Włochy: obsługa imigrantów
przestaje być dochodowa
Stowarzyszenia, które prowadzą ośrodki przyjmujące migrantów
we Włoszech, wyraziły niezadowolenie z powodu cięć
finansowych, których celem jest obniżenie kosztów utrzymania
każdego migranta z 35 do 20 euro dziennie, argumentując, że
„jakość” usługi zostanie naruszona – informuje „Il Giornale”.
Stowarzyszenia, czy też grupy spółdzielcze – Legacoopsociali,
Confcooperative i Agci Solidarietà – podpisały pismo, w którym
krytykują cięcia, stwierdzając, że zapewnią imigrantom jedynie
podstawowe wyżywienie i zakwaterowanie oraz nie będą mogły
zapewnić innych usług, takich jak nauka języka włoskiego, a
także usług zdrowotnych i socjalnych, w tym opieki
psychiatrycznej dla imigrantów z problemami psychicznymi.
Grupy te oświadczyły również, że będzie mniej pieniędzy na
„zyski firmy” i „koszty ogólne”, co w efekcie spowoduje
obniżenie płac osób pracujących w ośrodkach dla migrantów.
Minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini i inni politycy
przedstawili wiele powodów tych oszczędności, twierdząc, że
pieniądze są marnowane na migrantów, którzy raczej nie
uzyskają statusu uchodźcy, gdy średnio 70 procent zostanie
odrzuconych.
„Kto traktował imigrację jako ‚żłób’, od dziś przechodzi na
dietę” – powiedział Salvini, wskazując na grupy mafijne i
inne, próbujące zarobić na migrantach, i dodając, że „świat
gościnności pozostanie światem prawdziwego wolontariatu”.
Informacje o włoskich grupach mafijnych zaangażowanych w
ośrodkach przyjmowania osób ubiegających się o azyl pojawiają
się od kilku lat, a szczególnie od roku 2016, kiedy Włochy
przyjęły około 180 tysięcy osób (z których tylko 26% dostało
azyl). Według różnych źródeł, grupy przestępcze na Sycylii

przyjmowały pieniądze rządowe na ośrodki dla imigrantów, a
zapewniały im warunki życia poniżej standardu. Jak pisał na
przykład „Die Welt”, mafia skorumpowała urzędników na Sycylii,
przejmuje część rządowych dotacji, a w zamian „ludzie dostają
zepsute jedzenie, zapleśniałe kwatery i jeszcze muszą płacić z
kieszonkowego 2,50 euro dziennie” za „ochronę” albo są
traktowani brutalnie i doświadczają przemocy.
Kolejny raport opublikowany w ubiegłym roku przez włoskie
służby antymafijne (Direzione Investigativa Antimafia)
pokazał, że migracja stała się jedną z najbardziej dochodowych
działalności organizacji przestępczych w kraju. Zagraniczne
zorganizowane grupy przestępcze, często z krajów
północnoafrykańskich, również miały współpracować z
tradycyjnymi włoskimi grupami mafijnymi.
JotPe, na podst.
http://www.ilgiornale.it; https://tg24.sky.it; https://www.wel
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