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1 Inledning  
 
Immigrationen i dagens Europa är ett väldigt omtalat och aktuellt ämne, inte minst i 
Italien. Där debatten kring dessa frågor upptar mycket uppmärksamhet. Immigrationen är 
ett fenomen som har pågått så länge som mänskligheten har funnits. Människor har alltid 
känt ett behov av att förbättra sina liv. Orsakerna till varför människor väljer att flytta 
från sina hemländer är många. De kan vara politiska, kulturella eller sociala karaktär.  
 
Italien möter idag ett stort problem för att stoppa illegala flyktingar från att ta sig över sin 
gräns till resten av kontinenten. Immigrationsvågen har ökat kraftigt de senaste åren och 
var ett av de största diskussioners ämnen i EU toppmötet i Bryssel juni 2003. Italien är en 
av de Europeiska länder som har blivit en  port för illegala immigranter för att komma in 
Europa. Både lokalbefolkningen och myndigheterna klagar på migrationsflödet och 
kräver en stark reaktion av resten av Europa för att stoppa immigrationen till landet.  
 
Att ta sig till andra sidan havet är en stor dröm för många medborgare från de fattiga 
länderna nära Europa. Italiens geografiska läge som en halvö omringat av havet gör det 
lättare för immigranterna att ta sig in båda från syd genom Medelhavet och öst från 
Adriatiska havet.  
 
Italienarnas förhållningssätt till immigrationsproblemet är motsägelsefull. Samtidigt som 
Italien idag har en demografisk kris så behöver landet stora resurser i form av arbetskraft 
för att klara av en viss nivå av industriellutvecklingen. Samtidigt väljer landet bort 
immigrationen med en väldigt bristfällig immigrationspolicy. Illegala invandrare tar 
jobben som italienarna inte vill ha. De städar, jobbar på restauranger, plockar frukt på 
odlingar och bygger hus. Italien behöver de nu och kommer förmodligen att behöva dem 
mer i framtiden.    
 
I praktiken förvärras immigrationsproblematiken av den bristfälliga immigrationspolicy 
som råder i Italien. De italienska myndigheterna har utökat gränsbevakningen vilket 
försvårar inträdet till landet. Trots dessa åtgärder fortsätter flyktingarna att ta sig över 
gränsen. Resan från hemlandet till det nya landet är full med risker och i många fall kan 
resan kosta flyktningen sitt eget liv. Immigrationspolitiken i Italien ignorerar asylsökande 
vilket leder till att färre personer använder sig av rätten till att söka asyl. Istället ta sig 
människor in i landet illegalt vilket ökar antalet dödsoffer per år. 
 
Att ignorera ett så stort problem som immigrationen, har omvandlat transporten till 
Europa till en stor bransch som drivs av kriminella människosmugglare. Immigrationen 
har hamnat i ett farligt dilemma som kostar människoliv. Flyktingarna riskerar sina liv för 
att komma till drömlandet Europa där de kommer att få jobb trots allt medierna och 
politikerna säger. Jobbförhållanden sker under väldigt dåliga omständigheter och 
immigranterna utnyttjas hårt av den svarta arbetsmarknaden. En marknad där 
människorättigheterna kränks och immigranterna saknar rätten att protestera.  
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Italien försöker att ignorera de illegala invandrare som finns redan och sätter sina resurser 
på att stoppa nya immigrationsvågar. Landet måste inse att problemet är uppdelad mellan 
både immigranterna och mottagarlandet.  
 
Italien idag med dess känsliga geografiska område är en avgörande ingång även för andra 
europeiska länder. Det används som ett transitland för många flyktingar som åker vidare 
sedan till resten av Europa speciellt Nordeuropa.    
 
 
 

1.1 Bakgrund  
 
Ingen vet exakt hur många illegala invandrare det finns i Europa idag. Internationella 
Migrationsorganisationen IOM (International Organisation for Migration) uppskattar att 
de finns runt tre miljoner illegala invandrare i Europa idag. Dessa immigranter lever och 
jobbar illegalt och utsatts för väldigt hårda omständigheter för att kunna klara av att leva 
illegalt under långa perioder.   
Problemet idag handlar inte bara om oönskad immigration utan handlar om en stor illegal 
marknad där allt går att sälja och köpa, även människor och barn. En marknad där 
säljaren består enbart av kriminella, langare och människosmugglare. Medan köparna är 
världens rikaste länder.  
 
Rom är en stad som har gått genom stora förändringar både i gammal och i modern 
historia. Immigrationsvågar har förändrat stadens karaktär och befolkning. Staden idag 
präglas av stora mängder besökare både turister och immigranter. Lokalbefolkningen 
betraktar centrala Rom som ett besvärligt geografiskt område på grund av dess enorma 
antal besökare av både turister och immigranter. Immigranterna som bor och kommer att 
bo i Rom, vare sig med eller utan lokalbefolkningens önskan, kommer att vara en stor del 
av staden och bli påverkad av lokalbefolkningens syn.  
 
Rom idag är ett geografiskt område bebott av olika människogrupper och trakteras av 
olika intressen. Staden förmedlar idag en ny identitet i jämförelse med vad den klassiska 
och vackra staden borde förmedla.  Den ger en känsla av otrygghet, dyrt med alla dessa 
främmande människor, vare sig turister eller immigranter.   
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2 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med uppsatsen är att ge en bättre uppfattning för sambanden som finns mellan 
illegal immigration och staden Rom.  Uppsatsen undersöker den illegala immigrationens 
omfattning och karaktär som ett fenomen i staden Rom. Vad är orsakerna till den illegala 
immigrationen i Italien i allmänheten och Rom i synnerhet? Vad händer med en storstad 
som Rom när den blir utsatt för en omfattande illegal immigration?  
 
Uppsatsen belyser den illegala immigrationen från ett internationellt perspektiv. Sedan 
relaterar den Italiens nuvarande ekonomiska position till immigrationen. Den försöker att 
ge en klar bild av immigrations dilemman i Italien för att klargöra vem som vinner och 
förlorar i immigrationsprocessen.   
 
I samband med de ovan nämnda frågor finns det andra frågor som också behöver 
diskuteras: 
  

1. Vad har majoriteten av de illegala immigranterna i staden Rom för bakgrund, det 
vill säga var kommer de ifrån?  

2. Varför valde de Italien och i synnerhet staden Rom?  
3. Vad gör de när de stannar kvar i Rom?  
4. Stannar de kvar i staden Rom eller slussas de vidare till andra städer?   

 
 

2.1 Urval  
 
Efter en genomförande översikt i ämnet dök några svårigheter upp som att få statistik och 
fakta om den illegala immigrationen i staden Rom. Det blev ännu svårare att hitta 
material om ämnet på svenska och på engelska. Därför valde författaren att vända sig till 
volontärorganisationer som hjälper flyktingar i Rom och träffa personer som är insatta i 
ämnet. Intervjuarna är gjorda med representanter för de valda organisationerna.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte fullständigt valde författaren att intervjua en immigrant 
som vet hur resor till Europa kan gå till. Reseskildringen är utvald för att ge läsaren en 
verklig och tydlig bild om hur en immigrant upplever resan.  
 
Uppsatsen belyser migrationen från ett generellt perspektiv och inriktar sig därefter i 
synnerhet på den illegala immigrationen.  
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
 
Utgångspunkten i uppsatsen är att undersöka illegala immigrationens påverkan på staden 
Rom. Illegalimmigration är ett aktuellt ämne i Rom, men det var inte lätt att hitta statistik 
och material om just illegalimmigration eftersom det är illegalt och ett väldigt känsligt 
ämne i Italien just nu. För att ge undersökningen i ämnet en rikare insikt genomfördes en 
granskning av migrationen generellt och dess effekter i samhället. Granskningen består 
av litteratur, artiklar i ämnet och personliga intervjuer.  
 
De personliga intervjuerna ordnades i samarbete med två journalister Paola Zanuttini och 
Roberta Visco som arbetar på italienska dagstidningen La Ruppublica.   Intervjuarna är 
gjorda med Chiara Peri och Antonio Ricci arbetar inom aktiva organisationer som hjälper 
utsatta människor. 
 
Det finns olika metoder som används för att undersöka ett vetenskapligt ämne. Uppsatsen 
utgår från båda kvalitativa och kvantitativa studier. Genom att använda både metoderna 
ökar möjligheten att analysera och bearbeta det samlade materialet på ett bättre sätt. 
Materialet har samlats genom telefon och personliga intervjuer med personer som känner 
till ämnet illegal immigration i Rom.   
 
   
 
 

3.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder  
 
Kvalitativa och kvantitativa metoder ger olika synvinklar av verkligheten men de är lika 
viktiga för en vetenskaplig undersökning. För att kunna få ett mångsidigt resultat måste vi 
komplettera undersökningen med båda kvalitativa och kvantitativa metoder (Svenning C 
2003 S: 72).  

 
Kvantitativa metoder  
 
 Kvantitativa metoder är sanna fakta och definierar begreppen. Metoden visar 
objektiviteten i undersökningen och bidrar till en bred och klar syn i granskade området. 
Den ger arbetet en fast och grundlig bas som belyser problematiken i projektet.  
 
Kvalitativa metoder  
 
Kvalitativa metoder utvecklar undersökningen och balanserar sannolikheten i slutsatsen. 
Metoderna kan vara mycket användbara i undersökningens tidiga stadier (Svenning C 
2003 S: 73). 
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3.3 Källkritik  
 
Uppsatsens litteratur kommer främst från personliga intervjuer, stora organisationers 
hemsidor, tidigare forskningar inom ämnet, tidningsartiklar samt EU-dokumenten. 
Litteraturen är påträffad i databaser, referenser från andra arbeten och rekommendationer 
av uppsatsens handledare Thomas Lundén. Nyckelorden i internet sökningen var illegal 
immigration, illegal immigration i Södra-Europa och mänskliga rättigheter i Europa. 
 
Ämnet immigration är ett väldigt stort ämne i hela världen som det finns mycket skrivet 
om i form av böcker och undersökningar. Den mest påträffade informationen på internet 
är på italienska. Uppsatsens källmaterial om immigrationen är mest tagen från internet. 
Internetkällorna som bidrar med dessa material är mycket färska och kommer från stora 
pålitliga organisationer. Dessa organisationer har en direkt kontakt med flyktingarna och 
har ständigt uppdaterade informationer och undersökningar om ämnet tillskillnad från 
med böcker som är skrivna minst tre eller fyra år sedan.   
 
De mesta informationen om Italiens flyktingpolitik är tagen från svenska regeringens 
hemsida. (Regeringskansliet, mänskligarättigheter: (www.manskligarattigheter.gov.se). 
 
Journalisterna på den italienska dagstidningen La Repubblica, Roberta Visco och Paola 
Zanuttini, påpekade att det inte finns mycket skrivet eller statistik om illegal immigration 
i staden Rom. De hänvisade till vissa personer som är insatta i ämnet och några 
internetadresser för hemsidor som har skrivit om immigranterna i staden Rom.  
 
