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Extracomunitari i clandestini
Elementy obrazu imigrantów 

we włoskich mediach i społeczeństwie

Analiza problematyki wielokulturowości we Włoszech nasuwa szereg pytań, 
z których wiele pozostaje wciąż bez jednoznacznej odpowiedzi: Jakie jest nastawienie 
społeczeństwa włoskiego wobec innych kultur i narodowości? Jaka jest dominująca 
postawa Włochów w stosunku do cudzoziemców - nie do turystów, przyjeżdżają
cych podziwiać uroki Italii i wydawać tam swoje pieniądze, ale do imigrantów poszu
kujących we Włoszech lepszych warunków życia? Fenomen migracji w kontekście 
Włoch nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia i staje się coraz bardziej 
widoczny. Społeczeństwo włoskie ma na co dzień do czynienia z „obcymi”, „innymi”, 
ludźmi przynależącymi do różnych kręgów kulturowych. Czy można powiedzieć, że 
Włosi są narodem otwartym, chętnie przyjmującym elementy innych kultur, zainte
resowanym międzykulturowym kontaktem na różnych płaszczyznach, także w co
dziennym życiu? W środowiskach akademicko-naukowych, w obszarze działalno
ści organizacji pozarządowych czy w mediach, od lat toczy się dyskusja na temat 
Włochów jako społeczeństwa wielokulturowego czy międzykulturowego. Podmioty 
odpowiedzialne za politykę społeczną i migracyjną, procesy integracji, sytuację na 
rynku pracy czy rozwój w dziedzinie kultury we Włoszech stają przed problemem 
kulturowej różnorodności. Za powszechny wizerunek imigranta (a co za tym idzie 
jego szanse na efektywną integrację we włoskim społeczeństwie) w ogromnym stop
niu odpowiedzialne są media1. 

1 Na stronie projektu Mistermedia (Minorities Stereotypes on Media) poświęconemu obra
zowi medialnemu różnych mniejszości we Włoszech, można znaleźć bieżące informacje na temat 
projektów badawczych, seminariów, warsztatów związanych m. in. z sytuacją imigrantów i uchodź
ców we Włoszech oraz ich wizerunkiem w mediach i społeczeństwie. Jest także dostępne archi
wum włoskich materiałów prasowych dotyczących różnych rodzajów mniejszości (etnicznych, 
językowych, religijnych, seksualnych); zob. http: //www. mistermedia. org, 13 IV 2013. 

http://www.mistermedia.org
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Konstruowanie obrazu „innego” a problemy dziennikarskiej 
deontologii we Włoszech

Problem obrazu imigrantów konstruowanego i rozprzestrzenianego przez media 
wiąże się bezpośrednio z kwestią dziennikarskiej deontologii2, czyli pewnego zesta
wu reguł etycznych stanowiących odniesienie dla pracy dziennikarza we Włoszech. 
Jest to zjawisko warte analizy z punktu widzenia modelu komunikacji społecznej 
promowanego przez środki masowego przekazu. Jeden z ciekawszych projektów ba
dających medialny wizerunek „innych etnicznych” we Włoszech przeprowadzono 
w 2009 roku na Wydziale Nauk o Komunikacji Uniwersytetu Rzymskiego La Sapien- 
za3. Zrealizowana przez włoskich specjalistów wielopoziomowa analiza treści przeka
zów medialnych miała na celu rekonstrukcję powszechnego wizerunku medialnego 
imigrantów oraz osób ubiegających się o azyl we Włoszech. Zwrócono szczególną 
uwagę na powiązanie tego wizerunku z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa 
(sicurezza sociale)4 oraz kroniką kryminalną (cronaca nera), czyli z wiadomościami 
dotyczącymi różnego rodzaju nieszczęśliwych wypadków, wykroczeń, tajemniczych 
niewyjaśnionych zdarzeń etc. Rezultaty badań pokazały, że łączenie informacji na 
temat imigrantów z tymi dwoma kategoriami tematycznymi było częstą praktyką. Do 
podobnych wniosków, potwierdzających tę hipotezę, doszedł również Marcello Ma- 
neri5. W swojej pracy wykazał, że dyskurs medialny dotyczący imigrantów wpisuje 
się w ramy wyznaczane przez trzy główne elementy (słowa klucze): inwazja, terro
ryzm islamski i bezpieczeństwo6. Jak twierdzi Maneri, informacje dotyczące imigracji 

2 Deontologia (gr. déon - to, co niezbędne, właściwe; obowiązek; logos - mowa, słowo) - 
to w najogólniejszym sensie nauka o powinnościach i obowiązkach. Termin ten stosuje się m.in. 
w odniesieniu do statutów i przyjętych zwyczajów w różnych zawodach (kodeksy lekarskie, praw
nicze, dziennikarskie). Na temat deontologii dziennikarskiej zob. C-J. Bertrand, Deontologia me
diów, tłum. T. Szymański, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2007.

