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Anotace
Bakalářská práce Italská imigrační politika v letech 1998 – 2001 se zabývá
imigrační politikou Itálie s důrazem na období 1998 – 2001, kdy vznikala první ucelená
koncepce imigrační politiky státu. V tomto období byla také poprvé uplaťnována
koncepce regulace legálního přílivu imigrantů. Zmiňuje i období následující, kdy došlo
k významným novelizacím zákona o imigraci. Práce posuzuje tuto politiku z hlediska
legislativního, imigračně-pracovního, imigračně-sociálního, imigračně-demografického.
Velká pozornost je věnovaná legislativnímu ošetření dané problematiky, jeho vývoji a
vazbám na legislativní systém EU. Samostatná kapitola pojednává rozsáhleji i o
nelegální imigraci, příčinách vzniku tohoto fenoménu v masivní formě a boji proti ní.
Italský stát uplaťnuje žadu postupů na tomto poli. Kromě restriktivní politiky rozvíjí
intenzivní spolupráci jednak se státy emigrace jednak se státy EU, které se potýkají
s podobnými problémy. Práce je doplněna o čtyři tabulky přehledně dopňující údaji
danou tématiku.

Annotation
Bachelor thesis “The immigration policy in Italy in the years 1998 – 2001” deals
with the problematic of the italian immigration policy with a focus on years 1998 –
2001. In the year 1998 has been created the first legislative conception of the state
immigration policy and implemented the regulation of legal immigrant flows. The work
focuses on immigrant working policy, demographic effect of this phenomenon, social
conseguences of the immigration on the society. One chapter is dedicated to the illegal
immigration and the related issues. Also the legislative aspect of this problematic has
beeen analysed: the history of the legislation, the relationship with the legislative of the
European union and various updatings of the laws. The appendix contains four schemes
that complete the informations given in the text.
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I.Úvod
Migrace obyvatel je v současnosti velice aktuálním tématem pro řadu nejen
evropských zemí. Podle údajů OSN z roku 2001 je na světě přes 150 milionů imigrantů,
což tvoří přibližně 2,2 % celkového počtu obyvatel na naší planetě. Můžeme přitom
předpokládat, že počet imigrantů vzrostl.
Z celkového počtu 6,5 miliardy obyvatel jen 970 milionů se nachází ve
vyspělých zemích, 1 miliarda 400 tisíc obyvatel musí vyžít s dvěma dolary na den.
Z těchto údajů nám vyplývá, že zemí se silným emigračním tlakem je mnoho a že do
budoucna budou muset vyspělé státy ve stále větší míře řešit problematiku imigrace. 1
Itálie se momentálně nachází na třetím místě v počtu imigrantů v rámci EU a je
druhou zemí v EU v ročním reálném přílivu přistěhovalců.
Itálie byla od doby svého vzniku zemí se silným emigračním tlakem, který se
soustředil do Severní Ameriky, ale i jiných evropských zemí. Výrazný odliv
obyvatelstva zažívala Itálie až do 60. let 20. století. V té době probíhala ruku v ruce
s emigrací i vnitřní migrace obyvatelstva, které se ze zaostalých zemědělských oblastí
jihu přesouvalo na průmyslový a zemědělsky vyspělý sever. Teprve od 70. let
zaznamenává Itálie výraznější imigraci z afrických zemí, z Balkánského poloostrova a
východní Evropy. V 90. letech nabývá tento jev masovějšího charakteru. V posledním
desetiletí je to fenomén narůstající nevídanou rychlostí.
V roce 1991 byl počet legálně pobývajících imigrantů roven 1,1 % z celkového
počtu obyvatel. V roce 1999 tvořili přistěhovalci již 1,9 %.
K 1. 1. 2000 představovali legální přistěhovalci 2,2 % z celkového počtu
57 679 955 obyvatel. Na začátku roku 2000 10 % imigrantů žilo v Itálii více než 15 let,
26 % více než 10 let a 54 % více než 5 let. V roce 2005 se imigranti podíleli 5,2 % na
celkové populaci na italském území, což jsou 3 035 000 legálně pobývajících osob2.
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Není možné přesně vyčíslit počet nelegálně přebývajících osob, statistiky o
tomto nelegálním jevu nevykazují žádné údaje. Veškeré číselné údaje obsažené v mé
práci se vztahují k legálním imigrantům.
Protože jsem akademický rok 2005/ 2006 strávila studiem v Itálii měla jsme
možnost po delší dobu a mnohem intenzivněji sledovat tento fenomén. Studovala jsem
v Bologni, která se řadí mezi deset italských měst s nejvyšším počtem přistěhovalců.
Můj subjektivní pocit byl, že italská vláda a příslušné orgány nepodnikají příliš pro to,
aby situaci regulovaly. Imigranti si tak vytvářejí vlastní stát ve státě, vlastní město ve
městě a tato jejich pozice by do budoucna mohla přerůst v těžko řešitelný problém.
Prozatím se Itálie nepotýká s výraznějšími projevy rasismu a xenofobie, byla
ušetřena

i teroristických atentátů ze strany jinonárodních organizací. Pozorování celé

situace mě přivedlo na myšlenku, zda italský stát má vůbec nějakou komplexní
imigrační politiku? Zda je snahou italské vlády integrace těchto menšin do celého
společenského

systému?

Zda

provádí

cílený

boj

proti

nelegální

imigraci

charakterizovanou v Itálii především přistáváním lodí přeplněných přistěhovalci na
jižním pobřeží a na pobřeží Sicílie?
Cílem mé práce je nabídnout komplexní pohled na imigrační politiku Itálie
z několika úhlů. Má pozornost se upřela především na legální a nelegální přistěhovalce
přicházející za prací. Stranou mé pozornosti zůstali uprchlíci a žadatelé o azyl, protože
se jedná o příliš samostatný rozsáhlý problém. Žadatelé o azyl tvořili v roce 2005 pouze
7 % z celkového počtu žadatelů o pobyt na italském území. O povolení k pobytu za
účelem pracovním si zažádalo téměř 60 % žadatelů.3
Stať práce jsem rozdělila do pěti samostatných kapitol, ve kterých se zabývám
jednotlivými aspekty daného tématu. Nejdříve jsem zpracovala otázku legislativního
podchycení tohoto fenoménu. V dalších částech jsem se věnovala imigrační politice
z několika

hledisek:

imigračně-pracovního,

imigračně-sociálního

a

imigračně-

demografického. Na závěr jsem se zabývala otázkou nelegální imigrace. Tu považuji za

www.caritasroma.it/Prima%20pagina/Download/Dossier2006/scheda%20di%20sintesi%202006.PDF, cit.
2007-04-15, s. 1.
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samostatnou kapitolu. Reflektuje legislativní aspekty i imigrační politiku a proto ji není
možné zařadit do jedné z předešlých kapitol.

Těžiště mé práce se zaměřuje na období let 1998 - 2001. V roce 1998 bylo
vydáno úplné znění Zákona o imigraci, jež je dodnes jediným obsáhlým zdrojem
legislativních norem upravujících tento fenomén. V roce 2002 a v roce 2005 (jeho
novelizace) prošel imigrační zákon během Berlusconiho vlády reformou tzv. zákony
Bossi-Fini, hlavní rysy však zůstaly. Je to také období vymezující zavedení prvního
tříletého programu regulace přílivu imigrantů.
Protože imigrace do Itálie navíc v tak masivním měřítku je v dějinách
Apeninského poloostrova novodobým fenoménem, bylo pro mě poměrně obtížné najít
vhodné prameny a literaturu. Zdroje existují, avšak většinou se zabývají pouze jedním
segmentem imigrační problematiky, nebo pouze v mezích úzce vymezeného teritoria
(region, město), či jsou sociologického zaměření. V literatuře je rozsáhle zpracovaná
migrace vnitřní především z jihu na sever, která se odehrává dodnes. V masovém
měřítku však probíhala v 50. a 60. letech. Tato literatura má však vážný nedostatek,
neobsahuje přesné statistické údaje o tomto fenoménu. Existují pouze přibližné odhady
o počtu obyvatel, kteří emigrovali na sever Itálie. V té době totiž ještě platil zákon
z fašistické éry, který zakazoval stěhování z oblasti do oblasti.
S problémem nedostatku materiálů jsem se setkala především u sekundárních
zdrojů. Významným zdrojem informací se pro mě stal internet. Díky němu jsme se
dostala k řadě zajímavých primárních zdrojů. Pro mou práci se stal stěžejním zdrojem
informací Documento programmatico relativo alla politica dell’ immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato 2001 - programový dokument zabývající se
imigrací a cizinci na území italského státu z roku 2001 schválený vládou v témže roce.
Konkrétně v kapitolách IV. A V. jsem bohatě čerpala z tohoto dokumentu, jelikož ho
považuji za vyčerpávající zdroj k těmto problematikám.
Velmi cenné statistické údaje jsem získala ze statistických ročenek o imigraci,
které již 15 let vydává každoročně organizace Caritas Roma. Především ročenka
hodnotící rok 2005 z hlediska imigrace byla cenným ukazatelem vývoje tohoto
fenoménu. Zdroje, ze kterých jsem čerpala, zabývající se italskou imigrační politikou
jsou v italštině. Zdroje, které hodnotí problematiku na evropské a celosvětové úrovni,
jsou především v jazyce anglickém, výjimečně v jazyce italském.
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Vzhledem k tomu, že imigrace do Itálie začala v masovém měřítku za odlišných
historických okolností než ve většině států západní Evropy, rozhodla jsem se nevyužít
literatury, která se zabývá obdobnou problematikou v souvislosti s jiným státem.
Vláda a instituce České republiky nejsou prozatím nuceny v tak silné míře řešit
problém legálního a nelegálního přistěhovalectví. Domnívám se však, že v budoucnosti
se i naše země bude potýkat s tímto masovým jevem, stejně tak jako se jím zabývají
okolní státy EU. Je pouze otázkou času, kdy tento fenomén vzroste na úroveň Itálie,
Velké Británie, Německa či Španělska.
Má práce by měla odpovědět na otázky, jež jsem si kladla výše a komplexně
představit určitý přístup řešení dané problematiky jedním ze států EU, který v budoucnu
možná využije i vláda České republiky.
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II. Imigrace

II. 1.Úvod do celosvětové migrace obyvatel
Pod pojmem imigrace si lze obecně představit jev, kdy jednotlivec či skupina
jednotlivců pobývají na území státu odlišného od území státu ze kterého pocházejí4
z důvodu sociálního, politického, ekonomického, či jiného na dobu permanentní či
semipermanentní5 a kdy nepřicházejí za účelem turistiky a poznávání.
Migrační pohyby ve světě jsou výrazným jevem naší doby a zasahují v různé
míře všechny kontinenty. Výjimkou není ani Evropa a její státy, tedy ani Itálie.
Na světě je dnes, podle údajů OSN z roku 2001, přes 150 milionů emigrantů a
uprchlíků z celého světa - přibližně 2,5 % z celkové populace, kteří se nacházejí
v převážně vyspělých státech.6 Celkový počet migrujícího obyvatelstva postupně
stoupá, ale migrační situace není přitom příliš odlišná od situace na začátku 20. století.
Z celkového počtu 6,5 miliardy obyvatel naší planety jen 960 milionů žije
v rozvinutých zemích. 1 miliarda 400 tisíc obyvatel žije se 2 dolary na den, z toho 192
milionů z nich je nezaměstnaných. Jen v Číně je přes 400 milionů obyvatel, kteří žijí
pod hranicí chudoby.
Kdyby se rozdělilo bohatství, které se za rok vyprodukuje v celém světě, na
každého obyvatele by vyšla částka 9 250 dolarů na jeden rok. Na obyvatele
v subsaharské Africe připadá pouze 1 100 dolarů za rok, v rozvojových státech činí tato
částka 5200 dolarů, v Evropské unii 27 500 dolarů a v severní Americe 40 750 dolarů7.

4

Enciclopedia universale de Agostini, vol.VIII., Instituto geografico de Agostini, Milano, 1988, s.191.

5

Immigrazione, www.wikipedia.org/wiki/Immigrazione, cit. 2006-11-15.

