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Usikker situation for Italiens migranter 
 

- af Franco Monnichi, Emmaus Cuneo, 

formand for Emmaus Italien1 

- oversat af Sara Grund Sørensen fra  

https://www.emmaus-

international.org/en/news/2308-

%E2%80%9Cin-italy-the-approach-is-more-

sporadic-and-there-is-an-urgent-need-for-

labour-%E2%80%9D.html 
- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 
“Der er stadig en risiko for, at der udarbejdes 

kontrakter, som gør det muligt for fiktive 

arbejdsgivere at tjene uærlige penge på bekostning 

af immigranter.” 

 

Franco Monnicchi, formand for Emmaus 

Italien, er en lidenskabelig beskytter af 

bevægelsesfrihed. Vi spurgte ham hvad der har 

ført til, at den italienske regering under Covid-

19 gav retlig status til udokumenterede 

migranter. Han sammenligner det med 

Portugal hvor regeringen har taget samme 

beslutning. 

 

”Desværre er motivationerne ikke det samme. I 

Portugal er tilgangen systematisk og kulturel. I 

Italien er tilgangen derimod mere sporadisk, som 

et resultat af mangel på arbejdskraft. Ingen 

spørgsmål er blevet stillet omkring tidligere 

beslutninger, med deres racistiske tendenser og 

indpakket som såkaldte sikkerhedsrelaterede 

dekreter. Disse dekreter, som stadig er gældende, 

løser på ingen måde problemerne. Derimod 

diskriminerer de folk på baggrund af deres 

oprindelse ved ikke at autorisere virtuel 

modtagelse og regulerende forløb. Selv hvis visse 

rettigheder er anerkendt, somme tider inden for 

den eventuelle 6-måneders regulering af folk som 

arbejder inden for nøglesektorer for italienere 

(agerbrug, personlig pleje, hjemmehjælp, 

kvægavl), er dette ikke gældende for andre 

 
1 Den 21. oktober blev Franco Monnichi afløst på 
posten af Massimo Resta, Emmaus Erba. 
 

sektorer hvor mange migranter arbejder 

(byggearbejde, servicering, rengøring osv.). 

Derudover er der stadig risiko for 

bekvemmeligheds-kontrakter hvormed fiktive 

arbejdsgivere tjener uærlige penge på bekostning 

af migranter.   

 

For ikke at nævne de høje økonomiske udgifter til 

migranter. Det nødvendige mod mangler i denne 

kortsigtede politik baseret på frygt frem for 

principper om bæredygtighed, lighed og 

fremtiden. Det er derfor en politik som langt fra 

adresserer de rigtige problemer og langt fra 

bevilger menneskelig værdighed til hver person. 

Afhængigt af ens perspektiv er glasset enten halvt 

fuldt eller halvt tomt.  

 

I Emmaus tror vi at den ideelle løsning består i 

bevægelsesfrihed og konkrete forandringer eller 

ophævelse af den eksisterende førnævnte 

lovgivning. Ikke desto mindre er det vigtigt at se 

de få positive aspekter af den nyeste lovgivning.  

 

Der er altid måder hvorpå man kan skride til 

handling; involverende sociale realiteter, ordentlig 

oplysning til folk og at støtte migranter i deres 

søgen efter jobs. Vi må også skabe 

opmærksomhed blandt arbejdsgivere, i 

særdeleshed for at henvise dem til administrative 

trin for at legalisere migranter, men også at 

bekæmpe praksissen med at købe og sælge falske 

kontrakter samt støtte handlinger og kampagner 

for ordentligt og lovligt arbejde.  

 

Derudover vil vi fortsætte vores nuværende 

arbejde, dvs. at tilbyde betingelsesløs velkomst i 

vores Emmaus-samfund til alle i nød samt bidrage 

til redningsarbejde på land og til havs i 

samarbejde med humanitære organisationer såsom 

Iniziativa Mediterranea2.” 

 

 

2 Middelhavsinitiativet jf. 
https://globalnyt.dk/content/loven-eller-
samvittigheden Genvej til Udvikling har i 2019 støttet 
initiativet med 100 € = ca. 750 kr. 
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