3 Ricerca nazionale su immigrazione e asilo nei media italiani, La Sapienza, Roma 2010, 
[on-line] http://www.slideshare.net/fullscreen/mbinotto/sintesi-ricerca-immigrazione-e-asilo-sui- 
media-sapienza-v30/l, 13 IV 2013. Badania były finansowane przez włoskie Ministerstwo Solidar
ności Społecznej. Metodologia badań: analiza treści, analiza tekstualno-leksykalna; okres badań: 
każdy pierwszy tydzień miesiąca od stycznia do czerwca 2008 roku; próba badawcza: 7 typów wie
czornych wiadomości telewizyjnych nadawanych w różnych stacjach (Tgl, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, 
Studio Aperto, TgLa7), 6 włoskich dzienników („Corriere della Sera”, „La Repubblica”, „LUnita”, „il 
Giornale”, „Awenire”, „Metro”). Próba badawcza składała się w sumie z 1084 wydań wiadomości 
telewizyjnych oraz z 1540 artykułów prasowych.

4 Ciekawą analizę problematyki imigracyjnej i jej powiązania z przestępczością przedstawił 
M. Barbagli, Immigrazione e sicurezza in Italia, il Mulino, Bologna 2008, Contemporánea.

5 M. Maneri, Media discourse on Immigration. Control Practices and the Language we Live, 
[w:] S. Palidda (ed.)> Racial Criminalization ofMigrants in the21th Century, Ashgate Publishing 
Limited, Farnham 2011, s. 77-94, Advances in Criminology.

6 W raporcie Mistermedia z 2011 roku na temat wizerunku medialnego różnych mniejszo
ści wykazano, że imigranci (jako jedna z grup mniejszościowych we włoskim społeczeństwie), są 
pokazywani w najważniejszych wydaniach telewizyjnych wiadomości w odniesieniu do następu
jącej problematyki: kwestie bezpieczeństwa; napięcia społeczne wywołane pracą imigrantów „na 

http://www.slideshare.net/fullscreen/mbinotto/sintesi-ricerca-immigrazione-e-asilo-sui-media-sapienza-v30/l


Extracomunitari i clandestini. Elementy obrazu imigrantów... 195

pojawiają się najczęściej w tych działach gazet i programach telewizyjnych, w których 
mowa o polityce wewnętrznej i przestępczości7. Tendencja do upraszczania opisywa
nej rzeczywistości i reprodukowania stereotypów dotyczących imigrantów to dwie 
podstawowe cechy charakteryzujące włoskie media. Rezultatem takiego ich funkcjo
nowania jest szerzenie się w społeczeństwie poczucia niepewności i niepokoju. Po
przez „kryminalizację Innych”8 * i kreowanie „kozła ofiarnego” media tworzą portret 
wspólnego wroga, obarczanego odpowiedzialnością za niedogodności natury spo
łeczno-ekonomicznej. Wśród założeń badaczy z La Sapienzy było m.in. monitorowa
nie złych wiadomości (Je cattive notizie) pojawiających się w mediach w powiązaniu 
z imigrantami. Uczeni postawili sobie za cel pobudzenie wrażliwości oraz rozpoczę
cie publicznej debaty nad współczesnym dziennikarstwem, jego odpowiedzialnością 
społeczną oraz sposobem prezentowania rzeczywistości, naznaczonej niepewnością 
i ryzykiem w trudnych czasach kryzysu.

czarno” i ich wykorzystywaniem; sprawa uregulowania pobytu imigrantów; przybijanie statków 
z uchodźcami; nielegalność; zob. Mister media. L’ immagine delle minoranze nelle reti televisive 
e radiofoniche nazionali italiane. Rapporto 2011, La Sapienza, Roma 2011, s. 29, [on-line] http:// 
www.mistermedia.org/documenti/31-5-12/mistermedia-rapporto-2011, 1 IV 2013.

7 M. Maneri, op. cit., s. 79.
* „Criminalization of the Others”; zob. M. Maneri, op. cit., s. 78.
’ Ricerca nazionale su immigrazione..., s. 2.
10 Imigranci pojawili się jako protagoniści wydarzeń związanych z przestępczością w prawie 

60% analizowanych wydań wiadomości (Włosi - 46%) oraz w około 43% artykułów prasowych 
(Włosi - 36%); zob. Ricerca nazionale su immigrazione..., s. 2.

