a bevándorlással kapcsolatban további restriktív intézkedések voltak. 

Többek között a Belügyminisztérium hatáskörébe vonták az olasz vizekre lépő hajók 

ellenőrzését, a dekrétum értelmében Matteo Salvini dönthetett arról, mely hajók haladhatnak át 

az olasz tengereken, továbbá megtiltotta a civil szervezetek hajóinak az olasz területeken a 

kikötést. Ezeken kívül a törvényt tovább szigorodó kitoloncolási politika jellemezte, amely a 

lakosság egy részéből nagy felháborodást és tüntetéseket is kiváltott.156 

Ha áttekintjük a fontosabb, az előzőekben ismertetett törvényeket (4. táblázat), akkor 

azt láthatjuk, hogy a politikai szint a válaszlépéseivel nem kezelte jól az egyre növekvő 

migrációval járó problémákat. A törvények gyakorta gyors „tűzoltásként” elhibázottan és 

inadekvátan jelentkeztek, folyamatos vita tárgyát képezve. Ebből a rövid áttekintésből is 

látszik, hogy a politika nem volt megfelelően felkészülve a kérdés kezelésére, nem tudta 

pontosan, hogyan is kellene menedzselnie az országba érkezőket. 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113,   
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure 
per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 
 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg (Letöltés: 2018. december 1.) 
Annalisa Camilli: Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione. Internazionale, 
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/27/decreto-sicurezza-immigrazione-cosa-
prevede (Letöltés: 2019. február 3.) 
156 Anna Ditta: Decreto Sicurezza Bis, a Montecitorio la manifestazione della Rete Restiamo Umani. TPINews, 
https://www.tpi.it/cronaca/manifestazione-decreto-sicurezza-bis-montecitorio-20190715370556/  
(2019. július 29.) 
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4. táblázat A migráció főbb törvényi szabályozásainak és rendeleteinek összefoglaló táblázata 
(1986-2019) 

Évszám Törvény Szabályozott terület 

 
 

1986 

 
 

Foschi-törvény 
1986/943.  

Rendezni kívánta a 
migránsok jogi helyzetét 
Lehetővé tette a 
munkaerőpiaci 
egyenlőségüket 
Családegyesítés, amnesztia 
 

 
 

1990 

 
 

Martelli-törvény 
1990/39. 

Átfogó törvény 
Menekültekkel kapcsolatos 
intézkedések 
Amnesztia 
A beilleszkedését segítő  
Szigorú belépési feltételek 
 

 
 
 
 
 
 

1998 

 
 

Turco-Napolitano törvény 
1998/40. 

 
 
 
 
 
 

Egységes törvény a bevándorlásról (Testo 
unico) 

1998/286. 

 
Általános, szisztematikus 
törvény 
Pontosítja a befogadás és a 
tartózkodási engedélyek 
feltételeit  
Kvóták felállítása 
Szigorúbb kiutasítási 
normák  
 
Az európai és olasz 
jogszabályok szintézise, 
komplex szabálykészlet 
A témával kapcsolatos 
jogszabályokat gyűjtötte 
össze 
 

 
 
 
 

2002 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bossi-Fini törvény 
2002/189. 

 
 
 

Legfőbb cél az irreguláris 
bevándorlás visszaszorítása 
Szigorította a tartózkodási 
engedélyek hosszabbítását 
Szankcionálta a 
túltartózkodást 
Lehetőséget adott a 
dokumentumok 
nélkülieknek, hogy 
legalizálják helyzetüket 
(óriási amnesztia) 
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2008-2009 

 
 
 
 
 
 

2008/125., 2008/160., 2009/94 törvények 

2008-tól további 
szigorodások 
törvénycsomag 
pénzbüntetéssel sújtotta az 
irreguláris bevándorlást  
Kiutasítással is lehetett 
büntetni 
Megállapodások külföldi 
országokkal 
Kitoloncolások 
CIE központokban 6 
hónapra növelt fogvatartás 

 
2012 

 
Maroni-Tremonti rendelet 

 
 

 
További szigorodás 
Magas eljárási díjak a 
tartózkodási engedélyek 
kérelméhez 

 
 
 

2017 

 
 
 

Minniti-Orlando törvény 
2017/46. 

 
Menekült státusz kérvények 
feldolgozásának a 
felgyorsítása 
Az illegális bevándorlók 
kiutasításának a növelése 
CIE helyett CPR  
Ismét szigorodás 
 

 
 
 
 

2018 
 
 

 
 
 
 

Salvini-dekrétum I. 
2018/840. 

 
 
 

Bővült a biztonságos 
államok listája  
Szigorodott a humanitárius 
okból adható 
menekültstátusz 
Szigorúbb fellépés a  
bűncselekményt elkövető 
bevándorlókkal  
Szigorodott az olasz 
állampolgárság megszerzése 
Szigorodott a kiutasítás 

 
 
 

2019 

 
 
 

Salvini-dekrétum II. 
(Sicurezza Bis) 

2019/53. 

 
A Belügyminisztérium dönt 
arról, mely hajók léphetnek 
olasz vizekre 
Hajók kitiltása 
Civil szervezetek hajói nem 
köthetnek ki 
Szigorúbb kitoloncolási 
politika 
 

Saját szerkesztés. 
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A törvények a szigorítások mellett a már ott lévő migránsoknak folyamatosan 

amnesztiát hirdettek, amivel legálissá tehették a tartózkodásukat, de ez sem volt teljes 

megoldás, inkább csak tüneti kezelés. Az, hogy a bevándorlók törvényessé tétele hogyan, 

milyen mértékben és milyen feltételek mellett történjen, a mai napig komoly viták tárgyát 

képezi. Ahhoz, hogy egy bevándorló legálissá tegye az olaszországi létét tartózkodási engedélyt 

(permesso di soggiorno) kell igényelnie. Ezt minden olyan külföldi állampolgárnak meg kell 

tennie, aki három hónapnál hosszabb időt kíván az országban eltölteni. A permesso di soggiorno 

érvényessége a vízumokéhoz igazodva hat-kilenc hónap, valamint egy vagy két évre szólhat, 

attól függően, hogy az illető szezonális munkát végez, valamilyen oktatásban vagy képzésben 

vesz részt, vagy dolgozik.157 Aki minimum egyéves tartózkodási engedélyért folyamodik, 

annak egy integrációs szerződést is alá kell írnia, amelyben vállalja bizonyos beilleszkedési 

célok teljesítését. A törvények lehetővé teszik, hogy a bevándorlók a megújítandó permesso di 

soggiorno helyett, carta di soggoirnot, azaz huzamos tartózkodási engedélyt igényeljenek, 

amelyet eredetileg öt év, majd a Bossi-Finit törvény szigorítása következtében hat év 

folyamatos és legális olaszországi tartózkodás után lehet megtenni. A carta di soggiorno 

határozatlan idejű tartózkodást kínál, ám kiadásnak a feltételei igen szigorúak: a kérelmezőnek 

többek között állandó meghatározott jövedelemmel kell rendelkeznie, vagy ha családos, el kell 

tudni tartani a családját. A törvény azt is részletesen leírja, hogy milyen esetekben nem adható 

ki a carta.158 A legális itáliai lét következő lépcsőfoka az olasz állampolgárság (cittadinanza). 

Ezt a legnehezebb megkapni, mivel alapvetően a ius sanguinis elvén alapul, azaz vérségi alapon 

jár. A törvények értelmében olasz állampolgárok mindazok, akiknek legalább az egyik szülője 

olasz. Ha valaki bevándorló szülők gyermeke, de Olaszországban születik és ott is él, 18 éves 

korától kérvényezheti az állampolgárságot. Bizonyos esetekben, szülői kérésre korábban is van 

mód ennek megszerzésére. Az állampolgárságot a vérségi alapon kívül házassággal és 

hosszabb, legáltalánosabb esetben minimum 10 év olaszországi tartózkodással is meg lehet 

kapni.159  

 

 

                                                
157 A további részleteket ld. http://www.poliziadistato.it/articolo/225-Il_rilascio_del_permesso_di_soggiorno/ 
(2019. március 20.) 
158 A további részleteket ld. 
http://www.portaleimmigrazione.it/immigrazionenet/APR_CDS_Stranieri.aspx (Letöltés: 2019. március 21.) 
159 A további eseteket ld. http://sportelloimmigrazione.it/richiedi-documenti/richiesta-cittadinanza-italiana.html 
(Letöltés: 2018. október 21.) 



 67 

Miközben 2019-ben Olaszország lakosságának közel 10%-a bevándorló160 és a fejlett 

országok között az egyik legalacsonyabb születési számokat (1,29) tudja felmutatni,161 továbbra 

is hiányzik egy jól strukturált migrációs politika, amelyben világosan lefektetné a 

bevándorlásról alkotott átfogó nézeteit, a jelenséghez kapcsolódó stratégiai céljait. A kutatók 

egy csoportja szerint a népességfogyás megállítására megfelelő eszköz lenne a bevándorlás, de 

vannak, akik úgy vélik, hogy annak csak egy sokkal szabályozottabb formája lenne elfogadható, 

ahol a bevándorló közösség kultúrája eleve közelebb áll a befogadó országéhoz, és ahol az 

integrációnak fontos része a megfelelő oktatás és képzés, így adva esélyt ezen emberek 

felemelkedésére és beilleszkedésére.162 A társadalom megosztott a kérdésben, vannak, akik 

szerint az olasz politika lazán és túlságosan „jóságosan” kezeli a kérdést, a bevándorlók pedig 

„azt csinálnak, amit csak akarnak.” Míg mások szerint az olasz politika gyakorta rasszista és 

egoista, megsérti az emberi jogokat, permanensen elnyomja a bevándorló közösségeket és az 

integráció kérdéskörét teljesen háttérbe szorítja.  

 

III.3. Az olasz integrációs politika – Az állami befogadórendszer 
 
A tudomány szinte minden területe magáénak érzi az integráció fogalmát, amely 

legáltalánosabb értelemben valaminek a kipótlását, egésszé tételét és hiányának az orvoslását 

jelenti. Ha az olasz nyelvben nézzük meg az integrálni (integrare) ige jelentését, akkor 

felfedezhetjük, hogy jelentése széles skálán mozog, számtalan területen használják. Egyrészről 

jelenti azt, hogy kiegészíteni, valamit teljessé tenni, másrészről bevon, befogad, besorol és 

beilleszkedni jelentéstartalommal is bír.163 A legáltalánosabb értelemben a bevándorlók 

integrációja a társadalom megnyitását jelenti mások irányába, olyan gazdasági, politikai, 

társadalmi és kulturális folyamatok összessége, amelyek az egyént a társadalom tagjává teszik. 

Az integráció segíti a bevándorlók beilleszkedését, amely egyenlő bánásmódon és kölcsönös 

nyitottságon alapul. A befogadó társadalom és a letelepedni kívánók között egy folyamatot 

jelent, amelynek a célja az egyenlőségen alapuló társadalom létrehozása. Ahogy a bevándorlás 

törvényi szabályozása, úgy az integráció irányítása sem egyszerű feladat, hiszen egy összetett 

jelenség, amelynek számtalan rokonterülete van, miközben maga a migráció is változó, 

                                                
160 Istat (2018) Indicatori demografici https://www.istat.it/it/archivio/226919 (Letöltés: 2019. május 20.) 
161 Istat (2018) Natailtà e fecondità della popolazione residente. https://www.istat.it/it/archivio/235964 (Letöltés: 
2019. május 20.)  
162 Ez a fajta szabályozott migráció az olasz politikai pártoknál is megjelenik, az Olaszország Fivérei pontosan egy 
ilyesfajta, kulturálisan is szabályozott migrációt támogat. 
163 Herczeg Gyula- Juhász Zsuzsanna: Olasz-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 475. o. 



 68 

számtalan kihívással rendelkező folyamat, amelyekre relatíve gyors és előremutató választ 

kell(ene) adni. Ha a politikai szint a külföldiek beilleszkedését segítő stratégiát igyekszik 

kialakítani, akkor sokszor már a legalapvetőbb fogalom meghatározásánál, az integrációnál is 

vitákba ütközik: nem mindegy, hogy a törvény hogyan definiálja, mit ért alatta és milyen 

keretek között helyezi el a szabályozni kívánt területet. Az integráció egyoldalúan 

(adaptációként), de kétoldalúan (interakcióként) is érthető; mind a fogadó társadalomhoz való 

alkalmazkodás, mind az integritás megőrzése hatékony stratégiának tekinthető, azonban a 

leginkább célravezető, ha a beilleszkedés folyamatát kölcsönösség kíséri mind a befogadó 

társadalom, mind a bevándorlók részéről. 

Az Európai Unió a 2000-es évektől kezdve törekszik egy egységes integrációs 

keretstratégia felállítására, amelynek alapvető kritériuma a célcsoport (elsősorban a harmadik 

országbeliek) és számuk meghatározása az egyes tagállamokban. A harmadik országbeli 

állampolgárok beilleszkedését segítő stratégia 2003-ban született meg és a következő évben 

felállították a közös alapelveket. A 11 pontban összefoglalt irányelvek közül az első kettő az 

Unió alapvető értékeivel kapcsolatos: „a bevándorlók és a tagállamok minden lakosa közötti 

kölcsönös alkalmazkodás dinamikus és kétoldalú folyamata,”164 amely „magában foglalja az 

EU alapvető értékeinek tiszteletben tartását.”165 A következő hét alapelv az integráció által 

fejlesztendő területeket sorolja fel: így például az oktatást, a foglalkoztatást, a nyelvtudást, 

esélyegyenlőség megteremtését. Az utolsó két pont pedig a szakpolitikai keretek felállítására 

vonatkozik. A későbbiekben újabb dokumentumokat dolgoztak ki, (pl. a Vichy nyilatkozat; a 

harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését szolgáló európai alap létrehozása; az 

Európai Integrációs Fórum; stockholmi program; A harmadik országokbeli állampolgárok 

beilleszkedésének menetrendje; Zöld könyv az Európai Unióban élő harmadik országbeli 

állampolgárok családegyesítési jogáról) az állami migrációs politikák támogatása, 

előmozdítása és összehangolása érdekében.166 A mindenkori olasz bevándorlási és integrációs 

törvénykezésnek összhangban kell lennie ezen Uniós jogszabályokkal, azonban jelen 

disszertáció nem elemzi az Uniós integrációs programok evolúcióját, csak az olasz 

                                                
164 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának A harmadik országbeli állampolgárok integrációjának európai programja. COM/2011/0445 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0455&from=IT  
(Letöltés: 2019. április 20.) 
165 Integrazione degli immigrati nell'Unione europea  
Risoluzione del Parlamento europeo sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea 
(2006/2056(INI))  
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-
0318+0+DOC+PDF+V0//IT (Letöltés: 2019. április 20.) 
166 Ld. Hautzinger et al.: i.m. 92-95. o. 
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törvénykezést tekinti végig az integráció szempontjából. Alapvetően azt állapíthatjuk meg, 

hogy a közös európai integrációs modell hiánya befolyásolta az állami integrációs folyamatok 

meghatározását és különösen igaz volt ez Olaszországra, amely „egyfajta kísérleti 

laboratóriumot képviselt.”167 A bevándorlás célországai közül későn és meglehetősen 

töredezetten reagált az integrációs igényekre – amint azt a legelső törvényi beavatkozások 

mutatják – és ezek is csak a migráció néhány profilját célozták meg. 

Olaszországban az integráció szabályozásról két szinten beszélhetünk, egyrészről 

találhatóak idevonatkozó elemek az Alkotmányban, másrészről pedig törvényi szinten, amely a 

nemzeti és regionális törvényeket jelenti.168 Az Alkotmány főleg az emberi jogok biztosítása 

mentén tárgyalja a kérdést, amelyet az előző alfejezetben már közöltem. 

Az 1980-1990-es évek migrációs törvényei nem fektettek különösebb hangsúlyt az 

integráció kérdéskörére. Az első fontos lépéseket az 1998-as Turco-Napolitano törvény teszi 

meg, amely már nem csupán akut, vészhelyzeti kezelést akar nyújtani, hanem átgondoltabb és 

az integrációval is számoló bevándorláspolitika megalkotását célozza meg. Ebben a törvényben 

már elismerik a bevándorlók pár olyan fundamentális jogát (egészség, munka, oktatás, szociális 

jogok), amelyek szükségesek a sikeres integrációhoz. Ezek az „első lépések” épültek be az 

1998-as bevándorlásról szóló ún. Testo unico törvénybe (Egységes törvény a bevándorlásról), 

amely a mai napig a bevándorlás- és integrációs politika jogi kereteit adja. A törvény szerint az 

integráció, az olasz és a külföldi állampolgárok együttélésének előmozdítását célzó folyamat, 

amely tiszteletben tartja az olasz Alkotmányban rögzített értékeket és kölcsönös 

elkötelezettséget jelent a társadalmi és kulturális életben való részvétel mellett.169 Alapvető 

jogokat is elismer (pl. családegyesítés, tanulás, lakhatás), felállítja a területi integrációs 

bizottságokat, amelyek az integrációs politika felügyelő szervei lesznek. 2011-től szabályozták 

az újonnan belépők számára a tartózkodási engedély megszerzésének a feltételeit, amelynek 

alapvető kritériumai között szerepelt az Alkotmány, a nyelv- és kultúraismerete. 2014-ben aztán 

további módosítások történtek.170 A Testo unico elismerte, a szubszidiaritás és a területi 

                                                
167 Michaela Michetti: L’integrazione degli stranieri. ISSiRFA. http://www.issirfa.cnr.it/michela-michetti-l-
integrazione-degli-stranieri-aprile-2015.html#_ftn12 (Letöltés: 2019. március 21.) 
168 Michaela Michetti: L’integrazione degli stranieri. ISSiRFA. http://www.issirfa.cnr.it/michela-michetti-l-
integrazione-degli-stranieri-aprile-2015.html#_ftn12 (Letöltés: 2019. március 21.) 
169„Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la 
convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con 
il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.” Decreto Legislativo 25 
luglio 1998, n. 286. Testo unico sull’ immigrazione, 4. cikk 1 bekezdés.  
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=  
(Letöltés: 2019. március 21.) 
170 Ld. a törvényt részletesen: 
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megközelítés logikáját, a hatáskörök és funkciók elosztását a helyi kormányzás számára, azon 

logika mentén, hogy a települések azok, akik valóban, testközelből találkoznak az integráció 

jelenségével, például az állampolgársági kérvények során. A régiók és a helyi autonómiával 

rendelkező területek így fokozatosan létrehozták a migrációs politikák 

regionalizációját/lokalizációját, miközben a központi hatalom orientációs funkciója 

megmaradt. Ez a fajta felosztás, a régiók szerepének a megnövelése a migráció kezelésében 

alkotmányos vitákat generált171 és végül a 2001. évi reformot követően a hatáskörök 

alkotmányos elrendezése az állam kizárólagos hatáskörébe utalta a menedékjog, a külföldiek 

jogállása és a bevándorlás kérdését, de meghagyta a régiók hatáskörét minden más olyan 

kérdésben, amely nem tartozott ebbe bele, illetve azokban is, amelyekben az állammal 

megosztott hatáskörrel rendelkeztek. Azonban ezzel nem értek véget az ellentétek, az állam és 

a régiók közötti hatáskörök és korlátok elosztása továbbra is vitákat generált.172 A bíróságnak 

ráadásul gyakorta ellentétes álláspontokat kellett egymáshoz közelítenie: az állami 

bevándorláspolitika a megalkotása során jellemzően a biztonsági kérdésekre fókuszált, míg a 

regionális migrációs politikák az integrációt helyezték jogszabályaik fókuszába. A régiók 

gyakorta ellentétesen értelmezték és kezelték a Testo unico előírásait, így például olyan 

rendelkezéseket alkalmaztak a irreguláris bevándorlókra, amelyek a törvény szerint rájuk nem 

terjedtek volna ki. 

Az 1980-as évek végétől, az állami integrációs modell kezdeti hiányával szembesülve a 

régiók „helyettesítő” szerepet vállaltak, fokozatosan a területi integrációs politikák fő 

mozgatórugóivá váltak. Ez az időszak 1988-tól az 1990-es évek második feléig tartott, mivel 

1996 után állami szinten is felmerült az igény az integráció átfogó szabályozására (ld. Turco-

Napolitanto, Testo unico törvények). Ekkorra a régiók azokon a területeken, ahol szükséges 

volt és a gyakorlat úgy diktálta, már rendelkeztek migrációs szabályozásokkal. Az integrációs 

kérdésekre helyi szinten – az átfogó állami szabályozás hiányában – differenciált, egyenletlen 

válaszok születtek. A különbségek a beilleszkedés kezelésében manapság is érzékelhetőek: az 

északi régiókban nagyobb érzékenységet mutatnak a migrációs trendek iránt, és az ágazati 

fellépésekkel megkísérelik követni a mindenkori migrációs politikákat és a társadalmi 

beilleszkedését célzó stratégiákat. Ezzel ellentétben Délen kevésbé fogékony erre a helyi 

                                                
http://www.prefettura.it/pesarourbino/allegati/Download:Circolare_del_ministero_dell_interno_dlci_prot.824_de
l_10_2_2014_concernente_dpr_14.9.2011_n._179_recante_regolamento_concernente_disciplina_accordo_integr
azione_...-5791536.htm (Letöltés: 2019. március 21.) 
171 Laura Ronchetti: Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione e integrazione degli stranieri. 
Rivista AIC, 4. szám, 2010. https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/laura-ronchetti/ultimi-
atti-del-conflitto-tra-stato-e-regioni-tra-immigrazione-e-integrazione-degli-stranieri (Letöltés: 2019. március 21.) 
172 Erről ld. részletesen Michaela Michetti: i.m. 
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hatalom, sokkal inkább a harmadik szektor intézményei és az egyház végzi az integrációs 

tevékenységet. Ennek a különbségnek az okai könnyen magyarázhatóak a területi, gazdasági és 

társadalmi sokszínűséggel, eltérő fejlődési utakkal, a helyi politika jellemzőivel, illetve azzal, 

hogy adott terület mennyire vonzó és így milyen létszámú bevándorlóval kell számolnia.173  

2002 után az állami bevándorláspolitika (Bossi-Fini törvény) folyamatosan szigorodott 

és az irreguláris bevándorlás megfékezésére koncentrált, eközben bizonyos régiók továbbra is 

másfajta attitűddel, az integráció előmozdításával álltak a kérdéshez és probléma helyett 

gyakorta sokkal inkább lehetőséget láttak a migrációban. Éppen ezért, még a differenciált 

integrációs modellek ellenére is azt mondhatjuk, hogy a regionális jogszabályok meglehetősen 

homogén keretek között mozognak, amelyek a bevándorlók beilleszkedése szempontjából 

alapvető és stratégiai jelentőségű beavatkozási területekből állnak: oktatás, szakképzés, munka  

(pl. Marche, Campania iskolai programjai), lakhatás (pl. Toszkána, Lazio, Campania, Puglia), 

szociális szolgáltatások, egészségügyi ellátás, participáció a közügyekben (pl. Toszkánában, 

Marche régióban) kulturális mediáció, családegyesítés, diszkrimináció csökkentése (pl. 

Campania). Abban már megoszlanak a helyi politikák, hogy mely területek élveznek prioritást, 

mire kerül a beilleszkedési programokban a hangsúly és milyen területek maradnak ebből ki.  

A beilleszkedést segítő programok alsóbb szinten, vagyis megyei (provincia) és 

települési önkormányzati (comune) szinten is léteznek, amely a feladatok, funkciók és az 

apparátus megduplázódását is magával hozhatja, így egy olyan szürke zóna alakulhat ki, ahol a 

felelősség és a hatékonyság csökken. Ráadásul a különböző anyagi források között nincsen egy 

egységes, felügyelő szerv, így nemcsak azok elosztásának a produktivitása fogyatkozik, hanem 

visszaélésekre is lehetőséget teremt (vö. business dell’immigrazione jelenségével). 

Általánosságban azt láthatjuk, hogy a régiók a társadalmi, kulturális és gazdasági 

integráció elősegítésére irányuló projekteket hoztak létre, amelyek közül a szakirodalom a 

leginkább modell értékűnek az Emilia-Romagna és Lombardia régió programját tartja. 

Torinóban például a fő bankok speciális fióktelepeket nyitottak a bevándorlók számára, 

bevándorló személyzettel, hogy megkönnyítsék gazdasági tevékenységüket és a származási 

országba történő átutalásokat.174 Ugyanakkor az ellentétes hangsúlyú állami szabályozás, az 

átfogó integrációs stratégia hiánya, a regionális és helyi szintek integrációs politikáinak a 

fragmentáltsága, átfedései, a források elosztásának nem megfelelő koordinációja mind-mind 

olyan széttartó erők, amelyek a beilleszkedés sikerességét csökkentik. Az integráció egy 

                                                
173 A témáról ld. Gabriella Saputelli: Differenziazioni regionali in merito all'accesso dei migranti ai servizi sociali. 
In: Laura Ronchetti: I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni. Giuffrè, Milano, 2012. 227-263.o. 
174 Michaela Michetti: i.m. 
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komplex folyamat, amely sikeréhez az állami és helyi (keret)programok összehangolása és az 

alulról szerveződő, beilleszkedést segítő kezdeményezések szerepe egyaránt meghatározó.  

 

Ha az állami beilleszkedést segítő törekvésekről beszélünk, nem tekinthetünk el annak egyik 

fontos elemének, az olasz befogadórendszernek a rövid ismertetésétől. Az első központot az 

1995/563. törvény hozta létre, amely lehetővé tette, hogy Puglia partjainál fogadóközpontok 

nyíljanak az albán menekülök számára. Ezt a törvényt aztán időről időre meghosszabbították 

és ma is az olasz befogadási rendszer alapját képezi. A szisztémát 2017-ben Marco Minniti, 

volt belügyminiszter próbálta meg átláthatóbbá tenni, majd 2018 végétől, Matteo Salvini 

rendeletének (Decreto Salvini) köszönhetően, még drasztikusabb változásokon ment át.175 A 

rendszerről rendelkezésre álló információk szétszórtak és szétaprózottak, amelyet most 

megpróbálok – röviden – egységbe foglalni. 

Eredetileg (2018 ősze előtt) a befogadási szisztémának különböző szintjei és típusai 

léteztek. Első lépésben az érkezők az ún. CPSA központba (Centro di Primo Socorso e 

Accoglienza, Elsősegély és Befogadóközpont) kerültek, ahol megkapták az első orvosi 

segítséget, regisztrálták őket, valamint nemzetközi védelmet kérhettek. Ezután a CDA (Centro 

di Accoglenzia, Befogadó Központ) vagy CARA (Centro di Accoglenzia per Richiedenti Asilo, 

Befogadóközpont Menekültstátuszért Folyamodók Részére) volt a következő befogadó 

centrum, annak megfelelően, hogy valaki kért-e nemzetközi védelmet. Eredetileg a 

menekültstátuszért folyamodók a CARA központokba, míg akik ezzel nem éltek, de sikerült az 

azonosításuk, azok a CDA egységeibe kerültek. Gyakorlatilag azonban a rendszer nem 

működött ilyen átláthatóan, mindkét központ a befogadórendszer első szintjének számított és 

sokkal esetlegesebb volt a bevándorlók elosztása (pl. attól is függött hol volt éppen szabad 

hely). Az eredeti logika szerint az első szint feladata elsősorban az elsősegély, az azonosítás, 

valamint a befogadási eljárások elindítása volt, amelyek elméletileg gyors eljárások voltak. 

Ezután következett a szisztéma második szintje, a SPRAR (Sistema di Protezione per 

                                                
175 A korábbi 2015/142. rendeletet váltotta fel 2018 december 1-jétől az új 2018/132. törvény. Ld. részletesen: 
Decreto legislativo 18 agosot 2018, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure 
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg (Letöltés: 2018. június 2.) 
Legge 1 dicembre 2018, n. 132, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 
recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè 
misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale 
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al 
Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18G00161/sg (Letöltés: 2019. július 9.)  
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Richiedenti Asilo e Rifugiati, Védelmi Rendszer a Menedékkérők és Menekültek Számára). A 

rendszer azonban tele volt problémákkal, egyrészről a SPRAR nyitásához a helyi önkormányzat 

támogatására is szükség volt (annak ellenére, hogy állami pénzből tartották őket fent), amelyet 

sok esetben, például politikai okok miatt (PD kormányzat ellenében) nem adtak meg. Emiatt a 

rendszer nem is működött megfelelően, túl sok volt a kérelem és túl kevés a hely. A 

megnövekedett migrációs nyomás és az eleve helyhiánnyal küszködő rendszerbe 2015-ben 

beiktattak egy hibrid elemet, az ún. CAS-t (Centro di Accoglienza Straordinaria, Rendkívüli 

Befogadóközpont). Ez a centrum eredetileg az első szinthez tartozott, vagyis rövid távú 

tartózkodást tett volna lehetővé, azonban a gyakorlatban hosszú távú befogadóközpontként is 

funkcionált, így csökkentve a SPRAR helyhiányát és az önkormányzatok ellenállását. Vagyis 

mivel nem volt elég SPRAR és az önkormányzatok részéről a politikai akarat is hiányzott, ezért 

az állam nyitott egy párhuzamos struktúrát, amely a prefektúrák alá tartozott, kényszerítve az 

önkormányzatokat, hogy jelöljenek ki területeket, ahol a központok működhetnek. Ez a 

gyakorlat nem tett jót az állam és a helyi hatalom közti kapcsolatoknak és SPRAR központok 

létrehozását sem ösztönözte. A rendszer elméleti tagoltsága a való életben nem működött, 

gyakorta egyenesen a CAS-ba kerültek az emberek, még akkor is, ha ez mondjuk valamelyik 

városi lakásban működő CAS egységet jelentette. A 2017-es adatokból az is kitűnik, hogy a 

befogadó rendszerben tartózkodó bevándorlók nagy része (78%-a) a CAS központokban volt 

elszállásolva és csupán 14%-uk a SPRAR-ban és 8% pedig az Első Befogadóközpontban.176 

Az adatokból nyilvánvaló, hogy a gyakorlatban CAS lett a befogadás első és második szintje 

is, a legtöbb ember ebbe a központba érkezett és ott is maradt. Az adatok arra is rávilágítottak, 

hogy körülbelül 3000 önkormányzat rendelkezett a befogadás valamely intézményével, de 

5000 település még így is teljesen kivonta magát a szisztémából.177 CAS központot számtalan 

(nemcsak nonprofit) szervezet üzemeltette, amelyek visszaélésekre is helyet adtak.  

Elméletben ez egy jól strukturált állami befogadórendszer volt, azonban a valóságban 

erősen túlterhelten, nehézkesen működött és nem biztosított megfelelő körülményeket. A 

központokban való elhelyezés, ahogy korábban említettem, sokszor esetleges volt, de utána is 

különböző okokból (pl. helyhiány, fegyelmi problémák, a településen élők elégedetlensége 

miatt) áthelyezhetőek voltak az emberek. Az első szinten lévő központok kezdetben nagyszámú 

bevándorlót fogadtak és csak olyan alapszolgáltatásokat biztosítottak, mint az étkezés, a szállás, 

az elsősegély vagy jogi segítség.  

                                                
176 Fabio Colombo: Il sistema del accoglienza in Italia, spiegato per bene. Lenius, https://www.lenius.it/sistema-
di-accoglienza-dei-migranti-in-italia/ (Letöltés: 2019. március 20.) 
177 https://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar (Letöltés: 2019. augusztus 20.) 
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A második szinten 2015-ig egyedül a SPRAR központok működtek, amelyek 

szolgáltatásait a helyi önkormányzatok és civil szervezetek látták el, illetve amelyek között 

integrációt segítő elemeket is találhatunk: így például olasz nyelvi képzést, nyelvi-, kulturális 

mediációt, szakképzést, jogi segélyt, egészségügyi és pszichológiai segítséget, valamint az 

önkéntes, de támogatott, a kibocsátóországba visszatérést segítő programokról is adtak 

tájékoztatást. A SPRAR-t a 2002. évi 198. törvény hozta létre, habár valójában már korábban 

is, 1999 óta működött egy decentralizált befogadási hálózat a települések önkormányzatai és a 

civil szektor bevonásával. Vagyis a SPRAR esetében egy alulról kinövő gyakorlatról van szó, 

amelyet intézményesítettek és a nemzeti rendszer részévé tettek. Az integráció vizsgálata során 

lényeges e központok sajátosságait is áttekinteni.  

2018 előtt a menekültek és a védelemben részesülők hat hónapig tartózkodhattak a 

szálláson, amelyet további hat hónapra meghosszabbíthattak, amíg önálló szállást kerestek. A 

menedékkérők pedig mindaddig a befogadó állomásokon maradhattak, amíg nem kaptak 

kérelmükre választ, ha megtagadták tőlük a nemzetközi oltalmat, akkor el kellett hagyniuk a 

központot. A SPRAR legfontosabb feladata az volt, hogy a bevándorlók számára a szociális 

inklúzión, oktatáson, munkán és kultúrán keresztül teljes körű integrációt biztosítson, 

mindennek a megvalósítására pedig más civil szervezeteket is bevonhatott. A SPRAR 

számtalan egyéb szolgáltatást biztosított, amelyek legalizálták a bevándorlók tartózkodását és 

a valódi integráció fontos kezdőlépései lehettek volna: regisztráció az önkormányzati 

nyilvántartásban; az adószám megszerzése; regisztráció a nemzeti egészségügyi rendszerbe; 

valamennyi kiskorú bevonása az iskolai oktatásba; jogi támogatás; olasz nyelvtanfolyamok 

megvalósítása, vagy helyi kurzusokra való beiratkozás és mentorálás; orientáció és a 

munkakeresés segítése; lakhatáshoz jutás segítése; társadalmi-kulturális és sporttevékenységek. 

A SPRAR-nak e feladatokhoz megfelelő személyzetet, szakembereket is kellett biztosítania: 

adminisztratív dolgozóktól elkezdve, pszichológusokig vagy éppen kulturális mediátorokig.  

A rendszert a Belügyminisztérium az ANCI-val (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

– Olasz Önkormányzatok Nemzeti Tanácsa) koordinálta, az önkormányzatok bármikor 

jelentkezhettek, ha részt szerettek volna venni benne és létre hozni saját településükön egy 

SPRAR-t. Miután a minisztérium jóváhagyta a kérelmet, a helyi önkormányzat hároméves 

támogatást kapott a SPRAR projekt aktiválásához. Ezután az önkormányzati testületnek közzé 

kellett tennie a SPRAR fenntartására egy pályázatot, amelyre csak nonprofit szervezetek 

jelentkezhettek (ellentétben a CAS központokkal). A pályázatot elnyerő szervezet az 

önkormányzattal együtt a SPRAR üzemeltetőjévé vált. Jelenleg az nem világos, hogy ezen 

eljárások változnak-e a jövőben. Az önkormányzatok részvétele a programban önkéntes volt, 
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ám ahogy a korábban említett adatokból is láttuk, kevés településen, alacsony létszámmal 

működik ez a típusú befogadóközpont: 2017-es áprilisi adatok szerint közel 25 ezer bevándorló 

vett részt a SPRAR projektjeiben, akik közül 2000 kiskorú volt.178 Ahogy már említettem ennek 

elsősorban nem anyagi, hanem politikai okai voltak. A 2018-as reform előtti, a központokat 

érintő kritikák is arra hívták fel a figyelmet, hogy a SPRAR intézményei jó gyakorlatokkal 

szolgálhatnának, hiszen az integráció fontos, első lépéseit biztosíthatnák, amennyiben nem 

találkoznának a helyi politika önző érdekeivel, hiszen ez az, ami megakadályozza, hogy egy-

egy program elinduljon. Ha pedig mindez nem így lenne, akkor nagyon jól el lehetne osztani a 

rendszerben jelen lévő migránsokat, garantálva számukra a társadalmi és gazdasági integrációt 

és beilleszkedést, amely hatékonyan megakadályozná a helyi lakossággal való 

konfliktushelyzeteket is.179 

2017-ben a befogadási struktúra racionalizálását először Marco Minniti, akkori 

belügyminiszter kezdte meg, majd 2018-tól Matteo Salvini, a Liga belügyminisztere 

egyszerűsítette és szigorította a szisztémát. Első szintjére a hotspotok és az ún. Első 

Befogadóközpontok, a CPA-k (Centro di Prima Accoglienza) kerültek, amelyek felváltották a 

korábbi CPSA, CDA és CARA centrumokat. A cél az eljárás meggyorsítása: a bevándorlók a 

hotspotokban megkapják az első orvosi ellátást, megkezdik az azonosításukat és benyújthatják 

a menedékkérelmüket. Ezek után, 48 óra elteltével átszállítják őket az Első 

Befogadóközpontokba. Arról, hogy ez az átmenet a befogadás első szintjén valóban 

megtörtént-e nehéz hivatalos információt találni, a Belügyminisztérium honlapja a 

befogadóközpontokról 2015-ben frissült utoljára180 és nem teljesen világos, hogy szándékosan 

nincsenek információk a folyamatról vagy pedig a Minisztérium se tudja pontosan hogyan és 

mely adatokat is kellene frissítenie.181 Ugyanakkor a módosítások Matteo Salvini politikai 

céljait megfelelően szolgálták, látványosan és a sajtó élénk érdeklődése mellett több problémás 

befogadóközpontot is bezáratott.182 Az új szabályozás az első és második szint közötti hibridet 

a CAS-t is lecsökkentette, szolgáltatásait korlátozta. Ezek közül az egyik leginkább 

                                                
178 https://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar (Letöltés: 2019. augusztus 20.) 
179 Fabio Colombo: Il sistema del accoglienza in Italia, spiegato per bene. Lenius, https://www.lenius.it/sistema-
di-accoglienza-dei-migranti-in-italia/ (Letöltés: 2019. március 22.) 
180 https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio/centri-
limmigrazione (Letöltés: 2019. március 22.) 
181 Fabio Colombo: Il sistema del accoglienza in Italia, spiegato per bene. Lenius, https://www.lenius.it/sistema-
di-accoglienza-dei-migranti-in-italia/ (Letöltés: 2019. március 22.) 
182 Mauro Indelicato: Stretta di Salvini. Ecco i CARA che possono saltare. Insideover,  
https://it.insideover.com/politica/ecco-perche-salvini-chiude-i-cara.html (Letöltés: 2019. március 20.) 
Mineo, Salvini Chiude il CARA: „Che bella giornata.” Ma lavoratori protestano: „Lasciati in mutande.” La Sicilia, 
https://www.lasicilia.it/news/cronaca/261461/mineo-salvini-chiude-il-cara-che-bella-giornata-ma-lavoratori-
protestano-lasciati-in-mutande.html (Letöltés: 2019. július 20.) 
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problematikus intézkedés az volt, hogy nem indítottak több olasz nyelvi képzést azzal az 

indokkal, hogy nem mindenki menedékjogi kérvényét fogják elfogadni és így értelmetlen 

elkezdeni az olasz nyelvet megtanulni. Megszüntették a pszichológiai segítségnyújtást is, a 

kulturális közvetítők és a jogi segítők óráit annyira lecsökkentették, hogy lényegében 

haszontalanná váltak.183 A kialakult helyzet, a támogatások megkurtítása kihatott a 

szolgáltatások minőségére is, egyre több szakember gondolta úgy, hogy nem tud, vagy 

egyszerűen nem éri meg minőségi munkát végezni és pályázni a különböző, integráció során 

fontos tevékenységekre. Így a képzett szakemberek csökkenésével (pszichológusok, kulturális 

mediátorok és szociális munkások) még jobban gyengült az integráció hatásfoka is. Az 

előrejelzések szerint az új pályázatokban további létszámcsökkenés várható, az integráció 

további szűkítése. A beilleszkedés szempontjából ezek az intézkedések azért is voltak 

különösen aggasztóak, hiszen a befogadórendszer e központjába összpontosult az országba 

érkezők többsége. 

Az új szisztéma második szintje, amely a SPRAR-t váltotta fel, az ún. SIPROIMI 

(Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non 

Accompagnati, Nemzetközi Védelemben Részesülők és Kísérő Nélküli Kiskorúak Védelmi 

Rendszere) lett, ahova azok kerülnek, akik már valamilyen pozitív választ kaptak a 

menedékkérelmükre vagy kísérő nélküli kiskorúak. Az új szabályozás szűkítette a védelemben 

részesülők körét, ahogy a humanitárius okokból adható menedékkérelem feltételeit is. Fontos 

változás volt, hogy a Salvini dekrétum értelmében az első szintű központok nem kötelesek 

programjaikat a második szintű SIPROIMI-hoz igazítani és az új törvény nem rendelkezett 

integrációs programról sem. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet szerint ezekkel az 

intézkedésekkel legalább 10 ezer embert zártak ki a befogadórendszerből és kerültek extrém 

bizonytalan helyzetbe.184 Ugyanez elmondható a központ dolgozóiról is, akik a várható leépítés 

következtében nagy arányban fogják elveszteni a munkahelyüket. A Belügyminisztérium 2019. 

augusztusi jelentése alapján a befogadási rendszerben mintegy 105 142 bevándorló van jelen 

(ez 34%-kal kevesebb embert jelent a tavalyi évhez képest), ebből 26 167-en a SIPROIMI 

                                                
183 Az Oxfam jelentése alapján drasztikus csökkenést láthatunk a kulturális mediációt végzők vagy az ápolók 
munkaidejében, a CAS bizonyos központjaiban az előbbi tevékenység óraszámát a felére vagy a negyedére 
csökkentették, míg az ápolást volt, ahol teljesen megszüntették, hasonlóan a nyelvoktatáshoz és a pszichológiai 
segítségnyújtáshoz. Az Oxfam civil szervezet jelentését ld.: 
 https://www.inmigrazione.it/userfiles/file/oxfam_invece%20si%20può_paper%20accoglienza_web.pdf 
(Letöltés: 2019. augusztus 20.) 24. o. 
184 Giulia Galera et al.: Integration of Migrants, Refugees and Asylum Seekers in Remote Areas with Declining 
Population. OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, OECD Publishing, 
Paris, 2018/03. 21. o. 
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szintjén található.185 Vagyis az adatok világosan rámutatnak arra, hogy a bevándorlók nagy 

része továbbra sem ezekben a központokban van és egyértelműen jelzi a törvényalkotó azon 

szándékát, hogy nem akarja tovább bővíteni a helyeket. Mindezt a befogadóközpontokra szánt 

drasztikus költségcsökkentés is jól jelzi.186 A Salvini dekrétum szintén lecsökkentette a CAS 

addigi napi 35 eurónyi, minden bevándorló után járó támogatását is, amelyet – ugyanúgy ahogy 

a SPRAR esetében is – egy nemzeti alap (Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 

– Nemzeti alap a menekült politikákért és ellátásokért) finanszírozott. Az új szabályozás 

értelmében napi 21-26 eurós keretből kell egy-egy migráns ellátást biztosítani, amely szintén 

hozzájárul a szolgáltatások és szakemberek csökkenéséhez és a minőség romlásához. 

Ugyanakkor a CAS esetében, ahol nemcsak nonprofit kezdeményezések lehetnek a fenntartók, 

teret engedett a profitorientált szervezeteknek. A Prefektúrák irányítása alá tartozó CAS 

központokban a bevándorlók korábban mindössze napi 2,5 euró körüli „zsebpénzt” kaptak, míg 

a családok 7 eurót. A SPRAR-ban pedig ez az összeg az ott működő programtól függően 1,5-3 

euró között mozgott.187 Salvini intézkedései, a költségek megnyirbálása a központok 

szolgáltatásaira és bevándorlók költőpénzére is kihatással volt. 

Az új szabályozással kapcsolatban szintén erős kritikaként fogalmazódott meg az idő 

kérdése, vagyis az, hogy az új eljárásrend nem ad lehetőséget arra, hogy ezek az emberek a 

„talpra állás” időszakában, a letelepedéshez szükséges első lépéseket egy olyan környezetben 

tegyék meg, ahol kezdetben nem kell a mindennapi megélhetéssel foglalkozniuk. Helyette 

akklimatizálódhatnak, munkát kereshetnek, tanulhatnak és megfelelő kapcsolati hálókat 

építhetnek ki, amelyek alapvető fontosságúak az önálló élet megkezdéséhez.188 További 

problémát okozott, hogy a rendelet és az azt kísérő politika olyan hangokat ütött meg, amely a 

közvélemény bizonyos részét az állami befogadórendszerben dolgozók ellen hangolta. 

Erősítette azt a feltételezést, hogy ha a menedékkérők bűnözők, akkor az őket segítők, legyenek 

akár civil, akár állami intézményben dolgozók, bűnrészesek és cinkosok. Ez az erősen 

kirekesztő és megbélyegző retorika még tovább mállasztotta a befogadórendszert, hibáztatta a 

migrációval foglalkozó civil szférát, tágabb értelemben pedig az egész harmadik szektor 

                                                
185 Dossier Viminale 15 agosto 2019. 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/dossier_viminale_15_agosto_2019.pdf 33-34. o.  
(Letöltés: 2019. augusztus 28.) 
186 Dossier Viminale 15 agosto 2019. 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/dossier_viminale_15_agosto_2019.pdf 33-34. o.  
(Letöltés: 2019. augusztus 28.) 
187 Giulia Galera et al.: i.m. 20. o. 
188 Ld. még az Oxfam civil szervezet jelentését. 
 https://www.inmigrazione.it/userfiles/file/oxfam_invece%20si%20può_paper%20accoglienza_web.pdf 
(Letöltés: 2019. augusztus 20.) 17. o. 
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mindenfajta – nem csak a bevándorlással foglalkozó – szervezetek tevékenységét és 

jelentőségét is degradálta, létezésüket kvázi delegitimálta.    

A befogadórendszerre összességében jó gyakorlatként kellene tekinteni, amelyek közül 

kiemelten fontos a SPRAR/SIPROIMI tevékenysége, hiszen koordinációt teremt a központi 

állam és a helyi hatóságok között, integrációs tevékenységet folytat, amely függetlenül 

hatékonyságának a mértékétől, mégiscsak fontos a lakossággal való konfliktusok megelőzése, 

csökkentése érdekében. A különböző vulnerábilis csoportok – így például a kísérő nélküli 

kiskorúak vagy a fogyatékkal élők – szempontjából is lényeges segítő feladatokat lát el. Az, 

hogy 2018 előtt mennyire működött optimálisan a rendszer, megkérdőjelezhető, hiszen 

problémát jelentett az állandó helyhiány és a helyi politika ellenállása, amely nem tette 

lehetővé, hogy ezek a központok megfelelő számban és kapacitással működjenek. Ennek 

kiküszöbölésére az állam által létrehozott párhuzamos struktúra, a CAS központok ideiglenes 

megoldást nyújtottak, de valójában még inkább kiélezték a konfliktust és csökkentették az 

integráció hatékonyságát. Mindkét központ működésében találhatunk vitás pontokat is, 

mindenekelőtt az üzemeltetésének a körülményeit, a programok gyakorlatban 

megkérdőjelezhető hatékonyságát, a korrupcióra, csalásokra és sikkasztásra lehetőséget adó 

struktúrát. Ebből pedig az utóbbi években botrányok keletkeztek, amely szintén rontott a 

befogadórendszer megítélésén. Úgy tűnik, hogy Salvini intézkedéseinek egyértelmű célja az 

ellentétek további kiélezése, a problémák mélyítése, a projektek és a férőhelyek folyamatos 

csökkentése és végsősoron a központok elsorvasztása. Tágabban értelmezve a cél az integráció 

teljes háttérbe szorítása és az állami szintű kezdeményezések leépítése. A beilleszkedési 

programok visszaszorítása egyértelmű üzenet volt a Salvini-kormányzat részéről, hogy az ott 

lakók „nem szívesen látott vendégek” és a kormányzat nem akar a bevándorlók integrációjával 

foglalkozni. 

A rendszernek van még egy fontos eleme, amely működését érdemes áttekinteni, hiszen 

a mai napig problémák forrása. A CIE (Centro Identificazione ed Esplusione, Azonosítási és 

Kitoloncolási Központ) egy olyan centrum, ahova azok kerülnek, akik érkezésükkor nem 

igényeltek menedékkérelmet, illetve ez a központ végzi az illegálisan az országban tartózkodók 

kiutasítását. Ha a bevándorlók valamilyen ellenőrzés során nem tudják magukat igazolni, ebbe 

a központba kerülnek mindaddig, amíg nem bizonyítják, hogy törvényes az országban 

tartózkodásuk. A központban maradnak akkor is, ha nem rendelkeznek érvényes papírokkal és 

kiutasítják őket az országból. Működésük kapcsán több kérdés is felmerülhet: az 
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„adminisztratív fogva tartás” vajon mennyiben felel meg az alkotmányosság elvének,189 az 

európai irányelveknek, illetve gyakori visszatérő téma a központok hatékonysága is.190 

2017 előtt az olasz szabályozás szerint a kiutasítási végzés kötelező erejű volt, de a tényleges 

kitoloncolás logisztikai menedzselése többnyire csak esetleges. Míg a központok fenntartási 

költségei magasak voltak, hatékonyságuk alacsony.191 Ahogy arra Mazza is felhívja a 

figyelmet192 az ország kényszerű elhagyása nem oldotta meg a bevándorlás problémáját, nem 

volt visszatartó ereje. A nem megfelelő intézményi struktúra és ellátás, az integrációs 

programok hiánya, a méltatlan és embertelen körülmények, a képzetlen személyzet, az ott lévők 

bűnözőként való kezelése számtalan olyan, már meglévő problémát fokozott, amelyek 

öngerjesztő folyamatként tovább gyűrűztek, erősítették a bent élők közötti feszültségeket és az 

erőszak növekedését, valamint komoly gondokat okoztak a társadalom szintjén is (pl. a 

különböző bűncselekmények növekvő száma, az erőszak fokozódása, szervezett bűnözés, 

drogcsempészet, prostitúció, „szociális láthatatlanság”).193 

A központokat a 2017-es Minniti-Orlando törvény átalakította és a CIE helyett CPR 

(Centri di Permanenza e Rimpatrio, Tartózkodási és Hazatérési/Kitoloncolási Központok) 

centrumokat hozott létre. Az átalakítás elsődleges célja az intézmény hatékonyabbá tétele és az 

eljárások felgyorsítása volt. Ennek érdekében a fogvatartási időt a törvény 90 napban 

maximalizálta és további központok nyitását irányozta elő (régiónként minimum egyet). 

2018-tól Matteo Salvini további változtatásokat kezdeményezett és a fogvatartási időt újra 180 

napra emelte fel. 2019 májusi adatok szerint jelenleg 7 központ (Trapani, Róma, Bari, Brindisi, 

Caltanissetta és Torino) működik, körülbelül 1000 férőhellyel, amelyből csupán 540 poszt 

foglalt.194 Ugyanakkor a CIE már korábban is gondokat okozó jellemzői nem változtak: az 

épületek többsége eredetileg nem fogvatartásra lett tervezve és pont ezért alkalmatlan a 

                                                
189 Caterina Mazza: La prigone degli stranieri. I Centri di Identificazione e di Esplusione. Ediesse, Roma, 2013. 
56. o. 
190 Interjú Gabriella Guidoval a LasciateCIEntrare civil szervezet szóvivőjével. Az interjú készült: 2016. június 
23-án Rómában. Innentől ld. interjú Gabriella Guidoval. 
191 2002 és 2012 között összesen több mint negyvenezer embert tartottak fogva az olasz CIE központokban és 
közülük mindössze 45%-át utasították ki az országból. Caterina Mazza: i.m. 124. o. Ha a költséghatékonyságot 
nézzük, az arány akkor sem jobb, számítások szerint 2011-ben egy illegális bevándorló kiutasítása mintegy tízezer 
eurójába került az olasz államnak. Caterina Mazza: i.m. 129. o. Ha pedig a teljes költségeket vizsgáljuk éves 
szinten (2011-ben), kezdve a határellenőrzéssel, az azonosítással és fogvatartással, valamint a kitoloncolásokkal, 
akkor mindez összesen 460 millió eurójába került az államnak Caterina Mazza: i.m. 129. o. 
192 Caterina Mazza: i.m. 73-89. o. 
193 Erre jó példa a Ponte Galeria Rómában, ahol embertelen körülmények között laknak a fogvatartottak, nem 
működő mosdókkal és kifogásolható higiéniával. A római Ponte Galeria központról ld. a jogvédők által készített 
dokumentumfilmet:  
https://vimeo.com/70425353 (Letöltés: 2019. március 29.) 
194 A Belügyminisztérium adatai. 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/
791/Memorie_Prefetto_Michele_Di_Bari.pdf (Letöltés: 2019. augusztus 20.) 
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bevándorlók őrizetére. Sok esetben a migránsok kis, egymástól kerítéssel leválasztott 

területeken élnek, ahol még a szabad mozgásuk sem biztosított, ami tovább fokozza az itt élők 

frusztrációját és a stresszt.195 A központokban gyakorta hiányoznak az alapvető a higiéniai 

feltételek és az ott élők biztonságának a minimuma is. A szolgáltatások mellett a személyzeti 

feltételek sem megfelelőek: Mazza már korábban is példaként említette a milanói központot, 

ahol 132 szorosan összezárt emberre mindösszesen egy mediátor jut, hogy oldja a felhalmozódó 

feszültségeket.196 Mind Caterina Mazza a könyvében, mind pedig Gabriella Guido a vele 

készült interjúban kihangsúlyozta, a központok működésének az arányosságon, a 

fokozatosságon és az emberi jogok tiszteletén kellene alapulniuk. Az irreguláris bevándorlás 

kezeléséhez bizonyos számú központokra szükség van, de olyanokra, amelyek 

költséghatékonyság szempontjából jobban működnek és ahol az emberi jogok minimuma is 

biztosított. 

  

III.4. Az olasz politikai pártok és a bevándorlás 
 
Ahogy végig néztük az olasz migrációs politikai trendeket, láthatóvá vált, hogy függetlenül a 

kormányzat politikai oldalától, többnyire ugyanazon séma mentén gondolkodó 

bevándorláspolitikákat láthattunk. A legáltalánosabban azt mondhatjuk, hogy a mindenkori 

olasz kormányzat elsősorban az irreguláris migráció kezelését tartja a legégetőbb problémának 

és ehhez kapcsolódóan hoz intézkedéseket, mindenekelőtt azért, hogy az országhatárokon kívül 

tudja tartani ezeket az embereket. Akik pedig már (papírok nélkül) az országban tartózkodnak, 

minél hatékonyabban ki akarja toloncolni vagy amnesztia hirdetésével kívánja rendezni a 

helyzetüket. 

Az olasz társadalom migrációval kapcsolatos véleményét nagyban befolyásolja a 

politikai szint, így a pártok politikája is, hiszen az, hogy mennyire fontos a politikai 

programjukban a bevándorlás, valamint hogy mit és hogyan kommunikálnak nagyban 

meghatározza az emberek véleményét is. Érdemes tehát megnézni, hogy pártpolitikai szinten 

milyen elképzeléseket láthatunk a migrációról, mennyiben mutatnak egyezéseket és vannak-e 

meghatározó különbségek. Az alábbiakban, a választási eredmények alapján, Olaszország 

legjelentősebb pártjainak a migrációról alkotott nézetét fogom röviden bemutatni.  

 

 

                                                
195 Vö. Ponte Galeria, Róma 
196 Caterina Mazza: i.m. 86. o. 
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Olaszország Fivérei (Fratelli d’Italia) 

Giorgia Meloni szélsőjobboldali pártja a kezdetektől fogva bevándorlásellenes pártként 

jelentkezett, politikai programjuk 15 pontban fogalmazza meg a legfőbb prioritásokat.197 

Fontosnak tartják az ország és az olaszok számára kedvezőtlen megállapodások felmondását, 

helyette az olasz érdekeknek megfelelő szerződések, alkuk kiharcolását szeretnék, így például 

– a migráció területéről – a Dublini egyezmény felmondása is fontos prioritás. A 

bűncselekményeket elkövető külföldiek azonnali kiutasítását szorgalmazzák, szigorú 

határellenőrzést szeretnének és az Észak-Afrikai államokkal megkötött kétoldali szerződések 

keretében hatékonyabb kiutasítást. A humanitárius okokból adható menekültstátusz kiadását és 

feltételeit szigorítanák és szűkítenék, ahogy a bevándorló kvótákat is azoknak a 

nemzetiségeknek adnák, akik be tudnak illeszkedni és nem okoznak társadalmi feszültségeket. 

Az „elsők az olaszok” populista szólam a bevándorlás kérdésében is fontos: a párt 

szerint mindenfajta szolgáltatás, önkormányzati lakás először az olaszokat illeti meg. Az 

állampolgárság megszerzését is tovább nehezítenék és nem támogatják a nem vérségi alapon 

megszerezhető állampolgárságot. A bevándorlás csökkentéséért kívánatosnak tartják a 

különböző segélyprogramok felállítását Afrika-szerte. A 15 pontos programban külön kiemelve 

szerepel az iszlám térhódítás elleni fellépés, amelyben a fundamentalizmus, terrorizmus és az 

iszlám vallás közé egyenlőséget tesznek és ebből következően nem támogatják az iszlám 

imahelyek létrehozását, minden imámot nyilvántartásba vennének és a párt szerint csak olaszul 

lehetnének az istentiszteletek. A beilleszkedést segítő politika terén olyan integrációs 

programok támogatását sürgetik, amelyek nem vezetnek gettó negyedek kialakulásához. 

 

Liga (Lega) 

A kezdetben Északi Liga néven működő szélsőjobboldali, populista párt retorikájában az 

1990-es évek második felétől érzékelhetőek az egyre erősödő bevándorlásellenes szólamok. A 

2002-ben elfogadott Bossi-Fini törvény a párt akkori vezetője Umberto Bossi nevéhez is 

fűződik, amely egy restriktív, elsősorban az illegális bevándorlást szabályozni kívánó törvény 

volt. Jelenleg a párt migrációs ügyekért felelős tagja az a Tony Iwobi, aki maga is bevándorló 

gyökerekkel rendelkezik. A bevándorlás ügyével kapcsolatban fontosnak tartják hangoztatni, 

hogy ők a realitáson alapuló kritikus politikát kívánnak folytatni, úgy és arról akarnak beszélni, 

ami valóban megvalósítható. 

                                                
197https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aaXG_VnGvwwJ:https://www.fratelli-
italia.it/programma.pdf+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=hu&lr=lang_hu%7Clang_it&client=safari  
(Letöltés: 2019. július 22.) 
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A Liga hivatalos dokumentuma a párt véleményével a migrációról az egyik 

legkomplexebb program. Az első részben pontosan meghatározza a migrációval kapcsolatos 

különböző fogalmakat, így például különbséget tesz a menekült és a bevándorló (reguláris és 

irreguláris) között. Eközben a törvényi szabályozás kereteinek a felvázolását, utalásait is 

megteszik. A második fejezet tartalmazza a Liga politikai állásfoglalását és stratégiáját. 

Véleményük szerint a nem legálisan érkező bevándorlók megsértik a fogadóország jogait és 

súlyos terheket helyeznek a célországra. Az így érkezők nem is tudnak a társadalmi 

felemelkedés útjára lépni, hiszen illegális munkákat kell vállalniuk, a társadalom perifériájára 

szorulnak és könnyen lépnek a bűnözés útjára. Ezért úgy gondolják, hogy mind a fogadóország, 

mind pedig az irreguláris bevándorlóknak az a leginkább célravezető, ha hazatérnek kibocsátó 

országukba. E logika mentén a párt fontosnak tartja a hatékony kitoloncolási politika 

kialakítását és az ehhez való források biztosítását.198 Ezzel ellentétben a munkaerőpiac által 

szabályozott migrációt támogatják, mivel így a piaci igényeknek megfelelően vonz embereket, 

akik a fix munkahelyeknek köszönhetően stabil és beilleszkedő elemeit fogják alkotni a 

társadalomnak. Az elmúlt időszak gazdasági problémái társadalmi feszültségeket, leszakadó 

csoportokat és elégedetlenséget szült, amelyet a bevándorlás csak tovább fokozott, a Liga ezért 

sem támogatja a szabályozottság nélküli beáramlást. A párt problematikusnak tartja a 

menekültkérelmeket és azok elbírálását is, véleményük szerint sokan visszaélnek vele, ezért a 

humanitárius védelem megadását szigorítanák, ahogy az Salvini második dekrétumában meg is 

történt. A Liga által szükséges lépések közül Salvini miniszterelnöksége alatt több is 

megvalósult: például szabályozták a bevándorlókat szállító hajók kikötését, lerövidítették 

menekültkérelmek elbírálásának az idejét és fokozták a kitoloncolásokat.  

