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VISSZATÉRŐ LIGA – VISSZATÉRŐ SZIGOR?  

A Migrációkutató Intézet legújabb gyorselemzésében Mario Draghi kormányának várható migrációs 

politikájára kísérel meg prognózist adni. A széleskörű parlamenti és társadalmi támogatással 

rendelkező új miniszterelnök fő feladata az évtizedek óta termelékenységi válságban lévő, a 

koronavírus-járványban pedig újabb mélyütést kapott olasz gazdaság újraindítása, az adó- és 

közigazgatási reform végrehajtása lesz. A bizalmi szavazás előtt beszédében Draghi csak röviden 

említette a migráció kérdését, ezzel is jelezve, hogy a téma nem kerül kormányzásának homlokterébe. 

Az Európai Központi Bank volt elnökeként nem meglepő, hogy az Európai Bizottság által tavaly 

ősszel előterjesztett migrációs és menekültügyi paktum mielőbbi elfogadását, a menedékkérők kvóta 

szerinti elosztását sürgette. Hogy a gyakorlatban a határvédelemben történik-e előrelépés, az azon 

múlik, hogy az új belügyi államtitkár, Nicola Molteni mekkora mozgástérrel fog rendelkezni. A Liga 

„héjájaként” ismert Molteni tevékenysége valószínűleg nem fogja nélkülözni a megosztó lépéseket, 

és fontos kérdés lesz, hogy az államtitkár fellépésével kavart viharokat a kormányfő hogyan tudja 

elsimítani úgy, hogy a soha nem látott heterogenitású kabinet egységét megőrizze a jövő tavaszi 

parlamenti választásokig. 

Előzmények: Conte I. és Conte II. 

A 2018 tavaszán tartott parlamenti választásokon úgy tűnt, hogy az olasz pártrendszer rég nem látott változáson 

megy át: kettőből hárompólusúvá válik. Az addig a baloldalt uraló Demokrata Párt (PD) meggyengült, a jobboldalt 

uraló Hajrá Olaszország (FI) pedig összeroskadt és átadta helyét az (Északi) Ligának. Az első helyen az elitellenes, 

ideológiailag szinte besorolhatatlan Öt Csillag Mozgalom (M5S) végzett. Egy ideig úgy látszott, hogy nem sikerül 

többségi kormányt alakítani, hiszen az M5S mind a Ligával, mind a PD-vel szemben állt. Végül azonban Giuseppe 

Conte, a Firenzei Egyetem nemzetközi magánjog professzora vezetésével megalakult a sajtóban csak „sárga-

zöldnek” nevezett koalíció. A Liga elnöke, Matteo Salvini a belügyminiszteri posztot foglalta el és két 

migrációellenes csomagot is elfogadtatott a koalíciós parlamenti többséggel, melyeket biztonsági rendeleteknek 

(decreti di sicurezza) neveztek. Regnálása alatt folyamatosan érték támadások bevándorlás-politikája miatt a baloldali 

ellenzék, a civil szervezetek és különféle európai uniós szervek részéről. 2019 nyarának végén, a Liga által 

szorgalmazott különféle kormányzati cselekvések elmaradására hivatkozva, pártjának a tavaszi európai parlamenti 

választásokon való kimagaslóan jó szereplése miatt Salvini előrehozott választásokat követelt, majd miután az 
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M5S azt nem volt hajlandó megszavazni, kilépett a kormányból. Conte II. kormánya már „sárga-vörös” színű 

volt: a PD lépett a Liga helyére. Ez fordulatot jelentett a migrációs politikában: Luciana Lamorgese PD-közeli 

közigazgatási szakember lett a belügyminiszter, aki egyrészt kommunikációs fordulatot is végrehajtott a 

válságkezelést illetően, másrészt hosszas előkészítő tárgyalások után a törvényhozási többséggel 2020 

decemberében kilúgoztatta a biztonsági rendeleteket. 2021 aztán kormányválsággal indult, mivel – a hivatalos 

indok szerint – a PD és az M5S két kisebb koalíciós partnere közül az Olaszország Él (IV) kifogásolta azt, hogy 

Conte a koronavírus utáni újraindítási alapból Olaszországnak jutó 210 milliárd eurót rossz arányban tervezi 

szétosztani. Az olasz Recovery Plan szerint1 a 210 milliárd euróból 144,2 milliárd ment volna új projektekre, míg 

65,7 milliárd már meglévők befejezésére. Az összeg 70%-át közberuházásokra, míg 21%-át magánvállalkozások 

fejlesztésére fordították volna. Az IV kilépett a kormányból, Conte pedig nemsokára lemondott. Bár néhány napig 

annak is volt esélye, hogy ismét a professzor alakíthat kormányt, végső soron az IV-nek a személyével szembeni 

averziói miatt ez nem sikerült, és színre lépett az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi, akinek 

nemzeti egységkormányában a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) kivételével valamennyi parlamenti párt részt vesz. 