Uppsatsen hade som utgångspunkt att undersöka staden Rom geografiskt. Den ville 
granska hur staden påverkas i förhållandet till illegal immigration. Men uppsatsen fick en 
annan riktning under sin process på grund av det bristfälliga källmaterialet om ämnet 
illegal immigration. För att undvika en allt för ytlig uppsats och fortfarande skriva om 
samma ämne, förvandlades tyngdpunkten i uppsatsen från ett geografiskt perspektiv till 
immigrationen som fenomen i staden Rom.      
 
Uppsatsen skulle vara mer fullständig om den hade utfört på plats det vill säga i staden 
Rom. Men på grund av odugliga språkkunskaper, tidsbrist och ekonomiska skäl skrevs 
uppsatsen på distans istället. En intervju med immigrant i Rom skulle ha höjt uppsatsens 
kvalitet. Men eftersom illegala flyktingar lever illegalt och undviker myndigheterna, blev 
det nästan omöjligt att få kontakt med dem.  
 
En stor del av empirin är byggd på personliga intervjuer som var den enda lämpliga 
källan för att gå vidare med undersökningen. Personliga intervjuer är en bra källa för att 
få direkt svar på syftefrågorna. De intervjuade personerna är pålitliga tjänstemän inom 
stora volontärorganisationer. Men samtidigt i en intervju så finns alltid en risk att de 
intervjuade personerna kan överdriva eller blanda in egna intressen i svaren.  
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3.4 Avgränsning  
 
Immigrationen är ett stort fenomen i dagens Europa och kräver en större undersökning 
om uppsatsen ska granska både legal och illegal immigration. Uppsatsens 
huvudinriktning är illegal immigrationen i just staden Rom. Den är avgränsad till staden 
Rom eftersom den måste hålla till uppsatsens limitation och undvika alldeles för långt 
arbete.  
 
Uppsatsen undersöker inte heller integrationspolitiken i Italien eftersom ämnet handlar 
mest om den illegala immigrationen. 
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4 Teoretisk referensram  
 
Immigrationen är en stor rörelse som drivs av två krafter: resurser och efterfrågan. 
Resursen är immigranten som i sitt eget hemland lever under svåra omständigheter och 
som söker sig till ett bättre liv i ett annat land. Immigranten drivs i det här fallet av Push-
faktorer. Efterfrågan utgörs av mottagarländerna där immigranten drivs av Pull-faktorer i 
form av olika behov på den globala arbetsmarknaden. I detta kapitel följer en redovisning 
av faktorerna som orsakar immigrationen idag (EU: Commission 2000 S: 3). 
 

3.5 Push- och Pullfaktorer 
 
Teorin som behandlar Push och pullfaktorer utgörs en central teori bland immigrations 
teorier. European Commission 2000 dokument framför att immigrationen bestäms genom 
två faktorer: Push och Pullfaktorer.  
 
Push faktorerna är de negativa omständigheterna i hemlandet som immigranten kommer 
ifrån. Immigranterna går genom en svår process innan de bestämmer sig för att lämna 
sina länder. Processen yttrar sig i svåra ekonomiska och sociala faktorer som tvingar 
människor till att lämna sina länder. De väljer att vända sig till rikare och tryggare länder. 
I regel har immigranten en del kunskaper om bestämmelseorten som följaktligen 
resulterar i en viss övertygelse om att jobben och levnads möjligheter finns i 
mottagarlandet.  
 
 
Pull faktorerna är de positiva faktorerna som immigranterna hittar i mottagarländerna när 
de immigrerar. Immigranterna lockas av fördelarna som finns i mottagarlandet som 
arbetsmöjligheterna och ett tryggare liv. Mottagarländerna är delaktiga i processen 
genom att erbjuda immigranterna jobbmöjligheter. Delaktigheten sker både på ett direkt 
och indirekt sätt. Direkt genom att erbjuda immigranten jobb och indirekt genom att 
immigranten lyckas att ta sig in i landet (EU: Commission 2000 S: 3). 
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Migration  

3.5.1 Definition av immigration  
 
Ordet migration kommer från latinska begreppet migra`tio och betyder vandring eller 
flyttning och ordet immigration betyder inflyttning (www.ne.se).  
 
Vem är en flykting?  
 
Enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting: 
 

”En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad 
fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han 
är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill 
återvända till det landet.”(1951 års konvention angående flyktingars rättsliga 
ställning) (FN: s flyktingkonvektion 2006). 

 
Immigration är en individuell och permanent förändring i en vistelse. Platsändringen 
måste vara permanent och personen måste avbryta alla aktiviteter som t.ex. jobbet i 
landet hon/han kommer ifrån för att bli en immigrant (Lundén 2005). 
 
Immigranten är en person som stannar för en lång tid i mottagarlandet och börjar betrakta 
det som ett nytt eget land (Boyle, Keith och Robinson 1998). 

3.6 Bakgrund och anledningen till immigrationen  
 
Migration anses vara en global företeelse som observerades starkt i början på 2000-talet. 
Människorna började lämna sina hem och ge sig i väg till andra länder där livs 
möjligheter var bättre. Idag flyttar människor som de har aldrig gjort tidigare. Det finns 
runt 192 miljoner människor som bor långt från platsen där de föddes. Detta motsvarar 3 
% av jordens invånare (www.iom.int). 
 
Det finns flera anledningar till varför människor emigrerar till andra delar i världen. 
Människorna har alltid flyttat både nationellt och internationellt för att få ett bättre liv. 
Driften har alltid varit detsamma över åren nämligen att immigranten vill förbättra livet 
för sin familj och rädda den från fattigdom, krig och hunger. Denna uppfattning utgör den 
äldsta uppfattningen om migrationen (Lunden 2005). 
 
I dagens immigration spelar den ekonomiska faktorn en väldigt stor roll. Den ekonomiska 
utvecklingen som har en anknytning till den teknologiska utvecklingen har inte nått alla 
länder i världen. Det finns fortfarande länder som inte är industrialiserade och dess 
befolkning försörjer sig på jordbruk och saknar den teknologiska utvecklingen. I ett 
sådant samhälle brukar jobbmöjligheterna vara få och begränsade. Detta förklarar delvis 
den kraftiga immigrationen till nordiska länder där industrialismen är hög (Lundén 2005).       
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Nedan följer en kort redogörelse för några viktiga orsaker som kan ligga bakom 
migration:  
 
Ekonomisk befrielse  
 
Under senare år har rika länder upplevt en kontinuerlig ekonomisk utveckling och 
behovet av arbetskraft har ökat drastiskt. Utvecklingen kräver en stark och billig 
arbetskraft. Immigranter med dess minimilön och låga krav blir då ett perfekt medel för 
att driva fram utvecklingen inom industrin. Globaliseringen har underlättat för många 
människor att resa och veta vilka länder som har de stora jobbmöjligheterna. 
Multinationella samarbeten har lockat immigrationen till de stora industriella länderna i 
Europa och till USA (www.iom.int). 
 
 
Ekonomisk nedgång 
 
Den globala ekonomin har haft en nedgång sedan i början av 2001. Effekten har varit 
väldig stark i länder från tredjevärlden. Immigranterna väljer då att stanna kvar i det nya 
landet, dit de flydde. Detta trots att den ekonomiska nedgången som även påverkar 
mottagarlandet (www.iom.int). 
   
 
Demografisk förändring  
 
Den globala skillnaden mellan utvecklade och underutvecklade länder skapade en enorm 
vilja för migrationen. De underutvecklade länderna växer demografiskt sex gånger 
snabbare än utvecklade länder. Ökningen av befolkningen påverkar ekonomin negativt 
och försämrar livskvalitén för folket. Människorna börjar därefter söka sig till rikare 
länder med mindre befolkning.  
Italien till exempel har 57 millijoner invånare men befolkningen räknas minska till 41 
millijoner året 2050. Dagens forskare hävdar att immigrationen löser framtidens 
befolkningskrisar och obalansen i demografin (www.iom.int). 
  
 
Utvecklingen av migrationskontaktnät 
 
Immigranterna skapar ett stort kontaktnät mellan sina familjer och bekanta i sina 
hemländer när de stadgar sig i mottagarländerna. Kontakten gör det lättare för 
immigranterna att hjälpa varandra och sprida informationen om det nya landet. 
Immigranterna gynnar även ekonomin mellan landet där immigranten befinner sig och 
landet där han/hon kommer ifrån. De flesta brukar hjälpa sina familjer ekonomiskt. Det 
finns stora nätverk i hela världen som organiserar pengartransaktioner mellan länder 
(www.iom.int). 
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Teknologins utveckling   
 
Den nya teknologin underlättade för människor att förflytta sig mellan länder och även få 
en bild av ett land som ligger långt ifrån var de lever. Kommunikationen globaliserade 
världen och medierna har förkortat tid och rum mellan länderna. Utvecklingen underlättar 
den fysiska förflyttningen och minskar geografiska avstånd.  
  
Ett känt begrepp som skapades i samband med denna utveckling är ”flyktings avstånd” 
det vill säga att avståndet mellan länderna är på väg att försvinna. Människor är inte 
bundna till ett geografiskt område längre (www.iom.int). 
 
Få länder har migrationpolicy  
 
Det finns för få länder i världen som har migrationspolicy. Detta skapar stora problem för 
mottagarländer. Det måste finnas en fast struktur för att kunna behandla problemet och 
stoppa illegal immigration. Efter 70- talet stoppades immigrationen till Europa och 
många länder avskaffade migrationspolitiken eller minskade mottagningen av 
immigranter.   
 
Under dessa omständigheter har illegal människosmuggling och ”trafficking” utvecklats 
inom Europa. Dagens bild av immigration innehåller tyvärr även stora brottsliga 
organisationer. Migrationsfenomenet gick från att handla om människor som är i behov 
av hjälp till att handla om stora brott och smutsiga affärer. Oron över migrations markand 
väger tungt i Europa och tar en stor plats vid EU-toppmöten (www.iom.int). 
 
 

3.6.1 Illegal immigration 
 
Enligt Von.Hall, G, är termen ”illegal flykting” missvisande eftersom alla människor har 
rätt att söka asyl i ett land, däremot får man inte uppehålla sig i ett land olagligt. Det vill 
säga att en flykting inte är en ”illegal flykting” innan han/hon söker asyl i ett främmande 
land (Von.Hall SvD 2003). 
 
FN:s flyktingkonvention definierar en illegal immigrant som:  

 
”En utlänning som inte uppfyller villkoren för en kortare vistelse på någon av 
Schengenstaternas område skall utan dröjsmål lämna området. Om utlänningen 
har uppehållstillstånd i en Schengenstat, skall han eller hon bege sig dit. Om 
utlänningen inte frivilligt lämnar området, skall han eller hon i regel avvisas eller 
utvisas i enlighet med de nationella bestämmelser som gäller i den Schengenstat 
där utlänningen greps. Artikel 23 erinrar uttryckligen om att avlägsnande inte får 
ske i strid mot nationella bestämmelser om rätt till asyl eller mot FN: s 
flyktingkonvention” (www.riksdagen.se). 
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Djajic, S, definierar en illegal immigrant som en utlänning som bor eller jobbar i ett land 
illegalt. Illegal immigration skapar obalans i ekonomin i mottagarlandet samt påverkar 
även den legala immigrationen när det gäller arbetsmöjligheterna. Illegala immigranter 
vistas illegalt i ett land och har ingen kontakt med myndigheterna och mottagarlandet får 
aldrig veta dess egentliga demografiska uppgifter (Djajic 2001 S: 137). 
 