Ahogy kirajzolódik a leírásból, a párt elsősorban az irreguláris migrációhoz köthető, 

annak megfékezésére irányuló szabályozásokat sürgeti, ebben látja a legnagyobb problémát. A 

szabályozott migrációt – ahogy az a Bossi-Fini törvényben is szerepel – munkához kötné, amely 

az integrációs problémákat is orvosolná. Valamint sokkal inkább célravezetőnek látja a 

bevándorlás helyett, a kibocsátó területeken fejlesztési politikák elindítását. 

 
Hajrá Olaszország (Forza Italia, FI) 

Silvio Berlusconi jobbközép pártja – kormányzása alatt és jelenleg is – az irreguláris 

bevándorlás szabályozását tartja a leginkább égető feladatnak. Berlusconi negyedik kormánya 

alatt születik meg Európa egyik legszigorúbb bevándorlási törvénye, a Bossi-Fini törvény, 

                                                
198 Vö. Salvini-dekrétumok. 
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amelynek a megvalósításához és fenntartásához a későbbiekben is ragaszkodtak. A Hajrá 

Olaszország, ahogy egyébként a 2013-as koalíció többi pártja (pl. Olaszország Fivérei és az 

Északi Liga) is erőteljesen szembement a baloldalhoz köthető, az állampolgárságot a ius soli 

elve alapján megadni kívánó tervezetnek, a nemzeti érdekekkel ellentétesnek tartotta és tartja a 

mai napig. Sokkal inkább sürgette a kétoldali megállapodások kialakítását a kibocsátó 

országokkal és a kiutasítási eljárások hatékonyabbá tételét. 

Ezek az elvek továbbra is jellemzik a pártot, a 2018-as választások alkalmával is (ahol 

a párt ismét koalícióban indult többek között a Ligával és a Fratelli d’Italiával) hangsúlyozta a 

ius soli elvének az elutasítását, az irreguláris bevándorlás feltartóztatását (bilaterális 

megállapodások és szigorúbb kitoloncolási politikával), valamint a biztonság kérdését is 

migrációhoz kapcsolódó sürgető feladatként látták. 

Silvio Berlusconi a 2019-es európai parlamenti választásokon is hangsúlyozta, ahhoz, hogy a 

bevándorlás megszűnjön nem elég bezárni a kapukat és a tengeren hagyni a hajókat, elsősorban 

a migráció kiváltó okait kell megszüntetni, ezért a Hajrá Olaszország a nemzetközi 

összefogásban, a segélyprogramok kidolgozásában látja a megoldást.199 

 

Több Európa (+Europa) 

A Riccardo Magi és Emma Bonino (aki Enrico Letta kormányában volt külügyminiszter 

2013-2014 között) fémjelezte liberális européer párt fő jelszavai a több bátorság, több 

szabadság és több Európa. A párt fontosnak tartja az európai értékeket, az Egyesült Európai 

Unió létrehozását és egy európaibb Itália létrehozását.200  

A bevándorlás tekintetében is egy európaibb politikát szeretnének, amely az emberi 

jogok tiszteletén, az emberibb magatartásokon, az egyén méltóságának tiszteletben tartásán, a 

problémák megoldásában tanúsított egyenlő részvételen, és a közös, globális megoldások 

kidolgozásán alapul. Elvetik a sztereotip gondolkodást, a megbélyegzést, helyette a 

bevándorlókkal egyenlő bánásmódot, jogaik figyelembevételét sürgetik. Véleményük szerint 

Európának az alacsony születési számok miatt szüksége van a szabályozott és előre 

megtervezett bevándorlásra, amelyre közös európai stratégiát kell kidolgozni. A párt fontosnak 

tartja az integrációt, az egyetlen olyan eszközt, amely képes a társadalmi különbségeket és 

feszültségeket ledolgozni, ezért lényegesnek tartják a beilleszkedési programokba való 

invesztálást. Ebbe a gondolatmenetbe illeszthető az is, hogy a párt szerint fontos 

                                                
199 http://www.forza-italia.it/speciali/vademecum-europee.pdf (Letöltés: 2019. július 23.) 
200 https://piueuropa.eu/programma-elettorale/ (Letöltés: 2019. július 23.) 
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Dél-Olaszország és Afrika közötti szerves kapcsolatok hangsúlyozása, erősítése, a befektetések 

ösztönzése és egy Mediterrán Szabadkereskedelmi Övezet létrehozása. 

 

Öt Csillag Mozgalom (Movimento 5 Stelle, M5S) 

A mozgalom létrejöttekor Beppe Grillo szerveződése nem fektetett túl nagy hangsúlyt a 

migrációs kérdésekre, a 2000-es évek végén nem volt a fő témáik között, sőt 2013-ban a 

választási kampányban sem szerepelt.201 Ez persze nem azt jelenti, hogy a mozgalomnak ne lett 

volna véleménye, Grillo gyakorta nyilatkozott a bevándorláshoz kapcsolódó témákban: a ius 

soli elvével kapcsolatban többször is kifejtette, hogy nem ért vele egyet és fél, hogyha bevezetik 

az csak a Liga malmára fogja hajtani a vizet.202  

Ahogy a migráció témája egyre élesebben a politikai csatározások kereszttüzébe került, 

az 5 Csillag is egyre markánsabban kezdett nyilatkozni, a 2018-as választások idején már 

egyértelműen kiállt a menekültek segítése (például területi bizottságok felállítása és az eljárások 

gyorsítása) mellet és ellenezte a csupán gazdasági célból érkező bevándorlók befogadását.  

Határozottabb fellépést sürgetett az illegális bevándorlás feltartóztatása és az embercsempészet 

megfékezése kapcsán és igazságosabb elosztási rendszert szorgalmazott Uniós szinten is. 

Programjában kiemelte azt is, hogy az olasz állami befogadási rendszer költségvetését 

átláthatóbbá és korrupciómentessé kell tenni.203 Hangsúlyozták a kibocsátó országokban a béke 

megteremtésének a fontosságát, az erre irányuló programokat, nemzetközi szerződéseket, 

valamint a visszatelepülés lehetőségének elősegítését.  

Ennek ellenére a 2018 tavaszától kormánykoalícióban lévő Mozgalom mégse tudta a 

témában a saját hangját megtalálni és megszólítani az embereket. Matteo Salvini 

belügyminisztersége alatt a Liga teljes mértékben kisajátította a bevándorlás kérdését, az 

5 Csillagnak pedig nem sikerült határozott, jól körülhatárolható nézetet kialakítania, nem tudta 

megfelelő módon kommentálni a bevándorlást érintő ügyeket. Ennek jelei a Mozgalom 

népszerűségének a csökkenésében is láthatóvá váltak, az európai parlamenti választásokon az 

egy évvel ezelőtti választási eredmények szinte ugyanazok lettek, csak a két párt sorrendje 

cserélődött fel. Míg a 2018-as olaszországi választásokon az 5 Csillag mindkét házban 32% 

körüli eredményeket produkált, a Liga pedig 17%-ot, alig egy évre rá az európai választásokon 

                                                
201 Ld. részletesen Tanács-Mandák Fanni: i.m. 12. o. 
202 https://web.archive.org/web/20130308082046/http://www.beppegrillo.it/2012/01/la_cittadinanza.html 
(Letöltés: 2019. július 22.) 
203 https://www.movimento5stelle.it/programma/ (Letöltés: 2019. július 22.) 
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a Mozgalom visszaesett 17%-ra, míg a Liga a szavazatok 34%-át megszerezte.204 A koalíció 

működésében súlyos feszültségek is érzékelhetőek voltak, ennek egyik csomópontja a 

bevándorlással és az olasz kikötők lezárásával volt kapcsolatban. A tengeri mentés 

megnehezítése nem váltott ki minden esetben egyetértést: civil mentőhajók esetében előfordult, 

hogy a kikötését a Belügyminisztérium (Matteo Salvini) megtagadta, végül az 5 Csillag 

Mozgalom védelmi minisztere, Elisabetta Trenta engedélyezte.  

 
Demokrata Párt (Partito Democratico, PD) 

A balközép párt bevándorláspolitikájában az idegenellenességgel szemben a toleranciát, 

elfogadást, békés együttélést, az egyenlőséget és a biztonság megteremtését hirdeti. A párt 

szerint a migráció egy olyan kihívás, amelyet nem lehet korlátozni, megállítani vagy 

feltartóztatni, helyette sokkal inkább irányítani kell.205  

A PD 2010 után, kormányzása idején egyre erőteljesebben kiállt a ius soli elve mellett, 

amit aztán törvényjavaslatként be is nyújtott a parlament elé, de a kezdeményezés megbukott. 

Ennek ellenére a mai napig a párt migrációs politikájának meghatározó jellemzője. 

A PD fontosnak tartja a menekültek védelmét, az Afrikával való jó kapcsolatokat, 

amelyekbe a segélyprogramok fenntartása is beletartozik. A párt szerint az integrációnak 

elévülhetetlen szerepe van a migrációs politika során: elsősorban az értékek, a felelősség és a 

jogok előmozdítása szempontjából. A beilleszkedés tekintetében lényegesnek tartja az ún. 

megosztott befogadást, mivel az állami befogadórendszerek túlterheltek, ezért az optimális 

integráció megvalósulásához a helyi civil szervezetekkel, illetve a harmadik szektorral szoros 

együttműködésre van szükség. Ezzel párhuzamosan közös európai stratégia kidolgozását is 

szükségesnek tartja, valamint a Bossi-Fini törvény elavult részeinek a felülvizsgálatát is. 

 

Szabadok és Egyenlők (Liberi e Uguali) 

Pietro Grasso 2017 végén alapította a baloldali pártot, amely elsősorban a Bossi-Fini törvény 

szigorú intézkedéseinek az eltörlését, az integráció fontosságát, a humanitárius folyosók 

megnyitását hangsúlyozza. A párt másik fontos politikusa az a Laura Boldrini, aki emberjogi 

aktivista, korábban a FAO-nál és az ENSZ-nél is dolgozott, politikai pályája során pedig a 

                                                
204 Vö. az olaszországi parlamenti választások 2018 tavaszán és 2019 tavaszán megrendezett Európai Uniós 
parlamenti választás eredményeit.  
https://elezioni.repubblica.it/2018/cameradeideputati  https://elezioni.repubblica.it/2019/europee/italia/ (Letöltés: 
2019. július 22.) 
205 https://programma2018.partitodemocratico.it/nessuna-promessa-programma-credibile/ 
kSc1BKcqluKOXv3diLPxOGXsOrAhw&ved=2ahUKEwjs15KKlNzlAhXDy6QKHVYECWcQ9QEwAXoECA
UQAw#imgrc=rcwHe7wXY_N0UM:&vet=1 
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Képviselőház elnöke is volt és rendszeresen felszólal, részt vesz a különböző migrációs 

rendezvényeken, konferenciákon. 

A párt programjában a bevándorlás vonatkozásában a befogadórendszer reformjáról 

(SPRAR fejlesztése, korrupció megszüntetése), az emberi jogok tiszteletben tartásáról és aktív 

védelméről, valamint a származási országokban indított segélyezi programok fontosságáról 

olvashatunk.206 Az állampolgárság kérdésében a ius soli elvet preferálják, vagyis azoknak, akik 

Olaszországban születtek vagy kiskoruk óta ott élnek és alapvető tanulmányaikat is ott végzik, 

nem szolidaritás, hanem kötelesség megadni az állampolgárságot, mivel ők is olaszok.  

A párt programja emellett szót emel a mezőgazdaságban illegálisan, mindenfajta jogok nélkül 

dolgozók mellett is és sürgeti ennek a területnek szabályozását, reformját.  

A Szabadok és Egyenlők fontosnak tartják az Egységes Európai Menekültügyi Rendszer 

kialakítását, valamint a megfelelő elosztási rendszer kialakítását és a humanitárius mentést is. 

Ugyanakkor elvetik az olyan megállapodásokat, amelyekben az országok nem garantálják az 

emberi jogokat.  

 
 
2019. július 11-én több olasz civil szervezet az olasz Képviselőházban Ero straniero, l’umanità 

fa bene (Idegen voltam: az emberség jó) címmel hívott össze szakmai fórumot egy civilek által 

kezdeményezett törvényjavaslat ügyében. Az olasz Alkotmány lehetővé teszi, hogy alulról 

szerveződő javaslatokat is benyújthassanak, ha 50 ezer állampolgári aláírás összegyűlik. Ennek 

a törvénytervezetnek, amely a bevándorlók tartózkodási feltételeit és a szociális, munkaügyi 

inklúziót tárgyalja, közel 90 ezer támogató aláírása gyűlt össze.207 A rendezvény nem titkolt 

célja az volt, hogy szakmai érveket vonultassanak fel az Olaszországba irányuló migrációról, 

annak tényleges, tudományos jellemzőiről, valamint hogy meghallgassák a politikai pártok 

véleményét általában a bevándorlásról és specifikusan a törvényjavaslatról is. 

Az eseményen egyedüli külföldi kutatóként jelen lehettem és hasznos primer forrásokhoz 

jutottam, hiszen a parlamenti pártok mindegyike képviseltette magát, elmondták pártjuk 

álláspontját a migrációról és a párt által elképzelt kezelési stratégiákat is felvázolták. A 

rendezvény érdekes összevetést kínált a korábban ismertetett pártpolitikai nézetekkel, valamint 

lehetőséget nyújtott a hallottak alapján egy olyan ábrában (1. ábra) összefoglalni a pártok 

véleményét, ahol a legfontosabb és leginkább markáns elképzeléseket emeltem ki. Az 

                                                
206 https://liberieuguali.it/programma/ (Letöltés: 2019. július 22.) 
207 A törvényről ld. itt: https://www.radicali.it/campagne/immigrazione/ (Letöltés: 2019. július 22.) 
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összefoglaló ábrán a körök, a parlamenti ülőhelyek elrendezését és a pártok jellemző színeit 

követik.  

A találkozó alatt elhangzott politikai vélemények általánosságban alátámasztották a 

pártok hivatalos vélekedését a bevándorlásról. Kivételként a Forza Italia képviselője, Laura 

Ravetto említhető, aki támogatandónak tartja a humanitárius folyosók létesítését, amely nézet 

alapvetően nem jellemző a Hajrá Olaszországra. 

Ha összehasonlítjuk a legfontosabb elemeket, akkor találhatunk olyat, ami minden 

pártnál megjelent: ez pedig a ius soli kérdése, amelyről általában a bal oldali pártok pozitívan 

gondolkodnak, míg a jobboldalon lévők elvetik, ahogy azt ezen az eseményen is tették. Az 

5 Csillag Mozgalom nem igazán sorolható be a politikai paletta egyik oldalára sem, bizonyos 

nézetei inkább baloldaliak, de ebben az esetben képviselőjük nem értett egyet a nem vérségi 

állampolgárság megadásával.  

Általában elmondható, hogy a pártok fontosnak tartják és az eseményen ki is 

hangsúlyozták az irreguláris migráció kezelését, szeretnék a folyamat valamifajta 

szabályozását, ahogy a nemzetközi megállapodások sürgetése is különböző formában 

(bilaterális egyezmények, Európai Uniós együttműködés szorosabbá tétele), de mindenkinél 

megjelent. A jobboldali pártok kiemelték a kitoloncolási politika megerősítését is, valamint a 

tengeri határok megfelelő védelmét, ellenőrzését és az ezekhez szükséges anyagi források 

biztosítását. Ezzel szemben a baloldalon az integráció és a humanitárius folyosó szükségessége 

jelentkezett, ami a többi pártnál – leszámítva a Forza Italia képviselőnőjét, aki egyetértett vele 

– hiányzott. Az emberi jogok hangsúlyozása, előtérbe állítása szintén a baloldali retorikára volt 

jellemző, ahogy azt a pártok politikai programjában is láthattuk. 

Az Öt Csillag Mozgalom bevándorláspolitikája az, amelyen a legkevésébe érezhető a 

koherencia. Bizonyos elemek, mint például a ius soli elvetése inkább a jobboldalhoz, míg más 

nyilatkozatok, tevékenységek (ld. Trenta minisztersége) inkább baloldali, humanitárius 

elemeket hordoz magában. Ez a fajta politikai kiforratlanság az eseményen is érezhető volt, 

Simona Suriano képviselőasszony az esemény elején nagyon röviden összefoglalta a párt 

álláspontját, kevés konkrétummal kiegészítve, majd utána távozott is a helyszínről. Ez a 

viselkedés, a rövid beszéd és a konfrontáció teljes elkerülése azt a feltételezést erősítette, hogy 

az Öt Csillag még mindig nem jutott dűlőre hogyan is kezelje a bevándorlást, de legfőképpen 

hogyan kommunikáljon róla.  

A többi politikus közül, a Liga és az Olaszország Fivérei képviselőit, Igor Giancarlo 

Iezzit és Emanuele Priscot tartom fontosnak kiemelni, ugyanis ők pártjuk populizmusával 

ellentétben sokkal visszafogottabban, elsősorban a szakmai érveket helyezve a középpontba 
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nyilatkoztak. Ezzel ellentétben Laura Ravetto, az egyébként jobbközép Forza Italia retorikája 

helyett, sokkal inkább kihangsúlyozta pártja jobboldali, olykor populista vonásait. A baloldali 

pártoknál a párt általános kommunikációja és a képviselői hozzászólás között nem voltak ilyen 

nagy különbségek. Talán az egyetlen kiemelhető pont Laura Boldrini szereplése, aki 

egyértelműen az esemény legjobban várt felszólalója volt. Ő rendszeres szereplője a civil 

szervezetek különböző rendezvényeinek és konferenciáinak, folyamatosan megszólal a 

migráció kérdésében és aktívan támogatja az integrációt. Azonban ezen a rendezvényen sokkal 

kevésbé volt aktív, nagyon röviden beszélt (időhiány miatt is) és kevés konkrétumot mondott. 

Ide kapcsolódik az esemény hiányossága is, ugyanis kevés lehetőség volt a politikusoknak 

egymásra reagálni és kérdezni sem lehetett, csak a rendezvény után, informális keretek között. 

Mindezek ellenére a rendezvény, ahogy már említettem, kifejezetten hasznos volt a kutatásban, 

sok előzetes hipotézist megerősített és árnyalt, valamint felvetett újabb nézőpontokat is. 
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1. ábra A politikai pártok legfontosabb nézetei a migrációval kapcsolatban 

 
Saját készítésű ábra a 2019. július 11-ei Képviselőházban megtartott Ero straniero rendezvény alapján. 

MIGRÁCIÓ
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Integráció
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Hazatelepítés, erre több 
forrás 

Tengeri határok védelme, 
Líbia

Szerződések
Irreguláris bevándorlás 

kezelése
Ius soli elvetése

Hajrá Olaszország – Laura 
Ravetto

Külső határok védelme
Amnesztia helyett az 

irreguláris bevándorlók 
kitoloncolása 

De a humanitárius folyosók
Szerződések

Ius soli elvetése
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Emanuele Prisco
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Szelektív bevándorlás

Több forrás
Ius soli elvetése
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A migrációs hullámok 
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Nemzetközi 

együttműködések 
erősítése

Szabadok és Egyenlőek –
Laura Boldrini
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Integráció
ius soli

Demokrata Párt –
Gennaro Migliore
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IV. A MIGRÁCIÓ TÁRSADALMI HATÁSAI 
 

IV.1. Problémák és feszültségek – néhány meghatározó esemény 
 

2019-re a bevándorlás növekedése208 problémákat okozott, és az olaszok egyre több 

feszültséggel találták szembe magukat. A társadalmon belül kialakuló különbségek számtalan 

okkal magyarázhatók, de ha egy kisebb csoport, jelen esetben a bevándorlók eltérnek a többségi 

társadalomtól, és ezt az eltérést nem oldja fel a migrációs politika – mert például nem szerves 

része az integrációs politika – akkor a különbségek állandósulhatnak, ami pedig térbeli 

(szegregáció, gettó) és társadalmi elkülönüléshez vezethet. A disszertációban nincs arra 

lehetőség, hogy részletesen végig vegyem a migrációs nyomás és annak nem megfelelő 

kezelése miatt jelentkező problémákat, de néhány meghatározó elemét mégiscsak fontos 

áttekinteni. A fejezet törekszik arra, hogy bemutassa a társadalom véleményének megváltozását 

és hogy feltárja az ehhez vezető okokat. Célom, hogy rávilágítsak a migrációs folyamat 

kölcsönhatásaira, egymást erősítő tényezőire. 

Kiinduló hipotézisem az, hogy az olasz társadalom hosszú időn keresztül alapvetően 

be- és elfogadó volt a bevándorlással kapcsolatban. Lényeges változások csak az utóbb időben 

lettek erősen érzékelhetők, amelyben komoly szerepet játszottak bizonyos események, amelyek 

erősen formálták a migrációról kialakuló társadalmi véleményt. A bevándorláshoz kapcsolódó 

problémák egyre gyakrabban jelentkeztek a mindennapi életben, egyre több esemény hívta fel 

a politika és a társadalom figyelmét arra, hogy a kérdés aktuális és megoldást kíván. Az 

alábbiakban ezek közül emelek ki olyanokat, amelyeket meghatározónak tartok a társadalmi 

percepció változásának bemutatása szempontjából.  

Az első eset – amelyet jelen dolgozat időkeretein belül megemlítünk – a 2009-es, 

komoly visszhangot kiváltó és az olasz-líbiai baráti szerződéshez kapcsolódó ún. Hirsi-ügy 

volt. Egy ország migrációs politikája óhatatlanul érinti a nemzetközi kapcsolatokat és adott 

esetben okozhat feszültségeket a nemzetközi politikában. A migrációs politikát nem lehet 

                                                
208 A legálisan ott élő bevándorlók az összlakosság 8,7%-át teszik ki. Indicatori demografici (2018) 
https://www.istat.it/it/archivio/226919 (Letöltés: 2019. március 27.), XXVII Rapporto Immigrazione Caritas e 
Migrantes (RICM 2017-2018). „Un Nuovo Linguaggio per le migrazioni.”  
http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7824/Sintesi%20per%20giornalisti.pdf 
(Letöltés: 2018. október 28.) 2. o.  
Megjegyzendő, hogy vannak olyan kutatók, akik ennél már magasabbra, 9-10% körülire becsülik a bevándorlók 
arányát. Illetve fontos tudnunk, hogy a statisztikai adatokban nem szerepel az irreguláris bevándorlók aránya, erről 
csak becslések vannak, az általános nézet körülbelül 500-800 000 főre teszi azoknak a számát, akik nem 
dokumentáltan tartózkodnak Itáliában. Ld. még Tanács-Mandák Fanni: i.m. 8. o. 
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könnyen átvenni és átalakítani, sajátos környezetre, sajátos jellegzetességekre kell kidolgozni 

a leginkább megfelelőt. Fontos elemei a nemzetközi szerződések, amelyeket az ország a 

bevándorlás mérséklésének céljából köt. Olaszország is aláírt ilyen megállapodásokat, 

amelynek bizonyos következményei (így a Hirsi-ügy) nagy társadalmi felzúdulást váltottak ki. 

Az olasz-líbiai baráti szerződést209 2008 augusztusában Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök 

és Kadhafi líbiai diktátor kötötte meg, amely elsősorban gazdaság-, biztonságpolitikai 

partnerség és együttműködés szoros kiépítése céljából jött létre. Emellett pedig a gyarmati 

korszakból eredő feszültségek elsimítását és lezárását is célul tűzte ki.210 A szerződés fontos 

eleme volt, hogy Líbia egyfajta „védőhálóként” enyhítse az Olaszországba irányuló 

bevándorlást. Ehhez kapcsolódóan 2009 májusában Lampedusa szigetéhez közel az olasz 

partiőrség eritreaiakkal és szomáliaiakkal teli hajót tartóztatott fel. A baráti szerződés 

értelmében átszállították őket az olasz felségjelzésű hajóra és visszavitték a bevándorlókat a 

kiindulási pontjukra, Líbiába. A tömeges kitoloncolás a bevándorlók akarata ellenére történt: 

nem azonosították és nem értesítették őket arról, hogy mi fog történni velük, sőt nemzetközi 

védelmet sem kérhettek. Az Olasz Menekültügyi Tanács211, ami egy civil szervezet, az Emberi 

Jogok Európai Bírósága elé vitte az ügyet. A bíróság szerint Itália megsértette az Európai 

Emberi Jogi Egyezmény 3. cikkét,212 amely a megalázó bánásmódra és kínzásra vonatkozik. A 

strasbourgi testület arra ítélte Olaszországot, hogy a bírósági költségtérítéssel együtt fejenként 

tizenötezer euró kártérítést fizessen 22 bevándorlónak.213 A baráti szerződés értelmében 

(amelyet 2011-ben függesztett fel Olaszország) Líbiába visszatoloncoltak sorsáról a mai napig 

nem lehet pontosabb részleteket tudni.214 

                                                
209 Legge 6 febbraio 2009, n. 7. Ratifica ed esecizione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperzione tra la 
Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;7 (Letöltés: 2019. augusztus 9.) 
210 Minderről ld. részletesebben Molnár Anna: i.m. 261-262. o. 
211 https://www.cir-onlus.org (Letöltés: 2019. augusztus 9.) 
212 „Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.” 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf (Letöltés: 2019. augusztus10.) 
„A kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – előadták, hogy az olasz hatóságok – azzal, hogy 
visszairányították őket Líbiába – embertelen és megalázó bánásmód veszélyének tették ki ott, valamint arra az 
esetre, ha visszaküldték volna őket származási országukba (Szomáliába, Eritreába). Sérelmezték a Negyedik 
kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkében rögzített kollektív kiutasítás tilalmának megsértését is. Végül hivatkoztak a 
13. cikk megsértésére is tekintettel arra, hogy a 3. cikk és a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkének 
állítólagos megsértésével szemben Olaszországban nem állt rendelkezésre számukra hatékony jogorvoslat.” Hirsi 
Jamaa és mások Olaszország elleni ügye (27.765/09. sz. ügy). https://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/hirsi-jamaa-es-
masok-olaszorszag-elleni-ugye-2776509-sz-ugy (Letöltés: 2019. augusztus 10.)  
213 https://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/hirsi-jamaa-es-masok-olaszorszag-elleni-ugye-2776509-sz-ugy 
 (Letöltés: 2019. augusztus 10.) 
214 Ezt a témát dolgozza fel Stefano Liberti és Andrea Segre Mare Chiuso (Bezárult tenger) c. dokumentumfilmje, 
amelyben számos Líbiába visszatoloncolt bevándorló beszél a tapasztalatairól, a velük történtekről és az olasz 
bevándorláspolitikáról. 
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A többségi társadalom és a bevándorlók első komoly szembekerülése 2010-ben, 

Rosarnoban történt. Rosarno déli, hagyományosan mezőgazdasággal, elsősorban 

narancstermesztéssel foglalkozó calabriai település. Ezeken az ültetvényeken főleg irreguláris, 

afrikai bevándorlók dolgoztak. 2010 januárjában súlyos zavargások törtek ki a helyi és az 

afrikai lakosság között annak hatására, hogy három fiatal rálőtt és megsebesített több 

bevándorlót. A narancsültetvényeken embertelen körülmények között, teljes kilátástalanságban 

dolgozó afrikaiak az incidens hatására az utcára vonultak tüntetni. Majd a helyi lakosság is így 

tett, tiltakozva a települést érintő, túlzott bevándorlás ellen. Teljes lincshangulat, majd tömeges 

erőszak bontakozott ki.215 Az esemény azért is fontos, mivel ez volt az olasz társadalom 

számára az első nagyobb sokk, amit a tv egyenes adásban közvetített és amely a bevándorlás 

jelenségével és az ezzel járó problémákkal való szembenézésre késztetett mindenkit. Az 

események közfelháborodást és a migráció problémájának erős felszínre törését váltották ki. 

Rosarno egyértelműen rámutatott arra, hogy a beilleszkedés sikertelen és növekszik a 

rasszizmus. 

A migrációval kapcsolatos olasz események egyik fordulópontja a 2013 októberében 

bekövetkezett lampedusai hajókatasztrófa volt, amelyben több mint 360 ember veszett a 

tengerbe.216 Ennek hatására tárgyalták újra és enyhítették a bevándorlási törvényt, valamint 

felállították a Mare Nostrum programot. A Mare Nostrum egy katonai-humanitárius művelet 

volt, amely 2014-ig működött és közel 100 000 embert sikerült megmenteni vele.217 A program 

költsége körülbelül 9-12 millió euróba került havonta, amelyet az olasz adófizetők, valamint 

Uniós pénzekből fedeztek.218 Enrico Letta kormányának a célja az volt, hogy többé ne 

történhessen hasonló katasztrófa és az Afrikából Európába tartó bevándorlókat megsegítsék. 

Az olasz társadalom többsége Itália szégyenének tartotta, hogy egy ilyen mértékű katasztrófa 

bekövetkezhetett. A program később megszűnt és a Triton elnevezésű Európai Uniós misszió 

                                                
215 John Hopper: Racial violence continues in Italy as four migrant workers wounded in shootings. The Guardian, 
https://www.theguardian.com/world/2010/jan/08/standoff-italy-four-africans-wounded (Letöltés: 2019. augusztus 
9.) 
216 Egy túlélő szemszögéből ld. Zed Nelson: Lampedusa boat tragedy: a survivor's story. The Guardian, 
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/22/lampedusa-boat-tragedy-migrants-africa  
(Letöltés: 2015. március 29.) 
217 Ám 2014-ben így is közel 500 migráns veszett a tengerbe és további 1400 eltűnt. Olasz belügyminiszter: a 
Mare Nostrum misszió az év végén fejeződik be. Webrádió, 
http://webradio.hu/hirek/kulfold/olasz_belugyminiszter_a_mare_nostrum_misszio_az_ev_vegen_fejezodik_be 
(Letöltés: 2019. március 29.) 
218 Cos’è Mare Nostrum? Quanto costa? Come funziona?	 http://www.asiloineuropa.it/2014/05/22/cose-mare-
nostrum-quanto-costa-come-funziona/ (Letöltés: 2019. március 3.) 
10 cose da sapere su Mare Nostrum e Triton https://www.savethechildren.it/blog-notizie/10-cose-da-sapere-su-
mare-nostrum-e-triton (Letöltés: 2019. március 3.) 
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váltotta fel, amely már jóval több kritikát kapott. Ez teljes egészében a FRONTEX irányítása 

alá tartozott, és EU forrásokra támaszkodott. A legfőbb különbség a korábbi programhoz képest 

az volt, hogy míg az olasz hajók nemzetközi vizeken is cirkáltak és segítettek a bajbajutottakon, 

a Triton csak az Unió tengeri határáig tevékenykedett, vagyis az olasz partoktól mintegy 

30 mérfölddel délre befejeződött.219 A programot 2018-ban a Themis misszió váltotta fel.220 

A migrációs nyomáshoz kapcsolódó problémákra, az egyenlőtlenségek növekedésére 

mutatott rá több későbbi esemény is. Ilyen volt a római Baobab migránsokat segítő egyesület 

épületének a prefektúra által elrendelt bezáratása, amelynek következtében több száz 

bevándorló került az utcára221 és éltek ott hónapokig. Az embertelen körülmények 

felháborították a lakosságot, sokan tartottak fertőzésektől, járványoktól, a környék 

degradációjától. Mások pedig nem értették, mindez hogyan történhetett meg: mindenfajta 

állami segítség nélkül hogyan kerülhetett ennyi ember az utcára.222  

2017-ben újabb nagy vihart kavaró kilakoltatásra került sor, ezúttal a római Termini 

pályaudvar környékén. Az eset kapcsán az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az Orvosok 

Határok Nélkül is azt hangsúlyozta, hogy nem ez jelent megoldást az integráció alapvető 

hiányára. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a most utcára kerülő bevándorlók közül többen 

beszélnek olaszul, a gyermekeik már ott születtek, ott járnak iskolába és a kilakoltatás nem 

oldja meg a beilleszkedési problémáikat. Az események tüntetést és rendőri összecsapásokat is 

kiváltottak.223 A probléma nem egyedi, a migránsok elszállásolása nagy gondot okoz egész 

Olaszországban. Az elmúlt években több illegális házfoglalás volt és sátorvárosok is 

keletkeztek. A 2018 tavaszától regnáló Öt Csillag-Liga vezette kormány több hasonló 

kilakoltatást, telep felszámolást is kezdeményezett. Legutóbb a római Tiburtina pályaudvar 

mögötti sátorvárost számolták fel, előtte pedig a hírhedt Camping River roma telepet.224  

                                                
219 ”Le differenze tra “Triton” e “Mare Nostrum” Il Post, https://www.ilpost.it/2015/04/20/differenze-triton-
mare-nostrum/ (Letöltés: 2019. augusztus 9.) 10 cose da sapere su Mare Nostrum e Triton 
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/10-cose-da-sapere-su-mare-nostrum-e-triton  
(Letöltés: 2019. március 3.) 
220 A Frontex Themis operációja https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/main-operations/operation-themis-
italy-/ (Letöltés: 2019. augusztus 9.) 
221 Az utca, a Via Cupa az olasz sajtónak köszönhetően országszerte elhíresült. 
222 Ld. a helyzetről: Nel ghetto di Via Cupa dove 400 migranti dormono in strada. Panorama. 
 https://video.panorama.it/news-video/nel-ghetto-di-via-cupa-dove-400-migranti-dormono-in-strada/  
(Letöltés: 2018. december 3.) 
223 Menekültek csaptak össze a rendőrökkel Rómában. EuroNews, 
 https://hu.euronews.com/2017/08/24/menekultek-csaptak-ossze-rendorokkel-romaban  
(Letöltés: 2018. december 3.) 
224 Mauro Cifelli: „Ex Penicillina, il giorno dello sgombero: Tiburtina blindata per allontanare i pochi occupanti 
rimasti“ RomaToday, 
http://www.romatoday.it/cronaca/tiburtina-chiusa-perche-sgombero-ex-penicillina.html  
(Letöltés: 2019. április 6.) 



 94 

Az olasz bevándorlás problémái kapcsán jelezni kell az állami befogadórendszer, 

korábban már elemzett (III.3. fejezet) gondjait is: elsősorban a CIE/CPR központok nem 

megfelelő, emberi jogokat sértő működését és a befogadóközpontok kapcsán megjelenő 

csalásokat, állami pénzek sikkasztását, maffia kapcsolatokat (vö. business dell’accoglienza, 

business dell’immigrazione). A központok körüli problémák állandó vita tárgyát képezik, jelen 

vannak a közbeszédben és erősen formálják a bevándorlásról alkotott társadalmi percepciót.  

 

IV.2. A gyűlölet és a xenofóbia megjelenése 
 

A migráció és annak fokozódása, valamint az ebből fakadó problémák nem elég komplex 

politikai kezelése hozzájárultak olyan jelenségek, mint az egyenlőtlenség, a kirekesztés, a 

marginalizáció és a rasszizmus megerősödéséhez. Ha a bevándorláspolitika nem gondoskodik 

megfelelően a növekvő migrációról, nincs vagy hiányos az integrációspolitika, akkor ezen 

csoportok könnyen a társadalom perifériájára szorulhatnak. A megoldatlan problémák növelik 

a társadalmi feszültségeket, frusztrációt és félelemeket szülnek. Ez utóbbiak pedig 

idegengyűlölethez és ezen csoportok további kirekesztéséhez, marginalizációjához vezetnek. 

Az alábbiakban pár olyan területet mutatok be, ahol érzékelhetően megjelent vagy erősödött a 

xenofóbia, ezzel is rávilágítva a társadalomban bekövetkező változásokra. 

A társadalmi percepció formálásában komoly szerepe van a tömegmédiának, a 2000-es 

évektől a növekvő bevándorlással a bűncselekmények száma is megugrott, amelyet a média 

előszeretettel kapcsolt össze és mutatott be egyoldalúan, sokszor túlzóan. „A bevándorlókkal 

összekapcsolható kirívó eseteket hatásosan közvetítő média által sugallt összkép szerint az 

évtized közepére a bevándorlók váltak fő elkövetőivé az erőszakos és a tulajdon elleni 

bűncselekményeknek, továbbá a kábítószer-forgalmazásnak. Ugyanakkor a hivatalos adatok 

ennek némiképp ellentmondani látszanak, hiszen a bevándorló népesség 2001-2005 közötti 

101%-os növekedésével szemben az ugyanezen időszakban bűncselekményekért elítélt 

külföldiek száma „csupán” 46%-kal emelkedett.” 225 A Belügyminisztérium adatai szerint 

2016 augusztusa és 2017 júliusa között a lopások kapcsán 55%, a prostitúcióban és kiskorú 

pornográfiában 51,7%, a zsarolásban 45,7%, míg a szexuális erőszakban 37,5% volt a 

                                                
Alessandra Benignetti – Francesco Curridori: "Virginia, lasciaci in pace": protesta rom contro sgombero del 
Camping River. Il Giornale, 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/virginia-lasciaci-pace-protesta-rom-contro-sgombero-1558224.html 
(Letöltés: 2019. április 6.) 
225 Nyusztay László: i.m. 109. o. 
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külföldiek aránya.226 A különböző bűncselekmények, így például a különös érzékenységet 

kiváltó, bevándorlók által elkövetett nemi erőszak ügyek, a média fokozott érdeklődésének a 

homlokterébe kerültek.227 Ezzel együtt pedig érzékelhetően megnőtt az eleddig Olaszországra 

kevésbé jellemző, gyűlölet-bűncselekmények száma is.228 2018 elején 33 ilyen indíttatású 

támadás volt, amely az előző évi hivatalos statisztika szerinti 28 esethez képest jelentős 

növekedés. Szakértők azt is hozzáteszik, hogy a számok valószínűleg ennél is magasabbak 

lehetnek a nem jelentett ügyek miatt. A Lunara civil szervezet, amely évente ad ki jelentést a 

gyűlölet-bűncselekményekről,229 azt közölte, hogy 2017-ben 557 rasszizmus által vezérelt 

bűncselekményt követtek el Itáliában, ami egy merőben más, a hivatalosnál sokkal magasabb 

statisztikai adat. A szervezet adatai szerint 2018 első negyedévében 169 ilyen eseményt 

regisztráltak, amelyek között voltak nagy visszhangot kiváltók, mint például az olasz atléta, 

Daisy Osakue megtámadása Torinóban.230 Az ilyen típusú esetek mérése kapcsán a legfőbb 

problémát az jelenti, hogy Olaszországnak nincs hivatalos adatbázisa és monitoring rendszere 

a gyűlölet-bűncselekmények mérésére. Így a számok között – ahogy az látható – nagy eltérések 

lehetnek, mivel ezek olyan érzékeny adatok, amelynél kimagaslóan magas lehet a látencia: nem 

jelentik őket, vagy a rendőrség hivatalos statisztikája nem gyűlölet-bűncselekményként kezeli 

az adott ügyet. Habár a statisztikákban számszerűleg nagy eltérések tapasztalhatók, de a számok 

egyértelmű növekedést mutatnak. Ahhoz, hogy árnyaljuk a képet hozzá kell azt is tennünk, 

hogy ez nem feltétlenül jelenti a bűncselekmények hirtelen, nagyarányú megugrását, hanem 

jelezheti azt is, hogy egyre jobban dokumentálják ezeket az eseményeket – ahogy azt az EBESZ 

is jelezte.231  

                                                
226 Tanács-Mandák Fanni: A bevándorlás és az olasz közvélemény. Trendek az elmúlt tíz évben. KKI Elemzések, 
2018/4. 9. o. 
227 Ld. például a 2017-18 nyarán Riminiben elkövetett több ilyen esetet.  
2017. augusztusában Rimini tengerpartján egy lengyel lány lett csoportos nemi erőszak áldozata, ahol az elkövetők 
között kiskorú afrikai származásúak is voltak. Rimini, violentata in spiaggia dal branco davanti al ragazzo. «In 
quattro, drogati e ubriachi». Corriere della Sera, 
https://www.corriere.it/cronache/17_agosto_26/rimini-stuprata-spiaggia-branco-al-fidanzato-e5320536-8a57-
11e7-9cdf-af55e7113da5.shtml (Letöltés: 2019. augusztus 26.) 
2018 augusztusában egy dán lányt erőszakoltak meg, ahol az elkövető bangladesi volt.: Stupro a Rimini, violentata 
una turista danese: un arresto, Il Corriere della Sera, 
 https://www.corriere.it/cronache/18_agosto_29/stupro-rimini-violentata-turista-danese-arresto-8b7b3538-ab8c-
11e8-9764-e6a99f8035d4.shtml (Letöltés: 2019. augusztus 10.) 
228 Lillo Montalto Monella: Are the hate crimes on the rise in Italy? EuroNews, 
https://www.euronews.com/2018/07/31/are-hate-crimes-on-the-rise-in-italy- (Letöltés: 2018. október 29.) 
229A legutóbbi jelentést lásd az alábbi linken: 
 http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2017/10/quarto_libro_bianco_razzismo_web.pdf (2018. október 29.) 
230 Az esetről a részleteket ld. Attacked because I'm black – Osakue. ANSA, 
 http://www.ansa.it/english/news/politics/2018/07/30/attacked-because-im-black-osakue_1cef039b-2844-4409-
9258-7aa671f3ff9d.html (Letöltés: 2018. október 29.) 
231 Lillo Montalto Monella: i.m. https://www.euronews.com/2018/07/31/are-hate-crimes-on-the-rise-in-italy- 
(Letöltés: 2018. október 29.) 



 96 

Itáliában a kirekesztés, a xenofóbia nemcsak a közbeszédben és a hétköznapi élet 

különböző eseteiben jelentkezett, amelyeket előszeretettel kapott fel a média, hanem más 

színtereken is: az utóbbi időben a politikában is egyre fokozottabban van jelen. Alapvetően 

Olaszország történelme során a szélsőséges szervezetek vagy éppen politikai pártok jelenléte 

nem meglepő: a szélsőjobboldal és a szélsőbaloldal is fontos politikai tényező volt a különböző 

korszakokban.232 Napjainkban ismert szélsőjobboldali mozgalom, amely különböző 

megnyilvánulásaival, tevékenységeivel rendszeresen szerepel a médiában, a CasaPound.233 A 

szervezet Olaszország-szerte körülbelül 5000 taggal rendelkezik.234 Nevüket a költőről, Ezra 

Poundról kapták, aki kiállt Mussolini nézetei mellett. A „hitvallásuk” tekintetében is Mussolinit 

tekintik referenciának, de faji törvényeit elhibázottnak tartják: szerintük a zsidóság is szerves 

része az olasz nemzetnek. A bevándorlás tekintetében azonban teljesen elutasító és xenofób az 

álláspontjuk. A szervezet politikai programmal is rendelkezik, amelynek 2018-as változatában 

a 16 fő pont közül a bevándorlás a harmadik témaként jelentkezik. A programnak már a címe 

is árulkodó: egy nemzet. Ahogy a bevezető rész is tárgyalja, a fő céljuk az olasz nemzet 

felemelkedésének az elősegítése, a gazdasági, kulturális és politikai egységének újbóli 

megteremtése. A program pontjai ennek megfelelően gazdasági kérdésekkel (pl. az 

eurózonából való kilépéssel, a kis- és középvállalatok támogatásával, stabil munkahelyek és 

fizetések megteremtésével, az energetikai függetlenséggel stb.); nemzetstratégiai kérdésekkel 

(úgy, mint a gyermekvállalási kedv növelése, az anyaság és a családok támogatásával); 

szociális, oktatási, jogi kérdésekkel és a nemzeti szuverenitás megóvásával foglalkozik.235  

A migráció tekintetében a legfontosabb intézkedésnek, annak teljes megállítását és 

minden illegális bevándorló anyaországába történő visszaszállítását tartja. A régóta húzódó 

állampolgársági vitában a párt a ius sanguinis elvét követi, vagyis az állampolgárság vérszerinti 

elv alapján történő megadását, amelyhez Itáliában legalább az egyik szülőnek olasznak kell 

lennie. A ius soli elvét, amelynek értelmében az Olaszországban született bevándorlók 

gyermekei automatikusan megkapnák az olasz állampolgárságot, elutasítják.236 A párt a 

bevándorlók (akár másod- vagy harmadgenerációs) által elkövetett súlyos bűncselekményeket 

                                                
Az EBESZ statisztikáit ld. http://hatecrime.osce.org/italy (Letöltés: 2018. október 29.) 
232 Ld. erről Szabó Tibor: Olaszország politikatörténete (1861-2011). Belvedere Meridionale, Szeged, 2012. 
233 A szervezet 2003-ban alakult, egy illegális elfoglalt házban Róma Esquilino kerületében és vált kezdetben 
szociális, majd politikai mozgalommá. https://www.casapounditalia.org/casapound/ (Letöltés: 2018. október 29.) 
234 Tom Kington: Italy's fascists stay true to Mussolini's ideology. The Guardian, 
https://www.theguardian.com/world/2011/nov/06/italy-fascists-true-mussolini-ideology  
(Letöltés: 2018. október 29.) 
235 https://www.docdroid.net/Bg8qGdw/programma-casapound-2018.pdf#page=18  
(Letöltés: 2018. december 12.) 
236 Az olasz állampolgárság feltételeiről ld. http://sportelloimmigrazione.it/richiedi-documenti/richiesta-
cittadinanza-italiana.html (Letöltés: 2018. december 3.) 
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az állampolgárság megvonásával büntetné. Azon bevándorlókat is kitoloncolná, akik bár 

legálisan, de munka és lakhatás nélkül tartózkodnak az országban. Mindennek érdekében pedig 

különböző megállapodásokat kötnének a kibocsátóországokkal, amely elősegítené ezen 

emberek visszatoloncolását, illetve kibocsátóországukban tartását, például gazdasági 

fejlesztések segítségével. A CasaPound szerint minden olyan szervezettől meg kellene vonni a 

támogatást, amely befogadáspárti, liberális politikát folytat. Ahogyan azon multinacionális 

cégektől is, amelyek illegálisan foglalkoztatják a bevándorlókat és ezzel növelik a 

munkanélküliséget az olaszok között és alacsonyan tartják a béreket.  

A program sok eleme diszkriminatív, kirekesztő és hozzájárul az idegengyűlölet 

erősödéséhez. A migráció és a bűnözés összekapcsolása veszélyes, könnyen vezethet 

általánosításokhoz, megbélyegzéshez, további diszkriminációhoz és növelheti a xenofóbiát. 

Ahogyan a munka és lakhatás nélküli bevándorlók kiutasítása is súlyosan kirekesztő és komoly 

emberi jogi aggályokat vet fel, hiszen attól, hogy valaki a társadalom perifériájára szorul, 

munkanélküli és/vagy hajléktalan nem érheti negatív diszkrimináció. A szervezet parlamenti 

képviselettel nem rendelkezik, de véleményükkel, megmozdulásaikkal rendszeresen jelen 

vannak a sajtóban és ismert szereplői az olasz közéletnek.237 Mindezzel pedig óhatatlanul is 

formálják a migrációról kialakított képet, ráadásul ez a fajta gondolkodásmód a jelenlegi olasz 

politikától sem idegen. A disszertációban vizsgált időszakban a migráció minden választási 

kampány fontos részét képezte, a hétköznapi élet sarkalatos pontjává vált. 2018 tavaszától pedig 

– az azóta már megbukott – Liga és 5 Csillag Mozgalom koalíciós kormány szigorodó és a 

bevándorlást teljesen megállítani igyekvő politikát folytatott, miközben kormányzati szinten is 

egyre több szélsőséges kijelentés született, elsősorban a Liga oldaláról.238 Ezzel pedig igencsak 

vékony jégre tévedt a kormányzat, ugyanis a megoldatlan problémákból eredő és halmozódó 

társadalmi feszültségek könnyen robbanás közeli állapothoz vezethetnek.  

 

                                                
237 Például szoros együttműködésben a Forza Nuova szintén jobboldali párttal. A Forza Nuováról ld. 
http://www.forzanuova.eu (Letöltés: 2018. október 29.) 
238 Ebben élen járt a Liga pártelnöke és Olaszország belügyminisztere, aki több emlékezetes nyilatkozatot is tett a 
témában. A 2018-as bécsi találkozón a bevándorlókat rabszolgáknak nevezte, amely mondat diplomáciai vihart 
kavart. A luxemburgi külügyminiszter már a helyszínen felháborodott, majd később több afrikai ország is 
tiltakozott a kijelentés ellen. Matteo Salvini ezután sem kért bocsánatot, amit azzal magyarázott, hogy a mondatát 
félreértették és rosszul fordították. Nem tagadta a migránsok és a rabszolgák között vont párhuzamot, amivel ő 
csak azt akarta hangsúlyozni, hogy bizonyos csoportok kihasználják ezen emberek kiszolgáltatottságát. Ld. 
Emanuele Bonini: L’Africa chiede le scuse di Salvini per le frasi sui migranti. La Stampa, 
https://www.lastampa.it/2018/09/19/esteri/lafrica-chiede-le-scuse-di-matteo-salvini-
u0rzcnGt3VTMbO3hekApSK/pagina.html (Letöltés: 2018. október 29.) 
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IV.3. Társadalmi percepció 
 

A doktori disszertáció fontos kiinduló feltételezése volt az olasz nemzet elfogadó vélekedése a 

bevándorlásról, így a fejezetben tárgyalt folyamatok tükrében fontos megvizsgálni ennek 

validitását. Ha a statisztikai adatokat elemezzük, akkor azt láthatjuk (7. ábra), hogy a 

bevándorlás valóban nem tartozott hosszú ideig az olaszokat foglalkoztató kérdések közé. Erre 

utal az előzőekben már tárgyalt törvényi szabályozás is, amely sokáig nem érezte fontosnak – 

többek között a társadalmi nyomás hiányának köszönhetően is –, hogy komplex módon 

szabályozza a kérdést.239 A 2000-es évek második felében az Európai Unió bővítését követően, 

a román bevándorlás következtében időszakosan megnőtt a migrációtól való félelem és az 

évtized végén megjelentek az első, korábban már tárgyalt komolyabb problémák (Hirsi-ügy, 

Rosarno), azonban ezek mégse okoztak olyan erős társadalmi feszültségeket. A 2010-2013 

közötti időszak még mindig viszonylag nyugodtabban telt annak ellenére is, hogy 2011 után, 

Líbia felbomlásával, erőteljesen megnőtt a tengeri úton Olaszországba érkezők száma. 

Azonban ha a 2014-es statisztikai adatokat vesszük szemügyre, akkor már azt láthatjuk, 

hogy az olaszok kiugróan magas aránya, 65%-a tartotta a bevándorlást az egyik legfontosabb 

kihívásnak.240 2015-ben az Eurobarometer már jelentős elutasítást és a bevándorláspolitika 

szigorítását sürgető társadalmi attitűdöt mért az országban.241 A migráció egyre markánsabb 

ellenzése több okra volt visszavezethető, amelyek egymásba kapcsolódva kölcsönösen hatottak 

a közvélemény alakulására. A bevándorlás fokozódása és az e kapcsán megjelenő gondok, a 

különböző események, a média egyre erőteljesebb érdeklődése, a bűnelkövetések és a migráció 

összekapcsolása csak pár olyan jellemző, amely nemcsak a politikában, hanem a társadalomban 

is lenyomatot hagyott (vö. gyűlölet-bűncselekmények növekvő száma). Ezek a tendenciák 

erősen formálták a migrációról kialakuló társadalmi percepciót, hogy azután az így létrejött 

vélekedés is visszagyűrűzzön a folyamatokra és egy teljes spirál alakuljon ki.  

A kiváltó okok között fontos szerep jutott az országba érkező bevándorlók számszerű 

növekedésének (2. ábra). Az 1990-es években, Jugoszlávia széthullását követően, a balkáni 

                                                
239 Természetesen a mindenkori politikának gondolnia kellett volna a hosszútávú hatásokra is. 
240 Simonovics Bori – Szeitl Blanka: Menekültekkel és migrációs politikákkal kapcsolatos attitűdök vizsgálata 
Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás – Tóth István György: Társadalmi Riport 
2016. TÁRKI, 422-441. o és 423. o.http://old.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/20simonovits.pdf (Letöltés: 2018. 
október 20.) 
241 A felmérés szerint a megkérdezett olaszok 80%-a – ebből 28% erősen – elutasító volt az Európai Unión kívül 
érkező bevándorlókkal. Ezzel Itália bekerült az Európai Unió 28 tagállama közül a 10 legelutasítóbb nemzet közé. 
Simonovics Bori – Szeitl Bianka: i.m. 423. o. 
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instabilitás miatt több hullámban érkeztek bevándorlók (Albániából, majd Koszovóból).242 A 

következő bevándorlási hullám a 2000-es évek második felében, az Európai Unió bővítése után 

következett be. 2007-ben – ahogy már említettük – nagyarányú román bevándorlás érte el 

Itáliát. Az előző év, vagyis 2006 júliusától 2007 júliusáig 21,6%-kal nőtt az Olaszországba 

legálisan tartózkodó külföldiek száma, amely elsősorban a román állampolgároknak volt 

köszönhető.243 Az országba érkezők aránya 2011 után kezdett el növekedni, 2014-től pedig erős 

migrációs nyomással kellett számolni. 2014 és 2017 között 624 000 érkeztek a tengeren 

keresztül, vagyis „[e] három év alatt több bevándorló érkezett az országba, mint az előző két 

évtized alatt összesen.”244 

 
2. ábra Az Olaszországba történő bevándorlás éves összszámai (1983-2018) 

A Caritas ábrája, amely a római Cuamm civil szervezet kerekasztal-beszélgetésén került bemutatásra és Giulia 

Civitelli a rendelkezésemre bocsátotta az előadása után. 2018. április 8. Róma 

                                                
242 A térség Itália hagyományos külpolitikai érdekszférája. Minderről ld. Pap Norbert – Dömös Mariann: Az olasz 
geopolitika hagyományos sarokköve: a Balkán. In: Reményi Péter (szerk.): Állam- és nemzetépítés a Nyugat-
Balkánon. Publikon, Pécs, 2014. 185-200. o. 
Olaszország mind az albániai válság, mind pedig a koszovói válság megoldásában részt vett. Minderről ld. 
bővebben Molnár Anna: i.m. 141-143. o. 
243 Tanács-Mandák Fanni: i.m. 7. o.  
244 Tanács-Mandák Fanni: i.m. 5. o. 
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Az ország ezzel párhuzamosan egyre nagyobb arányban vett részt a földközi-tengeri 

migrációból, azaz egyre többen akartak Olaszországon keresztül Európába jutni, míg a spanyol 

és görög tengeri migrációs útvonalon érkezők aránya lecsökkent. Az emberek negatív 

véleményét a bevándorlásról a 2016-tól kezdődő bevándorláspolitikai reform (Orlando-Minniti 

törvény) és az ennek következtében az országba érkezők csökkenő aránya sem tudta 

megváltoztatni. 

Az érkezők arányának növekedése ellenére a társadalom a migrációs nyomást és a 

bevándorlók számát is sokkal magasabbnak érzékelte a valóságnál. A felmérésekből az derült 

ki, hogy az olaszok a ténylegesnél 2,9-szer több bevándorlót vizionáltak országukban,245 a 

muszlim lakosságot pedig ötször nagyobbnak gondolták a ténylegesnél.246 Elgondolkodtató a 

Sienai Egyetem felmérésének az az eredménye is, miszerint a megkérdezettek 59%-a szerint a 

kormány szándékosan eltitkolja, hogy ténylegesen hány bevándorló él az országban.247 

A társadalmi percepció torzulására jó példa az alábbi két kördiagramm is (3. és 4. ábra), 

amelyekből világosan kirajzolódik, hogy a legnagyobb bevándorló közösség európai, 

méghozzá az Európai Unió tagországából érkező románok. Az ábrákról megállapítható az is, 

hogy a 15 leggyakoribb bevándorló nemzetiség körében mind Rómában, mind pedig országos 

szinten az afrikai lakosság alulreprezentált. Rómában két Maghreb ország lakosai, egyiptomiak 

(3%) és marokkóiak (1,4%) és egy a szubszaharai régióból érkezők, a nigériaiak (1,2%) 

képviseltetik magukat a listán. Ha Olaszország szintjén vizsgáljuk a bevándorlókat, akkor azt 

tapasztalhatjuk, hogy a két legnépesebb táborral rendelkező nemzet európai, a románok 

(23,1%) és az albánok (8,5%). A lista első öt helyén pedig még egy európai nép, az ukránok is 

jelen vannak (4,6%-kal). Ezeknek a statisztikai adatoknak az összehasonlítása világosan 

rámutat arra is, hogy a bevándorlók nemzetiségi megoszlását tekintve a társadalmi vélekedés 

és a valóság jelentős különbségeket mutat. Ennek a percepciónak a kialakulásában nagy szerepe 

van a médiának és az általa közvetített eseményeknek, bűncselekményeknek, amelyekben 

sokkal több szó esik az afrikai vagy a muzulmán bevándorlásról, illetve az adott ügy átfogó, 

több oldalról történő bemutatása helyett egy-egy szeletének, részletének a kiemelése 

történik.248   

                                                
245 Alberto Brugnoli – Matteo Matteini: Italy as a gateway to Europe for African migration: How to deal with the 
Doll’House effect? Regional Science Policy and Practice. 2018/10. 254. o. 
246 Alberto Brugnoli – Matteo Matteini: i.m. 254. o.  
247 Gli italiani e la politica estera. Rapporto di ricerca a cura di DISPOC/LAPS (Università di Siena) e IAI. Ottobre 
2017. 28. o. http://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2017.pdf (Letöltés: 2019.augusztus 2.) 
248 Vö. a média framing hatásával. „A média ezért az üzeneteket – különösen a híreket – nem objektíven ábrázolja, hanem 
torzítja, azaz olyan értelmezési keretben (frame) prezentálja, amely az események kontextusának egyes elemeit hangsúlyozza, 
másokat azonban homályban hagy.” Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média? Médiakutató, 
2006. https://mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/ (Letöltés: 2018. július 28.) 
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3. ábra   A 15 leggyakoribb Rómában élő bevándorló nemzetisége az összlakosságszámához 
viszonyítva százalékban (2017) 

 
Saját készítésű ábra a Római Statisztikai Hivatal adatai alapján. Forrás: Osservatorio Romano sulle Migrazioni, IDOS, 2019. 
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 A közvélemény negatív irányú megváltozásához erősen hozzájárult, hogy a 

bevándorlók közül egyre többen tartózkodtak legálisan az országban. Ez részben az olasz 

bevándorláspolitika törekvésének volt köszönhető, amelynek egyik fő célja, az illegális 

bevándorlás megállítása mellett, a már országban tartózkodók viszonyainak a rendezése volt. 