Ennek oka nemcsak az, hogy valamennyien bele szeretnének szólni a Recovery Fund elosztásába, hanem Draghi 

uniós vezetőként szerzett tekintélye és rekordokat döntő népszerűsége is, valamint az, hogy valóban semleges: a 

választópolgárok is az internetes keresők segítségével próbálták megtudni, hogy balra vagy jobbra húz-e.2 A 

migrációs politika prognózisát illetően két tényezőből tudunk kiindulni: a miniszterelnök és a Liga 

nyilatkozataiból, valamint a frissen, február 26-án kinevezett belügyi államtitkár személyéből.    

Draghi nyilatkozatai 

A nemzeti egységkormány, melyben a pártok első számú vezetői nem vesznek részt, nem tett közzé hivatalos 

programot. Ennek okát abban látjuk, hogy a pandémia idején kitört kormányválság megoldását, Draghi mielőbbi 

megválasztását valamennyi politikai erő prioritásként kezelte, s így annak megírására valószínűleg nem volt 

elegendő idő. Így Draghi és a pártelitek konzultációja nyomán álltak össze a program, vagy inkább cselekvési terv 

fő pontjai, melyeket a miniszterelnök a törvényhozás mindkét házában ismertetett. A Szenátusban elmondott 

beszédet utóbb a La Repubblica napilap közölte,3 s eszerint a következő egységekre tagolódott: 1. Bevezető 

 
1 CARRÀ 2021. 
2 BARIGAZZI 2021. 
3 LA REPUBBLICA 2021. 
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gondolatok; 2. Az ország állapota egyévnyi járvány után; 3. Az újraindítás prioritásai; 4. A világjárványon túl; 5. 

Nemek közötti egyenlőség; 6. A Dél; 7. Állami beruházások; 8. Next Generation EU; 9. Reformok. 

A beszéd tagolásából egyértelműen látható, hogy az újdonsült kormányfő a bevándorlást egyáltalán nem „nagy 

témaként” kezeli, annak ellenére, hogy Salvini ellenzékbe vonulása után egyértelműen megfordult a trend: az 

NGO-kkal elnézőbb baloldali kormányzás alatt ismét nőtt az Olaszországba igyekvő afrikaiak száma, a 

növekedést pedig a tunéziai politikai, gazdasági, szociális és egészségügyi válság is táplálta.4 A reformokról szóló 

blokkban az adó- és a közigazgatási újításokat említette, mint amelyek elodázhatatlanokat, majd röviden szólt az 

igazságszolgáltatásról és hosszabban a külkapcsolatokról. Eme utolsó részben szentelt két mondatot csupán a 

bevándorlás témájának: „További kihívást jelentenek az új migrációs és menekültügyi paktumról szóló tárgyalások, melyek során 

a belépési országok felelőssége és a tényleges szolidaritás közötti egyensúly kialakítására kell törekednünk. A nemzetközi védelemre 

nem jogosultak hazaküldése európai szinten való megvalósítása szintén döntő fontosságú lesz, a menekültek jogainak teljes tiszteletben 

tartása mellett.”5 Látható tehát, hogy Draghi nem hazai, hanem európai kontextusba helyezte a kérdést és semmiféle 

kockázatot nem vállalt, hanem az Európai Bizottság vonatkozó paktumtervezetére mint elfogadni kívánatos 

jogszabálycsomagra utalt. Olyan lépéseket sorolt fel, amelyeket illetően konszenzus van az olasz politikában, vagy 

legalábbis nem ellenzi őket senki: tagállami szolidaritás a mediterrán frontországokkal, a kitoloncolások koordinált 

megszervezése, a (valódi) menekültek jogainak védelme.  

Az ülésen később kérdésre válaszolva konkretizálta is, hogy mit ért tagállami szolidaritáson: nem meglepő módon 

a menedékkérők kötelező kvóta szerinti szétosztását. Figyelmeztetett arra a törésvonalra, mely a mediterrán 

schengeni államok és az azokból a migránsok távozását ellenző északi és keleti tagállamok között húzódik. A 

kormányzati felelősséget vállaló Liga prominensei nem kommentálták a miniszterelnök mondatait, ugyanakkor a 

csaknem három évtizede különféle jobboldali pártokban az olasz politika élvonalában harcoló Daniela Santanché 