3.6.2 De ekonomiska effekterna av illegal immigration i ett land.  
 
Det är svårt att undersöka effekterna av den illegala immigrationen eftersom det inte 
finns någon form av statistik av antal immigranter, hur de bor och vad sysslar de med. 
Illegal immigration har både negativa och positiva effekter för mottagarlandet.  
 
Illegal immigration kan vara positiv för marknaden i och med att illegaltarbete brukar 
vara lågbetalt. Detta höjer produktionen utan att höja priserna på marknaden. Den kan 
även balansera lönehöjningen utan att påverka marknaden (Djajic 2001 S: 140). 
 
Under 1970-talet förändrades arbetsmarknaden i EU och behovet av arbetskraft 
minskade. Under de senaste åren har den illegala immigrationen ökat kraftigt i Europa 
som en följd av att EU-länderna ändrat sin immigrationspolicy, något som har skapat en 
stor oro hos myndigheterna. Illegal immigration finns inte med i någon statistik och kan 
påverka arbetsmarknaden negativt. Den kan även påverka finanserna och lönerna för 
mottagarländers lokalbefolkning.  
 
De flesta mottagarländerna har en negativ inställning till illegal immigration. De nya 
reglerna som EU har infört på senare tid gällande immigrationen har försvårat situationen 
för illegala immigranter. Migrationsverket har fått ganska stora uppgifter i hela Europa 
och ansökningarna om asyl har mer än fördubblats (Djajic 2001 S: 141).  
   
Effekterna av den illegala immigrationen i mottagarlandet kan sammanfattas punkterna 
nedan:   
 
Effekten i den offentliga sektorn 
 
Den illegala immigranten har inte rätten att utnyttja den offentliga sektorn. De flesta 
immigranterna som lever och jobbar illegalt i ett land brukar vara unga män utan familjer. 
Detta gör att de tjänar samhället utan att få tillbaka någonting av den kostnadsfria 
offentliga sektorn. Även om ett illegalt arbete inte betalar skatt, ökar den produktionen 
som i sin tur bidrar till högre skatt (Djajic 2001 S: 141). 
 
Effekten på avlöning 
 
Illegala immigranter jobbar utan tillstånd och har lågtbetalda jobb. Detta påverkar 
arbetsmarknaden i mottagarlandet och väcker missnöje bland lokalbefolkningen. De 
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senaste undersökningarna som är gjorda i ämnet visar att effekten är liten och den 
påverkar inte alla branscher (Djajic 2001 S: 141). 
Illegal immigration och ekonomiska aktiviteter   
 
Immigranterna jobbar oftast med tunga jobb inom jordbruk, hotell och restaurang 
branschen och industrin. Dessa jobbkategorier har låg status på arbetsmarknaden och 
påverkar immigranterna egen status i samhället.  
 
Arbete för illegala immigranter under dessa omständigheter förbättras aldrig. Effekten är 
inte lika hård på mottagarlandet utan tvärtom, de får högre produktion för mindre pris, 
utan effekten drabbar de hårt arbetande underklass immigranterna (Djajic 2001 S: 142). 
 
Hushålles service  
 
Många av illegala immigranter föredrar hushållsarbeten. Det finns många fördelar för en 
immigrant med att bo hos en familj. De får ett tak, ett jobb och skydd från 
myndigheterna. Detta gör att immigranten jobbar med stor lojalitet för värdfamiljen och 
oftast jobbar de för lite pengar. Den illegala immigrationen hamnar under en positiv 
skugga och påverkar inte lokalbefolkningens arbetsmarknad mycket. De tar oftast jobben 
som inhemska befolkningen undviker (Djajic 2001 S: 142). 
  
 
 
Sammanfattning  
 
Det finns ingen direkt negativ ekonomisk effekt som illegal immigrationen belastar 
samhället med. Tvärtom visar de flesta resultaten positiv ekonomisk utveckling inom 
marknaden i samband med immigrationen. Effekterna är negativa för immigranten själv. 
När en flykting jobbar olagligt utsatts han/hon för hårda och tuffa arbetsvillkor. De jobbar 
långa dagar utan ledighet. Ett illegalt jobb kan inte kontrolleras av en myndighet när en 
arbetare utnyttjas eller diskrimineras. I den svarta arbetsmarknaden finns en brutal värld 
av utnyttjande av den olagliga arbetskraften. Förutom kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna förkommer en del negativa aspekter inom den illegala arbetsmarknaden 
 
 Även om de negativa effekterna av illegal immigration inte märks idag, kommer de att 
dyka upp i framtiden. Effekten kommer att påverka barnen, den andra generationen av 
den illegala immigrationen som är en del av samhället i framtiden. Denna generation 
kommer att uppfostras i fattiga förhållanden i en rik värld. De kommer inte att kunna ta 
del av den rika världens välstånd och deras föräldrar kan inte erbjuda dem en bättre 
framtid heller (Djajic 2001 S: 142). 
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4 Italien som ett immigrationsland  
 
Italien har som alla andra europiska länder ett demokratiskt politisktsystem och sätter 
mänskliga rättigheter i centrum. Av Italiens 1,3 miljoner utlänningar uppskattas att runt 
300 000 är illegala invandrare. Det är mindre än en procent av befolkningen. Italien är 
transitland för många illegala invandrare som reser vidare till Nordeuropa som Tyskland, 
Frankrike och Skandinavien (Von.Hal SvD 2002).         
 
Levnadsstandarden är mycket låg för illegala invandrare i Italien. 2005 fick Italien kritik 
av Amnesty International för sin behandling av båtmigranter som anlände till ön 
Lampedusa och Syditalien från Afrika. I rapporten om asylbeteendet redovisade att det 
förkommer brister i behandlingen av immigranter även om det görs reformer i 
behandlingen. Rätten till liv, kroppslig integration och förbud mot tortyr är respekterad, 
men fängelseförhållandena är dåliga (manskligarattigheter.gov.se). 
 
Fängelserna är överfulla och en fjärdedel av fångarna är utlänningar. Italien visar inte 
tolerans för terroristmisstänkta, utvisningsförfarandet sker även om de tillhör non-
refoulement principen. Non-refoulement principen är ett förbud mot att utvisa en person 
till ett land där han/hon riskerar att torteras eller utsättas för människokränkning.  
 
2004 nekades två förslag i författningsdomstolen att en utvisning av en immigrant måste 
godkännas av en fredsdomare och den som utvisas måste förhöras innan han/hon utvisas. 
Beslutet har inte upptagits något mer och lagen har inte förändrats.  
 
Illegala immigranter erbjuds gratis akutsjukvård utan identitets redovisning. Barn till 
illegala immigranter erbjuds gratis skolgång. Alla illegala invandrare som är minderåriga 
eller föräldralösa barn har rätt till uppehållstillstånd tills de fyller 18 och därefter får de 
stanna kvar om de har ett jobb och är väl integrerade i samhället 
(manskligarattigheter.gov.se). 
 

4.1 Flyktingars rättigheter i Italien  
 
Italien har officiellt godkänt Genèvekonventionen från 1951 men har fortfarande brister i 
sin asyllagstiftning. Landet saknar en fungerande flyktingmottagning och många 
asylsökande söker hjälp hos privata organisationer i väntan på besluten i asylärenden.  
Immigranterna återsänds snabbt utan förhör vilket motstrider non-refoulement speciellt 
för immigranter som kommer från länder som Libyen. Immigranten har rätten till 
individuell prövning av sin asylrätt.  
 
Regeringen kommenterar att de flesta immigranter inte söker asyl. Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter har besökt i juni 2003 ett antal mottagnings 
förläggningar och kommenterat att immigranterna inte får tillräckligt hjälp av italienska 
myndigheter. Amnesty har även påpekat brister i mottagningen av immigranterna 
speciellt på ön Lampedusa. Förläggningars lokaler är dåliga och kvinnor och barn får inte 
tillräckligt stöd när de anländer. Mottagningen av immigranterna sker under dåliga 
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omständigheter och immigranterna erbjuds inte hälsovård. UNHCR och andra 
organisationer fick inte gå in i förläggningarna på ön Lampedusa tidigare. Efter ett avtal i 
Europaparlamentet fick de rätten att besöka anläggningarna i ön Lampedusa och bedöma 
situationen.  
 
Asylärenden har förbättrats på senare år och fått omprövas och undersökts av sju 
territoriella nämnder. Beslutet tas av områden där asylsökandet är störst och 
förhoppningen att förhandlingstiden blir 20 dagar i framtiden är stor 
(manskligarattigheter.gov.se).   
 

4.2 Immigrationen och Italiens demografi  
 
Italiens befolkningstrend är den lägsta i världen. Januari 1998 uppskattades Italiens 
population till 57.6 millioner invånare. Under de senaste åren har antalet födda barn 
blivet färre medan immigrationen har fördubblats. Italien var ett av Europas största 
mottagarländer till 1990 då landet stoppade immigrationen helt.  
I slutet av 1996 beräknades immigrationen i Italien vara 885 000, mindre än 1.5 av 
befolkningen. Nästan 85 % av immigrationen kom från länder utanför Europa, de flesta 
var från tredjevärlden och från Östeuropa. 50 % av dem bor och jobbar i norra Italien och 
är relativt unga.  
Italien har störst antal illegala immigranter i Europa. Det är känt för att vara lätt att stanna 
under en lång tid utan att upptäckas av myndigheterna och för landet inte särskilt hårda 
immigrationskontroll. Immigranterna är även medvetna om att de inte blir deporterade till 
sina hemländer när de åker fast (EU: Commission 2000 S: 29). 
 
Förändringen av immigrationslagstiftningen under 1990-talet är beroende på den 
grundliga förändringen i Italiensk demografi, ekonomin och de sociala karaktärerna i 
landet. Italien har gått genom stora demografiska förändringar under de senaste 30 åren. 
Det började under 1960-talet när Italien upplevde en stor ekonomis födelse och 
blomstring. Dagens Italien är för en stor del formad efter allt som hände under den tiden. 
Landet hade en av de mest utvecklade industrierna i Nordeuropa. Men den ekonomiska 
utvecklingen var störst i Norditalien. Landet hade en obalans i utvecklingen av ekonomin 
och demografin mellan Syd och Norditalien.  
Italien har precis som alla andra länder, som har gått från ett jordbruk feodalt samhälle till 
ett industriellt postmodernt samhälle, fått demografiska konsekvenser (EU: Commission 
2000 S: 31). 
 
Italien behöver en ny demografisk modell:  
 

• En stabil och grundlig demografisk utveckling.  
• En snabb och säker ökning av befolkningen.  
• En förändring i familjestrukturen.  
• Ökning av mottagna immigranter i arbetsför ålder vilket gynnar båda ekonomin 

och den generationen som är på väg att åldras (EU: Commission 2000 S: 31). 
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5 Staden Rom  
5.1.1 Roms bakgrund och historia  

 
Rom är Italiens huvudstad och Lazioregionens största stad. Roms yta är 1285 km2 och 
har idag cirka tre och en halv miljoner invånare. Rom blev Italiens huvudstad när Italien 
enades 1870. Rom har varit en huvudstad för kungariken i flera hundra år och räknas som 
en av de viktigaste städerna i västvärlden. Stadens betydelse betingas av katolska kyrkan 
och Vatikanstatens påvar (www.ne.se). 
 