Ahogy azt a disszertáció harmadik fejezetében is láthattuk, a politika többször is amnesztiát 

hirdetett a papírok nélkül ott lévőknek. Emellett nőtt azoknak a száma is, akik teljesítették az 

olasz állampolgárság megszerzéséhez szükséges tízéves ott tartózkodást, illetve azoknak a 

száma is emelkedett, akik már az országban születtek, de a törvények értelmében csak 

18. életévük betöltése után kaphatták meg az állampolgárságot. Ehhez kapcsolódóan az elmúlt 

években a ius soli elvének bevezetése éles társadalmi és politikai vitákat váltott ki. A 

Demokrata Párt részéről politikai akarat is volt az elv elfogadtatására, ám a törvénytervezet 

megbukott,249 köszönhetően annak is, hogy 2014-től kezdve folyamatosan csökkent azok 

száma, akik egyetértenének a nem vérségi alapon szerezhető állampolgársággal.250 Az Ipsos 

2017-es közvéleménykutatásából az is kiderült, hogy az olaszok 66%-a azt gondolja, hogy túl 

sok a bevándorló az országban, amellyel Törökország után a második helyen végzett a 

felmérésben. Ez az adat azért is elgondolkodtató, mert amíg Törökországban 3,6 millió 

menekült él, addig Itáliában az egyik legalacsonyabb a számuk (189 ezer), ahogy az UNHCR 

fogalmaz lakosság mégis a menekültek „inváziójától” tart.251 Ugyanezen adatokból az is 

látható, hogy 2011 óta nem változott sokat a bevándorlást nagy volumenűnek érző társadalmi 

attitűd (mindig 60% feletti volt).252 A következő diagram (5. ábra) a társadalmi percepcióhoz 

és a tartózkodási engedélyekhez kapcsolódik: a fővárosban a lakosság vélekedésével 

ellentétben nincsenek olyan nagy arányban a bevándorlók (az összlakosság 12,8%-a) és az 

Európai Unióból, valamint azon kívülről érkezők között sem jelentős a számbeli különbség 

(kevesebb mint 2%). Ezek az adatok némileg árnyalják a képet és ismét rámutatnak a társadalmi 

percepció és a valóság eltéréseire. 

                                                
249 Ld. még Sara Rigazio: Ius soli: limiti e prospettive di un progetto di legge (ambizioso?). In: Serenella Greco – 
Giuseppina Tuminelli: Migrazioni in Sicilia 2017. MIM Edizioni SRL, Milano-Udine, 2018. 252-256. o. 
Guido Tintori: Ius soli all'italiana. La strada lunga e tortuosa per riformare la legge sulla cittadinanza. In: Carolyn 
Forestiere – Filippo Tronconi: Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni, Il Mulino, Bologna, 2018. 
213-234. o.  
250 „2014-ben a megkérdezettek 80%-a támogatta a ius soli bevezetését, 2017-ben már csak 52%. Osservatorio 
Europeo sulla Sicurezza, settembre 2017. http://www.demos.it/a01427.php (Letöltés: 2019. augusztus 15.) 
251 ” L’invasione” dei rifugiati in Italia, ecco i numeri. UNHCR https://www.unhcr.it/news/carta-di-
roma/linvasione-dei-rifugiati-italia-
numeri.html?ds_rl=1255091&gclid=EAIaIQobChMI3IiHz5LT5QIVxY2yCh1J3AnXEAAYASAAEgL64PD_B
wE (Letöltés: 2019. április 29.)  
252 Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. Ipsos, July 2017. 
 https://www.slideshare.net/IpsosItalia/global-views-on-immigration-and-the-refugee-crisis-79771961/1 
(Letöltés: 2019. augusztus 29.) 
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5.ábra  A Rómában tartózkodási engedéllyel élők aránya a római összlakossághoz viszonyítva (2018) 

Saját készítésű ábra. 

 

Negatívan hatott a migrációról alkotott képre az egyre inkább elhúzódó és súlyossá váló 

gazdasági és strukturális válság is.253 A probléma gyökerei egyrészről az euró bevezetésében 

keresendők, amelynek előnyeiről és hátrányairól manapság is élénk vita zajlik, és amely 

kapcsán az egyik legfőbb kritika az, hogy bizonyos területeken (feldolgozóipar) visszaesett az 

ország versenyképessége. Ugyanakkor Olaszország az euró olyan előnyeit sem tudta 

megfelelően kihasználni, mint a kedvezőbbé váló hitelezési környezet, a befektetők 

megnövekedett bizalma vagy az alacsonyabb kamatok által teremtett lehetőség az államadósság 

csökkentésére. Az olasz vállalati szféra sem tudott megfelelően profitálni az alacsonyabb 

hitelekből, így nem volt képes termelékenységén sem javítani. Természetesen a gazdasági 

problémák nemcsak az euróhoz köthetők, hanem olyan több évtizede fennálló tipikusan olasz 

gondokhoz, mint az Európi Unió egyik legmagasabb államadóssága (a GDP 132,2%-a, amely 

a második legmagasabb a Közösségben)254 a közszféra túlzott feldagasztása, a korrupció, a kis 

                                                
253 A témáról rövid összefoglalót ad Hajdu Miklós: Húsz éve vergődik az olasz gazdaság, és még egy darabig nem 
is áll talpra. https://g7.hu/adat/20190208/husz-eve-vergodik-az-olasz-gazdasag-es-meg-egy-darabig-nem-is-all-
talpra/ (Letöltés: 2019.augusztus 29.), Alessandro Speciale – Chiara Albanese: Is the Euro to Blame for 
Italy’s Economic Woes? Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-18/is-the-euro-to-
blame-for-italy-s-economic-woes (Letöltés: 2019.augusztus 29.) 
254 Banca d’Italia: Bollettino economico 2/2019. aprile, 6. o. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-
economico/2019-2/boleco-2-2019.pdf (Letöltés: 2019. augusztus 29.)  
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cégek túlsúlya a vállalati piacon vagy a rugalmatlan munkaerőpiac.255 A bevándorlásról alkotott 

negatív kép nem amiatt alakult ki, mert az olaszok azt gondolják, hogy az újonnan érkezők 

elveszik előlük a munkájukat (az Ipsos statisztikájában a megkérdezett olaszok 53% nem 

gondolja, hogy elvennék előlük a munkalehetőséget),256 hanem amiatt, mert egyre többeket 

kezdett az a gondolat frusztrálni, hogy a migráció kezelésére fordított állami pénzből inkább az 

egyre elszegényedő olasz középosztályt kellene segíteni.257 A lakosság 61%-a azon is aggódik, 

hogy a bevándorlás erős nyomást gyakorol a közszolgáltatásokra.258  

 Az olaszok többsége a politika által adott válaszokkal sem volt elégedett, csupán 

10%-uk gondolta úgy, hogy a mindenkori olasz kormányzat megfelelően kezeli a migrációs 

nyomást és 18%-uk inkább egyetértett a kezelési stratégiával.259 A Sienai Egyetem Politikai és 

Társadalmi Elemzések Laboratóriumának 2017-es felmérése azt is kimutatta, hogy az olaszok 

relatív többsége egy restriktív, szigorú bevándorláspolitikát tartana hatékonynak a migrációs 

válság megoldásaként, még akkor is, ha ez a bevándorlók emberi jogait sértené. A tengeri 

mentést és az érkezők befogadását csak kevesen támogatták, a megkérdezettek 29%-a.260 Ezzel 

szemben 38%-uk támogatná a visszaküldési politikát, még ha ez a bevándorlók emberi jogait 

is sértené. Míg körülbelül egyharmaduk (34%) katonai kontingenst küldene Líbiába a határok 

ellenőrzésére, akkor is, ha ez katonai veszteségekkel járna.261 A megkérdezettek negatívan 

vélekedtek a mindenkori olasz kormányzat migrációval kapcsolatos külpolitikájáról is. 262 

                                                
255 Hajdu Miklós: Húsz éve vergődik az olasz gazdaság, és még egy darabig nem is áll talpra. 
https://g7.hu/adat/20190208/husz-eve-vergodik-az-olasz-gazdasag-es-meg-egy-darabig-nem-is-all-talpra/ 
(Letöltés: 2019.augusztus 29.), 
256 Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. Ipsos, July 2017. 
 https://www.slideshare.net/IpsosItalia/global-views-on-immigration-and-the-refugee-crisis-79771961/1 
(Letöltés: 2019. augusztus 29.) Arról nem is beszélve, hogy a kutatások is azt bizonyítják, hogy nem a 
munkahelyeket veszik el a bevándorlók, hanem ár- és bérverseny alakul ki, amely a munkaerő árának folyamatos 
csökkenéséhez vezet. Ez pedig a többségi társadalomban a munkahelyek elvesztéséhez, fizetés csökkenéséhez és 
a szociális helyzet romlásához vezethet, amelyért a bevándorlás jelenségét fogják okolni. Fábián Gergely: 
Nemzetközi migráció és szociális problémák. In: Fónai Mihály – Pénzes Mariann (szerk.): A migráció integrált 
társadalmi megközelítései. Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegeket Megelőző Egyesület – Human-Net 
Alapítvány, Nyíregyháza, 2009. 42. o.   
257 Tanács-Mandák Fanni: i.m. 9. o. 
258 Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. Ipsos , July 2017. 
 https://www.slideshare.net/IpsosItalia/global-views-on-immigration-and-the-refugee-crisis-79771961/1 
(Letöltés: 2019. augusztus 29.) 
259 Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. Ipsos, July 2017. 
 https://www.slideshare.net/IpsosItalia/global-views-on-immigration-and-the-refugee-crisis-79771961/1 
(Letöltés: 2019. augusztus 29.)  
260 Gli italiani e la politica estera. Rapporto di ricerca a cura di DISPOC/LAPS (Università di Siena) e IAI. Ottobre 
2017. 7. o.  http://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2017.pdf (Letöltés: 2019.augusztus 2.) 
261  Gli italiani e la politica estera. Rapporto di ricerca a cura di DISPOC/LAPS (Università di Siena) e IAI. Ottobre 
2017. 16. o.  http://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2017.pdf (Letöltés: 2019.augusztus 2.) 
262 Gli italiani e la politica estera. Rapporto di ricerca a cura di DISPOC/LAPS (Università di Siena) e IAI. Ottobre 
2017. 10-11. o. http://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2017.pdf (Letöltés: 2019.augusztus 2.) 
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A társadalom egyre inkább érzékennyé vált a bevándorlók által elkövetett 

bűncselekményekre (amelyet a média előszeretettel hangsúlyozott).263 A Belügyminisztérium 

statisztikája szerint 2016 augusztusa és 2017 júliusa között az erőszakos bűncselekmények 

elkövetésében megnőtt a külföldi állampolgárok száma.264 Azonban ha a bevándorlás és a 

bűnözés közötti számokat vizsgáljuk (6. ábra), akkor azt láthatjuk, hogy miközben 2018-ra  

3,4 millióról 5,1 millióra emelkedett a dokumentumokkal rendelkező bevándorlók száma, 

addig ugyanezen időszakban a börtönökben fogvatatott bevándorlók száma közel 1200 fővel 

csökkent (21 562-ről 20 309-re).  

 
6. ábra A bevándorlók és a fogvatartott bevándorlók létszámának a változása 2008 és 2018 

között 
 

 
Saját készítésű ábra az Istat és Dap adatai alapján. Forrás: Osservatorio Romano sulle Migrazioni, IDOS, 2019 

 

A bevándorlás elutasításához hozzájárult a nemzetközi környezet is, a különböző 

merényletek és terrortámadások, különösen azok, amelyeket Európában követtek el. Ennek 

megfelelően 2017-ben az olasz lakosság csupán 10%-a látta pozitívan a bevándorlás hatását.265 

A Sienai Egyetem felmérése arra is rámutatott, hogy a lakosság egyértelemű kapcsolatot lát a 

                                                
263 Vö. a média framing hatásával, amellyel befolyásolja az ügyek bemutatását („preferált” olvasat), ezáltal 
fogadtatását. 
264 Tanács-Mandák Fanni: i.m. 9. o.  
265 Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. Ipsos, July 2017. 
 https://www.slideshare.net/IpsosItalia/global-views-on-immigration-and-the-refugee-crisis-79771961/1 
(Letöltés: 2019. augusztus 29.) 
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terrorizmus és az irreguláris bevándorlás között.266 Az Ipsos felmérése szerint az olaszok 40% 

úgy gondolja, hogy a terroristák menekültnek adják ki magukat és 30%-uk is inkább egyetért 

ezzel az állítással.267 Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy bár Itáliában is nő az iszlám kultúrától 

és annak dominanciájától való félelem, a másod- és harmadgenerációs muszlimokat mégsem 

tartják olyan veszélyesnek, mint más nyugat-európai országokban. Ennek a vélekedésnek az 

okai több mindenre visszavezethetők, vannak kulturális magyarázatai is, de az egyik legfőbb 

oka az, hogy Itáliában még nem történt terrortámadás. 

Olaszországgal kapcsolatban is elmondható, hogy „[a]z idegenellenesség (különös 

tekintettel a bevándorlók és a menekültek befogadásának elutasítására) társadalmi bázisát 

tekintve rendszerint azt látjuk, hogy leginkább az alacsony státusz, a szegénység és a jobboldali 

radikális politikai gondolkodás eredményez olyan közeget, melyen belül az idegenellenesek 

aránya az átlagosnál magasabb (Fábián–Sik 1996; Sik–Dencső 2007; Simonovits–Szalai 2013), 

azaz a társadalmilag „vesztes” csoportokra jellemző leginkább ez az elutasító attitűd.”268  

A fentebb említett okoknak, valamint a média kiemelt figyelmének köszönhetően 

2014-től kezdődően egyértelműen nőtt a bevándorlástól való félelem. A Sienai Egyetem 

2017-es felmérésében a megkérdezettek szerint manapság a migráció a leginkább aggasztó 

kérdés (7.ábra). Jelentős változás az is, hogy amíg az olasz társadalom 2014 előtt elsősorban az 

irreguláris bevándorlást tartotta veszélyesnek, addig az utóbbi időben már a legálist is annak 

véli. Ehhez kapcsolódó intő jel a gyűlöletbűncselekmények megugró száma is. Illetve politikai 

színtéren a bevándorlásellenes, rasszista megnyilvánulásoktól sem félő Matteo Salvini vezette 

Liga előretörése. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                
266 A megkérdezettek 55%-a gondolta azt, hogy a terrorizmus és az irreguláris bevándorlás között van kapcsolat. 
Gli italiani e la politica estera. Rapporto di ricerca a cura di DISPOC/LAPS (Università di Siena) e IAI. Ottobre 
2017. 16. o. http://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2017.pdf (Letöltés: 2019.augusztus 2.) 
267 Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. Ipsos , July 2017. 
 https://www.slideshare.net/IpsosItalia/global-views-on-immigration-and-the-refugee-crisis-79771961/1 
(Letöltés: 2019. augusztus 29.) 
268 Simonovics Bori – Szeitl Bianka: i.m. 426. o. 



 107 

 
7. ábra A legfontosabbnak tartott nemzeti érdekek változásai 2013 és 2017 között a Sienai Egyetem 
Politikai és Társadalmi Elemzések Laboratóriumának kérdőíve alapján. 
 

      
Saját készítésű ábra. 
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Az Olaszország felé irányuló bevándorlást, valamint a hozzá kapcsolódó 

(főbb)szereplőket és hatásokat megpróbáltam egy sematikus folyamatábrán is (8. ábra) 

modellezni. Az ábra nyilai mutatják az előzőekben leírt folyamatokat, azok hatásait és 

kölcsönösségét. A kiindulópont a bevándorlók számszerű növekedése, amely a politika és a 

társadalom szintjén is változásokat indított el, illetve erősen befolyásolta a médiát, amelyek 

aztán kölcsönösen is hatottak egymásra. Mindezek összjátékaként a már meglévő 

problémákhoz újabbak adódtak, amelyek aztán ismét hullámokat generáltak mind a politika, 

mind a társadalom szintjén és hatottak a média kommunikációjára is. Az egész folyamat 

„eredményeként” a társadalomban egyrészt nagyfokú elégedetlenség és a bevándorlás erőteljes 

elutasítása jelentkezett, valamint a félelem egy olyan spirálja indult el, amely növelte a 

xenofóbiát és a rasszizmust, legitimálta a szélsőjobboldali pártokat, megerősítette a restriktív 

migrációs politikát, amelyek végül ismét a társadalmi félelmeket táplálták.269 Másrészt viszont 

kibontakozott egy, a migrációt kezelni kívánó civil szervezeti réteg, amely a 2000-es évektől 

kezdődően egyre több, a helyi szintet érintő kezdeményezést hozott létre, amik aztán bekerültek 

a köztudatba is.  

Arra, hogy a migráció társadalmi elutasítása csökkenthető-e és közelíthető-e az 

integrációs törekvésekhez, nem könnyű válaszolni. Az mindenesetre megfontolandó, hogy az 

elmúlt időszakig a politikai szint és a társadalom nagyobb része (ld. 7. ábra) nem gondolkodott 

egyformán a migrációról. Az olaszok a gazdasági érdekek prioritását helyezték előtérbe, míg a 

bevándorlás terén egy jóval inkább el- és befogadó attitűddel rendelkeztek. Ezt támasztja alá a 

nagyszámú, jól működő, a bevándorlást lokális szinten kezelni kívánó civil szervezet létezése 

is. A migráció megítélésének nagyarányú változása az utóbbi pár év eredménye, amely alapján 

azt láthatjuk, hogy a bevándorlást a társadalom is egyre sürgetőbb, megoldandó problémának 

látja. Ugyanakkor a civil szervezetek a leginkább azok, amelyek tevékenységükkel képesek 

lehetnek a migrációból, annak politikai kezeléséből és társadalmi lecsapódásából adódó 

problémákat orvosolni vagy legalább a feszültségeket csökkenteni.  

 

 

 

 

 

 

                                                
269 Alberto Brugnoli – Matteo Matteini: i.m. 253. o. 
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8. ábra A migráció és a vele kapcsolatos problémák sematikus folyamatábrán.  
Saját készítésű ábra. 
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V. CIVIL SZERVEZETEK 
 

V.1. Az olasz civil kurázsi gyökerei, elemei 
 
A Belügyminisztérium hivatalos listája szerint Olaszországban jelenleg közel 800 

bevándorlókkal foglalkozó, regisztrált civil szervezet van, amelyhez hozzáadódnak azok a 

kezdeményezések, amelyek valamilyen okból (például mert önkényesen foglalt épületekben 

működnek, mint a centro socialék egy része) nem kerültek bele ebbe a válogatásba, illetve azok 

is, amelyek a bevándorlók által alapított szervezetek listáján szerepelnek. Ezek alapján a 

migrációval foglalkozó civil szervezetek száma, a legvisszafogottabb becslés alapján is közel 

ezer szervezetet jelent. A disszertáció ezen alfejezete arra keresi a választ, hogy miből adódik 

ez az ellentmondás, amely az előző fejezetben tárgyalt társadalmi percepció és a civil 

szervezetek magas száma között húzódik? Hogyan oldható mindez fel?  

A megoldást alapvetően az olasz politikai kultúra jellemzőiben kell keresnünk, 

amelynek fontos eleme az erős civil szervezeti réteg. A politikai kultúra értelmezéséhez270 pedig 

elengedhetetlen, hogy ismerjük az olasz identitás néhány, témánk szempontjából releváns 

jellemzőjét is, hiszen így jobban megérthetjük, hogy mi vezérli az olaszok politikai 

gondolkodását és cselekvéseit.271 A társadalom mélyrétegeinek az elemzése hozzájárul ahhoz, 

hogy megértsük a politikai közattitűdöket és azoknak a politikai rendszerben betöltött szerepét, 

jelen esetben pedig az olasz civil szervezeti réteg jelentőségét. Az olasz identitást nagyban 

befolyásolta, alakította Itália geopolitikai, földrajzi helyzete, történelme és vallási tradíciói. 

Egyrészről Olaszország földrajzi sajátosságainak köszönhetően, ahogy Loggia a 

könyvében pontos koordinátákkal is leírja,272 egy nagy kiterjedésű ország, nagyfokú környezeti 

és éghajlati változatossággal, amiből adódóan kialakult a terület észak-déli és kelet-nyugati 

irányú megosztottsága, amely a politikai kultúra egyes elemeinek, valamint a történelmének 

eltérő fejlődésével járt. Szabó Tibor szerint az olaszok több tulajdonsága is visszavezethető az 

ország földrajzi környezetére és ennek változatosságára,273 amely többek között egy adaptív, a 

kihívásokra gyorsan reagáló népességet hozott létre. A környezeti változatosság pedig 

megjelent az olaszok gondolkodásában, a sokszínűség, a sokféleség elfogadása, a rugalmasság 

vagy a szinkretizmus mind-mind fontos elemévé vált. Részben a táj sokféleségéből 

                                                
270 A politikai kultúráról ld. Gabriel A. Almond et al.: Összehasonlító politológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 
73-94. o. 
271 Ernesto Galli della Loggia: L’identità italiana. Il Mulino, Bologna, 2010. 
272 Ernesto Galli della Loggia: i.m. 7. o. 
273 Ld. részletesebben Szabó Tibor: Olaszország politikatörténete (1861-2011). Belvedere, Szeged, 2012. 10. o. 
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következően, fontos összetartó tényező volt mindvégig a szegénység és az ellene folytatott harc, 

amely attitűd Itália patrónusától, Szent Ferenctől, egészen Ferenc pápáig tetten érhető, ahogy 

az olasz politikai pártoknak (jobb- és baloldalon egyaránt) és a gondolkodásnak is meghatározó 

eleme, és amely tágabb értelemeben a leszakadó, marginalizált társadalmi csoportok 

megsegítését is jelenti. A közösségért való tevékenykedésnek alapvetően is erős gyökerei 

vannak a vallási tradíciókban. Már a római vallásnak is komoly közösségformáló ereje volt, de 

politikai, szellemi és kulturális hatása is elvitathatatlan. A későbbiekben pedig a kereszténység, 

a katolicizmus az élet minden területére (a magán- és közszférára) egyaránt erőteljes hatást 

gyakorolt és olyan fontos értékek közvetítőjévé vált, mint az altruizmus, amely az egész civil 

társadalom alapvető jellemzője. A „politizáló egyház” képe is meghatározza az olasz politikai 

kultúrát, hiszen történelme során többnyire határozottan állást foglalt fontosabb politikai, 

társadalmi kérdésekben és azok tevékeny megoldásában. Ez a jellemző a civil szervezetek egy 

sajátos típusához, az egyházi hátterű alulról szerveződő kezdeményezések megszületéséhez is 

hozzájárult. Olaszország esetében a történelem is erősen determinált olyan tulajdonságokat – 

mint például a politika és a politikai részvétel (participáció) fontossága –, amely a civil kurázsit 

erősítette, vagy a politika és a kultúra tradicionális összefonódása, amelyre jó példa a centro 

sociale is. E jellemzők fontos történelmi alapját képezte az olasz városiasodás, kezdve az 

etruszk és római városoktól egészen a középkori városállamokig. A téma szempontjából nem 

lehet említés nélkül hagyni a humanizmus korszakát274 sem, amely sok más mellett, 

legáltalánosabb jellemzőjeként az emberközpontúság hangsúlyozásával fontos bázisa lett a 

civil társadalomnak.  

Olaszország hosszú időn keresztül fennálló területi és politikai megosztottsága nem tette 

lehetővé azt, hogy egységes olasz identitás létrejöhessen. Az erre irányuló kísérletek a 

viszonylag későn bekövetkező (1859-1861) egységesülés után történtek, de mivel nem szerves 

fejlődés következtében alakult ki, ezért nem volt koherencia az egységes nemzetállam és 

identitás között, amely a politikai kultúra jellemzőiben is tetten érhető. Ennek egyik 

legfontosabb jellegzetessége, hogy az olasz történelemben mindvégig fontos marad a 

partikuláris és lokális érdekek védelme. Egy adott terület – legyen az város vagy nagyobb 

települési egység, például régió – identitásképzőként jelenik meg és ehhez a területi egységhez 

kapcsolódó érdekek általában sokkal fontosabbak, amely azt eredményezte, hogy a helyi 

politika erősebb, mint a sokszor bizalmatlanságot ébresztő központi (római) politikai szint. A 

                                                
274 A témáról ld. például Eugenio Garin: L’umanesimo italiano. Laterza, Bari, 1973., L’uomo del Rinascimento. 
Laterza, Bari, 2005. vagy Peter Burke: Az olasz reneszánsz. Kultúra és társadalom Itáliában. Osiris, Budapest, 
1999.  
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lokalizmus fontos történelmi előzménye az északi és közép-itáliai városállamokban a helyi 

közügyekben való részvétel és politizálás, amely a későbbiekben szintén beépült a politikai 

kultúrába és ez az attitűd vált a civil szerveződések bázisává is. A kései nemzetállamiság és a 

sokféle Itália problematikájára vezethető vissza az, hogy Olaszországban „gyenge állam” és 

ezzel párhuzamosan erős civil társadalom létezik.275 Az állam hiányának további 

következménye, hogy az élet minden területe átpolitizált, a politikai sokféleség és a célok széles 

skálája nemcsak a pártpolitikára, hanem a civil szervezeti rétegre is jellemző. További fontos 

és ezzel összefüggő jelenség a familizmus, a családközpontúság, amely nemcsak hagyományos 

értelemben, hanem a közösségi létben, gondolkodásban és cselekvésben is megnyilvánul és 

ezáltal lényeges eleme a civil szférának. A 19. század végétől és a 20. század elejétől a 

mozgalmi lét, a szindikalizmus és szakszervezetiség, vagyis az érdekérvényesítés és 

érdekképviselet fontos jellemzői lettek az olasz társadalomnak.276 Ezek a későbbiekben 

hozzájárultak a szocialista pártok megalapításához, valamint a civil társadalom erős bázisává 

váltak: az együtt cselekvés, az érdekek képviselete, egy csoport számára fontos ideáért, célért 

való közös tevékenykedés ma is meghatározó eszmei alapja az alulról szerveződő 

kezdeményezéseknek. Alapvetően Olaszországra – a versengés helyett – mindig is jellemző 

volt a megegyezésre, konszenzusra törekvés, amely egyaránt mélyen gyökerezik a katolikus 

vallásban, a humanizmusban és a civil szférának is fontos bázisa. 

„Az állampolgári engedetlenség és a köz kérdését az utcára vivő és jogait ott kiharcoló́ 

forradalmiság tehát olyan értékek, melyeket nemcsak a tudatos szembenállók, de a többségi 

társadalom nagy része is – legalább elvi szinten – osztanak.”277 Habár az idézet eredetileg 

Franciaországról szól, de Itáliára vonatkoztatva is igaz: fontosak a különböző alulról induló 

szerveződések, amelyek személyesebbek, a helyi szintet érintő fontos (köz)ügyekkel 

foglalkoznak. A migráció egyre inkább problematikussá válásával pedig megjelentek azok a 

                                                
275 Ennek pontos történelmi okairól ld. részletesen: Szabó Tibor: Olasz nemzeti identitás és politikai kultúra. 
Politikatudományi Szemle 12. évf. 3. szám, 2003. 145. o. 
 http://epa.oszk.hu/02500/02565/00038/pdf/EPA02565_poltud_szemle_2003_3_135-155.pdf (Letöltés: 2019. 
április 5.) 
276 Ld. például az ún. biennio rosso, a „vörös kétév” időszakát, amikor a munkások elfoglalták a gyárakat, 
Munkástanácsokat alapítottak és irányításuk alá vették a termelést. Az időszak végével a gyárak visszakerületek 
tulajdonosaikhoz, azonban a szakszervezetek erősek maradtak. Ld. Szabó Tibor: Olaszország 
politikatörténete...48. o., illetve ld. a második világháború utáni időszakból Olaszország három legnagyobb (CGIL, 
CISL, UIL), eltérő politikai irányultságú, de a munkások érdekében együttműködő szakszervezetét, amelyeknek 
– több milliós tagságukkal – jelentős hatása volt az I. Köztársaság politikai életére. Szabó Tibor: Olaszország 
politikatörténete... 102. o. 
A korszakról ld. még Antonio Gramsci: Politikai írások 1916-1926. Kossuth Kiadó, Budapest, 1985. 
277 Szántó Diána: Squat-világ, squat-kultúra. Etnológiai megfigyelések egy francia kisvárosban. In: A. Gergely 
András (szerk.): Város a képben (Városantropológiai mintázatok Terézváros példáján). Budapest, MTA Politikai 
Tudományok Intézete. 2006. 254–270. o. http://mek.oszk.hu/10300/10306/10306.pdf (Letöltés: 2016. június 3.)  
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civil kezdeményezések is, amelyek a nagymértékű bevándorlásból adódó problémákra 

keresnek megoldást. E szervezetek bizonyos része az integráció hangsúlyozásával és 

elmélyítésére tett kísérletekkel próbálják a felbukkanó gondokat megoldani. Az először lokális 

szinten jelentkező problémák kezelésében meghatározóak, hiszen az állami bevándorláspolitika 

hiányosságait igyekeznek pótolni a legalapvetőbb integrációs elemektől építkezve, így segítve 

az inklúziót. Eredményességük egyik legfőbb oka pedig abban áll, hogy felismerték, a 

bevándorlás-ellenesség, a kirekesztés és rasszizmus legnagyobb akadálya nem gazdasági 

okokra, hanem a kulturális különbségekre (culture gap) és az ezektől való távolságtartásra, 

félelemre vezethető vissza. Tevékenységükkel megpróbálják csökkenteni a bevándorlók és a 

többségi társadalom között fennálló egyenlőtlenségeket, ezen csoportok marginalizálódását, 

kirekesztődését, és ehelyett a társadalomba illesztve, a közösség hasznos tagjaivá tenni őket.  

 

V.2. A migrációval foglalkozó olasz civil szervezetekről általában 
 
A civil szféra, nonprofit szervezetek, a harmadik szektor, a civil társadalom vagy a nem 

kormányzati szervezetek (NGO) mind-mind olyan fogalom, amely a doktori témámhoz 

kapcsolódó elem. Jelen értekezés nem tehet arra kísérletet, hogy részletesen körbejárja és 

bemutassa a civil szektor szerteágazó és heterogén világát, de néhány fontosabb jellemzőjét 

érdemes röviden felvázolni, építve arra, amit a szakirodalom már tud és közreadott ezekről. 

„A civil társadalom a politikatudomány állandóan aktuális, megkerülhetetlen témája, de 

nehezen definiálható területe, mert a természete szerint nincsenek éles kontúrjai és folytonos 

változásban van.”278 A pártokon kívül a civil szervezetek is ellátják az érdekek, a társadalmi 

problémák, igények megjelenítését és közvetítését. Ahogy arra Dahl és Douglas is utal: a civil 

szervezeti réteg segít megteremteni a hatalmi egyensúlyt, biztosítja a pluralizmust, lehetőséget 

teremt a kölcsönös ellenőrzésre, a társadalmi innovációra és kreativitásra, valamint személyes 

és anyagi erőforrásokat önkéntesen mozgósít és azokat a közjó szolgálatában használja fel.279  

Arra, hogy mely típusú szervezetek alkotják a civil szektort többféle meghatározás is 

létezik, miközben maguk a civil kezdeményezések is széles skálán mozognak. A legtágabb 

értelemben – ahogy azt Frey is kifejti – minden olyan szervezet ide tartozik, amely az állami és 

                                                
278 Ágh Attila: Vitairat a „civilek hatalmáról” – A védekező társadalom, avagy a civilek hatalma: töprengések a 
magyar civil társadalom helyzetéről. In: Antal Attila (szerk.): A civilek hatalma. A politikai tér visszafoglalása. 
Noran Libro, Budapest, 2016. 11. o.  
279 Ld. James Douglas: Mit mond a politikatudomány a nonprofit szervezetekről. In: Kuti Éva – Marshall Miklós: 
A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport Budapest, 1991. 85-96. o. 
Robert A. Dahl: A pluralista demokrácia dilemmái. Osiris, Budapest, 1996. 
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a magán, illetve a piaci szektor között helyezkedik el.280 Kuti megkülönbözteti az ún. mozgalmi 

típusú civil szervezeteket a nonprofit szolgáltatóktól, ugyanakkor – bár az utóbbi szervezeti 

formával előfordulnak visszaélések is – mindkettőt a civil szféra részének tekinti.281 A legtöbb 

szakértő nézete szerint a civil szféra fontos ismérve, hogy közügyeket látnak el, de nem 

tartoznak az államhoz és működési szabályzatukat is önállóan állítják fel.  

Kákai nyomán282 a következő fontosabb pontokban foglalhatjuk össze a civil szervezetek 

jellemzőit: 

• Önszerveződéssel jönnek létre 

• Magán szervezetek, függetlenek az állami struktúrától jogilag és intézményesen is 

• Ugyanakkor jogi személyek, nyilvántartásba kerülnek, aminek megvannak a szabályai, 

illetve saját működési és eljárási szabályzattal rendelkeznek, intézményesültek   

• Működésükre az önszabályozás és önigazgatás jellemző: döntenek céljaikról, azok 

végrehajtásáról és ellenőrzéséről is 

• Céljuk nem a profit szerzés, hanem a közjóért tenni 

• Az önkéntesség és jótékonykodás valamilyen szinten megjelenik a működésükben  

Arról azonban már megoszlanak a vélemények, hogy a pártpolitikai és a hitéleti tevékenység 

kizárása meghatározó jellemzője legyen-e a civil szervezeteknek. A legtágabban értelmezve 

minden olyan szervezet, mozgalom a civil társadalom része (így a szolgáltató típusúak is), 

amely társadalompolitikai befolyással rendelkezik és általában valamilyen érdek(ek) 

érvényesítését is célul tűzi ki.283 

A civil társadalom tagjai olyan egyének, akik a társadalmi mozgalmak vagy a 

szervezetek aktív cselekvői, akik szívükön viselik a közösség sorsát, így részt kívánnak venni 

a társadalmi problémák megoldásban, akár társadalmi vállalkozások létrehozásával, ahol 

például közszolgáltatásokat vesznek át és működtetnek.284 A történelem során számtalan 

szervezet alakult ki új vagy speciális – például oktatási, szociális, egészségügyi – 

szükségletekre reagálva és kezdett el fontos, úttörő szolgálatásokat nyújtani. Korunk új típusú 

kihívásai kedvezően tudnak hatni a kis, helyi közösségek önszerveződéseire, amelyek a 

különböző megjelenő problémákra reagálnak, ad hoc csoportosulásokat hoznak létre, hogy 

elsősorban saját életkörülményeiket javítsák. Mindez összefüggésben lehet azzal a 

                                                
280 Frey Mária: Nonprofit szervezetek a munkaerőpiacon. Munkaügyi kutatások szakmai műhelye. Budapest, 2001. 
281 Kuti Éva: Tartós trendek vagy múló zavarok? Változási folyamatok a civil szférában. In: Antal Attila (szerk.): 
A civilek hatalma. A politikai tér visszafoglalása. Noran Libro, Budapest, 2016. 285. o. 
282 Kákai László: Kik vagyunk mi? Civil szervezetek Magyarországon. IDResearch Kft./Publikon Kiadó, Pécs, 
2009. 3-4. o. 
283 Ld. még Kuti Éva: i.m. 285. o. 
284 Kuti Éva: i.m. 284. o. 
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felismeréssel is, hogy az ember saját szűkebb környezetére tudja a legnagyobb hatást 

gyakorolni. Ráadásul az utóbbi időszakban, a digitális technológiák fejlődésével a 

„megszerveződés” még egyszerűbb, mint korábban: különböző érdekek mentén újfajta, gyenge 

kötelékekkel alkalmi szövetségek alakulhatnak ki, amelyek gyorsan változnak és folyamatosan 

reagálnak az aktuális kihívásokra. Ezek a hálózatok pedig átfonják az egész társadalmat, amely 

„[n]ehezen feltárható, de egyre befolyásosabb világ [...] a politikai harcok új és egyre 

fontosabbá váló terepe.”285 

A vizsgált olasz önkéntes szervezetek is leírhatóak e rövid áttekintés alapján, ugyan nem 

minden fentebb ismertetett elem lesz rájuk igaz, de alapvető jellemzőik, vagyis hogy az államtól 

független szervezetek, amelyek a szolidaritás, a közjó és a társadalmi részvétel bázisán 

alapulnak, validnak bizonyulnak. Ugyanakkor bizonyos ismérvek hiányozhatnak is: nem 

minden olasz civil szervezet intézményesült vagy regisztrált, így például az esettanulmányomat 

képző centro sociale sem rendelkezik e jellemzőkkel, sokkal inkább ad hoc szerveződések, 

amelyek az informális működés útját választják. A centro sociale egy alulról létrejövő, 

grassroots szervezet, amely általában valamilyen mozgalomból nő ki. E mozgalmak 

elterjedéséhez nagyban hozzájárul az adott politikai közeg, amelyben az állampolgárok azon 

kívül, azt megkerülve szeretnék érvényesíteni az akaratukat. A mozgalomkutatás szakembere 

Tarrow szerint a mozgalmaknak van egy belső és egy külső dinamikájuk is.286 Az előbbi alatt 

azt érti, hogy a mozgalmak képesek mobilizálni az embereket, a külső dimenzió pedig azt 

jelenti, hogy szélesedik a mozgalom bázisa, törés következik be az addigi elit köreiben és új 

szövetségek jöhetnek létre. A disszertáció esettanulmánya, a centro sociale szempontjából 

fontos az 1960-as évek mozgalmi időszaka, amikor a civil szféra aktív tartalommal akarta 

megtölteni a képviseleti demokrácia intézményeit és ezért nemcsak szimbolikusan, hanem 

fizikálisan is elkezdte elfoglalni a „köztereket.”287 Az ezredfordulón jelentek meg az ún. 

„alterglob” vagy globalizációkritikus mozgalmak, amelyek főleg a világ vezető pénzügyi-

gazdasági hatalmai ellen léptek fel.288 Ez a jelenség hatott az olasz centro socialékra is, 

Olaszországban is történtek ilyen jellegű tüntetések, amelyek centrokhoz voltak köthetők.289 

Azonban míg ezek a grassroots mozgalmak a 2000-es évek végére közös platformot (Világ 

Szociális Fórum, Európai Szociális Fórum) hoztak létre és elkezdtek intézményesülni, az olasz 

                                                
285 Ágh Attila: i.m. 20. o. 
286 Sidney Tarrow: Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965-1975. Oxford University Press, 
Oxford, 1989. 
287 Ágh Attila: i.m. 18. o. 
288 Ld. Kerényi Szabina: Mozgalmi ciklusok és az alulról szerveződő mozgalmak strukturális csapdái. In: Antal 
Attila (szerk.): A civilek hatalma. A politikai tér visszafoglalása. Noran Libro, Budapest, 2016. 88. o. 
289 Ld. a G8 elleni genovai tüntetést 2001-ben. 
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centro sociale továbbra is egy alulról szerveződő, nem regisztrált squat maradt. A mozgalom 

második generációja a 2010-es évektől jelent meg és sok mindenben egyezett a korábbival. A 

leginkább érzékelhető különbség az volt, hogy a digitális technológia fejlődésének 

köszönhetően a tagok sokkal inkább figyeltek és hatottak egymásra és bizonyos jellemzők, 

közös értékek mentén (pl. a ’68-as szellemiség vagy Anonymus, mint az ellenállás jelképe) 

kialakultak akár határokon átívelő együttműködések is. A centro sociale ezekkel a 

mozgalmakkal is mutat rokonságot, elsősorban ideológiai alapon, a központok attitűdjében a 

’68-as baloldali eszmeiség a mai napig meghatározó, bár kevésbé szélsőségesen, mint ahogy az 

a kezdetekben volt. Ezenkívül megemlíthető hasonlóság a protest, a mozgalmi lét, a tiltakozás 

és az aktivizmus is, amely mind jellemzi az olasz szociális terek működését is. 

 

A civil szektornak Olaszországban is különböző jogi szabályozásnak kell megfelelniük, 

amelyek fontosabb ismérveit érdemes áttekinteni. A disszertációban nem vállalkozhattam arra, 

hogy az olasz civil szféra történetét vagy törvényi szabályozását részletesen sorra vegyem, de 

az aktuális kép felvázolásától, néhány fontosabb jogszabály ismertetésétől nem tekinthettem el. 

A harmadik szektort a 106/2016-os törvény szabályozza,290 amely lefekteti a civil szféra 

alapelveit. A törvény e szektort úgy határozza meg, mint a civil, szolidáris és társadalmi 

hasznosság céljából létrehozott magánszervezetek halmazát, amelyeknek nem célja a 

profitszerzés, tevékenységüket önkéntesen és ingyenesen vagy a kölcsönösségen alapulva, 

vagy az áruk és szolgáltatások cseréjével valósítják meg.291 A törvény pontosan meghatározza 

azt is, hogy mely szervezetek, csoportosulások nem tartoznak a harmadik szektorba,292 

szabályozza a civil szervezetek működési feltételeit,293 valamint leírja az önkéntes tevékenység, 

a szociális helyzet előmozdítását célzó intézkedések és a kölcsönös segítségnyújtás pontos 

                                                
290 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 
universale. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg (Letöltés: 2019. augusztus 8.) 
291 „Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, 
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza 
con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di 
azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.” 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg (Letöltés: 2019. augusztus 8.)  
292 Ilyenek például a gazdasági csoportok formációi és politikai szövetségei, szakszervezetei és szakmai 
szövetségei; a banki alapítványok stb. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg  
(Letöltés: 2019. augusztus 8.) 
293 A törvény 4. cikkelye felülvizsgálja a polgári törvénykönyvben szereplő egyesületekre és alapítványokra 
vonatkozó szabályokat. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg  
(Letöltés: 2019. augusztus 8.) 
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kritériumait és irányadó elveit.294 Ezenkívül megadja azokat a jellemzőket is, amelyekkel 

egy-egy  kezdeményezés a harmadik szektorba tartozó szervezetek közé sorolhatóvá válik.295 

A 117/2017-es kormányrendelet296 (Harmadik szektor kódexe)297 megadja a civil 

szektor további törvényi részleteit, így például pontosan meghatározza, hogy mely szervezetek 

tartoznak ide: önkéntes szervezetek (organizzazioni di volontariato, ODV), társadalmi 

felzárkózást segítő szövetségek (associazioni di promozione sociale, APS), jótékonysági 

szervezetek (enti filantropici), társadalmi vállalatok (imprese sociali), ideértve a szociális 

szövetkezeteket (cooperative sociali), a társult hálózatokat (reti associative) és a kölcsönös 

segítségnyújtó társaságokat (società di mutuo soccorso). Valamint rögzíti ezen szervezetek 

típusát: egyesület vagy alapítvány, amely nem profitszerzési céllal jön létre.298 Ezenkívül leírja 

az önkéntesség szabályait és igyekszik előmozdítani az önkénteskedést, racionalizálja a 

szervezetek tevékenységi körét, illetve újakat is bevezet, így például a bevándorlók 

humanitárius befogadása és szociális integrációja (accoglienza umanitaria ed integrazione 

sociale di stranieri) elnevezésű tevékenységi kört. A törvény előírja a szektorba tartozó 

szervezetek egységes nemzeti regisztrációját is, amellyel egy közös, „összesített” listát kíván 

létrehozni.  

Ezt követően 2018-ban a 105. számú rendelet további kiegészítő és korrekciós 

rendelkezéseket vezetett be a harmadik szektor kódexébe,299 a közelmúltban pedig újabb az 

ágazati (főleg gazdálkodásra vonatkozó) jogszabályok felülvizsgálatát célzó szabályozások 

születtek.300 

                                                
294 Ld. az 5. cikkelyt: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg  
(Letöltés: 2019. augusztus 8.) 
295 Erről ld. a 6. cikkelyt:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg  
(Letöltés: 2019. augusztus 8.) 
296 A decreto legislativo a kormány által alkotott rendelet, melynek tárgyát, kritériumait és időtartamát a parlament 
határozza meg. Ld. az Alkotmány 76. cikkében. 
297 Az összes rendelkezést ld. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore. 
 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg (Letöltés: 2019. augusztus 8.) 
298 „...ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento 
di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di 
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.” 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg (Letöltés: 2019. augusztus 8.) 
299Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:« Codice del Terzo settore, 
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.».  
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet
ta=2018-09-10&atto.codiceRedazionale=18G00131 (Letöltés: 2019. augusztus 8.) 
300 Ezek közül megemlíthető 119/2018-as rendelet 24 cikkelye (Art. 24-ter, Modifiche al decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117 ) Testo Cordinato del Decreto–Legge 23 ottobre 2018, n. 119 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/18/18A08143/sg, valamint a 145/2018-as törvény 1 cikkelyének 
82-83. bekezdése. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
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A Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Oktatási, 

Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium közös honlapján301 a bevándorlók integrációját 

elősegítő civil szervezetek legfrissebb (2018-as) listáit is megtalálhatjuk. Mivel a kutatás a 

római szervezeteket vizsgálja részletesebb mélységgel, e fejezetben a fővárosra vonatkozó 

adatokat fogom hangsúlyozottan áttekinteni, amelyet saját empirikus kutatásaim során 

megismert egyéb civil szervezetekkel is kiegészítek. 

Az egyik összesítés szerint, amelyet 2018 novemberében frissítettek, összesen 1413 

olyan civil szervezet van, amely a bevándorlók által alapított, és amelyek között van olyan is 

amelyik integrációval foglalkozik.302 Az e listán szereplők közül 555 tevékenysége nem frissült, 

ezekről nem lehet pontosan tudni, hogy továbbra is aktívan működnek vagy időközben 

megszűntek. A listán szereplő szervezetek számát módosítja az is, hogy ezek nem mind a 

bevándorlás kezelésére alakultak, hanem szerepelnek rajta egyéb feladatokat ellátó civil 

kezdeményezések is. Ha a listát szemügyre vesszük, erről már rögtön az elején 

meggyőződhetünk: találhatunk olyan egyesületet, amelyet afrikai mérnökök vagy arab orvosok 

alapítottak, vagy esetleg különböző bevándorló népcsoportok egyesületeit, ahol nem feltétlenül 

a migráció kezelése és az integráció az elsődleges cél. Rómában a bevándorlók civil 

kezdeményezéseinek a száma – a lista alapján – jelenleg 140, amelyek közül nem ismert, hogy 

melyek adatai nem frissültek és melyek azok, amelyek már felfüggesztették a működésüket. 

A Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium Bevándorlás és Integrációs Politikák 

Főigazgatósága felel azért a listáért303, amelyben minden olyan civil szervezet szerepel, 

amelyek a tevékenységük során a bevándorlókkal is foglalkoznak és megfelelnek a törvényben 

előírt feltételeknek. A törvény304 szerint az állam, a régiók és a települések támogatják azon 

szervezeteket, amelyek a migráció kezelésével is foglalkoznak. A jogszabály előírja, hogy mely 

civil szervezeti tevékenységek illenek mindebbe, jelesül: a nyelv- és kultúra-oktatás, az 

integrációt elősegítő és diszkriminációt megelőző tevékenységek, valamint a bevándorlók 

integrációját támogató képzések szervezése. A nyilvántartás a külföldiek társadalmi 

beilleszkedése területén tevékenykedő szervezetek pénzügyi és szervezeti stabilitásának 

                                                
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg (Letöltés: 2019. június 9.) 
301 www.integrazionemigranti.gov.it (Letöltés: 2019. augusztus 20.) 
302 http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/PaesiComunitari-e-
associazioniMigranti/Pagine/mappatura-associazioni.aspx (Letöltés: 2019. június 9.) 
303 http://www.integrazionemigranti.gov.it/Registro-Associazioni-
Enti/Documents/Elenco%202019%20I%20Sez%20.pdf (Letöltés: 2019. augusztus 19.) 
304 Bevándorlási Törvény 46. cikke.  
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 28 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"  
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm (Letöltés: 2018. augusztus 20.) 
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igazolására szolgáló eszköz.305 A listán szereplő szervezeteknek minden évben beszámolót kell 

készíteniük a tevékenységükről és ez a feltétele annak is, hogy frissítsék jelenlétüket a 

nyilvántartásban.  

A regisztrált szervezeteknek két nagy csoportja van, egyrészről a társadalmi integrációt 

elősegítő, másrészről a szociális segélyt és védelmi programokat nyújtó civil szervezetek. A 

honlapon jelenleg csak az első csoportba tartozó szervezetek listája érhető el, a második szekció 

adatai titkosak. A minisztérium a megkeresésemre a lista esetleges kutatói felhasználásával 

kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy az adatok érzékenysége miatt (sok szervezet van, 

amelyik megkínzott, üldöztetés elől menekülő, poszttraumás stresszel küzdő bevándorlókkal is 

foglalkozik) csak speciális okkal, a migrációval foglalkozó civil szervezeteknek adják azokat 

ki. 

A hivatalos adatok alapján összesen 797 az első csoportba tartozó, regisztrált civil 

szervezet működik, amelyek közül 117 Róma területén (is) végzi a tevékenységét. Ez azt 

jelenti, hogy bizonyos szervezetek kizárólag helyi kezdeményezések, Rómában 

tevékenykednek (és a fővároshoz kapcsolódva lettek regisztrálva), vagy pedig országos civil 

szervezetek, amelyek több más központtal is rendelkeznek. Fontos kiemelni, hogy ez 

természetesen nem jelenti az összes ilyen irányban munkálkodó civil kezdeményezést, hiszen 

vannak olyanok, amelyek valamilyen okból, nem felelnek meg a regisztráció kritériumainak és 

nem kerülnek fel a listára, de ettől még fontos, a migrációs kihívásokhoz kapcsolódó feladatokat 

látnak el. Ebbe a kategóriába tartozik a disszertáció kiemelt civil szervezete, a centro sociale is, 

illetve több más, az empirikus kutatások során megismert kezdeményezés. E szervezetek 

csoportosítására tett kísérlet az elmúlt három év kutatási eredménye, amelynek ismertetése előtt 

mindenképpen ki kell röviden térnem a terepmunka során tapasztalt kihívásokra és annak 

tanulságaira is. 

 

V.3. A terepmunka kihívásai és tanulságai  
 
Ahogy azt már az első fejezetben részletesen ismertettem, a civil szervezetek feltérképezése a 

különböző társadalomtudományi kutatás módszereinek az elegyéből állt össze. Egyrészről 

hólabdamódszerrel és tanári hálózatok feltérképzésével, valamint kvalitatív terepkutatásokkal, 

főleg interjúk készítésével zajlott. A helyi tapasztalatok gyűjtését azért tartottam kiemelkedően 

                                                
305 „Il Registro rappresenta uno strumento di attestazione del grado di solidità organizzativa e patrimoniale degli 
enti che operano nel campo dell'integrazione sociale degli stranieri.” http://lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/Pagine/default.aspx (Letöltés: 2019. augusztus 20.) 
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fontosnak, mivel ahhoz, hogy egy adott társadalmi jelenséget (az Olaszország felé irányuló 

migrációt) és annak hatásait kellő alapossággal tanulmányozni tudjunk, elengedhetetlen, hogy 

közvetlenül, az adott országban is megvizsgáljuk az esetet, ami révén mélyebb és teljesebb 

képet kapunk annak problematikájáról.  

A társadalmi kapcsolathálók elemzése a társas érintkezés hálózati megközelítése,306 

amely több célú felhasználást is lehetővé tesz és a migrációkutatás során gyakorta alkalmazott 

módszer. A kapcsolathálók vizsgálata során én nem a bevándorlók ismeretségeire voltam 

kíváncsi, ezt inkább első lépésként használtam a civil szervezetek feltérképezéséhez és három 

interjúalanyom, az eXSniában önkénteskedő tanárok ismeretségi hálóját néztem meg a nekik 

feltett különböző kérdések segítségével, amelynek célja a migrációval foglalkozó civil 

szervezetek és kutatók megismerése volt. A vizsgálat során Bruna Iacopino volt a 

„kiindulópont”, akinek segítségével eljutottam több más személyhez, köztük másik két centro-

beli tanárhoz is (9. ábra). Ezután a két másik önkéntes nyelvoktató kapcsolati hálóját 

(egohálóját) is megvizsgáltam. A kutatáshoz a témával foglalkozó alapvető szakirodalmakon 

túl, Soltész Béla és Szakál Diána307, valamint Feleky Gábor Attila és Vancsó Anna 

tanulmányait308 vettem alapul. 

Az egoháló-elemzés a kapcsolatháló-elemzés egyik típusa, amelyet a legtöbbször a 

bevándorlók beilleszkedésének a feltérképezésére szoktak használni, de ahogy az emberi 

kapcsolatok is sokfélék, e kapcsolathálót is különböző megközelítésekre lehet használni.309 Az 

én célcsoportom az eXSniában tanító önkéntes tanárok voltak. Mivel ebben a központban eleve 

kevesen dolgoznak, így a vizsgált mintám is kicsi, de ez nem feltétlenül hátrány, mivel 

„hatékonyabban lehet a hálózatos felmérést kvalitatív módszerekkel kiegészíteni.”310 Az egyén 

kapcsolathálójának a feltérképezésekor adatokat gyűjtünk a személyről (ego) és a 

kapcsolatairól (alterekről), illetve megvizsgáljuk a köztük lévő és az alterek közötti viszonyt. 

Jelen esetben ez a személy civil szervezeti kapcsolathálóját jelentette, vagyis azokat a 

szervezeteket, személyeket, akiket ismer és akik fontosak lehetnek a kutatás során feltett 

kérdések alapján. Az így létrejövő listából, annak vizsgálata után, mélyinterjúk készültek. Az e 

                                                
306 Soltész Béla – Szakál Diána: Migránsok instrumentális kapcsolathálójának feltérképezése. Kováts András – 
Várhalmi Zoltán: A válaszhiányok kezelésétől a résztvevő megfigyelésig. Módszertani problémák a 
migrációkutatásban. ICCR, Budapest, 2014. 141. o. 
307 Soltész Béla – Szakál Diána: i.m. 141-164. o. 
308 Feleky Gábor Attila – Vancsó Anna: Bevándorlók integráltságának vizsgálat kapcsolatháló-elemzéssel. A 
spanyolországi kutatások tanulságai. In: Kováts András – Várhalmi Zoltán: A válaszhiányok kezelésétől a 
résztvevő megfigyelésig. Módszertani problémák a migrációkutatásban. ICCR, Budapest, 2014. 111-140. o. 
309 Soltész – Szakál: i.m. 141. o. 
310 Feleky – Vancsó: i.m. 114. o. 
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módszer segítségével megalkotott háló a tipológiája szerint kicsi háló, célorientált 

kapcsolatokkal. 

 
9. ábra A kapcsolatháló-elemzés célja 

 

 
Saját készítésű ábra Soltész Béla – Szakál Diána tanulmánya nyomán. 146.o. 

 

A módszer alkalmazása során célom a lehetséges interjúalanyok gyűjtése volt, ezért a 

kapcsolatháló feltérképezésének egy leegyszerűsített modelljét alkalmaztam, mivel nem 

akartam a későbbiekben elemezni a közöttük levő viszonyt, nekem a „névgenerátor” elemei 

voltak fontosak. Az alterekre vonatkozó kérdések során fontos szempont volt, hogy olyan 

neveket kapja, amelyek szerintük 

• jelentős civil szervezetek/szakértők 

• olyan kezdeményezések, amelyeket fontosnak és érdemesnek tartanak a bemutatásra. 

Vagyis olyan szervezeteket és szakértőket kerestem, amelyek/akik a civil szervezetek 

feltérképezése során a megkérdezettek szerint szakmailag a leginkább relevánsak. Illetve 

amelyeket/akiket ők szubjektíven/emocionálisan fontosnak tartanak, mert például van valami 

személyes kötődésük, élményük az adott központtal kapcsolatban. A kérdések ennek 

megfelelően úgy lettek megszerkesztve, hogy minél több és változatosabb informátor nevét 

kapjam meg. 

 

Alterek

Alterek

Alterek

Bruna
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A nevek „előhívására” kérdéseimet az alábbi pontokba szedtem: 

 1, Olaszországban a migráció kezelése az utóbbi időszakban egyre nagyobb kihívásokat 

okozott. Mit gondol, voltak olyan szervezetek, amelyek a téma iránt magas elkötelezettséget 

tanúsítva, professzionálisan kezelték ezt a kérdést? 

 2, Ön szerint kik a témában kiemelkedő szakemberek, kutatók? 

 3, Tudna olyan szervezeteket és/vagy személyeket mondani, amelyek/akik gyakran 

megszólaltak a migrációhoz kapcsolódó ügyekben? 

 4, Tudna olyan szervezetet említeni, amelyet gyakran látott a tévében/olvasott az 

újságban? 

 5, Képzelje el, hogy össze kell állítania egy listát az olasz migrációval foglalkozó civil 

szervezetekről. Ön kiket tartana fontosnak felírni erre a listára?  

 6, Tudna olyan szervezeteket mondani, amelyek működését közelebbről ismeri és 

fontosnak tart?  

7, Tudna olyan szervezetet mondani, amelyről azt hallotta, hogy elkötelezett a migráció 

kezelésében? 

8, Tudna olyan személyt említeni az ismeretségi köréből, aki a téma szakértője? 

9, Tudna olyan személyt említeni, akiről hallotta, hogy szakértője a migrációnak? 

 

 

A 5. táblázat tartalmazza a névgenerátor rögzítésére használt táblázat azon részét, 

amelynek az egoja Bruna volt. A kérdések alapján rögzített nevek és legfontosabb adatok 

jelennek meg az alábbi összefoglalóban: a foglalkozás, a működés helye, az elérhetőség szerint.  

A Brunával való viszonya az altereknek (szubjektív, emocionális kötődés) segített árnyalni a 

kapcsolati hálót, egyfajta viszonyrendszer felállításához is hozzájárult. Bruna minden 

centróban tanuló diákkal erős emocionális kötődést mutatott, amely plusz információkkal látott 

el az eXSnia centro működésével, így például alátámasztotta azt is, hogy a centro valóban 

kvázi-családként funkcionál.  
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5. táblázat A névgenerátor eredményeinek rögzítésére használt táblázat egy példán keresztül illusztrálva 

 Név Foglalkozás Működés 
helye 

Szakmailag 
releváns 

Szubjektív/ 
emocionális 
kötődés 

Elérhetőség 

Ego: Bruna újságíró Róma igen --------- telefon, 
email 

Alter1: Annamaria önkéntes Róma igen inkább erős telefon 

Alter2: Francesca tanár Róma igen közepes telefon 

Alter3 Chiara kutató Párma/ 
Milánó igen gyenge telefon, 

email 

Alter4: Gianfranco kutató Roma Tre 
Egyetem nem gyenge telefon 

email 

Alter5: Gabriela kutató Róma igen erős telefon 

Alter6: M bangladesi 
diák  

Centro 
diák igen nagyon erős telefon 

Alter7: Saydou Centro diák Centro 
diák igen nagyon erős telefon 

Alter8: Dumindika Centro diák Centro 
diák igen nagyon erős telefon 

Alter9: F Centro diák Centro 
diák igen nagyon erős telefon 

Saját készítésű táblázat Soltész Béla és Szakál Diána tanulmánya nyomán. 
 

 

A táblázat tartalmaz egy szakmailag releváns oszlopot is, amely azt hivatott megállapítani, hogy 

egy későbbi interjú mennyire lehet fontos az adott személlyel. Ahogy látható, ebben a 

névgenerátorban is volt olyan, aki végül nem bizonyult annak és így nem készült vele interjú. 

Ebben az esetben például azért nem, mert ugyan a migrációhoz kapcsolódó témával foglalkozó 

szakértőről volt szó, de nem kapcsolódott a kutatási területemhez. Ahogy olyan is volt a centro 

diákjai közül, aki nem vállalta a szereplést, még név nélkül sem, mert például politikai 

menekültként félt a történetét nyilvánosan is megosztani vagy egyszerűen csak nem szeretett 

volna szerepelni a disszertációban. 

A 10. ábrán Bruna (az eXSnia tanára) kapcsolathálója alapján készült interjúk egy része 

látható. Az ábra nem tartalmazza azokat az altereket, akikkel később különböző okoknál fogva 

(például mert nem a témába illő szervezet vagy profil volt vagy nem vállalta az interjút, vagy 

egyszerűen csak nem sikerült egyeztetni az interjúhoz) nem készült interjú, mivel az ábra célja 



 124 

az eredmények bemutatása volt. Illetve azok sem láthatóak, akik a további kapcsolatok révén 

szintén a háló elemeibe illeszkednek, ugyanis a disszertációban a teljes ábra helyett, annak 

központi, „core” részét emeltem ki, hogy ezen mutathassam be a használt módszert. A 

kapcsolathálóban szereplő interjúkat részleteikkel (helyszín, időpont, interjúalany) a 

3. mellékletben közlöm. 