6

Pugliese E., Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne,

http://www.cestim.it/argomenti/31italia/rapporti-papers/dossier_migrazioni/parte_3/italia.htm, cit. 200506-11, s.1.
7

IDOS centro studi e ricerche, Immigrazione Dossier statistico 2006, XVI rapporto sull’immigrazione,

Roma, 2006,
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Řada odborníků předpokládá, že imigrace do států Evropské Unie bude vzrůstat
nebo zůstane na aktuální úrovni. Průměrný přírůstek imigrantů v zemích EU je 2,2 na
1000 obyvatel, což je stále méně než průměrný přírůstek do států s tradiční imigrační
historií jako jsou USA nebo Kanada. Například v roce 2000 byl počet příchozích
imigrantů do států EU roven 680 000 osob, většina z nich pocházela z ostatních států
Evropy, dále ze severní Afriky, Asie, subsaharské Afriky a dalších států.8
Podle OSN se počet zemí, do kterých plynou tyto imigrační vlny, zvýšil z 39
v roce 1970 na 67 v roce 1990 a počet zemí, ze kterých vycházejí tyto emigrační vlny,
stoupl z 29 na 55.9
Důvodem tohoto výrazného vzestupu jsou rostoucí rozdíly mezi vyspělostí států,
chudoba, přelidnění, rostoucí nezaměstnanost, diskriminace, porušování lidských práv,
válečné konflikty, přírodní katastrofy a rostoucí tlak na životní prostředí, které nutí lidi
hledat lepší podmínky k životu.
Podle Světové banky je průměrný plat ve 20 nejvyspělejších státech světa roven
37 násobku průměrného platu ve 20 nejchudších státech a rozdíl se v posledních 40
letech zdvojnásobil.
Po pádu železné opony se k sociálním a strukturálním charakteristikám imigrace
přidal i další jev: změna řady politických režimů, které dříve emigraci neumožňovaly
případně značnou měrou ztěžovaly.
Z hlediska pracovně-ekonomického můžeme rozlišit dvě skupiny států, které
podporují odlišné tipy imigrace. Státy, které přijímají pracovní sílu kvalifikovanou typické například pro USA, které si do své země zvou vysoce vzdělané imigranty a
odborníky ze zemí jako je Indie, Pákistán Čína a další, kde nejsou dostatečně oceňování
či kde vůbec neexistuje možnost se vědecky realizovat. Příkladem typickým pro EU je
příliv především nekvalifikované a málo kvalifikované pracovní síly z tzv. transitních
zemí a zemí se středním příjmem (nikoli nízkým příjmem, jak se řada lidí domnívá).

www.caritasroma.it/Prima%20pagina/Download/Dossier2006/scheda%20di%20sintesi%202006.PDF, cit.
2007-04-14, s. 1.
8

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Integrating

migration issues in the European Union's relations with Third Countries, 2002 , cit. 2007-04-06, s. 1 – 2.
9

Caggiano G., Normativa europia e italiana in materia di immigrazione,

http://www.cestim.it/argomenti/31italia/rapporti- papers/dossier_migrazioni/parte_3/normativa.htm,
cit.2005-05-08, s. 1.
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Zde se živí především společensky a platově podhodnocenými pracemi, které původní
obyvatelstvo již odmítá vykonávat.
Chudí lidé v rozvojových zemích se přesouvají do regionálních center, kde
dochází k ekonomickému růstu. Vyplňují tak mezeru v interkontinentálním přesunu
obyvatel. Jen v samotné Africe se odhaduje počet imigrantů z vlastních různých zemí na
20 milionů obyvatel. Tento jižní migrační proud je důležitým faktorem při komplexním
hodnocení jiho-severní migrace, jejíž cílovou oblastí je právě EU.10
V Evropské unii (v jeho 25 členských státech) se v roce 2004 nacházelo
26 061 000 (viz tab. č. 1) imigrantů na celkový počet 457 milionů obyvatel, což činí
více jak 5 % z celkového počtu obyvatel. Z každých deseti imigrantů 5 je evropského
původu, 2 afrického, 2 asijského a 1 amerického původu. Před 40 lety bylo 9 z 10
imigrantů euroamerického původu. V roce 1970 byl počet imigrantů pocházejících
z tehdejších 10 členských států v poměru 4:10. Dnes pouze každý desátý imigrant
pochází ze zemí EU, ačkoli došlo k jeho rozšíření na 25 členů.11
Imigrant v dnešní době již není ten, který opouští rodnou zemi a odchází začínat
nový život. Stále častěji se jedná o osobu, která si zvolí mobilitu (stále však velice silně
podmíněnou životními okolnostmi) za účelem rozšíření si svých ekonomických,
sociálních a kulturních horizontu. Tím se dostává do jakési transnacionální sféry, která
po čase tvoří jeho jedinou všezahrnující vlast.12
Imigrace je laiky často hodnocena jako jev negativní, který v sobě nese pouze
„zaplavování“ jejich kultury kulturou jinou, často odlišnou jazykem i vírou. Pro laickou
veřejnost ve státě, kam imigranti přicházejí, je imigrace často synonymem pro černý trh,
obchod se zbraněmi, drogami a lidmi a nově i pro terorismus. Často kráčí ruku v ruce
s imigrací také xenofobie, která brání integraci nově příchozích do společnosti.

10

European Commission, Communication from the Commission to the Council and the European

Parlament - Integrating migration issues in the European Union’s relations with Third countries, 2002, cit
2007-04-06, s. 10
11

IDOS centro studi e ricerche, Immigrazione Dossier statistico 2006, XVI rapporto sull’immigrazione,

Roma, 2006,
www.caritasroma.it/Prima%20pagina/Download/Dossier2006/scheda%20di%20sintesi%202006.PDF, cit.
2007-04-12, s. 2.
12

Euroopean Commission, Communication from the Commission to the Council and the European

Parlament - Integrating migration issues in the European Union’s relations with Third countries, 2002, cit
2007-04-06, s. 12.
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Málokdo si však uvědomuje, že imigrace je daleko komplexnější jev, který
v sobě nese i řadu pozitiv. Vždyť například Francie nebo Spolková republika Německo
založila svůj ekonomický poválečný rozkvět na zvaní si levné pracovní síly z třetích
zemí. Na druhé straně žije z emigrace svých občanů řada států, například Maroko a
Tunisko, kde emigrace obyvatelstva snižuje již tak drastickou nezaměstnanost a
například výraznou měrou pokrývá deficit obchodní bilance. Částky přicházející ze
zahraničí do Tuniska v rozmezí let 1986 - 1993 pokryly 42 % deficitu obchodní
bilance.13

II. 2. Imigrace v Itálii
Itálie se s výraznější imigrací potýká až od roku 1973 po prvním ropném šoku.
Do té doby byla zemí emigrace a výrazných vnitřních přesunů obyvatelstva.
V některých letech byla svědkem pohybu až 800 tisíc obyvatel z jihu na sever.
Začátky tohoto masivního přesunu by se daly dohledat v poválečné agrární
situaci na jihu Itálie a na Sicílii. Regiony, které nejvíce pocítily úbytek obyvatelstva
byly především tyto: Kalábrie, Puglia, Molise, Basilicata, Sicílie a Kampánie. V roce
1950 byla započata agrární reforma, která však nedokázala situaci v zemědělství zvrátit.
Snaha přerozdělit rozsáhlé nevýnosné latifundie řadě malým a středním vlastníkům
půdy,

jejichž

Jihem

produktivita

měla

překlenout

staletý

rozdíl

v rozvoji

mezi

a Severem, nepřinesla očekávané výsledky. Přidělované pozemky činily

většinou jen několik málo hektarů, ze kterých se rodina obtížně uživila. Žadatelů bylo
příliš. Kromě původních zemědělců k nim přibyli ještě dělníci, kteří díky zničeným
továrnám přišli

o práci.

Zatímco v roce 1951 je podíl Jihu na hrubém národním produktu vytvořeném
v zemědělském sektoru 35,4 % v roce 1960 představuje pouze 34,1 %. Zemědělství na
jihu Itálie zaznamenává v té době jistý rozvoj, ale zemědělství na Severu ve stejném
období vykazuje stále vyšší produktivitu. Podobně je tomu i v průmyslu. Zatímco v roce
1951 představuje HDP vytvořené v průmyslovém sektoru na jihu Itálie 14,9 % v roce
1960 je to již jen 14,6 %. V terciárním sektoru v rozmezí stejných let došlo
13

Laurie A. Brand, States and their expatriates: Explaning the development of Tunisan and Marocco

Emigration Related Institutions, 2001, www.ccis-ucsd.org/publications/wrkg52.PDF, cit. 2006-11-15, s.
9
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k poklesu z 23,4 % na 23 %. Celkový podíl Jihu na HDP poklesl z 23,4 % v roce 1951
na 21,2 % v roce 1960. Cassa del Mezzogiorno - tehdejší nejvýznamnější finanční
instituce se soustředila na podporu pouze nejúrodnějších oblastí, oblastí s vysokou
mechanizací a horské málo úrodné oblasti ze své dotační politiky vynechala úplně.
50. a 60. léta provází ekonomický zázrak - překotný poválečný rozvoj
ekonomiky. V těchto letech již emigrace z Jihu nesměřuje pouze ven (v tomto období
směřuje vnější emigrace především do Belgie za vidinou výdělků v hutnickém
průmyslu, v roce 1961 tvoří Italové 44,2 % z přistěhovalecké komunity v Belgii), ale
v masové míře i na sever Itálie nejčastěji do oblastí Turína, Milána a Janova.
Mezi lety 1951 až 1967 přes 5 milionů obyvatel pocházejících většinou ze
zemědělských oblastí Jihu odešlo za vidinou práce v továrnách na sever Itálie. Protože
do roku 1961 platil ještě stále zákon z dob fašistické diktatury o urbanismu a vnitřních
přesunech, který zakazoval migraci obyvatel, není možné plně zhodnotit daný fenomén
a neexistují o něm ani přesné úřední záznamy.14 Emigrace z jihu Itálie na sever
pokračuje dodnes. Od 90. let byl zaznamenán výraznější nárůst, dosahující po roce 2000
až 120 tisíc přesouvajících se obyvatel za rok.15 V roce 1991 byl počet legálně
pobývajících imigrantů v Itálii roven 648 935. V roce 1999 (viz tab. č. 1) tvořili
přistěhovalci pouze 1,9 % z celkového počtu obyvatel. K 1.1.2000 představovali legální
přistěhovalci 2,2 % obyvatelstva což se rovnalo 57 679 955 osob (viz tab. č. 2)
Na začátku roku 2000 10 % imigrantů žilo v Itálii více jak 15 let, 26 % více jak
10 let a 54 % více jak 5 let. Ve stejném roce žádalo o povolení k pobytu z důvodu
pracovního 59 % z celkového počtu žadatelů, 29 % z důvodu sjednocení rodiny a 7 %
z jiných důvodů. V 90. letech pocházela většina přistěhovalců z východní Evropy,
severní Afriky a Indie.16

14

La

situazione

demografica

in

Italia

come

premessa

alle

migrazioni

interne,

2001,

www.italiadonna.it/public/percorsi/12003/12003001.htm, cit. 2007-04-12 s. 3.
15

L’emigrazione

-

la

migrazione

interna

del

secondo

dopoguerra,

2004

www.alef-

fvg.it/emigrazione/approfondimenti/emigrazione4.htm,, cit. 2007-04-12, s. 1 – 2.
16

Documento programmatico relativo alla politica dell’ immigrazione e degli stranieri nel territorio dello

Stato, 2001, www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/aprile/doc, cit. 2006-11-16, s.
13.
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V roce 2001 pobývá dlouhodobě na území Itálie nejvíce Maročanů (158 000),
Albánců (144 000) následováni Rumuny (75 000), Filipínci (64 000) a Číňany
(57 000)17. (viz tab. č. 3)
V roce 2005 se imigranti podílejí již 5,2 % (viz tab. č. 2) na celkové italské
populaci, což představuje 3 035 000 osob (toto číslo vychází z údajů ministerstva vnitra,
počtu registrovaných imigrantů-nezletilých a počtu udělených a počtu obnovených
povolení k pobytu). V praxi to znamená 1 imigrant na 19 dlouhodobě pobývajících osob
na území Itálie (každý 14. ve středu Itálie a na severovýchodě, každý 16. na severu je
přistěhovalec). Imigranti se usazují po celé Itálii i když i zde nacházíme rozdíly dle
oblastí. Na severu Itálie to je 59,5 % z celkového počtu legálně pobývajících imigrantů,
ve střední Itálii činí jejich poměr 27 % a na jihu Itálie 13,5 %.
Údaje z roku 2001 řadily Itálii v rámci EU ke státům s nejnižším poměrným
zastoupením cizinců na celkový počet obyvatel. V Evropě mělo nižší procento
přistěhovalců pouze Finsko, Řecko a Španělsko přibližně 1,6 %. Ostatní státy se
pohybovaly mezi 3 % v Irsku a 9 % v Německu a Belgii.18
Údaj z roku 2005 o poměru imigrantů k počtu osob pobývajících dlouhodobě na
území Itálie řadí Itálii k státům se silným imigračním tlakem jako je nyní Německo,
Španělsko, Francie a Velká Británie.
Imigranti jsou momentálně jediným faktorem, který přispívá k růstu počtu
obyvatel. Nejčastější věkové rozpětí přicházejících imigrantů – 70 %, je mezi 15 - 44
rokem věku, tedy v produktivním věku. Pouze 47,5 % občanů Itálie se nachází v tomto
věkovém rozpětí.19
Itálie je jednoznačně politicky a geograficky predisponována. Díky svému
historickému vývoji a politickému zřízení je řazena k demokratickým státům západní
Evropy. Má velice členité, těžko kontrolovatelné pobřeží. Dvě třetiny pobřeží jsou

17

Di Sciullo L., Forti O., L’immigrazione in Italia nel 2001: consistenza, caratteristiche e proiezioni,

2002, http://e-ms.cilea.it/archive/00000047/01/I._-_1.pdf, cit. 2007-04-12, s. 1 - 2
18

Documento programmatico relativo alla politica dell’ immigrazione e degli stranieri nel territorio dello

Stato, 2001, www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/aprile/doc, cit. 2006-11-16, s.
14.
19

IDOS centro studi e ricerche, Immigrazione Dossier statistico 2006, XVI rapporto sull’immigrazione,

Roma, 2006,
www.caritasroma.it/Prima%20pagina/Download/Dossier2006/scheda%20di%20sintesi%202006.PDF,
cit. 2007-04-12, s. 2 – 3.