FdI-szenátor és Giorgia Meloni FdI-elnök ellenzékből kritizálták azt a lépést, hogy helyén maradt „a tömeges 

bevándorlást elősegítő” és ezzel a „terroristák belépésére esélyt adó” belügyminiszter.6 

 
4 VARGHA 2021. 
5 LA REPUBBLICA 2021. 
6 CANGEMI 2021. 
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A kormány megalakulásának apropóján a migrációs politika várható alakulásáról faggatott az Il Giornale újságírója 

két vezető politikust: Laura Boldrini volt képviselőházi elnököt (PD) és Massimiliano Romeo szenátusi 

frakcióvezetőt (Liga).7 

Az immár koalíciós partnerként tevékenykedő ősi ellenfelek a pártjaik bevándorlás-politikájának 

összeegyeztethetőségét firtató kérdésre mindketten a rendkívüli helyzet szülte kényszert hangsúlyozták. Boldrini 

szerint a leglényegesebb, hogy a pandémia elleni harchoz valamennyi kormánypárt szavazatait adja, minden más 

ügyben, így a bevándorlás tekintetében pedig alkalmi szövetségek köttessenek egy-egy parlamenti szavazás előtt. 

A képviselő szerint a PD számára a legfontosabb lépés, a biztonsági rendeletek módosítása szerencsére már a 

második Conte- kormány alatt megtörtént. Romeo szerint az európai normák megfelelő közös pontot jelentenek 

és Olaszországnak – Német-, Francia- és Spanyolországhoz hasonlóan – is kézben tartani és nem elszenvedni kell 

a migrációt.  

Matteo Salvini friss kijelentését, miszerint számára elfogadható azon célkitűzés, hogy Olaszország is európai 

modellt kövessen a migrációs politikájában, akárcsak a tőle északra fekvő nagy államok, mindketten másképp 

kommentálták. Boldrini szerint az európai modell alatt Merkel Németországát kell érteni, amely 200 ezer szíriait 

fogadott be 2015-ben, s évente 20 milliárd eurót fordít az integrációra. Pontosan az ellenkezőjét teszi tehát annak, 

amit Salvini belügyminiszterként tett, így a Liga-vezér fordulata számára tökéletesen hiteltelen és számító. Romeo 

viszont Macron Franciaországát hozta fel követendő európai példának, ahonnan visszatoloncolják Olaszországba 

a migránsokat, s amely ország a tömeges bevándorlás megállítása érdekében szorgalmazza a schengeni rendszer 

reformját. Konkrétumok nélkül világossá tette: Lamorgese nem folytathatja azt a megengedő politikát, amelyet a 

sárga-vörös kormány idején folytatott, hiszen két migrációellenes jobboldali párttal kell együtt dolgoznia. 

Az új belügyi államtitkár  

Luciana Lamorgese a jobboldal szemében az elmúlt másfél évben személyében testesítette meg mindazt az 

irányvonalat, amelyet a bevándorlást illetően elhibázottnak, sőt bűnösnek tartanak. Nicola Molteni, aki az egyik 

lombardiai körzet képviselője a Liga színeiben, az egyik legkeményebb kritikusa volt a sárga-vörös szövetségnek. 

Nemrég, január végén keményen nekitámadt Lamorgesének, felelősségét hangsúlyozva abban, hogy az Ocean 

Viking 372 migránst hozhatott Olaszországba. Szerintük a miniszter a biztonsági rendeletek módosításával teret 

engedett az embercsempészetnek, és kiárusította az ország szuverenitását. Az államtitkár közösségi médiás 

 
7 CURRIDORI 2021. 
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bejegyzései szinte kivétel nélkül a migráció veszélyeiről és az integráció nehézkességéről szólnak. A 44 éves jogász 

Salvini egyik legfőbb szövetségese a pártban, a sárga-zöld koalícióban államtitkári pozíciót töltött be mellette 

csakúgy, mint Stefano Candiani. Utóbbi szintén Salvini szűk köréhez tartozik és a sajtó őt tartotta esélyesebbnek 

arra, hogy Lamorgese mellé a Liga államtitkárnak delegálja, de – mint egy publicista megjegyzi – ha Salvini célja 

az, hogy rajta tartsa a szemét a belügyminiszteren, akkor – utal a szerző a két jelölt karakterére – „őrkutyának” 

helyesebb a „tacskó” Candiani helyett a „masztiff” Moltenit a Viminale-palotába küldenie. 8  A PD-közeli 

miniszterrel való „kényszerű társbérlet” kapcsán a február 26-án kinevezett érintett bizakodó hangot ütött meg: 

bár valóban megengedhetetlen módosítások történtek tavaly év végén, a migráció kérdését szigorúan szabályzó 

dokumentumok hatályban vannak és az azokban foglaltakat a legszigorúbban be fogja tartatni, hogy megvédje a 