A kapcsolatháló egoja tehát Bruna, tőle indulnak el az alterek, amelyet az ábra vastagabb 

nyilakkal jelöl, ők „az első szintje” a kapcsolati hálónak. Az ábrán a különböző színeknek és 

formáknak is jelentése van: a négyzetek Bruna közvetlen kontaktjait jelentik meg, míg a 

lekerekített szélű elemek már mind távolabbi, az ego közvetett ismerősei, akik valaki révén 

kerültek a kapcsolati körbe, őket a vékony nyíllal összekapcsolás is jelzi. A színek tekintetében 

is vannak eltérések: az eXSnia diákjai egyöntetűen a bordó, az önkéntes tanárai a kék, míg a 

téma kutatói narancssárga színt kaptak. A tanárok esetében az egységes kék szín azt is hivatott 

kifejezni, hogy náluk használtam a kapcsolatháló-elemzés módszerét. A centro sociale 

szervezeteit zöld, a többi civil szervezetet pedig lila szín jelöli, ezzel is hangsúlyozva a 

különböző típusú altereket.  

A kapcsolatháló-mintázat kirajzolja Bruna kapcsolatrendszerének kiterjedtségét és még 

ez a központi kör is erősen mutatja a témába való beágyazottságát, amelynek köszönhetően sok 

értékes információra tettem szert. 
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10. ábra Kapcsolatháló 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saját készítésű ábra.  
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Természetesen nagyon fontos volt, hogy minden megkérdezett újabb és újabb neveket, 

szervezeteket mondjon (hólabdamódszer), hisz ennek révén lehet tovább bővíteni a hálózatot 

és még inkább elmélyülni a témában, valamint feltérképezni, kibővíteni a civil 

szervezetek/szakértők körét. Minden későbbi interjúalanyomtól kértem további ajánlásokat és 

magam is gyűjtöttem a különböző rendezvényeken, konferenciákon, 

kerekasztalbeszélgetéseken. Az eljárás során igyekeztem elkerülni, hogy többször ugyanazok a 

nevek felmerüljenek (habár volt ilyenre példa), illetve fontosnak tartottam, hogy minél több 

szálon elindítsam a mintavételt. 

Az interjúk tervezésének egyik legelső lépése a felkészülés volt, amely nem csupán a 

szakirodalmi keretek meghatározását, hanem a terepen szerzett tapaszlatokat is jelentette. 

Ahhoz, hogy a kutatási témámban valóban jártasságot szerezzek és ezáltal a megfelelő 

kérdéseket fogalmazzam meg, a helyi környezetet is meg kellett ismernem. A terepkutatás, a 

megfigyelések hozzásegítettek, hogy valóban megértsem az alanyok által elmondottakat, mivel 

éltem a környezetben, figyelemmel követhettem az eseményeket, sőt magam is részt vettem 

bennük (pl. a konferenciákon, gyűléseken vagy a centro életében). Fontos lépés volt a 

lehetséges interjúalanyok összegyűjtése is a korábban említett módszerek segítségével. Az 

interjúk elkészítése előtt szükség volt egy szempontsor összeállítására, világos és érhető 

kérdésekre, majd pedig a kérdések téma szerinti csoportosítására, amely mentén a beszélgetések 

elkészültek. A tematizálás feladata a megfelelő légkör kialakítása volt, olyan kérdéssorend 

felállítása, amely interjúvoltjaimból nem váltott ki diszkomfortérzetet. Ugyanakkor szem előtt 

kellett tartani, hogy a leginkább célravezető az, ha az interjúkészítő csak témaköröket rögzít és 

a szituációtól függően flexibilis sorrendben fogalmazza meg kérdéseit, hagyva, hogy többnyire 

a kérdezett beszéljen. Így a beszélgetések során én sem ragaszkodtam a kérdések sorrendjéhez, 

a helyzettől függően kiegészítettem vagy elhagytam belőlük annak megfelelően, hogy 

kérdezettjeim (akaratlanul is) hogyan alakították mondandójukat. Interjúkészítőként mindig a 

változásoknak megfelelően kellett reagálni és reflektálni az elhangzottakra. Ahhoz, hogy 

beszélgetőpartnereim megbízzanak bennem és megnyíljanak, vélemény és állásfoglalás helyett, 

a helyzetet távolságtartással és semlegességgel kellett kezelnem, miközben megmaradtam 

empatikus hallgatóságnak is. Éppen ezért én a legcélravezetőbbnek a kötetlenebb, könnyed 

(még nem rögzített) beszélgetést, majd az általános adatok felvételét tartottam, ahol 

mindenkinek volt ideje feloldódni. Az interjú legelején tisztáztam, hogy ki vagyok, és miért 

készítem a beszélgetést, ezzel is megalapozva a bizalmat, amely lehetőséget teremtett arra, hogy 

később minden kérdésemre választ kapjak. Mivel az interjúk külföldön készültek (a diákok 

esetében mindkét fél számára idegen nyelven), ezért mindig szántam elég időt arra, hogy 
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elmagyarázzam, mit csinálok, és mi a célom vele. Arra is rákérdeztem, hogy milyen módon 

használhatom fel az interjút, valamint, hogy hozzájárulnak-e, hogy a nevük megjelenjen a 

disszertációban vagy név nélkül készüljenek a beszélgetések. Ezeknek az első lépéseknek 

fontos szerepe volt, hiszen interjúvoltjaim láthatták, hogy megbízhatnak bennem és ez 

biztonságérzetet adott nekik, amelyre fokozottan szükség volt a bevándorlókkal készült 

beszélgetések során. Ahogy arra Solt Ottilia is rávilágított, a kérdezőnek egyfajta 

pszichoanalitikusként is tevékenykednie kell a beszélgetés során,311 azaz a különböző lelki 

folyamatokat, érzéseket észlelni és értelmezni kellett, még akkor is, ha korábban adott 

élethelyeztettel (pl. a menekülés, a tengeri átkelés nehézségei) soha nem találkoztam. Gyakorta 

nem is minden derült ki a megkérdezett válaszaiból, ezért kutatóként egyéb 

metakommunikációs jeleket is szükséges volt észrevenni és sikeresen dekódolni. Egy-egy 

elhallgatás, csönd, arckifejezés, sokszor többet elárult az adott témáról, a megkérdezettről és 

annak véleményéről, mint a tényleges szavai. Az interjú ezért is munka- és időigényesebb 

műfaj: a kérdéseket nem mindig lehetett közvetlenül vagy azonnal feltenni, a válaszokat pedig 

mindig meg kellett várni, akkor is, ha már ismert véleménymintát halhattunk. Tudni kellett azt 

is, hogy az interjúalanyt mikor kell hagyni beszélni, hogy például az emlékképei szabadon 

áramolhassanak, vagy hogy mikor kell hagyni hallgatni. Végig törekednem kellett arra, hogy 

ne akarjak semmit alanyaim szájába adni és ne vonjak le túl általános következtetéseket. Én 

magam ezt annyira szem előtt tartottam, hogy visszahallgatva a beszélgetéseket, néhol ott is 

csendben maradtam, ahol érdemes lett volna tovább kérdezni. Az interjúkészítés során annak is 

jelentése van, ha valaki egy témát újra és újra felhoz: az egyik diákkal ez többször is előfordult, 

F rendszeresen visszatért a rasszizmus és diszkrimináció kérdéskörére, amiről az elején nem 

akart beszélni. Az, hogy újra és újra szóba hozta egyértelmű jele volt annak, hogy őt többször 

is érték ilyen irányú atrocitások és nagyon bántotta ez a jelenség.  

Az interjúkat a rögzítésük után le kellett jegyezni, hiszen bizonyító erejük pont az 

„egyetlen élet, egyetlen személyiség, egyetlen véleményrendszer belső összefüggéseiben 

rejlik.”312 A disszertációban közölt beszélgetések mind szó szerint lettek transzkriptálva, mivel 

nyelvi aspektusból is sok információt hordozhat a szöveg (pl. szóhasználatban, 

szófordulatokban). Ugyanakkor a szövegek a fordítás során e jelentésrétegeikből minden 

bizonnyal vesztettek. 

Az interjú személyes műfaj, ezért nagyon sok függ a kérdező és a megkérdezettek 

relációjától, ahogy a nemi, az életútbeli, a társadalmi és etnikai különbségektől is, ezért is 

                                                
311 Solt Ottilia: i.m. 32. o. 
312 Solt Ottilia: i.m. 45. o. 
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különösen fontos, hogy a kutatónak a személyes pozícióját is az önreflexió tárgyává kell tennie. 

Figyelnie és reagálnia kell az adott helyzetre, a beszélgetés közben fellépő változásokra és az 

objektivitás és a szubjektivitás között is meg kell találnia a határt. A kutatás témája kapcsán 

etikai kérdések is felmerültek, amelyek sokszor nehezítették a tudományos vizsgálódást. Talán 

a legnehezebb az interjúkészítés műfajában, hogy úgy kell nyitottnak, befogadónak lenni és a 

bizalom légkörét kiépíteni, hogy közben nem lehet elfogulttá válni. Kezdetben szintén 

nehézséget okozott, hogy nem tudtam mindig megfelelően alkalmazkodni vagy „belemerülni” 

az adott témába, meg kellett „tanulnom” interjút készíteni. Ráadásul attól függően, hogy kivel 

beszélgettem (önkéntessel, diákkal vagy szakértővel) más-más interjútechnikát igényelt: így 

például másfajta kérdéssorendet, megfogalmazást vagy nyelvi eszközt használtam egy 

bevándorló és egy kutató esetében.  

Interjúim elkészítésében a távolság is sok problémát okozott, mivel egy másik ország, 

másik városáról volt szó, a létrejöttükhöz komoly logisztikai és anyagi feltételek 

megteremtésére volt szükség, emellett a bürokratikus ügyek is sok utánajárást és bosszúságot 

jelentettek.  

Az interjúk feldolgozása során fontos volt a tapasztalatok összevetése az eddigi 

szakirodalmi megállapításokkal is, valamint a különböző interjúk egymással történő 

összehasonlítása és a hasonlóságok–ellentmondások feltárása. Természetesen ennek a 

módszernek is számtalan kihívása és tanulsága volt a kutatás alatt, amelyeket a centro sociale 

eXSniában készült interjúk kapcsán a VI. fejezetben elemzek.  

 

V.4. Tipológia-kísérlet és néhány kiválasztott példa 
 

Kutatásaim során a megismert civil szervezetek felvázoltak egy szélesebb, általánosabb képet 

az alulról szerveződő kezdeményezésekről és úgy vélekedtem, hogy szükséges egy tipológia-

kísérletbe is belevágnom, különböző szempontok mentén csoportosítani őket. Ehhez kutatási 

területem, Róma civil szervezeteit vettem alapul, amelyet a Minisztérium listája és saját 

empirikus kutatásaim alapján foglaltam táblázatba és a mellékletekben teljes terjedelmében 

megtalálható. 
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A tipológia szempontjai az alábbiak voltak:  

1. Országos (a) vagy helyi (b) szervezet  

2. Világi (a) vagy egyházi (b) szervezet  

3. Kizárólag migrációval foglalkozó (a) vagy szélesebb körű (b) tevékenységet folytat 

4. Komplex (a) vagy részleges/specifikus (b) szolgáltatás nyújt a bevándorlóknak 

5. Regisztrált (a) vagy nem regisztrált (b) szervezet 

6. Bevándorlók (a) vagy többségében olaszok által alapított 

A szempontokat mindenképpen definiálni kellett a csoportosítás előtt, hiszen fontos 

meghatározni, hogy mit értünk adott jellemzőn. Országos civil szervezetnek az minősült, amely 

országos és/vagy nemzetközi programokat is visz, míg a helyi szervezet a Rómában és 

környékén működő kezdeményezések voltak. A második megkülönböztető elem a vallás 

mentén történt, amelynek a fő célja a vallási hátterű civil szervezetek megjelenítése volt. Ezek 

létezése Itáliában gyakori jelenség, tevékeny részt vállalnak a migráció kapcsán felmerülő 

problémák kezelésében. Szintén a csoportosítás fontos eleme volt, hogy a szervezeteket 

megkülönböztessük aszerint, hogy kifejezetten a migrációs problémák kezelésével foglalkozik, 

vagy pedig többféle profillal rendelkezik, amelyhez az évek során a bevándorlás is csatlakozott. 

Azt is lényegesnek tartottam megvizsgálni, hogy a szervezet milyen módon foglalkozik a 

migráció kezelésével: komplex programokat vagy részleges megoldásokat kínál, például 

specifikusan, a felmerülő problémákra (pszichológiai segítségnyújtás, oktatás, képzés, jogi 

segély) keres megoldást vagy a bevándorlók egyes csoportjai (pl. nők, gyermekek) állnak 

aktivitásának a fókuszában. A kezdeményezéseket csoportosítottam aszerint is, hogy 

regisztráltak a minisztérium listáján vagy nincsenek nyilvántartásba véve (centro sociale) és 

így nem jogosultak állami támogatásokra, pályázatokra sem. Végezetül a csoportosítás a magas 

számuk miatt megvizsgálta azt is, hogy ezen a listán vannak-e bevándorlók által (is) alapított 

szervezetek, ebbe a kategóriába kerültek azon kezdeményezések is, ahol hangsúlyozottan 

megjelent, hogy az alapító(k) vagy elnök maga is bevándorló. 

Az így kirajzolódó kép egy sokrétű, széles aktivitással rendelkező civil hálót mutatott be, 

amely különböző aspektusból, de az integrációt fókuszba állítva igyekszik a migrációból adódó 

kihívásokat kezelni. A tipológiában szereplő szervezetek alapján néhány általános megállapítás 

is kikristályosodott. Egyrészről a regisztrált civil szervezetek száma magas, közel 800 szervezet 

található a listán, amelyből nem meglepő módon megközelítőleg negyedük a fővárosban (is) 

tevékenykedik. Ha pedig hozzáadjuk a második szekcióba tartozó szervezeteket, valamint a 

bevándorlók szervezetei közül a migrációval foglalkozókat, akkor még magasabb számokkal 
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kell, hogy kalkuláljunk. Ezeken kívül léteznek olyan civil képződmények is, amelyek nincsenek 

regisztrálva, tehát a migrációval foglalkozó civil szféra még kiterjedtebb. Arra, hogy pontosan 

mennyi ilyen típusú szervezet működik, nincsenek pontos adatok, de ahogy már említettem 

számuk legalább 1000 körülire tehető. A magas számadat a civil szféra erősségét és a migráció 

kezelésének az aktualitását erősíti meg. Arra is következtethetünk mind a számokból, mind 

pedig a vizsgált tevékenységi körből, hogy a bevándorlók integrációja állami szinten nem 

megfelelő, ugyanakkor sürgető kérdés, amelyre erős civil válaszreakciók érkeztek. Tehát azokat 

a közvéleménykutatási és statisztikai adatokat (ld. IV. fejezetben), amelyek szerint a migráció 

az olasz társadalmat leginkább foglalkoztató kérdések egyike, alátámasztani látszik ez az 

eredmény is, hiszen nagyszámban műkődnek ilyen alulról szerveződő kezdeményezések. Ezek 

a civil szervezetek arra is utalnak, hogy az olasz társadalom nemcsak elégedetlen a politikai 

kezelési stratégiákkal, de fontosnak tartja az integráció kérdését. Ennek alátámasztásához 

nemcsak a kezdeményezések számbeli sokasága, hanem fenntartásukhoz szükséges önkéntes 

munka és anyagi támogatás szükségessége is hozzájárul, amely nélkül nem működhetnének. 

Vagyis a civil szféra aktivitása árnyalja a IV. fejezetben megismert statisztikai adatokat, mind 

az idegengyűlölet, mind pedig a bevándorlás-ellenesség tekintetében. 

A lista meghatározott szempontok szerinti csoportosítása és az empirikus kutatások 

egyaránt néhány általános megállapításra is lehetőséget adtak. A római szervezeteknek a 

tanulmányozása alátámasztotta, hogy a civil szféra az integráció egyik legfontosabb lépésének 

tartja a nyelvelsajátítást, a leggyakrabban előforduló tevékenységek a különböző nyelvi órák 

voltak. A civil kezdeményezések között találhatunk olyat, amely kifejezetten a Lazioban 

működő nyelviskolákat gyűjtötte össze, így segítve az országba érkezőket azzal, hova mehetnek 

tanulni és melyek a hozzájuk legközelebbi civil szervezetek, amelyek nyelvi képzést nyújtanak. 

A projekt Scuole Migranti elnevezéssel könnyedén elérhető honlapot hozott létre, ahol település 

szerint kereshetünk a civil szervezetek által működtetett nyelviskolák között. 

Ha térképen is elhelyezzük az oldalon található képzési helyeket (11. ábra), akkor láthatjuk, 

hogy elsősorban azokban a kerületekben működnek fokozottan, ahol sok bevándorló él 

(pl. V. kerület).  
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11. ábra Az egyes kerületekben a nyelviskolák száma és az ott tanuló diákok létszáma a Scuole Migranti alapján. 
Saját készítésű ábra. 
 

A nyelviskolák számát a kis ábrákban az első szám jelenti. A legtöbb iskolát (14) az I. 

kerületben, vagyis a történelmi belvárosban (Centro Storico) találhatjuk. Ezt két okkal is 

magyarázhatjuk, egyrészről a munkalehetőségek gyakorta a városközpontban adódnak, így 

praktikusabb ott keresni egy nyelviskolát, ahol a bevándorlók hosszabb időveszteség nélkül 

munka előtt vagy után képezhetik magukat. A másik oka pedig adminisztratív, ugyanis az 

I. kerület része a Termini pályaudvar közelében fekvő Esquilino városrész is, amely az egyik 

legnagyobb bevándorló, főleg ázsiai (bangladesi és kínai) lakossággal bír.313  

                                                
313 Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quattordicesimo Rapporto, Idos Edizioni, Róma, 2018. 417. o. 
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A kis rubrikákban a második szám a beiratkozott tanulók létszámát jeleníti meg, amely alapján 

láthatjuk, hogy a legtöbben, több mint háromezren, az I. kerületben járnak valamelyik civil 

szervezet képzésére. Ez nem annyira meglepő adat az iskolák és a bevándorlók számát tekintve 

sem. A beiratkozott tanulók létszáma alapján azt is láthatjuk, hogy a bevándorlók elsősorban a 

déli és keleti kerületekbe összpontosulnak, mindezt pedig alátámasztja a statisztikák által 

közreadott területi megoszlásuk is.314  

A szervezetek között találhatunk oktatással, képzéssel foglalkozó vagy a munka 

világában való elhelyezkedést megkönnyítő (pl. INFORjob, CIOFS – FP) kezdeményezéseket 

is. Ahogy fontos tudományos tevékenységet folytató, think tankok is a lista részét képezik (pl. 

IDOS). 

A civil szféra további meghatározó tevékenysége, amely felhívja a figyelmet az állami 

befogadórendszer nehézségeire is, a szállás, az ideiglenes lakhely biztosítása. Ilyen típusú 

szervezetek is gyakoriak a listán, vannak olyanok, amelyek kizárólag a lakhatás biztosításával 

és az ehhez kapcsolódó teendőkkel foglalkoznak, amilyen például a L’Accoglienza civil 

kezdeményezés is. Míg más szervezeteknek a sokszínű profiljuk közül egy elem csupán az, 

hogy szállást nyújtanak. A kezdeményezések között van olyan is, amely a SPRAR/SIPROIMI 

részprogramjaként funkcionál (Progetto Kairos, Eta Beta), illetve olyan is, amely kifejezetten 

a családokat segíti, ahogy azt az Ain Karim is teszi, amely a Családok Házaként olyan anyáknak 

és gyermekeiknek ad szállást, akik szegénység, kirekesztés, kizsákmányolás vagy családon 

belüli erőszak elől menekülnek. A központ fogad kísérő nélküli kiskorúakat vagy olyan 

gyerekeket is, akiknek családi gondjaik vannak. Az elnevezésben pedig nem véletlen a 

Családok Háza, ugyanis valóban otthont, biztonságot és közösséget szeretnének teremteni, 

vagyis egy „új családot.” 

A szervezetek gyakori célkitűzéseként láthatjuk, hogy a bevándorlókon belül egy-egy 

vulnerábilis csoportnak nyújtanak segítséget. Közöttük nem meglepő módon a leggyakoribb a 

                                                
314Az IDOS és a Római Statisztikai Hivatal közös felméréséből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
bevándorlók aránya a kerületek összlakosságához viszonyítva általában 10-20% között mozog. Lélekszám 
tekintetében ez 20 és 25 ezer főt jelent, de van, ahol ennél alacsonyabb (IV., VII., XII. kerület) és van, ahol ennél 
jóval magasabb a számuk. A legnagyobb bevándorló népesség az I., V. és VI. kerületben található, ahol létszámuk 
meghaladja a 40 ezer főt. Azonban a kerületek összlakosságához viszonyítva mindez csupán 17 és 20% körüli 
arányt jelent. Ha a százalékos adatokat nézzük, akkor a legtöbb bevándorlóval, a kerület összlakosságához 
viszonyítva az I. kerület rendelkezik, ahol a 42 806 fő 23,7%-ot tesz ki. Ezt követi az V., VI., és XV. kerület, ahol 
a migránsoknak 17-19% körüli az arányuk. Az V. kerületben a 42 696 fő bevándorló a kerület összlakosságának 
17,2%-a, a VI. kerületben 45 762 fő bevándorló a kerület összlakosságának 17,7%-a, a XV. kerületben pedig 
31 055 fő bevándorló a kerület összlakosságának a 19,3%-a. Arányaiban legkevesebben pedig a III., IV. 
kerületekben vannak, ahol arányuk a 10%-ot se éri el (A III. kerületben 9%.). A IV. kerület lakossága mind 
létszámban, mind pedig az összlakossághoz viszonyítva alacsony. 
Ld. részletesen Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quattordicesimo Rapporto, Idos Edizioni, Róma, 2018. 
413-428. o. 
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nők és a gyermekek védelmére létrejövő kezdeményezések, így például az Il Cammino, amely 

kifejezetten olyan nőket támogat, akiket bántalmaztak, megkínoztak vagy emberkereskedelem 

áldozatai lettek, de kísérő nélküli kiskorúakkal is foglalkozik. Szintén megemlíthető a Telefono 

Rosa is, amely egy állandó segélyvonal azoknak a nőknek, akiket zaklatnak vagy családon 

belüli erőszakot szenvedtek el. Fontos kiemelni, ahogy a fenti példákból is látszik, hogy nem 

minden szervezet foglalkozik kizárólag a bevándorlókkal, aktivitásuk szélesebb spektrumot is 

lefedhet. 

Ide kapcsolódóan meg kell említeni, hogy vannak olyan kezdeményezések, amelyek 

más sérülékeny vagy nehezen integrálható csoportokat támogatnak, például elítéltek társadalmi 

reintegrációjával is foglalkoznak (Pronto Intervento Disagio) vagy idősek ellátásával (Auser). 

Egyértelmű, hogy az ilyen érzékeny területeken szükség van a harmadik szektor munkájára és 

mindez fokozottan igaz abban az esetben, ha bevándorló (nő, kísérő nélküli kiskorú, gyermek, 

elítélt, idős stb.) a segítségre szoruló. A szervezetek vizsgálata során romákkal foglalkozó civil 

szervezet mindössze egy volt a listán (Ermes), annak ellenére, hogy jelentősen hátrányos 

helyzetű, komoly integrációs gondokkal küszködő etnikai kisebbséget alkotnak. 

A civil kezdeményezések közül érdemes azokra is kitérni, amelyek egészségügyi 

ellátást nyújtanak. Ilyen például a Centro di Ricerche sulla Famiglia (CeRF), amely többek 

között pszichológiai, pszichoterápiás segítséget ad az arra rászoruló családoknak, vagy a 

Rifornimento in Volo is, amely gyerekeknek, felnőtteknek és értelmi fogyatékosoknak is 

biztosít különböző típusú egészségügyi ellátást. Az előzőekhez hasonlóan ezek a 

kezdeményezések is lehetnek kifejezetten bevándorlókra összpontosító vagy szélesebb körben 

tevékenykedő szervezetek. Ezek között a szolgáltatások között kiemelten fontos a pszichológiai 

segítségnyújtás, hiszen a bevándorlók gyakorta szenvednek poszttraumás stresszben, 

szoronganak vagy éppen depressziósok. A mentális egészség és már meglévő egészségügyi 

problémák kezelése szintén alapvető feltétele a sikeres beilleszkedésnek. 

 Általánosságban igaz, hogy a szervezetek sokszínű és változatos tevékenységet 

folytatnak, a lakhatástól a jogi segélyig és képzésig számtalan profillal igyekeznek segíteni a 

társadalmi inklúziót, a vulnerábilis csoportok megsegítését. Azonban nem minden civil 

kezdeményezést a segítő szándék hoz létre. A lista elemzése során néhány kezdeményezés nem 

tűnt teljesen legális tevékenységet folytatónak, inkább csak „látszat szervezetnek”. 

Természetesen ezen ügyekben nem lehet valóban állítani, hogy bármi törvényellenes történt, 

de egy olyan szervezet mindenképpen van a felsorolásban, amely ellen 2017-ben eljárás 
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kezdődött (La Casa di Tom).315 Anélkül, hogy részletekbe menően taglalnánk a kérdést (hiszen 

önmagában egy külön fejezet lehetne), mégiscsak szót kell ejteni röviden a bevándorláshoz 

kapcsolódó visszaélésekről, csalásokról, az ún. „bevándorlás-üzletről” (il business 

dell’immigrazione) vagy „befogadás-üzletről” (il business dell’accoglienza). Ennek veszélyeire 

már a 2018-as DIA (Direzione Investigativa Antimafia – Maffiaellenes Nyomozó Igazgatóság) 

jelentés is felhívta a figyelmet.316 A jelenség nemcsak a civil szférát, hanem az állami 

befogadórendszer különböző intézményeit is érinti, ahol erős a maffia érdekeltsége a különböző 

állami pénzek lefölözésében (erről ld. még a III.4. alfejezetet). Azt, hogy ez milyen mértékű, 

pontosan nem lehet tudni, a feltárt esetek valószínűleg csak a jéghegy csúcsát jelentik. 

Mindenesetre sokat mondó az a szervezett bűnözés köreiből kiszivárgott újfajta hozzáállás 

miszerint a bevándorlók több pénzt hoznak, mint a kábítószer.317  

Az elmúlt években Olaszország-szerte több hasonló eset is volt: megemlíthető a 

’Ndrangheta calabriai maffia egyes tagjainak a letartóztatása, akik az állami 

befogadórendszerek közbeszerzési pályázatain vagy a civil szervezetek számára kiírt 

projekteken támogatást nyertek el és a közpénzek nagy részét elsikkasztották, ahelyett, hogy a 

bevándorlók különféle alapvető ellátására fordították volna az elnyert forrásokat.318 A jelenség 

nemcsak a maffiával hozható kapcsolatba, Olaszországban az utóbbi időben rendszeresen a 

média és a közvélemény érdeklődésének a középpontjába kerülnek azok az „álcivil 

szervezetek”, amelyek könnyű pénzszerzést látnak a bevándorlásban (Ld. La Casa di Tom). 

Ahogy azt tette Roberto Garavello is, aki az így „összegyűjtött” pénzből jelenleg is Thaiföldön 

él,319 de megemlíthető a goriziai eset (Gradisca d’Isonzo) is, ahol a prefektúra által kiírt 

pályázaton több gyanús dolog történt. A nyertes egy olyan, az ország másik végében működő 

szicíliai szervezet lett, amely jelentkezésekor már hírhedt volt a Bariban található CIE 

fenntartójaként, és amely kitoloncolási központot Az Orvosok az Emberi Jogokért Szervezet az 

                                                
315 Migranti, blitz della Finanza alla Casa di Tom e al Comune di Sant’ Agapito. Il Quotidiano del Molise, 
https://quotidianomolise.com/migranti-blitz-della-finanza-alla-casa-tom-al-comune-santagapito/ (Letöltés: 2019. 
július 29.) 
316 http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf (Letöltés: 2019. július 
28.) 
317 „In base all’indimenticato principio per cui, come è noto, «gli immigrati rendono più della droga».” Mario 
Giordano: Migranti, accoglienza a delinquere. Il Panorama, https://www.panorama.it/news/cronaca/migranti-
accoglienza-immigrati-soldi-delinquere/ (Letöltés: 2019. július 29.) 
318 Ld. például a milánói esetet, ahol nyilvános állami pályázatokat nyertek maffiához köthető nonprofit 
szervezetek. La ’ndrangheta dientro onlus per accoglienza: 11 arresti. Il Tempo, 
https://www.iltempo.it/cronache/2019/07/02/news/onlus-ndrangheta-arresti-inchiesta-guardia-finanza-
accoglienza-migranti-business-1183505/ (Letöltés: 2019. július 28.) 
319 Az esetről ld. Il Re Mida dei profughi? Ha incassato decine di millioni e adesso se la spassa in Thailandia alla 
faccia vostra. MAG24, https://www.mag24.es/2018/06/20/il-re-mida-dei-profughi-ha-incassato-decine-di-
milioni-e-adesso-se-la-spassa-in-thailandia-alla-faccia-vostra/ (Letöltés: 2019. július 28.) 



 135 

emberi méltóság minimális standardjait sem biztosító intézményként ítélt meg. A történetben 

már itt számtalan kérdőjel felmerült: egy északi településen vajon miért pont egy szicíliai 

szervezet nyert a pályázaton? Mennyire nevezhető legálisnak a pályázat, amelyen nyert? Hogy 

nyerhetett egy olyan szervezet, amelynek más központjában súlyos gondok vannak? Ráadásul 

a szervezet a nyertes pályázatot követően, miközben évente jelentős profitot termelt, alapvető 

ellátásokat sem biztosított a befogadóközpontban (pl. nem építette ki a csatornahálózatot, 

helyette az Isonzoba engedték a szennyvizet). Az eset kapcsán erősen felmerült a korrupció 

gyanúja, a helyi önkormányzattal való összejátszás, amelyet a sajtó profugopolinak320 nevezett, 

ezzel is utalva a politika érintettségére, a közpénzek illegális felhasználására, korrupcióra és 

sikkasztásra.321 

A téma kapcsán az embercsempészetről és a modern rabszolgaságról is szót kell 

ejtenünk. A Globális Rabszolgasági Index (Global Slavery Index) legutóbbi, 2018-as jelentése 

alapján 145 ezer ember él modern rabszolgaként az országban (2016-os adatok alapján).322 A 

leggyakoribb a szexuális kizsákmányolás, amelyben az áldozatok 81%-a nő, 10%-a gyermek, 

a nemzetiségi megoszlás szerint pedig több mint a felük (59%) nigériai állampolgár.323 Az olasz 

hatóságok 2017 augusztusáig 22 akciót és 14 letartóztatást indítottak emberkereskedelem és 

rabszolgaság kiépítése és fenntartása miatt. A 2016-os kutatás arra is rámutatott, hogy a 

mezőgazdasági és a háztartási munkákat végző bevándorlókat érinti a leggyakrabban a 

kizsákmányolás, amely a munkaszerződések megszegésétől egészen a kényszermunkáig, 

rabszolgaságig terjed az útlevelek elkobzásával, kényszerítéssel, izolációval, szegregációval és 

embertelen életkörülményekkel.324 Az ilyen jellegű mezőgazdasági kényszermunkával főleg a 

déli paradicsom- és narancsültetvények, valamint a Rómához közeli Latina területe sújtott, ahol 

elsősorban szubszaharai afrikai, román, illetve Latina területén szikh bevándorlók dolgoznak. 

A háztartási alkalmazottak közül a legtöbb kényszermunkát végző – főleg kelet-európai és 

                                                
320 Az elnevezés utal a 1990-es évek elején lejátszódó ún. Tangentopolira, amely során számtalan vezető 
politikusról derült ki, hogy érintett volt korrupciós ügyekben. A „csúszópénz-botrány” következtében született 
meg Itáliában a II. Olasz Köztársaság. Ld. még Molnár Anna: i.m. 40-45. o. 
A Tangentopoli elnevezés a „Csúszópénzek városát” jelenti, amely Milánóra, a botrány kirobbantásának 
helyszínére utalt, amelyből aztán az egész országot érintő ügy lett. A profugopoli elnevezésben a profugo előtag 
menekültet jelent olaszul. „Menekültek városa” elnevezéssel lehet magyarra fordítani, amely egy tisztességtelen, 
a menekültek és bevándorlók kárára történő üzleti tevékenységre, korrupcióra, a politika és a bűnőzés 
összefonódására utal. 
321 Ld. részletesen https://www.panorama.it/news/cronaca/migranti-accoglienza-immigrati-soldi-delinquere/ 
(Letöltés: 2019. július 28.) 
322 https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/italy/ (Letöltés: 2019. július 28.) 
323 Magas arányukat elsősorban az Edo régióból érkező nők juju vallásos fenyegetésével magyarázzák, amelynek 
következtében nem mernek ellentmondani az embercsempészeknek, akik az utazás költségeinek a 
visszafizetéséhez prostitúcióra kényszerítik őket. Ld. például Precious történetét: 
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/IOMReport_Trafficking.pdf (Letöltés: 2019. július 29.) 
324 https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/italy/ (Letöltés: 2019. július 28.) 
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ázsiai nő – Toscana és Emilia Romagna régióban van. Szintén ezek a területek (főleg Prato) 

érintettek a textiliparban dolgozó, kínai kényszermunkával. A civil szervezetek ezzel a 

témakörrel is aktívan foglalkoznak, a Medici per diritti umani civil szervezet például 

rendszeresen indít szűrőbuszokat ezekre a mezőgazdasági területekre, hogy legalább minimális 

orvosi ellátásban részesüljenek az illegálisan ott dolgozók.325 

Ezekből a kiragadott példákból is látszik, hogy nem egyedi esetről van szó, az elmúlt 

években folyamatosan kerülnek napvilágra ilyen és ehhez hasonló ügyek. A jelenségnek több 

káros oldala is van, egyrészt a már amúgy is nehéz és kiszolgáltatott helyzetben lévő 

bevándorlók további ki- és felhasználása, amely már önmagában súlyos kérdéseket vet fel. 

Másrészt az esetek gyakorisága a társadalomra is erős hatással van, a bevándorlást körülvevő, 

már így is feszült légkört csak tovább fokozza, miközben a tisztességesen dolgozó civil 

szervezetek helyzetét megkérdőjelezi és erős gyanakvást ébreszt velük szemben. A politikai 

szintig érő korrupció, a szervezett bűnözés beágyazottsága az ügyben, a közpénzek 

elsikkasztása, mind-mind olyan önmagukban is súlyos hatásokkal bírnak, amelyek számtalan, 

a bevándorláshoz kapcsolódó probléma forrásai. (ld. még a III.3. fejezetben az állami 

befogadórendszer kapcsán) 

 

A megismert szervezetek közül érdemes néhány olyat bemutatni, amelyekkel interjú készült 

(de nem feltétlenül szerepel a minisztériumi listán), és amelyekről a fenti tipológia mentén 

néhány meghatározó sajátosságot is kiemelhetünk. Az itt ismertetett civil kezdeményezések 

kiválasztásánál elsősorban arra törekedtem, hogy a tipológia-kísérlet során minden általam 

felállított jellemzőre legyen „példa szervezet”, illetve e jegyek különböző konstellációira is, így 

érzékeltetve a szféra sokféleségét. 

A csoportosítás első szempontja a civil szervezeteket elhelyezkedésük szerint osztja fel 

országosan működő és helyi szervezetekre.  

 Az előbbire jó példa az Arci, amely az egyik legrégibb országosan működő, a helyi 

közösségekért dolgozó civil kezdeményezés.326 Gyökerei az olasz népi mozgalmakba és az 

antifasiszta ellenállásba vezetnek vissza, amelyek segítettek a II. világháború után az olasz 

demokrácia és Alkotmány megszilárdításában, ebből következően erős baloldali ideológiával 

rendelkező világi szervezet. Az Arci „hitvallása” a következő elemekből áll: az emberi méltóság 

és szabadság, az egyenlő jogok, a különbözőség, a gondolati és véleményszabadság tisztelete; 

                                                
325 A programról ld. https://mediciperidirittiumani.org/un-camper-i-diritti-a-firenze/ (Letöltés: 2019. július 20.) 
326 Interjú az Arci egyik vezetőjével, Filippo Miragliaval. Róma, 2016. október 3. 
A szervezet honlapja: https://www.arci.it (Letöltés: 2019. július 29.) 
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a kultúrák, a társadalmi, valamint népek közötti egyenlőség és az erőszakmentes társadalom 

eszméje. Hisznek a befogadó és szolidáris, laikus és pluralista társadalomban, amely képes 

megvalósítani az együttélést és kohéziót teremt. A szervezet szerint a közös javak, a környezet, 

a szociális jogok vagy a munka érdekében lehetséges a gazdaság korlátozása, a források 

egyenlő elosztása a világban és a civil gazdaság erősítése. Az Arci nem kizárólag migrációval 

foglalkozik, aktivitása sokrétű: a szabadidős és kulturális tevékenység, a jó társadalmi 

kapcsolatokat kiépítése, az aktív állampolgárság, a részvétel és a felelősség erősítése 

mind-mind fontos célkitűzése. A szervezet elősegíti a kollektív fellépést a közügyekben, 

aktívan támogatja a szubszidiaritás elvét és a részvételi demokráciát. Az Arci egyik kiemelkedő 

tevékenységi köre a maffia elleni küzdelem, de emellett számtalan más társadalmi ügyben is 

proaktív szerepet vállal. 

Tevékenységi körébe tartozik a bevándorlók társadalmi beilleszkedésének az elősegítése, amely 

széles skálán mozog: 

• Érzékenyítő foglalkozások, ahol lehetőség van a befogadó társadalom és a migránsok 

közelítésére, az előítéletek csökkentésére 

• Fiatalok bevonása, kampányok, beszélgetések szervezése az iskolákban 

• Különböző kampányok (pl. Saperi di Frontiera), flashmob-ok szervezése 

• Kiadványok szerkesztése, terjesztése, amely igyekszik ledönteni a migrációval 

kapcsolatos közhelyeket, előítéleteket és félelmeket 

• Naprakész hírek, információk a migráció köréből 

• Konferenciák, kerekasztal-beszélgetések szervezése 

A CIE/CPR központok327 felszámolását sürgető országos szervezet a LasciateCIEntrare, 

amely a migráció egy specifikusabb területével foglalkozó civil kezdeményezés. A szervezet 

2011-ben annak hatására alakult meg, hogy a Belügyminisztérium korlátozta a sajtó 

hozzáférését a CIE és CARA központokhoz.328 A LasciateCIEntrare szabad hozzáférést 

szeretne ezekhez a központokhoz, a hivatkozási pontjuk pedig az Alkotmány 21. a 

sajtószabadságról szóló paragrafusa. Véleményük szerint a mai napig nehéz megtudni, hogy mi 

is történik ezekben a központokban, mert a belépéshez szükséges engedélyeket nehézkesen és 

lassan adja ki a hatóság. A szervezet küzd a migráció kriminalizálása ellen, nézetük szerint az 

embereket nem lehet megfosztani alapvető jogaiktól, a szabadságuktól csak azért, mert 

illegálisan vannak az országban. Kifogásolják a kitoloncolási központokban a fogvatartási 

                                                
327 Ld. a III. fejezetben. 
328 Interjú Gabrielal Guidoval a LasciateCIEntrare vezetőjével. Róma, 2016. június 23. 
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körülményeket, valamint hangsúlyozzák, hogy a rendszer súlyos költségeket ró az államra, 

miközben alacsony hatékonysággal működik. A civil kezdeményezés a CIE/CPR helyett 

alternatív megoldásokat és hatékonyabb integrációs törekvéseket javasol, valamint 

hangsúlyozza, hogy a bevándorlás erősödéséből adódó kérdések rendezéséhez olasz és közös 

európai megoldásokra egyaránt szükség van. A LasciateCIEntrare fő profilja mellett, a migráció 

egyéb problematikus aspektusaival, így például a ius soli elvével, a migráció feminizációjával 

vagy a modern rabszolgakereskedelemmel összefüggésben is véleményt nyilvánít. A szervezet 

rendszeresen ad ki jelentéseket, valamint konferenciákat, kampányokat és flashmobokat is 

szervez.329 

Ahogy a LasciateCIEntrare, úgy az Archivio Memorie Migranti sincs rajta a 

Minisztérium hivatalos listáján, azaz nem regisztrált szervezetek. Az AMM is egy speciális 

aktivitással rendelkező, országos és világi szervezet, amely a migrációval foglalkozik. 

Az 1990-es évektől a Tiburtina pályaudvaron működő, spontán szerveződő, illegális 

házfoglalásra, amelyet a köznyelv Hotel Africának nevezett, felfigyelt több olasz kutató is és 

létrehoztak egy archívumot (Archivio Memorie Migranti), hogy összegyűjtsék az ott élő 

emberek személyes történetét, ezek lettek az ő „Odüsszeia-történeteik”.330 A szervezet ma is 

működik és azt hangsúlyozza, hogy a bevándorlás csak akkor kezelhető sikeresen, ha ismerjük 

az emberek élet- és utazástörténeteit és nem egy arctalan tömegként tekintünk rájuk.331 

Az AMM az Asinitas civil kezdeményezés keretein belül született meg, majd 2012-től önállóan, 

olasz és bevándorló önkéntesekből, valamint kutatókból álló szervezetként működik. Céljuk új 

módon kommunikálni a migrációs folyamatokról, aktívan részt venni, megismerni a 

bevándorlók életútját, amelyet a nemzeti és a transznacionális emlékezet részeivé kell tenni. Az 

AMM két fő területen dolgozik: a tudományos szféra, ahol a szóban vagy írásban elhangzó 

életút-történeteket rögzítik és az archívum részévé teszik, illetve működik egy audiovizuális 

csoport, amely különböző hangfelvételeket és dokumentumfilmeket készít. A „elmesélés” 

folyamatában fontos, hogy a bevándorlók a történeteiket maguk mondják el, amely így segít 

megtalálni a saját hangjukat, az önnarrációval tisztába tudnak kerülni magukkal és a velük 

történtekkel is. Az elbeszéléseknek van „közönsége” is, aki meghallgatja őket és segíti az 

esetleges traumák kibeszélését, feldolgozását. Nemcsak a beszélő, hanem a hallgató aspektusa 

is fontos, hiszen ő is a történet részesévé, azaz befogadóvá tud válni, közelebb kerül ezeknek 

                                                
329 Ld. még https://www.lasciatecientrare.it (Letöltés: 2019. július 12.) 
330http://www.archiviomemoriemigranti.net/presentazione?shareLang=it-IT (Letöltés: 2018. október 29.) 
valamint Alessandro Triulzi: Listening and archiving migrant voices: how it all began. In: Ulf Engel – Manuel 
Joao Ramos: African Dynamics in a Multipolar World, Leiden, Boston, 2013. 51-66. o. 
331 Interjú Alessandro Triulzival, a szervezet vezetőjével, Afrika-kutatóval. Róma, 2017. 06.15. 
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az embereknek a sorsához, ezzel pedig segíti az integrációs folyamatokat és egy közös tér 

kialakítását. A szervezet fontosnak tartja, hogy nemcsak a bevándorlók között, hanem velük 

együtt is dolgozzanak, amely ugyancsak hozzájárul a társadalmi beilleszkedésükhöz. Az AMM 

együttműködik több más civil szervezettel és egyetemekkel is. 

A fő tevékenységi köre az alábbi elemekből áll: 

• Bevándorlók történeteinek a rögzítése, interjúk  

• Audiovizualitás: képek, hangfelvételek, filmek készítése 

• Iskolai érzékenyítő programok 

• Tudományos tevékenység 

A civil szervezetek egy sajátos típusai az egyházi háttérrel rendelkező kezdeményezések, 

amelynek gyökerei a már említett olasz politikai kultúra bizonyos elemeire nyúlnak vissza. Az, 

hogy az egyházi háttér milyen mértékben jellemzője az adott szervezetnek, igen eltérő. Jelen 

elemzésben helyet kaptak olyan szervezetek is, amelyeknek csak a gazdasági fenntartásában és 

olyanok is, amelyeknek egész attitűdjében meghatározó az egyházi vonal. 

Az Asinitas szervezet célja egy közös tér létrehozása az országban élő idegenek számára, 

ahol az összekötő kapocs a befogadó állam nyelve, az olasz.332 A szervezet 2005-ben nyitotta 

meg az első iskoláit, Rómában, vagyis egy helyi civil kezdeményezés. Az Asinitas hisz abban, 

hogy az oktatáson keresztül a migráció problémája is jobban érthetővé válik, ezért 

kulcskérdésnek tartja a nyelvelsajátítást, így főleg ilyen típusú tevékenységet végez a modern 

pedagógia eszközivel. Az oktatás során nemcsak elmélet, hanem gyakorlat is jellemzi az órákat, 

valamint a közösen végzett tevékenység is, amely utat nyit a közös gondolkodás, a másság 

elfogadása és az integráció felé, fontos metodológiai elv. Az iskola a többségi társadalom 

számára is nyitva áll, a közösségépítés és az érzékenyítő foglalkozások kiemelkedően fontos 

célkitűzései a szervezetnek. Főbb tevékenységeik az alábbiakban foglalhatóak össze: 

• Olasz nyelv oktatása 

• Workshopok tanároknak, kulturális mediáció 

• Egy közös tér fenntartása, ahol a külföldi és olasz családok különböző foglalkozásokon 

vehetnek részt 

• Színházi műhely 

• Tanfolyamok 

• Jogsegély 

                                                
332 Interjú Elena Bassannal és egy önkéntessel Giulioval. Róma, 2016. 09.28. 
https://www.asinitas.org (Letöltés: 2019. augusztus 20.) 
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• Projektek kidolgozása 

• Más szervezetekkel való együttműködés 

Az Asinitas az egyházi hátterű civil szervezetek közé tartozik, ugyanis anyagi fenntartója a 

Valdese egyház, illetve a Via Ostiensén (Rómában) lévő nyelviskola is az egyház tulajdonában 

lévő épületben működik. 

Az egyházi szerepvállalás sokkal markánsabban jelentkezik a Sant’Egidio esetében, 

amely egy nemzetközi vallási szervezet. A Rómában működő egységében is erősebben érződik 

az egyházi jelenlét, az egész szervezet működését áthatja. A közösség minden hétfő este a 

Trasteverén imádságot tart különböző témákban (pl. a szegényekért, a hajléktalanokért vagy a 

menekültekért). A Sant’Egidio fontosnak tartja a migráció kezelését, ennek megfelelően a 

fővárosban is működtet egy nyelviskolát, a Trasteverén, ahol különböző szinteken, 

nyelvvizsgalehetőséggel biztosít teljesen ingyenesen nyelvtanfolyamokat.333 Több más, 

nyelvoktatással foglalkozó szervezethez képest, akiket a kutatás során meglátogattam, a 

Sant’Egidio képzése a leginkább olyan, amely egy professzionális nyelviskolára hasonlít. 

Természetesen ez semmit sem von le vagy ad hozzá az értékéhez, csupán utal arra, hogy egy 

nemzetközi, megfelelő anyagi forrásokkal rendelkező civil szervezetről van szó. Az iskolában 

ugyanúgy fontosnak tartják a kultúra közvetítését és a közösségformálást, mint a többi, kisebb 

nyelvi oktatást biztosító szervezetnél. 

A közösségnek az iskolán kívül van egy központja is, ahol a bevándorlókat segítik: az első 

adatok felvétele, az életút megismerése és a pszichológiai rendelés ugyanolyan fontos lépések, 

mint a bürokratikus eljárásokban vagy a jogi ügyekben való támogatás.334 A szervezet komplex 

segítséget akar nyújtani, ennek megfelelően például minden évben kiadnak egy kis 

könyvecskét, amelyben a bevándorlóknak a leghasznosabb információkat gyűjtik össze, kezdve 

az ingyenes szállásoktól, az étkezdéktől, egészen az önkormányzatok bevándorlással 

foglalkozó osztályainak elérhetőségéig. 

A Centro Astalli egy menekültekkel foglalkozó, országos jezsuita szervezet, amely 

1981-ben alakult meg, az egyik legrégibb bevándorlással foglalkozó civil kezdeményezés. Az 

egyházi jelenlét nagyon erősen áthatja ezt a speciális tevékenységi körrel rendelkező 

szervezetet, amely kifejezetten a menekültekkel foglakozik. A civil kezdeményezés fő 

feladatainak tekinti az emberi jogok védelmét és a segítségnyújtást mindazoknak, akik háború, 

kínzás vagy erőszak elől menekülnek. Fontosnak tartják az olasz közvéleményt megismertetni 

azzal is, hogy kik azok a menekültek, melyek az ő történeteik és motivációik, amelyek 

                                                
333 Interjú Danielával, az iskola vezetőjével. Róma, 2016.10.04. 
334 Interjú Teresaval, az egyik önkéntessel. Róma, 2016.10.04. 
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Olaszországba hozták őket.335 Céljuk a teljes körű érdekvédelem, minden alapvető emberi jog 

biztosítása. A szolgáltatásuk komplex, a Piazza Venezia mellett működik egy nagy központjuk, 

ahol szállást, étkezdét, jogi képviseletet, orvosi ellátást is nyújtanak. Ezeken kívül segítenek a 

munkakeresésben és nyelviskolával is rendelkeznek. 

A bevándorlók által alapított szervezetek is a tipológiám része volt, de a minisztériumi 

listán, az integrációval foglalkozó szervezetek között erre találtam a legkevesebb példát. Nagy 

valószínűség szerint, ha egységesítik ezeket az adatbázisokat, akkor átláthatóbbá és 

vizsgálhatóbbá válik ez a szempont is. Egyrészről egyértelműen ki fog derülni mely szervezetek 

aktívak továbbra is, valamint az is, hogy melyek foglalkoznak a bevándorlók integrálásával. 

Valószínűsíthető, hogy ezek között a szervezetek között is vannak olyanok, amelyek nem 

regisztráltak. Jelen disszertációban egy olyan alulról szerveződő képződményt emeltem ki, 

amely kifejezetten a migránsok megsegítésére jött létre és elsősorban a nyelvoktatás felől 

közelíti meg a sikeres integrációt. A Kel’Lam egy római, kis civil szervezet, amelyet a kameruni 

származású Ndjock Ngana alapított, aki számos interkulturális nevelés témájú könyvnek a 

szerzője. A szervezet 1999 óta szervez olasz nyelvórákat külföldiek számára, ahol az 

interkulturális nevelés paradigmái mentén folyik a képzés.336 A Kel’Lam egy helyi civil 

szervezet, amely kifejezetten az oktatást központba állítva foglalkozik a bevándorlók 

integrációjával. A szervezet regisztrált, a Minisztérium integrációval foglalkozó civil 

szervezeteket gyűjtő listáján is megtalálható. 

A civil szervezetek között, ahogy a fenti példákban is láthattuk vannak olyanok, 

amelyek nem regisztráltak, ezek közül az egyik legkülönlegesebbek az ún. centro socialék 

szervezete, amelyet a következő fejezetben részletesen is bemutatok, jellemzőit pedig egy 

római példával is illusztrálom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
335 Interjú Danielével, a Centro Astalli római központ egyik önkéntesével. Róma, 2018.04.09. 
https://centroastalli.it/ (Letöltés: 2019. augusztus 20.) 
336 Ld. Mariann Dömös – István Tarrósy: Integration of migrants in Italy: local actors and African communities. 
European Spatial Research and Policy. Vol. 26. N.2. 2019. 95-114. o. 
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VI. A CENTRO SOCIALE – esettanulmány  
 

VI.1. Bevezetés a centro socialék világába – A squat és a foglalt ház 
 

Az ún. foglalt házak nem ismeretlenek a tudományos kutatás számára. Az ilyen helyeket a squat 

elnevezéssel szokták illetni, amely egy francia eredetű szó, de az angol terminológiában is 

helyet kapott; jelentése: guggolni, gubbasztani. A squatter, röviden házfoglaló, olyan ember, 

aki saját céljaira, nem törvényes módszerekkel elfoglal egy házat vagy épületet. A squat 

tekinthető egyfajta kényszerválasznak egy kényszerhelyzetre, mégpedig a tömeges 

lakáshiányra. A fogalom többek között szociológiai és városszociológiai kutatások számára is 

jól használható. Nem új keletű jelenségről van szó, hiszen lakásfoglalásokról már a 

19. századból is van tudomásunk. A mai értelemben vett squatok, szubkulturális tartalommal, 

az 1960-as évektől alakultak ki, legfőbb motivációjuk a lakáshiány elleni tiltakozás volt. 

Elhagyott épületeket önerőből, önfinanszírozással lakhatóvá tettek és sok esetben egyéb 

közösségi tartalommal is megtöltöttek. Az újabb „squat-hullám” az 1980-as évekre tehető, 

amikor a foglalásoknak a fő motivációja már a művészi és anarchista eszmék voltak.  

Az 1970-es és 1980-as évek eseményei, a jóléti államba és intézményeibe vetett bizalom 

megrendülése, a növekvő szegénység, egyes társadalmi rétegek lesüllyedése, a magas 

munkanélküliség, a középrétegek mindennapi megélhetésének bizonytalansága és a fiatalok 

jövőképének egyre gyakoribb kilátástalansága, mind-mind a squat létezésének „jogosultságát” 

támasztották alá. Az 1980-as évektől Nyugat-Európában tömegessé vált a squat, mozgalom lett 

belőle és ezzel együtt kulturális jelenség. Mindez pedig azt is magával hozta, hogy a squatter 

már nem egy titokban tevékenykedő bujdosó, hanem egy lázadó. „Cselekedetét adekvát 

válasznak tekinti egy olyan társadalomban, mely embertelen törvényekre hivatkozva, 

embertelen élethelyzeteket teremt.”337 Ettől az időszaktól kezdve a házfoglalók két csoportra 

oszlanak, azokra, akik valóban titokban, elbujdosva, a társadalom peremére szorulva kerülnek 

ebbe a helyzetbe, így például az illegális bevándorlókra; valamint azokra, akik nyíltan vállalják 

e tevékenységüket, egyfajta rendszerkritikaként értelmezve helyzetüket. Ők valójában nem 

rászorulók, hanem kiábrándultak koruk politikai-társadalmi rendszeréből: az anarchisták, az 

alternatív művészek, a társadalmi aktivisták, a környezetvédők, akik közül sokan nem is az alsó 

társadalmi rétegekhez tartoznak, egyszerűen csak vonzza őket egy ilyenfajta környezet, ahol 

szabad, pezsgő társadalmi légkörben, kreatívok és idealisták lehetnek. A házfoglalások két 

                                                
337 Szántó Diána: i.m. 254. o. 
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csoportja bizonyos nyelvekben az elnevezésben is elkülönül: Franciaországban léteznek 

művészeti squatok, amelyek sokkal nagyobb társadalmi presztízst élveznek, mint a periférián 

élők foglalt házai.338 Azonban a kettő közötti határvonal nem jelentkezik olyan élesen, hiszen 

ezek a művészek, értelmiségiek és fiatalok társadalmilag érzékenyek az őket körülvevő világra, 

így azokra is, akik marginalizált helyzetben élnek, akár egy foglalt házban. A kényszerből ott 

lakóknak pedig nem kizárt egy művészeti squatban való részvétel. 

A későbbiek során a jelenséggel kapcsolatban megfigyelhetővé vált a politika egyre 

gyakoribb elfogadó(bb) álláspontja is, gyakorta „de facto” legálissá, megtűrtté váltak a squatok. 

 A centro sociale unikális jellegén túl bizonyos nemzetközi tendenciákba is beilleszthető, 

rokonítható. Az ún. grassroots-mozgalmak az 1990-es években jelentek meg, amelynek a 

legismertebb ága az „alterglob” vagy globalizációkritikus, illetve a 2010-es évektől az ún. 

Occupy-mozgalmak voltak.339 A centro sociale e kezdeményezéseknek bizonyos elemeivel is 

mutat hasonlóságot, így például ideológiai hátterükben, a globalizációról, a nemzetközi 

pénzügyi-gazdasági szervezetekről alkotott véleményükben vagy a politikai aktivitásuk 

tekintetében.340 A 2000-es években világszerte fellendülő alulról szerveződő kezdeményezések 

sorába a központok bizonyos tagjai is beleillenek, Itáliában is sok szervezet jött ekkor lére. 

Napjainkban több országban is működnek squat-kezdeményezések: a civil kurázsi 

birtokba vesz a város egy-egy kerületében található, elhagyatott, leamortizálódott épületet. A 

leghíresebb példák között említhetjük a berlini foglalt házakat,341 illetve a koppenhágai 

Christiania negyedet. A Christiania negyedet 1971-ben foglalták el és azóta a város egyik 

leghíresebb turisztikai látványosságának számít.342 De magyar analógiákat is fel lehet idézni a 

jelenség kapcsán, így például az Auróra házat vagy A Város Mindenkié Mozgalom (AVM) is 

mutat rokon vonásokat a tárgyalt jelenséggel. Az AVM az egyik legjelentősebb magyar 

hajléktalansegítő szervezetből, az Utca Embere civil szervezetből nőtte ki magát azzal a nem 

titkolt céllal, hogy a korábban oly sok bürokratikus munkát maguk mögött hagyva, egy nem 

intézményesült kezdeményezés keretében valósítsák meg a célkitűzéseiket.343 Az Auróra Ház 

                                                
338 Ld. még Szántó Diána: i.m. 254. o. 
339 A mozgalomról ld. Kerényi Szabina: i.m. 88-89. o. 
340 Vö. a 2001-es genovai G8 elleni tüntetéssel. Naomi Klein: Squatters in white overalls. The Guardian. Illetve 
vö. a sárgamellényes tüntetőkkel Franciaországban.  
http://www.theguardian.com/world/2001/jun/08/globalisation.comment (Letöltés: 2019. február 11.) 
341 Ld. részletesen ezekről Várnagyi Márta: Foglalt házak művészetre töltve. Kitekintő. 
 http://kitekinto.hu/europa/2010/07/22/foglalt_hazak_mveszetre_toltve/ (Letöltés: 2016. június 3.) 
342 Lars Eriksen –Alexandra Topping: Christiania, one of Europe's most famous communes, faces last stand. The 
Guardian. http://www.theguardian.com/world/2011/apr/28/christiania-copenhagen-squat-last-stand  
(Letöltés: 2016. június 3.) 
343 Az AVM tevékenységről ld. részletesen Udvarhelyi Éva Tessza: Az „Utca Emberétől” a „Város Mindenkiéig.” 
Lakhatási jogok, önszerveződés és aktivista antropológia. Néprajzi Látóhatár, 19. évf. 2. szám, 2010. 44-63. o. 



 144 

pedig egy olyan közösségi tér, ahol a különböző civil szervezetek munkája, az aktivista lét és a 

szórakozás összekapcsolódik.344 Házfoglalások történtek Amszterdamban vagy Párizsban is és 

a jelenség alól Olaszország sem kivétel, ahol a 1970-es években kezdtek hasonló mozgalmak 

létrejönni. Ekkor alapították meg az első ún. centro socialékat, amelyek közül a legrégibb és 

máig működő centro a Milánóban található Leoncavallo. A centro socialék nagyon hasonlítanak 

az előzőekben tárgyalt squatokhoz vagy foglalt házakhoz, mégsem sorolhatók teljesen ebbe a 

kategóriába, több szempontból is unikális a jellegük.  

A Belügyminisztérium hivatalos adatai szerint 2019-ben Itáliában 165 aktív centro 

sociale van, amelyek közül 87 legális módon, míg 78 illegális házfoglalásokban működik. A 

legnagyobb számban Lombardia és Lazio tartományban találhatóak, mégpedig azok tartományi 

központjaiban, Milánóban és Rómában. A statisztika szerint az olasz fővárosban összesen 27 

centro sociale, míg Milánóban 33 működik.345 

A következő alfejezetben e centro socialék általános jellemzőit veszem górcső alá, 

ezután bemutatom az integrációban betöltött szerepüket, amelyet egy konkrét római példa, a 

CSOA eXSnia működésének az ismertetésével zárok. 2013 őszén Campus Hungary-

ösztöndíjjal egy fél évet a római La Sapienza Egyetemen tanultam és ekkor kerültem először 

kapcsolatba a Centro Sociale Occupato Autogestito eXSnia Viscosával346 Róma Prenestina 

negyedében.347 Doktori tanulmányaim során – a különböző ösztöndíjaknak köszönhetően – 

lehetőségem volt ebbe a központba többször is visszatérni és „mélyfúrásokat” végezni, amelyek 

nagyban hozzájárultak a centro sociale jelenségének mélyebb megértéséhez és a központok 

feltérképezéséhez, az itt készült interjúk egész disszertációm fontos forrásául szolgáltak. 