- 12 -

dosažitelné po moři hlavně přistěhovalci z rozvojových zemí. Itálie tvoří osu
komunikace mezi Středozemím - křižovatkou Evropy, Asie a Afriky. Nabízí příznivé
teplé klima. Její hranice oddělují nejen Itálii od sousedních států, ale také schengenský
prostor od států, které nejsou jeho součástí. Toto vše vytváří velmi specifické prostředí,
do kterého se soustředí imigrační vlny z řady sousedících, ale i vzdálenějších zemí.
Ojedinělé případy kriminální činnosti přistěhovalců, s nimi spojená aktivita
převaděčství, případně obchod s drogami a lidmi by se neměly podceňovat, neměly by
však tvořit jedinou představu o tom, co přináší imigrace.
Je důležité zachovat si objektivní pohled na věc a při dodržování zákona,
veřejného pořádku a ochrany občanů by se mělo dbát i na integraci nových
spoluobčanů, kteří zákonně pobývají na území Itálie. Jen politika omezené a řízené
imigrace v souladu se zákony daného státu a postupná řízená integrace do společnosti
sladěná se schopností státu pojmout určité množství přistěhovalců je řešením tohoto
fenoménu.
Osoby přicházející do Itálie za účelem delšího setrvání můžeme rozdělit na 4
základní skupiny: pracovní síla, osoby žádající azyl, osoby žádající dočasnou
ochranu

a osoby přicházející do Itálie za účelem sjednocení rodiny.

III. Imigrace a legislativa
III. 1. Historie italské imigrační legislativy
Do roku 1990 nebyl součástí italské legislativy žádný úplný zákon zabývající se
komplexním řešením této problematiky.
Z roku 1931 v úplném znění o Veřejné bezpečnosti ještě za fašistické éry
nalezneme některá normativní opatření zabývající se cizinci pobývajícími na území
Itálie. Ty Mussoliniho režim považoval za velice nebezpečné pro stát. Normy zabývající
se těmito přistěhovalci byly zařazeny přímo před normy regulující zacházení
s toxikomany, duševně nemocnými a žebráky.
Z těchto zákonných norem přešla do dnešního systému pouze způsobilost policie
jako úřadu k vydávání a obnovování povolení k pobytu.
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V roce 1981 byli ministerskými směrnicemi na území Itálie poprvé zlegalizováni
nezákonně dlouhodobě pobývající cizinci.
V roce 1986 zákonem z 28. února článkem č. 943 došlo ke zlegalizování
nelegálně pobývajících imigrantů na území Itálie po druhé.20 Do této chvíle neexistovala
osoba imigranta v žádných předchozích zákonech a chování cizince reguloval zákoník o
obecné bezpečnosti z dob poválečných aktualizovaný řadou ministerských vyhlášek.
Neexistence zákonné normy přispěla výraznou měrou k rozšíření nelegální výdělečné
činnosti. Umožnění uvedení nelegálních zaměstnanců do právního stavu bylo
prodlouženo z roku 1986 až na rok 1988 a výsledkem bylo zlegalizování 119 000
osob.21 Legalizace proběhla dodnes celkem šestkrát. Další nastala v roce 1990 v rámci
zákona Martelli, dále v roce 1995 dekretem Dini, v roce 1998 dekretem následujícím
zákon Turco-Napolitano a v roce 2002 dekretem následujícím zákon Bossi-Fini (během
roku 2002 - 2003 bylo podáno 705 404 žádostí, kladně vyhověno 634 728). Podle
výzkumů společnosti Ares 2000 v březnu 2003, tedy 6 měsíců před ukončením doby, do
kdy bylo možné zažádat o legalizaci, se opět vytvořila komunita nelegálních imigrantů
o síle cca 50 00022.
Skutečný zákon zabývající se imigrační politikou přichází až 28.února 1990
s tzv. zákonem Martelli, který obsahoval normy vztahující se ke vstupu, pobytu a
vyhoštění imigranta a poprvé představují koncept řízení přílivu imigrantů.
Problémy s aplikací některých norem v praxi a potřeba rozšířit a upřesnit
legislativu v tomto směru vedly ke schválení úplného znění Zákona o imigraci z června
1998, jehož aktualizace byla schválena prezidentem republiky 31.8.1999. Zákon
neobsahoval normy týkající se poskytování azylu. Jeho poskytování se řídilo
směrnicemi vydanými v rámci Ženevského protokolu. V rámci úplného znění
Zákona

o imigraci byl zaveden systém tříletých plánovacích programů, které

regulovaly především proudění imigrantů do země. První program zaveden pro období
1998 - 2001.

20

Fiorini E., L’ immigrazione in Italia, 2002, http://perso.waanadoo.fr/ciemi.org/p22it.html, cit. 2005-06-

12, s. 1.
21

Ambrosini M., La fatica d’integrarsi – Immigrati e lavoro in Italia, società editrice il Mulino, Bologna,

2001, s. 17.
22

Barucci T., Liberti S., Lo stivale meticcio – l’immigrazione in Italia oggi, editore Carocci, Roma, 2004,

s. 29.
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Od roku 1997, respektive od roku 1999, kdy Amsterdamská smlouva vstoupila
v platnost a normy týkající se imigrační politiky v ní obsažené se staly závazné pro
všechny členské státy EU, tedy i Itálii, reflektuje italská imigrační politika ustanovení
v ní obsažená. Úplné znění zákona o imigraci je souvislým,obsáhlým souborem norem
zaštiťující danou problematiku.23
Zákonem č. 189 a dále zákonem č. 222 z roku 2002 (tzv. zákon Bossi-Fini) bylo
úplné znění zákona o imigraci změněno, rozšířeno a aktualizováno. Ačkoli zasahuje
zákon poměrně významně do normativního ošetření imigrační problematiky, základ
stále tvoří úplné znění zákona o imigraci z roku 1998.
Nejvýznamnějšími změnami jsou například početní omezení přílivu legálních
imigrantů a silné restrikce v počtu přijímaných imigrantů ze zemí, které dostatečně
nespolupracují s italskou vládou. Omezeni jsou jmenovitě například Argentinci, kteří
mohou žádat o zařazení do seznamu čekajících emigrantů, pouze pokud jeden z jeho
příbuzných až do třetího stupně pochází/ pocházel z Itálie a to pouze do výše 4000 osob
za rok.24
Významnou součástí je další, v pořadí již šestá legalizace nezákonně
pobývajících imigrantů s výsledným číslem 634 728 zlegalizovaných imigrantů.
V rámci této novelizace byl zrušen institut sponzora. Byla zavedena povinnost
fotodaktiloskopických otisků pro všechny imigranty z třetích zemí, které jsou převáděny
do digitálního provedení.
Povolení k pobytu je udělováno pouze těm, kteří již mají pracovní smlouvu a to
pouze na dobu dvou let (dříve tři roky). Pokud imigrant ztratí práci během těchto dvou
let je povinen opustit zemi. Zelenou kartu dostane imigrant až po šesti nikoli pěti letech
pobytu v Itálii. Na rozdíl od povolení k pobytu zelená karta není časově omezená.
Vstup je znemožněn těm imigrantů, kteří již dříve spáchali trestný čin, nikoli
těm, kteří by se mohli stát hrozbou pro stát a jeho občany.
Ambasády a jiné stát v zahraničí zastupující instituce budou moci přijmout až 80
zaměstnanců, aby byly pokryty potřeby italského státu v souvislosti s přísnější imigrační
politikou.
23

Le leggi prima del testo unico - La Normativa Italiana, 2005,
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Zákon přistupuje k okamžitému vyhoštění pokud imigrant nesplňuje podmínky
pro legální dlouhodobý pobyt. Imigrant, který byl již jednou vyhoštěn a vstoupí na
území Itálie, spáchal trestný čin. Zákon snižuje na polovinu trest těm zločincům, jež
pomohou při identifikaci a zatčení převaděčů, či poskytnou informace o obchodu
s lidmi.
Zákon také posiluje pravomoci vojenských lodí bránit v přistání těm lodím, které
převážejí nelegální imigranty.
V novelizaci zákona dochází ke změně i v otázce spojení s rodinou – může o něj
požádat pouze nezletilý potomek nebo potomek zletilý, který není schopen se o sebe
postarat a rodiče imigranta, pokud přesáhli věk 65 let a nejsou schopni samostatného
života.
Zákon jde také proti zaměstnavatelům, kteří zaměstnají nelegálně cizince.
Zvyšuje na dvojnásobek pokuty za tento trestný čin.
Zákon omezuje počet domácích pomocnic na jednu pro každou rodinu,
neomezuje však počet ošetřovatelek pro staré a nemohoucí.25
Tento zákon vydaný za Berlusconiho vlády vyvolal silné reakce z řad odborníků,
imigrantů i italské veřejnosti.

III. 1. 1. Zvláštní instituce - spojení rodiny
Nový imigrační zákon z roku 1998 klade silný důraz na právo na sjednocení
rodiny. Celé pojednání je obsaženo v kapitole V, VI, IX úplného znění Zákona o
imigraci: Právo na rodinnou jednotu a ochrana nezletilých. Osoba mající povolení
k pobytu na dobu delší jednoho roku může požádat o sjednocení rodiny až do třetího
stupně. Musí disponovat ubytovací kapacitou pro příchozí rodinné členy a prokázat
určitou výši příjmů v závislosti na platech, které by pokryly výdaje za rodinné
příslušníky. Je automaticky povoleno sjednocení rodičů pokud jejich nezletilý potomek
pobývá legálně na území Itálie.26
25
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Italský legislativní systém předpokládá nutnost integrace konkrétní osoby do
společnosti a zajištění jeho osobní bezpečnosti a určitých životních jistot. Tyto dvě
skutečnosti, předpokládají zastánci této politiky, zajistí pokračování legálního pobytu
této osoby na území státu. Základem státu je rodina. Pouze pokud bude moci cizinec na
základě určitých faktorů (práce, ubytování) plánovat své další legální setrvání v zemi,
bude moci kromě pracovního života vést i celkově plnohodnotný život. Tento faktor je
důležitý při plánování přijímacích kvót. Vychází se z předpokladu, že ti rodinní
příslušníci, kteří dosáhli 18 let, mohou po svém příchodu do Itálie začít pracovat.
Například během let 1998 - 2000 bylo vydáno celkem 124 421 povolení
k pobytu z důvodu sjednocení rodiny. Rozděleno takto: v roce 1998 47 433, v roce 1999
43 500, v roce 2000 33 488.27
Téma rodinného sjednocení bylo projednáváno také na půdě Evropské Unie.
V roce 1999 během setkání Rady spravedlnosti a vnitřních záležitostí došlo k dohodě o
aktualizaci legislativy k tomuto tématu, jak již bylo předpokládáno v Amsterdamské
smlouvě. Na návrh Komise Evropskému parlamentu, byla přijata usnesení, která
unifikovala legislativu pro spojení rodiny přistěhovalce ve všech zemích EU. Tato
usnesení byla přijata vládami států, především představiteli Itálie, velice pozitivně.
Veškeré toto snažení směřuje ke zlepšení sociální integrace skrze podporu rodině jako
základnímu stavebnímu prvku společnosti.

III. 2. Imigrace a legislativa v rámci EU
Přes restriktivní politiku praktikovanou od 70. let ve většině států EU proudily
tisíce osob přes hranice těchto států. Buďto jako žadatelé o azyl, nebo jako osoby
přicházející za prací, či jako nelegální přistěhovalci.
V reakci na tuto dlouhodobou tendenci si jednotlivé státy od 80. let vytvářely
vlastní legislativu k potlačení, regulaci či omezení přílivu těchto osob. Čím dál více se
ukazovala provázanost řady faktorů, které sahaly za hranice jednotlivých států, proto se
prosadila tendence sjednotit právní vymezení tohoto fenoménu.