Rom är uppbyggd på sju kullar över floden Tibern 723 f. Kr. Det tog lång tid innan 
staden urbaniserades i slutet av 600-talet då staden blev en riktig stad. Samhället i gamla 
Rom karaktäriserades av olika grupper och skildrades av olika ämbetsmän. 
Kungafamiljen ägde allt och utanför fanns allt ifrån köpmän, invandrare, underklass, 
hantverkare och arbetare. Huvudmännen betjänade kungens församlingar och kungen fick 
rätten att bestämma över den högsta civila, militära och religiösa makten (Lintner 1999 S: 
177).  
 
Roms tre viktigaste epoker är Romerska riket, Medeltiden och Renässansen (Lintner 1999 
S: 177).  
 
  
 
Romerska riket delas i tre perioder: 
 
Konungatiden 509–367 f. Kr, Republikens äldre tid 366–133 f. Kr. och Republikens 
senare tid 133–31 f.Kr (www.ne.se). 
 
Romerska riket styrdes med ett adligt styrelsesätt. Samhället var mycket klassindelat och 
kungen med sina ämbetsmän kom först. Religionen bestämdes också från kungens sida. 
Staden var bebodd av två gruppslag Plebejerna och Patricierna. Under den tiden 
utgrundade Rom sitt välde under ständiga krig med grannländerna.  
Samhället under den tiden hade ett stort ekonomiskt intresse. Makthavarna hade rätten till 
allt och de skördade skatten från kommunerna. Samhället var byggd på imperialismen 
och de ockuperade områden var tvungna att lyda romarna. Förhållandena till 
grannländerna var spända och det enda sättet att hålla Romarna på avstånd var att visa 
vänskap till mäktiga romare.  
 
Folk var alltifrån slaver, soldater och riddare. Medborgarerättigheten i Rom blev mycket 
eftertraktad. Romerska medborgare fick sina rättigheter från kejsaren och den romerska 
lagen. Latinska språket blev stort genom ockupationsmakten och soldaterna.   
200-talet f.Kr började riket gå in en krisperiod båda på den civila och militära sidan. 
Riket hade konflikter i inrikespolitiken och detta påverkade militären djupt. Det finns 
många faktorer till Romerska rikets fall dels att deras militära styrka försvagades efter 
uppdelad inrikespolitik och dels att nya andra riken började dyka upp och ville skaffa 
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makt och befrias från imperiet. Rikets ekonomiska resurser försvagades också på grund 
av pesten som spred sig snabbt mellan Romerska rikets befolkning. 568 e.Kr hade Rom 
slutligen upphört att vara en världsmetropol och sjönk till folktom ruinstad. (Söderström 
1976 S: 90)   

5.1.2 Medeltiden 
 
Medeltiden kom efter Romerska rikets fall 500 e. Kr och sträckte sig till senare delen av 
1400-talet. Medeltidens begrepp kommer från de italienska humanisterna. Den skulle 
förmedla något nytt och konstärligt och drevs av konstnärliga och vetenskapliga 
impulser.  Medeltiden räknas som en mörk och dyster period och blev bara en bakgrund 
för renässansens tid.  
Migrationen sträcker sig långt in i historien, ända till medeltiden. De första historiska 
spåren efter immigrationen var grekiska bosättningar som hittades i Medelhavsområdet 
under medeltiden. Vandringen gick i olika faser under den tiden. Första migrations 
kategori kom efter det intensiva koloniintresset från Romerska riket i Medelhavet och 
grannländerna. Utbredningen och kolonisationen av nya områden skapade en ny form av 
flyttning under den tiden. Människor flydde undan kriget till andra områden. Det största 
fallet var gruppvandringen som började från mindre utvecklade till bättre ekonomiskt och 
socialt starka områden. Ett tydligt exempel på detta var hunner och mongoler som 
flyttade till de stora städerna under medeltiden (Brown 1997 S: 67). 
 
 

5.1.3  Renässansen  
 
Renässansen eller pånyttfödelsen kom efter medeltidens mörka period på 1500-talet för 
att lyfta upp Italiens historia på nytt.  Förnyelsen av antikens konster inom konst och 
litteratur skapade en utveckling även inom vetenskapen.  
Renässansen viktigaste uppfinning är humanismen som satt individen i centrum och 
därmed ledde till kyrkans betydelse försvagning.   
De största städerna under renässansen var Venedig, Florens, Siena och Lucca. Rom hade 
inte lika stort betydelse (Lintner 1999 S: 96).   
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5.1.4 Dagens immigration i Rom  
 
Staden Rom, precis som alla andra stora europeiska städer, har stora immigrerande 
grupper från olika delar av världen. Siffrorna från det demografiska registret om staden 
Rom 2003 visar att det finns 200 000 immigranter. Detta betyder att av varje 1000 
romersk invånare är 72 immigranter, av vilka 86 % kommer från länder utanför Europa. 
 
Registret visar inte exakta siffror heller eftersom det finns ett stort antal immigranter som 
inte är registrerade eller lever illegalt i Rom. Illegal immigration kan inte registreras 
någonstans och är de som flyttar in i och ut ur landet utan myndigheternas tillstånd 
(D’Elia & Rosati). 
 
Uppgifterna om de exakta siffrorna kommer aldrig att bli korrekta så länge illegal 
immigration finns i Rom. De sista uppgifterna om ökningen av immigrationen i Rom 
visar att antal immigranter fördubblades mellan åren 1997-2003.  
Immigranterna bosätter sig i olika delar av Rom där de hittar boende och jobb 
möjligheter. Men man ser dem i hela staden även om den centrala och norra zonen av 
staden är bebodd av lokalbefolkningen (D’Elia & Rosati 2004).  
 
Rom har haft immigranter sedan många år tillbaka och den största gruppen enligt de 
legala statistikerna är filippiner. De beräknas vara mer än 26,000 av vilka mest är kvinnor 
som jobbar inom hushållsarbeten. 2003 tog rumänerna över och är numera den 
dominerande immigrationsgruppen i Rom. Uppgifterna om antal immigranter kommer 
från migrationsverket i Rom. Antalet asylsökande var cirka 300 000 immigranter 2003. 
Majoriteten är rumäner som är cirka 56,000, polacker är på 16 000. Antal immigranter 
växer snabbt på olika sätt som t.ex. genom giftermål mellan invandrare och även 
familjåterförening har ökat de senast åren. Familjåterförening kommer på andra plats i 
immigrationslistan, där dem som kommer genom föräldrar eller minderåriga barn är på 
första plats (D’Elia & Rosati 2004).  
  
 
Det finns olika teorier om varför immigranterna kommer till Rom, men den största 
sannolikheten är att de kommer från fattiga länder för att jobba och förändra sin 
levnadsstandard. De flesta hittar jobb inom service sektorn, hemtjänst, eller privat hos 
familjer som barnvakt eller för att betjäna äldre människor. En stor del kommer med sina 
familjer och försöker att integrera sig i samhället genom att skicka sina barn till skolor 
(irpps.cnr.it). 
 
Det finns två kategorier av immigration i Rom de ”synliga” och de ”osynliga”. De 
synliga immigranterna är de som kommer från Europa och USA för att studera eller 
arbeta. De bifinner sig mest i de centrala områdena i Rom och lokalbefolkningen bemöter 
dem med ett positiv sätt. Medan den osynliga kategorin är de illegala immigranterna som 
undviker myndigheterna så mycket så möjligt för att inte bli upptäckta av polisen. De har 
oregelbundna arbeten och flyttar oftare runt i landet.  
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Den klassiska bilden av den här kategorin av illegal immigration är kvinnor från 
Filipinerna och Sydamerika som arbetar med hushållsarbete. De syns på väg till eller från 
jobbet. På fritiden brukar de umgås med vänner som har samma nationalitet, oftast där de 
bor, långt ifrån de centrala delarna och myndigheterna i Rom (D’Elia & Rosati 2004).  
 
 

5.2 Invandringen till staden Rom  
 
Italiens geografi som en halvö i Europas hjärta gör att den blir som en ingång till resten 
av kontinenten. Det finns två ingångar till Italien som är vanliga för illegal immigration 
till landet. De flesta illegala immigranter av denna kategori kommer till Italien, Rom 
genom fastlandet från Slovenien och Frankrikes gränsområden eller via havet till Sicilien 
(Chiara Peri december-2006). 
 
Flyktingarna tar Italien som en resväg till andra stora europeiska städer.  Flyktingar som 
kommer från Medelhavsregionen söker inte asyl i länder som Italien, Grekland, Spanien 
och Portugal. I stället flyttar flyktingarna norrut där arbetsmöjligheterna är bättre och 
sannolikheten att få uppehållstillstånd större.  
 
Resan till drömländerna sker under svåra omständigheter och kan ibland kosta 
flyktingarna livet. Hundratusentals vill över EU-muren genom både havet och fastlandet. 
Italien betraktas som inkörsport för att fortsätta mot målet norra Europa (Von.Hall SvD 
2002). 
 
Det uppskattas att runt 2500 immigranter har drunknat i Medelhavet de senaste åren. 
Kanalen mellan Tunisien och Sicilien har döpts till ”vattengraven”. Området är attraktivt 
för människosmugglare just nu för immigranter från Afrika, främst Libyen och Tunisien. 
Människosmugglingen skötts av ligor från Östeuropa som smugglar immigranter via även 
Albanien och Adriatiska havet.  Människosmugglingen har blivit en inkomstkälla för 
maffian där enligt italiensk underrättelsetjänst även al-Qaida är inblandat (Von.Hall SvD 
2002).  
   
 

5.2.1 En verklig reseskildring till staden Rom  
 
Immigrationsflödet ökar till Europa och människosmugglarna hittar nya vägar och 
ingångar till Europa för att smuggla in människor. De smugglar in människor under hårda 
omständigheter som riskerar flyktingarnas liv. Nedan är en verklig reseskildring av en 
flykting som smugglats till Italien.   
 
Susan Gafor är en kurdisk kvinna, 35 år, och kommer från Irakiska-Kurdistan. Hon 
bestämde sig för drygt 7 år sedan att flytta från staden Arbil i Irak till Sverige. Hon 
smugglades till Sverige genom många europeiska länder bland annat Italien. 
 



 20

Hon bodde i Arbil med sin familj och hade sedan många år tillbaka en syster som bodde i 
Norge. Hennes pappa blev svår sjuk och hon hade ingen storebror som kunde försörja 
familjen. Den oroliga situationen i hemlandet gjorde också att hon bestämde sig för att 
flytta till Europa för att söka bättre livs möjligheter.  
 
Resplaneringen började med att hon kontaktade sin syster i Norge och systern betalade 
för resan till Europa. Hon skickade pengar till Arbil för att Susan skulle kunna ordna 
visum till Turkiet. Susan fick turistvisum och åkte sedan till Turkiet. Det första hon 
gjorde när hon kommer fram var att söka en människosmugglare som kunde ta henne 
vidare till Europa. Det är inte svårt att hitta en människosmugglare, snarare är det de som 
hittar flyktingarna. De vistas i de områden där flyktingar brukar bo.  
Hon blev lurad flera gånger av människosmugglarna. Hon betalade för att åka till 
Grekland, de tog hennes pengar och försvann.  
 