Célom, hogy rávilágítsak a központok egy olyan aspektusára, amely alátámasztja nemcsak 

kreativitásukat, hanem flexibilis alkalmazkodóképességüket és a migrációs nyomás 

kezelésében játszott fontos szerepüket. A fejezet, a téma szakirodalmi feldolgozatlansága miatt, 

nagyban támaszkodik empirikus kutatásaimra, amelyek a centrokkal kapcsolatban elsősorban 

2014 és 2016 között zajlottak. A központok feltérképezése a korábbiakban részletesen 

bemutatott kapcsolatháló-elemzéssel és hólabdamódszer alapján történt, (ezekről az I. és V. 

                                                
344 Ld. részletesen: https://auroraonline.hu/rolunk/ (Letöltés: 2019. április 10.) 
345 Viminale, 165 centri sociali, 78 abusivi. Ansa. http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/02/19/viminale-
165-centri-sociali-78-abusivi_2bd4f87a-c9aa-41c0-85ae-a86adcf426ec.html (Letöltés: 2019.február 19.) 
346 Foglalt Önfenntartó Szociális Központ a volt Snia Viscosa, ha magyarul szeretnénk feloldani az elnevezést. 
347 Prenestina vagy Prenestino-Labicano az egyik első Róma 15 kerülete közül, amelyek 1911-ben jöttek létre és 
a város keleti részén található. Az eXSnia gyárterület a Via Prenestino 175 alatt, 12,5 hektáron terül el. Giuliana 
Stella – Anna Shuval Sergeeva: Progetto ristrutturazione ex fabbrica Snia Viscosa. 2014. 
http://www.progettospazio.it/wp-content/uploads/2016/10/La-fabbrica-Cisa-Viscosa.pdf  
(Letöltés: 2019. február 6.) 
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fejezetben írtam). Terepkutatásokat végeztem olyan központokban is, amelyeknek nincs 

közösségi iskolája, illetve voltam Rómán kívüli centro socialéban is.348 Disszertációmban az 

esettanulmány egy konkrét példájaként az eXSnia jelenik meg, amely egy kicsi és fiatal centro, 

de rendelkezik közösségi iskolával és a tanulmányi ösztöndíjaim alatt mindvégig ez volt a 

hivatalos fogadóintézményem. Az interjúkhoz kapcsolódó további elemzéseket és reflexiókat 

a VI.4. alfejezet tartalmazza.  

 

VI.2. Egy alulról építkező civil kezdeményezés 
 

A centro sociale avagy „az olasz kulturális gyöngyszem”349 egy tipikusan olasz, az 1970-es 

évek óta létező civil kezdeményezés. A centro olasz főnév a latin centrum, illetve a görög 

kéntron szóból származik.350 Jelentése igen sokrétű, eredetileg a körző szárát és a középpontot 

jelentette,351 manapság az olasz nyelvben konkrét és átvitt értelemben is valaminek a központja, 

középpontja, vonzáskörzete, de használják a különböző szolgáltató központok elnevezésére 

is.352 A sociale melléknév a latin eredetű socialis szóból származik, ami bajtársi, társas, 

barátkozó, hitvesi és szövetséges jelentéssel is bír.353 Az olaszban manapság is hasonló 

értelemben használják, társas, társadalmi, közösségi, népjóléti, szociális, egyesületi, szövetségi 

stb. jelentésben.354 Magyarul leginkább a közösségi vagy szociális tér/központ elnevezéssel 

illethetjük ezeket a kezdeményezéseket.355 Ahogy az előzőekben már szó volt róla a centro 

socialéhoz hasonló foglalt házakat találunk Németországban, Angliában vagy 

Franciaországban is,356 de az olasz példa sokkal egyedibb, ahogy azt a római ExSnia centro 

sociale önkéntes tanára, Bruna Iacopino is kifejti a vele készült interjúban: 

                                                
348 Ld. a 4. mellékletben. 
349 Az elnevezést a Le Monde francia lap használta a központokra, ezt más újságok is átvették. Így például a The 
Guardian is. Ld.: Naomi Klein: Squatters in white overalls. The Guardian. 2001. június 8.  
http://www.theguardian.com/world/2001/jun/08/globalisation.comment (Letöltés: 2019. február 11.) 
Ezen a ponton fontos azt is megjegyezni, hogy létezik szélsőjobboldali centro sociale is, pl. a CasaPound 
szélsőjobboldali szervezethez kötődően, de ezekkel jelen disszertáció nem foglakozik. 
350 Giacomo Devoto: Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico. Felice Le Monnier, Firenze, 
1968. 74. o. 
351 Ld. még Györkösy Alajos: Latin-magyar kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 96. o. 
352 Ld. még Herczeg Gyula – Juhász Zsuzsanna: Olasz-magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 
165-166. o. 
353 Györkösy Alajos: i.m. 516. o. 
354 Ld. még Herczeg Gyula – Juhász Zsuzsanna: i.m. 869. o. 
355 A doktori disszertációban a magyar és az olasz, valamint a központ vagy centro elnevezést is használom,   
356 Egy konkrét londoni példáról a rövid beszámolót ld.: Eviction resistance at The Square. UK Indymedia.  
http://www.indymedia.org.uk/en/2006/06/343297 (Letöltés: 2015. február 11.) Valamint a londoni közösségi terek 
rövid történetéről ld. uo.  
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„Nos, én úgy vélem, hogy ezek a központok tipikusan olasz kezdeményezések. Ha jól 

tudom Franciaországban is léteznek többé-kevésbé hasonló központok, de azok nem 

teljesen ilyenek, mint az olasz. Ezenkívül Németországban is vannak centrok, és talán 

ezek a német kezdeményezések hasonlítanak a legjobban az olaszhoz. Tudomásom 

szerint Berlinben is vannak ún. foglalt házak, ahol különböző kulturális, társadalmi és 

politikai tevékenységeket folytatnak és eléggé hasonlítanak az olaszhoz.” 

„… a ’70-es évek környékén születtek meg, egy olyan időszakban, amikor 

Olaszországban éles viták és csatározások folytak a társadalmon belül és sok 

elégedetlenkedő volt, például a dolgozói rétegben vagy a diákságban.357 Az első 

foglalók is diákok voltak, illetve nagyon fiatal dolgozók, akik egy saját tér (spazio) 

kialakítására törekedtek és olyan helyeket foglaltak el, amelyek üresen, kihasználatlanul 

álltak […]”358  

A centrot az 1970-es években erős baloldali ideológia359 és politikai tartalom jellemezte, 

emellett a befogadáspárti szemléletük is meghatározó volt.360 Az 1980-as években a centrok 

második generációja a változó városi környezetben – például a területek dzsentrifikációja miatt 

– idegenné, kirekesztetté váltak, elvesztették társadalmi kapcsolataikat. Az évtized második 

felére a központoknak sikerült kitörniük ebből az elszigeteltségből, maguk köré gyűjtötték a 

különböző elégedetlenkedő csoportokat (punk mozgalmakat, diákokat és a korábbi 

baloldaliakat), saját projekteket hoztak létre és élénk kapcsolatokat kezdtek kiépíteni azzal a 

generációval, amely se helyi, se nemzeti szinten nem találta a kapcsolódási pontjait. 

                                                
357 Az 1970-es évektől kezdődő korszak (1974-1982) az olasz történelembe az „ólom évekként” vonult be. Az 
1960-as évek végétől számtalan szélsőbaloldali (pl. a Vörös Brigádok) és szélsőjobboldali (MAR) terrorszervezet 
tevékenykedett. Az 1960-as évek végétől jelentkező diáktüntetések és megmozdulások Olaszországot sem 
kímélték. Hagyományosan erős volt a Kommunista Párt, a kormányhatalomba mégse jutott be sohasem (vö. 
eurokommunizmus időszaka). A maffia megerősödése, a kormányok instabilitása, a növekvő korrupció, valamint 
a recesszió jellemzi ezt a korszakot. Az időszak „csúcspontja” pedig minden bizonnyal Aldo Moro miniszterelnök 
elrablása és megölése volt. Sokak ezt az eseményt látják az „első köztársaság” bukásának szimbólumaként, ám 
erre valójában még vagy jó másfél évtizedet kellett várni. A korszakról ld. Molnár Anna: i.m. 21-22. o. vagy Harry 
Hearder: Olaszország rövid története. Maecenas történelemkönyvek. Maecenas Kiadó, Budapest, 1992. 218-
227.o., valamint Szabó Tibor: i.m. 122-152. o., valamint Giuseppe Mammarella: L’Italia contemporanea (1943-
1985). Il Mulino, Bologna, 1985. 417-553. o. 
358 Részletek a szerző saját interjújából Bruna Iacopinoval, a római ExSnia centro sociale önkéntes tanárával. Az 
interjú készült: 2014. október 1-jén Rómában. Innentől ld. interjú Bruna Iacopinoval. 
359 Így például az Autonomia Operaia mozgalom vagy az Új Szociális Mozgalmak egyes elemei is (pl. a 
környezetvédelem) is beépültek a centro ideológiájába. Ld. részletesen: Andrea Membretti – Where local meets 
global. Italian social centres and the alterglobalization movement. In: Cristina Flesher Fominaya – Laurence Cox: 
Understanding European Movements. New Social Movements, Global Justice Struggles, Anti-Austerity Protest. 
Routledge, London, 2013. 77. o. 
360 Az olasz politikai események a centro socialék életét is megnehezítették, és ahogy számos visszaemlékezésből 
kitűnik, igencsak feszültségteli időszakot jelentett. Ld. például La storia del Centro Sociale Leoncavallo. 
Testimonianza di Paolo Molena (’75-’81). http://isole.ecn.org/leoncavallo/storic/molena.htm  
(Letöltés: 2019. február 14.). 
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A központok az 1990-es évekre „megszelídültek”, de olyan fontosabb gyökerei, mint például a 

privatizáció- vagy a neoliberális kultúra ellenzése, megmaradtak. Szintén ebben az időszakban 

az egyetemek privatizálása ellen tüntető diákok fontos találkozási pontjává váltak e központok 

és a diákmozgalmak hatására új centro socialék generációja született meg, amelyek már új 

célokat is el kívántak érni. Erre az időszakra a centro sikeresen kitört a korábbi társadalmi-

kulturális izolációjából. A 1990-es évek nemzetközi trendjei, a grassroots mozgalmak 

megerősödése és előretörése is összecsengett az olasz eseményekkel. Majd a 2000-es években 

a szociális központok újabb virágkorukat élték, sok közülük ekkor jött létre, amely beleillett a 

világtrendekbe, amikor is az alulról szerveződő kezdeményezések, nagyban köszönhetően a 

közösségi média elképesztő fejlődésnek, ismét fellendültek. 

Az olasz központok az 1970-es évektől kezdve töretlenül jelen voltak és fontosak tudtak 

maradni, akkor is, amikor a jóléti államoknak egyre több kihívással kellett szembenézniük, 

köszönhetően annak, hogy helyi szinten a közfeladatok ellátására, a közösségi segítségnyújtásra 

továbbra is erős társadalmi igény mutatkozott. A centrok ekkor teljesen ingyenes 

szolgáltatásokat kínáltak, így segítve a bevándorlókat, a munkanélkülieket, az alacsony 

jövedelműeket és a rászorulókat. Ha szükséges volt ételt osztottak, munkát „kerestek”, 

jogsegélyt biztosítottak, vagy segítettek a bürokratikus eljárásokban. Ugyan a központok 

ideológiai töltete csökkent és nekik is nehézségekkel kellett szembenézniük, főleg az erősödő 

a privatizáció miatt, de a fontos társadalmi kihívásokra továbbra is erőteljesen tudtak reagálni. 

Volt olyan centro sociale – például a Milánóban található már említett nagy múltú 

Leoncavallo,361 – amelynek a területét eladták és a centronak másik helyett kellett keresnie, 

máskülönben a megszűnés fenyegette volna. Mivel a központok ideológiája mérséklődött, 

ezekre a folyamatokra már nem a korábbi évekre oly jellemző aktív rezisztenciával válaszoltak, 

hanem az időközben megnövekedett befolyásukat fordították a hasznukra, így a politika, a 

hivatalos szint már nem tudta őket megkerülni.362 A zárkózottabb 1980-as évekhez képest, 

ismét az 1970-es évekhez hasonló, mindenki számára nyitott közösségi terek jöttek létre, 

amelyek még inkább széles körben váltak elérhetővé. Valós és átvitt értelemben is ledőltek a 

                                                
361 Leoncavallo esete szimbolikus, a privatizált területen bankot nyitottak. Ld. még Andrea Membretti: Centro 
Sociale Leoncavallo. The social construction of a public space of proxomity. 
http://eipcp.net/transversal/1203/membretti/en (Letöltés: 2019. február 13.), valamint Membretti, Andrea: Centro 
Sociale Leoncavallo. The Social Construction of a Public Space of Proxomity. In: Gerald Rauning: Bildraume und 
raumbilder. Verlag Turia+Kant, Vienna, 2004. 75-82. o. 
362 Erre ismét jó példa Leoncavallo esete, amely bár korábbi területét elvesztette, de a városi vezetés gondoskodott 
egy új területről a centronak. Ld. még Andrea Membretti: i.m. http://eipcp.net/transversal/1203/membretti/en 
(Letöltés: 2019. február 13.) 
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falak, egy átlátható, világos tematikával rendelkező és egész nap nyitott centro sociale született 

meg. 

A központok manapság is a progresszív értelmiség találkozási pontjai, autonóm városi 

terek, ahol a kultúra és a társadalmi öntudat – az olasz közösségi lét alapvető elemei – fontos 

szerepet játszanak: mindenki előtt nyitva állnak, a kerületben élők szabadon találkozhatnak, 

miközben egyszerre képviselnek egy befelé orientálódott közösségi teret, amely védelmet nyújt 

(pl. a rendőri zaklatások elől) és egy kifelé nyitott közterületet bárokkal, étkezdével, 

fesztiválokkal. Ehhez a területhez mindenki szabadon hozzáférhet, így biztosítva az ott 

megforduló emberek között a társadalmi kapcsolatok fejlődését és a közvetlen interakciók 

létrejöttét. A központok manapság is a közjó szolgálatában tevékenykednek, fontos elvei közé 

tartoznak olyan univerzális eszmék, mint a társadalmi kapcsolatok építése és ezzel 

párhuzamosan az egyénre való odafigyelés is. Azaz egyszerre van jelen az individuum (pl. az 

alapvető emberi jogok tisztelete) és közösségi értékek (pl. a reciprocitás, a „face to face” 

kapcsolatok) tisztelete. Ugyanakkor a piaci (szolgáltató-kliens) viszonyt és az állami 

szemléletet (a bürokratikus mechanizmusokat) elvetik. A központok célja, hogy a 

tevékenységeiken keresztül, az azt igénybe vevők a politika és kultúra aktív résztvevőivé 

váljanak, erősítsék a közösségi kapcsolatokat és ezzel párhuzamosan az individuum értékét, 

autonómiáját és társadalmi-politikai véleményformáló erejét is növeljék.  

A központok fontos szerepet töltenek be helyi szinten, amelyre jó példa Claudio Calia 

tollából kipattant remek képregény. A mű több mint 100 oldalon keresztül mutatja be ezeknek 

a közösségi tereknek a történetét, a jellegzetességeit és világosan rámutat társadalmi 

beágyazottságuk mélységére.363  

Bruna Iacopino is hangsúlyozza, hogy mennyire szervesen kapcsolódnak az olasz életbe:  

„Egyébként az egész országban rengeteg működik, amik között vannak olyanok, 

amelyek nagyon híresek, amikről mindenki tudja, hol vannak, mióta műkődnek. Ezek 

általában fontos politikai aktivitással is bírnak és nagy központok. Míg ezek mellett 

léteznek egészen pici, csak a kerületben ténykedők is.”364  

 

 

                                                
363 Claudio Calia: Piccolo Atlante Storico Geografico dei Centri Sociali Italiani. BeccoGiallo, Padova, 2014. 
364 Interjú Bruna Iacopinoval. 
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Ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy a társadalom minden eleme egyetért a 

tevékenységükkel, sokan bírálják őket, az utóbbi időben jellemzően a megnövekedett 

bevándorlás kapcsán váltak céltáblává.365  

„Habár sokan azt gondolják, hogy ezek a helyek csak drogos tanyák, meg tele van 

olyanokkal, akik nem akarnak dolgozni, valójában ez nem igaz, nem így van. Olyan 

emberek vagyunk, akiknek a közösségi élmény, a közösségért tevékenykedni fontos, 

amibe egyébként beletartozik a politikai aktivitás is, amelynek a célja, hogy egy 

másfajta világban élhessünk.”366 

Az eXSnia önkéntesének, Francescának a szavait támasztja alá Claudio Calia367 alább látható 

képregényének egy kis részlete (1. kép) is, amelyben a főszereplő azt mondja el, hogy amióta 

apa lett, kevesebbet jár el a centro rendezvényeire, de mindig vannak olyan időszakok, amikor 

rendszeresen részt vesz egy fesztiválon és olyankor a fiát is viszi, ugyanis szerinte a centro „az 

egyik legbiztonságosabb hely a világon.”  

                                                
365 2019 nyarán olyan sajtóhírek kerültek napvilágra, hogy több centrot is ki akarnak lakoltatni, mivel semmilyen 
adót nem fizetnek Róma városának pl. a bárok üzemeltetése után. Az ilyen tervezetek nem új keletűek, időről időre 
felmerül a politika különböző szintjein. Stefania Pirasi: Roma, centri sociali morosi: ” Sei vanno sgomberati.” Il 
Messaggero. https://www.ilmessaggero.it/roma/news/centri_sociali_morosi_sgomberi_roma-4613119.html 
(Letöltés: 2019. július 12.) A volt belügyminiszter, Matteo Salvini is élesen bírálta megbízatása alatt a 
központokat, hasznosságukat a roma táborokéhoz hasonlította és ígéretet tett azok bezáratására. Ugyanaz a Salvini, 
aki az 1990-es években az ország leghíresebb centroja, a milánói Leoncavallo kilakoltatási botránya alatt megvédte 
a központokat. Salvini contro i centri sociali: ”Li chiudiamo, hanno la stessa utilità dei campi rom.” MilanoToday. 
https://www.milanotoday.it/politica/salvini-centri-sociali-pavia.html (Letöltés: 2019. július 12.) 
366 Interjú Francescaval, a CSOA eXSnia önkéntes tanárával. Az interjú készült: 2016. július 7-én Rómában. A 
továbbiakban ld. Interjú Francescaval.  
367 Claudio Calia: i.m. 44. o. 
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1. kép Claudio Calia: Piccolo Atlante Storico Geografico dei Centri Sociali Italiani. 44. o.  

 

A központokat mindenhol egy testület irányítja, akik közgyűléseiken (assemblea di 

gestione) döntenek a centroval kapcsolatos teendőkről: a tevékenységi körökről, a központok 

irányításáról és a gazdasági kérdésekről. A centro socialék teljesen önfinanszírozó, önfenntartó 

egyesületek és közülük körülbelül a fele de jure illegális szerveződés, ugyanis központjaik 

elhagyott épületekben, illegális házfoglalásokként működnek. A centrok, nem profitorientált 

szervezetek, de mivel önmagukat fenn kell tartaniuk, üzleti tevékenységeket is folytatnak (pl. 

bárok üzemeltetésével), így a helyi gazdasági életre is van hatásuk. Ezekben az egységekben 

bevándorlókat is szoktak alkalmazni, így is segítve a társadalmi integrációjukat. A centro 

sociale működésével kapcsolatban az utóbbi időszakban olyan vélemények is napvilágot láttak, 

amely szerint szükség lenne egy alapítványra, amely pénzügyi eszközöket dolgozna ki és így 

illegális foglalások helyett, törvényes bérleti szerződéseket tudnának kötni az adott terület 

tulajdonosaival. Sokak szerint új stratégia kidolgozása elkerülhetetlen a sikeres működéséhez, 

mivel az állami bürokrácia és a piaci logika kihagyása egyszerűen lehetetlen. 
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„Ezek a centro socialék alapvetően önfenntartó központok. Ami azt jelenti, hogy 

nincsen se kerületi, se városi, se tartományi, se állami szinten intézményi fenntartójuk, 

ami irányítaná és finanszírozná a működésüket. Ezek olyan helyek, amiket az esetek 

többségében – így a mi esetünkben is – egy-egy csoport elfoglalt és különböző politikai 

és kulturális tartalommal tölt meg.”368  

 

Az elhagyott épületeket helyreállítják és fontos közösségi tartalmakkal töltik meg, az 

ökológiai szemlélettől elkezdve a szociális, kulturális, sőt sokszor politikai tevékenységen át.369 

Aktivitásuk széles skálán mozog és mindig összhangban áll az adott kerület igényeivel, 

gyakorta pótolja a hiányzó szolgáltatásokat. Így vannak olyan centrok, ahol gyermekeknek 

szánt programok, foglalkozások vannak, délutáni elfoglaltságok, amíg a szülők dolgoznak. 

Bizonyos centrokban különböző „szakköröket” tartanak: fotózás, kézműves foglalkozások, 

informatika oktatás, színházi szakkör vagy filmklub stb. Ezzel párhuzamosan sok központ az 

idősekre is gondol változatos kikapcsolódási lehetőségekkel. A központok aktivitása között a 

különböző sportolási és rekreációs lehetőségek is jelen vannak: gyakoriak a tánctanfolyamok, 

a gyermek sportfoglalkozások vagy akár a különböző csapatsport lehetőségek. A változatos 

fesztiválok, koncertek, színházi és mozi estek szervezése a központok fontos bevételi forrása. 

Egyes centro socialék saját termékeket is árusítanak, könyvek kiadásával vagy ruhák 

árusításával foglalkoznak, amely szintén lényeges bevételt jelent számukra. A római Forte 

Prenestino központ saját gyógynövényes kerttel rendelkezik és az ezekből készült termékek 

árusításával, valamint méz készítésével foglalkozik.  

Vannak olyan centrok, amelyek a hiányzó közműszolgáltatásokkal vagy lakhatással 

kapcsolatban nyújtanak segítséget. A pármai ArtLab központ egy részében nehéz sorsú 

családok laknak, míg a többi lakásban, a városban tanuló egyetemisták. A centro területén, az 

egyetem támogatásával felújított apartmanokat pedig rövid távra kiadják. A szociálisan 

rászorulóknak különböző segítségnyújtó programokat is kínálnak, amelyek közül a 

leggyakoribb az ételosztás. Bizonyos centrok jogi vagy bürokratikus eljárásokban is tudnak 

segítséget adni. 

                                                
368 Interjú Bruna Iacopinoval. 
369 Például a 2001-es genovai G8 elleni tüntetés egyik fő szervezője is egy centro sociale volt. Ld.: Naomi Klein: 
Squatters in white overalls. The Guardian.  
http://www.theguardian.com/world/2001/jun/08/globalisation.comment (Letöltés: 2019. február 11.) 
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 Olyan, aktuális és fontos kérdéseket és az ezekre adott megoldási kísérleteket vetnek 

fel, amelyek az olasz társadalom mikro- és makroszintjén is egyre inkább akut problémaként 

jelentkeznek. Az ilyesfajta, lokálisan megjelenő politikai tartalom az olasz politikai kultúra 

szerves része, amely nagy mértékben visszavezethető a társadalom, főként a fiatalság, teljes 

kiábrándulására. Sokan keresnek más megoldást, amelyre a centro sociale mind térben, mind 

gondolkodásban sokkal közelebbi alternatívát jelent(het). E gondolatot támasztja alá az a tény 

is, hogy 2000-es évektől kezdve sorra kerültek be a „hivatalos” politika színterére olyan 

képviselők, akik a centro aktivistái voltak.370 Vagyis ezek a közösségi terek egyfajta 

párhuzamos politikai színtérként is funkcionálnak, ahol kevésbé az állami nyereség, mint 

inkább egy alternatív, állam helyetti gondoskodás, alulról szerveződő szociális háló, politikai 

és kulturális alternatíva valósul meg. Ennek pedig a természetes evolúciója mégiscsak a 

„hivatalos” politikai szinten történő megjelenés (képviselet).371  

A központokkal kapcsolatban fontos kiemelni az attivismo locale, a helyi 

cselekvés/akció fogalmát: egy adott kerületben működve, elsősorban a helyi szinten jelentkező 

problémákat, a közösség bevonásával, lokálisan igyekszik orvosolni, amelyek megoldása így 

hatékonyabban és sikeresebben tud tenni.372 Ahogy azt Cali képregényében is láthatjuk (2. kép), 

a centronak erős kapcsolata van a kerülettel: együtt akarnak tevékenykedni érte, jobbá tenni. 

A közösségi tér segítségével a különböző problémákat, konfliktusokat illetően szélesebb 

társadalmi elfogadottság érhető el. Igazi közösségfejlesztők,373 de illegális mivoltuknak 

köszönhetően létezésük még mindig sok bürokratikus problémát (illegális házfoglalás, területek 

privatizációja) indikál. A központokban a szociális szféra átitatódik a politikai, gazdasági és 

kulturális területtel és ezek az elemek újra és újra változatos elegyet képezve közösséget hoznak 

létre, amely folyamatos párbeszédben áll a globalizálódó világgal. A centro socialék egyszerre 

jelentenek lokális szintű elköteleződést, valamint globális, határok nélküli világot is. 

                                                
370 Így például Velencében, Milánóban és Rómában is találhatunk erre példa. Naomi Klein: i.m. 
http://www.theguardian.com/world/2001/jun/08/globalisation.comment (Letöltés: 2019. február 11.) 
A legutóbb pedig Amadeo Ciaccheri került be a római helyi politikába, Garbatella negyedben. Ő lett az 
önkormányzat eddigi legfiatalabb vezetője, aki korábban a helyi centro socialéban tevékenykedett. 
http://garbatella.romatoday.it/amedeo-ciaccheri-chi-e.html (Letöltés:2019. június 6.) 
371 Ezzel kapcsolatban számtalan kérdés felmerülhet, amely jelen doktori disszertációnak nem lehet tárgya: Vajon 
a centro sociale mennyire tudja és akarja megőrizni alternatív jellegét? Mennyire elkerülhetetlen a politikai 
színtérbe, játszmákba és alkukba való betagozódás és az ezzel járó „arculatvesztés”? 
372 Ld. még Vercseg Ilona: Közösségelmélet. Parola-füzetek. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, 2018. 
373„A jó közösségfejlesztési folyamat helyi mozgalom, amelyben a folyamatosan aktivizálódó lakosság keresi a 
maga hozzájárulási lehetőségeit a közösség életminőségének javításához, létrehozza saját intézményeit, és 
együttműködési struktúrákat alakít ki. A közösségi fejlesztésben folytonosan újabb és újabb egyének és csoportok 
aktivizálódnak a folyamat kritikájaként vagy alternatívájaként...” Vercseg Ilona: Közösségi jelleg – közösségi 
tevékenységek. 
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/5c1cb23534e99/szerzo/05_Vercseg_Ilona_Kozossegi_jelleg-
kozossegi_tevekenysegek.pdf (Letöltés: 2019. július 26.) 
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 A közösségi tér társadalmi támogatottságát jól mutatja, hogy eseményeik rendszeresen 

bekerülnek a sajtóba és egy-egy demonstráció alkalmával képes a békés tömegeket mozgósítani 

tekintet nélkül nemre, korra és származásra.374 

 

                        
2. kép Caludio Calia: i.m. 78. o. 

 

Azonban e szociális központok működése nem problémamentes, jövőjük kihívásokat 

tartogat akkor is, ha egyediségük és szerepük elvitathatatlan. Andrea Membretti nyomán a 

                                                
374 Jó példa erre a RomaToday képes beszámolója a 2014-es tavaszi felvonulásról. 
http://www.romatoday.it/social/segnalazioni/il-25-aprile-al-prenestino.html (Letöltés: 2019. február 15.) 
Valamint a La Repubblica videója: http://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-in-piazza-per-difendere-il-lago-
urbano-dalla-privatizzazione/163826/162317 (Letöltés: 2019. február 15.) 
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következő elemeket gyűjthetjük össze, amelynek segítségével jól megragadható unikális 

jellegük.375 Mindig szükséges és fontos egy konkrét fizikai tér, ahol az emberek találkozni 

tudnak és ahol az egyének halmazából létrejön egy közösség. Fontos a fizikai közelség is, amely 

lehetővé teszi az összetartozás érzetének megszületését és elsősorban az adott kerületért való 

munkálkodást. Ehhez fontos elem a részvétel és az önszerveződés, amelyek lehetővé teszik az 

egyén integrálódását a társadalmi struktúrákba, valamint politikai és társadalmi aktorokká 

válásukat. Fontos eszme továbbá az univerzalizmus, amely egyrészt azt jelenti, hogy a centro 

szolgáltatásai mindenkinek szólnak, valamint tágabb értelemben – a piaci és az üzleti logika 

ellenében – az egyenlőséget, az egyetemes emberi jogok mindenkire vonatkoztatott 

érvényességét hirdeti. A szerző megemlíti még az autonómia lényeges szerepét is, amely a 

térbeli és a szervezeti függetlenségét is magába foglalja és elkülönül minden más politikai és 

gazdasági szerveződéstől. 

 

VI.3. A centro sociale integrációban betöltött szerepe 
 
A centro sociale nem alkot egy egységes intézményrendszert, a központok egymástól 

függetlenek, nincs egy egységes központi testület, amely döntene róluk. Tevékenységi köreiket 

az egyes centrok maguk alakítják ki és ahogy láthattuk, igen változatos az, hogy mivel 

foglalkoznak. Általánosságban igaz, hogy a mindennapi élet kihívásaira reagálnak, nagyon 

adaptív kezdeményezések. Teljesen alulról, a társadalom szövetéből építkezve jönnek létre, így 

a helyi akció és a közösségfejlesztés erős fegyverük, ezáltal könnyebben is tudnak megoldási 

kísérleteket biztosítani a különböző akut problémákra. Mivel Olaszországban az 1990-es évek 

végétől, majd a 2000-es évek elejétől egyre jobban érzékelhetővé vált az integráció erős hiánya, 

ezek a szervezetek is reagáltak a problémára azzal, hogy sok közülük közösségi iskolákat 

(scuola popolare) és a bevándorlók társadalmi integrációját segítő programokat hozott létre. 

Léteznek azonban olyan központok is, amelyek más módon válaszoltak a migrációs kihívásra 

(pl. tiltakozások szervezésével) vagy azzal, hogy egyszerűen „csak” szolidárisak a téma iránt.  

 

„... a migráció kérdése elég új keletű probléma Olaszországban és nem is mindegyik 

központ döntött úgy, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel és nyit egy iskolát. 

Természetesen, ettől függetlenül a többség nagy érzékenységet mutat a téma felé [...] 

                                                
375 Ld. részletesen: Andrea Membretti: Centro Sociale Leoncavallo. The Social Construction of a Public Space of 
Proxomity. In: Gerald Rauning: Bildraume und raumbilder. Verlag Turia+Kant, Vienna, 2004. 75-82. o. 
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alapvetően a legtöbb centro erősen részt vállal, véleményt nyilvánít a kérdésben, csak 

azt nem egyetlen módon teszik (iskolanyitással).”376 

 

Az integráció szempontjából a centro sociale közösségépítő és -formáló tevékenysége 

kiemelkedően fontos, amely független attól, hogy van-e hozzátartozó iskola. Egy olyan teret 

képvisel, ahol az emberek, legyenek bármilyenek és jöjjenek a világ bármely pontjáról, 

találkozni tudnak, megismerkedhetnek egymással, lebonthatják a félelem miatt emelt falakat és 

helyette közösen dolgozhatnak, közös célokért. Biztos pontot jelentenek a bevándorlók 

számára, ahova segítségért, támogatásért fordulhatnak. Interjúalanyaim közül is mindenki 

kiemelte és nagyon fontosnak tartotta, hogy a centro sociale szolidáris hely, amely segít 

lerombolni az előítéleteket. 

A bevándorlók beilleszkedési problémáinak korai felismerését követően létrehozott 

közösségi iskolákban a már korábban is említett legelemibb integrációs lépéssel, a 

nyelvelsajátítással kezdenek. A teljesen ingyenes órák nem csupán az olasz nyelvről, hanem az 

olasz kultúráról is szólnak. A központok fontosnak tartják a befogadó kultúra megismerését, 

alapvető ismeretek elsajátítását, amely irányt mutatnak és nagyban megkönnyítik a 

társadalomba való beilleszkedést. Emellett a kölcsönösség is ugyanilyen fontos elv az iskolák 

programjában, ugyanis nemcsak a bevándorlóknak, hanem a többségi társadalomnak is fontos, 

hogy megismerje a mellette élő emberek szokásait, történetét vagy akár kultúrájának egy 

szeletét.  

Léteznek az állam által támogatott nyelvi képzések is, amelyek a bevándorlókat oktatják 

az olasz nyelvre, de számuk alacsony, oktatási idejük gyakorta nem veszi figyelembe, hogy 

ezek az emberek dolgoznak és akiknek nincs tartózkodási engedélyük nem járhatnak ezekre a 

tanfolyamokra. Olasz nyelvtudás nélkül viszont nem lehet munkát szerezni, hivatalos ügyeket 

intézni és a tartózkodási engedélyhez jutni.  

 
„Habár léteznek államilag támogatott nyelviskolák és kurzusok, ezek az esetek 

többségében lehetetlen időpontokban tartják az órákat, reggel vagy délután, amikor 

egyértelmű, hogy egy dolgozó ember nem fog tudni részt venni rajta. Illetve ami még 

fontos, hogy ezek az iskolák nem is fogadnak olyanokat, akiknek nincs tartózkodási 

engedélyük. Ezzel ellentétben a civil szervezetek iskolái soha nem kérnek tartózkodási 

engedélyt.”377 

                                                
376 Interjú Bruna Iacopinoval. 
377 Interjú Bruna Iacopinoval. 
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Ahogy Bruna is elmondta az interjúban, a centro sociale soha nem kér semmiféle papírt a hozzá 

érkezőktől és szolgáltatásaik megszervezése során igyekeznek figyelembe venni a csoportok, 

sokszor különböző igényeit. Gyakorta tartanak esti órákat, hogy a munka után mindenki 

odaérhessen vagy nők számára délelőtti iskolát, hogy a napközbeni feladataikat is el tudják 

látni.  

 
„...pár éve szerveztünk nyelvtanfolyamot csak nőknek, ami reggelente volt, így miután 

a gyerekek elmentek óvodába vagy iskolába, el tudtak jönni olaszt tanulni.”378 

 

A szociális központok egyik fontos célkitűzése, hogy az ismeretlennel szembeni 

félelmeket segítsen leküzdeni, a különböző érzékenyítő programok tartásával, fesztiválokkal, 

tematikus programokkal, projektekkel, amelyek mind-mind hozzájárulhatnak a sikeres 

integrációhoz és ahhoz, hogy az egy kerületben lakók ne csak egymás mellett, hanem egymással 

kooperálva éljék a mindennapjaikat. 

A centrok által nyújtott szociális és bürokratikus vagy jogi segítségnyújtás olyan elemi 

részei a beilleszkedési folyamatnak, amely megalapozza azok sikerességét. A hivatalos papírok 

a legális tartózkodáshoz, az egészégügyi ellátás vagy a lakhatás kérdése fundamentális alapjai 

egy sikeres új élet megkezdésének. A kulturális, sport, rekreációs foglalkozások segítenek a 

mindennapi élet nehézségeivel megbirkózni, amely egy új környezetben fokozottan nehezíti a 

bevándorlók életét. A közösséghez tartozás, az emberi kapcsolatok megléte pedig nemcsak a 

marginalizált vagy leszakadó társadalmi csoportok, hanem alapvetően is az emberi létezés 

alapja.   

Az olasz kormányok bevándorláspolitikája soha nem fektetett akkora hangsúlyt az 

integrációs törekvésekre, mint amekkorát a vészhelyzetek kezelésére, az irreguláris migráció 

visszaszorítására, a papírok nélkül érkezők határokon kívül tartására, vagy a papírok nélkül ott 

tartózkodók helyzetének a rendezésére (amnesztiák hirdetésére). Ezzel szemben a centro 

socialékban a közösség szolidaritásán, összefogásán keresztül, közösen cselekedve helyben 

igyekeznek olyan problémákat is megoldani, amelyet az állam nem akar, vagy nem tud 

megfelelően kezelni. A közjóért tevékenykedés a hétköznapi életben, a tettekben gyökerezik és 

az itt folyó mindennapi gyakorlatokon keresztül meg is tud valósulni. A centro sociale 

kezdeményezőkészsége stimuláló hatással lehet a politika egyéb aktoraira. Sikeres projektjeik 

                                                
378 Interjú Francescaval. 
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mintául szolgálhatnak a helyi és az országos politika számára is, ösztönözhetik, előmozdíthatják 

egységes, strukturált és hosszú távú integrációs programok kidolgozását. 

 

VI.4. A római eXSnia központ – egy példa 
 
A centro sociale jelenségét, az előző fejezetben ismertetett általános jellemzőkön túl, egy példa 

bemutatásával átfogóbban fel lehet vázolni. Kutatóútjaim alatt más központokban is jártam (ld. 

a 4. mellékletben), mégis az ismeretek további elmélyítéséhez a legadekvátabb választásnak 

ösztöndíjaim fogadóintézménye, az eXSnia bizonyult.  

A központot a következő szempontok mentén választottam ki: 

• a disszertáció a római civil szervezetekre koncentrál és esettanulmányként egy nem 

tipikus példát, a centro socialét mutatja be 

• a centro socialék nem mindegyike foglalkozik a migrációból adódó problémák 

kezelésével, így kézenfekvőbb volt egy nyelviskolával is rendelkező központ választása 

• az eXSnia egy fiatalabb és kis centro, de a nyelviskolája fontos a kerületben, sok 

bevándorlót érdeklő képzést nyújt (nem vezetnek pontos statisztikákat, de a kezdő 

csoportok minden félévben 20-30 fővel működnek és általában minimum két ilyen 

csoport indul) 

• az egyik legaktívabb centro a bevándorlók integrációját tekintve is 

• az oktatói gárdának a kutatás szempontjából releváns tapasztalatai vannak 

• a központtal első tanulmányutam, 2013 óta szoros kapcsolatban állok. 

Természetesen egy centro sociale nem reprezentatív minta, de az ott szerzett tapasztalatok, 

empirikus kutatások mégis tudományosan értelmezhető eredményeket adtak, kiegészítették az 

esettanulmányról vagyis a centro socialéról, tágabban értelmezve pedig a római civil 

szervezetekről alkotott általánosabb képet. Pontosították a bevándorlásból adódó és a helyi 

szinten megjelenő problémák kezelésének a lehetőségeit. Az interjúk olyan mintavételek lettek, 

amely a kis számú tanári gárdában (összesen 5-en tanítanak rendszeresen) és szintén alacsony 

létszámú, 6-7 fős haladó csoportban készültek, amelyek részleteit és reflexióit a következő, 

5. alfejezet tartalmazza. 

Rómában a hivatalos lista szerint 27 központ működik, amelynek elhelyezkedése szoros 

összefüggésben van az adott városrész történelmi-politikai tradícióival, illetve a bevándorló 

lakosság területi eloszlásával. Ahogy a térképen (12. ábra) is látható a centrok elsősorban a 

város keleti és déli részén találhatóak, de az első kerületben is van központ. Ez utóbbinak okai 



 158 

a már korábban, a nyelviskolák kapcsán említett közigazgatási felosztás: az I. kerület része 

Esquilino is, amely jelentős bevándorló lakossággal rendelkezik. A II. kerületben, San Lorenzo 

negyedben szintén sok bevándorló él és ez a terület mindig is munkás, vörös kerület, az 

antifasiszta ellenállás egyik központja volt, így nem meglepő, hogy ilyesfajta alternatív 

kezdeményezéseknek is helyet ad, amelyet tovább erősít a La Sapienza egyetem közelsége és 

az, hogy emiatt az egyetemisták kedvelt negyedévé vált. Hasonló mondható el Garbatelláról is 

(VIII. kerület), amely kezdetektől fogva munkások számára épült és mindig is baloldali 

negyednek számított. A terület manapság a Roma Tre egyetem közelsége miatt az egyetemisták 

és a fiatalok számára is vonzó. Mindez a centro sociale jelenlétében is nyomon követhető: itt 

működik a város egyik nagy presztízsű központja, a CSOA La Strada és egy másik fontos 

központ a LOA Acrobax is. A IV. kerületben, főleg Casal Bertone negyed gazdag centrokban, 

míg az V. kerületben működik a város legrégibb központja, a Forte Prenestino és választott 

példám az eXSnia is.379 Ostiában, amely közigazgatásilag a város X. kerülete szintén 

találhatunk centrokat.  

A térképről kirajzolódik az is, hogy a város nyugati felében csak kevés, összesen két 

centro (XI. és XV. kerületben) található. Ennek okait leginkább történelmi-kulturális érvekkel 

magyarázhatjuk, hiszen bevándorlók jelentős számban élnek ezekben a városrészekben is (ld. 

XV. kerület). Vannak olyan kerületek, ahol egyetlen centro sem működik, amely mögött szintén 

a már előbb említett okokat kell sejtenünk. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a centro 

sociale, tulajdonságaiból következően, egy képlékeny jelenség. A központok jelenléte 

változékony, az illegális épületekben működő, kisebb centrok könnyen eltűnnek vagy 

maradnak láthatatlanok, hiszen nem intézményesültek, így nehezebb körvonalazni őket. A 

közösségi média felületeket sem használják olyan erőteljesen, ami miatt jobban rejtve 

maradhatnak. A minisztérium hivatalos álláspontján kívül, különböző más listákat is 

találhatunk a centro socialét illetően, van, ahol sokkal több ilyen képződményt említenek és 

vannak olyanok, ahol kevesebb központot tekintenek valóban centronak.  

 

 

 

 

 

 

                                                
379 A Rómában működő centrokról ld. Antonio Tintori: Centri Sociali a Roma: cosa sono, dove e perché nascono. 
Geografia, Vol. 25., No. 3-4. 2002. 65-76. o. 
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12. ábra Térkép a római centro socialék elhelyezkedéséről. Saját készítésű ábra. 
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A Prenestina kerületben működő közösségi tér több mint 20 éve létezik és olasz 

viszonylatban egy fiatalabbnak számító centro,380 amely egy korábbi gyárkomplexumban 

üzemel.381   

 „... [az eXSnia] azért jött létre, hogy megmentse a területet a telekspekulációktól. Sokan 

nem ismerik, maximum akik itt laknak, hogy mi a története ennek a helynek...Ha nincs 

ez a társadalmi összefogás, helyi akció, akkor ma valószínűleg itt már nem lenne meg a 

park, beépítették volna az egész területet. Vagy úgy járt volna, mint Tor Vergata 

kerületben a félig elkészült uszoda...”382 

 

                                
3. kép Az eXSnia és bejárata a Prenestina út felől, Saját fotó, Róma, 2017. 

                                                
380  Léteznek régebbi, nagyobb múltra visszatekintő híres központok is, Rómában ilyen például az 1986 óta 
működő CSOA Forte Prenestino, Centocelle kerületben. Ld. még: http://www.forteprenestino.net/ 
(Letöltés: 2019. február 14.) 
381 A Cisa Viscosa Olaszország egyik fontos textilgyára volt, ahol műselymet állítottak elő, illetve a második 
világháború alatt katonai egyenruhát. A római gyár részletes történetét ld. itt: http://www.archivioviscosa.org/la-
fabbrica/ (Letöltés: 2019. február 15.) A textilgyár 1954-ben bezárt, majd 1969-ben beolvadt a SNIA vegyipari 
vállalatba, ezután többször gazdát cserélt. A későbbiekben több terv is volt a gyárral kapcsolatban, de végül mind 
meghiúsult és a terület az enyészetté vált (leszámítva azt a részt, amelyet a központ újra élhetővé varázsolt). 
382 Interjú Francescaval. 
A Santiago Calatrava által a 2009-es Úszó Világbajnokságra tervezett, több száz millió eurót felemésztő és be nem 
fejezett monumentális projektről a részleteket ld. Roma, la Città dello sport di Calatrava già costata 200 milioni e 
che forse non sarà mai terminata. Il Corriere della sera, 
https://www.corriere.it/inchieste/citta-sport-calatrava-gia-costata-200-milioni-che-forse-non-sara-mai-
terminata/b60bbb10-c1bb-11e4-9eeb-2972a4034f5c.shtml?refresh_ce-cp (Letöltés: 2019. február 20.) 
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A központot itt is egy testület irányítja, amely rendszeres ülésein dönt a fontos kérdésekről. Ez 

a centro is önfenntartó, önfinanszírozó, azaz semmifajta állami, városi vagy kerületi financiális 

támogatást nem kap, működése pedig az emberek közvetlen részvételén és önkéntes 

tevékenységén alapul.  

Az eXSnia célkitűzései igen széles skálán mozognak, szerepelnek benne ökológiai, szociális 

vagy kulturális tervek is, amelyek mindig az aktuális problémákra válaszul születnek meg. 

„...meg kell, hogy említsem az óvodákkal kapcsolatos nehézségeket. Nagyon kevés van 

belőlük és nagyon nehéz bekerülni, várólisták vannak. Amíg az állami óvodákból kevés 

van, addig a privát vagy alapítványi óvodák nagyon drágák. Ez sok problémát okozott 

a kerületben is, ezért a Snia szervezett egy önfenntartó óvodát... De a Bicikli Központ 

is ezt a célt szolgálja, hogy segítsen egy olyan problémán vagy akár többön is, amelyre 

állami, hivatalos megoldás nem kínálkozik. Egyrészről környezetvédelmileg ösztönző, 

van egy központ, ahol segítenek, ahol ingyen megjavítják a biciklit, hogy lehessen azzal 

közlekedni, így nem szennyezzük tovább a város levegőjét. Másrészről – bármilyen 

meglepő is – a bevándorlók integrációja szempontjából is fontos ez a Bicikli Központ. 

Hiánypótló feladatok ezek mind, amikkel a centro foglalkozik.”383 

 

            
4. kép Parco delle Energie, Saját fotó, Róma, 2017. 

                                                
383 A bevándorlók gyakorta használják alternatív közlekedési formaként a biciklit, hiszen olcsó és gyorsan el lehet 
vele jutni, akár munkába is, egy olyan városban, ahol rengeteg az autó és nem megfelelő a tömegközlekedés. 
Interjú Annamariaval. 
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Az utóbbi idők egyik fontos feladata, a korábban véletlenül „kialakított” tó megmentése, a 

terület rekultiválása és a lakók számára egy szabadidős park kialakítása. A volt gyár hatalmas 

területének egy részét a centro már helyreállította, a Parco delle Energie (4. kép) évek óta a 

Prenestinában élők szolgálatában áll.  

„...a tó is akkor keletkezett, amikor a bevásárlóközpontot építették, nem tudták, hogy a 

föld alatt forrásvíz és barlangok vannak és átvágtak egy ilyen földalatti „utat”. Így 

keletkezett a tó. Ez része a parknak, habár egyelőre le van zárva, de a centro, a lakókkal 

együtt, egy bizottságba tömörülve azon fáradozik, hogy ez is elérhetővé váljon a 

nagyközönség számára. Egyébként szoktunk engedélyt kérni az önkormányzattól és 

megfelelő biztonsági intézkedések mellett pár napot nyitva szokott lenni a terület, 

ilyenkor vezetett túrák is vannak, be lehet járni a parkot és a tó környékét. Folyamatosan 

figyeljük és ellenőrizzük a tó vízminőséget is, ahogyan a flórát és a faunát is...”384 

 

                      
5. kép Az eXSnia belső udvara, Saját fotó, Róma, 2016. 

                                                
384 Interjú Francescaval. 
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A központ egyik fő törekvése a bevándorlók integrálása, elsősorban a hétköznap tartott 

nyelvtanfolyamokkal, ennek megfelelően az eXSnia keretei között 1998 óta egy közösségi 

iskola (Scuola Popolare) is üzemel, ahol hétköznap esténként, különböző szinteken, 

ingyenesen lehet olaszul tanulni.385 Ennek fontosságáról Francesca a következőképpen vall:   

„Számomra fontos, hogy segíteni tudok abban, hogy újra otthon érezhessek magukat. 

Mindehhez pedig a legelső lépés a kommunikáció, az adott ország nyelvének az 

elsajátítása.”386 

                      

6. kép Az eXSnia centro nyelviskolájának a bejárata, Saját fotó, Róma, 2016. 

 

Az oktatás nem hagyományos értelemben folyik, nem sokban hasonlít a nyelviskolai órákra. A 

tanárok szabadidejükben, önkéntes munkában dolgoznak és a legtöbbjük nem is tanári 

végzettségű, egyszerűen csak lelkes és elkötelezett az integrációs törekvések mellett. Munkájuk 

túlmutat a nyelvoktatáson, annál sokkal szerteágazóbb, ahogy a szerepük is többrétű, nem 

csupán tanítanak, hanem mentorálnak is. Az ide kerülő és gyakorta családi háttér nélkül érkező 

embereknek egy idegen – és sokszor nagyon távoli – kultúrába való beilleszkedést és annak 

nehézségeit könnyíti meg azzal, hogy egyfajta családként is funkcionál. Az adott ország 

                                                
385 Az adatok a központ önkéntes tanárával, Bruna Iacopinoval készült interjúból származnak, illetve ld. még: 
https://www.exsnia.org  (Letöltés: 2019. február 14.) 
386 Interjú Francescaval. 
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nyelvének elsajátítása pedig elemi fontosságú, hiszen enélkül nem tudják teljes mértékben 

értelmezni a körülöttük lévő világot és a munkaerőpiacon sem tudnak boldogulni (legalábbis a 

legális szektorban). Az iskolában ezért soha nem tankönyvből folyik az oktatás: az olasz kultúra 

és szokások megismertetése mellett a helyi, római sajátosságokkal való találkozás is mindig 

nagy hangsúlyt kap, hogy ezáltal is könnyítse az inklúziót. Ez „visszafelé” is működik, azaz a 

bevándorló saját kultúrájáról, országáról is mindig kell, hogy meséljen, így az iskola a 

különböző kultúrák eltéréseire és hasonlóságaira is felhívja a figyelmet, ezzel is csökkentve a 

kulturális szakadékot.  

Az eXSnia 2006-ban szervezett kurzust csak nők számára is, ezek az órák egy másik 

helyszínen voltak megtartva, így biztosítva, hogy mindenki vallása előírásainak megfelelően 

tudjon tanulni. Ezen a ponton az olaszországi bevándorlás kapcsán is érdemes kitérni a 

migráció feminizációjára és annak visszásságaira. Az Olaszországba érkező bevándorló 

csoportok között vannak olyanok, ahol jellemzően a férfi migránsok felülreprezentáltak: az 

észak-afrikai (pl. Egyiptom), pakisztáni, bangladesi bevándorlók között több a férfi, mint a nő. 

Rómában a harmadik legnépesebb csoport a bangladesi közösség, ahol a férfiak majdnem 

négyszer annyian vannak, mint a nők.387 Ezzel szemben léteznek olyan közösségek is, ahol pont 

a fordítottja az igaz: jellemzően a román, a Fülöp-szigeteki, az ukrán, a lengyel, a perui és a 

moldáv bevándorlók között kétszer-háromszor annyi a nő, mint a férfi.388 Ők főként háztartási 

munkákat, valamint gyermek- és idősgondozással foglalkoznak. Ezzel együtt fontos kiemelni, 

hogy a bevándorlók körében még mindig gyakoriak a hagyományos női szerepek: a férfi 

érkezik meg először az országba, a nő és a gyerekek, csak akkor követik, ha megteremtette a 

megfelelő életfeltételeket. A nő hagyományos szerepekbe ragad bele, jellemzően feleség és 

anya, aki a család ellátásáról gondoskodik. Ezek a nők jellemzően saját kultúrájukat (kendő, 

hidzsáb stb. viselete), sőt egész életvitelüket átültetik egy merőben más kulturális értékekkel 

rendelkező országba. Mindebben pedig a viselet a legkevésbé problematikus: ez gyakorta azt 

is jelenti, hogy a nyelvet sem tanulják meg, hiszen a bevásárláshoz elég a nemzettárs boltjába 

menni vagy egyszerűen csak nyelvtudás nélkül megpróbálni boldogulni. Ez az attitűd rögtön 

feltűnik a centro sociale vizsgálata során is, az általam látogatott eXSnia központban a vegyes 

csoportokban elenyésző volt a nők száma. 2014-ben a koedukált órákra egyetlen nő járt, míg a 

csoportok tele voltak férjekkel, testvérekkel és családtagokkal. A jelenség a többségi 

társadalom körében is sűrűbben okoz problémákat, mivel a migráció feminizációjával egyre 

                                                
387 Irene Calcaterra – Roberto Cipollone: La popolazione straniera residente nella Capitale. In: Ginevra Demaio 
(ed.): Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quattordicesimo Rapporto. IDOS, Roma, 2019. 163. o. 
388 Irene Calcaterra – Roberto Cipollone: i.m. 163. o. 
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több hagyományos szerepeket ellátó nő érkezik az országba, akik nem tudnak integrálódni a 

társadalomba. Ezért is nagyon fontosak az olyan típusú kezdeményezések, mint amilyet az 

eXSnia indított, ahol külön nőknek is tart nyelvtanfolyamokat. 

Az oktatás alapvetően vegyes csoportokban, három szinten folyik: van teljesen kezdő 

tanfolyam, amely sokszor alfabetizációval indul, valamint kezdő és a haladó szinten is tanulnak. 

Az órák hétköznap esténként, általában hetente háromszor vannak, de nem minden csoportnak 

ugyanaznap, vagyis az iskola hétfőtől csütörtökig minden este tart egy vagy több kurzust. Az 

esti időpont (20 óra) oka pedig az, hogy így mindenki, aki dolgozik részt vehet a képzésben. 

                                        
7. kép Az ingyenes nyelvi kurzus plakátja 2014-ben. Saját fotó, Róma, 2014. 

 

„Az integrációban a centro sociale kiemelkedően fontos szerepet tölt be, maga az egész 

komplexum fontos, de a nyelviskola különösen. Ez nem egyszerű nyelvóra sosem, amit 

tartunk, hanem érzékenyítő program és a kulturális különbségeknek az áthidalása. 

Nagyon fontos, hogy a bevándorló tisztában legyen azzal a környezettel, ahol él, a 

szokásainkkal, tradícióinkkal, amely nyilvánvalóan a nyelvben is megjelenik. De 

ugyanúgy fontos az is, hogy az itt élő olaszok tudjanak azokról, akiket mondjuk nap, 

mint nap látnak a zöldségesnél. Megismerjék őket és a kultúrájukat, a szokásaikat vagy 

akár bepillanthassanak a nyelvükbe. Alapvetően hiszem, hogy a félelem az egyik alapja 



 166 

a kirekesztésnek és a rasszizmusnak. Ez ellen pedig a centro nagyon sokat tud tenni 

helyi szinten, ahova a politika sokszor nem ér el vagy nem elég hatékony.389  

Az itt tevékenykedők nemcsak az olasz kultúra megismertetésében segítenek, hanem a 

hétköznapi élet dolgaiban is: a kerületben vagy a városban eligazodni, adminisztratív és 

hétköznapi ügyeket intézni. Ha szükséges a centróban dolgozók a hivatalos, bürokratikus és 

jogi ügyekben, így például a bevándorlás törvényessé tételében is tudnak segíteni.  

         
8. kép Logos fesztivál plakátja, eXSnia. Saját fotó, Róma, 2014. 

 

Az iskola nemcsak esti nyelvtanfolyamokat tart, hanem különböző fesztiválokat is 

szokott szervezni, például olyat, ahol az érzékenyítés jegyében a bevándorlók tartanak órákat a 

kerületben élőknek, hogy ezáltal is kooperációs lehetőséget teremtsenek és ösztönözzék az 

integrációt.390 Pár éve a központ rendszeresen megrendezi az Eat Up! Fesztivált, amelyen a 

Rómában élő bevándorlók nemzeti ételeit mutatják be, melynek többek között az is célja, hogy 

                                                
389 Annamariaval. a CSOA eXSnia önkéntes tanárával. Az interjú készült: 2016. július 27-én Rómában. A 
továbbiakban ld. Interjú Annamariaval. 
390 A „Nyelvek Egyeteméről” itt látható egy rövidebb videó: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R0vHcjUMgwU (Letöltés: 2019. február 16.) 
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az ételek segítségével felhívja a figyelmet az ott élő idegenekre, a kultúrájukra és a 

problémáikra.391  

 
9. kép Logos fesztivál kerekasztal-beszélgetés az eXSnia udvarában két olasz filmszínésszel. Saját fotó, 

Róma, 2014. 

 

Ugyanígy megemlíthető a minden év őszén megrendezett Logos, festa della parola elnevezésű 

esemény (8. kép), amely mindig egy adott szó köré tematizálva épül fel. A fesztivál ideje alatt 

a legváltozatosabb programokat kínálja a központ: a kerekasztal- és szakmai beszélgetéseket, 

könyvbemutatókat, de a könnyedebb szórakozás jegyében színházi előadások és koncertek is 

szoktak lenni, miközben enni és inni is lehet a centro udvarán. A sport- vagy a 

gyermekprogramok, játszóházak ugyanúgy a fesztivál részei, így minden korosztály és 

érdeklődő megtalálhatja a számára érdekes programot. A központ tanárai és diákjai egyaránt 

részt vesznek a fesztivál szervezésében és lebonyolításában, ezzel is segítve az inklúziót. Ahogy 

az iskola programjában is olvasható, fontos, hogy az embereket közel hozzák egymáshoz, 

találkozhassanak és a centro különböző rendezvényei segítségével le tudják bontani az egymás 

                                                
391Al Parco delle Energie torna ’eat up’: Il festival del cibo di strada dal Mondo, genuino, contadino e senza 
fruttamento. 
http://pigneto.romatoday.it/pigneto/festival-cibo-strada-parco-energie-3-6-luglio-2019.html  
(Letöltés: 2019. február 16.) 
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között emelt falakat, csökkentsék a távolságot a többségi társadalom és a bevándorlók között.392 

A nyári egyetemnek, fesztiváloknak és a hétköznap tartott nyelvtanfolyamnak is mindig az a 

céljuk, hogy egy-egy témát körbejárva a résztvevők megismerhessék egymást, nyitottá váljanak 

a világra és egymás felé.  

 

VI.5. A rögzített interjúk tanulságai az eXSnia diákjaival 
 

A központok alapos megismeréséhez elengedhetetlen volt a primer források 

felhasználása. A centro sociale jelenségének a megértéséhez, más empirikus módszerek mellett, 

interjút, illetve életútinterjút készítettem. A kutatás során használt kvalitatív módszerekről és 

általában az interjú műfajáról részletesen már írtam az I. és V. fejezetben, ebben a részben 

kifejezetten a diákokkal készült interjúk tanulságaira szeretnék kitérni. Az eXSnia tanáraival és 

tanulóival készült interjúk, az elmondott tapasztalataik, saját történeteik hozzájárultak ahhoz, 

hogy ezeken keresztül mélyebben megismerhető legyen a centro sociale tevékenysége és 

integrációban betöltött szerepe. Az elkészült interjúk nem nevezhetők reprezentatív mintának, 

mégis széles perspektívát kínálnak, amelyből jól kirajzolódik nemcsak az eXSnia 

tevékenysége, hanem a centro sociale általános jellemzői, egyedi vonásai és a beilleszkedést 

segítő programjai.393 Az elemzett interjúkból megdönthetetlen állításokat nem lehet levonni, de 

ezek a bepillantások megerősítették a centro sociale korábban felvázolt képét. A felhasznált 

interjúk számát érheti kritika, de ahogy Kvale is fogalmazza „[h]a a világ megértésének egy 

személyen alapuló tapasztalatainak meghatározása a cél, egyetlen alany is elegendő.”394 

Természetesen nem egyetlen emberen keresztül kapunk hiteles képet a centro sociale 

működéséről, de egyetlen ember is sok hasznos adatot tud hozzátenni egy olyan kutatási 

területhez, ahol szakirodalmi források csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. 