27
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2. října 1997 byla zástupci členů EU podepsána Amsterodamská smlouva, která
vstoupila v platnost 1. května 1999. Ta obsahuje řadu nových opatření a zákonů
vymezených ve IV. Odstavci, o Evropském Společenství pod
názvem: Víza, azyl, imigrace a další politiky spojené s volným pohybem osob
(články 61 - 69).28
Imigrační problematika je zároveň součástí 1. pilíře EU. Zařazením
problematiky imigrace do 1. pilíře dochází k přeřazení legislativy z mezivládní na
nadnárodní, řízenou institucemi EU a závaznou pro všechny členské státy. Článek IV.
představuje několik zvláštností, které ho odlišují od tradičního komunitárního práva.
Důvodem je delikátnost problému pro členské státy jakými jsou imigrace a poskytování
azylu. Tento článek však obsahuje i normy o soudní spolupráci v otázce civilního práva
a v otázce administrativy. Z těchto důvodů se tento článek aplikuje odlišně od ostatních
norem a zákonů, což znamená, že ne pro všechny státy je tento článek závazný. Stejně
tak byla aplikována odlišně politika volného pohybu osob u nových členských zemí
(přistupujících v roce 2004), kdy některé státy aplikovaly maximálně sedmileté
přechodné období, během kterého občané nových členských zemí neměli volný přístup
na pracovní trh daného státu. Velká Británie a Irsko mají právo volby v jednotlivých
ustanoveních a Dánsko má právo volby pouze v otázkách, kterými se nezabývala
Schengenská dohoda. Ta nepokrývá například politiku udělování pracovních povolení.29
Zařazením imigrační problematiky do 1. pilíře je také posilována role
Evropského soudního dvora a Evropského parlamentu. Zároveň bylo ustanoveno
pětileté přechodné období, které by mělo dát dostatečný prostor členským státům
implementovat tyto společné zákony do vlastní legislativy a po pěti letech, tedy v roce
2004, vytvořit skutečný prostor volného pohybu osob. Stejně tak bylo ustanoveno
pětileté přechodné období pro implementaci zákonů, které se zabývají oblastí migrace
osob ze třetích zemí, a jejich uvedení do praxe. Těmito opatřeními se vnější a vnitřní
imigrace definitivně dostává do nadnárodní komunitární politiky. 30
28
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Po událostech z 11. září 2001 byly společné cíle EU v této problematice
redefinovány a byl kladen větší důraz na boj proti terorismu a s ním související ostrahu
hranic a boj proti ilegální imigraci. Tím se ostatní otázky týkající se této problematiky
staly druhotnými a dodnes nebyly plně definovány.31
K textu Amsterdamské smlouvy byl také přiložen Protokol o integraci
schengenských opatření v rámci prostoru EU. Tím se Schengenská dohoda stala
závaznou pro všechny členské státy. I v rámci těchto dohod je však možné zažádat o
výjimku (např. Velká Británie).
Schengenská smlouva byla podepsána v roce 1985 přistupujícími státy, stejně
tak jako Konvence o zavedení opatření přijatých Schengenskou smlouvou v roce 1990.
Schengenský prostor tvoří státy: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo,
Řecko, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Island, Norsko a
Itálie. Itálie přistoupila k schengenskému prostoru až v roce 1990 ale začala plnit
dohody z toho plynoucí až od 26. října 1997. Do budoucna se předpokládá rozšíření
prostoru na další území států, které přistoupí do EU.32 Tímto způsobem se členské státy
zavázaly postupně eliminovat hranice mezi jednotlivými státy a přispět tak ke skutečně
volnému pohybu osob, zboží a kapitálu.
V říjnu roku 1999 se v Tampere ve Finsku konalo setkání Evropské rady, na
kterém byly vytyčeny základní zásady v přístupu ke společné imigrační politice.
Důležitý je komplexní přístup k řízení vstupu emigrujících osob tak, aby byla
respektována jak rovnováha mezi humanitárními potřebami migrujících osob tak mezi
ekonomickými potřebami státu a celé unie. To zahrnuje vytvoření spravedlivých
podmínek v otázce poskytnutí práv a povinností osobám pocházejícím ze třetí země.
Klíčovým elementem je vytváření společné emigrační-imigrační politiky se státy, ze
kterých imigranti pocházejí. Vypracována byla i společná azylová politika plně
respektující Ženevské konvence. Bylo vytvořeno 6 akčních plánů a to pro státy:
Afghánistán, Albánie, Maroko, Somálsko, Irák a Srí Lanka. Jako vůdčí body byly
31
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vytyčeny: poskytování povolení k pobytu a azylu a s nimi související témata: spojení
rodiny - „kanál“, kterým proudí do Evropské unie nejvíce přistěhovalců, práce
v zaměstnaneckém poměru a samostatně výdělečná činnost, dále studium.
Cílem unie bylo přiblížit imigrační unijní zákony zákonům, které pro tuto právní
oblast existují ve státech již dlouho. Ruku v ruce musí být ošetřeny postupy proti
projevům nadřazenosti, zneužívání, xenofobii a rasismu ze strany původního
obyvatelstva.33
Po setkání v Tampere následovala v listopadu 2000 zpráva Evropské komise
adresovaná Evropské radě a Evropskému parlamentu s cílem vyvolat debatu na toto
téma mezi dalšími institucemi EU, vládami členských zemí a veřejným míněním.
Zpráva doporučovala společný postup při řešení migračních přílivů, jež bere v potaz:
ekonomický a demografický rozvoj unie, schopnost absorpce imigrantů dle historických
a ekonomických vazeb
s “vysílajícími“ státy, celkovou situaci v zemích emigrace a dopad na odliv
emigrantů ze země původu (tzv. odliv mozků), zavedení specifické imigrační politiky spravedlivý a rovný přístup k přistěhovalcům pobývajícím legálně na daném území,
eliminace rizikových faktorů jako je diskriminace, projevy xenofobie a rasismu.34
V roce 2002 byla založena Evropská síť pro imigraci, jejíž cílem je zlepšit
shromažďování a výměnu informací mezi státy týkající se jakýchkoli aspektů imigrace.
V roce 2003 byla schválena směrnice č. 86 o právu na spojení rodin. Tato
směrnice, první právní dokument přijatý EU v oblasti legální imigrace, stanovuje, za
jakých podmínek má imigrant právo přivést si do země EU členy rodiny.
Ve stejném roce byla vydána směrnice č. 109 zabývající se postavením
imigranta dlouhodobě pobývajícího na území EU. Ta zaručuje po pěti letech legálního
pobytu v členském státě EU rovné zacházení ve většině sociálních a ekonomických
otázek s občany EU.
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Evropská komise ve své Zprávě o imigraci, integraci a zaměstnanosti z roku
2003 doporučila posilovat politiku přijímání imigrantů, aby byla zajištěna pracovní síla
na trzích EU po roce 2010.35
V roce 2004 vypršelo pětileté přechodné období pro implementaci společných
zásad při vytváření imigrační politiky, které stanovila smlouva z Tampere v roce 1999.
Haagský program, který se zabývá posílením svobody, bezpečnosti a práva v EU,
podepsaný v roce 2004, vyjadřuje další cíle a směřování politiky EU.
EU si v této agendě klade za cíl efektivně bojovat proti hrozbám terorismu,
regulovat migrační toky při respektování Ženevské konvence o uprchlících a dalších
smluv, kontrolovat vnější hranice, využívat potenciálu Europolu a bojovat proti
mezinárodnímu organizovanému zločinu.36

IV. Imigrační politika státu
Když budeme čerpat z historie zjistíme, že přistěhovalectví živilo ekonomiky
řady vznikajících rozvinutých států jako je Velká Británie, USA, Kanada,
Austrálie

a některé státy Jižní Ameriky.

Původně byl zájem o levnou pracovní sílu s nízkým vzděláním a platovými
nároky. V dnešní době má řada vysoce kvalifikovaných sektorů nedostatek pracovní
síly. Řada států tak přistupuje k opatrnému otvírání hranic. Příkladem je Velká Británie,
která výběrově přijímá nové přistěhovalce. Itálie vzhledem ke své geografické poloze,
délce a členitosti hranic je imigrantům snadno přístupná a tak jim nikdy nebude schopna
plně uzavřít své hranice. Stát si obecně vytýčil za cíl kromě kontrolované migrace také
tzv. uvážlivou integraci osob. Jedná se o model navržený Komisí pro integrační politiku
imigrantů ve své zprávě v roce 1999. V praxi to znamená spojení ochrany integrity
osoby a nízkokonfliktní interakce mezi původními obyvateli a přistěhovalci. Integrační
politika musí být přímá a zajistit novým menšinám důstojné životní podmínky a přístup

35
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2004,
_program

ke službám a pracovním příležitostem.37 Interakce zahrnuje i integrační politiky
směřující na italské občany nikoli pouze na imigranty. Pokud budou zajištěny tyto
parametry spolužití, bude pro Itálii příliv zahraniční pracovní síly velkým přínosem.

IV. 1. Pracovně-imigrační politika
V Itálii tvořila v roce 2000 zahraniční pracovní síla 3 % té celkové, přičemž
každý desátý nově přijatý do zaměstnání byl imigrant. Kritické jsou údaje o nezákonně
zaměstnaných. Podle údajů ministerstva práce je čtvrtina až třetina legálně pobývajících
imigrantů zaměstnaná nelegálně a neodevzdává daně. Kromě toho, že stát a oblastní
úřady tak přicházejí o zisk, je nelegální práce velkým lákadlem pro nezákonnou
imigraci. Protiopatření nejsou jiná, než proti Italům, kteří černou práci také vykonávají:
zvýšení kontroly, tvrdší postihy a případně prosazení nižší daně z platu. Především
jedinci, kteří vstupují na území státu na základě práva na sjednocení rodiny nebo skrze
institut sponzora, by měly být předmětem kontrol. Je prioritou zamezit živení černého
trhu práce imigranty legálně pobývajícími.
Nízké procento účasti na pracovním trhu v oficiálních statistikách odráží
smluvní nedokonalost nebo nevýhodnost, která pak pracovníky přivádí na trh s černou
prací.
Další oblastí, na kterou se zaměřují kontroly, je samostatná výdělečná činnost.
Povolení k pobytu za tímto účelem vzrostla jen v roce 1999 z 4,1 % na 5,4 %.38 Zde je
důležité hlídat právní stránku podnikání, aby nedocházelo ke zneužívání pracovní síly
nebo k její nedostatečné ochraně a nestaly se tyto podnikatelské aktivity živnou půdou
pro nelegální práci.
Ačkoli mají lidé přicházející za prací do Itálie často dobrou úroveň dosaženého
vzdělání, je většina umístěna na italském trhu práce na jeho nejnižších stupních.
Dochází tak k nevyužití pracovního potenciálu přicházejících imigrantů a zploštění
37
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jejich využití. Imigranti jsou pak bez ohledu na jejich schopnosti a dosažené vzdělání
umisťováni stereotypně do jim předem vymezených pozic. Jak již bylo řečeno, obvykle
na těch nejméně společensky a platově ohodnocených. Využití imigrační pracovní síly
je pak poněkud limitované. Zde opět přichází na řadu nutnost propagovat vzdělávací
a rekvalifikační programy, které by vyvedly imigranty ze stereotypních pracovních
zařazení - pro ženy domácí práce a pro muže nízké pozice v průmyslu a terciárním
sektoru. Dalším z kroků je zlepšit interakci mezi pracovní nabídkou a poptávkou
a rozšíření úřadů pro pomoc imigrantům při orientaci na pracovním trhu.
Články č. 43 a 44 úplného znění Zákona o imigraci charakterizují diskriminační
problematiku a umožňují občansky zasáhnout v této věci.39 Úroveň rozšíření těchto
projevů, které tak ubližují na důstojnosti osoby, jsou známkou špatné interakce mezi
cizincem a italským občanem. Projevy diskriminace jsou hlášeny náhodně nejde
zatím o obecný jev.
Je třeba poznamenat důležitost probíhající spolupráce se státy, odkud
přistěhovalci přicházejí a sjednávání smluv s nimi na imigrační a jim příbuzná témata,
stejně tak jako efektivity zavedených imigračních kvót a motivační systém na ně
aplikovaný, dále zavedení rejstříku obyvatelstva přístupného po internetu, projekty
odborné přípravy a jiné (otázka bilaterálních smluv je podrobněji rozpracována
v kapitole o nelegální imigraci).
Od roku 2001 se nově vytvářejí kvóty dle přístupu vysílajícího státu k nelegální
emigraci, kontroly jeho vlastních hranic a výsledků této činnosti.

IV. 1. 1. Paradox nezaměstnanosti
Dva faktory ovlivňují tuto paradoxní situaci, kdy na jedné straně chybí pracovní
síla a na straně druhé je vysoká nezaměstnanost: geografický a profesní.
Nezaměstnanost na jihu Itálie vede k přesunům obyvatelstva z jihu na sever,
pouze ale v omezené míře (50 000 - 70 000 za rok se vzrůstající tendencí)40. Život na
39
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severu Itálie totiž zatěžuje rodinný rozpočet vysokými cenami, daněmi, poplatky,
narušením rodinných vazeb a většinou chybějícím vlastním obydlím.
Existují také profese, které Ital, především ze severní oblasti státu, již odmítá
vykonávat. Buď protože jsou špatně placené, nebo se jedná o práce společensky
podhodnocené. Jsou to práce namáhavé nebo nebezpečné, nebo v továrnách a na
stavbách či pouze sezónní v zemědělství nebo hoteliérství. Požadavky na pracovní sílu
se liší i dle teritoria. Ze záznamů Ministerstva práce vyplývá, že zájem o kvalifikovanou
pracovní sílu je především na severu (22,5 % pro severozápad a 30 % pro
severovýchod), kdežto střed a jih Itálie žádá pracovní sílu nekvalifikovanou. I přes
povzbuzující údaje ze severní části teritoria zůstává skutečností, že z celkového počtu
zaměstnaných imigrantů je 76 % na pozicích nevyžadujících kvalifikaci v oboru a
plných 91 % přijatých imigrantů má ukončené pouze základní vzdělání.41
Ačkoli prozatím imigranti odvádějí práci v sektorech podhodnocených jak
peněžně tak společensky, již nyní tvoří důležitou složku italské ekonomiky. Od roku
1998 stanovuje Itálie tak zvané tříleté Programy regulace přílivu imigrantů. Italská
vláda na toto tříročním období schválila pro každý rok určitou kvótu pro přijímání
nových přistěhovalců. Počty přijímaných byly stanoveny jednak podle obecné poptávky
na italském pracovním trhu a jednak podle údajů z jednotlivých regionů. Ty měly
značný podíl na určování počtu přijetých, jelikož sledováním situace v každém regionu
se došlo k přesnějším počtům volných pracovních míst.
Pro rok 1998 byla stanovena kvóta 38 000 přijatých imigrantů na zaměstnanecký
poměr a samostatnou výdělečnou činnost. Díky bilaterálním smlouvám bylo přednostně
vymezeno 3000 míst pro Albánii, 1500 pro Maroko a 1500 pro Tunisko.42 Pro rok 1999
byla celková kvóta navýšena na 54 500 pro zaměstnanecký poměr a 3 500 pro
samostatnou výdělečnou činnost. V roce 2000 dosahuje kvóta již 63 000 pracovních
míst z toho 45 000 míst pro pracující z jakéhokoli státu a 18 000 pro pracující
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ze smluvně vázaných států. Z 18 000 míst bylo přiděleno Tunisku 3000 míst a Maroku
taktéž 3000 míst.43
Pro rok 2001 byla stanovena hranice 83 000. Z toho 33 000 povolení bylo
vydáno pro sezónní práci a 50 000 pro práci v zaměstnaneckém poměru a pro
samostatně výdělečnou činnost. Poprvé byla kvóta poměrně rozdělena mezi regiony
podle výše nezaměstnanosti. V roce 2001 je poprvé zaváděna kvóta 15 000 na přijímání
cizinců do pracovního poměru skrze „garanta“. Jedná se o osobu s platným italským
občanstvím, která se zaručuje za konkrétní osobu, již si vyžádá na určitou pracovní
pozici, a za níž také vstupuje do některých legislativních vztahů.44
Dochází i k monitorování pracovního trhu a tím k vystižení nejžádanějších
profesí. Pro příští tříroční programy se předpokládá jistá rezerva v počtu přidělených
pracovních povolení pro sektory, které trpí vážným nedostatkem pracovních sil:
zdravotnictví a hi-tech.
Například

