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A KORONAVÍRUS HATÁSA AZ OLASZ MIGRÁCIÓS TRENDEKRE 

2021-ben 67 724 illegális határátlépést rögzített az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség az olasz 

és máltai partoknál. Ez majdnem duplája a tavalyi adatnak (35 673) és közel ötszöröse a 2019-es 

(14 003) számnak. A Földközi-tenger felől érkezők közül a legtöbben Tunéziából, Egyiptomból, 

Bangladesből, Elefántcsontpartól és Iránból származtak. A felnőttkorú határsértők több mint 70 

százaléka férfi volt. Ha a közép-mediterrán folyosó két állama után csak Olaszországra fókuszálunk, 

akkor megállapítható, hogy Matteo Salvini 2019 szeptemberéig tartó szigorú bevándorláspolitikája 

után újra meredeken kúsznak felfelé az érkezésszámok. A statisztikákat elemezve felmerülhet a 

kérdés: Olaszország felkészült az újabb tömegek fogadására? 

Az olasz gazdaság erősen támaszkodik a migráns munkavállalókra 

A Földközi-tengerbe nyúló, Európa és Afrika között hídként működő Olaszország sajátos földrajzi fekvése 

miatt mindig is a migráció földje volt. Az elmúlt évtizedekben erős bevándorlási és kivándorlási hullámok 

jellemezték, amelyek eredményeként több mint 6 millió külföldi érkezett Olaszországba és mintegy 5,5 millió 

olasz költözött külföldre. A románok alkotják – több mint 1 millió lakossal – a legnagyobb bevándorló 

közösséget, őket követik az albánok, míg a marokkóiak és a kínaiak a legfőbb nem európai betelepülők. Az 

olasz statisztikai hivatal 2021 elejére vonatkozó adatai szerint 5 013 215 külföldi személy élt ekkor az 

országban, akik közül 3 373 876 nem európai származású volt.1 Az ENSZ gazdasági és szociális ügyekkel 

foglalkozó szervezete (UN DESA) ezzel szemben már 2020 közepén azt állította, hogy a 60 millió fős Itália 

területén már minden tizedik személy külföldről érkezett (6 387 000 fő).2 A nemi megoszlást tekintve az 

európai országokból érkezők többsége nő, akik jellemzően háztartási alkalmazottként dolgoznak. Ami a nem 

uniós polgárokkal kapcsolatos migrációs mintázatokat illeti: 2020-ban 106 500, 2019-ben 177 254 és 2018-ban 

242 009 tartózkodási engedélyt adtak ki az olasz hatóságok. A legtöbbet az Ázsiából érkező migránsok kapták 

(32,2%), második helyen az afrikai származásúak álltak (29,1%), míg a Közép- és Kelet-Európából jövők 

22,5%-ot tettek ki. Albánia (12,4%), Marokkó (9,6%), Pakisztán (7,4%) és Banglades (6,1%) voltak a fő 

származási országok.3 Az összes kiadott engedély 63%-a hosszú távra szól, azaz 2 évnél hosszabb ideig tartó 

 
1 ISTAT 2021. 
2 UNDESA 2020. 
3 MIGRANTS & REFUGEES SECTION 2022. 
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tartózkodásra jogosítja fel az igénylőt, és jellemzően családi okokra (48,6%), illetve munkavállalásra hivatkozva 

(41,6%) kapták meg a papírokat.4  

Olaszország kapcsán azonban egy nagyon fontos dologra kell rávilágítani: az állam agrárszektora roppant kitett 

a külföldi, szezonális munkásoknak, emiatt a mezőgazdaság egyfajta pull faktorként említhető a migrációt 

befolyásoló tényezők sorában. 2020 végén közel 900 000 munkavállaló dolgozott ebben a szektorban és 

közülük 357 768 fő volt külföldi születésű. Ez a szám azt mutatja, hogy a külföldi munkaerő stratégiailag 

fontossá vált Olaszországban, hiszen a mezőgazdaságban dolgozók több mint egyharmadát teszi ki.5  A 

jelentős mértékű kiszolgáltatottság a COVID-19 járvány idején mutatkozott meg igazán: kétkezi munkások 

tömegei hiányoztak a földekről, a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemekből, illetve az agrárszektor más 

szegmenseiből. A koronavírus miatti országhatár-lezárások több százezer kelet-európai vendégmunkást 

akadályoztak meg abban, hogy elérjék az olasz csizmát. Az országban egyre több szervezet csatlakozott a 