Mindehhez hozzátehetjük azt is, hogy egy adott kisebbség véleménye, nézetei és tapasztalatai 

mindig fontosak, szélesítik az adott témáról alkotott perspektívát. Az e fejezetben közölt 

interjúk segítségével a téma mélyebb rétegeibe tudunk nézni, és egy kisebb szeletét –egy 

konkrét centro sociale működését – alaposan meg lehet vizsgálni. A konverzációk segítenek 

bepillantani a bevándorló életutakba, annak hasonlóságait és különbségeit megmutatni.  

                                                
392https://scuolapopolarepigneto.files.wordpress.com/2013/05/universitc3a0-delle-lingue-programma.pdf 
(Letöltés: 2019. február 16.) 
393 Az interjúk és beszélgetések listája a 3. melléklet táblázatában megtekinthetők, illetve a 6. melléklet három 
diákokkal készült interjút is teljes terjedelmében tartalmaz, amelyeket e fejezetben részletesebben is elemzek.  
394 Steinar Kvale: i.m. 108. o. 
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Mindenféle intézményi és jelentős infrastrukturális háttér nélkül, egyedül felkutatni az 

interjúalanyokat nem bizonyult egyszerű feladatnak, számtalan adminisztratív nehézségbe 

ütköztem, amelynek áthidalása sok időt és energiát emésztett fel. Gyakori tapasztalatom volt, 

hogy dacára az itthoni ügyintézésnek és mindenfajta infokommunikációs technikának, 

kinttartózkodásom alatt, a tényleges terepkutatási időben is kellett szervezési feladatokat 

végeznem. Azonban az interjúkészítés – minden nehézsége és esetleges hátránya ellenére, – az 

emberek élményanyagából táplálkozik és a véleményükön, a reflexióikon keresztül a 

társadalmi folyamatok is jobban megismerhetővé váltak; olyan primer források, amelyek 

informálnak a centro socialék működéséről, az olasz migrációs helyzetről és annak 

problémáiról.  

 

A VI. fejezetben összesen hat, az eXSniában készült interjút (három tanárral és három diákkal 

készült beszélgetést) elemzek és használok fel részletesebben, amelyek a 6. mellékletben teljes 

terjedelmükben megtalálhatóak. Ebben az alfejezetben pedig három diákkal készült interjú 

általános megállapításait, majd a beszélgetések részletes tanulságait írom le. Ennél több interjú 

készült: beszéltem a központ más a diákjaival is és voltam más centrokban is (ld. a 

3. mellékletben), amelyek végül több okból nem kerültek be ebbe a fejezetbe, de mindegyik 

tapasztalat-együttese természetesen a disszertáció alapvető részét alkotja (ld. például a 

kapcsolatháló ábrát). Az interjúk válogatási szempontjairól, a kapcsolatháló elemzésről és 

hólabdamódszerről a részletek az V. fejezetben találhatóak. 

A disszertációban az eXSniában tanuló, de részletesen nem közölt interjúalanyaim mind 

tanulmányi okból vagy kalandvágyból érkeztek az országba és kevésbé integrációs, mint inkább 

nyelvfejlesztési célból használták az iskolát. Történeteiket szívesen elmondták, de azokat 

különböző okokból, a doktori értekezésben teljes terjedelmükben viszontlátni már nem 

szerették volna, így az alábbiakban csak röviden térek ki e tapasztalatokra. 

  Az egyikük egy pakisztáni diák (Usman), aki korábban Angliában végezte egyetemi 

tanulmányait, amit aztán Olaszországban folytatott, ösztöndíj segítségével. Kezdetben 

ideiglenes állomásnak tekintette az országot, de később már az alap- és mesterképzését is 

Itáliában tervezte elvégezni. A mexikói lány (Ixchel) szintén tanulni érkezett Itáliába, a 

hároméves művészettörténész alapképzést végezte el, ami mellett babysitterként dolgozott. Az 

ő motivációi a következőek voltak: a La Sapienza egyetem nyújtotta képzés, az ország 

kulturális és művészettörténeti gazdagsága és Spanyolország közelsége, ahol folytatni szerette 

volna a mesterképzését. A harmadik, amerikai diák (Mark) olaszul tanulni, de legfőképpen 

kalandvágyból érkezett Itáliába. Munkája megengedte, hogy otthonról, a világ bármelyik 
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részéről dolgozhasson, így a nyelvtanulás mellett, az ő fő célja Olaszország felfedezése volt. 

Római letelepedése előtt élt pár hónapot más városban is és nemsokkal később visszatért az 

Egyesült Államokba. A disszertációban elemzett életutakhoz képest ők mindhárman más típusú 

migrációt hajtottak végre és egyikük sem tervezett letelepedni az országban. Megérkezésük 

teljesen legálisan történt, repülővel, többé-kevésbé előre megtervezve. A római magas 

színvonalú egyetemek és az olasz kultúra szeretete, saját képességeik kipróbálása vonzotta őket 

Itáliába. A rasszizmusról mindhárman hasonlóan nyilatkoztak abban a tekintetben, hogy tudnak 

róla, volt, aki találkozott is vele, de csak közvetve. Ellentétben az e fejezetben elemzett többi 

interjúval, náluk ez sokkal kevésbé volt érzékeny pont, más jellegű tapasztalatokkal 

rendelkeztek. Hármójuk közül a pakisztáni diák volt, az, akinél leginkább feltételezhető, hogy 

személyesen találkozott a jelenséggel, de mivel nem beszélt róla, ez csak a kontextusból volt 

érzékelhető és az sem derült ki, hogy Olaszországban vagy másutt történhetett. Mindhárom 

diák története (röviden bemutatva is) jól rávilágít a migrációs okok változatosságára és a 

vándorok sokféle motivációjára. 

A disszertációban közölt és részletesen elemzett interjúk három teljesen különböző 

életutat jelenítenek meg, amelyek ily módon világos képet festenek az eXSnia munkájáról, 

szerepéről. A megkérdezettek történetei sok kontrasztot tartalmaznak, így más-más migrációs 

példával szolgálnak. Jelen alfejezet egy nővel és két férfival készült beszélgetést tartalmaz, 

életkoruk szerint egy harmincas évei elején járó és két negyvenes ember volt a megkérdezett. 

Az etnika megoszlás tekintetében (Európán kívül) a két leggyakoribb kibocsátó kontinens 

bevándorlóival, két afrikai és egy dél-ázsiai személlyel beszélgettem. Társadalmi státuszukban 

is volt különbség: a másodikként közölt interjúban F egyértelműen alacsony sorból származik, 

földműves családból, míg Saydou inkább egy középosztálybeli család gyermeke (apja katona 

volt, húga egyetemre jár). Első interjúvoltamnál, Dumindikánál nem derült ki egyértelműen 

hova is volt besorolható kibocsátó országában. Mindhármukról elmondható, hogy az 

olaszországi életük nem mutat egyértelmű felfelé mobilitást, sőt Saydou esetében inkább az 

ellentéte látható annak, ami hazájában várt volna rá, ha a történelem nem szól közbe. Talán 

Dumindika a kivétel, aki olasz férje révén jobb helyzetbe került, de munka tekintetében ez már 

nem mondható el. Nagy valószínűség szerint a kibocsátó társadalmi közeg nagyban 

befolyásolja a későbbi életpályát,395 noha még így is sokkal jobban élnek e módon, mint 

amilyenek az otthoni kilátásaik voltak. A velük készült beszélgetések rámutatnak a változatos 

                                                
395 Ld. Melegh Attila: Migráció és életút. Amerikai magyarok élettörténetei. In: Bögre Zsuzsanna (szerk.): 
Élettörténet a társadalomtudományokban. Pázmány Társadalomtudomány 6. Budapest – Piliscsaba, 2007. 249. o. 
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társadalmi hátterükre, kivándorlásuk különböző okaira, megérkezésüknek és ottlétüknek a 

módjára, és a centrok ebben betöltött szerepére. 

Az interjú céljának elmagyarázása, a beleegyezés kérése és a bevezető kérdések, amely 

a legfontosabb adatok felvételét tartalmazta (név, életkor, foglalkozás), mindig azt a célt 

szolgálták, hogy interjúalanyaim hozzászokjanak a helyzethez. Ha azt tapasztaltam, hogy ez 

kevés idő számukra, hagytam, hogy ehhez kapcsolódóan beszélgessünk vagy 

visszakérdezzenek. 

 Az interjú tematikája ezután az útra kelés okait firtatta, amelyben kíváncsi voltam, hogy 

milyen döntések állnak a migráció mögött, mi motiválta ezeket az embereket abban, hogy 

elhagyják a szülőföldjüket. Egyikőjüknél, F-nél egyértelműen a gazdasági indokokra vezethető 

vissza a döntése. A másik két megkérdezettnél is szerepet játszott ez az indok, de volt, akinél 

erősebb volt a politikai indíttatás: Saydou egy polgárháborút követően, a szülei halála után 

hagyta ott a szülőföldjét. Dumindika az interjú során gazdasági érveket mondott (egy saját házat 

szeretett volna), de válaszai során egyértelműen kitűnt, hogy döntésének a hátterében családi 

problémák (megromlott házasság) is vannak. A válaszok, azt az elméleti feltevést erősítették 

meg, miszerint a döntéseknek mindig egy komplexebb hálózata áll a migráció mögött. A 

migrációs célpont sem egy konkrét ország volt – bár már mindannyian szeretnek 

Olaszországban élni – fontosabb szempont volt, hogy egy nyugat-európai országba jöjjenek, 

ahol képesek boldogulni. 

 Az empirikus kutatás következő fontos szempontja a konkrét utazástörténet 

feltérképezése volt. Az útvonal irányok és utazás típusok is tematizálhatóak a migráció során: 

az afrikai bevándorlókra a hosszú afrikai vándorlás és a Földközi-tengeren bárkával való 

átkelés, míg a dél-ázsiai migránsokra egy sokkal „simább”, repülővel történő és általában előre 

jól megszervezett, a helyi közösség által segített utazás a jellemző (migrációs hálózat 

fontossága). Dumindika ennek megfelelően Srí Lankáról, pontosan megszervezve, repülővel 

érkezett. A két afrikai interjúvoltam közül F repülővel utazott, míg Saydou végigjárta a tipikus 

afrikai vándorutat. 

Az interjúk az olasz bevándorláspolitikáról is megvillantottak pár dolgot, de 

mindenekelőtt az eXSnia központ működéséről és tevékenységéről adtak lényeges 

információkat. Minden interjú alátámasztotta azt a fontos munkát, amelyet a centro sociale 

végez és amelyet az előzőekben már ismertettem. Abban is megerősített, hogy nem csupán 

oktatási feladatokat látnak el, hanem a bevándorlók szavaival élve „családként”, igazi 

közösségként is funkcionálnak. A beszélgetések során azt is elmondták, amit én magam is 

tapasztaltam, hogy a nyelvoktatás során kiemelten fontos egymás kultúrájának a kölcsönös 
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megismerése és elfogadása. A beszélgetések rávilágítottak arra is, hogy ezek a közösségi terek 

nemcsak a nyelvoktatás területén végeznek kimagasló tevékenységet, hanem ezáltal a 

bevándorlók teljes integrációjában. Olyan segítő kezet nyújtanak, amivel az ideérkező nemcsak 

a nyelvet sajátíthatja el, hanem beilleszkedhet az olasz társadalomba is. Széles körű 

tájékoztatást nyújtanak, például adminisztratív vagy munkaügyekben és jogi problémákban is 

segítenek. A centro sociale nem csupán egy területen dolgozik a bevándorlók integrációjáért, 

hanem az élet minden területén szeretné elősegíteni a minél könnyebb inklúziót. Mindez pedig 

azért is nagyon lényeges, mivel az ilyen típusú, a beilleszkedést segítő, „holisztikus szemléletű” 

állami szervezetek hiányoznak vagy kerületi szinten nincsenek jelen. A centrok nem csupán a 

strukturális integrációban, hanem a tényleges társadalmi integráció elérésében is érdekeltek, 

segítenek elérni, hogy ezek az emberek a közösség teljes tagjaivá válhassanak.  

Az interjúk szerkesztésekor fontosnak tartottam, hogy az idegengyűlölet témakörét is 

érintsük, mivel az utóbbi időben az olasz sajtóban megszaporodtak az ilyen jellegű 

támadásokról szóló hírek. Erre a kérdésre mind a hárman közel egyforma választ adtak: a 

szavaikból egyrészt érezhető volt a téma kényessége és az, hogy már mindannyiunknak volt 

ezzel kapcsolatos kellemetlen élménye, másrészről pedig egyfajta beletörődés és némi félelem 

is kitűnt a beszélgetések alatt. Az olaszokat mindhárman pozitívan értékelték, szerintük a nagy 

átlag inkább elfogadó, barátságos, a rasszizmus pedig mindenhol a világon előfordul 

(mindenhol vannak jó és rossz emberek) – mondták szinte szóról-szóra ugyanazt az 

interjúvoltjaim. Mind a mélyinterjúimból, mind további beszélgetések azt a feltételezést 

támasztották alá, hogy a rasszizmus Olaszországban egy létező, a hétköznapi életben egyre 

gyakrabban előforduló jelenség, amellyel beszélgetőtársaim is többször találkoztak.  

A diktafonnal vagy telefonnal rögzített interjúkat átírtam és ezek teljes terjedelmükben 

olvashatóak a 6. mellékletben. A transzkriptálás során törekedtem arra, hogy az eredeti szöveget 

és nyelvezetet adjam vissza, azok nyelv- és szóhasználatával, nyelvtanával, csendjeivel, 

amelyek mind-mind többletjelentéstartalmakat hordoznak.  

 

Az első interjút egy Srí Lanka-i nővel, Dumindikával396 készítettem, aki jelenleg anyagi 

és társadalmi státuszban is a legjobban áll hármójuk közül. Ő úgy érkezett Olaszországba, hogy 

előtte voltak közel-keleti munkatapasztalatai, dolgozott Jordániában és Libanonban, ahol olyan 

rossz körülmények között élt, hogy neki tudatos választás volt Európa és Olaszország. Srí 

                                                
396 Dumindika 42 éves, a Srí Lanka-i főváros Colombo közelében, Kaduwelában élt, ahol fiatalon megházasodott 
és nem dolgozott, hanem a hagyományos női szerepet követve a családot látta el.  
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Lanka elhagyásának egyértelműen gazdasági okai voltak, illetve a háttérben személyes 

motivációk is álltak, főleg a megromlott házassága: 

„Volt egy nagy álmom, egy saját házat szerettem volna, ahol a lányommal együtt 

élhetünk. Egy saját ház… ezért jöttem ide […] Nekem gazdasági okai voltak a 

kivándorlásnak. Otthon nem lehetett volna saját házam […] 

Igazándiból otthon soha nem dolgoztam. (Nagy csend.) Otthon nagyon rosszak a 

fizetések, a havi bér körülbelül 50 eurónak felel meg. Ez nagyon kevés […] kevés ahhoz, 

hogy egyél belőle, a jövőre pedig nem is lehet gondolni.”397 

Olaszországba érkezése jellegzetes távol-keleti történet: repülővel érkezett, voltak már 

kapcsolatai, tudta hova jön, a megérkezése után azonnal lett munkája, így legálissá vált az itt 

tartózkodása, majd pedig férjhez is ment, így ma már olasz állampolgárként él. Nem járta meg 

azokat a klasszikus köröket, ami sokaknak eszébe juthat a bevándorlókról, soha nem élt rossz 

körülmények között és a beilleszkedés is hamar és viszonylag zökkenőmentesen ment, 

amelyben kezdetben nagy szerepe volt a migrációs hálózatoknak, majd az olasz férjnek: 

„Hmm, igen, nem voltak nagyon nehézségeim. Azonnal találtam munkát is. Igazándiból 

az emberekkel…én ismerek más típusú embereket is Jordániából, Libanonból, így 

tudom milyenek az emberek a világban. Így igazándiból, amikor megérkeztem 

Olaszországba, azt gondoltam, hogy a Paradicsomba érkeztem, mivel úgy találtam, 

hogy az emberek, hogy is mondjam...nagyon jók. Tisztelik a másikat, azokat is, akik 

másik országból jöttek.”398 

Persze, ahogy az összes megkérdezettnek, neki is vannak rossz tapasztalatai. Érték rasszista 

támadások a sötét bőrszíne miatt és érezhető volt, hogy ez a témakör érzékenyen és 

kellemetlenül érinti: Dumindika nem nagyon akart válaszolni, nem akarta részletezni a vele 

történteket. Ez nemcsak nála fordult elő, sokszor érezhető volt a többi interjúalanyomnál is, 

hogy bár igyekeznek megbocsátóak lenni (mindenhol vannak jó és rossz emberek), azért 

természetszerűleg mély nyomot és félelmet hagytak bennük ezek az esetek. Dumindika sem 

volt túlzottan bőbeszédű a témában: 

                                                
397 A szerző Dumindikával készült interjúja. Készült: 2014. október 6. Rómában. Innentől ld. interjú 
Dumindikával. 
398 Interjú Dumindikával. 
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„Sötét a bőröm, ez más, mint a többségnek. Ezért, igen, néhányszor volt ilyen. De 

tudom, hogy ilyen a világ, vannak jó és rossz emberek. De én nem sértődők meg ezeken 

a dolgokon.”399 

Az olaszországi beilleszkedését firtatva Dumindika remekül rámutatott arra, hogy 

Olaszországban az integráció fontos mérföldköve a nyelv kérdése. Ahhoz, hogy megfelelő 

munkát találjanak az olasz nyelv ismerete elengedhetetlen. Interjúmban integrációs 

tapasztalataira és az eXSnia ebben betöltött szerepére is rákérdeztem. Ahogy egyébként 

mindhárman, ő is kiemelte a központ fontos és nélkülözhetetlen munkáját. Dumindika azt is 

elmondta, hogy mi az, amivel ez az iskola többet tud adni, mint egy átlagos nyelviskola. 

Tökéletesen körbe írta azt a közösségépítést, amit ott végeznek, és amit az első pillanattól fogva 

bárki érezhet és aminek akárki részese is lehet.  

„Itt nagyon fontos a nyelv, ezért tanulunk olaszul, ők pedig segítenek. Ha valamit nem 

jól mondok olaszul, akkor sem nevet senki ki, hogy »nézd, nem beszél jól olaszul« [...] 

Nekem a nyelv volt problémás. Ebben nagyon sokat segített az iskola, bátorságot adott. 

És ez az iskola adott… hogy is mondjam… mindig valaki mesél a saját kultúrájáról is, 

így én is elmondtam az enyémet, tanítottam a kultúrámról, a nyelvemről dolgokat. 

Például, ha egy olasz elmegy a hazámba, akkor hogyan kell köszönni, viselkedni, 

hogyan kell enni, azaz fontos dolgokat. Például, ha te is eljönnél – te sem ismered – az 

országomba nem tudnád, hogy működnek a dolgok. Nem ismered a nyelvet és így nem 

tudnád, hogyan kell mondani azt, hogy „ciao” [...] Srí Lankán. Ilyen dolgokat is 

megtanulunk az iskolában. De sokszor szervezünk különböző ünnepségeket is, ahol 

közösen főzünk, eszünk, táncolunk. Például, amikor véget ér az iskola nyáron, vagy 

amikor elkezdjük az évet. Én is szoktam főzni és mások is a saját ételeiket elkészítik.”400 

A centro sociale kvázi családként működését mindenki megemlítette, utalva az egyenrangú 

partneri viszonyra és a feltétlen bizalomra. 

„Például amikor megérkeztem, és teljesen idegen voltam itt, nem ismertem semmit, nem 

hagyták, hogy elvesszek. Nagyon kedvesek, tényleg. Aki megtalálja ezt az iskolát, az 

egy családot is talál. Olyanok vagyunk, mint a testvérek egy családban. Itt nincsenek 

csúnya viccek, egymás bántása, mindenki egyenlő. Most már közel négy éve járok ide 

                                                
399 Interjú Dumindikával. 
400 Interjú Dumindikával. 
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és soha nem ért semmilyen durva atrocitás, vicc. Összhangban vagyunk, amikor 

találkozunk, akkor is vidáman köszöntjük egymást, hogy »Ciao! Mi újság? Hogy 

vagy?« Tiszteljük egymást és az iskolát is. Nincs is semmilyen durva tréfa, pedig az én 

csoportomban nagyon kevés a lány, mégse bántanak, sőt olyanok, mint a testvéreim.”401 

Második interjúm már több hibát rejtett magában. A szenegáli F402 a mai napig 

illegálisan tartózkodik az országban, ezért már hosszú évek óta nem utazott haza a családjához. 

Bár a centroból ismertük egymást már egy ideje és alapvetően mindig közvetlen, a kerületben 

bárhol összefutva vele hosszú percekig csevegő ember, az interjúban mégis sokszor nem adott 

választ, vagy csak kitérően tette meg. Ideérkezésének története annyiban hasonlít 

Dumindikáéhoz, hogy ő is gazdasági okokkal magyarázza eljövetelét. Utazása pedig nem 

hosszú, egész Afrikán át tartó vándorlás volt, hanem repülővel érkezett az országba. Ennek oka 

részben a szenegáli közösségben keresendő, akik Rómában Pigneto negyedben élnek nagy 

számban. F-nek a migrációs hálózat, az, hogy könnyen saját közösségére talált sokban segített 

a letelepedés során (akárcsak Dumindikának). Dumindikához képest eltérés, hogy ő nem is 

kifejezetten Olaszországba akart jönni, a lényeg az volt, hogy egy olyan helyre menjen, ahol 

tud dolgozni és a keresett jövedelem egy részét haza tudja utalni. Magát az elvándorlást is 

teljesen természetes, az élettel járó folyamatként írta le az interjú során. 

„2006-ban Szenegálból közvetlenül Rómába jöttem, repülővel, […] könnyű utazás volt. 

Marokkóban szálltam át és ide jöttem. Itt találtam munkát, lakást is és itt maradtam. […] 

Dolgoztam előtte otthon is [...] de nem volt pénzem. Amit kerestem az körülbelül egy 

heti élelemre volt elég. És kész! Utána nem volt étel […] Egy szegény családban 

születtem Dél-Szenegálban. Csak gazdasági okai voltak annak, hogy eljöttem […] Azért 

jöttem, hogy keressek egy kis pénzt és tudjak segíteni a családomnak. Földműves 

vagyok, a családom is az, apám is. De a földművelés nagyon nehéz Afrikában mivel mi 

a mai napig kézzel dolgozunk. Nagyon sok szegény, kétkezi földműves van. Nekem 

Olaszország, Franciaország, Németország vagy Anglia ugyanaz lett volna. Oda megyek, 

ahol tudok pénzt keresni. Mivel itt tudok, ezért ez így teljesen rendben van, maradok. 

Itt tisztelik az életemet, nincs semmi probléma... De valójában az, hogy az emberek 

                                                
401 Interjú Dumindikával. 
402 F negyven év körüli férfi, Szenegál déli részén született és nevelkedett egy nagylétszámú, földműveléssel 
foglalkozó családban. Otthon ő maga is ezt csinálta, valamint sofőrként is dolgozott. Hivatalos dokumentumok 
nélkül tartózkodik az országban, ezért etikai okokból jobbnak láttam csak betűvel jelölni őt. A szerző F-fel készült 
interjúja. Készült: 2014. október 10. Rómában. Ezután ld. interjú F. 



 176 

elmennek egy másik országba és ott kereskednek vagy tanulnak stb., ez már 2-3000 éve 

így van”403 

F története, életútja és az utazása a meglévő diaszpóra ellenére sem volt könnyű: 

dokumentumok nélkül az olasz CIE is fogva tartotta, ám erről nem szívesen beszélt. Amikor 

rákérdeztem, hogy ez a központ valóban rosszabb, mint a börtön, félreértette és azt hitte azt 

kérdezem, hogy volt-e már börtönben. Végül ő is megerősítette, hogy így van, miután 

megértette, hogy mire gondolok. F-nek a beilleszkedése sem tekinthető sikertörténetnek: a mai 

napig illegális utcai árusként dolgozik, amit az interjú elején be is ismert, de később 

ellentmondásba keveredett önmagával. Miután visszatértünk az illegális tartózkodásra, már azt 

mondta, hogy legálisan van az országban, mintha a szokásos mechanizmusok lépnének életbe 

és a bizalmatlanság erősebbé vált volna a szimpátiánál. Így én próbáltam tárgyilagos maradni, 

nem akartam meggyőzni vagy szembesíteni és nem is faggattam erről tovább, ami 

visszahallgatva az interjúkat hibás döntés volt. Érdemes lett volna a témára ismét visszatérni, 

tovább kérdezgetni. 

„Most legálisan vagyok itt és van tartózkodási engedélyem is. Már úgy jöttem, hogy 

volt munkaszerződésem.”404 

Jelenlegi munkája a különböző afrikai fa tárgyak, illetve hamisítvány táskák árusítása a turisták 

által látogatott helyen. Mindkét területen gyakori, hogy szubszaharai afrikai bevándorlók, így 

például szenegáliak vagy ghánaiak dolgoznak. Abban, hogy F sikeresen talált munkát (még ha 

illegálisan is) szintén nagy szerepe volt a szenegáli etnikai szigetnek. 

Az olaszokkal kapcsolatban neki is túlnyomórészt jó tapasztalatai vannak, befogadónak látja 

őket és az interjú során a közeli kapcsolatra utaló rokon kifejezést is használta.  

„Igen, szerintem Olaszország segít a bevándorlóknak. Illetve nagyban függ a személytől 

és annak a viselkedésétől, de ha jól élsz együtt velük, akkor nem lesz problémád. […] 

Igen, könnyű volt [beilleszkedni]. Már két vagy három hónap után elkezdtem olaszul 

beszélni, kommunikáltam az olasz ismerőseimmel. Így most már nem csak azt tudom 

mondani, hogy az olaszok a barátaim, hanem azt, hogy a rokonaim.”405 

                                                
403 Interjú F. 
404 Interjú F. 
405 Interjú F. 
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Rasszista támadásokban neki is volt már része, kezdetben erről sem akart nagyon beszélni, majd 

az interjú során újra és újra visszatért rá, láthatóan nagyon megviselik az ilyen jellegű 

tapasztalatai és annak ellenére, amit először állított, valószínűleg volt már benne része. 

„Rasszisták mindenhol vannak, nemcsak Olaszországban, hanem Afrikában is vagy 

Amerikában is. Mindenhol így van ez, mint ahogy mindenhol vannak jó emberek és 

rosszak, de én nem találkoztam vele itt Olaszországban.”406 

Az eXSnia működéséről ő is nagyon pozitívan beszélt, sokat köszönhet a központnak, nemcsak 

munkát, hanem támogatást, biztatást is kap a centrotól és az ott dolgozóktól. 

„Ez egy jó szervezet, segítenek neked, a bevándorlóknak, mindenkinek, akinek valami 

problémája van. Ha valami gondod van, ide tudsz jönni és megkérdezni, segítséget 

kérni. Közvetlenül tudsz beszélni az emberekkel.”407 

Az interjú ezen pontján ismét visszatért a rasszista támadásokra, amiről még korábban 

kérdeztem. Elmondta, hogy az mindenhol előfordul a világon. Miután megkérdeztem, hogy 

mire gondol elmondott egy korábbi példát, ami láthatóan nyomasztotta. Tehát korábbi 

válaszával ellentétben, miszerint nem találkozott Olaszországban rasszizmussal, most azt 

mondta, hogy ez létező jelenség. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az interjúalany nem 

szeret igazat mondani, vagy, hogy összevissza beszél, hanem láthatóan, ez egy olyan nehéz 

téma, amiről nem akar/tud beszélni. Nyomasztják a vele történtek, hiszen nagy valószínűség 

szerint nem az elmondott történet volt az első és egyetlen eset, amivel találkozott.  Ezután 

rögtön azt említette meg, hogy az eXSnia centro mennyire más hely, ott soha nem érezte magát 

kevesebbnek. 

„Előző nap én is itt voltam a fesztiválon, dolgoztam. Kijöttem egy kis szünetet tartani 

és leültem ott az egyik padra, hogy rágyújtsak. Egy hölgy is ott volt a fiával és a fiú 

odajött, hogy leüljön. A nő pedig azt mondta neki, hogy ne menj oda, francia és fekete. 

Ne menj hozzá közel, mert fekete. Akartam válaszolni, de nem tudtam mit is 

mondhatnék erre…[...]Itt [a centro socialéban – saját megjegyzés] különféle emberek 

vannak, de mindenki ugyanolyan, nincs különbségtétel. Nincs különbség aközött, hogy 
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valaki fehér vagy fekete, bevándorló vagy helyi lakos. Nincs megkülönböztetés, 

szétválasztás itt.”408 

 

Harmadik interjúmat szintén egy Afrikából, Bissau-Guineából érkezett bevándorlóval 

készítettem. Saydou409 története klasszikus utazástörténet, átszelte a kontinenst, majd bárkával 

a tengert. Az ő vándorlása az, amit az utóbbi időben bárki jól ismerhet a különféle híradásokból. 

Saydou 2005/2006-ban jött el otthonról és közel egy éven át vándorolt Afrikában, különféle 

alkalmi munkákból élt, míg végül 2010-ben megérkezett Olaszországba. Kivándorlásának a fő 

okai nem gazdaságiak, hanem politikaiak voltak: Bissau-Guineában 1998-tól polgárháború 

dúlt,410 amelynek áldozatául esett a katonaként dolgozó apja és a bátyja is. Édesanyja is meghalt 

egy járványban, így ketten maradtak a húgával, akit egy rokon elvitt Szenegálba. Saydou otthon 

maradt, vigyázni akart a család megmaradt értékeire. Az interjúban elhangzott koránál 

valószínűleg idősebb volt. 

„Egy lázadás volt az országomban, aztán háború lett. Az apám katona volt, de már 

kiöregedett és otthagyta a sereget. Bissau-Guineában mindig is voltak problémák […] 

amikor én 13 éves voltam, az apámat és az idősebb bátyámat megölték. Az anyám pedig 

nem sokkal később meghalt egy betegségben. Még kicsi voltam. [...] Volt egy 

nagyon-nagyon pici nővérem is, 3 vagy 4 éves volt ekkor. És jött egy idősebb női rokon, 

aki elvitte Szenegálba. [...] Ott maradtam, hogy figyeljek a teheneinkre. Aztán rájöttem, 

hogy nem tudok maradni és otthagytam a teheneket és elmentem egyedül Szenegálba. 

Nincs olyan messze.”411 

Ezzel megindult Saydou afrikai kálváriája: miután Szenegálban befejezte az iskolát és dolgozott 

is egy darabig, úgy döntött, hogy Európába jön egy jobb élet reményében. Ám előtte bejárta az 

egész kontinenst, mindenhol ideig-óráig maradt, alkalmi munkákból élt, míg végül eljutott 

Líbiába. Afrikai vándorútja, aminek végállomása Líbiába vezetett, jól bemutat egy afrikai 

migrációsútvonalat, annak nehézségeivel együtt. 

                                                
408 Interjú F. 
409 Saydou 32 éves, Bissau-Guineában született és nevelkedett, majd egy rövid ideig élt Szenegálban is. Az interjú 
2014. október 20-án Rómában készült. A továbbiakban interjú Saydou-val. 
410 Az okokról és a konfliktusról ld. részletesen Boubacar-Sid Barry–Edward G.E. Creppy–Estanislao Gaciutua–
Mario–Quentin Wodon (szerk.): Conflict, Livelihoods, and Poverty in Guinea-Bissau. World Bank Working Paper 
No. 88. Washington D.C. 2007. 
411 Részletek a szerző interjújából Saydou-val. Készült 2014 októberében Rómában. Innentől ld. Interjú Saydou. 
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„Először Maliba mentem busszal, ott három napot voltam. Aztán Burkinába, ott egy 

hetet voltam. Aztán Beninbe két hétre. […] Aztán átmentem Nigériába. Ott csak három 

napot voltam, amíg átutaztam az országon. Aztán Kamerunban utaztam bárkával, mivel 

nem voltak papírjaim. Kamerunban két hónapot voltam és dolgoztam is, mint biztonsági 

őr. Azután Csádba mentem két hónapra, ott ismét nem dolgoztam. Illetve egy úrnak 

segítettem vidéken a mezőgazdasági munkákban egy hónapon át. Feketén, 

természetesen. Ezután Líbiába utaztam, hét hónapot maradtam ott. Dolgoztam is, mint 

hegesztő. De Líbia nem volt jó.”412 

Saydou életében Líbia egy nagyon erős töréspontot jelentett. Az ország és az ott eltöltött idő 

igazi kontraszt a mostani olasz életéhez képest.  

„Nem szeretik a színünket. Nem akarnak feketéket látni és nagyon nem szeretik 

őket.”413 

Saydou először Kufrában, majd Bengáziban, végül a fővárosban dolgozott és más afrikaiakkal 

együtt lakott. Az interjú során annak az idegengyűlöletnek a tapasztalata, amivel ott találkozott, 

folyamatosan visszatért. Érezhető volt a szavaiból is, de ki is mondta, hogy nagyon félt Líbiában 

és nem értette, ha ő tisztességesen dolgozik, és nem csinál semmi bajt, akkor miért okoz 

problémát az ottléte. 

„Ott mi feketék mind egy család voltunk: kameruniak, nigériaiak stb. Mindenki. Mert 

Líbia ilyen, nem lehetett elválni egymástól. […] úgy kezeltek minket, mint az állatokat. 

Képzeld azt el, hogy elmész Afrikába, felszállsz egy buszra és elkezdenek illatosítót 

fújni, mert egy fehér van a buszon. Nézd, ez nem egy túl szép dolog! Így mentek ott a 

dolgok. És egy ilyen országban, ahol ilyenek vannak, hogyan tudsz élni?! Nem tudsz 

elmenni otthonról, nevetni, semmit sem tudsz csinálni. Mindig a lakásban vagy, mint 

egy börtönben. És még pénzt se tudtam hazaküldeni, mert nem volt útlevelem. Ha van 

útleveled, akkor egyszer-kétszer lehet pénzt küldeni.”414 

Saydou eredeti úti célja a kontinens volt, a többi afrikai ország csak kényszerpihenőt jelentett, 

végül a Líbiában történtek erősen hozzásegítették a döntés meghozatalához, hiszen ahogy ő is 

                                                
412 Interjú Saydou-val. 
413 Interjú Saydou-val. 
414 Interjú Saydou-val. 
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mondta, nem tudott tovább ott és úgy élni, inkább megpróbált Európába jönni egy jobb élet 

reményében.  

„Én pedig úgy gondoltam, hogy itt nem tudok tovább maradni. Hazatérni sem tudok az 

ott történtek miatt. Mert nem láthatom többé az apámat, anyámat, testvéremet. Oda sem 

tudok visszatérni. Ez meg itt börtön. Nem tudok így élni. El kell hagynom Afrikát. 

Normálisan akartam élni, nem így.”415 

Európába először Máltára érkezett, ahol hosszabb ideig fogva tartották, mivel illegálisan, 

papírok nélkül lépett be az országba. Miután kiengedték, félt, hogy visszatoloncolják Líbiába, 

ezért ismét bárkával és papírok nélkül hajózott át Szicíliába. Itt menekülttáborba került. 

„Két hónapot és tíz napot voltam táborban. Nagyon sok embert vittek vissza, de én nem 

akartam visszamenni, se Máltára, se sehova. Így megszöktem.”416 

Saydou utazása tipikus, a közelmúltból jól ismert történet, sokan egy bárkába bezsúfolódva 

próbáltak átjutni Európába embercsempészek segítségével. Interjúalanyom életének erről az 

epizódjáról nehezen és nem annyira szívesen beszélt, érezhető volt, hogy a traumát, amit a 

tengeren átkelés, illetve az embercsempészek jelentettek, még nem tudta feldolgozni. 

„Mert mindig féltem bent a házban. Nem tudtam így élni. Nem lehet. Volt egy barátom, 

aki mondta, hogy visznek át embereket Európába. Én meg azt mondtam, hogy rendben 

és elmentem hozzájuk, ők meg azt mondták, hogy 800 dollár. De ha nincs ennyid, nem 

visznek sehova. De nekem volt, mivel 5 hónapot dolgoztam. [...] A hajó nagyon kicsi 

és veszélyes volt. De ha nem tudsz máshogy élni csak félelemben [...] még ha nem is túl 

jó dolog a bárka, nem egy tengerjáró, de mi mást tehetne az ember. [...] Négy napot 

utaztunk egy kis bárkán összesen 27-en. Ha kinyújtottam oldalt a kezem simán beleért 

a vízbe, olyan kicsi volt.”417 

Saydou miután elhagyta Szicíliát Rosarnoba ment, az interjú során 2010 decemberét említette, 

de ez valószínűleg nyelvi tévedés volt, az események egy évvel korábban történtek. Ez a 

település a csizma déli részén, Calabria tartományban található, elsősorban mezőgazdaságból 

tartja fenn magát. Hatalmas narancsültetvények vannak a vidéken, amit főként feketén, 

irreguláris bevándorlók művelnek. Rosarno volt az olasz bevándorláspolitikának az első nagy 
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hangot kiváltó „fiaskója”, a problémák első komoly kiütközésének a helyszíne. 2010 

januárjában súlyos zavargások törtek ki a helyi és afrikai lakosság között,418 Saydou is ott volt 

az eseményeken, bár azt mondta, hogy ő tevőlegesen semmiben sem vett részt. Mindenesetre 

láthatóan ismeri a rosarnoi eseményeket, bár olykor kicsit zavaros a történetvezetése, sokszor 

beszélt E/3. személyben. Ennek lehet nyelvi oka is, egyszerűen rosszul ragozta az igéket vagy 

pszichológiai magyarázata, eltávolítja magát a rossz emlékektől, érzésektől. Az is elképzelhető, 

hogy nem akarta elmondani a szerepét az eseményekben és még mindig félt az esetleges 

következményektől. Az mindenesetre egyértelmű, hogy ő is ott volt, az viszont nem világos, 

hogy pontosan milyen szerepet is játszott ezekben a történésekben. Az interjú alatt érezhető 

volt, hogy nem akart erről beszélni.  

„A földeken dolgoztam, feketén, 25 euróért naponta. És kemény munka volt, de munka 

nélkül nem tudok élni. Aztán január 7-én, ami csütörtök volt, három afrikai srác az utcán 

ment, mert tüntetések voltak, elégedetlenek voltak […] fehérek a feketék ellen, feketék 

az olaszok ellen. Csütörtökön és pénteken is, mindennap megbénítottuk az utca 

forgalmát. De mindenkit átengedtek, nem bántottak senkit és nem igaz, hogy a gyerekek 

nem tudtak iskolába menni. Ők meg bántottak minket. Három napig tartott ez a 

dolog.”419 

A rosarnoi események után Saydou is Rómába került, a központi pályaudvarra érkezett, nem 

volt hol laknia, dolgoznia. Mindenfajta kapcsolat és segítség nélkül, januárban, több mint egy 

hónapig a Termini pályaudvar oldalában lakott.  

„A feketéket meg elvitték vonattal, nem fizettek semmit [nem fizették ki az elmaradt 

béreket, ami az egyik oka volt az afrikaiak elégedetlenségének – saját megjegyzés]. 

Mindenki mehetett arra, amerre akart. Így jöttem Rómába. A Terminibe érkeztem meg 

és nem volt senkivel sem kapcsolatom, senkivel. Így 1 hónapot és 11 napot aludtam kint 

a Termini oldalában. Hideg volt, esett, semmi kapcsolatom nem volt itt.”420 

                                                
418 Ld. részletesen a 4. fejezetben, valamint Fürjész Judit: Utcai harcok Olaszországban. Kitekintő. 
 http://kitekinto.hu/europa/2010/01/09/puskaval_lttek_rajuk_botokkal_vertek_ket/#.VO9VUvmG8_a  
(Letöltés: 2015. február 25.), valamint Southern Italian town world's 'only white town' after ethnic cleansing. The 
Guardian, http://www.theguardian.com/world/2010/jan/11/italy-rosarno-violence-immigrants (Letöltés: 2019. 
február 28.) 
419 Interjú Saydou-val. 
420 Interjú Saydou-val. 
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A Saydouval készült interjú a centro sociale egy újabb fontos tevékenységére világított rá. 

Ugyanis nemcsak nyelviskolákat, parkokat és különböző közösségi tereket tartanak fenn, 

hanem ha szükséges, akut segítséget is nyújtanak a bevándorlóknak. Mindez jelentheti a jogi 

segítségnyújtást, a tájékoztatást vagy akár az elszállásolást is. Saydou esetében is ez történt, az 

eXSnia ügyvédje segített neki munkát szerezni és amíg nem talált szállást a közösségi tér egyik 

épületében lakott. Igaz, hogy ezekben az elhagyott gyárépületekben nincs fűtés, de legalább 

tető került a feje fölé. Az eseményeknek pozitív hatása lett Saydou életére, azóta sikerült 

megkapnia a tartózkodási engedélyt és így már teljesen legálisan tartózkodik Olaszországban.  

„Aztán az eXSnia segített, ide jöttem, beszéltem velük és segítettek. Itt aludtam, mert 

nem volt hova mennem. De már, amikor megérkeztem elkezdtem munkát keresni, de 

nem találtam semmit és el akartam menni vidékre feketén dolgozni. Aztán az egyik 

barátom, akivel a Termininél aludtunk, azt mondta, hogy jöjjek ide, mert itt van egy 

csomó ember, aki tud nekem segíteni. Segítenek dokumentumokat készíteni, ilyesmi. 

Aztán beszéltem a centro ügyvédjével is, el kellett mondanom az összes adatomat, 

nevemet, születési helyemet…stb. Így végül itt aludhattam. Két évig laktam itt a 

központban. Aztán lassan találtam munkát is. Az ügyvéd is segített munkát találni […] 

most már egy éve legálisan vagyok itt.”421 

A centro segítségével a megpróbáltatásainak jó vége lett, ezt önmagában, csupán az állam által 

biztosított lehetőségekkel, amely ez esetben a probléma minél gyorsabb szőnyeg alá söprését 

jelentette, nem érte volna el. 

„Igen, rengeteget segítettek, hogy itt lakhattam, segítettek dokumentumot szerezni, 

mikor problémám volt a hivatalos ügyekkel akkor is. Rengeteget köszönhetek nekik.”422 

Emellett Saydou is jár a nyelviskolába, bár ma már nagyon jól beszél olaszul, de az ő 

integrációjában is kiemelt fontosságú volt a központ nyelvtanulást segítő munkája. Ő is azt 

hangsúlyozza, hogy ez messze túlmutat egy átlagos nyelviskolán, igazi közösségteremtő 

funkciója van. 

„Nagyon ügyesek, rengeteget segítettek nekem. Mikor ide kerültem én semmit sem 

beszéltem olaszul, megtanítottak olaszul írni, beszélni és nagyon sokat segítettek. Mikor 

először mentem boltba akkor nagyon szégyelltem megszólalni, most már nem annyira. 
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Nagyon jók az órák, sokszor főzünk együtt, összejöveteleket tartunk, táncolunk, mint 

egy család. Mikor valakinek valamire szüksége van, akkor szól a másiknak. Az 

egyesület segített nekem a munkakeresésben is, a mostani munkámat is ők találták. És 

itt mindenki egyenlő. Korábban olyan munkám volt, hogy mindig el kellett mennem a 

városból, mert vidéken dolgoztam, aztán visszajöttem Rómába és ügyeket intéztem. 

Jöttem és mentem hetente. Most már két éve itt dolgozom a városban.”423 

A végleteket is megélő olaszországi tartózkodás után kíváncsi voltam, mit gondol az olaszokról 

és az országról. Válasza nem lepett meg, másik két interjúalanyomtól is majdnem szó szerint 

ezt a feleletet kaptam. Saydou Líbiában és Olaszországban is találkozott rasszista indíttatású 

támadásokkal, mégse gondolja azt, hogy az országban mindenki idegengyűlölő lenne.  

„Az egész világon így van, nemcsak Olaszországban: van, aki jó és van, aki rossz. De 

én ezt a dolgot tudom. Afrikában is így van, vannak rasszisták, nemcsak Európában 

vagy Amerikában és antirasszisták is. De én itt jól vagyok, jól élek, ezért szeretek itt 

lenni. Akit nem kedvelek, azt elkerülöm. [...] Itt maradok, van munkám, ha nem lesz, 

akkor igen, lehet, hogy elmegyek egy másik városba.”424 
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VII. KUTATÓI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZIS-VIZSGÁLAT ÉS 
KONKLÚZIÓ 
 
A disszertációmban empirikus kutatásokkal és a témában releváns szakirodalmak segítségével 

azt vizsgáltam, hogy Olaszországban az utóbbi 10 év migráció trendjeinek köszönhetően 

milyen folyamatok zajlottak, ezek hogyan hatottak az ország bevándorlás politikájára és milyen 

civil válaszlépéseket indukáltak. A dolgozat fontos célja volt a lokális kezdeményezések 

lencséjén keresztül is megvizsgálni az Olaszországot érintő migrációt és ezáltal is 

kihangsúlyozni az integráció fontosságát. A doktori dolgozat új fókuszt kívánt adni a témának, 

alátámasztva azt a gondolatot, hogy a globális problémák kezelése során a lokális szintnek 

elévülhetetlenül fontos szerepe van. A helyi kezdeményezések szűrőjén keresztüli 

vizsgálódások a migrációkutatásban új, eddig kevésbé jellemző perspektívákat tár(hat)nak fel. 

Kvalitatív terepkutatásokkal, főként interjúkkal és megfigyeléssel, valamint szakirodalmi 

elemzésekkel igyekeztem megerősíteni vagy éppen cáfolni az általam felállított és a dolgozat 

elején ismertetett hipotéziseket. Jelen fejezetben ezeket vizsgálom meg, megválaszolva a 

kutatói kérdéseimet is. 

 

VII.1. Válaszok a kutatói kérdésekre és hipotézis-vizsgálat 
 

• Ha a doktori kutatás kapcsán feltett kutatói kérdések közül az integráció 

migrációelméleti kontextusba illeszthetőségét vizsgáljuk meg, akkor egyrészről elmondhatjuk, 

hogy a migráció komplex jelenségét több szempont mentén is lehet csoportosítani. Alapvetően 

beszélhetünk olyan elméletekről, amelyek a vándorlás okait vizsgálják és olyanokról, amelyek 

a beilleszkedés különböző lehetőségeit veszik sorra. Az első csoportba tartozó elméletek egy 

része a migrációt kiváltó okokat, míg mások a bevándorlás folyamatszerű aspektusát vizsgálják. 

Az integrációelméletek a migrációelméletek között arra a kérdésre keresik a választ, hogy a 

beilleszkedés hogyan, milyen módon valósulhat meg. Az egyes koncepciók széles skálán 

mozognak a teljes asszimilációtól, a melting poton, a multikulturális társadalmon keresztül 

egészen az izolációig terjed. Az, hogy melyiket tartják a leginkább ideálisnak országonként és 

korszakonként eltérő lehet, az utóbbi időben általánosságban az mondható el, hogy egyre több 

elmélet mutat a neoasszimiláció felé.    

• Olaszországot a 2000-es évektől kezdődően egyre erősebb bevándorlási tendencia 

jellemezte, amely 2014-től vált igazán problematikussá. Az ezt megelőző időszakban is voltak, 
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különböző eseményekhez köthető periódusok, amikor a bevándorlók száma változott és 

jelentősen megnőtt: ilyen az 1990-es években az albán bevándorlás vagy 2007 után a románok 

nagyarányú migrációja vagy 2011 utáni időszak, amikor a nemzetközi beavatkozás révén 

megbukik a Kadhafi-rendszer és Líbia megszűnik önálló államként funkcionálni, ezzel pedig 

Olaszország elveszíti addigi „védőhálóját” a migráció feltartóztatásában. Azonban a 

bevándorlás szempontjából – ahogy feltételeztem – 2014 és 2017 júniusa közti időszak a 

leginkább kritikus, ekkor az ENSZ adatai szerint425 a tengeren érkezők száma, több mint 

624 000 fő, amely rekord adatnak számít: ebben a rövid periódusban annyian érkeztek, mint az 

elmúlt húsz évben összesen.426 Az olasz migrációs trendek 2017-től ismét változtak, többek 

között a különböző kormányzati intézkedéseknek köszönhetően (pl. Minniti-Orlando törvény, 

Civil kódex), csökkent az ország felé irányuló vándorlás. 

• A politikai válaszlépések részben korreláltak a migrációs trendekkel, de nem voltak 

előremutatóak: az értekezés III. fejezetében felvázolt tendenciákból egyértelműen 

kirajzolódnak a politikának a migráció kezelésére tett kísérletei, amelyek – hipotézisemnek 

megfelelően – elsősorban az irreguláris bevándorlás csökkentését, országon kívüli 

feltartóztatását és a már ott lévők jogi helyzetének rendezését célozták meg, nem átgondolt 

stratégia mentén születtek, hanem általában a különböző eseményekre adott gyors, vészhelyzeti 

válaszreakciókként. A migrációs politika elemzése során azt láthattuk, hogy Nyugat-Európa 

többi államához képest későn született meg az első átfogó, a bevándorlást kezelni kívánó 

törvény (1990) és a normaalkotás során hol szigorodó, hol enyhülő szakaszok váltották 

egymást, amelyek a szélsőségektől sem voltak mentesek, míg az integrációs kérdések gyakorta 

háttérbe szorultak. A kezdetektől fogva a törvények jellemzője volt a folyamatos amnesztia 

hirdetése, így az irregulárisan ott tartózkodók törvényes dokumentumokhoz juthattak, 

azonban a jogi helyzet rendezése közel sem elégséges eleme, csupán egy lépcsőfoka az 

integrációnak.  

• Ahhoz, hogy a migráció kapcsán felmerülő kockázatokat csökkenteni lehessen, 

szükséges a bevándorlók beilleszkedését segíteni: arról, hogy ez milyen mértékben és módon 

valósuljon meg, eltérnek a vélemények, de bizonyos alapjairól (pl. nyelvismeret, érzékenyítő, 

valamint társadalmi felemelkedést segítő programok) nem lehet lemondani. A 

bevándorláspolitika az inklúziót segítő, hosszú távú stratégia nélkül a társadalmi problémák 

és társadalmi feszültségek megjelenéséhez, megerősödéséhez és elmélyüléséhez vezet, ezért 

                                                
425 https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205 (Letöltés: 2019.augusztus 2.) 
426 Tanács-Mandák: i.m. 5. o. 
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szükségszerű integrációs politikáról is gondolkodni a bevándorláspolitika megalkotása 

során. A beilleszkedési folyamatban a befogadórendszer, mint az állami integráció egyik 

bástyája, fontos szerepet tölthetne be, mivel elméletben egy jól strukturált szisztémával 

rendelkezik. Azonban a gyakorlatban a befogadóközpontok túlzsúfoltak, a bevándorlók 

elosztása gyakorta eseti, a központok infrastruktúrája nem megfelelő, a rendszert ellentétes 

politikai érdekek szövik át, miközben erős korrupció és a bevándorlást csupán üzletnek tekintő 

profitorientált és sokszor nem törvényes attitűd lengi át. E jellemzők pedig mind az integráció 

hatékonyságát gyengítik. 

• A migráció kezelését illetően az utóbbi pár évben a társadalom és a politikai szint 

közötti távolság csökkent, és több ponton közelítés vagy egyetértés volt tapasztalható. 

Azonban ez nem a bevándorláspolitika sikerének volt köszönhető, hanem pontosan 

ellenkezőleg: az igazán hatékony megoldások hiányának. A politika többnyire az események 

után ment, felületi kezelést, tűzoltást, az aktuális problémák gyors rendezését célozta meg, 

miközben a már Olaszországban lévő bevándorlók is egyre több feszültséget okoztak. 

Megfelelő integrációs politika hiányában egyre többen kerültek teljesen kilátástalan 

helyzetbe, a társadalmi felemelkedés és beilleszkedés lehetősége nélkül. Eközben természetes 

folyamatként jelentkezett a társadalom egy részének a radikalizálódása, amit bizonyos 

politikai pártok, más égető kérdésekkel karöltve, sikeresen fel tudtak használni politikai céljaik 

eléréséhez. A migrációs politika hiányosságait egyre több, nagy vihart kavaró esemény 

jelezte, tovább növelve a már így is erőteljesen jelenlévő társadalmi elégedetlenséget. 

• Ha a bevándorlók, olaszok és a politika kapcsolatát vizsgáljuk, akkor a civil szervezetek 

empirikus vizsgálata alapján, azt mondhatjuk, hogy egyfajta köztes állapotról van szó az 

asszimiláció és a kirekesztés két végpontja között. A dolgozat IV. fejezetében, a társadalmi 

percepciók során ismertetett statisztikai adatok cáfolták azt a feltételezést, hogy az olaszok 

nyitott, toleráns és alapvetően befogadó társadalomban élnek. Az utóbbi öt évben nagyot 

változott a bevándorlással kapcsolatos társadalmi percepció, utat engedve az elutasító és jóval 

szélsőségesebb nézeteknek. Ugyanakkor a lokális tapasztalatok árnyalják ezt a képet, hiszen 

számos, a migrációt kezelni kívánó szervezet létezik és működik aktívan: a hivatalos civil 

szervezetek listáján 797 a bevándorlók integrációjáért (is) dolgozó és 1413 migránsok alapította 

civil szervezet található, amelyek között a beilleszkedés megkönnyítésével foglalkozók is 

vannak. Ezeken kívül léteznek még olyan szervezetek, amelyek a migráció egy-egy kényesebb 

aspektusával foglalkoznak, ezek ún. második szekcióba tartoznak, valamint beszélhetünk nem 

regisztrált alulról szerveződő kezdeményezésekről is, mint amilyen az eXSnia centro sociale. 

A nagyszámú civil szervezeti réteg arra enged következtetni, hogy a migráció egy olyan ügy, 
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amely sürgető megoldásokat kíván és amely az olasz társadalmat érdekli, méghozzá az 

integráció szemszögéből is. A szervezetek munkájában, programjaikban nemcsak önkénteseik 

vagy a velük szimpatizálók, hanem szélesebb közönség is részt vesz. Az olasz politikai kultúra 

elemei, a lokalizmusa, a participáció, a helyi ügyekért való elköteleződés következtében az 

adott kerületben lakók érdekeltek a helyben működő civil szervezet munkájában. Ha egy helyi 

ügy az ott élők számára is fontos, érdeklődésre tart számot, akkor képesek megmozdulni, részt 

venni, amit jól mutat a Prenestina kerületben működő eXSnia centro esettanulmánya, amelyben 

több példát is láthattunk az egy-egy ügy kapcsán megjelenő a széleskörű helyi összefogásra (pl. 

a tó ügyéért vagy a nyári egyetemek kapcsán).  

• A sokrétű programok, amelyek a kölcsönösségen, mediáción és érzékenyítésen 

alapulnak, a társadalom széles körét szólítják meg, nemcsak azokat, akik támogatóak a 

bevándorlás ügyében. Ahogy az empirikus kutatásaimból, az interjúkból is kiderült, az 

integrációs kérdésekkel a már működő és a kifejezetten e célból létrejövő szervezetek is 

elkezdtek foglalkozni, hogy a lehető legelemibb szinten, helyben kezeljék a problémákat és a 

beilleszkedést lehetővé tevő strukturált programokat nyújtsanak komplex vagy egy-egy 

speciális területre fókuszálva. A vizsgált civil szervezeteket aszerint is lehet csoportosítani, 

hogy teljesen laikus vagy pedig valamifajta egyházi támogatással dolgoznak. A civil 

kezdeményezéseket aszerint is fel lehet osztani, hogy hivatalosan regisztráltak-e a 

minisztériumi adatbázisban vagy sem, illetve hogy bevándorlók által alapítottak-e vagy éppen 

ellenkezőleg.  

• A civil szférával kapcsolatban megfogalmaztam azt a kutatói kérdést is, hogy sikeresek 

lehetnek-e a hiányzó integrációs politika pótlása vagy legalább ellensúlyozása terén. E 

kapcsán néhány megállapítást fontos kiemelni, amelyek alátámasztják hipotézisemet a 

beilleszkedési folyamatokban betöltött szerepükről. Ezen szervezetek a társadalom köréből 

nőnek ki, mélyen gyökereznek az olasz politikai kultúrában, ott vannak az emberek között és 

testközelből tapasztalják a problémákat, így segíthetnek az előítéletek, a xenofóbia 

leépítésében és jelentős közösségformáló erővel rendelkeznek. Olyan képzéseket, programokat 

nyújtanak, amelyek elemi lépései a sikeres integrációnak, ezzel pedig mintát, utat 

mutathatnak, valamint nyomást gyakorolhatnak a kormányzat felé: az illegális bevándorlás 

bűncselekményként kezelése nem oldja meg a problémákat, akik már az országban vannak, 

azokat meg kell próbálni a közösség hasznos tagjaivá tenni. 

• Mivel a civil szervezetek alulról szerveződnek, a társadalom szövetéből nőnek ki, más 

aspektusból is látnak fontos szociális problémákat. Gyorsabban és hatékonyabban felismerik, 

hogy a bevándorlók integrációjának sikertelensége, marginalizációjuk nem magyarázható 
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csupán egyéni okokkal (mert például nincs elég motiváció, nem tanulja meg a nyelvet, nem 

alkalmazkodik a bevándorló stb.), hanem a társadalmi környezetnek is legalább ugyanekkora 

felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy milyen körülményeket teremt (a komplex integrációs 

programokkal, érzékenyítő foglalkozásokkal, diszkrimináció csökkentésével stb.). Ebből 

kifolyólag nem csak az egyén oldaláról sürget megoldást, nem csak a bevándorlót kívánja a 

struktúrához igazítani, hanem rendszerkritikát és több dimenziós megoldásokat kínál.427 

• A lokális szinten megvalósuló programok pozitív tapasztalatokat és egyúttal 

hátrányokat is hordozhatnak, hiszen ha például kevés pénzből minimálisan tudnak projekteket 

megvalósítani, akkor tevékenységük is csak kis körre fog kiterjedni. Ezért is fontos néhány 

centro sociale azon törekvése, hogy munkatársaik a helyi politikai életbe, akár képviselőként is 

bekerüljenek (ahogy az például legutóbb 2018-ban Róma Garbatella negyedében történt). 

Mindez pedig magában hordozhatja azt, hogy ezek a helyi, civil akciótervek (attivismo civico) 

az adott kerületben jó gyakorlattal szolgálhatnak és programokat inspirálhatnak, tovább 

fejlődve pedig bekerülhetnek egy állami szintű bevándorláspolitikába. A központok olyan 

mikroszintű tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek rávilágíthatnak a migrációs politika 

hiányzó, nem működő vagy nem megfelelően működő elemeire és kijelölhetik a szükséges 

irányokat. Összességében egy empirikus tapasztalatokon nyugvó politikai stratégia 

kidolgozása, olyan jó gyakorlatokkal szolgálhat, amely nemcsak a bevándorlók, hanem a 

leszakadó társadalmi csoportok integrációjában is segíthet. 