Tiden i Istanbul blev en lång väntetid på 3 månader. En dag var det dags att smugglas 
över havet till Grekland. Första försöket misslyckades. Hon smugglades i en liten båt, de 
var 6 personer i en fiskebåt mitt i natten, en kall marsnatt men sjöpolisen upptäckte dem. 
Människosmugglaren vände båten tillbaka till en ö nära Istanbul, släppte av flyktingarna 
och åkte vidare själva. Det var en jättehemsk upplevelse, hon hörde andra ombord säga 
att han smugglade narkotika också och han var rädd att bli upptäckt.  
 
Susan och resten ombord åkte tillbaka till Istanbul (som tur var ön nära Istanbul) annars 
vet inte hon vad som skulle har hänt med dem. Misslyckandet hör till resan, hon försökte 
igen med en annan människosmugglare som hade bättre ”resuppläggning”. Hon åkte från 
en annan sida, den här gången var avståndet mellan Turkiet och Grekland kortare. De 
åkte två-två i en fiskebåt till andra sidan vattnet som var ”Grekland” hon vet inte vad 
platserna heter hon följde bara efter människosmugglaren, hon fick inte fråga någonting. 
Hon gick av båten vid hamnen i nattmörkret och fortsatte direkt till tågstationen och åkte 
vidare till Siena i Grekland. Hon väntade i drygt en månad tills det var dags igen för nästa 
destination, förmodligen Italien.  
 
Samma människosmugglare hjälpte henne vidare till Italien. Hon hade råd att betala en 
legal resa det vill säga att åka den stora färjan från Siena till Rom. Råd betyder mycket 
pengar eftersom det inte gick att köpa kryssningsbiljetten till Rom utan ett giltigt pass. 
Hon var tvungen att köpa ett förfalskat pass med sitt foto från människosmugglaren och 
kryssningsbiljetten kostade en hel del också. Alla flyktingarna hade inte råd med en 
likadan dyr resa som hennes, vissa åkte billigt med små fiskebåtar många drunknade i 
havet 
 
Susan kom fram till Rom efter en lång resa. Människosmugglaren planerade resten av 
resa. Hon köpte en tågbiljett och åkte vidare till Milano. Han hade sina kontakter även 
där och ordnade boende åt henne. Hon bodde hos en bekant till smugglaren och efter en 
vecka transporterade de henne i en husvagn till Nordeuropa.  
 
Susan tyckte att Rom var en vacker och stor stad men hon fick inte stanna kvar där under 
lång tid eftersom hennes resa var planerad i förväg av människosmugglaren. Hon kände 
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några flyktingar men deras pengar räckte inte till för att fortsätta och stannade kvar i 
Rom. De var inte nöjda, de fick ingen hjälp av myndigheterna och det var tufft att leva 
illegalt i en stor stad som Rom. Italien har inget bra rykte som ett ”asylland” bland 
flyktingar enligt henne, speciellt irakiska flyktingar. De flesta av flyktingarna har släkt i 
Nordeuropa och vet vilket land som är bäst för dem. Man får inte hjälp för ”familj 
återförening” i Italien. Italien är inget land för en flykting som vill leva ett bra legalt liv, 
speciellt om denne har en familj i hemlandet.   
 
Susan tycker att resan var hemsk, även om hon hade råd att åka lite bättre till skillnad mot 
andra illegala flyktingar. Hon träffade hemska människor och fick se brutala saker. 
Människan betraktas som en varelse utan känslor i smugglingsvärlden. Hon avskyr 
människosmugglarna för att de utnyttjade och lurade flyktingarna på pengar och 
behandlade dem som djur. De smugglade narkotika, vapen och de gav sig på kvinnor och 
barn.  
 
Hon ser inte på livet nu som hon gjorde innan. Hon känner ibland att hon åldrades under 
resan. ”Den var hemsk, man kände sig utlämnad och hjälplös i en hård värld” säger 
Susan.   
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6 Intervjuer som källmaterial 
 
Uppsatsen behöver en fördjupning i illegal immigration ämnet i Rom, men på grund av 
bristen på litteraturen om ämnet blev intervjuerna det enda källmaterialet som bidrog till 
mångsidigheten i uppsatsen. Intervjuerna är gjorda med två myndighetens personer som 
har en direkt daglig kontakt med illegala flyktingar i staden Rom.   
 
Intervjuerna är gjorda med Chiara Peri och Antonio Ricci. Chiara Peri arbetar i ledningen 
i Centro Astalli i Rom. Centro Astalli är en organisation för hemlösa i Italien. Föreningen 
grundades i Rom 1980 av Jeusit Reforug Service (JRS) som idag har föreningar i mer än 
50 länder. Organisationen är skapad efter Jesuit Initiativs som grundades efter andra 
världskriget och jobbar med att hjälpa hemlösa immigranter med enkla måltider, dusch 
möjligheter och permanent boende.   
 
Antonio Ricci arbetar som journalist på tidningen Statistical Dossier on Immigration. 
Tidningen ges ut årligen och den handlar om i immigrations äranden i Italien. Äranden är 
allt ifrån nationaliteten på immigranterna och immigrations placering och dess effekt i 
samhället.  
Enligt Perie de äldsta uppgifterna om antal immigranter i Italien är från 1982 där 
Migrationsverket hade mer än 5000 asylansökningar. Därefter har antal ansökningar ökat 
kraftigt. 
 
 
   Tabellen nedan visar antal inkommande immigranter till staden Rom  
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I dagens Rom bor ett stort antal immigranter som har kommit till landet både legalt och 
illegalt säger Perie. Det är svårt att säga vilken bakgrund som den största illegala gruppen 
har. Men utifrån de arbetsuppgifterna Caritas får om illegala immigranter kommer den 
största gruppen i Rom från Rumänien. Det finns tyvärr ingen exakt statistik på antalen 
men man kan bygga sin gissning på antal immigranter som söker hjälp i humana och 
religiösa organisationer som Centro Astalli 
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Aantonio Ricci säger att det är svårt att hitta exakta uppgifter om illegala immigranter 
eftersom lever illegalt i landet. 90 % av de är ”overstayers”, de stannar längre tid än vad 
den bestämda visumstiden tillåter. Flyktingarna kommer i landet genom ett turistvisum 
som är giltigt för 3 månader. De som kommer till Rom är för det mesta från Östeuropa, 
från t.ex. Rumänien och Albanien. De stannar kvar en lång period i Italien eftersom det är 
svårt att kontrollera deras ingång och utgång i landet. Bristen på samarbete mellan 
italienska, rumänska och albanska myndigheter försvårar kontrollen över dessa 
immigranter. De italienska myndigheterna försöker skapa ett samarbete med dessa länder 
för att stoppa immigrationsvågen till landet.  
 
I frågan om vad har majoriteten av de illegala immigranterna för bakgrund säger Ricci att 
under 80-talet utvecklades en ny form av ”människoslaveri” från Kina till Rom. 
Transporten av människorna arrangerades av den kinesiska maffian både från Kina och 
Italien. Rom blev mycket attraktiv som en stor stad för dessa flyktingar och de flög till 
Italien genom en planerad resa av maffian. Flyktingarna försvann i landet efter 
ankomsten och slavjobbade sedan åt vissa organisationer. Italienska myndigheter var 
tvungna att sätta upp en speciell hård kontroll för inkommande kineser på italienska 
flygplatser. Flygkontrollen minskade transporten av flyktingarna.  
 
 
Den tredje flyktingkategorin i Rom är afrikaner. Det finns en stor grupp av afrikanska 
flyktingar i Rom som kommer från Marocko, Senegal, Nigeria och Egypten. De räknas 
som de äldsta flyktingarna i Rom. På 90-talet gav de italienska myndigheterna ut en ny 
lag som legaliserade dessa flyktingar i landet. De immigrerade till Italien på 80-talet men 
flödet minskade på 90-talet. Italienska myndigheter räknar med mer ankommande 
immigranter från Rumänien efter den första januari 2007 när Rumänien går med i EU.  
 
Flyktingarna kommer till Italien genom ett lagligt turistvisum och sedan stannar de kvar 
även när visumet tar slut. Detta kategorin av illegal immigration kallas för ”Overstayers” 
det vill säga folk som bor illegalt i landet efter den bestämda visumsperioden. De flesta 
kommer till Rom från Slovenien och Frankrikes gränsområden. Majoriteten brukar stanna 
kvar i Rom eftersom de är ute efter de stora städerna där jobbmöjligheterna finns. Det 
finns även de som fortsätter till resten av Italien på jakt efter bättre jobb. Norditalien 
brukar också vara populärt bland illegala immigranter. De tar jobben inom jordbruket och 
säsongsarbete i sommarattraktionerna i Syditalien som Puglia, Calabria, Sicilia och 
Campania.  
 
De flesta immigranterna stannar kvar i Rom eftersom jobbmöjligheterna är större i stora 
städer. Om de flyttar då flyttar de till Norditalien där det finns arbete inom 
industribranschen i Milano och jordbruket i Toscana.    
 
Enligt Peri är jobbet väldigt viktigt för immigranterna för att försörja sig och de är 
beredda att arbeta med vad som helst för att kunna leva. Oftast jobbar de i 
byggbranschen, hushålls arbete, som personliga assistenter hos familjer och på 
ålderdomshusen.    
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Ricci säger att immigranterna väljer Rom för att den är en känd stad i världen genom sin 
religiösa betydelse. Rom är känt bland flyktingar som en stad där de kan leva under lång 
tid utan att bli upptäckta av italienska myndigheter. Det finns många områden i Rom där 
de kan jobba och leva illegalt. Flyktingar av samma nationalitet uppmanar varandra att 
välja Rom. De kommer till Italien på grund av ekonomiska, sociala och kulturella skäl. 
 
Både Ricci och Peri har samma uppfattning om hur gamla brukar immigranterna vara. De 
flesta som immigrerar är ensamstående män mellan 18- 40 år men på senare tid har 
många ensamstående kvinnor anlänt till Italien. Vanligen kommer de utan sina familjer 
och jobbar i hushållen. Italien har väldigt hårda regler för ”familjeåtersamling” tendensen 
och få fall lyckas ta sina familjer till Italien.   
 
”Generellt brukar flyktingarna vara unga singlar eller personer i 20 och 50 års ålder” 
säger Ricci. Det förklarar hur de klarar av det hårda levnadssättet de lever. De får ta emot 
sina familjer när de får uppehållstillståndet i Italien vilket sker väldigt sällan. Ibland är 
flyktingarna väldigt unga utan sina familjer 
 
Det finns tyvärr ingen hjälp för ny anlända immigranter i Italien. De klarar sig genom att 
hjälpa varandra eftersom de kommer in i landet genom ett organiserat samarbete och 
oftast vet de vad de ska ta vägen efter ankomsten. Det finns humanitära organisationer 
som Caritas som hjälper dem i olika frågor. Perie tillägger att det finns även andra 
organisationer som hjälper de oftast är de NGO det vill säga ”Non- Government 
Organisations” som brukar vara volontärorganisationer och ägnar sig åt humana och 
miljöfrågor.  
 