11 Koncepcję tę wprowadził A. Downs, Up and down with ecology - the ‘issue-attention cycle’, 
„Public Interest” 1992, No. 28, s. 28-50.

12 M. Maneri, op. cit., s. 78.

Analiza językowo-stylistyczna przekazów medialnych wykazała różne przypadki 
naruszenia kodów deontologicznych, a także pewne ogólne tendencje powtarzające 
się w badanym materiale. Ogólna konkluzja wynikająca z badań była następująca: 
obraz cudzoziemców imigrantów we włoskich mediach jest nie tylko zdeformowany, 
ale także statyczny, jakby „zamrożony”. Zdaniem koordynatora projektu Marco Bi- 
notta „cudzoziemcy są w mediach opisywani w taki sam sposób jak 20 lat temu”’. Ich 
wizerunek jest zdominowany przez ciemne, negatywne elementy kojarzone przede 
wszystkim z przemocą. Pojęcie „imigrant” najczęściej pojawiało się w powiązaniu 
z taki określeniami jak: mężczyzna, przestępca oraz clandestino (z wł. ‘nielegalny, taj
ny’, tu: ‘nielegalnie przebywający na terytorium danego kraju’). W ponad 75% ana
lizowanych przypadków imigranci byli ukazywani w kontekście kryminalnym jako 
sprawcy albo ofiary przestępstw czy wykroczeń. W tej samej analizowanej próbie 
Włosi byli prezentowani w podobnych okolicznościach rzadziej niż imigranci10 11. Łą
czy się to z diagnozą postawioną przez Maneriego, który stwierdził, że główną specy
fiką włoskich serwisów informacyjnych jest fakt, że cykle uważności odbiorców (is- 
sue-attention cycle") i ich zainteresowania kwestią imigracji najczęściej rozpoczynają 
się od wiadomości na temat zbrodni lub innego przestępstwa, w które zamieszany 
jest imigrant12.

http://www.mistermedia.org/documenti/31-5-12/mistermedia-rapporto-2011
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Ukazywanie problemu imigracji w kontekście przestępczości łączyło się także ze 
specyficzną stylistyką przekazów, w których taka zbieżność występowała. W więk
szości analizowanego materiału ujawniła się tendencja do pokazywania imigranta- 
-przestępcy w biernej roli. Rzekome akty przestępcze, których mieli się dopuścić cu
dzoziemcy, były często opisywane przez zewnętrznego komentatora, bez nakreślenia 
sytuacji z perspektywy podejrzanych. Raport potwierdził przekonanie, że przedsta
wiciele środowisk mniejszości etnicznych we Włoszech mają raczej niewielkie moż
liwości, by samemu wypowiedzieć się w mediach na temat otaczającej ich rzeczy
wistości. Imigrantom jako grupie często oskarżanej o czyny przestępcze nie udziela 
się głosu; pozostają zmarginalizowani i ściśle przywiązani do swojego pochodzenia 
etnicznego13. „Marokańczyk potrącił sześcioletnią dziewczynkę” - podobne tytuły 
prasowe mogą być dobrym przykładem tego typu stygmatyzacji. Ta obsesja narodo
wości pozostaje jedną z głównych cech charakteryzujących włoskich dziennikarzy 
zajmujących się kwestiami imigracji. Wskazanie na obszar geograficzny oraz pocho
dzenie etniczne czy narodowe imigranta jest często jedyną kategorią opisu imigranta 
w przekazie medialnym14. Marcello Maneri mówi wręcz o etnicyzacji tych wszyst
kich kwestii, które postrzega się jako problematyczne, negatywne lub wywołujące 
zagrożenie15. Ta kryminalizacja oparta na rasie (racialised criminalization) obecna 
w dyskursie medialnym jest pochodną szeroko rozpowszechnionego przekonania 
o tym, że „zagrożenie przestępczością jest nierozerwalnie powiązane z imigrantem 
jako nosicielem dewiacji”16.

13 Ricerca nazionale su immigrazione..., s. 10-13.
H Ibidem, s. 12.
15 „Ethnicization of anything considered to be problematic, negative or threatening”; zob. 

M. Maneri, op. cit., s. 80.
16 „Bearer of the deviant character”, ibidem, s. 7.
17 Zob. Tuning into diversity. Immigrants and ethnic minorities in ethnic mass media. Repre

sentation and policies, Roma 2002, s. 15, [on-line] http://www.cruzvermella.org/plandeemprego/ 
pdf/8.pdf, 30 III 2013.

Ricerca nazionale su immigrazione..., s. 7.