• A centro sociale különlegesen illeszkedik a civil szervezetek sorába, egy olyan egyedi, 

olasz képződmény, amely az 1970-es évek óta szinte változatlanul működik, csak a politikai 

ideológiai elköteleződése szelídült meg. A centrok több okból is egyediek: egyrészt foglalt 

épületekben jöttek létre, így sok közülük a mai napig jogilag illegális, másrészt teljesen 

önfenntartóak és önfinanszírozóak, amelyekhez egy erős politikai és kulturális aktivitás is 

társul. A központok lokálisan, nagyvárosok egy-egy kerületeiben üzemelnek, ahol mindig az 

adott kerület fejlesztése, az esetleges problémák megoldása a cél. Ezek a szerveződések 

eredetileg nem is a migráció kezelése miatt alakultak, azonban a 1990-es és 2000-es évektől, 

ahogy a bevándorlás egyre több problémát okozott, reagáltak a kihívásra és elkezdtek 

különböző szintű integrációval foglalkozni, amelynek a legelemibb része a népiskola 

kereteiben működő nyelv- és kultúratanfolyam. Jelentőségük pedig pont abban, áll, hogy a 

                                                
427 Vö. Vincent Lyon-Callo hajléktalanokról készült esettanulmányával, mely sok analógiát mutat. Vincent Lyon-
Callo: Inequality, poverty, and neoliberal governance: Activist ethnography in the homeless sheltering industry. 
UTP Higher Education, Toronto, 2008. Valamint Udvarhelyi Éva Tessza: Az „Utca Emberétől” a „Város 
Mindenkiéig.” Lakhatási jogok, önszerveződés és aktivista antropológia. Néprajzi Látóhatár, 19. évf. 2. szám, 
2010. 44-63. o. 
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problémák forrásához közel tevékenykednek, állami és önkormányzati támogatások nélkül, 

ami ebben az esetben inkább előnnyel jár: megadja számukra a szabadságot, nem kell a 

bürokratikus inerciával számolniuk. Ebből következőleg nem kell kompromisszumokat 

kötniük (például azért, hogy támogatáshoz jussanak) vagy ha mégis kell, jóval kisebb 

mértékben, helyette rugalmasan és gyorsan tudnak reagálni a felmerülő különböző 

kihívásokra, adaptív kezelési stratégiákat nyújtva. Ez a flexibilitás és lokalizmus teszi őket a 

migráció kezelésének szempontjából elemi fontosságúvá: olyan tapasztalatokkal is 

rendelkeznek, amelyek a még oly fontos civil szervezeti réteg közül is kiemelik őket. A 

mindenkori helyi és állami politikának és a tudományos kutatásnak is pont ezért megfontolandó 

e jelenséggel mélyrehatóbban foglalkozni.  

  

VII.2. Jövőbeli kutatási irányok 
 
Az olasz migrációs helyzet komplex folyamat, amelynek sokrétű elemeit és alakító tényezőit 

jelen doktori disszertáció igyekezett számba venni, amellett, hogy a fókusz elsősorban a civil 

szférán és annak egy unikális elemén, a centro sociale jelenségén volt. A kutatások egyik fő 

kérdését, az integráció migrációpolitikában betöltött fontos szerepét empirikus kutatásokkal 

támasztottam alá és példákkal illusztráltam, hogy milyen kölcsönhatásokat indít el, ha a 

beilleszkedési politika nem megfelelő. 

A kutatásnak sikerült feloldania azt az ellentmondást is, hogy bár a társadalom elfogadó- 

és befogadóképessége jelentően csökkent az utóbbi időszakban, eközben mégis jelentős civil 

szervezeti réteg foglalkozik a bevándorlók integrációjával. Ennek a szférának a bemutatása, 

kiterjedtsége okán, még a vizsgált városban, Rómában sem lehetett teljes. 

Ami a disszertáció megírása során többször nehézségeket okozott, vagyis a téma 

szerteágazósága, az a jövőbeli kutatások előnyévé tud válni, hiszen sokrétű lehetőségeket rejt 

magában, különböző irányba mutató elemekkel és új kutatási területek kijelölésével. Tervezett 

későbbi vizsgálódásaim fókuszában továbbra is a centro sociale áll, melynek feltérképezését 

szeretném folytatni és több Rómán kívüli központtal kiegészíteni. A kutatás módszerének 

ezután is az értekezésben ismertetett, kvalitatív terepkutatást, elsősorban interjút látom a 

leginkább célravezetőnek, amelyet – ha lehetőségem adódik rá – szeretnék kiegészíteni 

felméréses vizsgálattal is, mivel ez eleddig anyagi és időbeli korlátok miatt nem valósulhatott 

meg.  

 A migrációhoz kapcsolódóan a civil szervezetek tevékenységének a vizsgálata egy olyan 

területe a kutatásnak, amely külföldön is kevésbé ismert, itthon pedig szinte egyáltalán nem 
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vizsgált része a témának. Kutatásomat szeretném ezirányban is tovább folytatni és kiterjeszteni 

egy izgalmas, új területre az egyházi hátterű civil szervezetek feltérképezésére. Ehhez 

kapcsolódóan tudományos érdeklődésre tarthat számot az egyház szerepvállalásának mélyebb 

vizsgálata: hogyan viszonyul a témához, milyen típusú civil kezdeményezései léteznek. Ennek 

első lépései a disszertációban is bemutatásra kerültek, a tipológia-kísérlet fontos szempontja 

volt a római szervezetek összegyűjtése, illetve pár példán keresztüli bemutatása. Mindez tehát 

megfelelő alapot szolgáltathat a későbbi vizsgálódás kiterjesztéséhez. 

 Egy távolabbi kutatási irány a bevándorlókkal készített interjúim kapcsán fogalmazódott 

meg bennem: a vándorlástörténetek és identitásváltozások vizsgálata. A migráció minden 

ember életében komoly fordulópont, változás az egyének életútjában, amely formálja, alakítja 

és olykor teljesen meg is változtatja a korábbi identitást. A centro diákjai nem régóta élnek 

Olaszországban, de a migráció mindannyiuk életét így vagy úgy megváltoztatta. Érdekes lenne 

ennek a közelebbi vizsgálata, nagyobb mintára kiterjesztése és összehasonlítása olyanokéval, 

akik korábbi hullámban érkeztek az országba vagy olyanokéval, akik másodgenerációs 

bevándorlók.  

 
Kézirat lezárásának időpontja: 2019. augusztus 31. 
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https://video.panorama.it/news-video/nel-ghetto-di-via-cupa-dove-400-migranti-dormono-in-

strada/ (Letöltés: 2018. december 3.) 

 

Pólyi Csaba és Tarrósy István a Gazdasági Rádióban. http://gazdasagiradio.hu/vendeg/73678/ 

(Letöltés: 2015.január 25.) 

 

Ponte Galeria, Róma 

https://vimeo.com/70425353 (Letöltés: 2019. március 29.) 

 

Roma: in piazza per difendere il lago urbanodalla privatizazzione. La Reppublica. 

http://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-in-piazza-per-difendere-il-lago-urbano-dalla-

privatizzazione/163826/162317 (Letöltés: 2019. február 15.) 

 

Róma: Nem ül el a kilakoltatási botrány. EuroNews. 

https://hu.euronews.com/2017/08/27/roma-nem-ul-el-a-kilakoltatasi-botrany-menekultek-

hazfoglalok (Letöltés: 2018. december 3.) 
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MELLÉKLETEK 

1. Melléklet 

Gyakran használt rövidítések, idegen szavak jegyzéke 
 
assemblea di gestione – közgyűlés 

Cara – Centro di Accoglenzia per Richiedenti Asilio, Menedékkérők Befogadóközpontja  

carta di soggiorno – hosszú távú tartózkodási engedély 

CAS – Centro Accoglienza Straordinaria, Rendkívüli Befogadóközpont 

CDA – Centro di Accoglenzia, Befogadóközpont 

centro sociale – közösségi tér, szociális központ 

cittadinanza – állampolgárság 

CIE – Centro di Identificazione ed Espuslione, Azonosítási és Kitoloncolási Központ 

CPR – Centri di Permanenza per i Rimpatri 

CPSA – Centro di Primo Soccorso e Accoglenzia, Elsősegély és az Első Befogadóközpont 

CSA – centro sociale autogestito, önfenntartó szociális központ 

CSO – centro sociale occupato, foglalt szociális központ 

CSOA – centro sociale occupato autogestito, foglalt önfenntartó szociális központ 

CSOA eXsnia Viscosa – Centro Sociale Occupato Autogestito ExSnia Viscosa, Önfenntartó 

Foglalt Közösségi Tér ExSnia Viscosa 

DIA – Direzione Investigativa Antimafia, Maffiaellenes Nyomozó Igazgatóság  

extracomunitario – Európai Unión kívüli lakos 

Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo – Nemzeti alap a menekült politikákért 

és ellátásokért 

Fratelli d’Italia – Olaszország Fivérei párt 

FRONTEX – Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

Global Slavery Index – Globális Rabszolgasági Index  

il business dell’ accoglienza – „befogadás-üzlet” 

il business dell’ immigrazione – „bevándorlás-üzlet” 

ILO – Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
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immigrati – bevándorlók 

ius sanguinis – a vérségi elv, amely alapján jár az állampolgárság (Olaszországban) 

ius soli – területi elv alapján kapják az állampolgárságot (Magyarországon) 

M5S – Movimento 5 Stelle, Öt Csillag Mozgalom 

Mare Nostrum – olasz katonai-humanitárius program 

’Ndrangheta – a calabriai maffia 

OIM – Nemzetközi Migrációs Szervezet 

PD – Partito Democratico, Demokrata Párt 

permesso di soggiorno – tartózkodási engedély 

SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 

stranieri non accompagnati, Nemzetközi Védelemben Részesülők és Kísérő Nélküli Kiskorúak 

Védelmi Rendszere 

spazio – tér 

SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati,  

Squat – foglalt ház 

Triton – az EU Földközi-tengeri missziója 

UNHCR – az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 

vucumprà – színes bőrű alkalmi árus, zugárus 

WASPM – white anglo-saxon protestant male, fehér angolszász protestáns férfi kultúra 
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2. Melléklet 

Táblázatok, ábrák és képek jegyzéke 
 

 
1. táblázat A kutatás során használt módszertan összefoglaló táblázata 

2. táblázat A migrációelméletek összefoglaló táblázata 

3. táblázat A top 10 olaszországi bevándorló közösség kibocsátó ország szerint 2010-2018 

között 

4. táblázat A migráció főbb törvényi szabályozásainak és rendeleteinek összefoglaló 

táblázata (1986-2019) 

5. táblázat A névgenerátor eredményeinek rögzítésére használt táblázat egy példán 

keresztül illusztrálva 

 

1. ábra  A politikai pártok legfontosabb nézetei a migrációval kapcsolatban 

2. ábra  Az Olaszországba történő bevándorlás éves összszámai (1983-2018), valamint 

a tengeren érkezettek száma (x1000) 2002-től 

3. ábra A 15 leggyakoribb Rómában élő bevándorló nemzetisége az 

összlakosságszámához viszonyítva százalékban (2017) 

4. ábra A 15 leggyakoribb nemzetiség az Olaszországban élő bevándorlók 

összlakosságszámához viszonyítva százalékban (2017) 

5. ábra A Rómában tartózkodási engedéllyel élők aránya a római összlakossághoz 

viszonyítva (2018) 

6. ábra A bevándorlók és a fogvatartott bevándorlók létszámának a változása 2008 és 

2018 között 

7. ábra  A legfontosabbnak tartott nemzeti érdekek változásai 2013 és 2017 között a 

Sienai Egyetem Politikai és Társadalmi Elemzések Laboratóriumának a kérdőíve 

alapján 

8. ábra A migráció és a vele kapcsolatos problémák sematikus folyamatábrán.  

9. ábra A kapcsolatháló-elemzés célja 

10.  ábra Kapcsolatháló 
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11. ábra Az egyes kerületekben a nyelviskolák száma és az ott tanuló diákok létszáma a 

Scuole Migranti alapján 

12. ábra Térkép a római centro socialék elhelyezkedésről 

 

1. kép Claudio Calia: Piccolo Atlante Storico Geografico dei Centri Sociali Italiani. 44. o. 

2. kép Caludio Calia: i.m. 78. o. 

3. kép Az eXSnia és bejárata a Prenestina út felől, Saját fotó, Róma, 2017. 

4. kép Parco delle Energie, Saját fotó, Róma, 2017. 

5. kép Az eXSnia belső udvara, Saját fotó, Róma, 2016. 

6. kép Az eXSnia centro nyelviskolájának a bejárata, Saját fotó, Róma, 2016. 

7. Az ingyenes nyelvi kurzus plakátja 2014-ben. Saját fotó, Róma, 2014. 

8. kép Logos fesztivál plakátja, eXSnia. Saját fotó, Róma, 2014. 

9. kép Logos fesztivál kerekasztal-beszélgetés az eXSnia udvarában két olasz 

filmszínésszel. Saját fotó, Róma, 2014. 
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3. Melléklet 

Interjúk, beszélgetések 
 

Személy Foglalkozás Időpont Esemény/Intézmény 
Helyszín 

1. Bruna 
Iacopino újságíró, önkéntes 2014.10.01. CSOA eXSnia 

Róma 
2. Dumindika háztartási 

alkalmazott 2014.10.06. CSOA eXSnia 
Róma 

3. F alkalmi árus 2014.10.10. CSOA eXSnia 
Róma 

4. Marta 
Bellingreri 

önkéntes, tolmács, 
író 2014.10.11. 

Festa della Parola eseményen 
CSOA eXSnia 

Róma 
5. Saydou ipari dolgozó 2014.10.20. CSOA eXSnia 

Róma 
 

6. J atya pap, kánonjogász 2016.05.12. Università Pontifica Gregoriana 
Vatikán/Róma 

7. Usman diák 2016.05.23. CSOA eXSnia 
 

8. Ixchel diák 2016.06.07. 
Università La Sapienza 

CSOA eXSnia 
Róma 

 
9. 

Gabriella 
Guido aktivista, szóvivő 2016.06.23. LasciateCIEntrare civil szervezet 

Róma 
10. Mark diák 2016.07.01. CSOA eXSnia 

Róma 
11. Francesca önkéntes tanár 2016.07.07. CSOA eXSnia 

Róma 
12. Angelo önkéntes 2016.07.12. CSOA Forte Prenestino 

Róma 
 

13. Moji diák 2016.07.20. 
Università La Sapienza 

CSOA eXSnia 
Róma 

14. Annamaria önkéntes tanár 2016.07.27. CSOA eXSnia 
Róma 

15. Paola önkéntes 2016.09.09. Acrobax centro sociale 
16. Maria tanár 2016.09.15. Carlo Pisacante iskola 
17. Elena 

Bassan vezető 2016.09.28. Asinitas civil szervezet 
Róma 

18. Giulio önkéntes tanár 2016.09.28. Asinitas civil szervezet 
Róma 

19. Filippo 
Miraglia vezető 2016.10.03. Arci civil szervezet 

Róma 
20. Daniela a nyelviskola 

vezetője 2016.10.04. Sant’Egidio civil szervezet 
Róma 

21. Teresa a központ 
irányítója 2016.10.04. Sant’Egidio civil szervezet 

Róma 
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22. Chiara 

Marchetti 
 

kutató 
 

2016.10.24. 

Università degli studi di 
Milano/CIAC Onlus 

Párma 
23. Roberta önkéntes 2016.10.24. CIAC Onlus 

Párma 
24. Francesco diák, önkéntes 2016.10.24. ArtLab centro sociale 

Párma 
25. Giacomo diák, önkéntes 2016.10.24. ArtLab centro sociale 

Párma 
 

26. Laura önkéntes 2017.04.11. 

Presentazione del Rapporto 
Annuale del Centro Astalli 

Centro Astalli civil szervezet 
Róma 

 
27. Sara önkéntes  

2017.04.27. 

Archivio Memorie delle Migranti 
(AMM) civil szervezet 

Róma 
 

28. 
Clemantine 
Wamariya 

emberi jogi 
aktivista, író 2017.05.04. Università LUMSA 

Róma 
29. Paola önkéntes 2017.05.12. LasciateCIEntrare 

Róma 
 
 

30. Alessandro 
Triulzi 

afrikanista, 
migráció-kutató. 

AMM elnöke 
2017.06.15. 

Università degli Studi di Napoli” 
L’Orientale” 

Archivio Memorie delle Migranti 
(AMM) civil szervezet 

Róma 
31. Luigi önkéntes 2017.06.23. Officina99 centro sociale 

Nápoly 
32. Federica 

Visco-
Comandini 

pszchiológus 2018.04.07. 
 

Medici per i Diritti Umani civil 
szervezet 

Róma 

33. Giulia 
Civitelli projektvezető 2018.04.07. Caritas Roma 

Róma 
 

34. Daniele projektfelelős 
 

2018.04.09. 
 

Presentazione del Rapporto 
Annuale del Centro Astalli 

Centro Atalli civil szervezet, 
Róma 

 
35. Marta 

Bernardini kutató 
 

2018.04.19. 
 

Promuovere Giornate SIMI 
esemény 

Evangélikus Egyházak 
Szövetsége 

Róma 
 

36. Chiara 
Renzi 

önkéntes és 
képzési 

projektfelelős 

 
2018.05.07. 

 

Scalabrini civil szervezet 
Róma 

 
 

37. Enrico Letta volt 
miniszterelnök 2018.05.31. 

Casa Europa– Enrico Letta 
dialoga con P. Camillo Ripamonti 
Università Pontifica Gregoriana 

Róma 
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38. Luigi 
Cannari 

Gazdasági és 
Statisztikai 

Osztály 
osztályvezető-

helyettese 

2019.07.11. 

Banca d’Italia 
Ero straniero, l’umanità che fa 

bene esemény 
Képviselőház 

Róma 

39. Claudio 
Ceccarelli elemző 2019.07.11. 

Istat 
Ero straniero, l’umanità che fa 

bene esemény 
Róma 

40. Massimo 
Marchetti szakértő 2019.07.11. 

Confindustria 
Ero straniero, l’umaità che fa 

bene esemény 
Róma 

41. Chiara 
Tronchini kutató 2019.07.11. 

Ero straniero, l’umanità che fa 
bene esemény 
Képviselőház 

Róma 
 
 

42. Cinzia Pagni elnök 2019.07.11. 

CIA–Agrioltori Italiani 
Ero straniero, l’umanità che fa 

bene esemény 
Képviselőház 

Róma 
 

43. Riccardo 
Magi* Europa+ képviselő 2019.07.11. 

Ero straniero, l’umanità che fa 
bene 

Képviselőház 
Róma 

 
44. Simona 

Suriano* 
 

M5S képviselő 2019.07.11. 

Ero straniero, l’umanità che fa 
bene 

Képviselőház 
Róma 

 
45. Gennaro 

Migliore* 

Partito 
Democratico 

képviselő 
2019.07.11. 

Ero straniero, l’umanità che fa 
bene 

Képviselőház 
Róma 

 
46. Laura 

Ravetto* 
Forza Italia 
képviselő 2019.07.11. 

Ero straniero, l’umanità che fa 
bene 

Képviselőház 
Róma 

 
47. Laura 

Boldrini* Leu képvisleő 2019.07.11. 

Ero straniero, l’umanità che fa 
bene 

Képviselőház 
Róma 

 
48. 

Igor 
Giancarlo 

Iezzi* 
Lega képvisleő 2019.07.11. 

Ero straniero, l’umanità che fa bene 
Képviselőház 

Róma 
 

49. Emanuele 
Prisco* 

Fratelli d’Italia 
képviselő 2019.07.11. 

Ero straniero, l’umanità che fa bene 
Képviselőház 

Róma 
 
A *-gal megjelölt képviselőkkel nem készült interjú, csupán beszélgetések, megfigyelések. 
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4. Melléklet 

Fontosabb események, amelyeken részt vettem 
 

 Esemény Időpont Helyszín 
 

 
1. 

 
Per un approccio interculturale e 
interreligioso al fenomeno delle 

migrazioni – seminario 
 

2016.06.10. 
 

LUMSA Egyetem 
Róma 

 
 

2. 

 
No ai decreti Minniti-Orlando su 
immigrazione e sicurezza – tavola 

rotonda 
 

 
2017.03.24. 

 
Università degli 

studi di Roma La 
Sapienza 

Róma 
 
 

3. 

 
Difendiamo l’umanit à non i confini 

Un ponte per...civil szervezet 
eseménye 

 

2017.06.02. Róma 

 
4. 

 
UNHCR Global Trends 2017 

 
2017.06.20. Róma 

 
5. 

Giornata del Rifiugiati 
Rifiugati: l’umanità non si arresta 2017.06.21. Centro Astalli 

Róma 
6. La nuova europa: Enrico Letta alla 

LUMSA 2017.07.06. LUMSA Egyetem 
Róma 

 
7. 

 
Limes kerekasztal-beszélgetés a 

Mediterráneum kihívásairól 
 

2017.07.19. Róma 

 
8. 

 
Seminario con dibatito, immigrazione 

 
2018.06.05. 

Università degli 
studi G. Marconi 

Róma 
9. Presentazione: Osservatorio Romano 

sulle Migrazioni 2018.06.07. IDOS 
Róma 

 
10. 

 
Il futuro della crisi migratoria 
dall’Africa alla UE: cosa fare? 

 

2018.06.13. 
Istituto Luigi 

Struzzo 
Róma 

11. Seminario – Diritti Umani 2018.07.23. LUMSA Egyetem 
Róma 

 
12. Colloquio sulle migrazione – 

„Rifugiati artigiani di pace” 2018.06.19. 

Centro Astalli 
Università Pontifica 

Gregoriana 
Róma 
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5. Melléklet 

Civil szervezetek csoportosítása 
 
 

Név 

Hatáskör Világnézet Feladatkör 

A migrációval 
foglalkozó 
szervezetek 

szolgáltatásának 
típusa 

A minisztérium 
hivatalos adatbázisa 

szerint 

A civil 
szervezet 

típusa 

Országos Helyi Világi Egyházi Migrációval 
foglalkozó 

Szélesebb 
feladatkör Komplex Részleges/ 

specifikus Regisztrált Nem 
regisztrált 

Migránsok 
által 

alapított 

Centro Astalli x     x x   x   x     

Associazione 
Nazionale 
Oltre le 
Frontiere - 
ANOLF 

x   x   x   x   x 

    

Centro 
Informazione 
e Educazione 
allo Sviluppo 
- CIES 

x   x     x   x x 

    
Casa dei 
Diritti Sociali 
Focus 

  x x     x x   x 
    

Casa di 
Procura delle 
Suore Oblate 
del 
SS.Redentore 

  x   x   x   x x 

    

Associazione 
Cooperazione 
Internazionale 
Studi e 
Lavoro - 
ACISEL 

  x x   x   x   x 

    
Consiglio 
Italiano per i 
Rifugiati - 
CIR 

x   x   x     x x 

    

Ain Karim   x   x   x   x x     

Centro Studi 
Emigrazione - 
Roma - 
CSER 

x   x   x     x x 

    

Federazione 
delle Chiese 
Evangeliche 
in Italia - 
FCEI 

x     x   x x   x 

    
Forum delle 
Comunità 
Straniere in 
Italia 

  x x   x   x   x 

    

Stand Up   x x     x n.a. n.a. x     

Croce Rossa 
Italiana x   x     x x   x 
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Név 

Hatáskör Világnézet Feladatkör 

A migrációval 
foglalkozó 
szervezetek 

szolgáltatásának 
típusa 

A minisztérium 
hivatalos adatbázisa 

szerint 

A civil 
szervezet 

típusa 

Országos Helyi Világi Egyházi Migrációval 
foglalkozó 

Szélesebb 
feladatkör Komplex Részleges/ 

specifikus Regisztrált Nem 
regisztrált 

Migránsok 
által 

alapított 

Comitato 
Italiano per 
L'UNICEF 

x  x   x  x x   

Il Tetto Casal 
Fattoria 

 x x  x   x x   

Fondaca x  x   x  x x   

FAI  x x   x x  x   

SCS/CNOS 
Opere 
Salesiane 

x   x  x  x    

Cittadinanzatti-
va x  x   x n.a. n.a. x   

Associazioni 
Cristiane 
Lavoratori 
Italiani - ACLI 

x   x  x x  x   

NOI 
Lavoratori 

 x x  x  x  x   

Associazione 
Educativa 
Pedagogica 
Petrarca 

x  x   x  x x   

Sophia  x x   x  x x   

Lega Italiana 
dei Diritti 
dell'Uomo 
LIDU - FIDH 

x  x   x  x x   

Associazione 
Nazionale 
Famiglie 
Emigrati - 
ANFE 
Nazionale 

x  x  x   x x   

PeopleTake 
Care x  x   x  x x   

Armadilla 
(Associazione 
studi America 
Latina - 
ASAL) 

x  x   x  x x   

Centro Elis x  x   x  x x   

Comitato 
Internazionale 
per lo Sviluppo 
dei Popoli - 
CISP 

x  x   x x  x   

Nessun Luogo 
è Lontano 

 x x  x  x  x   
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Név 

Hatáskör Világnézet Feladatkör 

A migrációval 
foglalkozó 
szervezetek 

szolgáltatásának 
típusa 

A minisztérium 
hivatalos adatbázisa 

szerint 

A civil 
szervezet 

típusa 

Országos Helyi Világi Egyházi Migrációval 
foglalkozó 

Szélesebb 
feladatkör Komplex Részleges/ 

specifikus Regisztrált Nem 
regisztrált 

Migránsok 
által 

alapított 

Rifornimento 
in Volo 

 x x   x  x x   

Silvano 
Andolfi x  x  x  x  x   

UPTER 
Università 
Popolare di 
Roma 

 x x   x  x x   

Anver 
 x x   x  x x   

SOS Razzismo x  x   x  x x   

Unione Italiana 
Solidarietà - 
UIS Lazio 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  

Kel ‘lam 
 x x  x  x  x  x 

Progetto Casa 
Verde 

 x x   x x  x   

Istituto 
Psicoanalitico 
per le Ricerche 
Sociali - IPRS 

x  x   x  x x   

Istituto Sacra 
Famiglia 

 x  x  x  x x   

Volontariato 
Internazionale 
per lo Sviluppo 
- VIS 

x   x  x  x x   

Differenza 
Donna 

x  x   x  x x   

Commission 
for Filipino 
Migrant 
Workers - 
CFMW - Italia 

x  x  x  n.a. n.a. x  x 

Risvolti 
 x  x  x x  x  x 

IAL Nazionale 
- Innovazione 
Apprendimento 
Lavoro 

x  x   x  x x   

Associazione 
ARCI (già 
ARCI Nuova 
Associazione 
Nazionale) 

x  x   x x  x   

Telefono Rosa x  x   x  x x   

Unione Italiana 
di Educazione 
agli Adulti - 
UNIEDA (già 
FIPEC) 

x  x   x  x x   

Cooperativa 
Roma 
Solidarietà - 
CRS (già 
Consorzio 
Roma 
Solidarietà) 

 x  x  x x  x   
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Név 

Hatáskör Világnézet Feladatkör 
A migrációval 

foglalkozó szervezetek 
szolgáltatásának típusa 

A minisztérium 
hivatalos adatbázisa 

szerint 

A civil 
szervezet 

típusa 

Országos Helyi Világi Egyházi Migrációval 
foglalkozó 

Szélesebb 
feladatkör Komplex Részleges/ 

specifikus Regisztrált Nem 
regisztrált 

Migránsok 
által 

alapított 
Comunità di 
S. Egidio - 
ACAP 

x   x  x x  x   

Vides x   x  x  x    

La Lucerna - 
Laboratorio 
Interculturale 

 x x   x  x x   

Il Melograno x   x  x  x x   

Centro 
Italiano di 
Solidarietà - 
CeIS 

 x  x  x  x x   

AssForSeo x  x   x  x x   

Associazione 
delle Donne 
Capoverdiane 
in Italia - 
OMCVI 

 x x   x  x x  x 

Lunaria x  x   x  x x   

Opera 
Nazionale 
per le Città 
dei Ragazzi 

 x  x  x x  x   

RuotaLibera 
 x x   x  x x   

Servizio 
Psico Socio 
Sanitario 

 x  x  x  x x   

Ente 
Nazionale 
Giuseppini 
Del Murialdo 
- ENGIM 

x   x  x  x x   

Risorsa 
Donna x  x   x  x x   

Progetto 
Diritti x  x   x  x x   

Obiettivo 
Uomo 

 x x   x  x x   

Prometeo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x  n.a. 

Il fiore del 
deserto 

x   x     x   x x     
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Név 

Hatáskör Világnézet Feladatkör 
A migrációval 

foglalkozó szervezetek 
szolgáltatásának típusa 

A minisztérium 
hivatalos adatbázisa 

szerint 

A civil 
szervezet 

típusa 

Országos Helyi Világi Egyházi Migrációval 
foglalkozó 

Szélesebb 
feladatkör Komplex Részleges/ 

specifikus Regisztrált Nem 
regisztrált 

Migránsok 
által 

alapított 
I Diritti Civili 
nel 2000   x x     x   x x     

San 
Saturnino   x x     x   x x     

SenzaConfine   x x   x   x   x     

Speha Fresia x   x     x   x x     

Apriti 
Sesamo   x x     x x   x     

Associazione 
Italiana 
Cultura Sport 
- AICS 

x   x     x   x x     

Programma 
Integra x   x   x   x   x     

Griot   x x   x   x   x   x 
Istituto 
Superiore di 
Studi e 
Ricerca per 
l'Assistenza 
Sociale e 
Sanitaria - 
ISSAS 

  x x     x   x x     

Il colle 
incantato   x x     x   x x     

Sindacato 
Lavoratori 
d'Europa - 
SiLE 

x   x   x     x x     

Centro Studi 
Formazione 
Orientamento 
- CESFOR 

  x x     x   x x     

Save the 
Children 
Italia 

x   x     x   x x     

L'accoglienza   x x     x   x x     

Cemea del 
Mezzogiorno x   x     x   x x     

Associazione 
Comboniana 
Servizio 
Emigranti e 
Profughi - 
ACSE 

x     x x   x   x     

Aelle Il Punto   x x     x   x x     
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Név 

Hatáskör Világnézet Feladatkör 
A migrációval 

foglalkozó szervezetek 
szolgáltatásának típusa 

A minisztérium 
hivatalos adatbázisa 

szerint 

A civil 
szervezet 

típusa 

Országos Helyi Világi Egyházi Migrációval 
foglalkozó 

Szélesebb 
feladatkör Komplex Részleges/ 

specifikus Regisztrált Nem 
regisztrált 

Migránsok 
által 

alapított 

Ora d'Aria   x x     x n.a. n.a. x     

Asinitas   x   x x     x x     
Unione 
Italiana Sport 
Per Tutti - 
UISP 

x   x     x   x x     

Europe 
Consulting   x x     x x   x     

Idea Prisma 
82   x x     x x   x     

Ermes   x x   x   x   x     

Pronto 
Intervento 
Disagio - PID 

  x x     x   x x     

Auser x   x     x   x x     
Labos - 
Laboratorio 
per le 
politiche 
sociali 

x   x     x   x x     

Il Faro   x x     x x   x     

San Gregorio 
al Celio   x   x   x   x x     

ITC - 
Interpreti e 
Traduttori in 
Cooperativa 

x   x     x   x x     

Auxilium x   x     x x   x     

La Casa di 
Tom 

vizsgálat 
ellenük                     

Prassi e 
Ricerca   x   x   x x   x     

Federazione 
Organismi 
Cristiani di 
Servizio 
Internazionale 
Volontari - 
FOCSIV 

x     x x   x   x     

Mondo 
Digitale x   x     x x   x     
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Név 

Hatáskör Világnézet Feladatkör 
A migrációval 

foglalkozó szervezetek 
szolgáltatásának típusa 

A minisztérium 
hivatalos adatbázisa 

szerint 

A civil 
szervezet 

típusa 

Országos Helyi Világi Egyházi Migrációval 
foglalkozó 

Szélesebb 
feladatkör Komplex Részleges/ 

specifikus Regisztrált Nem 
regisztrált 

Migránsok 
által 

alapított 
Movimento 
delle 
Associazioni 
di 
Volontariato 
Italiano - 
MoDAVI 

x   x     x x   x     

Centro per 
l'Integrazione 
l'Accoglienza 
e 
l'Orientamento 
- CIAO 

  x x   x   x   x     

Centro di 
Ricerche sulla 
Famiglia - 
CeRF 

  x x     x   x x     

ITAL - UIL x   x     x   x x     

Unione 
Forense per la 
Tutela dei 
Diritti Umani 

x   x     x   x x     

S. Onofrio   x x     x   x x     

Le Mille e una 
Notte   x x     x   x x     

Centro 
Welcome   x   x x   x   x     

COTRAD   x x     x x   x     

Istituto di 
Ricerche 
Internazionali 
Archivio 
Disarmo 

x   x     x   x x     

Synergasia x   x   x     x x     

Centro Studi e 
Ricerche 
IDOS 

x   x   x     x x     

Il Cammino   x x     x   x x     

Defence For 
Children 
International 
Italia 

x   x     x   x x     

Laboratorio 
53 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.     

PRIME Italia x   x   x   x x x     

COM Nuovi 
Tempi x     x   x   x x     
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Név 

Hatáskör Feladatkör 

A migrációval 
foglalkozó 
szervezetek 

szolgáltatásának 
típusa 

A minisztérium 
hivatalos adatbázisa 

szerint 

A civil 
szervezet 

típusa 

Országo
s 

Hely
i 

Világ
i 

Egyház
i 

Migrációv
al 

foglalkozó 

Széleseb
b 

feladatkö
r 

Komple
x 

Részlege
s/ 

specifiku
s 

Regisztrá
lt 

Nem 
regisztrá

lt 

Migránso
k által 

alapított 

Magliana '80   x x     x x   x     

Eta Beta x   x     x   x x     
Centro Studi di Politica 
Internazionale - CeSPI x   x     x   x x     

CIOFS - FP x     x   x   x x     

Intersos x   x     x   x x     

Spirit Romanesc x   x   x   x   x   x 

Centro di Servizio per il 
Volontariato del Lazio 
ETS (già CESV) 

  x x     x   x x     

Arci x   x     x x   x     

Ginestra   x x     x   x x     
INFORjob x   x     x   x x     
IPSIA x   x     x   x x     
CSOA eXSnia  x x   x x   x  
Forte Prenestino  x x   x  x  x  
LOA Acrobax  x x   x    x  
LasciateCIEntrare x  x  x   x  x  
Archivio Memorie 
Migranti x  x  x   x  x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 241 

6. Melléklet 

CSOA eXSnia tanáraival és diákjaival készült interjúk 
 

 
Név: Bruna Iacopino 
Foglalkozás: újságíró, aktivista, önkéntes tanár a római Prenestino kerületben 
található CSOA ExSnia centro socialéban 
Helyszín: Róma, Olaszország 
Időpont: 2014. október 1. 
 
 
Mesélne nekem a centro sociale mibenlétéről? Milyen általános jellemzői 
vannak? 
 
Ezek a centro socialék alapvetően önfenntartó központok. Ami azt jelenti, hogy nincsen se 

kerületi, se városi, se tartományi, se állami szinten intézményi fenntartójuk, ami irányítaná és 

finanszírozná a működésüket. Ezek olyan helyek, amiket az esetek többségében – így a mi 

esetünkben is – egy-egy csoport elfoglalt és különböző politikai és kulturális tartalommal tölt 

meg.  

 

Mióta léteznek Olaszországban ezek a központok?  
 
Ha jól tudom, akkor a ’70-es évek környékén születtek meg, egy olyan időszakban, amikor 

Olaszországban éles viták és csatározások folytak a társadalmon belül és sok elégedetlenkedő 

volt, így például a dolgozói rétegben vagy a diákságban. Az első foglalók is diákok voltak, 

illetve nagyon fiatal dolgozók, akik a saját tér (spazio) kialakítására törekedtek és olyan 

helyeket foglaltak el, amelyek üresen, kihasználatlanul álltak. Így például ez a hely is, ami 

korábban gyárként üzemelt. Aztán miután felhagytak a termeléssel, elhagyatott, öreg 

épületekként árválkodtak, régi, lepusztult gépekkel. Így ezek a csoportok átvették az irányítást 

ezek felett a helyek felett és elkezdtek különböző tevékenységeket folytatni. Röviden így 

alakultak ki ezek a centro socialék. A központokat mindenhol egy testület irányítja, akik 

közgyűléseiken (assemblea di gestione) döntenek a központokkal kapcsolatos teendőkről. Így 

a tevékenységi körökről, a központok irányításáról és a gazdasági kérdésekről is. Ezen 

központok teljesen önfenntartóak, önfinanszírozóak, vagyis gazdasági tevékenységet is 

folytatnak, hiszen ez csak így lehetséges. 
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Olaszország szerte működnek centro socialék? 
 
Igen, egész Olaszországban. 

 
Ez a jelenség mennyire olasz sajátosság? 
 
Nos, én úgy vélem, hogy ezek a központok tipikusan olasz kezdeményezések. Ha jól tudom 

Franciaországban is léteznek többé-kevésbé hasonló központok, de azok nem teljesen ilyenek, 

mint az olasz. Ezenkívül Németországban is vannak centrók, és talán ezek a német 

kezdeményezések hasonlítanak a legjobban az olaszhoz. Tudomásom szerint Berlinben is 

vannak ún. foglalt házak, ahol különböző kulturális, társadalmi és politikai tevékenységeket 

folytatnak és eléggé hasonlítanak az olaszhoz. 

 
Az ExSnia mikor és hogyan jött létre? 
 
Jó pár évvel ezelőtt, legalább húsz éve működik már ez a központ. A nyelviskola pedig, ha jól 

emlékszem, már 14 éve működik. 

 
Akkor elég hosszú ideje létezik már. Vannak olyan központok, amelyek Ön 
szerint fontosak, különlegesek vagy említésre méltóak? 
 
Igen, de ennél vannak jóval öregebb központok is Rómában, amik már a ’70-es évek óta 

léteznek, például a Centocelle-ben működő centro sociale. Egyébként Rómában is rengeteg 

centro sociale működik, pontos számot nem tudok mondani, hülyeségeket meg nem akarok 

beszélni, de van egy csomó centro a városban. Egyébként az egész országban rengeteg 

működik, amik között vannak olyanok, amik nagyon híresek, amikről mindenki tudja, hol 

vannak, mióta műkődnek. Ezek általában fontos politikai aktivitással is bírnak és nagy 

központok. Míg ezek mellett léteznek egészen pici, csak a kerületben ténykedőek is. 

 

Minden centro sociale foglalkozik a bevándorlók integrálásával? 
 
Nem, nem mindegyik. Azért sem mert a migráció kérdése elég új keletű probléma 

Olaszországban és nem is mindegyik központ döntött úgy, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel 

és nyit egy iskolát. Természetesen ettől függetlenül a többség nagy érzékenységet mutat a téma 

iránt. Illetve nem minden centro sociale látta abban a megoldást, hogy iskolát nyisson, van 

amelyik rendszeresen tüntetéseket, megmozdulásokat szervez a CIE ellen. Vagy például 
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különböző megmozdulásokat tartanak a bevándorlási törvények ellen. Tehát alapvetően a 

legtöbb centro erősen részt vállal, véleményt nyilvánít a kérdésben, csak azt nem egyetlen 

módon teszik (iskolanyitással). Annyi bizonyos, hogy ez most Olaszországban egy erős 

politikai harc is.  

Egyébként azt is gondolom, hogy a migráció és a vele járó problémák nemcsak ezzel, hanem 

más leszakadó társadalmi rétegek problémájával is erős rokonságot mutat.  

 

Ön először hogyan került kapcsolatba a centro sociale jelenségével? 
 
Ezzel a központtal négy éve kerültem kapcsolatba, amikor Rómába költöztem és Pigneto 

kerületben laktam, ami tulajdonképpen itt van a központ mellett, ugyanis újságíróként nyomon 

követtem a rosarnoi eseményeket. Ekkor, hogy eltávolítsák az afrikaiakat a zavargásoktól 

Rómába küldték őket, majd magukra hagyták. Ez 2010 januárjában történt, télen, amikor 

megérkeztek ezek az emberek és további sorsukról nem gondoskodtak. Sokan ott aludtak és 

éltek a Termini oldalában. Mindez egészen addig így ment, amíg a különböző civil szervezetek, 

elsősorban a centro sociale és a katolikus szervezetek nem kezdtek nekik segíteni ételosztással 

és szálással. Sokan közülük a eXSnia épületébe jöttek és itt aludtak. Ha jól emlékszem 

tizenvalahányan lehettek, szóval nem olyan kevesen. És sokan el is kezdtek itt olaszul tanulni. 

A központ pedig tüntetést is szervezet az ügy miatt az olasz Parlament elé, majd az 

Agrárminisztérium elé is, egyszóval fel akartuk hívni a figyelmet az eseményekre, a 

jogtalanságra és tiltakozni a „megoldás” ellen. Végül, akik a Snia központba jöttek Rosarnoból, 

mindannyian legálissá tették az itt létüket és megszerezték a tartózkodási engedélyt. Sokan itt 

maradtak a városban, míg mások az ország különböző részén kerestek maguknak munkát. 

Sokakkal jó maradt a kapcsolat, akik Rómában vannak, azok rendszeresen visszajárnak. 

Alapvetően mindenkinek javultak az életkörülményei, jobb munkát találtak, mivel megtanultak 

itt olaszul, ami elengedhetetlenül fontos. Én pedig ilyen módon jutottam el a központhoz, 

követtem az ő történetüket. Aztán megismerkedtem az itt folyó tevékenységgel és én is 

elkezdtem itt tanítani. Ez még nem 2010-ben, hanem csak a rákövetkező évben volt. Habár a 

kezdeti időszakban nem tudtam semmit, hogy mit is kéne csinálnom és hogyan kellene 

tanítanom, improvizáltam, ki kellett tapasztalnom a dolgokat. 
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Miben látja az eXSnia centro sociale jelentőségét? 
 
Sok dologban látom a fontosságát, de talán az első, hogy lehetővé teszi, hogy egy kis közösség 

létrejöhessen. Valamint lehetővé teszi, hogy találkozhassunk más emberekkel, de nemcsak 

olyan értelemben mások, hogy eltér a bőrszínük, hanem sok minden másban is: a kultúrájukban, 

nemzetiségükben vagy az élettapasztalataikban. Szóval ez elsősorban egy fejlődési lehetőség 

mindannyiunknak, ami a központnak köszönhetően valósul meg. Az is fejlődik és változik 

nagyon sokat, aki például itt tanít vagy önkénteskedik és az is, aki ide jön tanulni. Másrészről 

a centro sociale politikailag is fontos. Ahogy mindannyian tudjuk Olaszországban a 

bevándorlási törvény nagyon rosszul működik. A törvények mindig a vészhelyzetekre 

reagálnak ahelyett, hogy jól strukturáltak, hosszútávúak, hatékonyak lennének és ahelyett, hogy 

az integrációt szervesen beépítenék. A törvények azt akarják szabályozni, hogy hányan 

léphetnek be az országba és hány embert lehet integrálni. Habár léteznek államilag támogatott 

nyelviskolák és kurzusok, ezek az esetek többségében lehetetlen időpontokban tartják az órákat, 

reggel vagy délután, amikor egyértelmű, hogy egy dolgozó nem fog tudni részt venni rajta. 

Illetve ami még fontos, hogy ezek az iskolák nem is fogadnak olyanokat, akiknek nincs 

tartózkodási engedélyük. Ezzel ellentétben a civil szervezetek iskolái soha nem kérnek 

tartózkodási engedélyt. Ez pedig egyértelműen politikai kérdés. Olaszország hasznosság 

alapján adja ezeket az engedélyeket, mivel munkához köti. A megszerzésüket. Vagyis, ha te 

hasznos vagy nekem, akkor maradhatsz. Ennek nem így kellene lenni, hanem biztosítani kéne 

az emberek szabad cirkulációját, attól függetlenül, hogy hasznos vagy nekem vagy sem, 

legalábbis én így látom. Máskülönben az emberek árucikké válnak könnyedén. A legtöbb 

bevándorló ezért feketén kénytelen dolgozni, például a mezőgazdaságban szinte teljes 

mértékben ez a helyzet. Ezért is keresnek 20 eurót naponta, illetve azért, mert mindig van új 

ember a helyükre, ha ők nem akarják elvállani ennyi pénzért. Egyébként pedig az állam teljes 

mértékben tisztában van a helyzettel. 

Szóval ez a kettő legjelentősebb oldala van: egy emberileg fontos oldal és egy politikai, 

szerintem. Fontos, hogy a mentalitását is meg kell változtatnunk az olaszoknak, hogy egy 

idegenben ne azonnal az ellenséget lássák és ne bizalmatlanság legyen, csak azért, mert nem 

ismernek valakit. 

A nyelv kérdése pedig alapvető, egyrészről a legalapvetőbb lépés az integráció felé, másrészről 

pedig ahhoz, hogy meg tudják magukat védeni. Ez pedig egy másik politikailag fontos oldala a 

centro sociale létezésének. 
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Alapvetően mit gondol a jelenlegi olasz migrációs helyzetről és hogyan látja 
ebben a centro sociale szerepét? Hogyan tudnak segíteni ezek a központok a 
bevándorlók integrációjában?  
 
A bevándorlási törvényeket teljes mértékben felül kellene vizsgálni. A migráció egy olyan 

jelenség, amely létezik és növekedni fog, nemcsak időszakos. Azt is figyelembe kell venni, 

hogy az Olaszország irányába tartó vándorlás megváltozott az elmúlt évekhez képest. Egy 

nagyon erős migrációs hullámban vagyunk és Olaszország az Európába történő belépések egyik 

fontos pontja Görögország mellett. Másrészről pedig nagyon sok a menekült, akiknek 

valamilyen üldöztetés miatt el kell hagyniuk az otthonaikat. Olaszországnak a menekültekre 

vonatkozó törvényét is felül kellene vizsgálni, amelyről már évek óta szó van, de mégse történt 

meg. Jelen állapotában nem adekvát a helyzethez. A bevándorlási törvénynek számtalan 

korlátja van. Problémás például az, hogy a legális tartózkodást munkaszerződéshez kötik, ami 

nagyon nehéz a jelen gazdasági körülmények között. Ha valaki elveszti a munkáját és egy évig 

nem talál helyette másikat, akkor rögtön illegálissá válik az ittléte. Ami pedig egy paradox 

helyzetet idéz elő, mert továbbra is az országban marad, de immáron nem törvényes keretek 

között, ami pedig se neki, se az államnak, se a társadalomnak nem érdeke. 

A következő probléma, amit megemlítenék az a kitoloncolási központok, vagyis a CIE. Ami 

hivatalos kommunikáció szerint nem tartja fogva ezeket az embereket, de valójában pedig akik 

ide bekerülnek olyanok, mint a rabok. A működésük pedig szabályozatlan, nincs róla törvény, 

tulajdonképpen mindegyiknek olyan a belső szabályzata, amilyet akar... Nagyon problémás, 

hogy hosszú ideig fogva tarthatják itt az embereket, ami abszurd, hiszen szükségtelen egy és 

félév ahhoz, hogy valakit azonosítani lehessen. Súlyosan sérti az emberi jogokat a CIE 

központok működése és ezt már sokan kifogásoltuk, többek között az ENSZ Emberi Jogi 

Bizottsága is. Habár az is igaz, hogy ilyen kitoloncolási központok nemcsak Olaszországban 

működnek, nem olasz sajátosság.  

Ebben nem is hiszem, hogy sok minden változni fog, hiszen egész Európa fél a migrációs 

nyomástól és az a fő céljuk, hogy azt Olaszország megállítsa vagy még inkább, hogy ide se 

jussanak el ezek az emberek. Az emberek félelme az, ami miatt a bevándorlási törvényt soha 

nem módosítják, hasznos Európának és Olaszországnak is.  

Ez az, amit én gondolok erről a témáról. Ugyanakkor azt is hiszem, hogy az integrációval, azzal, 

hogy mi dolgozunk ezért jobbítható a helyzet. Azonban abban nem hiszek, hogy a belépések 

tekintetében lesz enyhülés, változás. 
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Ön szerint változott valami a migrációhoz való hozzáállásban a 2013-as 
lampedusai hajókatasztrófa után? 
 
Nem, semmit. Hangzatos ígéretek voltak, hogy ez a szörnyű dolog többé nem ismétlődhet meg, 

de az egyetlen dolog, amit végül tettek ez ügyben az a Mare Nostrum misszió felállítása volt, 

amely valóban megmentette az emberi életeket a Földközi-tengeren, de a probléma, hogy utána 

nem változott semmi. Vagyis hova mennek ezek az emberek, akiket kimentettek? Jobb esetben 

bekerülnek a befogadórendszerbe, egy CARA-ba, rosszabb esetben a CIE központba és 

kitoloncolhatják, de a legtöbb esetben, szerintem, teljesen magukra hagyják őket. A többség 

pedig egyszerűen továbbáll az országból valamelyik másik Uniós országba. Emberi életeket 

menteni nagyon fontos és ez jó is, hogy van, de egyáltalán nem kellett volna lehetőséget adni 

arra, hogy ennyi ember meghaljon a Földközi-tengeren való átkelés során. Ez humanitárius 

kérdés, nem hagyunk háromszáz embert meghalni, akkor se, ha mind illegálisan akar az 

országba jönni. Főleg, hogy sokszor gyerekek, akár egész kicsik is vannak azokban a 

csónakokban. Ezt a gondolkodást problematikusnak látom, ahelyett, hogy a kérdés emberi 

oldala és az emberi jogok lennének a középpontban és e mentén gondolkodnának és kezelnék 

a bevándorlást, ehelyett a nemzetközi és nemzeti érdekek a fontosabbak. Ezek a szintek vagy 

érdekek pedig csak nagyon ritkán állnak egyoldalon, ezért szerintem Lampedusa semmit se 

változtatott a dolgokon. Idén volt az első évfordulója, volt egy csomó megemlékezés, az összes 

politikus elment a szigetre, hogy elmondja mennyire ügyesek voltak, mert sikerült életeket 

menteni, miközben valójában a bevándorlási törvényben szinte semmi sem változott, 

ugyanolyan korlátozó, restriktív. Csupán az emberek vándorlási iránya változott meg, mivel 

tudják, hogy Lampedusa környéke nagyon ellenőrzött, így igyekeznek elkerülni és máshol 

kikötni, például Calabriában. Ilyen módon pedig mindez alapvetően ugyanolyan kockázatos, 

mint korábban volt. Vagy Görögországba is mennek és onnan próbálnak eljutni Olaszországba. 

A másik fontos dolog, amiről beszélnek, az az állampolgárság kérdése. Olaszországnak vannak 

másodgenerációs bevándorlói is, olyan fiúk és lányok, akik itt születtek, itt nevelkedtek, de 

ahhoz, hogy megkapják az olasz állampolgárságot be kell tölteniük a 18. életévüket. Mindehhez 

pedig egy bürokratikus kérvényt kell beadniuk, ahol bizonyítaniuk kell, hogy a 18 évüket 

Olaszországban töltötték. Természetesen rengeteg dokumentum kell hozzá, orvosi, iskolai 

igazolások és egy hosszú adminisztratív folyamaton kell átesniük, miközben pedig intézik az 

ügyeiket a római vagy a firenzei, vagy valamelyik dialektust beszélik. Teljes mértékben 

olaszok, csak éppen az állampolgárságuk hiányzik. Ez a törvény pedig marginalizálja ezeket a 

másodgenerációs bevándorlókat. Gondoljunk bele, együtt járnak iskolába olaszokkal, ők is 
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azok, hiszen itt nőnek fel, ez lesz a meghatározó kultúrájuk, mégse olyanok, mint a többiek. Ez 

a törvény felosztja az embereket első és másodrangúakra és feszültségeket provokálhat, ahogy 

az Franciaországban is történt. Ez is egy olyan kérdés volt, amelynek megváltoztatását már a 

Renzi kormányzat előtt, majd az ő kormánya alatt is megígérték mégse történt semmi változás. 

Ez is egy régi törvény, amely a mai kor kihívásainak nem felel meg, azóta már megváltozott a 

migráció jellege. 

Ez pedig ismét egy olyan nagy korlátja a bevándorlási törvények módosításának, amelyet nem 

sikerül megoldani. 

 
Mit gondol az integráció fontosságáról? Lényeges integrációról 
gondolkodnunk a bevándorláspolitika kapcsán? 
 
Integrációra mindenképpen szükség van. A különböző országokban másképp és másképp 

valósul meg, van, ahol jól működik, van, ahol kevésbé, de azt nem tudom, hogy van-e egy olyan 

modell, amelyet Olaszország követhetne. Az én meglátásom szerint egy olyan integrációs 

törekvés lenne ideális, amely során a bevándorló saját kultúrájának megtarthatja bizonyos 

elemeit. Azt gondolom, hogy szükséges más kultúrájának a tisztelete, ahogy ennek a fordítottja 

is igaz. Vagyis én is tisztelem a kultúrádat, akkor Te is tiszteld az enyémet. 

Azt is gondolom, hogy ha egy olyan törvény van, amely szigorú és például könnyű törvényen 

kívül kerülni, akkor a bevándorlóból az könnyebben váltja ki a tiszteletlenséget. Míg, ha be- és 

elfogadáspárti szemlélettel találkozik, akkor valószínűleg igyekezni fog az adott ország 

elvárásainak megfelelni. 

Vagyis, ha egy jobban átgondolt bevándorláspolitika lenne és az előbb említett gyengeségei 

helyett jól működne, akkor az nagyban megkönnyítené az együttélést. Mert együtt kell élnünk, 

nincs mese, itt vannak ezek az emberek körülöttünk, nem tehetünk úgy mintha nem is 

léteznének. Szóval szerintem minden a tiszteleten alapul, nagy szükség lenne rá és arra is, hogy 

olyan eszközöket, lehetőségeket adjunk ezeknek az embereknek a kezébe, amelyekkel képesek 

beilleszkedni, mint például a nyelvelsajátítást. Az olasz államnak fejlesztenie, költenie kellene 

a nyelvoktatásra, az állampolgári ismeretek oktatására, kulturális tevékenységekre, ahol az 

olaszok és a bevándorlók találkozhatnak. Olyan programokra, ahol lehetőség lenne arra, hogy 

a bevándorlók hasznos tagjaivá váljanak az olasz társadalomnak, építsék azt. Talán ezek a 

dolgok jutnak eszembe az integráció kapcsán, persze nem tudom a receptet.  
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Mi a véleménye az olasz társadalom nyitottságáról? 
 
Szerintem ez kontextustól függ. Függ a helyszíntől, Róma például biztos, hogy nyitott város, 

hiszen a történelem során hozzá volt szokva az idegenekhez. Például a bevándorlók előtt, sok 

déli jött a városba. Szóval itt megvan ez a viselkedési mód, hogy udvariasok, nyitottak legyenek 

másokkal, azonban a kistelepüléseken már sokkal változékonyabb a helyzet, léteznek olyan 

helyek, ahol nagyon befogadóak, de sajnos a gyakoribb az, hogy ezek a társadalmak zártak, 

óvatosak és bizalmatlanok. Nehéz ebben a kérdésben általánosítani, alapvetően igen, azt 

gondolom, hogy az olaszok elég nyitottak és befogadóak. Az utóbbi időben azonban a 

rasszizmus is erősödött, amelynek sok oka van. Függ például a munkalehetőségektől egy adott 

településen, sokan gondolják azt, hogy ha bevándorlók érkeznek, akkor azok majd elrabolják 

előlük a munkalehetőségeket, mivel a bevándorlók sokan vannak, idejönnek és minden 

munkalehetőséget ellopnak. Vagy drogot árulnak vagy lopnak, amelyekre természetesen van 

példa. Valóban jellemző, hogy a bevándorlók drogot árulnak, de ez nem jelenti azt, hogy ők 

irányítják ezt az üzletágat, ők többnyire „csak” árulják. A probléma az, hogy az emberek azt 

látják, hogy ki árulja, azt már nem, hogy ki van fölötte és így válnak ellenséggé, hiszen azt 

gondolják róluk, hogy ők olyan emberek, akik csak problémákat kreálnak. Pignetoban is ez 

történik: drogot árulnak, az utcán veszekednek és verekednek, késelések vannak, mert isznak, 

drogoznak és bűnözőkké válnak. 

Az persze nem igaz, hogy elveszik az olaszok elől a munkát. Számtalan olyan terület van, ahol 

nem lehet olaszokat találni, elég csak a házi ápolókat megemlíteni, olasz nőt nem lehet találni 

a feladatra, kelet-európaiak dolgoznak ezen a területen. De ugyanígy említhetném a 

mezőgazdaságban dolgozókat is, narancs- vagy olajfaültetvényeken csak bevándorlók 

dolgoznak, nem lehet olaszt találni. Szubszaharai afrikaiak, románok, talán egyiptomiak 

dolgoznak ebben a munkakörben. 

Az emberek pedig, ha csak a felszínt nézik, nem látják át a teljes szituációt és elhiszik, amit 

hallanak, hogy idejönnek, elrabolják a munkát. Az állam pénz ad nekik [a bevándorlóknak –

saját megjegyzés], ők meg nem adják azt vissza, miközben az olaszok nap mint nap azt hallják 

a hírekben, hogy hányan érkeztek, elözönlik az országot és hamarosan nekünk nem marad hely. 

A hamis információk és a féligazságok pedig nagyon erős félelmeket ébreszthetnek. 
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Név: Annamaria 
Foglalkozás: a CSOA eXSnia önkéntes tanára 
Helyszín Róma, Olaszország, 
Időpont: 2016. július 27. 
 
 
Mesélne nekem a centro sociale mibenlétéről? Milyen általános jellemzői 
vannak? 
 
Nem könnyű általánosságban beszélni róluk, mivel minden központnak megvan a saját 

története és eltérő időszakokban jöttek létre. Annyit azonban elmondhatunk, hogy mindegyik 

egy olyan hely (spazio), amely üres, elhagyatott, de magántulajdonban lévő helyszíneken jött 

létre. Tehát annak ellenére, hogy az elnevezésében benne van a társadalomi szó [a sociale olasz 

szó jelentésében benne van a társadalmi/a népjóléti jelentés, amely utalhat valamifajta állami 

megjelenésre is – saját megjegyzés] ezek teljesen privát tulajdonban lévő területek, amelyeket 

ezek a közösségi központok elfoglaltak. Ennek a logikája pedig az, hogyha én látom, hogy ott 

van egy elhagyatott, privát terület, amelyet nem gondoznak, nem foglalkoznak vele, akkor 

annak a működtetését a közösség átveheti, hiszen mi, mint közösség tudjuk azt hasznosítani, 

rendben tartani és fontos dolgokra használni. Vagyis a centrot elfoglalhatjuk, hiszen látjuk, 

hogy téged nem érdekel ez a terület, de majd mi karban tartjuk, rendbe hozzuk. Te maradsz a 

tulajdonos, mi csak használjuk és rendbe rakjuk. Szóval ez a fő motivációja egy 

helynek/területnek az elfoglalásakor. Szóval így születnek a foglalások és a különböző 

kezdeményezések.  

Egyszóval szükséges az az óhaj egy közösség részéről, hogy egy területet rendbe hozzanak, 

ami egyébként valaki magántulajdona és abba kvázi „életet leheljenek”, működtessék azt 

anélkül, hogy azt a tulajdonostól elvennék. Ami szerintem egy csodás dolog és tulajdonképpen 

ez az a bázis, amelyen mindegyik alapszik. 

 
Mióta léteznek Olaszországban ezek a központok? 
 
Alapvetően az 1970-es években jöttek létre, amely egy elég forrongó időszak volt, több 

szempontból is. Mondhatnánk azt is, hogy a nagy ellentétek és lázadások kibontakozásának az 

időszaka, amikor a fiúk az apák ellen, a szegények a gazdagok ellen voltak. Ebben az 

időszakban született meg a centro sociale, amelynek létrejöttét úgy is lehet értelmezni, hogy itt 

volt az idő valamelyest visszavenni újra, ami a miénk, ami a népé. 
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Tudna nekem egy-két példát mondani, olyan központokat, amelyek Ön 
szerint fontosak, különlegesek vagy említésre méltóak? 
 
Ahogy látta, van rengeteg ilyen kezdeményezés, az eXSnia vagy a Forte vagy az Acrobax. Ez 

utóbbi az én nagy kedvencem, ismerem őket is, habár elég messze vannak, Marconiban [Róma 

egyik déli kerülete – saját megjegyzés], de ez egy igazán érdekes kezdeményezés. Egy korábban 

kutyaversenypályaként működő területen jött létre a központ még valamikor 2002 környékén. 