Om frågan om hur illegala immigranter bor i staden Rom så svarade Peri att de bor under 
dåliga förhållanden. De lever illegalt i landet vilket gör att de inte får någon rätt till 
boende. De räknas som opålitliga, illegala grupper av lokalbefolkningen. De vänder sig 
till svarta marknaden och bor där de får plats. Oftast brukar de bo i gamla, övergivna 
boenden utanför Rom.  
 
Enligt Ricci så finns det inga registreringsuppgifter om illegala immigranter och detta gör 
att deras adressuppgifter saknas. De arbetar i centrala och historiska områden i staden där 
jobben finns och bor i slemområden. En stor del av dem är hemlösa och bor i tågstationer 
och parker. Rom är en välbefolkad och besökt stad. Staden behöver servicejobb, oftast 
inom restauranger, städhjälp och byggbranschen.  Det finns inga industrier eller jordbruks 
arbete i Rom som i Norditalien. På de senaste åren har hushållsarbete för unga kvinnor 
ökats väldigt snabbt bland flyktingarna. Hushållsarbeten är väldigt populära eftersom 
flyktingarna lätt kan gömma sig från polisen. De unga kvinnorna bli lätt utnyttjade, 
arbetar många timmar och ofta blir de offer för sexhandel. 
 
Frågan om vad lokalbefolkningen tycker om dagens immigration i Rom så svarade Peri 
att illegala immigranter saknar kommunikationer med lokalbefolkningen och 
myndigheterna i Rom. De kontaktar inte någon myndighet av rädsla för utvisning och 
detta leder till att immigranterna inte får någon form av hjälp. Illegal immigration 
förknippas med kriminalitet och arbetslösheten i Rom. Italien har allmänt ett stort 
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problem med arbetslösheten just nu och folket anser att immigrationen försämrar 
arbetsmarknaden.   
 
Där Ricci tyckte att Rom är en stor stad och lokalbefolkningen är van vid många 
etniciteter. Lokalbefolkningen lever i lugn relation med immigranterna. Men det finns en 
stor majoritet av den italienska befolkningen som inte vill ha fler flyktingar i landet. 
Italiensk press och medier visar en negativ bild av illegala immigranter.  
 
 
Sammanfattning av Chiara Peris intervju 
 
Genom en återknytning till syftesfrågorna som utformar intervjufrågorna får författaren 
ett begripligt svar på frågorna. De största illegala immigrationsgrupperna kommer från 
Rumänien och Rom med dess servicebehov fungerar som pull-ort för dessa immigranter. 
De fortsätter att leva i staden Rom i långa perioder och lyckas att försörja sig under dåliga 
levnadsförhållanden.     
 
Majoriteten av de illegala invandrarna är unga män utan familjer. De jobbar inom service 
branschen och betjänar arbetsmarkanden i Rom. De får ingen hjälp av italienska 
myndigheter och behandlas som icke önskvärt fenomen av lokalbefolkningen. 
 
Sammanfattning av Antonio Riccis itervju 
 
Intervjuns slutsats är att den största illegala immigrationsgruppen i Rom kommer från 
Rumänien. De stannar kvar i Rom för att arbetsmöjligheterna är större i stora städer.  
Arbetsmarknaden är öppen för immigranterna i Italien. Jobben och produktionen gynnas 
av de illegala immigranterna eftersom de är billig arbetskraft. Italien räknas både som 
arbetsmarknad och inkörsporten till resten av Europa av immigranterna. Immigranterna 
vet att de kan leva och jobba illegalt utan att bli upptäckta av myndigheterna i Rom.  
 
Immigranterna kommer från fattiga länder med låg levnadsstandard. Deras hemländer 
fungerar som push-land där pull-landet är Italien.  
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7  Analys  
 
Det har förklarats i de tidigare kapitlen i uppsatsen att det saknas trovärdig statistik i 
uppsatsens ämne. Illegala flyktingar är inte registrerade hos myndigheterna i Rom. Men 
enligt vissa källor kommer de största grupperna av illegala flyktingar i staden från 
Rumänien, Kina och Filippinerna. Flyktingarna är unga, singlar och har god 
arbetsförmåga. De kommer till Italien på ett lagligt turistvisum och stannar kvar längre än 
den enligt visumet bestämda tids period. De kommer från fattiga länder och utsätts för 
hårda påfrestningar i Italien. De ovan nämnda länderna fungerar som en push-faktor där 
omständigheterna tvingar människorna att lämna sina länder. Flyktingarna väljer hellre 
att jobba och leva illegalt i ett välbeställt europeiskt land, än att återvända till sina fattiga 
ursprungsländer. Således framstår mottagarlandet Italien som ett bättre alternativ.     
 
De väljer staden Rom utifrån en pull-faktor. Rom har allt vad en Europeisk stad erbjuder 
av stora arbetsmöjligheter, även för illegala invandrare. Jobben finns alltid för en billig 
arbetskraft i en global stad som Rom.  Stadens lokalbefolkning tjänar på denna billiga 
arbetskraft och flyktingarna kan inte protestera oavsett hur de än blir behandlade.  
 
För flyktingarnas del fyller mottagarlandet alla deras krav. Pengarna som tjänas skickas 
till anhöriga i hemlandet. Pengarna blir stegvis livsavgörande och leder till ett 
beroendeförhållande för flyktingen som jobbar utomlands.  Flyktingen hamnar i det tredje 
stadiet av resan där flyktingen sitter fast mellan push - och pull-faktorerna och kan inte 
åka tillbaka till sitt hemland igen. Flyktingen blir en länk mellan fattigdomen, familjen 
och en rik värld i ständigt behov av förnyelse.  
 
Valet av destinationen för flyktingarna avgörs av dess geografiska position. Italien har en 
sårbar placering i förhållande till illegal immigration. Landet har en lång kust som lockar 
flyktingar från Afrika. Även om många försöker ta sig in legalt till Italien fortsätter 
illegala invandrare att ta sig in i landet via vattnet, vilket är ett av de farligaste sätten att 
immigrera till Europa. Italien fungerar som en yttre gräns för att ta sig in i Europa. Landet 
fungerar som ett transitland där flyktingarna kan fortsätta till andra länder.  Flyktingarna 
brukar för det mesta vara medvetna om möjligheterna när de väljer destinationen. De 
utgår från faktumet att Italiens gräns är lätt att fara igenom, de kan leva och bo illegalt i 
landet utan att upptäckas och sedan fortsätta vidare till resten av Europa om de 
misslyckas i transitlandet Italien.  
 
Medvetandet från flyktingarnas sida om att Italien har mindre bevakade gränser, 
uppmuntrar de att välja landet. Medvetandet om att de kan hitta jobb och boende spelar 
en stor roll. Flyktingar som väljer Italien är medvetna om att landet saknar 
asyllagstiftning som skulle ge stöd för flyktingar. De är även medvetna om att de kan 
deporteras direkt till sina ursprungsländer. De väljer länder som Italien för att leva 
illegalt. De lämnar sina hemländer medvetna om detta och föredrar ett tufft illegalt liv i 
ett främmande land, framför att stanna kvar i sina hemländer. Pull-faktorerna i 
mottagarlandet för en fattig flykting är för starka att stå emot.  
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Desperata flyktingar är beredda att göra allt för att både kunna överleva resan och 
fortsätta leva i mottagarlandet. I Rom ägnar flyktingarna sig åt jobb som sker under hårda 
förhållanden. De jobbar inom servicebranschen, byggbranschen och hushållen. De har 
inget arbetstillstånd och därför tvingas de jobba precis som arbetsgivaren vill. De jobbar 
för små summor pengar och har långa arbetstider. Flyktingarna håller sig med varandra 
och hjälper varandra med boende och jobb.  
  
Enligt intervjukällorna stannar de flesta immigranter som hamnar i Rom kvar i staden 
eftersom jobbmöjligheterna är större i stora städer. De betraktar Rom som en 
”hemmabas” det vill säga att de flyttar till andra städer för säsongsarbete och återkommer 
till staden efter säsongens slut.  Enligt intervju 1 och 2 föredrar flyktingarna stora städer 
för att det är lättare för en illegal immigrant att gömma sig i stora städer. Speciellt i en 
stad som Rom som är full av turister och många människor från olika etniska grupper.  
 
Rom har varit en kulturstad i flera decennier en stad som förmedlar gammalt och nytt. 
Bygger på Romerska rikets glanstid och renässansens konstskönheter. Ett geografiskt 
område som utgör en medelpunkt för många besökare från hela världen. Dagens Rom ger 
en annorlunda bild för historieintresserade besökare. En stad som har påverkats mycket 
av Italiens generella ekonomiska och demografiska effekter. En stad som går igenom en 
ny fas med en ny karaktär. Staden Rom med alla sina besökare medverkar på ett indirekt 
sätt till att bli en populär destination för immigranterna. Staden går in i en ny 
utvecklingsfas där den är en destination för dessa immigranter. Ett transitområde för att 
leva illegalt, arbeta och bo i och sedan åka vidare till resten av Europa.  
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7.1 Slutsatser  
 
Immigrationen till en stad som Rom är oundviklig och kommer därför att alltid existera. 
Italien har ett attraktivt geografiskt läge. Landet har en lång kust och på andra sidan havet 
finns många länder med stora ekonomiska problem. Dessa länders invånare kommer 
alltid att vara intresserade av att förändra sina liv och söka lyckan i rikare länder som 
Italien. Italien med en låg fertilitet och global arbetsmarknad, kommer alltid att behöva 
en stor och billig arbetskraft.   
 
Den ekonomiska skillnaden mellan hem och mottagarland är mycket lockande. Det 
geografiska avståndet är inte omöjligt att fara över. Flyktingarna är medvetna om att de 
kommer att få jobb i mottagarlandet.  Dessa flyktingar kommer i princip att fortsätta leva 
i Italien oavsett hur de behandlas. En stor del av den illegala immigrationen kommer 
genom Italien till resten av Europa, speciellt till Nordeuropa. Detta betyder att 
flyktingarna kommer att fortsätta vilja komma till Italien, även om man lyckas försvåra 
situationen för dem i landet. Immigrationsdilemmat har varit – och kommer alltid att vara 
– ett faktum. Frågan är inte längre hur immigrationen ska stoppas, utan hur den ska 
hanteras på ett förnuftigt sätt? 
 
Rom är en känd stad för dessa immigranter både genom sitt religiösa och turistiska rykte. 
Staden är mycket populär turistattraktion för turister från hela världen. Detta skapar 
många tillfälliga arbetsmöjligheter. Rom har ett geografiskt område med en lång historia 
vars minnesmärken måste bevaras och omhändertas. Turister reser från hela världen till 
Rom i längtan för att få se den gamla heliga staden. Den bild, de hemlösa och illegala 
immigranterna i staden förmedlar till sina besökare är mindre tilltalande.     
 