Nie jest to zjawisko zupełnie nowe. W raporcie z badań przeprowadzonych 
ponad dekadę temu, w 2002 roku, można znaleźć podobne spostrzeżenia: pewne 
tendencje stylistyczne, które na pozór wydają się neutralne, w rezultacie okazują 
się dużym obciążeniem znaczeniowym, jak na przykład powtarzające się aluzje do 
pochodzenia narodowego czy etnicznych korzeni bohatera komunikatu bez żadnej 
dodatkowej charakterystyki17. Medialny obraz typowego imigranta czy też szerzej - 
przedstawiciela pewnej kulturowej i etnicznej mniejszości - w ciągu ostatniej dekady 
prawie się nie zmienił. Jak piszą autorzy raportu z La Sapienzy, portretowany jest 
najczęściej mężczyzna (w 80%), w średnim wieku, ukazany w zdecydowanie nega
tywnym kontekście (przestępczości lub wypadku) albo jako ofiara, albo jako pro
wokator zdarzenia18. Raport z 2009 roku ukazał też wyraźne zaniedbania na polu 
etyki dziennikarskiej. W 40% przypadków informacje dotyczące imigrantów prota- 
gonistów wydarzeń kryminalnych były prezentowane w taki sposób, że umożliwiały 

http://www.cruzvermella.org/plandeemprego/
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identyfikację osób winnych aktów przemocy (w przypadku Włochów było tak w 30% 
serwisów informacyjnych)19.

19 Ibidem, s. 23-24.
20 Ibidem, s. 30.
21 Tuning into diversity..., s. 4.
22 Tendencja do dramatyzowania wiadomości i przekształcania codziennych wydarzeń 

w show; skłonność do używania języka nacechowanego bardziej emocjonalnie niż racjonalnie; 
powierzchowna analiza źródeł informacji, która w efekcie pozbawia media funkcji krytycznej; po
dejmowanie gry w „odbicie lustrzane” z rzekomymi nastrojami masowego odbiorcy; stronnicze 
i mylące pokazywanie różnych kategorii społecznych; zob. ibidem, s. 4.

23 Tuning into diversity..., s. 16.

Interpretacja rezultatów wyżej przytoczonej analizy pozwala na wyciągniecie 
pewnych ogólnych wniosków na temat społecznej roli mediów we współczesnych 
Włoszech. Można odnieść wrażenie, że proces mediacji, pośredniczenia między rze
czywistością symboliczną i bieżącym doświadczeniem, jest wyraźnie zaburzony. Me
dia, jako „społeczny termometr” znajdujący się pośrodku - między społeczeństwem 
i władzą, mogłyby pełnić funkcję nośnika zmiany, wspierając walkę ze stereotypami, 
i pomagać w wyjaśnianiu nieporozumień międzykulturowych, zapobiegając w ten 
sposób dyskryminacji. Często ich rola jest zgoła odmienna: utwierdzając postawy 
konserwatywne, stają się narzędziem oporu wobec zmiany, co przejawia się w sposo
bie, w jaki opisują współistnienie różnych kultur i narodów20. Mają też skłonność do 
trywializowania ważnych kwestii społecznych pojawiających się w dzisiejszych wie
lokulturowych społeczeństwach. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że problem ten ist
nieje we włoskim dyskursie publicznym od wielu lat. Autorzy raportu Tuning into di
versity piszą o tzw. usterce komunikacyjnej (communicative defect) włoskich mediów 
w odniesieniu do przekazywania informacji na temat imigracji i osób należących do 
mniejszości etnicznych21. Badacze umieszczają jednak ten problem w szerszych ra
mach, wskazując ogólnie na nieodpowiednią reprezentację medialną poszczególnych 
aktorów społecznych. Istnieje kilka istotnych wskaźników usterki komunikacyjnej22, 
którą można by porównać do upadku dziennikarskiej deontologii opisywanego przez 
grupę badaczy z La Sapienzy. Te zjawiska charakteryzujące współczesną komunikację 
masową znajdują swoje odzwierciedlenie w sposobie budowania wizerunku imigran
tów i mniejszości etnicznych. Media są często oskarżane o reprodukowanie (i produ
kowanie!) stereotypów, ponieważ uciekają się do łatwych uogólnień i posługują się 
prostymi skojarzeniami. Porównując raporty z 2002 i 2009 roku, można podtrzymać 
tezę o „jednowymiarowym, płaskim (fiat) i monotonnym sposobie konstruowania 
wizerunku społecznego”23 osób reprezentujących mniejszości etniczne i imigrantów.

