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Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της ιταλικής κυβέρνησης για απέλαση των περίπου
500.000 παράτυπων μεταναστών που ζουν στη χώρα, τελευταία στατιστικά στοιχεία
δείχνουν ότι οι υποσχέσεις δεν εκπληρώνονται.
Παράτις προεκλογικές δεσμεύσεις της ιταλικής κυβέρνησης για απέλαση των περίπου 500.000
προσφύγων που βρίσκονται παράτυπα στην Ιταλία, τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι
υποσχέσεις δεν εκπληρώνονται. Πέρυσι στον προεκλογικό αγώνα ο πρόεδρος της Λέγκα και
μετέπειτα υπ. Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι τόνιζε: "Θέλω να γεμίσω αεροπλάνα για να επιστρέψουν
εκατοντάδες χιλιάδες εκεί απ΄ όπου ήρθαν. Υπερβολικά πολλοί από αυτούς τριγυρνάνε στο
Μιλάνο και στη Ρώμη. Δεν το αντέχω πλέον".
Έναχρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο
Σαλβίνι δεν έχει να παρουσιάσει προόδους ως προς τις απελάσεις σε σύγκριση με τον προκάτοχό
του Μάρκο Μινίτι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιταλικού υπ.
Εσωτερικών από τις αρχές του χρόνου μέχρι τις 5 Μαΐου απελάθηκαν 2.179 πρόσφυγες και

μετανάστες και 122 επέστεψαν οικειοθελώς στις πατρίδες τους. Κατά μέσο όρο δηλαδή η Ρώμη
απελαύνει από τις αρχές του χρόνου 19 πρόσφυγες τη μέρα, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση 20.
Κριτική στον Σαλβίνι από τα Πέντε Αστέρια
Οιλιγοστές απελάσεις προκαλούν τη δυσαρέσκεια των Πέντε Αστεριών του κυβερνητικού εταίρου
της Λέγκα. Ο υπ. Συγκοινωνιών Ντανίλο Τονινέλι δήλωσε: "Αυτό που πρέπει να επιταχυνθεί είναι
η διαδικασία των απελάσεων. Τους επόμενους μήνες αναμένουμε από τον υπ. Εσωτερικών
βελτιώσεις σε αυτό τον τομέα".
Έναςσημαντικός λόγος για τις καθυστερήσεις είναι, μεταξύ άλλων, η άρνηση της Τυνησίας να
επισπεύσει την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων για την επιστροφή της πλειονότητας των
παράτυπων προσφύγων που είναι Τυνήσιοι. Η σχετική παράκληση του Ματέο Σαλβίνι μόλις
ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Εσωτερικών απορρίφθηκε από τον Τυνήσιο ομόλογό του.
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