"Külföldi voltam" elnevezésű kampányhoz, amely arra szólította fel a kormányt, hogy adjon tartózkodási 

engedélyt a papírok nélküli migráns munkavállalóknak. Ez szerintük biztosította volna, hogy elegendő 

mezőgazdasági munkás gondoskodjon a termés betakarításáról anélkül, hogy a bújtatott, illegális vagy 

kizsákmányoló típusú munkavégzés mezejére léptek volna. Olaszországban számos polgármester és a 

"Külföldi voltam" migránsjogi kampányhoz tartozó több tucat szervezet szólította fel Luciana Lamorgese 

belügyminisztert és Nunzia Catalfo munkaügyi minisztert, hogy adjanak tartózkodási engedélyt minden 

Olaszországban dolgozó külföldinek. Összességében tehát azt akarták elérni, hogy a kormány „legalizálja a már 

Olaszországban tartózkodó, nem uniós külföldi állampolgárokat, mégpedig úgy, hogy a mezőgazdasági ágazatban vagy más 

ágazatokban – az idősek, betegek és önellátásra nem képes személyek számára nyújtott ápolási szolgáltatások területén – 

dolgozók számára munkaszerződéshez kötött tartózkodási engedélyt adjon ki”.6  

2020 májusában a mezőgazdasági ágazat katasztrofális összeomlásától félő, pánikba esett olasz kormány 

engedélyezte, hogy a papírok nélküli migránsok hat hónapos munkavállalási engedélyt kérjenek, amely 

lehetővé tette számukra, hogy legálisan az országban maradjanak. A munkaerőhiányt az agrárminisztérium 

emellett úgy kívánta orvosolni, hogy nyomatékosan kérte a koronavírus miatt munkanélkülivé vált 

állampolgárokat, hogy segítsenek a termőföldeken. A tárca egy online platform létrehozását sürgette, ahol az 

emberek közvetlenül jelentkezhettek munkára. A kormány promóciós kampányokat is indított azért, hogy a 

 
4 ISTAT 2022. 
5 INFO MIGRANTS 2021. 
6 BUSINESS & HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE 2020. 
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turizmusból kiesőket áttereljék a mezőgazdasági szektorba.7 Az új rendszer azonban nem váltotta be a hozzá 

fűzött reményeket. A kormány azt tervezte, hogy legalább 300 000 munkavállalót legalizálhat, de a közzétett 

belügyminisztériumi adatok szerint csak mintegy 80 000 migráns nyújtott be kérelmet, amelyek 88%-a nem az 

agrárszektorhoz kapcsolódott. Úgy tűnt, hogy a fő problémát a feltételrendszer jelentette, ugyanis csak azok 

számítottak jogosultnak, akiknek a munkavállalási joguk október 31. után járt le. Azok a munkások azonban, 

akik minden évben betakarítják a termést, és akik közül sokan az életüket kockáztatják, hogy Európába 

jussanak, évek óta illegálisan élnek és dolgoznak Olaszországban.8  

Megjegyzendő, hogy a feketemunka komoly problémát jelent a mezőgazdaságban. Az ország déli részén 

illegálisan dolgozó migránsok jellemzően a citrusfélék vagy a paradicsom betakarításán dolgoznak. Gyakran 

gettókban élnek és rosszul fizetik őket. A kizsákmányolás jelensége szinte mindennapossá vált, ám a probléma 