Omawiając obraz imigrantów we włoskim społeczeństwie, warto zwrócić uwagę 
na określenie extracomunitario, które stało się główną kategorią ich opisu w prze
kazach medialnych. Z prawnego i instytucjonalnego punktu widzenia, termin ten 
dotyczy każdego obywatela z tzw. krajów trzecich, czyli nienależących do UE. Do 
tych państw należą Stany Zjednoczone, Kanada, Szwajcaria i inne, postrzegane jako 
bogate, rozwinięte kraje zachodnie. Amerykanie, Kanadyjczycy, Australijczycy, 
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Szwajcarzy - wszyscy oni są extracomunitari (jako obywatele spoza UE), jednak na 
poziomie powszechnych wyobrażeń określenie to kojarzy się wyłącznie z obywatela
mi tzw. krajów rozwijających się lub krajów rozwijających się demokracji, które nadal 
bywają niechlubnie kategoryzowane jako kraje trzeciego świata. Nieustannie dla wie
lu Włochów słowo extracomunitario ma zdecydowanie negatywny i stygmatyzujący 
wydźwięk Wywołuje skojarzenia z szarą strefą, nielegalną imigracją, wykroczeniami 
i przestępstwami popełnianymi przez imigrantów. Włoskie media chętnie używa
ją tego terminu, który nadaje tekstom sensacyjnego tonu i wywołuje uprzedzenia24. 
Dla sporej grupy Włochów, włączając w nią również dziennikarzy, extracomunitario 
funkcjonuje po prostu jako synonim Albańczyka, Chińczyka, Marokańczyka, Ukra
ińca, Rosjanina, Senegalczyka czy Filipińczyka. Co więcej, mimo że Rumunia jest 
członkiem UE od 2007 roku, ciągle jeszcze można się spotkać we Włoszech z prze
konaniem, że Rumuni to również extracomunitari. Wielu Włochów nie zdążyło 
się przyzwyczaić do nowego statusu rumuńskich przybyszów jako pełnoprawnych 
(przynajmniej w świetle przepisów) członków Unii25.

24 Przeglądając włoską prasę, wielokrotnie spotykałam się z artykułami zatytułowanymi np. 
Extracomunitario potrącił dziecko. Jakie znaczenie ma fakt, że osoba, która prowadziła samochód 
i spowodowała wypadek, była „obywatelem spoza UE”? Z racjonalnego punktu widzenia jest to 
informacja, która niczego nie wprowadza do zaistniałej nieszczęśliwej sytuacji. Pogłębia jedynie 
negatywne nastawienie czytelników do cudzoziemców spoza UE i utrwala stereotyp imigranta 
przestępcy. O tym, jak głęboko zakorzenione i w jaki sposób przekazywane bywają uprzedzenia do 
extracomunitari, świadczyć może choćby wypowiedź znajomego włoskiego 8-latka, który w roz
mowie ze mną stwierdził, że nie pójdzie na basen w miejscowości, w której mieszka, ponieważ 
„babcia powiedziała mu, że chodzi tam bardzo dużo extracomunitari”.

25 Na temat rumuńskiej imigracji we Włoszech zob. F. Pittau, A. Ricci, A. Silj (a cura di), 
Romania. Immigrazione e lavoro in Italia. Statistiche, probierni e prospettive, IDOS, Roma 2008, 
Caritas Italiana.

26 M. Maneri, op. cit., s. 85.

Jak przypomina Maneri, określenie extracomunitario pojawiło się we Włoszech 
w latach 80. XX wieku, podczas debaty nad wprowadzeniem pierwszych regula
cji legislacyjnych dotyczących imigrantów (znanych później jako ustawa 943/86). 
W latach 90. słowo to zostało niejako przeobrażone: z przymiotnika (odnoszącego 
się do krajów i pracowników spoza Wspólnot Europejskich, a następnie spoza UE) 
w rzeczownik używany do kategoryzowania osób, bazujący na pewnych cechach 
antropologicznych. Zaczęto go łączyć z wymiarem behawioralnym. Według opinii 
Maneriego określenie to weszło przez media do obszaru codziennej komunikacji, 
spełniając funkcję „zdroworozsądkowego konstruktu”. Aby nadać temu słowu wię
cej praktycznego znaczenia, usunięto z jego pola semantycznego kategorie takie jak 
Amerykanie, Szwajcarzy czy Japończycy, ponieważ nie oni byli celem policyjno- 
-instytucjonalnych kontroli i nie odpowiadali modelowi osób pozbawionych praw. 
Dzięki tej operacji znaczeniowej status Włocha - w porównaniu z sytuacją extraco- 
munitario - znacznie się polepszył, został podniesiony do poziomu bogatych i sil
nych obywateli26.
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Maneri przedstawia w swojej książce charakterystyczne ramy interpretacyjne, 
w których zawiera się wszystko to, co się pisze lub mówi o imigrantach w sferze pu
blicznej. Kiedy mowa o czynnościach imigrantów, używa się specjalnych form gra
matycznych, aby podkreślić, że są oni „aktywnymi podmiotami negatywnych lub 
problematycznych działań”27. Do opisu tych czynności używa się zwykle takich cza
sowników jak: „wyładowywać się” [ze statku, pontonu - KG] (to disembark), „okra
dać”, „najeżdżać”, „atakować granice” itd. Sami imigranci są jednocześnie opisywani 
jako pasywny podmiot akcji charytatywnych prowadzonych przez organizacje po
zarządowe lub włoskie instytucje: bywają wtedy „uratowani od utonięcia w morzu” 
czy „karmieni po wyładowaniu ze statku”. Są także przedstawiani jako bierna grupa 
docelowa operacyjnych akcji policji, przepisów administracyjnych i mechanizmów 
kontroli. Bywają wówczas „identyfikowani”, „wypędzani”, „rejestrowani”28. Autor 
zauważa także pewne pozytywne zmiany w konstruowaniu medialnego wizerunku 
imigrantów, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywność tzw. drugiego pokolenia imigrantów 
i przedsiębiorczość etniczną29 czy lokalne inicjatywy podejmowane przez grupy imi- 
granckie. Jednak, jak twierdzi, są to elementy pojawiające się wciąż bardzo rzadko 
w przekazie medialnym i mające przez to dość niewielki wpływ na ogólny obraz imi
gracji, w którym dominuje alarmistyczny ton30.

