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På godt og vondt har hendelser i Italia, 
helt fra den italienske renessansen til fas-
cismen, hatt en ekstraordinær innvirkn-
ing på det europeiske samfunnet. Men alt 
for ofte har Europa ikke blitt oppmerk-
som på disse hendelsene i tide.
For tiden vies noen av aspektene ved 
krisen som skyller over vårt land stor 
oppmerksomhet i viktige europeiske 
aviser. Vi mener det er vår plikt – plik-
ten til alle oss som bor i Italia – å opp 
lyse den europeiske opinionen om andre 
alarmerende aspekter som ikke har frem-
kalt den samme interessen, for eksempel 
lovforslaget den italienske regjeringen 
har fremlagt, kalt «Sikkerhetsdekretet». 
Om det ikke settes en stopper for loven 
så risikerer vi at den ødelegger bildet av 
Europa og gir menneskerettighetene ver-
den over et alvorlig tilbakeslag.

Berlusconi-regjeringen har brukt ”sik-
kerhet” som påskudd til å pålegge parla-
mentet – som den har fullstendig kontroll 
over – å godkjenne lover som diskrimi-
nerer innvandrere, lover vi ikke har sett 
maken til i dette landet siden de fascis-
tiske raselovene ble vedtatt.

Ofrene for diskrimineringen er byttet ut: 
det er ikke lenger jødene som rammes, 
men den udokumenterte migrerende be-
folkningen, hundretusener av mennesker. 
Imidlertid er diskrimineringsmetodene 
de samme: om de nye lovene vedtas kan 
for eksempel ”blandede” ekteskap bli 
forbudt. Et slikt forbud vil frata men-
nesker en grunnleggende rettighet, retten 
til å gifte seg uten etniske eller religiøse 
begrensninger. Ofrene for denne diskrim-
ineringen vil simpelthen nektes denne 
retten på grunn av sin nasjonalitet. For 
ikke å snakke om at italienere på samme 
måte vil nektes retten til å ekte den de 
selv har valgt.

En annen rettesnor i dekretet – et enda 
grovere overgrep mot menneskeret-
tighetene – er at utenlandske kvinner 
uten oppholdstillatelse (et administrativt 
overgrep) ikke tillates å registrere sitt 
eget barns fødsel. Dermed skal barn født 
av «udokumenterte» utenlandske fore-
ldre, på grunn av en politisk beslutning 
fattet av et midlertidig flertall, hele livet 
forbli barn av ukjente foreldre, de kan 
tas fra sine egne mødre ved fødselen og 
plasseres under statlig omsorg.

Ikke engang fascistene gikk så langt! 
Raselovene som ble innført av regimet 
i 1938 tok ikke barna fra sine jødiske 
mødre, og førte heller ikke til at mødre 

valgte å abortere framfor å la staten kon-
fiskere barna deres.

Vi ville ikke henvendt oss til den euro-
peiske opinionen om ikke vekten av disse 
virkemidlene er så stor at den overskrider 
nasjonalgrensene og påkaller en reaksjon 
fra alle som tror på vår felles menneske-
lighet. Europa kan ikke akseptere at en av 
fellesskapets grunnleggere regrederer sin 
sosiale organisering til primitive nivåer, 
i strid med internasjonale lover og selve 
de prinsippene som den europeiske poli-
tiske unionen baseres på.
Det er i vår alles interesse at dette ikke 
skjer. Det vil vanære oss alle. 
Den europeiske demokratiske opinionen 
må bli oppmerksom på sykdommen som 
herjer Italia og handle umiddelbart, slik 
at den ikke sprer seg ytterligere.
Vi er overbevist om at hver og en av dere 
vil velge en effektiv måte å demonstrere 
motstanden deres på.
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Lov 733B har blitt kritisert for å skape en klasse 
av rettighetsløse arbeidere. Den vil føre til at 
såkalte illegale innvandrere, ansatt som fabrikkar-
beidere og omsorgsarbeidere, forblir i en materi-
ell og moralsk underlegen situasjon. I stedet for 
å henvende seg til politiet når de trenger det, vil 
de måtte benytte mafiaen eller gatejustis. Flere 
enn 500 000 arbeidere er for tiden uten gyldig 
oppholdstillatelse i Italia og faller utenfor loven, 
det samme gjelder arbeidsgiverne deres.

Det har blitt rapportert tilfeller hvor alvorlig 
syke mødre og barn har mistet livet fordi de 
ikke har kunnet oppsøke medisinsk behandling. 
Prosentandelen innvandrere som oppsøker akutt-
mottakene sank med 33% etter at Lov 733B var 
vedtatt. Av samme grunn har en rekke overfall- og 
voldtektsepisoder den siste tiden ikke blitt innrap-
portert av innvandrerne.

I 2008 kom flere enn 36 000 flyktninger sjøveien 
fra Afrika til Italia, de fleste til øya Lampedusa. 
I 2009 introduserte Italia det som har blitt kalt en 
«push back»-politikk, hvor de sender båtlaster av 
flyktninger som har blitt plukket opp i internasjon-
alt farvann tilbake til Libya uten å forhøre seg om 
mulige asylbehov. Libya har ikke underskrevet 
Genève-konvensjonen om flyktninger, har ikke 
noe fungerende asylsystem, tilbyr ingen effektiv 
garanti for flyktningers rettigheter og praktiserer 
tilfeldige arrestasjoner, internering og utvisning.

Det fryktes at Italias nye holdning viser en trend 
blant europeiske land om å outsource asyl- og 
innvandringspolitikken, og å bruke økonomiske 
incentiver for å få afrikanske land til å forhindre 
flyktninger i å prøve å nå Europa.
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noTer:

«Sikkerhetsdekretet», lov 773B, ble vedtatt av det 
italienske parlamentet med 157 mot 124 stemmer 
den 2. juli 2009.

Lovvedtaket gjør det til en forbrytelse å reise inn 
i eller oppholde seg i Italia uten tillatelse, og kan 
straffes med bøter på opp til 10 000 euro. Såkal-
te illegale innvandrere kan anholdes av myn-
dighetene i opp til seks måneder.

Loven pålegger alle italienske borgere, inkludert 
leger, lærere og offentlige tjenestemenn å rapport-
ere såkalte illegale innvandrere til myndighetene. 
Foreldre kan ikke registrere sitt eget barns fødsel, 
noe som gjør barna til illegale ”fremmede” ved 
fødselen. De kan ikke skrive dem inn i barnehager 
eller skoler. Bringes barnet til et sykehus vil de 
avvises som illegale innvandrere, sammen med 
foreldrene og andre familiemedlemmer.

Enhver som prøver å hjelpe en innvandrer uten 
oppholdstillatelse, også når vedkommende 
befinner seg i en desperat situasjon, vil bli anklag-
et og straffet for å ha bidratt til illegal innvandring 
og risikerer fra seks måneder til tre års fengsel. 
Det idømmes også fengsel i opp til tre år for 
enhver som leier ut bolig til en udokumentert 
innvandrer.

En person uten gyldig oppholdstillatelse kan ikke 
anmelde kriminelle handlinger, kan ikke innkall-
es som vitne i sivile rettssaker eller straffesaker, 
og har ikke tilgang til offentlige tjenester. Uten 
gyldig oppholdstillatelse kan ikke innvandrere 
gifte seg. Heller ikke kan de overføre penger til 
utlandet.

Den nye loven tillater opprettelsen av borger-
vernpatruljer som skal hjelpe politiet med å 
opprettholde ro og orden.
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