Italien har idag hamnat i en komplicerad situation. Dels för att landet av olika 
anledningar behöver och kommer att behöva arbetskraft. Dels för att landet saknar en 
välorganiserad flyktingpolitik. Landet har inte ansträngt sig i integrationensfrågorna inom 
immigrationspolitiken. Pressen och medierna är fientliga mot flyktingar i allmänhet i 
Italien. Lokalbefolkningen har ett skeptiskt förhållande mot flyktingarna. Detta har 
bidragit till en bristfällig kontakt mellan flyktingarna och lokalbefolkningen.   
 
Italien behöver förnya immigrationspolitiken och lösa den på ett annorlunda sätt. 
Flyktingar har hamnat i en komplicerad situation där de kan varken åka tillbaka till 
ursprungsländerna eller kunna leva ett normalt liv i mottagarlandet. En sådan situation 
skapar desperation hos dem som i sin tur leder till att kriminaliteten kommer in i bilden. 
Dessa flyktingar lämnar sina länder för att kunna arbeta och förbättra sina liv. De är 
öppna och beredda för förbättring om de blir rätt behandlad.     
 
Den illegala immigrationens problem i Rom behöver en snabb och effektiv åtgärd. 
Immigrationen i allmänhet har inte visat negativa effekter för mottagarlandets ekonomi. 
Utan tvärtom visar studierna en positiv ekonomisk utveckling i samband med 
immigrationen. Roms lokalbefolkning ser negativt på flyktingar eftersom de tror att 
flyktingarna försämrar ekonomin och bidrar till ökat kriminalitet i landet. Om 
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myndigheterna tar immigrationsproblemen på allvar och upplyser folket om dess 
fördelar, kommer många komplikationer att upphöra. Om de italienska myndigheterna 
samarbetar med lokalbefolkningen för att bearbeta immigrationsfenomenet, kommer 
staden Rom att vinna på det. Staden har under sin historiska utveckling upplevt flera 
maktskiften och förändrats mycket. Idag behöver den skyddas och bevaras för att kunna 
behålla sin historiska prägel som gör staden unik och vacker.   
 
Italien har världens minsta fertilitet och befolkningens livslängd ökar samtidigt som 
antalet nyfödda blir allt färre. Landet precis som många europeiska länder tjänar på att 
legalisera och förbättra sin invandringspolitik. Italien ger inga rättigheter till illegala 
flyktingar och har i de senaste åren direkt deporterat flyktingar till sina ursprungsländer. 
Medan landet är i stort behov av ung och frisk arbetskraft.   
 
Slutligen: vem är förloraren och vinnaren i immigrationsprocessen egentligen? 
Flyktingarna kommer till Italien och är beredda att slita för små summor pengar. De tar 
arbeten som lokalbefolkningen helst undviker. Arbetsgivaren behöver inte betala skatt på 
deras arbete och samtidigt har flyktingarna ingen rätt att protestera. Den som vinner mest 
i den här processen är mottagarlandet Italien. 
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9 Bilagor  
 

9.1  Intervjufrågor till myndigheterna i Rom 
 
 

1. Vad har majoriteten av de illegala immigranterna för bakgrund de vill säga var 
kommer de ifrån?  

2. Genom vilken väg kommer de in i landet? 
3. Hur kommer de illegala immigranterna till Rom? 
4. Var bor de i Rom? 
5. Vad jobbar de med? 
6. Stannar de kvar i Rom eller går de vidare till andra stora städer i landet? 
7. Vart åker de sedan när de flyttar från Rom? 
8. Har ni några uppgifter på hur många illegala immigranter ni har i staden Rom? 
9. Hur gamla brukar immigranterna vara? 
10. Kommer de med eller utan sina familjer? 
11. Får de hjälp från de Italienska myndigheterna när de anländer till landet? 
12. Vad tycker lokalbefolkning om dagens immigration i staden Rom? 

 
 
 
 

9.2  Intervjufrågor till en illegal immigrant 
 

1. Var bodde du innan du reste till Italien? 
2. Vem planerade din resa?  
3. Hur hittade du människosmugglaren?  
4. Hur blev du bemött i staden Rom? 
5. Hur bodde du i Rom?  
6. Varför stannade inte du kvar i Italien och sökte asyl där i stället?  
7. Vad menar du med ”ett bra asylland”? 
8. Vad tycker människor i din situation om Rom? 
9. Vad hände med dig sedan? 
10. Vad tycker du om din resa? 
11.  Tycker du att Europa var värt resan? 
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9.3 Personliga intervjun   

9.3.1 Intervju 1 
 
Centro Astalli huvudkontor i staden Rom, Italien den 5 december 2006. 
 
Giulio Cardilli har Intervjuat Chiara Peri som jobbar i ledningen på Centro Astalli i Rom, 
Italien den 5 december 2006. Centro Astalli är en förening som hjälper hemlösa och 
illegala flyktingar i Italien. Föreningen grundades i Rom 1980 av Jeusit Reforug Service 
(JRS) som idag har organisationer i mer än 50 länder i världen. Föreningen grundades 
efter andra världskriget i samband med andravärlds krigets offer.  
 
1.Vad har majoriteten av de illegala immigranterna för bakgrund, det vill säga var 
kommer de ifrån?  
 
I dagens Rom bor ett stort antal immigranter som kommer till landet både legalt och 
illegalt. Det är svårt att säga vilken bakgrund som den största illegala gruppen har men 
jag skulle nog säga från Rumänien. Vi har ingen exakt färdig statistik på antalet men man 
kan bygga sin gissning på antalet immigranter som söker hjälp hos humana och religiösa 
organisationer som Centro Astalli.  
 
 
2. Genom vilken väg kommer de in i landet? 
 
De flesta immigranter från denna kategori kommer till Rom från Slovenien och 
Frankrikes gränsområden.  
 
 
3. Hur kommer de illegala immigranterna till Rom? 
 
De kommer in i landet genom ett lagligt turistvisum och sedan stannar de kvar även när 
deras visum tar slut. Denna kategori av illegal immigration kallas för ”Overstayers ” det 
vill säga folk som bor illegalt i landet utöver den bestämda visumsperioden.  
 
4. Var bor de i Rom? 
 
Illegala immigranter bor under dåliga förhållanden. De lever illegalt i landet som gör att 
de får ingen rätt till boende. De räknas som opålitliga, illegala grupper av 
lokalbefolkningen. De vänder sig till svarta marknaden och bor där de får plats. Oftast 
brukar de bo i gamla, övergivna boenden utanför Rom.  
 
5. Vad jobbar de med? 
 
Jobbet är en viktig fakta för dessa människor och detta betyder att de är beredda att jobba 
med vad som helst för att kunna leva. Oftast arbetar de i byggbranschen, hushållen och 
som personliga assistenter hos familjer och på ålderdomshusen.    
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6. Stannar de kvar i Rom eller går de vidare till andra stora städer? 
 
Illegala immigranter håller sig med varandra och de finns mest i de stora städerna där 
jobben finns. Ibland flyttar de till Norra Italien där industri arbeten finns.  
 
7. Vart åker de sedan när de flyttar från Rom? 
 
De åker till resten av landet som Milano, Torino och Toscana. De brukar ta oregelbundna 
job inom jordbruket och säsongsarbete i sommarattraktionerna i Syditalien som Puglia, 
Calabria, Sicilia och Campania.  
 
8. Har ni några uppgifter på hur många illegala immigranter ni har i staden Rom? 
 
Illegala immigranter anmäler sig inte till myndigheterna, de kommer till landet illegalt 
och stannar illegalt. De äldsta uppgifterna om immigrationen i Italien är från 1982 där 
Migrationsverket hade mer än 5000 asylansökningar. Ansökningarna har ökat kraftigt 
därefter 113.349 ansökningar år 1986, 234841 år 1999, 258761 år 1995, 250.747 år 1998 
och 702.156 år 2002. 
 
9. Kommer de med eller utan sina familjer? 
 
De flesta som immigrerar är ensamstående män mellan 18- 50 år men på senare tid har 
många ensamstående kvinnor anlänt till Italien. Oftast kommer de utan sina familjer de 
lämnar sina familjer kvar i sina hemländer. Italien har väldigt hårda regler för 
”Familjeåtersamling” lagen. 
 
10. Får de hjälp från de Italienska myndigheterna när de anländer till landet? 
 
De får tyvärr ingen form av hjälp från myndigheterna även under tiden då de väntar på 
besluten på deras asyl äranden. De finns andra organisationer men oftast är dem NGO det 
vill säga ”Non- Government Organizeations” som är privata och volontärorganisationer.    
 
11. Vad tycker lokala befolkningen om dagens immigration i staden Rom? 
 
Illegala immigranter saknar kommunikationen med lokalbefolkningen och 
myndigheterna i Rom. De kontaktar inte någon myndighet av rädsla för utvisning och 
detta leder till att immigranterna inte får hjälp eller några rättigheter som vanliga 
medborgare. Illegal immigration förknippas med arbetslöshet i landet. Italien allmänt har 
ett stort problem med arbetslösheten just nu och lokalbefolkningen anser att 
immigrationen försämrar arbetsmarknaden.   
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9.3.2 Intervju 2 
 
Caritas huvudkontor i staden Rom, Italien den 28 december 2006. Intervjun är gjord med 
Antonio Ricci som arbetar på tidningen Statistical Dossier on Immigration och som hör 
till organisationen Caritas. Tidningen ges ut årligen och den handlar om i immigrations 
äranden i Italien. Äranden är allt ifrån nationaliteten på immigranterna och immigrations 
placeringen och dess effekt i samhället.  
 
Organisationen Caritas är utförd av den katolska kyrkan för alla som behöver socialt 
hjälp i Italien. Organisationen startades år 1971 av påven Paolo VI för att hjälpa fattiga 
och hemlösa i Italien. Idag söker många illegala immigranter hjälp hos Caritas som 
försöker att hjälpa de med lätta måltider och kläder och även med medicinskt hjälp i 
bland.    
  
 

1. Vad har majoriteten av de illegala immigranterna för bakgrund de vill säga var 
kommer de ifrån?  

 
Jag har inget exakt svar eftersom de flesta illegala immigranter lever illegalt och är inte 
registrerad hos myndigheterna. Majoriteten kommer från Östeuropa från tex. Rumänien 
och Albanien och kallas för ”overstayers”. De stannar under lång tid i Italien eftersom det 
är svårt att kontrollera deras ingång och utgång i landet. Det finns tyvärr inget samarbete 
mellan italienska, rumäniska och albanska myndigheter. Italienska myndigheter försöker 
skapa ett samarbete med dessa länder för att stoppa Immigrationsvågen till Italien.   
 
Under 80-talet utvecklades en ny form ”människoslaveri” från Kina till Rom. 
Transporten av människorna arrangerades av den kinesiska Maffian både från Kina och 
Italien. Rom blev mycket attraktiv som en stor stad för dessa flyktingar och de flög till 
Italien genom en planerad resa av Maffian. Flyktingarna försvann i landet och 
slavjobbade åt vissa organisationer. Italienska myndigheter var tvungna att sätta upp en 
speciell hård kontroll för inkommande kineser på italienska flygplatser. Flygkontrollen 
minskade transporten av flyktingarna.  
 