ve

zdravotnictví

je

vážný

nedostatek

osob

vzdělaných

v ošetřovatelství. Proto byly vybrány státy, kde zdravotnictví a služby jím poskytované
jsou na úrovni srovnatelné s italským zdravotnictvím, a osobám pocházejícím z těchto
států majícím požadovanou kvalifikaci byla vydána povolení k pobytu a práci nad
rámec stanovených kvót. Volných pracovních míst v tomto oboru bylo v roce 2000
3451 o rok později 3 199 a v roce 2002 1817. V Evropské unii k roku 2000 bylo
volných pracovních míst v oboru
hi-tech a programátorství přibližně 800 000 v roce 2003 již 1 700 000. Německo
bylo nuceno vytvořit zvláštní kvótu ve výši 20 000 povolení pro imigranty s danou
specializací na rok. Podle průzkumů italských společností Assinform a Assolombarda
byl v roce 2000 nedostatek IT specialistů i v Itálii v počtu 70 000 neobsazených míst.45
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Toto vše by mělo přispět k jednodušší a rychlejší integraci nově příchozích do
italské společnosti.

IV. 2. Sociálně-zdravotní politika
Významný impuls směřuje k otázkám poskytnutí vzdělání imigrantům ve
školním věku a ke zdravotní asistenci. Na tu má právo každý legálně pobývající
imigrant.
Výzkumy ještě stále potvrzují, že cizinci žijí v Itálii stále pod tzv. efektem
zdravé migrace. Velká většina z nich se nachází v dobrém fyzickém i mentálním stavu.
Jde o jakýsi přirozený výběr, protože slabý a nemocný jedinec by jen těžko zvládnul
přesun z jednoho státu do druhého a peripetie s tím spojené. Toto „přivezené zdraví“ je
však ohroženo špatnými pracovními a životními podmínkami v Itálii. V pediatrické a
gynekologické oblasti již dnes jsou diagnostikovány nemoci, které jsou typické pro
imigranty nikoli občany Itálie a vyžadují speciální léčbu.
Jen asi 30 % legálních přistěhovalců majících ze zákona právo na zdravotní
asistenci je zaregistrováno v Národní zdravotní službě. Je to základní podmínka pro
přístup ke zdravotní péči. Politika státu se v tomto směru zaměřuje především na snížení
poměru mezi těmi, již zdravotní asistenci a školní docházku mohou využívat, a těmi,
kteří těchto práv skutečně využívají. Prioritou je odstranit jazykové, organizační a
kulturní překážky které snižují využití těchto služeb ze strany imigrantů. Existence
těchto bariér je hmatatelná především v sektoru sociálního a zdravotního zabezpečení.
Kulturní rozdíly v širokém slova smyslu nezahrnují jen porozumění odlišného
jazyka, ale i nutnost pochopit systém fungování sociálních a zdravotních služeb.
Imigrant může očekávat jiný způsob léčby, komunikaci se službou poskytujícím
personálem či není schopen správně rozlišit, s kterým problémem či nemocí se má kam
obrátit.
Pro tyto účely byla vytvořena pozice kulturního zprostředkovatele jmenována již
v úplném znění Zákona o imigraci. Tato osoba plní jakýsi „most“ mezi nositeli odlišné
kultury a jejich specifickými požadavky a mezi italskými službami a institucemi.
Například Odbor pro imigraci v regionu Trentino - již úspěšně uvedl v činnost funkci
jazykových vyjednávačů.
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Je však potřeba přesně vymezit roli a pravomoci této osoby a sjednotit kritéria
výběru a nároků na tuto pozici. Dnes se o výběr a pověření vykonávat tuto činnost
starají v různých regionech jiné instituce, které je vybírají a poté vzdělávají a
využívají.46
Značné úsilí je vynakládáno i ve zpřístupnění služeb těmto přistěhovalcům a
poučení o nárocích na ně. Imigranti často nevědí o právu na tyto služby ani o
povinnostech, které s nimi souvisí.
Nedávno zavedené normy pro mateřskou a minimální plat již zahrnují mezi
potencionální pobíratele dávek i legálně pobývající imigranty. V budoucnu by mělo
dojít k normativním úpravám, které by imigranty - dnes již jednu ze strukturálních
složek společnosti, včlenily mezi obecné uživatele systému sociálně-ekonomické
podpory.
Ubytovací politika byla v roce 1998 přesunuta ze státních institucí na regiony a
spolu s ní i řešení provizorních přijímacích center. Problematika vhodného ubytování je
palčivým problémem mnoha imigrantů. Jde o obecný nedostatek ubytovacích kapacit
v podnájmu nebo na ubytovnách v Itálii. V počtu míst Itálie zaostává za zeměmi EU.
Odhaduje se, že přibližně jedna třetina přistěhovalců žije v nevyhovujících podmínkách.
Přibližně jedna pětina je bez domova.
Progresivní usazování imigrantů zesílené příchodem jejich dětí na svět
a možností sjednocení rodiny si žádá ubytování pro rodiny nikoli ubytovny a přechodné
sběrné struktury.
Zvýšení poptávky po podnájmu naráží na rigidnost pronajimatelů a omezení
nabídky podnájmů. Řada pronajímatelů chová nedůvěru k cizincům a není ochotna
přijímat přistěhovalce.
V této otázce se imigranti dostávají do nevýhodné pozice oproti občanů Itálie a
zde jim nejvíce chybí atributy rodinných a příbuzenských vztahů: rodinné zázemí,
příbuzenská výpomoc.

46

Documento programmatico relativo alla politica dell’ immigrazione e degli stranieri nel territorio dello

Stato, 2001, www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/aprile/doc, cit. 2006-11-16, s.
31 - 32

- 27 -

IV. 2. 1. Vzdělání
V otázce základního vzdělání méně jak 50 % pobývajících imigrantů mladších
15 let navštěvuje pravidelně základní školu. Tyto údaje berou v potaz pouze děti ve
školním věku od tří let výše. Pokud si uvědomíme, že do školy mohou chodit i nezletilé
děti nelegálně pobývajících rodičů a že údaje o přítomnosti všech školou povinných
mladých přistěhovalců berou v potaz pouze ty registrované, je rozdíl mezi školu
navštěvujícími a ve věku školou povinnými imigranty na území Itálie znepokojivým
údajem.
Zajistit odpovídající vzdělání a možnost pokračovat v jeho prohlubování je další
z priorit EU a tedy i vlády Itálie. Školní docházka je jedním z nejúčinnějších faktorů
sociální integrace dětí do společnosti jejich vrstevníků. Získání vzdělání typického pro
oblast, kde nezletilý žije, má obrovský formativně-profesní význam. Je nutné brát
v potaz několik skutečností: kulturní, sociální a jazykovou. Především dobrá znalost
úředního jazyka pro danou zemi je základním kamenem pro rozvoj vzdělanosti u
přistěhovalců hovořících jiným jazykem. Včlenění dětí a mladých imigrantů do
školního procesu je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro dosažení sociální integrity
a stejných startovních podmínek pro jejich budoucí, především pracovní, život.
V dnešní době je žáků s neitalským občanstvím frekventující italské školy
dvacetkrát více než ve školním roce 1983/84, kdy tvořili pouze 0,06 % z celkové školní
populace. Ve školním roce 1999/2000 bylo takových žáků 119 000, což bylo 1,47 %
z celkového počtu žáků. K prvnímu lednu 2000 byl podle odhadů ISTAT celkový počet
dětí ve školním věku nemající italské občanství 230 000.47
Úplné znění Zákona o imigraci uvádí právo - povinnost školní docházky pro děti
do 15 let za stejných podmínek jako pro občany Itálie.
Neexistují přesné údaje o vzájemné vazbě mezi pravidelností základní školní
docházky a úspěšností na středních a dále vysokých školách. Je možné však tvrdit, že
čím je školní docházka kratší, či s nižší frekvencí, tím vzrůstá neúspěšnost na středních
a ještě více na vysokých školách vedoucí obvykle k úplnému opuštění studia. Studenti,
kteří školu úspěšně dokončí, absolvují většinou technické instituty a střední odborné
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školy. Výběr školy ukazuje na snahu se co nejrychleji dostat do světa pracovních
příležitostí a výdělků.
Vážným problémem bývá spolupráce s rodinou žáka, která pokud nelegálně
imigrovala, ze strachu z prozrazení své dítě do školy nevysílá. Pokud tak činí, tak jen
velice nepravidelně, a veškerá komunikace s rodinou je téměř nemožná.
Další problém je zařazení žáka do ročníku. Vyhláška ukládá zařadit žáka do
třídy následující po poslední úspěšně ukončené třídě v jeho mateřské zemi, nebo zemi,
kde naposledy pobýval. Kvůli jazykovým nedostatkům je vedení školy často nuceno
umisťovat tyto žáky do tříd s dětmi mnohem mladšími. Tento rozpor mezi skutečným
věkem a umístěním žáka do příslušné třídy roste s přibývajícím věkem a obtížností
učiva. Uvedení dítěte mezi mnohem mladší spolužáky má škodlivý vliv nejen na jeho
psychiku, ale je i pedagogicky nevhodné.
Je snaha, zatím v počátečních fázích, řešit problém i z druhé strany. Pedagogové
nedisponují vhodnými nástroji a nemají za sebou vhodnou přípravu pro komunikaci
s těmito žáky a studenty. Školení vyučujících za tímto účelem zahrnuje nejen jazykovou
přípravu, ale také vyučovací metody pro dané předměty. Jsou vzděláni do té míry, že
jsou schopni proniknout k těmto dětem a hlavně jejich rodinám a pochopit a uvést do
praxe kulturní a komunikační zákonitosti pro sblížení se s nimi. I systém hodnocení by
měl být v budoucnu pozměněn. Hodnocení jejich schopností bude brát v úvahu
jazykovou bariéru a kulturní odlišnost. Zabránit by se mělo především tomu, aby
negativní netolerantní hodnocení odradila žáka nebo jeho rodinu od vysílání dítěte do
školy. I zde by se mohla pozice kulturního a jazykového vyjednavače, dle mínění
některých odborníků, v budoucnu osvědčit. Vyjednavač

je

schopen

jednodušeji

proniknout do světa žáků z přistěhovaleckých rodin a nastartovat tak pozitivní vztah
mezi školní institucí a žákovým domácím prostředím. Dlouhodobá a pravidelná
komunikace s menšinovou komunitou je jeden ze základních stavebních kamenů pro
netraumatické včlenění dětí do kolektivu a procesu vzdělávání.
Vyučování italštiny jako druhého jazyka je záležitostí školy. Ta uskutečňuje
výuku jazyka v souladu s jeho mateřským jazykem a v rámci navštěvované třídy. Výuka
probíhá v mezikulturních a mezijazykových seminářích vždy v rámci konkrétní školy.
Jazyková bariéra je jednou ze základních překážek, které musí i dospělý imigrant
překonávat. Neznalost úředního jazyka země komplikuje vyřízení administrativních
povinností a úkonů, které musí imigrant splnit a bez znalosti jazyka se toto stává
nepřekonatelným problémem. Dotyčný je pak odkázán plně na osobu cizí. Jazyková
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nedostatečnost je hlavním důvodem odsunutí imigrantů na nízce hodnocené pracovní
pozice.
S myšlenkou umožnit cizincům studovat italský jazyk vznikl projekt 50
teritoriálních center pro permanentní vzdělávání dospělých ustavených v březnu 2000.48
Cílem bylo nejprve rozšířit informace o existenci těchto center a poskytnout co
největšímu počtu zájemců základy italštiny. Regiony i v této oblasti vzaly iniciativu do
svých rukou.
Region

Veneto

založil

Regionální

diskusní

fórum

o

záležitostech

přistěhovalectví ve spolupráci s příslušným oddělením pro sociální věci, s místními
úřady a společenskými složkami (např.odbory, dobročinné spolky, dětské organizace).
Cílem je umožnit lepší integraci přistěhovalců s využitím rekvalifikačních a
jazykových kurzů, bytové politiky, asistence imigrantům a plánováním počtu
pracovních povolení pro další roky.
V regionu Friuli - Venezia Giulia, ve městech Udine a Pordenone byla uzavřena
dohoda mezi odbory a asociací průmyslníků, aby bylo zaměstnancům umožněno
studovat italštinu.
Existují centra, která nabízí odpolední a večerní studium pro dospělé s cílem
rekvalifikovat či dovzdělat dnešní přistěhovalce žádající o práci.

