De immigratie in Italië in 2014. De belangrijkste punten
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In 2015 waren de migranten in de wereld, volgens de prognosen, 237 miljoen, toegenomen in
Europa en Noord-Amerika. Deze verplaatsingen worden beïnvloed door de grote ongelijkheden in de
wereld: 1% van de wereldbevolking beschikt 48% van de wereldrijkdom, een vijfde van de
bevolking 46,5% en de vier vijfde van de bevolking 5,5%.
Met de economische dispariteiten zijn er politieke, militaire en ecologische crises. De
vluchtelingen hebben een recordhoogte bereikt in 2014 van 60 miljoen (8 miljoen meer in een jaar),
tussen binnenlandse ontheemden (2/3 van het totaal), asielzoekers en vluchtelingen (respectievelijk
1,8 en 20 miljoen). Vooral de asielzoekers hebben veel belemmeringen, oog in flagrante strijd met de
internationale bepalingen, als de bouw of het ontwerp blijkt van tenminste 65 muren in verschillende
landen.
De italiaanse en europese situatie moeten in verband met deze globalen gegevens worden
gelezen. In de EU, in januari 2014, de vreemde woonachtige waren 33,9 miljoen, dat is 6,7% van de
totale bevolking (20 miljoen zijn onderdanen van derde landen en 14 miljoen van andere staten) en
de asielzoekers zijn 626.710.
Italië is een van de groote europese landen van immigratie, met 5.014.000 vreemde
woonachitge tot eind 2014 (vermeerdering van 92.000 in vergelijking met het voorgaande jaar),
terwijl Italiaanse burgers in het buitenland, vermeerderd van 150.000, zijn 4.637.000. De incidentie
van de vreemdeling op de bevolking (8,2%) ligt boven het EU-gemiddelde. Het Dossier schatte
5.421.000 ordelijke vreemdelingen, met inbegrip van de verblijvende niet van EU, wachtend op
burgerlijke registratie.
De in Italië vreemde woonachtige zijn meer dan de helft burgers van een Europees land
(meer dan 2,6 miljoen), waarvan iets minder dan 30% uit een EU land (1,5 miljoen). De grootste
gemeenschap is de Roemeense (1.131.839), gevolgd door Albanese (490.483), Marokaanse
(449.058), Chinese (265.820) en Oekraïense (226.060). Volgens de schatting van het Dossier,
christenen zijn bijna 2.700.000 en meer dan 1.600.000 moslims (minder talrijk andere religieuze
gemeenschappen).
In 2014 de opgepakte mensen niet toegestaan voor de toegang waren 30.906 (gegevens van
het ministerie van Binnenlandse Zaken); van deze mensen, 50,9% is gerepatrieerd worden (15.726).
de aankomsten over zee waren 170.000. De asielaanvragen waren 64.625 in 2014, 30.535 in het
eerste half 2015. In juni 2015 de otvangen migranten waren 78.484; van deze, 19.716 door SPRAR
(ontvangstplan voor asielzoekers en vluchtelingen), de anderen in tijdelijke ondekomens of van
eerste opvang.
In 2014 hebben 129.887 buitenlandse burgers het Italiaanse staatsburgerschap verkregen
(+29% in vergelijking met 2013, dat in vergelijking met vorig jaar een aanzielijke toeneming
vertoonde). Gemengde huwelijken verminderen (18.273, 9,4% van 194.097 huwelijken in 2013), en
huwelijken met een persoon van vreemde nationaliteit worden toegevoegd (7.807, 3,8% van het
totaal).
In 2014 bleef stabiel het aantal van geborene kinderen in Italië uit vreemde ouders (75.067,
14,9% van de geborene). Op bijna 1.100.000 vreemde minderjarigen gaan 814.187 naar school in het
schooljaar 2014/2015. Het aantal is toegevoegd van 11.343 (de grootste stijging betreft de geborene
in Italië: +8,4%). De Italiaanse studenten verminderen (8.886.076, -0,6%). De vreemde studenten
met een handicap zijn 26.626, 11,5% op het totaal van studenten met handicap.

In 2014 zijn er 2.294.000 buitenlandse werknemers (1.238.000 mannen en 1.056.000
vrouwen), meer dan een tiende van allen werknemers (10,3%), de arbeidsparticipatie toeneemt. De
niet-EU burgers met een handicap, die als werkzoekende zijn ingeschreven, zijn 13.108, 1,9% van
het totaal van de inschrijvers (gegevens december 2013). De crisis heeft een rol gespeeld bij
migranten: 154.686 (+6,2% in vergelijking met 2013) verblijfstitels worden niet verlengd,
voornamelijk afgegeven voor arbeids- en familiebeweegreden, dus de betrokkenen zijn verplicht
Italië te verlaten. De burgers niet-EU, die een pensioen (invaliditeit, ouderdom en nabestaanden)
ontvangen, zijn 35.740 (0,2% van allen rechthebbenden), de pensioenrechtenhouders zijn 51.361
(1,4% van het toaal).
De belasting- en socialeinkomsten met betrekking tot arbeidsimmigranten zijn 16,6
miljard euro in 2013; de uitgaven voor hen zijn 13,5 miljard (positief saldo van 3,1 miljard euro). In
2013 arbeidsimmigranten hebben bijgedragen tot het bbp met 123.072 miljard euro (8,8% van het
bbp).
In de periode tussen 2004 en 2013 zijn aangifte tegen bekende overtreder van 692.000 tot
897.000 toegenomen, die tegen Italianen, met de afnemende bevolking, zijn toegenomen van
513.618 tot 657.443 (+28%), die tegen buitelanders, met de bevolking meer dan verdubbeld, zijn
verminderd van 255.304 tot 239.701 (-6,2%).
Blijven gevallen van discriminatie op grond van etniciteit en ras: van 1.193 verzamelde
aangifte door UNAR in 2014, zijn 990 relevant. De media zijn het kader van steeds vaker (219,
29,4% van het totaal). Daaruit blijkt dat de informatie moet correct en doorlopend zijn.
Enige kerpunten helpen de gegevens van het Statistisch Dossier Immigratie 2015 samen te
vatten: toenemende groei, ook al verminderd, van de migrantenbevolking; toeneming van integratie
(verkrijkingen van de nationaliteit, inschrijvingsschool, invloed op werknemers en geboorte);
bestendigheid van de positieve balans tussen overheidsuitgaven en inkomsten bij de vreemdelingen;
verbetering van de criminaliteitsstatistieken; toenemende moeilijkheden discriminatie te overwinnen
en te zien een toekomstscenario van de immigratie.