27 Ibidem, s. 78.
28 Ibidem, s. 78.
29 Na temat imigrantów przedsiębiorców we Włoszech zob. K. Golemo, Imigrant w nowej 

roli. Przedsiębiorczość imigrancka a zmiany społeczno-kulturowe we współczesnych Włoszech, [w:] 
M. Banaś, J. Dziadowiec (red.), Współczesne transformacje. Kultura, polityka, gospodarka. Księ
garnia Akademicka, Kraków 2013, s. 173-189, Societas. O „drugim pokoleniu" zob. kolejny roz
dział tej książki.

30 M. Maneri, op. cit., s. 78. O tym alarmistycznym podejściu, podsycanym przez wysoko- 
nakładowe gazety pisał też Enrico Pugliese, zwracając uwagę na dysproporcję, jeśli chodzi o „wi
dzialność” (visibilitd) poszczególnych grup imigrantów: najbardziej zauważalni w mediach są ci 
żyjący w skrajnie trudnych warunkach, o najgorszej sytuacji na rynku pracy, pozostający na margi
nesie życia społecznego, w kondycji tymczasowości (precari), popełniający przestępstwa etc.-, zob. 
E. Pugliese, L’ Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, il Mulino, Bologna 2002, 
s. 112-113.

31 A. Dal Lago, Non-persone. L’ esclusione dei migranti in una societdglobale, Feltrinelli, Mi- 
lano 1999, Interzone, s. 43-44.

32 M. Maneri, op. cit., s. 77.

Alessandro Dal Lago, pisząc w swojej książce Non-persone [Nie-osoby] na temat 
postrzegania „innych”, trafnie zauważył, że zanim jeszcze zaczną być dyskrymino
wani na poziomie faktów/czynów (w rzeczywistości), migranci i uchodźcy są styg- 
matyzowani przez język, którym włoskie społeczeństwo ich charakteryzuje. Autor 
podaje przykłady takich sformułowań: immigrati, clandestini, irregolari, extracomu
nitari, terzomondisti [przybysze z krajów trzeciego świata - KG]. Język ulega ciągłym 
modyfikacjom, ale te - bazujące na uprzedzeniach - pojęciowe podziały na „my” 
i „oni” mają tendencję do utrzymywania się31. W ten sposób „przypisane charak
terystyki nieuchronnie stają się kategoriami moralnymi”32. Po ponad dekadzie od 
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wydania słynnej książki Dal Laga, mechanizm językowej dyskryminacji pozostaje 
niezmieniony: „clandestino poprzez proces etykietowania staje się nieuleczalnie nie
legalny (irremediabily illegal) [...] otwiera to drzwi dla politycznego sloganu: wyno
cha clandestina”33. Maneri analizuje zestaw stereotypowych kategorii, które ukazują, 
w jaki sposób prezentuje się we Włoszech problematykę imigracji. Poza klasycznymi 
już określeniami extracomunitario, clandestino czy nomada, pojawia się współcze
śnie nowa etykietka: vu cumprá (uproszczona transkrypcja północno-afrykańskiej 
wymowy włoskiego zdania „Vuoi comprare?”, czyli „Czy chcesz kupić?”). Ta defi
nicja odnosi się do tzw. venditori ambulanti, czyli ulicznych sprzedawców spotyka
nych we Włoszech na placach, skwerach, blisko stacji kolejowych czy na bulwarach 
nad morzem. Stosunkowo nową kategorią jest po wydarzeniach z 11 września 2001 
roku określenie „islamski fundamentalista”, stosowane względem Arabów w ogóle. 
Tego rodzaju kategoryzacje wspólnych wrogów czy tzw. folk devils34 pojawiają się 
także w innych krajach Europy, lecz tam można je spotkać głównie w tabloidach, we 
Włoszech natomiast te stygmatyzujące wyrażenia są dość szeroko rozpowszechnio
ne również w ogólnokrajowych, tzw. mainstreamowych programach telewizyjnych 
i poważnej prasie35.