IV. 2. 1. 1. Univerzitní studium

V akademickém roce 1997/1998 se na vysokoškolské studium v Itálii zapsalo
24 010 studentů z toho 14 000 ze zemí EU nebo zemí rozvinutých. V akademickém roce
1998/1999 to bylo 20 999 zahraničních studentů z toho 11 000 ze zemí EU nebo zemí
rozvinutých.49
Ačkoli je tendence k zvyšování počtu zahraničních studentů ze zemí
rozvojových mírně vzrůstající, je výsledek stále chabý. Na vině je bezpochyby kromě
shodných překážek, se kterými se žáci potýkají na stupních nižších, finanční náročnost
48
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studia. Ministerstvo školství proto například pozměnilo měřítka podle kterých se
z průměrného platu vypočítávala výše sociálního stipendia.

IV. 3. Imigračně-demografická politika
Bez imigrantů by stát velice těžko řešil některé další problémy současné měnící
se společnosti. Úkoly, které čekají italskou společnost si budou stále více žádat podporu
této migrující síly. Již dnes by došlo k výraznému poklesu počtu obyvatel nebýt
přistěhovalců. Výraznější demografický pokles zaznamenaly z evropských států už jen
Estonsko a Bulharsko. Podle OSN by bez těchto osob došlo k poklesu počtu obyvatel
žijících na italském území v roce 2050 o 28,5 %50.
Dalším znepokojujícím údajem je procento obyvatel nad 65 let, které od roku
2000, kdy činilo 18 %, by mělo vzrůst na 35 % v roce 2050 za předpokladu úplného
uzavření hranic. Příliv imigrantů bude do budoucna zřejmě jediným faktorem schopným
posílit kategorii obyvatel v produktivním věku a snížit tempo stárnutí populace. Přes 70
% přicházejících imigrantů se nachází ve věkovém rozpětí 15 - 44 let. Bez těchto
imigrantů by ruku v ruce došlo i k dramatickému poklesu počtu procent obyvatel
v produktivním věku (viz tab. č. 4).
I kdyby vzrostla natalita u občanů italského státu, výsledek by byl pro příští
roky velice podobný, protože nyní narození by do roku 2020 až 2025 stejně nevstoupili
do kategorie výdělečně činných osob.
Již dnes je průměr 1,25 dítě na jednu ženu druhý nejnižší v Evropské unii a
naprosto neodpovídá minimálnímu počtu 2,1 respektive 2,4 dětí, aby došlo k nahrazení
populace. Ženy-imigrantky mají průměr 2,4 dítě za život. (4 děti u Maročanek, 1,7 u
Polek a Rumunek a jen 1,25 pro Italky) například během roku 2005 se cizincům žijícím
v Itálii narodilo 52 000 dětí, což přispělo k celkovému počtu narozených dětí 9,4 %.
Děti tvoří přibližně jednu pětinu z celkového počtu imigrantů.
Mezi přistěhovalci převládají osoby ve svazku manželském 52,7 % z celkového
počtu přistěhovalců. U řady z nich však prozatím partner a děti zůstali ve vlasti. Proto je
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v posledních letech velmi silný příliv imigrantů za účelem sjednocení rodiny (v průměru
100 000 za rok).51
Na rozdíl od států západní a východní Evropy je očekáván růst obyvatel pro
příští desetiletí hlavně v zemích Asie a Afriky. V subsaharské Africe se očekává nárůst
počtu obyvatel o 100 %, v severní Africe o 41 % a v Turecku o 11 %. Tyto oblasti by se
mohly v budoucnu stát zdrojem pracovní síly pro země a regiony, kde tato kategorie
obyvatel vykazuje demografický deficit.52
Společnost je tedy postavena před problém, jak zajistit dostatečný počet obyvatel
v produktivním věku, kteří by jako daňoví poplatníci zajistili dostatečný přísun peněz
do státní pokladny k pokrytí sociálního, zdravotního a důchodového pojištění.
Samozřejmě, že nelze pouze přesuny obyvatel a imigrací řešit demografické
výkyvy v italské společnosti i jinde. Touto cestou se však zatím italské vládě dostává
nezanedbatelného množství peněz a do budoucna tato částka ještě vzroste. Zároveň by
tato situace měla být velkou pobídkou ke zvýhodnění a podporování mladých
rodin

a jejich motivaci k pořizování si dvou a více dětí.

V. Nelegální imigrace
Od devadesátých let se italská vláda i instituce Evropské unie velice intenzivně
věnují fenoménu nezákonné imigrace a s ním souvisejícím problémům jako obchod
s lidmi a drogami, pašování osob a hmotných statků.
Vlny nelegálních přistěhovalců využívají především hranic se Slovinskem,
jaderské pobřeží Puglie, jih Sicílie, Jónské pobřeží Kalábrie a hlavní přístavy Bari,
Brindisi, Trieste, Venezia a Ancona.

51

IDOS centro studi e ricerche, Immigrazione Dossier statistico 2006, XVI rapporto sull’immigrazione,

Roma, 2006,
www.caritasroma.it/Prima%20pagina/Download/Dossier2006/scheda%20di%20sintesi%202006.PDF, cit.
2007-04-14, s. 3
52

Documento programmatico relativo alla politica dell’ immigrazione e degli stranieri nel territorio dello

Stato, 2001, www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/aprile/doc, cit. 2006-11-16, s.
41

- 32 -

Boj proti nelegální imigraci jde ruku v ruce s bojem proti organizovanému
zločinu, obchodu s lidmi a převaděčstvím. Není to bohužel jediná složka související
s tímto jevem. K dalším kriminálním činům a jejich organizování dochází bohužel i na
samotném území státu. Na ty jsou pak aplikovány standardní normy.
Je důležité posuzovat migrační fenomén z pohledu dopadu na ekonomiku dané
země, popř. celkové EU, pracovní trh a demografický vývoj (viz výše). Zpomalování
demografického růstu evropské společnosti a rostoucí ekonomický vývoj (= zvyšování
poptávky po pracovní síle) by mohl vést k nedostatku pracovních sil a neschopnosti
financovat systém zdravotního a sociálního zabezpečení jako i jiných položek státního
rozpočtu. Imigrace na toto nabízí jistý lek, protože většina migrujícího obyvatelstva je
v produktivním věku. Zatímco domněnky o tom, že imigrace zvyšuje nezaměstnanost
nejsou statisticky potvrzeny, věk přicházející pracovní síly a porodnost u imigrantů je
jevem statisticky změřitelným. Státy by proto neměly mít nulovou kvótu pro imigranty
přicházející z důvodů ekonomických a přijímat jen ty ohrožené na životě, protože tímto
postojem přicházejí do budoucna o pracovní sílu a tím o přísun daní do státního
rozpočtu.
Takovouto politikou nebývale živí nelegální imigraci, kriminalitu s tímto
spojenou a černý trh celkově. Přílivu imigrantů se stejně nevyhne, ale přijde o daně,
které by mohly jít z jejich platů, pokud by byli legálně zaměstnáni.
Italská vládá učinila řadu významných kroků pro zefektivnění boje proti tomuto
fenoménu. Urychlení těchto opatření nastalo díky Schengenským dohodám a přijetí
společné imigrační politiky v rámci EU. Flexibilní řešení si žádala situace hlavně kvůli
nekontrolovanému nárůstu počtu nelegálně přistěhovaných osob.
Důležitou součástí celé reorganizace systému se stalo i technické dovybavení a
správní reorganizace jak vnitřních složek, tak diplomatického aparátu v řadě zemí se
silným emigračním tlakem.
Velký význam mělo kvantitativní posílení pohraniční policie, která byla
kompletně zreorganizována. Dříve se dělila na pozemní, leteckou a námořní sekci.
V rámci vyšší operativnosti byly sekce sloučeny a namísto nich vytvořen úřad
pohraniční policie. Prostředky technické podpory byly posílen a zmodernizovány.
Důležité je technické vybavení schopné monitorovat vnější hranice, aby docházelo
k včasnému podchycení připlouvajících imigrantů. Příkladem může být zakoupení
aerostatického systému ministerstvem obrany od USA umožňující noční vidění. Dalším
příkladem je zavedení systému AFIS, ve kterém jsou uloženy otisky prstů v rámci celé
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EU a který umožňuje rychlou identifikaci daných osob. Veškeré policejní stanice byly
vybaveny novým informačním systémem poskytující informace z celé EU o pohybu
osob.
V rámci projektu Bezpečnost pro rozvoj Jihu byla pořízena z peněz fondů EU
v letech 1994 - 1995 sofistikovaná technologie pro denní i noční vizuální zachycení
objektů, pevné i mobilní radary pro zachycení malých rychlých plavidel, pevné a
pohyblivé aparáty pro ochranu komunikace mezi policejními jednotkami a informační
systém zabývající se otázkami nezákonné imigrace.53
V letech 1998 - 2000 tato snaha pokračovala. Byl navýšen značně personál a
zdokonaleno a rozšířeno technické zázemí ostrahy hranic. Tato opatření přinesla první
jasné pozitivní výsledky a sice zvýšení zachycení počtu nelegálních imigrantů, které se
blížily k italskému pobřeží. Osoby byly následně vráceny na území ze kterého vypluly.
Hlavním cílem je posouvání kontroly hranic za italské území blíže k státům, ze kterých
imigranti pocházejí států.
Reorganizovány byly i policejní úřady, kde došlo k oddělení administrativní
sekce (pro udělování povolení k pobytu) a vyšetřovacího oddělení, které bylo posíleno,
aby postupovalo důrazněji i proti nezákonným činům imigrantů. Tímto způsobem se
zvýšila efektivita práce a snížilo riziko směšování pravomocí. Strategie vlády v boji
proti nelegálnímu přistěhovalectví zahrnuje i řadu preventivních aktivit předcházejících
imigračnímu přílivu.
Ministerstvo vnitra od roku 1999 reorganizovalo a finančně zaštítilo personální
stránku úřadů vydávajících víza na italských konzulátech a diplomatických úřadech.
Tato