Den tredje flyktingskategorien i Rom är afrikaner. Det finns en stor grupp av afrikanska 
flyktingar i Rom som kommer från Marocko, Senegal, Nigeria och Egypten. De räkans 
som de äldsta flyktingarna i Rom. På 90-talet de italienska myndigheterna gav ut en ny 
lag som legaliserade de i landet. De immigrerade till Italien på 80-talet men flödet 
minskade på 90-talet. Flyktingarna kommer till Italien på grund av ekonomiska, sociala 
och kulturella motiver.  
 
Slutligen kan vi säga att den största illegala gruppen i Rom kommer från Rumänien. Efter 
den första januari kommer Rumänien att gå med i EU och detta kommer att öka 
immigrationen till Italien.  
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2. Genom vilken väg kommer de in i landet? 
 
De kommer till Italien lagligt med ett turistvisum som är giltig för 3 månader. 90 % av 
Roms illegala immigranter är ”overstayers”, de stannar längre än den bestämda tiden. 
 

3. Varför väljer de just Rom 
 
 
Rom är en känd stad i världen genom sin religiösa betydelse och för att vara ett religion 
centrum. Rom är känd bland flyktingarna som en europeisk stad där de kan leva länga 
utan att bli upptäckt av italienska myndigheter. Det finns många områden i Rom där de 
kan bo och försörja sig illegalt. Flyktingarna uppmanar varandra att välja Rom illegala 
immigranter håller sig till varandra.  
 

4. Var bor de i Rom? 
 
Inte lätt att säga de bor över allt i staden. De finns inga registreringsuppgifter om illegala 
immigranter och detta gör att vi saknar uppgifterna om var de bor och jobbar. De arbetar i 
centrala och historiska områden i staden där jobben finns mest och bor i slumområden. 
En stor del av dem är tyvärr hemlösa och sover i tågstationer och parker.  
 

5. Vad jobbar de med? 
 
De kan inte jobba legalt de jobbar i svarta markanden. Rom är en väl befolkad och besökt 
stad. Staden behöver servicejobb, som restauranger och städhjälp eller byggbranschen 
däremot finns ingen industri eller jordbruksarbete i Rom som i Norditalien. På de senaste 
åren har hushållsarbete för unga kvinnor ökats väldigt snabbt bland flyktingarna. 
Hushållsarbeten är väldigt populärt eftersom flyktingarna kan lätt gömma sig från polisen 
i hushållen. De unga kvinnorna bli lätt utnyttjade och arbetar nästan 24 timmar om 
dygnet och oftast blir de offer för sexhandeln. 
 

6. Stannar immigranterna kvar i Rom eller går de vidare till andra stora städer i 
landet? 

 
De flesta stannar kvar i Rom eftersom jobbmöjligheterna är större i stora städer. 
 

7. Var åker de sedan när de flyttar från Rom? 
 
De flyttar till Norditalien där det finns arbete inom industribranschen i som Milano och 
jordbruket i Toscana.    
 
 

8. Hur gamla brukar de vara? 
 
Generellt brukar flyktingarna vara unga och singlar och mellan 20 och 50 år. Det 
förklarar hur de klarar av det hårda livet de lever i Rom. De måsta vara unga och friska 
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för kunna jobba hårt och stå ut de hårda förhållandena. Ibland kommer flyktingarna 
väldigt unga utan sina familjer. 
 

9. Kommer de med eller utan sina familjer? 
 
För det mesta kommer de ensamma utan familjer. De får ta sina familjer till landet när de 
får uppehållstillståndet.  
 
 

10. Får de hjälp från de Italienska myndigheterna när de anländer till landet? 
 
Det finns tyvärr ingen hjälp de klarar sig genom att hjälpa varandra eftersom de kommer 
in i landet genom ett organiserat samarbete och oftast vet de vad ska ta vägen 
efterankomsten. Det finns humana organisationer som Caritas som hjälper dem i olika 
frågor. 
 

11. Vad tycker lokalbefolkningen om dagens immigration i staden Rom? 
 
Rom är en stor stad och lokalbefolkningen är vana vid många etniciteter. 
Lokalbefolkningen lever i lugn relation med immigranterna. Det finns en majoritet av den 
italienska befolkningen som inte vill ha fler flyktingar i landet. Italiensk press och medier 
visar en negativ bild av illegal immigrationen.  
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9.3.3  Intervju 3 

 
Stockholm fredag den 15 december 2006  
 
Jag har intervjuat en kurdisk kvinna som heter Susan Gafor, och är 35 år. Hon kommer 
från Irakiska-Kurdistan och bor i Sverige idag. Hon bestämde sig för drygt 7 år sedan att 
flytta från staden Arbil i norra Irak till Europa. Hon smugglades till Sverige genom 
många europeiska länder bland annat Italien. 
 
1. Var bodde du innan du reste till Italien? 
 
Jag bodde i Arbil med min familj och hade sedan många år tillbaka en syster som bor i 
Norge. Min pappa blev svår sjuk och vi hade ingen storebror som kunde försörja oss. Jag 
var äldst i familjen och jobbade som sjuksköterska i ett sjukhus i Arbil. Jag trivdes på 
mitt jobb och med min familj men det jag tjänade räckte inte till för att försörja 6 
familjmedlemmar. Jag tänkte ganska mycket innan jag bestämde mig att flytta, man vet 
trots allt att resan är farlig och kan ta flera år ibland men jag hade inget val. Livet blev 
bara värre med tiden. Min syster, som bor i Norge, hade inte råd med att försörja oss alla 
i familjen hon har sin egen familj att tänka på.  
 
Den oroliga situationen i hemlandet gjorde också att jag bestämde mig för att flytta till 
min syster. Jag hade ständigt kontakt med min syster och bad henne om hjälp för att 
komma ut från Arbil.  
 
2. Vem planerade din resa?  
 
Det hela började när jag bestämde mig att resa jag kontaktade min syster i Norge och hon 
skickade pengar till mig för att ordna visum till Turkiet. Hon betalade hela min resa till 
Europa. Jag fick turistvisum till Turkiet och åkte sedan med min systers man. Vi tog oss 
till Istanbul och bodde där i en lägenhet. Det första man gör när man kommer fram är att 
söka en människosmugglare som kan ta oss vidare till Europa. 
 
3. Hur hittade ni människosmugglaren? 
 
Det är inte svårt att hitta en! Snarare är det de som hittar oss. De vistas i de områden där 
vi, det vill säga vi flyktingar, brukar bo. Vi blev lurade flera gånger av 
människosmugglarna de får pengar av oss för att ta oss till Grekland de tar pengarna och 
försvinner. Vi fick lära oss att man måste vara försiktig efter ett tag. 
Människosmugglarna säger aldrig nej till att smuggla en flykting. Har du inte råd för att 
betala resan erbjuder de dig en tjänstutbytte. De utnyttjar flyktingarna sexuellt eller 
uppmuntrar de att smuggla narkotika.  
 
4. Vad hände sedan? 
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Vi blev kvar i Istanbul i 3 månader. Min systers man tröttnade till slutet och åkte tillbaka 
till Arbil. Jag stannade kvar tills det var dags att smugglas över havet till Grekland.  
 
Första försöket misslyckades vi smugglades i en liten båt vi var 6 personer i en fiskebåt 
mitt i natten men sjöpolisen upptäckte oss. Människosmugglaren vände båten tillbaka till 
en ö släppte av oss och åkte vidare själv. De var hemskt jag hörde andra ombord säga att 
han smugglade narkotika också och han var rädd att bli upptäckt. Vi tog oss tillbaka till 
Istanbul (som tur var ön nära Istanbul) annars vet inte jag vad som skulle hända med oss.  
 
Misslyckandet hör till resan, jag försökte igen med en annan människosmugglare som 
hade bättre ”rese uppläggning”. Vi åkte från en annan sida den här gången, avståndet var 
kortare. Vi åkte två-två i en fiskebåt till andra sidan vattnet som var Grekland jag vet inte 
vad platserna heter vi följer bara efter människosmugglaren. Vi gick av och fortsatt direkt 
till tåg stationen och åkte till Siena i Grekland.  Där bodde jag i en lägenhet i en månad 
med andra inneboende. Vi gjorde inte så mycket under den tiden vi försökte undvika 
polisen och offentliga platser.    
 
5. Genom vilken väg kom du in Italien? 
 
De var samma människosmugglare som hjälpte mig vidare till Italien. Jag hade råd att 
betala en legal resa det vill säga att åka den stora färjan från Siena till Rom. Råd betyder 
mycket pengar eftersom man måste ha ett pass när man köper biljetten till Italien. Jag 
köpte ett förfalskat pass med mitt foto på och biljetten kostade en del också. Alla 
flyktingar inte hade råd med en likadan dyr resa, vissa åkte billigt med små fiskebåtar, 
men alla visste hur farlig resan är. Många drunknade i havet. 
 
7. Hur blev du bemött i staden Rom? 
 
Jag kom fram till Rom efter en lång resa.  Jag kände ingen i Rom men jag visste vad jag 
skulle göra. Människosmugglaren talde om för mig vad jag skulle göra jag köpte en tåg 
biljett och åkte till Milano. Han hade sina kontakter även där jag bodde hos en bekant till 
smugglaren och efter en vecka transporterade de mig i en husvagn till Nordeuropa. 
 
8. Vad tycker människor i din situation om Rom? 
 
Jag tyckte själv att Rom var en vacker och stor stad man jag fick inte stanna kvar där 
länge eftersom min resa var planerad i förväg av människosmugglaren. Jag känner några 
men deras pengar räckte inte till för att fortsätta och stannade kvar i Rom. De var inte 
glada alls efteråt. De fick ingen hjälp av myndigheterna och det var tufft att leva illegalt i 
en stor stad som Rom.  
 
9. Var för stannade inte du kvar i Italien och sökte asyl där i stället?  
 
Italien har inget bra rykte som ett ”asylland” bland flyktingar, speciellt irakiska 
flyktingar. De flesta av oss har släkt i Nordeuropa och vet vilket land är bäst för 
flyktingar.  
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10. Vad menar du med ett bra “asylland”? 
 
Jag menar ett land som Sverige till exempel, landet respekterar mänskligbrättigheter och 
hjälper flyktingar för att gå vidare i livet efter de hårda omständigheterna vi har haft 
innan. Man får inte hjälp för familjeåtersamling i Italien. Italien inget land för en flykting 
som vill leva ett bra legalt liv, speciellt om denne har en familj i hemlandet.  
 
11. Vad tycker du om din resa? 
 
Jag tycker att den var en hemsk resa även om jag hade råd att åka lite bättre till skillnad 
mot andra flyktingar. Jag träffade hemska människor och fick se omänskliga saker. 
Människan betraktas som en varelse utan känslor i smugglingsvärlden. Jag kan tillägga 
att jag avskyr människosmugglarna de utnyttjade och lurade oss på pengar och 
behandlade oss som djur. De smugglade droger och de utnyttjade kvinnor och barn.  
 
 
12. Tycker du att Europa var värt resan? 
 
Nej det tycker jag inte? Jag ser inte på livet nu som jag gjorde innan. Jag känner ibland 
att jag åldrades under resan. Den var hemsk, jag kände mig så hjälplös när jag fick se hur 
människor kan vara grymma. Jag har tyvärr tappat en del av mitt förtroende till 
människor och jag är mycket mer misstänksam mot dem än vad jag var förut.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 


