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Bizalmi szavazással fogadta el a római parlament fels?háza szerdán Matteo Salvini belügyminiszter, a jobboldali
Liga vezet?je migrációs-biztonsági törvénycsomagját, miután az Öt Csillag Mozgalom szenátorainak egy része
megtagadta ennek támogatását.
A csomag körüli feszültséget az M5S szenátorai váltották ki, akiknek egy csoportja már napokkal ezel?tt
bejelentette, hogy nem szavazza meg a szerintük elfogadhatatlan rendelkezéseket. Arra hivatkoztak, hogy a
Salvini-rendelet nemzetbiztonsági veszélyre hivatkozva szigorítja az olaszországi migrációs rendszert, intézkedései
pedig az alkotmányellenesség és az alapjogok megsértését súrolják. Az M5S ezen szenátorai a szavazáskor
kivonultak az ülésteremb?l.
Matteo Salvini már a szavazás el?tt gy?zelemnek nevezte a migrációs-biztonsági csomag bevezetését. Közösségi
oldalán azt írta "szabályokat és rendet" kíván adni Olaszországnak.
A szeptemberben bemutatott és Salvini-rendeletként ismert intézkedéscsomag jelent?sen szigorítja az olasz
migrációs és nemzetbiztonsági rendszert.
Az Olaszországba érkez? bevándorlókat ezentúl a jelenlegi 90 helyett 180 napig tartóztatják fel a regisztrációs
központokban a pontosabb azonosítás érdekében. A táborokat - amelyekb?l eddig a menedékkér?k napközben
szabadon távozhattak - lezárják.
Olaszország továbbra is nemzetközi védelemben részesíti a háború vagy más üldözés el?l menekül?ket, akiknek
kérelmét kivizsgálják. Ezzel egy id?ben szigorítják az eddig más okból is kiadott humanitárius menedékkérelmek
odaítélését. Az Olaszországba érkez? emberek 26 százaléka mostanáig ugyanis majdnem automatikusan
azonnali, bármilyen ellen?rzés nélküli humanitárius menedékjogot és ezzel együtt tartózkodási engedélyt kapott.
Ez ideiglenes volt, de az esetek többségében aztán meghosszabbították. Az olasz jogszabályok értelmében a
többségében Afrikából érkez? és a tengeren átkel? emberekr?l azt feltételezték, hogy menedékre jogosultakról van
szó.
Korábban Matteo Salvini úgy nyilatkozott, valójában az érkez?knek 7 százaléka számít "valódi" menekültnek. A
rendelet ezért pontosan megszabja, hogy Olaszországba érkezését követ?en mely esetekben kérhet valaki
menedékjogot humanitárius okokból. A rendelet hat pontot sorol fel: az kérhet ilyen státust, aki kizsákmányolás,
emberkereskedelem, családon belüli er?szak, természeti katasztrófa áldozata, valamint ha orvosi kezelésre szorul
vagy más emberi, társadalmi érdem alapján ítélik oda neki az olasz hatóságok.
Mindez a gyakorlatban a befogadó központok átalakítását is jelenti: eddig a nemzetközi védelemben részesül?k és
a más okból humanitárius menedékjogot kér?k ugyanazokba a táborokba kerültek, ezentúl azonban az utóbbiak az
illegálisbevándorló-központokban várnak majd kérelmük elbírálására. Kivételt egyedül a kiskorúak jelentenek.
B?vítik a biztonságosnak tartott államok listáját, amelynek polgárai nem jogosultak védelemre. Kötelez?vé teszik a
menedékkér?k befogadásával foglalkozó szervezetek támogatási rendszerének átláthatóságát.
A rendeletcsomag szerint ha valaki menedéket kap, majd b?ncselekményt követ el, és els? fokon elítélik, elveszíti
menekültstátusát. Szintén elveszíti menekültstátusát és kiutasítják azt, akit a hatóságok veszélyesnek ítélnek meg.
A terrorizmussal vádolt olasz állampolgárságú bevándorlót megfoszthatják olasz állampolgárságától. Tovább
szigorítják a menedékkér?k fellebbezésének feltételeit.
Az olasz belügyminisztérium friss adatai szerint jelenleg csaknem 145 ezer ember van a különböz? olaszországi
táborokban, és év eleje óta 40 ezer menedékkérelmet nyújtottak be.
Szigorítják a házasság útján vagy másképpen szerezhet? olasz állampolgárság elbírálását is, amelynek idejét az
eddigi 24 hónapról 48-ra emelik, valamint közepes szint? olasz nyelvtudáshoz kötik.
A csomagban szerepl? nemzetbiztonsági intézkedések a többi között szigorítják a furgonok és kamionok bérlési
feltételeit, valamint minden 100 ezernél nagyobb olaszországi városban bevezetik az elektromos sokkoló fegyverek
hatósági használatát. Három évre emelik a terület vagy épületfoglalásért kiszabható börtönbüntetést. Betiltják az
utcai koldulást.
„Az Öt Csillag Mozgalom és a Liga közös kormányzása nincs veszélyben”
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- nyilatkozta Matteo Salvini a szavazást követ?en, miután a migrációs-biztonsági, valamint az igazságügyi reform is
jelent?s feszültséget teremtett a két olasz kormánypárt között.
Salvini eloszlatta a kormányválságról az olasz sajtóban terjed? híreszteléseket, hangsúlyozva, hogy az Öt Csillag
Mozgalom (M5S)-Liga a helyén marad és maradéktalanul teljesíti az olaszoknak tett ígéreteket.
"Józan ésszel és alázattal minden megoldható"
- hangsúlyozta a Liga vezet?je a Radio1 olasz közszolgálati rádióban.
A Matteo Salvinihez közeli politikai források viszont az AGI olasz hírügynökségnek "nagyon feszültnek" nevezték a
két kormánypárt vezet?je közötti viszonyt. Sajtóértesülések szerint Matteo Salvini nem válaszol a másik kormányf?helyettes, Luigi di Maio az M5S vezet?je telefonhívásaira sem. A Corriere della Sera legnagyobb olasz napilap azt
írta, Luigi di Maio folyamatosan panaszkodik szövetségesére. Belefáradtam - idézte Luigi Di Maiót a Corriere,
amely szerint nem kizárt, hogy az M5S-Liga kormány már a májusi Európai Parlamenti választásokig se tart ki.
Liga-bel források nem zárják ki, hogy már márciusban választások lesznek.
Olasz sajtóvélemény szerint az M5S-Liga kormányában szünet nélküli er?próba zajlik a két szövetséges között,
amelyek folytonos választási kampány közepette kormányoznak saját támogatottságuk növelését remélve.
A felmérések szerint a kormány kezdeti 60 százalék feletti támogatottsága hat hónap után csökkenést mutat, és a
kormánypártok népszer?sége sem növekszik. Az M5S a választásokon szerzett 32,7 százalékról 28,2-re csökkent,
a Liga a márciusi választásokon elért 17, százalékról október elejére 33,8-ra er?södött, azóta viszont már 30,4
százalékra gyengült.
Elemz?k egy része kizárja, hogy az M5S vagy a Liga már az EP-választások el?tt "felborítsa" a közös kormányzást.
A Corriere annak a feltételezésnek is hangot adott, hogy az M5S és a Liga között a közvélemény el?tt zajló viták
tulajdonképpen csak arra kellenek, hogy a másiknak id?nként látványosan engedve mindkét párt megszerezze
magának azt, amit politikailag el akar érni.
https://windofchange.blogstar.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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