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POLÈMICA a itàlia

INICIATIVA

Un ministre italià anima els
sense papers a treballar gratis

Alemanya
aprova el
peatge als
estrangers

AFP / LAPHOT JJ MASSEY

La iniciativa del
titular de l’Interior
suscita dures
crítiques de l’oposició

El Parlament alemany va adoptar ahir el polèmic projecte de llei
del peatge automobilístic, que
penalitza els usuaris estrangers
i que és rebutjat tant per Brussel·
les com pels països veïns. El Bundesrat, la Cambra alta del Parlament, va donar llum verda al text
validat pel Bundestag, la Cambra baixa, que preveu instaurar
durant l’any 2016 a les autopistes i les carreteres nacionals alemanyes un impost anual amb un
cost, definit per l’edat del cotxe,
la cilindrada del motor i criteris
mediambientals, que pot arribar
a 130 euros.
El projecte era el cavall de batalla de la Unió Socialcristiana
(CSU), el partit agermanat amb la
Unió Cristianodemòcrata d’Angela Merkel i membre de la coa-

El Govern justifica
la proposta i diu
que ajuda a integrar
els immigrants
ROSSEND DOMÈNECH
ROMA

L’

oposició va reaccionar
ahir amb duresa a la proposta del ministre de
l’Interior italià, Angelino Alfano, que va demanar a les autoritats regionals que posin en pràctica la normativa que permet treballar de forma gratuïta en tasques
socials els immigrants que estan a
l’espera d’una resposta a la seva petició d’asil. «En lloc de tenir-los allà
(als centres d’acollida), sense fer
res», va dir Alfano. Les crítiques li
han plogut de tots costats, de la dreta i de l’esquerra, que l’han acusat
d’«esclavista» i «explotador», encara
que també ha rebut suports.
La normativa convida els sense
papers a fer treballs comunitaris,
com assistir avis, cuidar jardins o
netejar boscos, i estableix que aquestes tasques siguin d’adhesió voluntària, gratuïtes, perquè no es produeixi explotació de mà d’obra. També inclouria una assegurança per
als sense papers, l’únic cost a càrrec
dels ens locals. El Govern compensa
cada municipi amb 45 euros per immigrant i dia.
Un dels més crítics amb Alfano
va ser, paradoxalment, Matteo Salvini, líder de la xenòfoba Lliga del
Nord, que va acusar Alfano de «traficant de persones i esclavista», malgrat que sempre es queixa del cost
que suposa per al Govern mantenir
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33 Militars britànics ajuden una dona rescatada davant les costes del sud d’Itàlia.

Una fragata
alemanya rescata
200 persones
33 Una fragata de la Marina ale-

manya va rescatar ahir 200 immigrants que navegaven en una embarcació de fusta a uns 250 quilòmetres al sud de l’illa italiana de
Lampedusa.

«persones que no fan res», en al·lusió
als 85.000 immigrants indocumentats que hi ha a Itàlia.
L’Associació Sindical Catòlica
(ACLI), pel seu costat, va dir que espera que la proposta es tracti d’«una
broma del ministre, perquè no es
pot saltar les normes laborals», mentre que pel cap dels diputats de l’extrema esquerra (SEL) Alfano «a més
de perdre la decència, ha perdut la
humanitat»
/ El ministre va lamentar que les crítiques «no hagin
tingut en compte el contingut de
l’ordenança d’Interior». «Millor que
treballin, en lloc de tenir-los allà
sense fer res», va dir. Mario Moncone, responsable d’Interior per a llibertats civils i immigració , va expliUTILITAT PÚBLICA

33 El vaixell alemany, de nom Hes-

sen, va començar les feines de vigilància d’aquesta part del Mediterrani, entre la costa de Líbia i
Itàlia, dimarts passat al matí juntament amb un altre vaixell també
alemany, el Berlín.

car que «implicar els immigrants en
activitats voluntàries d’utilitat pública ajuda a la seva integració, evitant un clima de contraposició en
contra seva».
Tesi que recolza Gianni Torrenti, responsable de 30 projectes de
treball voluntari d’immigrants a la
regió Friuli-Venezia Giulia: «Hem
constatat que han millorat les condicions dels immigrants i la seva relació amb la població».
Per monsenyor Giancarlo Perego, responsable de l’oenagé Migrants de Càritas, la mesura «no té
res a veure amb l’esclavisme, ja que
no es tracta d’una obligació, sinó
d’una manera que ells senten per
correspondre a la vivenda, el menjar i l’assistència sanitària que els
ofereix l’Estat». H

La mesura era una
promesa electoral
dels socis de Merkel
lició en el poder. La Unió Socialcristiana havia temptat els seus
votants amb la introducció d’un
peatge als estrangers, una promesa popular ja que molts bavaresos han de pagar per utilitzar les
autopistes d’Àustria i els països
veïns.
Com que un peatge aplicable
només als estrangers contravindria les regles europees, el projecte que ha acabat tirant endavant
és un impost anual per a tothom.
Per garantir que siguin només els
estrangers els que paguin, la taxa és per a tots però als alemanys
se’ls eximeix de pagar per evitar
la doble imposició. Els estrangers
hauran de pagar 5, 10 o 15 euros
per un període de 10 dies. I de 16
a 30 euros per un període de dos
mesos. H