nemcsak az afrikaiakat és ázsiaiakat érinti, hanem sok olaszt is. Egyes becslések szerint közel 180 000 olyan 

mezőgazdasági munkás van Olaszországban, akik a kizsákmányolás áldozatává válnak. Erről szól Olaszország 

egyik legnagyobb szakszervezetének (Federazione Lavoratori Agro Industria; FLAI-CGIL) 2021-ben publikált 

jelentése is, amelyben a szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy az "agrármaffia" és a különféle bűnszervezetek 

gyakran követnek el szexuális jellegű vagy egyéb erőszakot, szegregációt, izolációt a munkavállalókkal 

szemben.9 A vidéki területeken uralkodó szörnyű és megalázó életkörülmények még nagyobb aggodalomra 

adtak okot az egészségügyi vészhelyzet idején. Különösen az ország déli részén, ahol mezőgazdasági 

vendégmunkások ezrei rekedtek elszigetelt és zsúfolt épületekben, sátorvárosokban vagy 

nyomornegyedekben, olyan alapvető szolgáltatások nélkül, mint az ivóvíz vagy a csatornahálózathoz való 

hozzáférés.10  

Felmerülhet a kérdés, hogy miért találkozhatunk ennyi illegális munkavállalóval Olaszországban. A válasz talán 

arra a kvótarendszerre vezethető vissza, amely azt szabályozza, hogy mennyi idénymunkás, egyéni vállalkozó 

és nem szezonális munkát végző személy léphet be az ország területére unión kívüli térségekből.11 A Decreto 

Flussi-t, azaz "áramlási rendeletet" a belügyminisztérium mindig a betakarítási időszak kezdetén adja ki. 2022-

ben 69 700 főben maximálták ezt a számot. Az olasz Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium döntése 

értelmében idén az engedélyek többsége (42 000) ideiglenes idénymunkásoknak szól, s ebből 14 000 

 
7 IEDE NEWS 2020. 
8 TODO – BELLINGRERI 2020. 
9 DI DONATO 2021. 
10 PALUMBO – CORRADO 2020. 
11 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 2022. 
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vonatkozik a mezőgazdasági munkásokra. 27 000 engedély áll rendelkezésre a "nem idényjellegű szerződéssel" 

bírók (alkalmazottak) és az önálló vállalkozók számára. Ebből 20 000 helyet a közúti közlekedésben, az 

építőiparban és az idegenforgalmi (szállodai) ágazatban kell betölteni.12 Az ügy aktualitását mutatja, hogy 2022. 

február 1-jén kezdődött Olaszországban a második "kattints nap", amelynek keretében az olaszországi 

munkáltatók online nyújthatják be a külföldi idénymunkások felvételére irányuló kérelmüket a mezőgazdasági 

és az idegenforgalmi/szállodai ágazatokban. Az idénymunkásokat a következő országokból várják: 

Elefántcsontpart, Egyiptom, El Salvador, Észak-Macedón Köztársaság, Etiópia, Fülöp-szigetek, Gambia, 

Ghána, Guatemala, Japán, India, Koszovó, Mali, Marokkó, Mauritius, Moldova, Montenegró, Niger, Nigéria, 

Pakisztán, Szenegál, Szerbia, Srí Lanka, Szudán, Tunézia és Ukrajna. A Coldiretti mezőgazdasági termelői 

szövetség szerint egy olyan ágazatban, amely az olaszok növekvő érdeklődése ellenére továbbra is 

nagymértékben függ a külföldi munkavállalók részvételétől, a nem uniós munkavállalók Olaszországba való 

belépésének engedélyezése fontos a termés megmentése és az élelmiszerellátás biztosítása szempontjából. A 