33 Ibidem, s. 86.
34 Określenie folk devil wprowadził Stanley Cohen w swojej klasycznej już książce Folk Devils 

and Moral Panics z 1972 roku. Kategoria ta jest bardzo przydatna w analizie sposobów kreowania 
wizerunku wroga na poziomie społecznych wyobrażeń, zwłaszcza w odniesieniu do przekazów 
medialnych.

35 Ibidem, s. 79-80.
36 W. Lippmann, Public Opinion, Filiquarian Publishing LLC, [United States] 2007, s. 9.
37 M. Maneri, op. cit., s. 86.

Wszystkie wspomniane określenia „innych” bazują na stereotypach, co oznacza, 
że są trwałe i odporne na zmiany. Walter Lippmann, który wprowadził termin „ste
reotyp” do analiz opinii publicznej, nazwał go metaforycznie „obrazem w naszych 
głowach”36. Wskazał jednocześnie na ograniczenia i przydatność tego narzędzia. Ste
reotypy narodowe mogą pełnić wiele istotnych funkcji dla danej społeczności. Mogą 
być wspólnym systemem odniesienia, który ułatwia komunikację wewnątrz własnej 
grupy. Pomagają zbudować poczucie przynależności do wspólnoty i wzmacniają wię
zi pomiędzy jej członkami. Jednocześnie, ich użycie prowadzi do wyostrzenia różnicy 
między grupą „swoją” a „obcą”. Stereotyp może także dostarczyć systemu kryteriów 
przydatnych podczas włączania do grupy nowych członków. Do stereotypu naro
dowego można się odwoływać, chcąc zademonstrować lojalność względem grupy, 
można go również wykorzystać do skonstruowania kozła ofiarnego odpowiedzialne
go za wszelkie niedogodności. Ta ostatnia funkcja jest szczególnie istotna w czasach 
kryzysu: w okresie trudnych przemian i wyzwań społecznych pojawia się zjawisko 
medialnego konstruowania aktualnego wroga (media construction of the enemy of 
the moment)37. Wówczas zbiorowe stygmatyzujące kategorie bazujące na stereoty
pach (clandestini, extracomunitari czy po prostu „imigranci”) mogą „automatycznie 
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czynić aluzję do uniwersum zachowań dewiacyjnych”38. Chociaż są niespójne i po
wierzchowne, używa się je do uzasadniania status quo i usprawiedliwiania (racjona
lizowania) często agresywnych czy dyskryminacyjnych działań ze strony społeczeń
stwa przyjmującego. Bo przecież o wiele łatwiej jest zaakceptować niesprawiedliwe 
traktowanie imigrantów, ich segregację i nierówność względem prawa, jeżeli opisze 
się ich w negatywnych kategoriach i skojarzy z działalnością przestępczą. Jak zauważa 
Maneri: „Kiedy tylko zło zostanie sportretowane, można je wyeliminować bez naj
mniejszego poczucia winy”39.

Ibidem, s. 80.
39 Ibidem, s. 91.
40 L’immagine degli immigrati in Italia. Media, società civile e mondo del lavoro, Organizzazio- 

ne Internazionale per le Migrazioni (OIM), IDOS, Roma 2005, s. 46.
41 F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych, [w:] idem, Współczesne narody, 

PWN, Warszawa 1990, s. 279, Biblioteka socjologiczna.
42 Ibidem, s. 292.
43 Ibidem, s. 286.

Autorzy innego raportu na temat obrazu imigrantów we włoskim społeczeństwie 
zadali już kilka lat temu poważne pytania: Dlaczego dziennikarze masowo nie sprze
ciwiają się rasistowskim tendencjom obecnym w przestrzeni publicznej? Dlaczego 
przyzwalają, aby „społeczne tworzenie cudzoziemca” było traktowane jako instru
ment walki politycznej w celu przekonania wyborców o konieczności zjednoczenia 
się przeciwko wspólnemu wrogowi?40. Pytania te do dzisiaj pozostają aktualne.

