
و بعد أن تعبت رجليها و أصبحت غير قادرة على  العمل، كبار السن، في رعاية سنة 15 أمينةعملت   
ء القامة (برميسو دي سجورنو) تصريح  هي الن على وشك فقدان

حصل على تصريح إقامة لسبابتحياته، مغامرا ب الصحراء والبحر البيض المتوسط بعد ما عبر ،علي   
فقطاللجئين وطالبي اللجوء بعد ستة أشهر منه ستفيد يإنسانية. نظام الستقبال الذي ينبغي أن   

أي منزل أو وظيفةلم يجد  سنوات في ايطاليا، علي ة ستبعد. من جديد الشارع ألقى به في . 
  على قرار تسفيره برونليسكي للحتجاجمركز التعريف و الطرد في كورسو على سطح صبريصعد 
لعادة القسرية إلى الوطنل والجزائر مؤخرا اتفاقا مع إيطاليا و بالضبط تونس بلده: تونس. إلى  

ء. إيطاليالمهاجرين في ااعتقال مسجون في مراكز  بدون وثائق و لمن هو 

 في هذا البلدالمهاجرون و المهاجراتكثير من ال منههذه القصص تتحدث عن الظلم الذي يعانون 
منذ زمان ية،و اليمينمنها  ية اليسار،حكومات طرف كل المنسنت بسبب قوانين الهجرة التي    

. وبسبب هذه القوانين ، المهاجر يمكن أن يقيم بشكل قانوني في إيطاليا إل إذا لديه عقدالتسعينات  
أما كل من طردته شركته بسبب الزمة أو يعمل بدون عقد (بالسود) فهو يعتبر خارج عنعمل.    

  فيكبروا الذين ولدوا أو من دون وثائق أيضا أطفال المهاجرين ون خارجين عن القانونعتبريوالقانون. 
جميع اللجئين الذين تميعتبرون الرشد ، وكذلك ايطاليا، إذا لم يجدوا عمل، مباشرة بعد بلوغهم سن   

ء. لسبب أو آخر لجوءهم همرفض طلب

،كالغريب تصف المهاجر متزايدة،دعاية عنصرية بوقد رافق صدور هذه القوانين على مر السنين    
  واستبعاده من أي نوع من الحماية ،ااجتماعيو هو تبرير تهميشه والمشتبه فيه جنائيا، بهدف وحيد 

  و التعاونيات في الشمال. لن البديلقاولت المو في في حقول الجنوب سهيل استغللهتو هذا ل
ءترحيل القصري. هو السجن والالذي لديه  الوحيد

 
تطبيق مجموعةمع بدء الساسي لسياسات الهجرة  يصبح المعيار مهاجر والالجرام بين بيهالتش   

  ، والذي يغير بشكل ل رجعة فيه سياسات2008 يوليو 24، القوانين المنية ( باكيتو سيكوريتسا)
،مطاردة المهاجرين غير الرسميين، لنه يزيد من قوة الشرطة ، وأمنية بحثة مسألة إلىالهجرة   

  جثثأمامالسياح طرف رفض في عرض البحر ومعهم اللمبالة من الو الطرد  عسكرة الحدود، و
ءعلى ضفاف الساحل اليطالي. المهاجرين 

للعمال. الوحشي الستغلل مع سياساترتبط ارتباطا مباشرا ت المهاجرين تهميشالدولة العنصرية و   
الحقوق  ذلك إذا حصل بعيدا عن، ويفضل مقاولت و الشركات اليد العاملة المهاجرةتحتاج ال  

يستند النتاجوالضمانات القانونية، من أجل أن تكون قادرة على المنافسة في السوق العالمية. و   
  جعلفيصبح واضحا اذا علمنا هذا أنقانوني. العمل غير ال٪ على  17.5 القتصادي اليطالي بمقدار

ءعليهم. لتأمين السيطرة إل وسيلة  ، ليس مرتبطة بعقد العمل المهاجرين أوراق إقامة

لعادة بناء شبكات من العلقات والتضامنل وسيلة المقاومة السياسية والجتماعية لهذه النتهاكات   
،العمل المن انعدام فيمشتركة التجربة بالالمناهضة للعنصرية التي تنمو من السفل، من العتراف   

استعادة السيطرةكل يوم.  في الشوارع هاأعراضالتي نرى لمعارضة الفاشية والعنصرية السائدة ،   
ء. لنا الجواب الجتماعي و السياسة الوحيد الممكنفضاء اجتماعي مفتوح، يبدو ك حيعلى ال

الحياةب عن طريق ملء الشوارع يمكن محاربتهم  ، مدن تدهور الما هي إلى مثلالسياسات المنية   
  سلسلة من المبادراتنعلن عن المناهضة للعنصرية. لذلك نحن ياتالجماعية، و المشاركة ، والمحتو

ينإيطاليمع و لجل سكانه، أن يعيش و يجب يمكن الحي  للثبات بانء مختلفة من المدينة. نحا أفي  
  وظيفتهاهامساكنو  مهجورة ها شوارعلما تكونو خطرة أ غير آمنة الحياء تصبح لن انب.  أجكانوا أم 
ء في انتظار يوم عمل جديد. إيواء السكانالوحيدة 
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