Moștenirea culturală și
istorică a minorităților din
Italia
Italia, un mozaic de oameni.
Minoritățile italiene în istorie până astăzi

Principalele minorități istorice
Italia a fost întotdeauna un mozaic de popoare,
asimilate treptat. Cele 12 grupuri etnicolingvistice actuale (în total, aproximativ 300 de
mii de persoane) beneficiază de legi care
protejează bilingvismul, obiceiurile și riturile.
Unele zone au autonomie administrativă
locală/regională (Valle d’Aosta, Trentino A.Adige,
Friuli V. Giulia, Sicilia, Sardinia). Membrii lor au
fost întotdeauna cetățeni activi, prezenți în
toate fațetele diferite: de la muncă la artă, de la
politică la administrarea afacerilor publice etc.

Harta răspândirii minorităților istorice

Minorități istorice din nordul Italiei de la vest la est
⚫

⚫

⚫

Regiunea Valle d’Aosta: vorbitoare de limbă
franceză
Regiunea Trentino A. Adige, Tirolul de Sud:
vorbitoare de limbă germană
Regiunea Friuli V. Giulia: sloveni

Aceste grupuri împărtășesc limba, tradiția și cultura cu
populațiile de peste graniță (respectiv: Franța, Austria,
Elveția, Slovenia).

• Rochii tradiționale și Festivalul minorităților istorice din nordul Italiei

Minorități istorice din centrul și sudul Italiei
⚫
⚫
⚫

Regiunea Molise și Puglia: croați.
Regiunea Siicilia și Calabria: Arbresh - Albanzezi
Regiunea Calabria și Puglia de Sud (Salento): Greci

Ultimele două grupuri sunt interesante: primul s-a stabilit în secolul al XVI-lea,
după cucerirea Albaniei de către otomani, iar al doilea poate o rămășiță a coloniile
antice din Magna Graecia sau a stăpânirii bizantine în Salento, Puglia de Sud și
Calabria. Ambele grupuri au transmis limba, obiceiuri, cântece de un farmec
apreciabil. În final, insula din Sardinia, a cărei diversitate este datorată izolării de
secole a favorizat autonomia ei culturală.

• Personalități ale minorităților istorice italiene

• Personalități ale minorităților italiene

Minoritățile actuale (imigranți)
Numere:

5,035, 643
900,000
600,000

Geographic Diistribution of Immigrants

(8,5% din întreaga populație)
(cetățeni)
(non-cetățeni)

Cele mai mari comunități: țări de origine și prezențe în Italia

Fenomenul imigrației pe scurt
Deși încă din anii 60-70 au sosit
grupuri foarte mici (din Somalia,
Eritreea, Maroc, China), adevăratul
fenomen al imigrației este destul
de recent: până la sfârșitul anilor
'80 ai secolului trecut, prezența
imigranților s-a limitat la un câteva
mii de oameni, adesea muncitori
sezonieri și cu așezări rare, în
special din Filipine, Insulele Capului
Verde și America Latină. Ca urmare
a războaielor, pogromurilor și
sărăciei tot mai mari, din anii 90
coastele italiene au devenit locul
de debarcare pentru milioane de
oameni în căutarea viitorului.

Este suficient să ne
amintim de sosirea la Bari
(Puglia) a navei Vlora care
a debarcat peste 20 de mii
de albanezi într-o singură
zi. (1991). De atunci
milioane de oameni din
Asia, Africa, Europa de Est
au debarcat în Sicilia,
Sardinia, Calabria sau au
ajuns pe uscat, mulți
dintre ei au continuat
călătoria, alții au rămas în
Italia, dând viață noilor
noastre minorități. Și ei
continuă să vină.

Cand au ajuns? Cronologie: primele fluxuri ale diferitelor comunități
60s
Somalia
Eritrea
Jewish from
Libia

70s
China
Morocco
Argentina

80s
Philippines
Capo Verde Isl.
Brasile
Peru
Equador
India

90s
Poland
Moldova
Albania
Romania
Bulgaria
Ukraine
North Macedonia
Pakistan
Afghanistan
Tunisia
Nigeria

2000s
Egypt
Bangladesh
Sri Lanka
Syria
Senegal
Ivory Coast
Ghana
Congo
Camerun
Mali
Benin

Unde locuiesc, unde lucrează, cum se integrează
Distribuția lor în Italia este maximă în
orașele mari (Roma, Milano, Torino)
dar este mai degrabă răspândită pe
întreg teritoriul. Prezența lor fizică
depinde de oportunitățile de
angajare, precum și de contactele și
reuniunile cu familiile și prietenii.
Principalele sectoare de activitate
sunt:
industria prelucrătoare,
constructie,
agricultură,
Comert cu amanuntul,
catering si bar,
servicii pentru familie și persoane,
servicii logistice,
livrare.

După cum se poate observa,
majoritatea străinilor rezidenți sunt
destul de tineri: acest lucru este
corelat cu o contribuție substanțială la
economia italiană în multe sectoare:
De fapt, trebuie să considerăm că
imigranții nu sunt doar o resursă
pentru economie, ci sunt un element.
de revitalizare a societatii. Într-o țară
cu una dintre cele mai mari rate de
îmbătrânire a populației din Europa (în
2020: 179,3 la 100 de tineri) și o rată
scăzută a natalității (1,27 pe femeie),
contribuția lor economică este vitală.