Teljesen elhagyott, az enyészeté lett területet foglalt el a centro közössége és csinált egy remek 

helyszínt, ahol rengeteg kulturális program van, sportesemények, itt játszik az All Reds 

rögbicsapat is. Egy nagyon sokszínű, izgalmas hely, ahol a közösség életet vitt ebbe a 

senkiföldjébe. És amely területnek a másik felén egyébként egy önkormányzati kutyamenhely 

is működik, ami nekem, mint kutyaimádónak különösen fontos kezdeményezés. Egyébként 

mivel jelenleg a menhely nagy nehézségekkel küzd, a centro rengeteget segít nekik is. 

De például Nápolyban is sok ilyen központ van, Nápoly fontos a centro sociale szempontjából. 

Sok fontos található ott, például az Officina 99. 

 

Ön először hogyan került kapcsolatba a centro sociale jelenségével? 
 
Nem fogod elhinni, de nem Rómában, hanem Milánóban. Ugyanis én két évet éltem Milánóban 

évekkel ezelőtt és ott ismerkedtem meg először ezekkel a kezdeményezésekkel. Méghozzá nem 

is akármelyikkel, hanem a Leoncavallo központtal, ez volt az egyik első centro sociale 

Olaszországban, valamikor az 1970-es években hozták létre. Mondhatjuk azt is, hogy ez egy 

történelmi centro sociale. Szóval amikor én Milánóban éltem, ez a központ éppen az ellen 

harcolt, hogy ne lakoltassák ki a helyéről. Nekem pedig voltak milánói barátaim, akiknek 

kapcsolatai, barátai voltak a Leoncavallo aktivistái között. Szóval így indult a történetem a 

centro sociale jelenségével, nekem addig teljesen ismeretlenek voltak. Amikor pedig 

visszatértem Rómába egy barátnőm mondta, hogy az eXSnia nyelviskolájába keresnek olasz 

tanárokat, így én is jelentkeztem és elkezdtem ott tanítani. Aztán szépen lassan megismertem 

ezt az egész jelenséget, a mögötte húzódó filozófiát, ami nekem nagyon tetszett, tudtam vele 

azonosulni. 
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Mikor kezdett el tanítani és mi motiválta a döntésben? 
 
Régen, elég régen, 2009 óta tanítok itt.  Nem ma volt... Sőt én vagyok jelenleg a legrégebb óta 

itt, én tanítok a legrégebb óta az eXSnia központban...bizony...régóta. A motiváció pedig 

egyszerű, szerettem volna segíteni. 

 
Miben látja az eXSnia centro sociale jelentőségét? 
 
Az eXSnia itt a kerületben, Pigneto-Prenestinában egy viszonyítási pont. Mindenki tud róla, 

ismeri, sőt kapcsolatban van a központtal. Például az én felső szomszédom, Mariagrazia is ott 

tanít, nőknek tart olasz órákat. Vagyis mindenki, aki ebben a kerületben él annak van ismerete, 

kapcsolata a központtal és van olyan, aki dolgozik is ott. A többség pontosan ismeri a 

központot, a működését és a jelentőségét. Szóval abszolúte egy viszonyítási pont, egy referencia 

az emberek számára.  

Aztán meg kell, hogy említsem az óvodákkal kapcsolatos nehézségeket. Nagyon kevés van 

belőlük és nagyon nehéz bekerülni, várólisták vannak. Amíg az állami óvodákból kevés van, 

addig a privát vagy alapítványi óvodák nagyon drágák. Ez sok problémát okozott a kerületben 

is, ezért a Snia szervezett egy önfenntartó óvodát. Vagyis a centro sociale mindig az aktuális 

társadalmi problémákra, kihívásokra reagál. Mindig keresi a szembenézést és a megoldást az 

akut társadalmi problémákra, azokra, amelyen nem segít az állam. De ugyanígy említhetném a 

bevándorlókat is, akiknek nagyon fontos segítséget nyújt az integrációban. De a Bicikli 

Központ is ezt a célt szolgálja, hogy segítsen egy olyan problémán vagy akár többön is, amelyre 

állami, hivatalos megoldás nem kínálkozik. Egyrészről környezetvédelmileg ösztönző, van egy 

központ, ahol segítenek, ahol ingyen megjavítják a biciklit, hogy lehessen azzal közlekedni, így 

ne szennyezzük tovább a város levegőjét. Másrészről – bármilyen meglepő is – a bevándorlók 

integrációja szempontjából is fontos ez a Bicikli Központ. Hiánypótló feladatok ezek mind, 

amikkel a centro foglalkozik. 

 
Alapvetően mit gondol a jelenlegi olasz migrációs helyzetről és hogyan látja 
ebben a centro sociale jelentőségét? Hogyan tudnak segíteni ezek a 
központok a bevándorlók integrációjában?  
 
Alapvetően a migráció egy történelmi jelenség, mindvégig jelen volt a történelemben, nem új 

keletű. A múltban is voltak nagy migrációs nyomásnak kitett területek vagy olyan periódusok, 

amikor kezelhetetlenné vált egy-egy terület felé tartó vándorlás. Ebből kiindulva szerintem pont 
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ezért nem is lehet igazándiból semmit se csinálni a megállítására, egyszerűen olyan erős 

folyamatok...olyan, mint szabályozni a tenger hullámzását, lehetetlen. Legalábbis, ha 

történelmi aspektust nézzük. Ha politikai szempontból kérdezed, én nem támogatom a falak 

felhúzását, habár az igaz és fontos, hogy az államnak sokkal inkább jelen kellene lennie a kérdés 

megoldásában. Különben meg a különböző olasz társadalmi csoportok is sokszor tévednek a 

bevándorlással kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy problémát okoz bizonyos rétegeknek a 

társadalomban, hogy a bevándorlók a periférián élnek, azokat a tömegközlekedési eszközöket 

használják, mint ők, amiből az jöhet le és sokan gondolják így, hogy az, hogy egy busz vagy 

villamos koszos vagy késik vagy túlzsúfolt a bevándorlók hibája és nem mondjuk az a 

probléma, hogy a római tömegközlekedési vállalat nem tartja megfelelően fent őket. Vagyis a 

problémák nagy része már korábban keletkezett és nem oldódott meg az emberek gyenge 

érdekérvényesítése miatt és a politika érdektelensége okán. A bevándorlás ezeket a problémákat 

pedig tovább tetézte, a problémák tovább súlyosbodtak. 

A kapuk bezárását ellenzem, mindenkinek megvan a joga arra, hogy elinduljon, elhagyja a 

lakóhelyét és a világ más pontján próbálja újrakezdeni az életét. És azt gondolom, hogy ez az 

ok, amiért valaki elmegy, lehet akár a kíváncsiság is. Másrészről pedig a Föld mindenkié. 

Szerintem ezek azok a princípiumok, amelyek mentén a migrációról gondolkodnunk kell. 

Ahogy azzal sem értek egyet, hogy a fehér, gazdag, nyugati ember megmondja, hogyan és mint 

legyen a világ, a többiek pedig „mehetnek a levesbe”. Ez abszolúte nem az én 

gondolkodásmódom. 

Az integráció tekintetében pedig azt gondolom, hogy a centro sociale kiemelkedően fontos 

szerepet tölt be, maga az egész komplexum fontos, de a nyelviskola különösen. Ez nem 

egyszerű nyelvóra sosem, amit tartunk, hanem érzékenyítő program és a kulturális 

különbségeknek az áthidalása. Nagyon fontos, hogy a bevándorló tisztában legyen azzal a 

környezettel, ahol él, a szokásainkkal, tradícióinkkal, amely nyilvánvalóan a nyelvben is 

megjelenik. De ugyanúgy fontos az is, hogy az itt élő olaszok tudjanak azokról, akiket mondjuk 

nap, mint nap látnak a zöldségesnél. Megismerjék őket és a kultúrájukat, a szokásaikat vagy 

akár bepillanthassanak a nyelvükbe. Alapvetően hiszem, hogy a félelem az egyik alapja a 

kirekesztésnek és a rasszizmusnak. Ez ellen pedig a centro nagyon sokat tud tenni helyi szinten, 

ahol egyébként nagyon fontos, mert a politika sokszor nem ér el ide vagy nem elég hatékony.  
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Léteznek más ilyen típusú szervezetek, akár civilek, akár államiak, amelyek 
segítenek a bevándorlók beilleszkedésében? 
 
Igen vannak, nagyon sok katolikus szervezet van, amely foglalkozik a bevándorlókkal, segíti 

őket a beilleszkedésben. Például a Centro Astalli, amely az egyik legrégebbi ilyen szervezet. 

Vagy említhetném a Caritas szervezetet is, aki sokat segít és fontos szervezet. 

Ezek fontos szervezetek és sokat is tudnak segíteni köszönhetően annak, hogy jelentős a 

támogatásuk, amivel gazdálkodni tudnak. Ezek azért mások, mint egy centro sociale, ami kicsi 

és teljesen önfenntartó. Mások a léptékek...nagyon. Például van, amelyiknek van szállása, 

menzája, oktatási központjuk és mindehhez megvannak a megfelelő eszközeik és feltételeik.  

Szóval nem lehet a centro sociale és ezek között összehasonlítást tenni ilyen szempontból, de a 

munkájukat tekintve viszont igen, azt teszik, mint a mi központjaink. Például amikor a rosarnoi 

eset megtörtént és felküldték az afrikaiakat Rómába, akkor a Snia is fogadott közülük párat. A 

legtöbbüknek egészségügyi problémái is voltak, kinek súlyosabb, kinek enyhébb, mindenesetre 

szükség volt orvosi ellátásra, ami az eXSniában nincsen. Így fogtuk őket és elkísértük a helyi 

katolikus szervezethez, ahol meg tudták őket vizsgálni. Szóval szerintem a kollaboráció mindig 

nagyon fontos ezek között a szervezetek között. Nagyon fontos, hogy még ha a politika vagy a 

világnézet meg is oszt minket, akkor is tudjunk együttműködni, hiszen közös a cél, ezeknek az 

embereknek a megsegítése. 
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Helyszín Róma, Olaszország, 
Időpont: 2016. július 7. 
 

 

Mesélne nekem a centro sociale mibenlétéről? Milyen általános jellemzői 
vannak? 
 

Nézze, szerintem az egyik legértékesebb kezdeményezés, amely itt nálunk, Olaszországban 

létezik. Olyan helyek, amelyeket a társadalmi összefogás révén rendbe raknak, felújítanak. 

Ezek a helyek nem piaci alapon működnek, nincs összeköttetésük a gazdasággal, hanem az 

emberek ideái mentén jönnek létre. Olyan helyek, amelyet az ellenállás jegyében emberek egy 

csoportja elfoglal és ott, belül különböző tevékenységeket hoz létre. Habár sokan azt gondolják, 

hogy ezek a helyek csak drogos tanyák, meg tele van olyanokkal, akik nem akarnak dolgozni, 

valójában ez nem igaz, nem így van. Olyan emberek vagyunk, akiknek a közösségi élmény, a 

közösségért tevékenykedni fontos, amibe egyébként beletartozik a politikai aktivitás is, 

amelynek a célja, hogy egy másfajta világban élhessünk. Rómában rengeteg ilyen központ 

működik, habár az utóbbi időben sok nehéz helyzetbe került. 

Nagyon értékes helyek azoknak, akik ebben dolgoznak, egyrészről azért, mert lehetővé teszi a 

fejlődésünket, hogy jobb emberekké váljunk, fontos célokért küzdjünk. Másrészről pedig 

azoknak is, akik idejönnek és igénybe veszik a centro különböző szolgáltatásait. Nagyon fontos 

tapasztalat ez mindkét oldalról. Jó példa erre az eXSnia is, amely azért jött létre, hogy 

megmentse a területet e telekspekulációktól. Sokan nem ismerik, maximum, akik itt laknak, 

hogy mi a története ennek a helynek és mindez a helyi közösség összefogása nélkül nem jöhetett 

volna létre. Ha nincs ez a társadalmi összefogás, helyi akció, akkor ma valószínűleg itt már nem 

lenne meg a park, beépítették volna az egész területet. Vagy úgy járt volna, mint Tor Vergata 

kerületben a félig elkészült uszoda, amelyet Calatrava tervei alapján, a 2009-es 

úszóvilágbajnokságra kezdtek el építeni, rengeteg pénzt beleöltek és végül félbemaradt. Lehet 

is látni az útról azokat a nagy „vitorláit” az uszodának. Most teljesen elhagyatott terület, amely 

az enyészeté és amely egy csomó pénzt felemésztett a semmiért. Itt is akartak sok mindent, a 

tónál látszik is a félbemaradt építkezés, amely egy nagy bevásárlóközpont lett volna. Ezt 

sikerült az aktivistáknak megakadályozni. Aztán itt is megpróbáltak uszodát építeni a 

világbajnokságra, majd pedig egyetemi kollégiumot is akart az önkormányzat a területre. 
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Egyébként a tó is akkor keletkezett, amikor a bevásárlóközpontot építették, nem tudták, hogy a 

föld alatt forrásvíz és barlangok vannak és átvágtak egy ilyen földalatti „utat”. Így keletkezett 

a tó. Ez része a parknak, habár egyelőre le van zárva, de a centro a lakókkal együtt egy 

bizottságba tömörülve azon fáradozik, hogy ez is elérhetővé váljon a nagyközönség számára. 

Egyébként szoktunk engedélyt kérni az önkormányzattól és megfelelő biztonsági intézkedések 

mellett pár napot nyitva szokott lenni a terület, ilyenkor vezetett túrák is vannak, be lehet járni 

a parkot és a tó környékét. Folyamatosan figyeljük és ellenőrizzük a tó vízminőséget is, 

ahogyan a flórát és a faunát is. Például rengeteg madár fészkel a tó környékén, őket is figyelni 

szoktuk. 

A centro sociale az egész világ számára nyitott hely. 

 

A tóért, ahogy a hírekben is rendszeresen lehet olvasni, rendszeresen vannak 
tüntetések. 
 
Igen, rendszeresen szervezünk békés megmozdulásokat, protestálást. Fontos célunk, hogy 

felhívjuk a figyelmet és nyomást gyakoroljunk a politikára. 

 
Ön először hogyan került kapcsolatba a centro sociale jelenségével? 
 
Legelőször még egészen fiatal koromban, a gimnáziumban. De nem volt viszonyítási pontom, 

nem ismertem egy központot sem, ami azért is volt így, mert ahol laktam ott a közelben nem 

működött egy sem. Voltam különböző rendezvényeken, koncerteken, amit ilyen központok 

tartottak. Mikor ide költöztem megismerkedtem az eXSnia közösségi terével és elkezdtem én 

is ide járni. Ez olyan 2006 környékén volt. Aztán 2010-ben miután megtörtént Rosarno, jöttek 

ide is fiúk aludni, konkrétan itt ebben az épületben aludtak és éltek. 

 
Saydou is akkor került ide? [az eXSnia tanulója, interjúalanyom – saját megjegyzés] 
 
Igen, pontosan ő is akkor jött Rómába. 

Szóval ez az esemény mindannyiunkat mozgósított, hogy segítsünk ezeknek a srácoknak. Ez 

volt az a pont, amikor még inkább közelebb kerültem a központhoz. Azt éreztem, hogy részt 

szeretnék venni a szervezésben, segíteni szeretnék, egyszóval tevékenyen jelen szeretnék lenni 

a centro sociale életében. Ekkor kezdtem el itt önkénteskedni és ezzel együtt a tanítás is ekörül 

indult. 
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Mi motiválta abban, hogy önkéntes tanár legyen? 
 
Segíteni akartam, bele tudtam élni magamat, hogy milyen ezeknek az embereknek a helyébe 

lenni, amikor elmegy valaki egy másik országba és ott új életet kell kezdeni, mert például 

menekülnie kell és nincs más választása. Számomra fontos, hogy segíteni tudok abban, hogy 

újra otthon érezhessék magukat. Mindehhez pedig a legelső lépés a kommunikáció, az adott 

ország nyelvének az elsajátítása. Vagyis az olasz nyelv megtanulása elemi, ahhoz, hogy be 

tudjanak illeszkedni. Másrészről pedig ezek az emberek tulajdonképpen semmifajta jogokkal 

nem rendelkeznek, ha nem ismerik a nyelvet. Meg kell tanulniuk olaszul, hogy ki tudjanak állni 

magukért. Nyilván én nem vagyok ügyvéd, csinálhatnám ezt jobban is...csak egy ember 

vagyok, aki tanult és tud olaszul, amit át tudok nekik adni. 

 

Ugyanakkor ez mégiscsak elemi fontosságú. 
 
Igen, igen. 

 
Miben látja az eXSnia centro sociale jelentőségét? 
 
Egy olyan hely (spazio) ahol létezik a szolidaritás, a kommunikáció az emberek között. Egy 

jobb világ, ami elsősorban ennek a szolidaritásnak köszönhető. Természetesen azért lehet még 

ebben is fejlődni és még jobban erősíteni, mert ez az, ami változtathat a dolgokon. 

Én személy szerint pedig nagyon meghatározónak tartom azt, amikor úgy tudunk segíteni, hogy 

az valakinek megváltoztatja az életét. Például amikor látod kezdetben valakin, hogy ő 

valószínűleg nem akart idejönni, nem akar itt élni és a végén mégis beilleszkedik. Jó példa erre 

Saydou, aki Rosarnoból került ide, sok problémája volt, de ezalatt a pár év alatt sikerült egy 

sikeres életet kialakítania magának. Megtanult olaszul, dolgozik, van tartózkodási engedélye, 

egyszóval sikerült beilleszkednie. És az mindig nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ehhez én is 

hozzá tudtam járulni, segíteni. 

De ugyanilyen nagy elégedettséggel tölt el, ha látom, hogy jönnek nők is a nyelviskolába, 

például bangladesi nők. Ők nagyon kevesen vannak, mert mindig a férjük jön a nyelviskolába, 

ők pedig otthon kell, hogy maradjanak a gyerekekkel. Pont ezért pár éve szerveztünk 

nyelvtanfolyamot csak nőknek, ami reggelente volt, így miután a gyerekek elmentek óvodába 

vagy iskolába el tudtak jönni olaszt tanulni. 

De az is meghatározó élmény számomra, hogy a Rosarnoból jött fiúk közül páran elkezdtek az 

agroturizmusban dolgozni, először joghurtot készítettek és adtak el, majd pedig elkezdtek 
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zöldségeket is termelni. Ennek az elérésében is sokat segített a központ és ez nagy út, amit 

bejártak Rosarnoból idáig. Nagy siker. 

 
Alapvetően mit gondol a jelenlegi olasz migrációs helyzetről és hogyan látja 
ebben a centro sociale jelentőségét? Hogyan tudnak segíteni ezek a 
központok a bevándorlók integrációjában?  
 
Szerintem rossz, ami manapság történik Olaszországban, mert egy bezárkózó törvénykezés 

van. Én megértem az emberek félelmét is, ez egy olyan félelem, ami azért jön létre, mert valamit 

nem ismernek. És egy ilyen krízisekkel teli időszakban, az emberek tulajdonképpen mindentől 

félnek és ilyenkor sokkal egyszerűbb azokra mutogatni és okolni, akik alattad vannak, nem 

pedig azokra, akik feljebb. Megértem az embereket, de a politikát nem. A politikának nem az 

emberek félelmeit követve kell a törvényeket megalkotni, hanem ennél messzebbre látó 

célkitűzéseinek kellene, hogy legyen és ezeket a félelemeket pont, hogy el kellene oszlatnia. 

Azok közül az emberek közül, akik vállalják ezt a hosszú utat és félelmekkel, 

reménytelenséggel néznek szembe, rengetegen meg se érkeznek Olaszországba. Több ezren 

odavesznek a Földközi-tengerben. Akkor is, ha bezárkózol, jönni fognak, találnak arra módot, 

hogy elinduljanak, hiszen manapság egy ilyen korszakban élünk. Persze tudom, hogy több 

európai ország ezt az elvet követi, Magyarországon is ez a helyzet, ha jól tudom. De így szépen 

lassan Európa egy erőddé fog válni, miközben emberek halnak meg folyamatosan. 

 
Ön szerint változott valami a migrációhoz való hozzáállásban a 2013-as 
lampedusai hajókatasztrófa után? 
 
Lampedusa egy igencsak erőteljes esemény volt. Ha az emberek mentalitására gondolsz a 

témával kapcsolatban, akkor szerintem nem, abszolút semmi. Korábban jóval nyitottabb volt a 

társadalom a bevándorlást illetően, de azért is, mivel közel sem jelentett ekkora problémát, nem 

volt ilyen nagyarányú. De aztán szeptember 11-edike megváltoztatott mindent, felosztotta a 

világot keresztényekre és muzulmánokra és szembe is állította őket. Ez az esemény sokat 

alakított az emberek gondolkodásán. Szerintem ide sok probléma visszavezethető, amellett, 

hogy természetesen nem hatott mindenkire olyan erősen a terrortámadás. Amúgy pedig nagyon 

érdekes ez a dolog, mert tegyük fel, hogy te egy olasz, muzulmán bevándorló vagy, de én ezt 

nem tudom, nem ismerlek téged. Miközben sétálok az utcán látom, hogy bajba kerülsz, 

segítségre szorulsz és én természetesen azonnal odasietek, megpróbálok segíteni. Ez egy 

nagyon olasz dolog, jellemző ránk teljes mértékben, ha valaki bajban van, segítünk. Azonban 
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ez elméletben már teljesen más, a migráció jelensége megijeszti az embereket. Persze nem 

minden olasz ilyen, de ez a félelem jelen van és „hangos”, többet lehet hallani róla, míg 

mondjuk a társadalom más részéről, akik máshogy gondolkodnak, kevesebbet hallunk. 

Politikailag megéri ezt a félelmet támogatni, sőt erősíteni is, hiszen szavazatokat hoz. 

Azt nem tudom, hogy ez a helyzet fog-e változni, remélem, hogy igen, ezért vagyunk mi is itt, 

ezért dolgozunk, ebben hiszünk. 

 
Mit gondol az integráció fontosságáról? Lényeges integrációról 
gondolkodnunk? 
 
Igen, persze és szerintem ennek a legfontosabb letéteményesei az iskolák. Ha arról kérdezel, 

hogy szerintem mikor fognak változni a dolgok, akkor azt mondom, hogy ha ezek a gyerekek 

felnőnek. Ők azok, akik meg tudják változtatni ezt az attitűdöt, ők nem abban gondolkodnak, 

hogy ki fehér és ki fekete, és ha ezt az iskola tovább gondozza felnőttként is elfogadóan fognak 

a kérdéshez állni. Az iskolák az inklúzió legfontosabb letéteményesei. Ezért az államnak 

nagyon sokat kellene az oktatásba invesztálnia.  

Vannak Rómában is ilyen iskolák, ahol az inkluzív oktatás nagyon fontos és a világ minden 

részéről jönnek a diákok. Ilyen például itt a kerületben a Carlo Pisacane általános iskola, ahol 

az egész világ megjelenik egy iskolába „zárva”. Szoktak előadásokat is tartani a gyerekek, amik 

mindig nagyon csodálatosak és szórakoztatóak. Nagy kincs ez a sokféleség és a gyerekek ebben 

nőnek fel, ez számukra a természetes. 

 
Léteznek más ilyen típusú szervezetek, akár civilek, akár államiak, amelyek 
segítenek a bevándorlók beilleszkedésében? Tudna egy-két Ön szerint fontos 
példát említeni? 
 
Igen nagyon sok civil szervezet van Olaszországban, amely a migrációs problémákat igyekszik 

kezelni. Vannak katolikus szervezetek vagy ott van az Arci, nagyon sok van. 

Ez az iskola is régóta létezik, de vannak a kerületben más ilyen típusú központok és iskolák. 

Vagy ott van a Tiburtina pályaudvaron kialakult Hotel Africa jelensége. Látták az emberek, 

hogy ott élnek az afrikaiak és elkezdtek segíteni nekik, ételt vittek, ruhákat és így tovább. Majd 

megjelentek a különböző egyesületek is. 

Vagy fontos még megemlíteni a bevándorlók gyerekeit, akik közül sokan hallatják a hangjukat, 

főleg az állampolgárság ügyében, de a migrációs kérdésekben is. Szóval nagyon sokféle 

szervezet van, ami szerintem igazán csodálatos.  
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Jól működnek ezek a szervezetek, persze sokkal jobb lenne, ha nem lenne rájuk szükség, ha 

nem léteznének a bevándorlással kapcsolatos problémák, ha a bevándorlás nem lenne egy olyan 

jelenség, ami ennyi problémát tud okozni. 

De nemcsak a migráció területén fontosak ezek a civil szervezetek, hanem minden téren. A 

szubszidiaritás elvén működnek és ezért is tudnak olyan jól funkcionálni. Ahova nem ér el az 

állam, nem tud, nem akar segíteni, ott a civil szervezetek elvégzik ezt a feladatot. 
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Név: Dumindika 
Életkor: 42 
Foglalkozás: háztartási alkalmazott, babysitter 
Helyszín: Róma, Olaszország 
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Honnan érkezett Olaszországba? 
 
Srí Lankáról származom, a városom közel van Colombohoz, körülbelül 20 km-re van onnan. 

Kaduwelanak hívják. 

 
Mikor érkezett Olaszországba? 
  
Körülbelül 8 éve érkeztem Olaszországba. Repülővel jöttem, Milánóba, a Malpensa 

repülőtérre. Volt itt ismerősöm, Milánóban lakott az egyik barátnőm. Ezért jöttem egyenesen 

oda és miután megérkeztem az országba két hetet nála voltam. Majd ezután mivel az egyik 

barátnőm bátyja már Rómában lakott egy ideje, én is ide jöttem. 

 

Mesélne az utazásáról! Milyen eljárásokon kellett átmenni?  
 
Én igazándiból hamis dokumentumokkal érkeztem Olaszországba. Sokan különböző bárkákkal 

érkeznek és tényleg hihetetlen utazásokon mennek keresztül. Én nem. Ahogy mondtam, 

szerencsés voltam, repülővel jöttem, és ahogy megérkeztem munkám is lett. A barátaim kijöttek 

elém a reptérre is. Aztán mikor megérkeztem, ezeket a dokumentumokat eldobták, azt mondták, 

hogy nem jó. Pedig nekem fizetnem kellett értük. Én ezt nem tudtam, pedig sokat fizettem érte. 

De aztán nem voltak problémáim, a megérkezésem után eljöttek értem a barátaim és lett 

munkám is. 

 
Mi volt a jövetelének a célja?   
 
Volt egy nagy álmom, egy saját házat szerettem volna, ahol a lányommal együtt élhetünk. Egy 

saját ház…ezért jöttem ide. 
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Milyen okai voltak annak, hogy otthagyta a hazáját? Mi volt a fő ok: 
gazdasági, szociális, politikai? 
 
Nekem gazdasági okai voltak a kivándorlásomnak. Otthon nem lehetett volna saját házam. 

 
Utazásának eredeti célja is Olaszország volt?  
 
Igen, és jól érzem itt magamat, találtam barátokat és a férjem is olasz. Találtam munkát is. 

Sokáig gondozóként dolgoztam, időseknek segítettem, elláttam őket és ennek köszönhetem a 

férjemet is. A hölgy, akit gondoztam egyszer bemutatta a fiát és ez szerelem lett, 

összeházasodtunk. Teljesen meg vagyok elégedve az életemmel. A jövőmet is ebben az 

országban képzelem el, nem hiszem, hogy vissza fogok térni a hazámba. 

 
Mivel foglalkozik Olaszországban?  
 
Jelenleg babysitterként dolgozom egy olasz családnál és néha a házi munkába is besegítek a 

családnak. 

 
Mit dolgozott otthon?  
 
Igazándiból otthon soha nem dolgoztam. (Nagy csend.) Otthon nagyon rosszak a fizetések, a 

havi bér körülbelül 50 eurónak felel meg. Ez nagyon kevés… kevés ahhoz, hogy egyél belőle, 

a jövőre pedig nem is lehet gondolni. 

 

De ha jól tudom, mielőtt Olaszországba jött, más országokban, például 
Jordániában dolgozott. 
 
Igen, így igaz. Bruna mondta? Dolgoztam Jordániában, Libanonban is. 

 
És mit dolgozott ezekben az országokban? 
 
Jordániában egy családnál voltam, kvázi házvezetőnő. Libanonban pedig gondozóként 

dolgoztam. De itt igazándiból úgy éreztem magamat, mint egy rab vagy rabszolga. Nem adtak 

szabadnapot, vagy ha adtak is nem mehettem el otthonról. Ők elmentek, engem pedig bezártak. 
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Miért tették ezt? 
 
Hát, ez így működött ott. Nagyon sokat sírtam, reggeltől estig. Főleg mivel ekkor még nagyon 

fiatal voltam, Jordániába 21 évesen érkeztem, tulajdonképpen kislány voltam még. És így 

kezeltek, borzalmas volt, néztem ki az ablakon az utcára és sírtam. Sírtam reggel és este, 

mindig. Nagyon szomorú voltam. De négy évig ott maradtam, végül elegem lett. A lányom 

hároméves volt, amikor eljöttem Srí Lankáról. Ő az első férjemtől született, de nem volt jó 

házasság, nem működött. Otthon pedig nem tudtunk nyugodtan élni. 

 

Ha nem túl privát a kérdésem, elváltak? 
 
Igen, igen, igen. És otthon hagytam a lányomat, mikor hároméves volt és Jordániába jöttem. 

De az álmom nem valósult meg. Nem lett egy saját házam. A fizetések nagyon alacsonyak 

voltak. Körülbelül 80 dollárt kerestem, pedig megcsináltam minden munkát. Végül négy évig 

maradtam. Aztán hazamentem, de otthon meg problémák voltak a lányommal. Végül a 

nővéreim…két nővérem van, akik Libanonban dolgoznak, ők azt mondták, hogy segítenek 

nekem, ha ki akarok menni dolgozni. Így kimentem Libanonba. Ott azonnal találtam állást, 

idősgondozó lettem. Azonban ott is ugyanaz történt. Hetente egy nap volt a szabadidőm, 

vasárnaponként, háromórányi. El tudja képzelni, mit lehet csinálni ennyi időben?! Elmentem 

templomba aztán hazamentem. Ennyiből állt az egész. Öt évet dolgoztam ott. Így ment az 

életem, mindig bent voltam a lakásban és három óra szabadidőm volt vasárnaponként.  

 
A lánytestvérei most hol élnek? 
 
Amíg én kint voltam Libanonban, ők is ott voltak. A húgom visszatért a hazámba, Srí Lankára 

és nem is akar már elmenni onnan. A másik testvérem most Görögországban él. 

 
És a lánya? 
 
Ő otthon, Srí Lankán lakik. (Csend) 
 

Hogy látja, Olaszországban könnyű volt beilleszkednie?  
 
Hmm, igen, nem voltak nagyon nehézségeim. Azonnal találtam munkát is. Valójában az 

emberekkel…én ismerek más típusú embereket is Jordániából, Libanonból, így tudom 

milyenek az emberek a világban. Így igazándiból, amikor megérkeztem Olaszországba, azt 
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gondoltam, hogy a Paradicsomba érkeztem, mivel úgy találtam, hogy az emberek, hogy is 

mondjam…nagyon jók. Tisztelik a másikat, azokat is, akik másik országból jöttek. Azonban itt 

nagyon fontos a nyelv, ezért tanulunk olaszul, ők pedig segítenek. Ha valamit nem jól mondok 

olaszul, akkor sem nevet senki ki, hogy „nézd, nem beszél jól olaszul.” Ezzel ellentétben 

Libanonban nem akarták, hogy megtanuljam a nyelvüket, ők beszélgettek és nem akarták, hogy 

én is értsem. Az olaszok mások. Igen, itt fontos, hogy beszéld a nyelvet, ezért is járunk a 

nyelviskolába, és azért is, hogy találkozzunk. A tanárok a családunk is. Mindig nagy örömmel 

megyek a centroba esténként. Általában fél nyolcig dolgozom, nyolcra érek haza, de mindig 

azonnal megyek is az iskolába, mert mindig azt gondolom, hogy ott a családomat találom. Pedig 

nehéz számomra a tanulás a munka mellett, sokszor nem tudom a fejembe tartani a dolgokat. 

De mégis megyek a centroba, hogy együtt lehessek a többiekkel. Amikor beszélnek hozzám 

megértem, én is beszélek olaszul, de mégsem tökéletesen, vannak problémáim az igeidőkkel 

vagy az igékkel, oh, Istenem! De erre nem is akarok gondolni!  

 

Mit gondol, az olaszok befogadók a külföldiekkel? Hogyan viszonyul az 
olaszokhoz? 
 
Szerintem egy nagyon nyitott társadalom. De ahogy a világon mindenhol, vannak jók és rosszak 

is. De úgy hiszem, hogy szerencsés vagyok, azt gondolom, hogy megtaláltam azt a nagyobb 

felét, akik jók. Ezt tudom neked mondani. Sőt, amikor az iskolába megyek a tanárok…például 

nem foglalkoznak azzal, hogy ki megy oda, megölelnek, köszöntenek, igazándiból olyan, mint 

egy család. Néhány hónapig nem volt időm elmenni az iskolába, problémáim voltak, nem 

éreztem jól magamat, problémák voltak a szüleimmel, a lányommal vagy éppen az 

egészségemmel és nem tudtam elmenni, kihagytam két-három hetet. 

 
Érték rasszista indíttatású atrocitások?  
 
Igen, néhányszor. Mivel sötét a bőröm. 

 
Itt Olaszországban is? 
 
Igen, itt is. Sötét a bőröm, ez más, mint a többségnek. Ezért, igen, néhányszor volt ilyen. De 

tudom, hogy ilyen a világ, vannak jó és rossz emberek. De én nem sértődők meg ezeken a 

dolgokon. 
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Legálisan vagy illegálisan tartózkodik az országban? 
  
Legálisan vagyok itt. Van állampolgárságom is. De szerintem megnehezíti a legálissá tételt, 

hogy sokszor változik a tartózkodási engedély szabályozása és nem lehet tudni, hogy egy év 

múlva mi lesz. 

 
Mit gondol az olasz bürokráciáról? Könnyű tartózkodási engedélyhez jutni?   
 
Tartózkodási engedélyhez jutni…attól függ. Mindig kijön valamilyen törvény. Ha van legális 

munkád, akkor tartózkodási engedélyhez (permesso di soggiorno) lehet jutni. Igen, kell teszt, 

van egy teszt, ahol azt mérik, mennyire tudsz olaszul. Egy minimumot el kell rajta érni, hogy 

megadják a tartózkodási engedélyt. Sőt öt év után kérvényezheted a hosszú távú tartózkodási 

engedélyt (carta di soggiorno). Ehhez is vizsgát kell tenni. 

 
Találkozott olyan szervezetekkel, amelyek segítették, megkönnyítették az 
integrációt?  
 
Igen, az iskolánk [eXSnia] rengeteget segít, igazán sok erőt adnak nekünk. Olaszország is 

rengeteget segít a bevándorlóknak. Vannak különböző caritas szervezetek is, ahol lehet enni, 

inni, adnak ruhákat. De nekem nem volt ilyen problémám, nem kellett ezekhez a szervezetekhez 

fordulnom, mivel rögtön lett munkám. De azt tudom, hogy rengeteg embernek segítenek. 

Nekem a nyelv volt problémás. Ebben nagyon sokat segített az iskola, bátorságot adott. És ez 

az iskola adott… hogy is mondjam… mindig valaki mesél a saját kultúrájáról is. Így én is 

elmondtam az enyémet, tanítottam a kultúrámról, a nyelvemről dolgokat. Például azt, ha egy 

olasz elmegy a hazámba, akkor hogyan kell köszönni, viselkedni, hogyan kell enni, azaz fontos 

dolgokat. Például, ha te is eljönnél – te sem ismered – az országomban nem tudnád, hogy 

működnek a dolgok. Nem ismered a nyelvet és így nem tudnád, hogyan kell mondani azt, hogy 

ciao, pedig a ’haayboan’ a sziát jelenti Srí Lankán. Ilyen dolgokat is megtanulunk az iskolában. 

De sokszor szervezünk különböző ünnepségeket is, ahol közösen főzünk, eszünk, táncolunk. 

Például, amikor véget ér az iskola nyáron, vagy amikor elkezdjük az évet. Én is szoktam főzni 

és mások is a saját ételeiket elkészítik. Minden év végén van vizsga is és kapunk egy 

bizonyítványt is, hogy elvégeztük. 
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Mit gondol az ExSnia tevékenységéről?  
 
Erre igazán nincsenek szavak. Igazán kivételes emberek, rengeteget segítenek nekem. Rengeteg 

erőt adtak és adnak. Például amikor megérkeztem, és teljesen idegen voltam itt, nem ismertem 

semmit, nem hagyták, hogy elvesszek. Nagyon kedvesek, tényleg. Aki megtalálja ezt az iskolát, 

az egy családot is talál. Olyanok vagyunk, mint a testvérek egy családban. Itt nincsenek csúnya 

viccek, egymás bántása, mindenki egyenlő. Most már közel négy éve járok ide és soha nem ért 

semmilyen durva atrocitás, vicc. Összhangban vagyunk. Amikor találkozunk, akkor is vidáman 

köszöntjük egymást, hogy „Ciao! Mi újság? Hogy vagy?” Tiszteljük egymást és az iskolát is. 

Nincs is semmilyen durva tréfa, pedig az én csoportomban nagyon kevés a lány, mégse 

bántanak, sőt olyanok, mint a testvéreim. 
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Név: F 
Életkor: 40 év körüli 
Foglalkozás: alkalmi munkák 
Helyszín: Róma, Olaszország 
Időpont: 2014. október 10. 
 
 
Honnan érkezett Olaszországba? 
 
Szenegálból jöttem. Dél-Szenegálban születtem, Casamance régióban. 

 

Ez a tengerpart mellett van?  
 
Igen, van tengerparti része is, de vannak folyók is és az egész régió nagyon zöld. 

 
Mikor érkezett Olaszországba?  
 
2006-ban Szenegálból közvetlenül Rómába jöttem, repülővel.  

 

Meséljen az utazásáról! Mivel érkezett az országba? Milyen eljárásokon 
kellett átesnie?  
 
Repülővel jöttem, könnyű utazás volt. Marokkóban szálltam át és ide jöttem. Itt találtam 

munkát, lakást is és itt maradtam.  

 
Mi volt a jövetelének a célja?   
 
Dolgozni jöttem ide. 

 
Milyen okai voltak annak, hogy otthagyta a hazáját: gazdasági, szociális, 
politikai?  
 
Dolgoztam előtte otthon is, közel hét évet, de nem volt pénzem. Amit kerestem az körülbelül 

egy heti élelemre volt elég. És kész! Utána nem volt étel. 

Gazdasági okok miatt jöttem el. Egy szegény családban születtem Dél-Szenegálban. Csak 

gazdasági okai voltak annak, hogy eljöttem. 
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Nagy a családja? 
 
Igen, nagy családom van. A szüleimnek is nagy családja van és nekem is sok testvérem van. A 

saját családomban öten vagyunk. 

 

Otthon mivel foglalkozott? Csak földműveléssel vagy voltak más munkái is? 
 
Földműveléssel és sofőr is voltam. 

 
Mennyit keresett körülbelül? 
 
Kb. 220 euró körül volt a fizetésem. 
 
Utazásának eredeti célja is Olaszország volt?  
 
Azért jöttem, hogy keressek egy kis pénzt és tudjak segíteni a családomnak. Földműves vagyok, 

a családom is az, apám is. De a földművelés nagyon nehéz Afrikában mivel mi a mai napig 

kézzel dolgozunk. Nagyon sok szegény kétkezi földműves van.  

Nekem Olaszország, Franciaország, Németország vagy Anglia ugyanaz lett volna. Oda 

megyek, ahol tudok pénzt keresni. Mivel itt tudok, ezért ez így teljesen rendben van, maradok. 

Itt tisztelik az életemet, nincs semmi probléma. 

 
Szereti Olaszországot? 
 
Igen, szeretem. Úgy élek itt, mintha otthon lennék. 

 
Mivel foglalkozik Olaszországban?  
 
Most éppen különböző afrikai kézműves termékeket árulók az utcán. 

 

Feketén dolgozik? 
 
Igen.  
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Hogy látja, könnyű volt beilleszkednie?  
 
Igen, könnyű volt. Már két vagy három hónap után elkezdtem olaszul beszélni, kommunikáltam 

az olasz ismerőseimmel. Így most már nem csak azt tudom mondani, hogy az olaszok a 

barátaim, hanem azt, hogy a rokonaim. 

 
Tudott olaszul mikor megérkezett? 
 
Nem, nem tudtam, de elkezdtem ide járni a nyelviskolába. 

 
Hogy látja, az olaszok befogadók a külföldiekkel?  
 
Igen, szerintem Olaszország segít a bevándorlóknak. Illetve nagyban függ a személytől és 

annak a viselkedésétől, de ha jól élsz együtt velük, akkor nem lesz problémád. 

 
Hogyan viszonyul az olaszokhoz?  
 
Jól, ahogy az előbb is mondtam azért is, mert együtt tudok élni, alkalmazkodni.  

De valójában az, hogy az emberek elmennek egy másik országba és ott kereskednek vagy 

tanulnak stb., ez már 2-3000 éve így van. 

 
Olaszországban érték rasszista indíttatású atrocitások?  
 
Rasszisták mindenhol vannak, nemcsak Olaszországban, hanem Afrikában is vagy Amerikában 

is. Mindenhol így van ez, mint ahogy mindenhol vannak jó emberek és rosszak. De én nem 

találkoztam vele itt Olaszországban. 

 
Mit gondol az olasz bürokráciáról? Könnyű tartózkodási engedélyhez jutni?   
 
Nagyon nehéz tartózkodási engedélyhez jutni.  

 

Mi a véleménye a CIE központokról? Azt mondják róla, hogy rosszabb, mint 

a börtön. Egyetért ezzel? 
Nem voltam még börtönben. 

A CIE tényleg rosszabb, mint a börtön. 
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Legálisan vagy illegálisan tartózkodik az országban?  
 
Most legálisan vagyok itt és van tartózkodási engedélyem is. Már úgy jöttem, hogy volt 

munkaszerződésem.  

 
Találkozott olyan szervezetekkel, amelyek segítették, megkönnyítették az 
integrációt?  
 
Ez a szervezet [eXSnia] segít nekem, most itt dolgozom. Előtte pedig a nagykövetségünkön 

dolgoztam 3 évet, mint biztonsági őr. Ők is segítettek. 

 
Mit gondol az eXSnia tevékenységéről? Hogyan talált rá erre a lehetőségre? 
Megkönnyítette a beilleszkedését a centro?  
 
Ez egy jó szervezet, segítenek neked, a bevándorlóknak, mindenkinek, akinek valami 

problémája van. Ha valami gondod van, ide tudsz jönni és megkérdezni, segítséget kérni. 

Közvetlenül tudsz beszélni az emberekkel.  

A rasszizmus mindenhol előfordul a világon. 

[Ezen a ponton ismét visszatér a rasszista támadásokra, amit korábban kérdeztem meg. 

Elmondja, hogy az mindenhol előfordul a világon. Miután megkérdeztem, hogy mire gondol 

elmondott egy nappal korábbi példát, ami láthatóan nyomasztotta.] 

Előző nap én is itt voltam a fesztiválon, dolgoztam. Kijöttem egy kis szünetet tartani és leültem 

ott az egyik padra, hogy rágyújtsak. Egy hölgy is ott volt a fiával és a fiú odajött, hogy leüljön. 

A nő pedig azt mondta neki, hogy ne menj oda, francia és fekete is. Ne menj hozzá közel, mert 

fekete. Akartam válaszolni, de nem tudtam mit is mondhatnék erre… 

 
Mit gondol a centro sociale tanárairól?  
 
Nagyon kedvesek, sokat segítenek. 

 
Tudna mondani egy-két példát, hogy miben és hogyan segítenek? 
 
Bármiben segítenek. Nincs megkülönböztetés. 

[Ezen a ponton ismét visszatér a rasszizmusra: itt különféle rasszok vannak, de mindenki 

ugyanolyan, nincs különbségtétel.] Nincs különbség aközött, hogy valaki fehér vagy fekete, 

bevándorló vagy helyi lakos. Nincs megkülönböztetés, szétválasztás. 
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Név: Saydou 
Életkor: 32 éves  
Foglalkozás: alkalmazott 
Helyszín: Róma, Olaszország 
Időpont: 2014. október 20. 
 

 

Honnan érkezett Olaszországba? 
 
Guineában születtem és Szenegálban nőttem fel. [Guinea Bissau Guineát jelenti] 

 
Mikor érkezett Olaszországba? Mi volt a jövetele célja?   
 
2009-ben jöttem ide, és azért, mert problémáim voltak Afrikában. 

 
Milyen okai voltak annak, hogy otthagyta a hazáját?  
 
Egy lázadás volt az országomban, aztán háború lett. Az apám katona volt, de már kiöregedett 

és otthagyta a sereget. Bissau-Guineában mindig is voltak problémák… amikor én 13 éves 

voltam az apámat és az idősebb bátyámat megölték. Az anyám pedig nem sokkal később 

meghalt egy betegségben. Még kicsi voltam. 

 

És utána mi történt Önnel? 
 
Volt egy nagyon-nagyon pici nővérem is, 3 vagy 4 éves volt ekkor. És jött egy idősebb női 

rokon, aki elvitte Szenegálba. 

 
Mindkettőjüket? 
 
Nem, csak őt, én nem akartam menni. Nem akartam otthagyni a teheneinket.  

 

És Ön mit csinált? 
 

Ott maradtam, hogy figyeljek a teheneinkre. Aztán rájöttem, hogy nem tudok maradni és 

otthagytam a teheneket és elmentem egyedül Szenegálba. Nincs olyan messze. 
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Megkereste a húgát? 
 
Kerestem, de akkor nem tudtam, hogy hol lakik, hova ment. 2010-ben tudtam meg, hogy hol 

lakik. 

 
És most beszélnek? 
 
Igen, beszélünk. Küldök neki pénz is, hogy tudja csinálni az egyetemet.  

 
És Szenegálban mit csinált? 
 
Hegesztőként dolgoztam, de előbb befejeztem az iskolát és csak utána kezdtem el dolgozni. 
 
Utána egyenesen Olaszországba jött? 
 
Nem, dehogy. Először Maliba mentem busszal, ott három napot voltam. Aztán Burkinába, ott 

egy hetet voltam. Aztán Beninbe két hétre. 

 
És mit csinált ott? Dolgozott valamit? 
 
Nem, semmit nem csináltam. Aztán átmentem Nigériába. Ott csak három napot voltam, amíg 

átutaztam az országon. Aztán Kamerunban utaztam bárkával, mivel nem voltak papírjaim. 

Kamerunban két hónapot voltam és dolgoztam is mint biztonsági őr. Azután Csádba mentem 

két hónapra, ott ismét nem dolgoztam. Illetve egy úrnak segítettem vidéken a mezőgazdasági 

munkákban egy hónapon át. Feketén, természetesen. Ezután Líbiába utaztam, hét hónapot 

maradtam ott. Dolgoztam is, mint hegesztő. De Líbia nem volt jó. 

 
Miért, mi történt ott? 
 
Nem szeretik a színünket. Nem akarnak feketéket látni és nagyon nem szeretik őket. 

 

Ön szerint a líbiaiak rasszisták? 
 
Igen, nagyon is! Amikor két hónapja dolgoztam már és megkaptam a fizetésemet kiraboltak az 

utcán. 
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Milyen típusú rasszista atrocitásokkal találkozott? 
 
Például amikor buszon utaztam elkezdtek parfümöt fújni a levegőbe. Mikor feketék vannak a 

buszon, mindig ezt teszik. 

 

De miért, mit gondolnak, hogy nem fürdenek a feketék? 
 
Igen, pontosan ezt gondolják. Pedig szerintem az afrikaiak többször is szoktak fürdeni, én is 

naponta többször szoktam. 

A gyerekek is nagyon illetlenek. Például az utcán a fejemre is ráütöttek egy tojást. A felnőttek 

meg csak nevettek. Miután kiraboltak, utána el kellett mennem Tripoliból, nem volt pénzem a 

lakásra. És sokat dolgoztam reggel hattól háromig. 

 
Illegálisan dolgozott? 
 
Igen, feketén dolgoztam. Aztán hét hónap után eljöttem. Ott még az utcára sem tudtam kimenni 

esténként, mert bármikor megölhettek mindenfajta ok nélkül. A lakásom olyan volt, mint egy 

börtön, munka után hazamentem és ott voltam. Mikor vásárolni mentem, akkor is mindig 

féltem, hogy történik valami. Mindig félelemmel telve mentem ki az utcára. Sok pénzt se 

mertem a pénztárcámban tartani, mert féltem, hogy meglátják és kirabolnak. Szóval inkább 

otthon maradtam, vagy hárman-négyen mentünk el együtt.  

 
Guineaiakkal vagy szenegáliakkal? 
 
Nem, csupa afrikaival, mindenfélével. Ott mi feketék mind egy család voltunk: kameruniak, 

nigériaiak stb. Mindenki. Mert Líbia ilyen. Nem lehetett elválni egymástól. 

 

Értem, együtt éltek, együtt tevékenykedtek. 
 
Igen, csak így lehetett, úgy kezeltek minket, mint az állatokat. Képzeld azt el, hogy elmész 

Afrikába, felszállsz egy buszra és elkezdenek illatosítót fújni, mert egy fehér van a buszon. 

Nézd, ez nem egy túl szép dolog! Így mentek ott a dolgok. És egy ilyen országban, ahol ilyenek 

vannak, hogyan tudsz élni?! Nem tudsz elmenni otthonról, nevetni, semmit sem tudsz csinálni. 

Mindig a lakásban vagy, mint egy börtönben. És még pénzt se tudtam hazaküldeni, mert nem 

volt útlevelem. Ha van útleveled, akkor egyszer-kétszer lehet pénzt küldeni. 
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És hol lakott? 
 
Miután megérkeztem, Kufrában, ott voltak barátaim és náluk, hatan laktunk együtt. Utána 

Bengáziba mentem, de nem találtam munkát és ezután mentem a fővárosba. De az az utazás 

nagyon veszélyes volt, nagyon rasszisták. A buszon is nagyon veszélyes volt, semmit sem 

szabadott beszélni. Semmit! Nem beszélhettem. 

A fővárosban volt egy barátom, ő segített. Nála laktam. De ott még a házak is zártak, nem 

láthatsz be. És nagyon idegenellenesek. Én pedig úgy gondoltam, hogy itt nem tudok tovább 

maradni. Hazatérni sem tudok az ott történtek miatt. Mert nem láthatom többé az apámat, az 

anyámat, a testvéremet. Oda sem tudok visszatérni, ez meg itt börtön. Nem tudok így élni. El 

kell hagynom Afrikát. Normálisan akartam élni, nem így. 

 

És utána Olaszországba jött? 
 

Nem, először Máltára. Négy napot utaztunk egy kis bárkán összesen 27-en. Ha kinyújtottam 

oldalt a kezem, simán beleért a vízbe, olyan kicsi volt.  

 

Kellett fizetni az útért? 

Igen. Sokat. 800 eurót fizettem. 800 dollárt. [kijavítja magát] 

Mert mindig féltem bent a házban. Nem tudtam így élni. Nem lehet. Volt egy barátom, aki 

mondta, hogy visznek át embereket Európába. Én meg azt mondtam, hogy rendben és elmentem 

hozzájuk, ők meg azt mondták, hogy 800 dollár. De ha nincs ennyid, nem visznek sehova, de 

nekem volt, mivel 5 hónapot dolgoztam. 

 

Meséljen nekem pár szót az útjáról a hajón! 

A hajó nagyon kicsi és veszélyes volt. De ha nem tudsz máshogy élni csak félelemben...még ha 

nem is túl jó dolog a bárka, nem egy tengerjáró, de mi mást tehetne az ember. 

 

Olaszországba akart eredetileg is jönni, vagy más volt az úti cél? 

Mindegy volt, hogy Olaszország vagy Németország… egyforma volt nekem. A lényeg az volt, 

hogy elhagyhassam Líbiát, mert egyszerűen nem tudtam már úgy élni és a hazámba sem tudtam 

visszatérni. Így inkább kockáztattam, ha meghalok, az is rendben, ha nem halok meg, az is, 
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mert amikor nem megoldás az sem, hogy visszatérj a hazádba és az sem, hogy maradj, ahol 

vagy, akkor inkább kockáztatsz. Inkább kockáztatod, hogy meghalsz a vízben, legyen, 

meghalsz vagy nem. Ha nem, akkor tudsz normálisan élni. Eljössz Biassau-Guineából, 

Szenegálból, Maliból stb., mert mindenhol problémák vannak, akkor hova mehetnél? Hogyan 

élhetnél? Elszöksz. Lelépsz. Nem lehet így élni. Nincs családod, nincs munkád, nincs pénzed, 

nem tudsz enni, nem tudsz a saját házadba hazatérni. Aztán megérkezel Líbiába, ahol tudsz 

dolgozni, de nem tudsz élni. És úgy érzed magad, mintha börtönben lennél, nem tudsz elmenni, 

beszélgetni, semmit sem tudsz csinálni, inkább elmész egy bárkával és utazol négy napot. 

Miután megérkeztem Máltára börtönbe kerültem, mivel illegális bevándorló voltam, nem 

voltak irataim sem és nem tudtam elhagyni Máltát. Aztán ezt a dolgot sem bírtam, bent voltam 

egy éven át, pedig nem öltem meg senkit, nem csináltam semmi rosszat senkinek. Aztán 

kiengedtek és még egy évet Máltán maradtam. De ez sem ment így, nekem dolgoznom kell és 

eleinte ott nem tudtam. Nem szeretem, ha csak úgy pénzt adnak. Ha meghívsz kávézni, rendben, 

de holnap én hívlak meg. Ez így működik. Ha ma te adsz kávét, holnap én fogok. Ha adsz 10 

eurót, akkor másnap visszaadom.  

Ott is dolgoztam egy évet, házakat festettem. Aztán eljöttem onnan is, kifizettem a 800 eurót 

[az útért].  

 

Mivel jött el Máltáról? 
 
Hajóval. 
 
Rögtön Rómába jött? 

Nem először Szicíliába. Két hónapot és tíz napot voltam táborban. Nagyon sok embert vittek 

vissza, de én nem akartam visszamenni, se Máltára, se sehova. Így megszöktem. 

 

És milyen hely volt ez a tábor? 

Kaptunk dokumentumokat, de estére mindig vissza kellett térnünk. De ez így nem ment, féltem, 

hogy visszavisznek. Ezért megszöktem és vonattal Rosarnoba mentem. Ez 2010-ben volt 

[2009-ben volt], decemberben. Egy hónapot voltam ott. 
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Ott mi történt, tudna arról az időszakról mesélni? 

A földeken dolgoztam, feketén, 25 euróért naponta. És kemény munka volt, de munka nélkül 

nem tudok élni. 

Aztán január 7-én, ami csütörtök volt, három afrikai srác az utcára ment, mert tüntetések voltak, 

elégedetlenek voltak…fehérek a feketék ellen, feketék az olaszok ellen. Csütörtökön és 

pénteken is, mindennap megbénítottuk az utca forgalmát. De mindenkit átengedtek, nem 

bántottak senkit és nem igaz, hogy a gyerekek nem tudtak iskolába menni. Ők meg bántottak 

minket. Három napig tartott ez a dolog. 

 

Az események alatt félt? 

Igen, nagyon féltem, hogy bántani fognak az olaszok. Kocsival jönnek, meglátnak egy feketét 

odajönnek és megölnek minden gond nélkül. Majd jött a rendőrség, aztán jöttek katonák is. A 

feketéket meg elvitték vonattal, nem fizettek semmit. Mindenki mehetett arra, amerre akart. Így 

jöttem Rómába. A Terminibe érkeztem meg és nem volt senkivel sem kapcsolatom, senkivel. 

Így 1 hónapot és 11 napot aludtam kint a Termini oldalában. Hideg volt, esett, semmi 

kapcsolatom nem volt itt. 

 
Senki nem segített? 

Egy hónapig senki sem. Aztán az ExSnia segített, ide jöttem, beszéltem velük és segítettek. Itt 

aludtam, mert nem volt hova mennem. De már, amikor megérkeztem elkezdtem munkát 

keresni, de nem találtam semmit és el akartam menni vidékre feketén dolgozni. Aztán az egyik 

barátom, akivel a Termininél aludtunk, azt mondta, hogy jöjjek ide, mert itt van egy csomó 

ember, aki tud nekem segíteni. Segítenek dokumentumokat készíteni, ilyesmi. Aztán beszéltem 

a centro ügyvédjével is, el kellett mondanom az összes adatomat, nevemet, születési helyemet 

stb. Így végül itt aludhattam. Két évig laktam itt a központban, aztán lassan találtam munkát is. 

Az ügyvéd is segített munkát találni. 

 

Mit gondol a centro munkájáról? Segítettek Önnek? 

Igen, rengeteget segítettek, hogy itt lakhattam, segítettek dokumentumot szerezni, mikor 

problémám volt a hivatalos ügyekkel akkor is. Rengeteget köszönhetek nekik. 
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Mit gondol a centro tanárairól? 

Nagyon ügyesek, rengeteget segítettek nekem. Mikor ide kerültem én semmit sem beszéltem 

olaszul, megtanítottak olaszul írni, beszélni és nagyon sokat segítettek. Mikor először mentem 

boltba akkor nagyon szégyelltem megszólalni, most már nem annyira. Nagyon jók az órák, 

sokszor főzünk együtt, összejöveteleket tartunk, táncolunk, mint egy család. Mikor valakinek 

valamire szüksége van, akkor szól a másiknak. Az egyesület segített nekem a munkakeresésben 

is, a mostani munkámat is ők találták. És itt mindenki egyenlő. Korábban olyan munkám volt, 

hogy mindig el kellett mennem a városból, mert vidéken dolgoztam, aztán visszajöttem 

Rómába és ügyeket intéztem. Jöttem és mentem hetente. Most már két éve itt dolgozom a 

városban. 

Szerintem nagyon jó munkát végez a centro. Olaszországban meg kell tanulni olaszul, különben 

hogyan találnál munkát? 

 
Most már van tartózkodási engedélye? 

Igen, egy éve megkaptam.  

 

Akkor legálisan van Olaszországban? 

Igen, most már egy éve legálisan vagyok itt. 

 

Mit gondol az olaszokról, hogyan viszonyulnak a bevándorlókhoz? Segítettek 

Önnek? Meséljen a tapasztalatairól!  

Nem... mert…te tudod ezt, az egész világon így van, nemcsak Olaszországban: van, aki jó és 

van, aki rossz. De én ezt a dolgot tudom. Afrikában is így van, vannak rasszisták, nemcsak 

Európában vagy Amerikában és antirasszisták is. De én itt jól vagyok, jól élek, ezért szeretek 

itt lenni. Akit nem kedvelek, azt elkerülöm. 

 

Érték rasszista támadások? 

Nem, semmi. Nem olyan a munkám sem, nem árulok semmit. Nem megyek olyan helyre. 

Dolgozni megyek, utána a barátaimmal vagyok, nem iszom, nem cigizek, nem használok 
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semmit, drogot sem. Nem szeretem. Nem vagyok agresszív sem, nem hergelek senkit, nem 

megyek el kirabolni senkit, nem keveredek ilyen dolgokba. 

 

Itt akar maradni vagy tervezi, hogy el fog költözni a közeljövőben egy másik 
városba vagy országba? 

Itt maradok, van munkám. Ha nem lesz, akkor igen, lehet, hogy elmegyek egy másik városba. 

 

Szeretne visszatérni Afrikába? 

Tavaly hazamentem meglátogatni a húgomat. 

 

A húga nem akar ide jönni? 

Már kérdeztem tőle, egyelőre nem. Nem akarja otthagyni az egyetemet.  

 

  

 

 