kikötőket és határokat. A hivatkozott normák a következők: az NGO-kkal elfogadtatott magatartási kódex, a líbiai 

parti őrséggel kötött megállapodás és a 2017-es, a Paolo Gentiloni vezette olasz kormány és az akkori líbiai 

kormány között létrejött memorandum.9  

Összegzés 

Az örvendetesen rövid idő alatt megalakult válságkezelő Draghi-kormány működésébe számtalan feszültség van 

kódolva. Olyan pártok delegáltak minisztereket és államtitkárokat a kabinetbe, melyek 1. vagy történelmi 

léptékben egymás ádáz ellenfelei (Demokrata Párt – Hajrá Olaszország; Demokrata Párt – Liga); 2. vagy bár 

szövetségesek, potenciális szavazótáboruk szempontjából egymás ellenfelei (Demokrata Párt – Olaszország Él; 

Liga – Hajrá Olaszország); 3. vagy konfliktusos együtt kormányzással terhelt múltjuk van (Öt Csillag Mozgalom 

– Liga). Most közös célra, a minden tagállamnál több helyreállítási forráshoz jutó Olaszország talpra állítására 

szövetkeztek egy nagy tekintélyű vezető irányítása alatt és a konglomerátum minden bizonnyal együtt is marad. 

Ennek oka, hogy ha bukik a kormány, július 2-ától jövő év január 22-éig nincs lehetőség választásokat kiírni, s 

Draghinál jobb miniszterelnököt erre az egyéves időtartamra pillanatnyilag senki sem tud elképzelni.  

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a következő 12 hónapban a pártok ne viselkednének pártokként: a szavazók 

meggyőzése, átállítása „slágertémákkal” nem fog abbamaradni. Különösen a Ligának kell ügyesen politizálnia: a 

kormányból személyesen kimaradó, de hű szövetségesét a belügyminisztérium második emberének kineveztető 

Matteo Salvini nem engedheti, hogy a migráció ügyében tanúsított eddigi következetesen szigorú álláspontját 

 
8 DE LORENZO, 2021. 
9 PAGLIARINI, 2021. 
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Draghi és a többi párt „megvásárolja”. Már csak azért sem, mert az ebben a ciklusban kivételesen nagyot erősödő 

Olaszország Fivérei élén Giorgia Melonival ellenzéki, azaz felelősség nélküli pozícióból csíphet le a Liga 

szavazótáborából, ha az olasz politikai élet legkeményebb migrációkritikusának szerepét Salvini (kényszerűen) 

átengedi neki.  
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https://www.ilgiornale.it/news/politica/bianco-e-nero-boldrini-su-immigrazione-decida-parlamento-1924468.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/viminale-strategia-salvini-cos-falco-vigila-su-lamorgese-1926641.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/viminale-strategia-salvini-cos-falco-vigila-su-lamorgese-1926641.html
https://www.today.it/politica/decreti-sicurezza-lamorgese-molteni.html
https://www.repubblica.it/politica/2021/02/17/news/fiducia_governo_draghi_discorso_integrale-287965484/
https://www.repubblica.it/politica/2021/02/17/news/fiducia_governo_draghi_discorso_integrale-287965484/
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VARGHA Márk (2021): Győzelemmel felérő vereség? – Szicíliai jogalkotói kísérlet a migráció visszafogására 2020 nyarán. 

Horizont 2021/3. Migrációkutató Intézet, 2021.02.16. Forrás: https://www.migraciokutato.hu/wp-

content/uploads/2021/02/20210216_HORIZONT_2021_3_vargha_mark_gyozelemmel_felero_vereseg_szici

liai_jogalkotoi_kiserlet_a_migracio_visszafogasara_2020_nyaran.pdf (Megtekintve: 2021.02.28.) 

 

  

https://www.migraciokutato.hu/wp-content/uploads/2021/02/20210216_HORIZONT_2021_3_vargha_mark_gyozelemmel_felero_vereseg_sziciliai_jogalkotoi_kiserlet_a_migracio_visszafogasara_2020_nyaran.pdf
https://www.migraciokutato.hu/wp-content/uploads/2021/02/20210216_HORIZONT_2021_3_vargha_mark_gyozelemmel_felero_vereseg_sziciliai_jogalkotoi_kiserlet_a_migracio_visszafogasara_2020_nyaran.pdf
https://www.migraciokutato.hu/wp-content/uploads/2021/02/20210216_HORIZONT_2021_3_vargha_mark_gyozelemmel_felero_vereseg_sziciliai_jogalkotoi_kiserlet_a_migracio_visszafogasara_2020_nyaran.pdf
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