Mai mult: imigranții nu sunt doar o
resursă pentru economie, ci sunt un
element de revitalizare a societății.
Aceeași energie folosită în muncă o
găsim în nevoia de relații care să
caracterizeze mereu diferitele grupuri:
angajamentul pe care numeroasele
asociații culturale promovate de
imigranți își asumă nu doar să păstreze
și să transmită limba și obiceiurile, ci și
să colaboreze cu organismele, instituțiile
italiene. , organizații care activează în
domeniul interculturalității și al
cunoașterii reciproce. De asemenea,
foarte active sunt companiile și
grupurile muzicale, în special africane și
asiatice, în timp ce departamentul de
catering este unul dintre cele mai
populare puncte de agregare mixte
italo-străine. Și, de asemenea, sport.

Foto 1. Scoala primara (Modena)

Foto 2. Asociația Multiculturală (Trento)
Foto 3. Piazza Vittorio Orchestra multiculturală (Roma)

Concentrați-vă pe cele 4 mari comunități de imigranți
ROMÂNI

Cu aproximativ 1.200.000 de membri, românii
sunt cea mai importantă comunitate. Fluxurile
lor au început din 1989 (regimul lui Ceaușescu a
fost răsturnat) și s-au intensificat începând cu
anii 2002-2007 ca urmare a intrării României în
UE, care le-a permis libera circulație. Sunt foarte
bine integrați, investesc în educația copiilor lor și
încearcă să le îmbunătățească condițiile de
muncă, creând adesea mici întreprinderi
familiale artizanale în construcții, instalații
sanitare, curățenie, transport, fierari etc.).
Femeile sunt foarte active în sectorul serviciilor
personale pentru a crește venitul familiei atât în
Italia, cât și în România. Femeile au fost și sunt în
continuare adevărata forță motrice a integrării.

ALBANEZI

Prietenul meu Arber, student la medicină și voluntar
într-o asociație de ajutor pentru tinerii migranți.

Sunt a doua comunitate ca mărime din Italia
(421.501 membri), au migrat în masă din 1991,
după căderea regimului Hoxa, în 1994 din
cauza războiului din Kosovo și în 1997 în urma
crizei economice. Cu toate acestea, ne amintim
că prezența albaneză în Italia este seculară de
la primul Arbresh antic până în secolul al XVIlea. Aceste enclave i-au întâmpinat și ajutat pe
albanezii sosiți în secolul al XX-lea și au facilitat
integrarea acestora. Mai calificați decât alte
grupuri etnice, albanezii sunt angajați în
industrie, în sectorul hotelier și alimentar, în
comerț și mult mai puțin în servicii. Integrarea
lor socială poate fi mărturisită prin două
elemente: rata mare de sindicalizare și
prezența ridicată în sistemul de învățământ la
toate nivelurile.

MAROCANI

Foto 1. Hammam marocan (Roma)
Foto 2. Întâlnirea femeilor marocane despre politică
(Parma)

Este unul dintre popoarele cu o lungă istorie de
emigrare: dacă în anii 70 cei mai săraci și
bătrâni au emigrat singuri, practicanți vânzători
ambulanți, din anii 80 până în anii 2000 s-a
înregistrat o creștere a calității prezențelor mai tineri și mai mult. educat – nu rareori
însoțit de familii. Marocanii s-au arătat pregătiți
să intre în agricultură, construcții, industrie
mică, servicii de curățenie, distribuitori de
benzină și comerț. De asemenea, a fost vorba
despre un număr de studenți care și-au găsit un
debuș în universitățile italiene și au contribuit
la ridicarea nivelului cultural al comunității
marocane, acționând ca mediatori, educatori și
asistenți sociali. În zilele noastre, marocanii
sunt ceva mai mult de 400.000, sunt bine
integrați: punctul lor forte este sectorul
comercial în care își demonstrează abilitățile.

CHINEZI

Foto 1. O stradă din Chinatown (Milano)
Foto 2. Femei costumate pentru Anul Nou
Chinezesc

Doar 402 persoane s-au înscris în 1975 care
desfășoară activități itinerante, restaurant și
spălătorie. Fluxul real începe din anii 80 până în anii
2000, datorită liberalizării adoptate în țara de origine
care depopulează mediul rural și creează tensiuni
puternice pe piața muncii. Bazându-se pe familiile
deja prezente în Italia, noii veniți își extind și
perfecționează afacerea de restaurante, se stabilesc
în sectoarele import-export, textile și marochinărie
și, mai ales, creează un nou mod dinamic de afaceri,
tot datorită unui tânăr foarte tânăr. şi componenta
demografică educată. Astăzi, sunt puțin sub 300.000.
Actuala a treia generație de italo-chinezi are o
diplomă și sunt pe deplin integrate și asemănătoare
cu colegii lor italieni, cu care împărtășesc gusturi și
comportamente. Prin urmare, succesul chinez nu
este doar economic, ci și relațional. Nașterea
cartierelor chinezești în marile orașe, departe de a fi
o ancoră în trecut, sunt puntea relațională între
tradiții și evenimente actuale, între folclor și
interculturalitate.

În sfârșit, câteva personalități printre noii italieni
Nu doar în sport, ci și în artă, politică

Vă mulțumim pentru atenție!