opatření

byla

provedena

ve

státech

s nejvyšším

rizikem

nelegálního

přistěhovalectví. Tyto úřady mají za úkol vykonávat přímé akce k prevenci a potírání
tohoto masového jevu ve spolupráci s místními diplomatickými úřady. Důležité je
zvážit přidělení víz osobám jejichž žádosti jsou formulovány účelově s cílem nelegálně
natrvalo pobývat na území cizího státu.54
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Personál byl vybrán dle náročných profesních měřítek a přidělen 35 úřadům
(ambasádám, konzulátům)z nichž 14 se nachází v Evropě, 13 v Africe, 5 v Asii a 3
v Jižní Americe. Dalším krokem bylo rozmístění a propojení pracovníků Interpolu ve
státech s vysokou nelegální emigrací. Ačkoli jsou členové Interpolu zaměřeni na
potírání nelegální imigrace a obchodu s drogami, zastávají i běžné policejní úkony.
Nacházejí se například v Maroku, Turecku, Libanonu a některých evropských státech.
Kromě preventivních opatření zvýšila italská vláda postihy za napomáhání
nelegálnímu přistěhovalectví. Takovou osobu může postihnout trest odnětí svobody až
na dvanáct let a pokuta až patnáct tisíc euro za každého imigranta, kterému pomůže
k překonání hranic či jinak. Zkonfiskovány mohou být dopravní prostředky, kterými
docházelo k přepravě daných osob.
Aby bylo možno efektivně bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví, musel
legislativní systém nejdříve vyřešit problém nelegálních imigrantů, kteří už po delší
období pobývají na italském území a ze strachu z vyhoštění se vystavili situacím
pracovního zneužívání.55
Protože hlavní snahou boje proti nezákonné imigraci bylo co nejvíce zúžit
nelegální chování jedinců, byl znovu použit institut „zlegalizování“ - uvedení do
právního stavu, tzn. udělení povolení k pobytu, příp. pracovního povolení. Podmínkou
bylo mít práci a ubytování a do určitého termínu podat žádost o povolení k pobytu. Toto
opatření vstoupilo v platnost v březnu 1998.
Tzv. legalizace, již pátá v italských novodobých dějinách, byla v roce 1999
začleněna do úplného znění Zákona o imigraci v článku č. 49.56
V dalších částech úplného znění Zákona o imigraci byla věnována pozornost i
imigrantům, kteří se ocitnou v migračním pohybu za nelegálních okolností a jsou
ohroženi na životě. I takovým osobám, které se ocitnou ve vleku mezinárodního
organizovaného zločinu anebo kriminálních činů všeobecně vázaných na migraci osob,
může být nabídnuta zákonná ochrana. Policejní úřad může osobě nelegálně přebývající
či nelegálně překonávající hranice poskytnout povolení k pobytu na dobu 6-12 měsíců
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pokud je jeho život a život jeho rodiny v ohrožení, nebo podroben vydírání a
zneužívání.
Protože ani státy s dlouhou imigrační historií, jako je Velká Británie, USA,
Kanada nebo Austrálie a Nový Zéland, nebyly schopné uspokojivě vyřešit tento
problém je jasné, že je třeba inovativních a revolučních postupů k vyřešení nebo
zlepšení této problematiky.
Návodem, jak úspěšně začít řešit tento palčivý problém, je rozšíření mezinárodní
spolupráce jak na multilaterální či bilaterální úrovni a zefektivnit spolupráci v oblasti
informačních služeb a tajných služeb.
Sepisování bilaterálních smluv se státy se silným emigračním tlakem je jedním
z postupů italské vlády vůči nekontrolovanému přílivu imigrantů. Jen od roku 1997 bylo
podepsáno více jak 15 smluv tohoto typu. Celkem jich existuje více jak 20.57
Od roku 1998 (ze 44 000 na 53 000) vzrostl výrazně počet vyhoštěných a
navrácených osob, u kterých byla jistota, že opustily italské území. Poklesl výrazně i
počet imigrantů, kteří dosáhli italského území, jak na jaderském (připlouvající
z Albánie), tak na sicilském pobřeží (připlouvající z Tuniska, Maroka a jiných afrických
států.). Konkrétně v případě Tuniska došlo k poklesu přílivu nelegálních imigrantů na
sicilském pobřeží z 8828 v roce 1998 na 1973 v roce 1999 a na 2782 v roce 2000.58
Například smlouva s Tuniskem podepsaná v roce 1995, která vstoupila
v platnost 1. března 1998, obsahuje dohodu o spolupráci v sociální oblasti, o
pravidelných vzájemných konzultacích, boji proti nelegálnímu přistěhovalectví,
množství vydaných povolení k pobytu atd. Prioritní součástí smlouvy je však článek č.
71 o znovupřijetí vyhoštěných občanů do vlasti z důvodu nelegálního pobytu či
nelegálních aktivit na území italského státu. Totožnou formulaci obsahuje i dohoda
s Marokem podepsaná v roce 1996, která vešla v platnost v březnu 2000.
Jelikož strategií „vysílajících států“ je snaha o umístění co nejvíce osob,
převážně v produktivním věku, za hranice státu, u kterých není schopen uspokojit jejich
poptávku po práci, je přijetí podmínek obsažených ve smlouvě značně nepopulární.
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Itálie se však souběžně s podepisováním smluv zavázala částkou 15 miliard tehdejších
lir a dalších 500 milionům lir následovně přispět tuniské vládě k vybudování vhodných
technologických zařízení ke kontrole hranic a vybudování sběrných center pro
vyhoštěné. Dalších 150 milionů lir poskytla italská vláda Tunisku na příští tři roky pro
rozvojové programy v rámci Tuniska.
Italský stát pak státu, se kterým sepsal bilaterální smlouvu o vzájemné
spolupráci, zajistí pohyblivou kvótu na počet udělených povolení k pobytu a práci
určené pouze pro občany dané země. Pohyblivá kvóta pak odráží spokojenost italské
vlády se spoluprácí s „vysílajícím“ státem.59
Tato forma smluvní spolupráce se velmi pozitivně projevila ve vztahu právě
k Tunisku a Maroku, ale i ve vztahu k Alžírsku, Albánii a dalším státům. Tunisko je
příkladem státu, kde spolupráce vedla k vysokému stupni spokojenosti ze strany italské
vlády. Tuniská vláda prokázala jak schopnost při přípravě a výběru pracujících, tak při
využití informačního systému poskytujícího informace o nabízených pracovních
místech až po umístění pracovních sil v Itálii. Využívá velice silně regionálních úřadů,
které mají na starosti selekci pracujících a zároveň kontrolu vlastní hranice a proudění
osob za účelem nelegální imigrace.
Po těchto zkušenostech se také zvýšila ochota států se silným emigračním
tlakem praktikovat tyto postupy. Uvědomují si, že takto programované a kontrolované
proudění emigrantů je mnohem efektivnější i pro jejich zájmy, než nekontrolované a
tajné převádění osob do cizí země. Legální cestou získávají přistěhovalci řadu práv a
příležitostí a snižují tímto způsobem riziko vyhoštění a projevů nesnášenlivosti a
rasismu vůči nim.
Tento způsob přistěhování se do cizí země zvyšuje a usnadňuje také možnost
integrace do dané společnosti. Italský stát v rámci těchto smluv vyvíjí aktivity namířené
i na italské občany a vlastní systém.
Je snaha uzavírat smlouvy s řadou italských firem, které by se následně zavázaly
k přijetí určitého počtu imigrantů na určité pozice, případně se zavázaly poskytnout i
ubytovací kapacity pro dané účely. Cílem veškerého tohoto snažení je, aby byla
zajištěna sociální a pracovní rovnost pro přistěhovalce.
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Od roku 2000 navázala Itálie bilaterální dialog i s některými státy EU s cílem
prohloubit spolupráci v rámci potírání nelegálního přistěhovalectví. Tyto vztahy byly
navázány primárně se státy s obdobnou polohou - tvořícími vnější hranice EU:
s Řeckem, Španělskem a Německem. Z těchto jednání vznikla širší spolupráce, která jde
za hranice povinností plynoucích ze Schengenských dohod.
Zvláštní význam má dohoda o spolupráci s Německem, které v rámci dohod
instruuje a připravuje členy příhraniční policie k plnění úkolů spojených s danou
problematikou. Předpokládá se i vysílání pozorovatelů na hranice druhého státu a
monitorování daných postupů. Itálie jde naopak příkladem Německu v ostraze pobřeží.
To řeší obdobný problém v Severním moři. Německem provedená opatření proti přílivu
nelegálních imigrantů z východu jsou zase dobrým vodítkem pro situaci v Itálii na
hranicích se Slovinskem. Stejně tak je rozvíjena spolupráce se Španělskem, především
v otázce ostrahy pobřeží.
Propagace legální imigrace je další z aktivit v rámci italské imigrační politiky.
Italské instituce se propagací výhod a pozitiv legální imigrace, ve státech, ze kterých
občané emigrují, snaží odradit případné adepty na imigraci od její nelegální varianty.
Dalším důležitým bodem ve snaze o kontrolu nad tímto fenoménem je podpora
dobrovolného návratu imigrantů a proces vyhoštění osob nelegálně se pohybujících na
území Itálie.
Je důležité zabránit tomu, aby se díky zákonným usnesením ze strany Itálie,
nestalo pro imigranty vhodnější variantou ilegální vstup na území státu než jeho legální
varianta.
V tomto kontextu je nutné posilovat boj proti pracovnímu zneužívání a vydírání
ze strany zaměstnávajících složek a zajistit přistěhovalcům vyšší stupeň ekonomických
a sociálních záruk. Právě na setkání v Marseille v červenci 2000 se Itálie, Francie a
Německo staly propagátory těchto zásad v rámci unijní imigrační politiky.60
Postupně dochází ke sjednocování imigrační politiky států EU, aby se předešlo
umělému přehlcení některých území států majících mírnější či méně účinnou imigrační
politiku.
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Projekt MEDA je projekt spolupráce mezi státy Středomoří, který započal v roce
1995 po konferenci v Barceloně. Kromě řady záležitostí související s emigrací a
imigrací se několik konferencí, především ta v Lisabonu v dubnu 2000 na úrovni
ministrů vnitra, zabývaly imigrací nelegální. Španělsko a Itálie přednesly společný
projekt zaměřený na dva státy Maghrebu: Tunisko a Maroko.
Projekt spočívá ve finanční a materiální podpoře pro účely kontroly hranic a
moře. Finance se čerpají z fondu MEDA a to především na prostředky kontroly a
ochrany pobřeží, na zakoupení plavidel, kvantitativní rozšíření pobřežní stráže a jeho
reorganizaci, výcvik a vzdělání pomocných složek. Další finanční injekce by měla jít do
nepřímých investic.
Zahrnuje to řadu oblastí: vzdělanost, rozvoj regionů těchto dvou států,
zefektivnění zemědělské produkce, vytváření podmínek pro investice ze zahraničí,
zlepšování postavení žen, podpora tzv. imigrace návratu.
Itálie se v boji proti nelegální imigraci neangažuje pouze prostřednictvím EU,
ale také prostřednictvím OSN a OECD spolufinancováním různých projektů v boji proti
organizovanému zločinu, obchodu a pašování osob.
Důležitým globálním faktorem pro snížení emigrace a tím i imigrace je potlačení
extrémní chudoby. Odstranit příčiny chudoby a tím zvýšit místní produkční
schopnost a nabídnout pracovní příležitosti je jedním z nejdůležitějších cílů vedoucích
k potlačení imigračního jevu v tak masovém měřítku.
Snížení extrémní chudoby o 55 % do roku 2015 je jedním z hlavních cílů států
OECD a tedy i Itálie.61 S cílem snížit faktory zvyšující riziko chudoby a hladomorů
vytvořila OECD řadu projektů i v oblastech, kde je Itálie zainteresovaná – Balkán a
Maghreb.
Projekty jsou realizovány v oblastech profesního vzdělávání, usnadnění
soukromého podnikání, podpora místního rozvoje a rozvoje regionálních infrastruktur.
Pozornost je věnována, a bude i v budoucnu, otázce profesního vzdělávání. Důležité je
v tomto projektu zahrnout v rámci decentralizované spolupráce i regionální úřady a
instituce.

61

Documento programmatico relativo alla politica dell’ immigrazione e degli stranieri nel territorio dello

Stato, 2001, www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/aprile/doc, cit. 2006-11-16, s.
26.
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Tunisko a Maroko jsou jedněmi z předních států bohatě čerpajících z těchto
aktivit. Využívají především iniciativy profesní přípravy pro mladé s výhledem na jejich
následné umístění v tuniských, marockých či italských společnostech na italském
území.
V rámci spolupráce podporuje italská vláda i zpětnou emigraci, úspěšně
zavedenou v případě Egypta, udělováním mikropůjček těm, jež se rozhodnou k návratu
do vlasti. Tato iniciativa byla schválena i pro Tunisko, Maroko, Alžírsko.
V sektoru malého a středního podnikání vyvinula Itálie v rámci Tuniska
významné úsilí financováním projektů v oblastech průmyslu, zemědělství a rybolovu
skrze kreditní linky. V Maroku bylo podpořeno bankovnictví, turismus, obchod a
řemeslná výroba. Také byla poskytnuta jednotka technické asistence pro poradenství
v otázce průmyslového rozvoje.
Programové bránění vstupu imigrantů ze strany státu ustupuje postupně teorii, že
dobře řízená migrace a integrace osob do společnosti je především zdroj.
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VI. Závěr
Cílem mé práce bylo zodpovědět otázky, které jsem si kladla v úvodu. Zajímalo
mě, zda Itálie provádí cílenou komplexní imigrační politiku, jakým způsobem je
ošetřena v italském legislativním systému, jak Itálie přistupuje k problematice integrace
imigrantů a jakým způsobem a jakými prostředky bojuje proti nelegální imigraci.
Řada evropských států se již od začátku 20. století, některé až v poválečné době
po roce 1945, potýkala s touto problematikou a měla již propracovaný systém řešení
této otázky, stejně tak i legislativní ošetření věci. Z množství emigrantů, kteří přicházeli
do vyspělých států “starého kontinentu“ a USA, tvořili Italové nemalou část. Tyto státy,
především v 70. letech po prvním ropném šoku, uzavřely své hranice přicházejícím
imigrantům. Jedním z důsledků této politiky byl nebývalý nárůst ilegální imigrace.
Itálie v 50. a 60. letech na jednu stranu prožívala svůj ekonomický zázrak, na
stranu druhou zaostalý a chudý jih se závratnou rychlostí vylidňoval. Lidé mířili za
hranice státu, ale i na sever země do průmyslových měst. Tato vnitřní migrace byla pro
italskou vládu prvním velkým problémem spojeným s migrací obyvatel.
Itálie se s masovějšími projevy imigrace jak legální tak nelegální začala potýkat
až v 70. letech. Tehdy to však ani zdaleka nebyl problém, kterým by se vláda či jiné její
složky musely zabývat. Legislativa status imigranta neznala. Teprve druhá
polovina