Coldiretti azt is hangsúlyozta, hogy az érkezők 90 százaléka csak ideiglenesen, a szezonális munka elvégzéséig 

fog az országban tartózkodni.13 

A probléma forrása – és az illegális munkavállalás melegágya – tehát pont az a kvótarendszer, amelyet maga 

az olasz állam menedzsel. Ha az állam növelné a jogszerűen betölthető szezonális munkahelyek számát, 

biztosítaná a munkaadókon keresztül a jó munkakörülményeket, vélhetően több munkás érkezne mind EU-

s, mind EU-n kívüli területekről. A Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének adatai szerint az olasz 

rendszer konzerválja az illegális munkavállalást: „A legújabb becslések szerint az Olaszországban dolgozó mezőgazdasági 

munkások száma mintegy félmillió fő, 80%-uk migráns és közülük sokan illegális munkavégzésre kényszerülnek.”14 Az is 

látható, hogy az állam alatti szereplők egy része (cégek, földtulajdonosok, feldolgozó tevékenységet végzők) 

együttműködik olyan hálózatokkal, amelyek már több évtizede szervezik a harmadik országból érkezők 

bejutását Olaszországba. „Egy hét alatt számos rendőrségi művelet során 235 illegális tevékenységben részt vevő személyt és 

25 vállalkozást azonosítottak” – írja a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége. 15  A maffiaszerű 

agrárszervezeteknél való munkavállalás jelenségét "caporalato"-nak nevezik, ami a munkaerő-közvetítőn 

keresztül történő illegális bérbeadás és kizsákmányolás egyik formája.16 

 
12 THE LOCAL 2022. 
13 INFO MIGRANTS 2022A. 
14 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION 2022. 
15 UO. 
16 GALLOTTI 2020. 
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Az illegális bevándorláshoz kötődő trendek alakulása Matteo Salvini után 

A gazdasági célú bevándorlás után érdemes áttérni arra is, hogy miként alakultak az illegális bevándorlási 

trendek a déli partoknál Matteo Salvini távozása után. A korábbi olasz belügyminiszter drákói szigorral vezette 

tárcáját, és ahogy a lenti statisztika alapján is látható, 2018. és 2019. között jócskán megcsappant az 

irregulárisan érkezők száma (1. ábra).  

 

                     1. ábra Vízi úton Olaszországba érkezők száma (2016-2021)17 
 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint 2018-ban 23 370-en, 2019-ben pedig csupán 11 471-

en érték el az olasz partokat a Földközi-tengeren keresztül. Ezzel szemben 2020-ban és 2021-ben már jelentős 

mértékű növekedést lehetett tapasztalni a közép-mediterrán folyosón: 2020 folyamán körülbelül 34 000 fő 

érkezett vízen és 4 100 fő érkezett szárazföldön keresztül, míg 2021-ben 67 477-en értek partot és 9 400-an 

jöttek Szlovénia felől Olaszországba.18 Az alábbi térkép azt mutatja, hogy az állam mely területein érnek partot 

jellemzően az Észak-Afrika felől érkezők (2. ábra) – minél nagyobb a piros jelzés, annál többen érkeznek az 

adott helyre. 

 
17 UNHCR 2020. ÉS UNHCR 2022. ALAPJÁN SAJÁT SZERK. 
18 Uo. 
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                 2. ábra Főbb partraszállási helyek Olaszország területén 2021-ben19
 

A 2021-ben regisztrált, Földközi-tengeren át Olaszországba jutott migránsok és menekültek 23%-a tunéziai, 

13%-a egyiptomi, 12%-a bangladesi volt. Az UNHCR adatai szerint Irán volt a negyedik legjelentősebb 

származási ország. A nemi arányok megoszlása itt nem úgy alakul, mint az európai országokból érkezők 

esetében: az Afrikából és Ázsiából származó irreguláris migránsok legtöbbje férfi. Érdekesség, hogy az olasz-

szlovén határon át érkezők 83%-a pakisztáni, bangladesi vagy afganisztáni állampolgár volt. 2021. december 