80. let a počátek let devadesátých si vyžádali první zásahy do italské

legislativy. Italská vláda ovšem tento problém posuzovala jako okrajový a řešila situaci
legalizací imigrantů. Tento postup zopakovala dodnes celkem šestkrát.
Významným impulsem pro Itálii byla Amsterdamská smlouva podepsaná v roce
1997 pod hlavičkou Evropské unie, kdy na základě imigrační politiky EU vypracovala
úplné znění Zákona o imigraci, jež je první skutečně komplexní legislativní záležitostí
v tomto směru. Činí tak teprve v době, kdy imigranti tvoří téměř dvě procenta
z celkového počtu obyvatel. Domnívám se, že tak opožděná reakce na danou
problematiku je prvním nedostatkem v postupu italských vlád a má nedozírné následky
dodnes. Problém v ustavení dlouhodobého modelu přístupu k této problematice
komplikuje i odlišný pohled poltického spektra na tuto otázku. Obecně se pravice snaží
bojovat proti nelegální imigraci, omezovat počty legálně přicházejících imigrantů a
jinak ztížit proces zrovnoprávnění přistěhovalců. Levice prosazuje co nejpočetnější
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legální imigraci, cílenou integraci a všeobecnou podporu imigračnímu regulovanému
fenoménu.
Cílená integrace do společnosti prakticky 25 let neexistovala a za tu dobu si
imigranti vytvořili vlastní “integrační síť“. Snahy o uvedení integračních politik mezi
imigranty i mezi Italy nepřinesly žádoucí výsledky. Cizinci si zvykli provádět jen
nezbytné formality, aby se neprovinili proti zákonu a neohrozili jejich pobyt na území
Itálie, jakékoli aktivity navíc jsou pro většinu z nich zbytečné.
V posledních letech můžeme registrovat urputný boj italských institucí proti
nezákonnému přistěhovalectví. To se projevuje i snahou zabránit přistěhovalcům
v přístupu na italské území podpůrnou politikou vládám zemí, ze kterých imigranti
pocházejí (především Albánie, Tunisko, Maroko), spoluprací s dalšími členskými státy
EU a zpřísněním politiky vydávání povolení k práci a pobytu. Tato oblast je jediná, ve
které je možné do jisté míry úspěšně aplikovat
metody vycházející ze zákona – rozlišit, co je zákonné a co nikoli a vyvodit
důsledky.
Problematika integrace je stejně rozsáhlá jako problematika nelegální imigrace,
a troufám si tvrdit, pro budoucí vývoj státu stěžejní. Je těžké ji zákonně upravit a
explicitně vyžadovat. Státy, které se pokusily právně upravit některé aspekty denního
života imigrantů, se svými opatřením setkaly s nesouhlasem a protesty (šátkový zákon
ve Francii). Je nutné přesvědčit imigranty a i stávající občany o vzájemné prospěšnosti
integrace do společnosti. V tomto směru je italská integrační politika slabá a její
praktické výsledky chabé.
Obecně by se italská imigrační politika dala shrnout do několika hlavních bodů:
snaha o spolupráci se státy “vysílajícími“ a se státy potýkajícími se se stejnou
problematikou, organizovaný přiliv imigrantů – propagace legálního vstupu a pobytu na
území státu, politika privilegovaných profesí a potírání nelegálního přistěhovalectví –
administrativními předpisy a aktivně na hranicích a pobřeží italského teritoria,
snaha

o jazykovou integraci přistěhovalců.
Ze závěrů mého bádání a osobních zkušeností ze života v imigrační čtvrti se

domnívám, že italská imigrační politika je po svém více jak desetiletém vývoji
komplexní a realisticky nastavená, využívá mnohých ověřených prvků převzatých
z imigračních politik jiných států (Velká Británie, Německo,Španělsko atd.), pro svou
krátkou existenci ale nepřinesla dosud očekávané výsledky.
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Nárůst poměrné části, kterou tvoří cizinci na celkovém obyvatelstvu, z 2,2 %
obyvatel v roce 2001 na 5,2 % v roce 2005, v době po zavedení úplného znění
Zákona o imigraci, regulaci přílivu imigrantů a po následné velmi přísné novelizaci
tohoto zákona zákony Bossi-Fini, je důkazem,
že z krátkodobého hlediska tato politika nesplnila předpokládaný cíl.
Z dlouhodobé perspektivy, pokud budou zachovány principy této politiky, by mohlo
dojít k podchycení a usměrnění problematiky.
Je nutné si uvědomit, že celá imigrační politika zatěžuje státní rozpočet a daňové
poplatníky a tento fakt by do budoucna mohl vyvolat napětí mezi přistěhovalci,
především mezi těmi nelegálními a občany státu. V dnešní době jakékoli nepokoje mezi
určitými skupinami nabývají nacionální či religiosní konotace a mohou se lavinovitě
šířit dál. Státní aparát by měl velice pečlivě hlídat a následně efektivně řešit jakékoli
konflikty, i když budou pouze lokálního rozměru.
V budoucnu bude také záležet na politicích, jak budou schopni reagovat na
celosvětové politické změny, vývoj v zemích třetího světa a v zemích mimo
schengenský prostor a na další faktory, které vývoj tohoto fenoménu budou ovlivňovat.
Domnívám se, že není možné trend světové migrace obyvatel zastavit, protože
se nachází již v příliš pokročilé fázi, je však možné ho do jisté míry regulovat a využít
kladného potenciálu tohoto jevu, jako je například přínos do demografického složení
obyvatelstva.
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VII. Resumé
My bachelor work is entitled The Italian Immigration Policy Between The Years
1998 – 2001. It was the period when the first immigration law and the first immigration
policy programme was created.
Human migration in the era of globalization has become an international
problem as it is for the European Union and the Italian Republic as well. Italy has
changed in the 20th century from the emmigration country in the country of
immigration. The immigration pressure has begun in the early 70’s after the first oil
shock and has continued till now. We quote a significant growth at the beginning of the
90’s with a strong escalation at the beginning of the 21st century. The percentage of
immigrants residing in Italy has increased from 2.2 % in the 2001 to 5.2 % in the 2005.
The questions I was focusing on were these: Does the italian government
have

a comprehensive immigration policy? What is its legislative structure in the

matter of immigration policy like? Does the Italian government implement an effective
integration policy and fight successfully the illegal immigration?
After an accurate research I realised that Italy set in a comprehensive
immigration policy only in the 1998 after signing the Treaty of Amsterdam in 1997.
I have come to the opinion that generally in the long-term perspective the
immigration policy is well set up, inspired by other immigration policies of the states
with longer immigration history like Great Britain, Germany and France, but in shortterm view it didn’t satisfy the expectations of its creators and the government of the
state. It is mainly focusing on fighting the illegal immigration that is in fact the only
partially successfully reached objective among the others.
The question of integration of the immigrants in the society has been absolutely
underestimated. And only currently they are trying to integrate the immigrant minorities
and italian citizens.
In the future we can expect an increase of the number of the flows of immigrants
but also a better regulation of their entrance in terms of legal immigration and efficient
integration in the society to avoid the future inconveniences between different cultures.

- 44 -

VIII. Seznam použité literatury a pramenů
Prameny:
Bonaccio G., Cittadini extracomunitari: ingresso, soggiorno, regolarizzazioni, Maggioli
editore, Ravenna, 2003

Documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel
territorio delo Stato, a norma dell’art.3 della legge 6 marzo 1998 n. 40 2001 - 2003,
approvato dal Consiglio dei Ministri 15. 2. 01, 2001,
www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/aprile/doc, cit. 2006-11-16

European Commission, Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament - Integrating migration issues in the European Union's relations
with Third Countries, 2002,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0703:EN :NOT,
2007-04-06

Evropská komise, Ke společné imigrační politice, 2004,
http://ec.europa.eu/justice_home/key_issues/immigration/immigration_1104 _cs.pdf,
cit. 2007-04-20

Evropská rada, Haagský program, 2004,
http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/the_hague
_priorities/doc/hague_programme_cs.pdf, cit. 2007-04-20

Evropská unie, Amsterdamská smlouva, www.euroskop.cz/files/9/8FD2272D-255443A2-9ADF-OCF7A49E6CAC.pdf, cit. 2007-05-02

IDOS centro studi e ricerche, Immigrazione Dossier statistico 2006, XVI. rapporto
sull’immigrazione, Roma, 2006,

- 45 -

http://xoomer.alice.it/arkeos/dossierimmigrzioneital.htm, www.dossierimmigrazione.it,
cit. 2007-04-14

Literatura:
Ambrosini M., La fatica d’integrarsi – Immigrati e lavoro in Italia, società editrice il
Mulino, Bologna, 2001,

Barucci T., Liberti S., Lo stivale meticcio – l’immigrazione in Italia oggi, editore
Carocci, Roma, 2004

Brand Laurie A., States and their expatriates: Explaining the development of Tunisian
and Marocco Emigration Related Institutions, www.ccisucsd.org/publications/wrkg52.PDF, 2001, cit.2006-11-15

Caggiano G., Normativa europea e italiana in materia di immigrazione, Cittadini degli
stati terzi, integrazione comunitaria e ordinamento italiano,
http://www.cestim.it/argomenti/31italia/rapportipapers/dossier_migrazioni/parte_3/normativa.htm, 2001, cit. 2005-05-08

Čerba O., Demografické analýzy, podkapitola hrubá míra porodnosti, databázové
systémy GIS, 2003 - 2004, http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch04s02.html,
cit.2007-04-06

Di Sciullo L., Forti O., L’immigrazione in Italia nel 2001: consistenza,
caratteristiche

e proiezioni, 2002, http://e-ms.cilea.it/archive/00000047/01/ I._-_1.pdf, cit.

2007-04-12,

Enciclopedia universale de Agostini, volume VIII., Instituto geografico de Agostini,
Milano, 1988

Fiorini E., L’immigrazione in Italia, 2002,
http://perso.waanadoo.fr/ciemi.org/p22it.html, cit. 2005-06-12,

- 46 -

Forlati S., Il diritto comunitario in materia di immigrazione, Costruire la cittadinanza,
Franco Angeli, Milano, 2004,

Pastore F., La rotta di enea, 2001, www.cespi.it/Pastore/enea.PDF, cit. 2006-11-12

Pugliese E., Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, 2002,
http://www.cestim.it/argomenti/31italia/rapportipapers/dossier_migrazioni/parte_3/italia.htmit.,cit. 2005-06-11

Další internetové zdroje:

Oficiální stránky Evropské komise
www.europa.eu.int/comm, cit. 2005-05-08

Internetová encyklopedie wikipedia
www.wikipedia.org/wiki, cit. 2006-11-15

Italské radiokomunikace - sekce služeb veřejnosti
http://www.rai.it/RAInet/societa/, cit. 2007-03-10

Organizace ALEF
www.alef-fvg.it, cit. 2007-04-12

Sdružení Italiadonna
www.italiadonna.it, cit. 2007-04-12

Italský statistický úřad
www.istat.it

Periodický tisk: La Repubblica, Immigrazione, la legge Bossi-Fini punto per punto,
www.repubblica.it/online/politica/improntedue/scheda/scheda.html, 2002, cit. 2007-414

- 47 -

IX. Obsah
I. Úvod

1

II.Imigrace

5

II.1. Úvod do celosvětové migrace obyvatel

8

II.2. Imigrace v Itálii

8

III. Imigrace a legislativa

11

III.1. Historie italské imigrační legislativy

11

III.1.1. Zvláštní instituce - Sjednocení rodiny

14

III.2. Imigrace a legislativa v rámci EU

15

IV. Imigrační politika státu

19

IV.1. Pracovně-imigrační politika

20

IV.1.1. Paradox nezaměstnanosti

21

IV.2. Sociálně-zdravotní politika

24

IV.2. 1. Vzdělání

26

IV.2.1.1. Universitní studium

28

IV.3. Imigračně-demografická problematika

29

V. Nelegální imigrace

30

VI. Závěr

39

VII. Resumé

43

VIII. Seznam použité literatury a pramenů

43

IX. Obsah

46

X. Přílohy

47

- 48 -

X. Přílohy

- 49 -

Seznam příloh
Příloha č. 1: Počet obyvatel a cizinců na území Itálie a EU v roce 1994, 1997, 2001,
2002 a 2003 ( tabulka)
Příloha č. 2: Poměr cizinců k celkovému počtu obyvatel v letech 2001 – 2006 (graf)
Příloha č. 3: Přistěhovalci pobývající v Itálii k 31.12.2005 podle původu a počtu
obyvatel (tabulka)
Příloha č. 4: Udělená povolení k pobytu dle věkové kategorie a oblasti k 1.1.2001
(tabulka)

- 50 -

Tabulka č.1
Počet obyvatel a cizinců na území Itálie a EU v roce 1994, 1997, 2001, 2002 a 2003 (v tisících)
Rok

Obyvatelstvo

Cizinci

Itálie
1994
1997
2001
2002
2003

57138
57461
57844
56994
57321

629
884
1360
1512
2228

EU
1994
1997
2001
2002
2003

370421
371605
378529
378354
380351

16859
17661
19885
22000
23105

Zdroj: údaje Caritas, Statistické ročenky ISTAT, různá vydání OCDE, Sopemi Report, údaje
Eurostat a Demografická ročenka z roku 2004

3

Tabulka č. 2
Poměr cizinců v procentech k celkovému počtu obyvatel v letech 2001 - 2006

4,1
3,4
2,7
2,3

21.10.2001

1.1.2003

1.1.2004

Zdroj: ISTAT

3

1.1.2005

Tabulka č. 3
Přistěhovalci pobývající v Itálii k 31.12.2005 podle původu a počtu osob
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Stát
Počet osob z dané p.o.
zeměv %
Rumusko
270 845
11,9
Albánie
255 704
11,3
Maroko
235 000
10,3
Ukrajina
118 000
5,2
Čína
112 358
4,9
Filipíny
77 015
3,4
Polsko
72 229
3,2
Tunisko
60 337
2,7
Indie
51 399
2,3
Srbsko a Černá Hora
51 093
2,2
Peru
50 593
2,2
Equador
47 742
2,1
Egypt
47 185
2,1
Senegal
46 327
2
Moldávie
44 886
2
Sri Lanka
42 277
1,9
Makedonie
38 782
1,7
Bangladeš
36 309
1,6
Pakistan
33 802
1,5
Německo
32 139
1,4
Brazílie
30 691
1,4
USA
28 379
1,2
Nigérie
25 121
1,1
Ghana
23 750
1
Francie
23 159
1
Velká Británie
22 301
1
3
Chorvatsko
20 213
0,9
Rusko
20 059
0,9

Tabulka č. 4
Udělená povolení k pobytu dle věkové kategorie a oblasti k 1.1.2001
Oblast
do 17 let 30 - 34
Itálie

Věkové kategorie
35- 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54

Total
65 +

58 360 272 006 217 901 145 256 86 444 53 915 63 401 1 379 749

Severozápad 16 927

92 416

73 836

46 953 26 211 15 342 19 351 443 523

Severovýchod 18 803

65 105

51 044

32 766 19 332 12 023 11 459 326 906

Střed

14 227

76 801

60 996

42 989 27 082 17 596 26 673 413 066

Jih

6 192

25 926

20 900

14 518

9 080

6 159

4 510

136 207

Ostrovy

2 211

11 758

11 125

8 030

4 739

2 795

1 408

60 047

Zdroj: ISTAT, údaje ministerstva vnitra
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