31-én 78 421 személy tartózkodott befogadó intézményekben Olaszország-szerte.20 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának számaival összecsengnek az Európai Határ- és Partvédelmi 

Ügynökség (Frontex) illegális határsértésről szóló jelentései. A Frontex 2021-ben 67 724 illegális határátlépést 

rögzített az olasz és máltai partoknál. Ez majdnem duplája a tavalyelőtti adatoknak (35 673) és közel ötszöröse 

a 2019-es (14 003) számoknak. 2020 után 2021-ben is a közép-mediterrán útvonal volt a leggyakrabban 

használt Európába vezető migrációs útvonal, amely az összes rögzített illegális határátlépés közel 

egyharmadáért felelt. Az észlelések száma 83 százalékkal növekedett 2020-hoz képest, és leginkább a líbiai, 

tunéziai és török partok irányából érkeztek tömegek Olaszországba és Máltára. 21  Az átkelési hullám 

csúcspontján 24 óra leforgása alatt több mint 2 100 fő érkezett az olaszországi Lampedusa szigetére, ami 

jogosan keltett aggodalmat az ott lakókban. A helyi rendőrség érdekvédelmi képviselője szó szerint 

 
19 UNHCR 2022. 
20 Uo. 
21 FRONTEX 2022. 
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robbanásveszély-közelinek titulálta a helyzetet.22 A Frontex szerint a Földközi-tenger felől érkezők közül a 

legtöbben Tunéziából, Egyiptomból, Bangladesből, Elefántcsontpartól és Iránból származtak. A felnőttkorú 

határsértők több mint 70 százaléka férfi volt.23 

Felmerülhet a kérdés, hogy a világ 37. legnagyobb gazdaságának számító államából, Bangladesből miért jönnek 

ennyien Olaszországba. A kérdés jogos, mivel számos előrejelzés szerint az ország gazdasága duplájára bővül 

2030-ra, így – a „klasszikus” üldöztetés mellett – kevéssé vethető fel a gazdasági stabilitás hiánya mint távozási 

indok. Annak ellenére, hogy a dél-ázsiai ország a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdaságává vált, polgárai 

ezrével próbálnak Európába jutni a jobb és biztonságosabb élet reményében. A Frontex által közzétett éves 

statisztikák szerint tavaly legalább 9 000, bangladesiek által elkövetett határsértés valósult meg az Európai 

Unió vonatkozásában. Banglades a Frontex listáján a második helyen áll azon országok között, amelyek 

állampolgárai a Líbiát és Olaszországot összekötő veszélyes közép-mediterrán útvonalon haladnak leginkább. 

Arafat Rahman, egy bangladesi migráns – aki tavaly érkezett Szerbiába idénymunkás-vízummal – az Info 

Migrants portálnak elmondta, hogy végső úticélja Olaszország volt. Rahman beszámolója szerint a Szerbiában 

élő bangladesi emberkereskedők személyenként 4 000–6 000 eurót kérnek azért, hogy valakit Szerbiából 

Olaszországba csempésszenek. Arra a kérdésre pedig, hogy miért pont Itália a bangladesiek célországa, 

Shameem Ahsan, Olaszországba akkreditált nagykövet a következőket mondta: „Mintegy  

150 000 bangladesi migráns él Olaszországban. Egyetlen más uniós országban sincs ennyi bangladesi bevándorló.”24 A 

diplomata úgy véli, hogy Olaszországban sokkal barátságosabban állnak a külföldiekhez, és alkalmanként 

legalizálják az illegális vendégmunkásokat. A korábban említett kvótarendszer azonban sokak számítását 

áthúzza. A probléma kapcsán így fogalmazott Palash Rahman, Velencében dolgozó bangladesi újságíró: „A 

közelmúltban kiadott utasítások értelmében mindössze 3 500 bangladesi migráns érkezhet Olaszországba. Ez elenyésző szám 

ahhoz képest, hogy több százezer ember érdeklődik az útrakelés iránt.” 

A bangladesi érkezőkön kívül a migrációs hátterű fogvatartottak számának emelkedése is egyre inkább a 

közbeszéd és a politika asztalára helyeződik. Nemrég a jobboldali Fratelli d'Italia (Olasz Testvérek, FdI) egyik 

képviselője úgy nyilatkozott, hogy az olaszországi börtönlakók mintegy 30%-át kitevő migráns 

fogvatartottaknak a származási országukban kellene letölteniük büntetésüket. Az ok pedig egyszerű: elkerülni 

az olasz börtönök túlzsúfoltságát. A javaslat a szenátusban február 8-án tartott ülésen hangzott el. „Határozatot 

 
22 THE GUARDIAN 2021. 
23 FRONTEX 2022. 
24 ISLAM 2022. 
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terjesztettünk elő, hogy az érintett államokra terheljük az Olaszországban fogva tartott külföldiek költségét” – mondta 

Francesco Lollobrigida, az FdI alsóházi frakcióvezetője.25 Egy hivatalos jelentés szerint az Olaszországban 

fogva tartott 50 ezer rabból 20 ezer külföldi és napi 130 euróra tehető az ellátásuk költsége. A Fratelli d'Italia 

igazságügyért felelős vezető szakpolitikusa, Andrea Delmastro hangsúlyozta, hogy „a túlzsúfoltsággal kapcsolatban 

az FdI egy új börtön építését szorgalmazza, és azt javasolja, hogy küldjék haza származási országukba azokat, akik 

Olaszországban külföldiként követtek el bűncselekményeket”.26 

Összegzés 

A 2018-as és 2019-es évek kapcsán szoros párhuzamosság érezhető a jelentős mértékben lecsökkent irreguláris 

érkezésszámok és Matteo Salvini belügyminiszteri regnálása között. Megfigyelhető, hogy a korábbi években 

igencsak népszerű – Olaszországba és Máltára vezető – közép-mediterrán útvonal helyett a Törökországból a 

görög szigetekre és a Marokkóból Spanyolországba irányuló folyosókon erősödött meg a migráció. Ez 

egyrészt annak tudható be, hogy az uniós vezetők több ízben egyeztettek Líbiával azért, hogy a helyi hatóságok 

feltartóztassák az Afrikából indulókat, másrészt Salvini szigorú intézkedései is gátló tényezőként említhetők. 

2019 nyarán az olasz parlament elfogadta a Salvini-féle második migrációs jogszabálycsomagot, amely alapján 

a belügyminiszter közrendvédelmi vagy biztonsági okokra hivatkozva korlátozhatta vagy megtilthatta hajók 

olasz felségvizeken való áthaladását vagy az olasz kikötőkben történő kikötését. A rendelkezés azt a 

gyakorlatot igyekezett visszaszorítani, amely során különféle NGO-szervezetek hajói próbálták az illegális 

bevándorlást elősegíteni a Földközi-tengeren. 

A koronavírus-járvány 2020-as tombolása és Matteo Salvini kiesése után azt lehet kiolvasni a Frontex-

adatokból, hogy az illegális határátlépések száma újra élesen növekszik Európa déli határainál. A legnagyobb 

ugrás az Észak-Afrikából Olaszországba tartó közép-mediterrán útvonalon történt. Az illegális átkelések 

száma ezen a szakaszon közel kétszeresére nőtt a 2020-as évhez képest. Annak a reménye, hogy az olasz 

kormány – gazdasági okok miatt – bizonyos időszakonként arra kényszerül, hogy illegálisan az országban 

dolgozók tömegeit legális munkavállalóként ismerjen el, számos EU-n kívüli térség lakója számára vonzó lehet 

(lásd a bangladesiek esetét). Salvini távozása, illetve a járványügyi védekezések felpuhulása oda vezethet, hogy 

még többen kopogtatnak majd Itália ajtaján.  

 
25 INFO MIGRANTS 2022B. 
26 UO. 

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
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