Florian Znaniecki w swoim studium nad antagonizmem do obcych wyraził 
przekonanie, że w społeczeństwie istnieje tyle rozmaitych podziałów na grupy, że 
„o jakimkolwiek racjonalnym ustaleniu granic i stopni obcości na podstawie przy
należności grupowej mowy być nie może”41. W myśl zasady o konieczności badania 
wszelkich zjawisk społecznych za pomocą „współczynnika humanistycznego”, defini
cja „obcego” nie może opierać się na bazie racjonalnych, obiektywnych i mierzalnych 
kryteriów. Znaniecki twierdzi, że „obcość to nie jest cecha bezwzględna”42 i że „nie 
różnice obiektywnie wymierzone, lecz subiektywnie stwierdzone są podstawą obco
ści”43. Stworzenie kategorii extracomunitari czy „imigranci” i kwalifikowanie ludzi 
należących do niej jako „obcych” tylko i wyłącznie ze względu na przynależność do 
pewnej grupy narodowej czy etnicznej, to wynik stereotypowego myślenia potęgo
wanego przez włoskie media i niektóre formacje polityczne. Jak pokazuje praktyka, 
tworzenie takich kategorii ma dość wątłe podstawy, ponieważ bardzo często zdarza 
się, że pojedyncze osoby definiowane ogólnie jako „imigranci” czy extracomunitari 
są w wymiarze subiektywnym o wiele mniej „obce” niż niektóre jednostki należące 
do grupy „obywateli włoskich”, czyli - „swoich” (in-group).
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Imigrant jako nowy element włoskiego społeczeństwa: 
szansa czy zagrożenie?

Włoski instytut Demos zajmujący się badaniem opinii publicznej od lat moni
toruje sytuację w kraju i analizuje nastroje społeczne. Szczególnie istotny, z punktu 
widzenia problematyki imigracyjnej, jest publikowany corocznie raport Osservatorio 
Sicurezza na temat poczucia bezpieczeństwa. Włosi pytani są o największe problemy, 
które wywołują u nich poczucie zagrożenia. W najnowszym raporcie opublikowa
nym na początku 2013 roku wskazano, że w 2012 roku ponad 82% Włochów deklaro
wało, iż najbardziej obawia się problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, 
z globalizacją, wojnami i bezpieczeństwem żywnościowym. Na pierwszy plan wysu
wają się więc niepokoje globalne, dotyczące przemian makrospołecznych, konfliktów 
na świecie i ekologii. Dla porównania, w latach 2007-2008 dwoma najczęściej wska
zywanymi problemami była powszechna przestępczość i zagrożenie imigracją (emer
genza immigrazione)**. Tak więc powodem zmartwień i problemów był „ktoś inny” - 
obcy lub dewiant. W kolejnych latach główną determinantą niepokojów społecznych 
stała się sytuacja gospodarcza i kryzys na rynku pracy. Obecnie, według najnowszych 
danych, poczucie niepewności jest bardziej uogólnione, nie wskazuje się więc już 
na konkretnych wrogów, którzy przynoszą zagrożenie światu i których da się jakoś 
nazwać, zidentyfikować44 45. W raporcie napisano, że Włosi są współcześnie „niepewni, 
bez «jeśli» i bez «ale»”. Nie precyzują poczucia tego niepokoju ani w sensie ilościo
wym, ani jakościowym. Upodobania ich to do innych społeczeństw europejskich, 
zwłaszcza obszaru śródziemnomorskiego, najdotkliwiej doświadczonych przez rece
sję społeczno-gospodarczą, gdzie problemy natury ekonomicznej przewyższają te po
zostałe. Dla prawie połowy Włochów jednym z dwóch najważniejszych problemów 
jest bezrobocie, a dla 42% jest to ogólnie sytuacja gospodarcza46. Obecnie „inny” - 
imigrant, extracomunutari czy clandestino - nie jest już tak często obarczany winą za 
niepowodzenia Włochów. Przyjmowanie na siebie strachów, niepokojów i frustracji 
nie jest już dzisiaj „zadaniem” cudzoziemców, tak jak było jeszcze niedawno.

44 Emergenza po włosku oznacza ‘nagły wypadek, stan wyjątkowy, położenie krytyczne’, ale 
także ‘zagrożenie’ (np. sytuacja określana jako emergenza freddo to stan, w którym ze względu na 
szczególnie niskie temperatury podejmuje się specjalne akcje pomocowe dla obywateli).

45 Zob. Le paure degli italiani. Pubblicato il rapporto Demos 2013, [on-line] http://www.umpd. 
it/ilbo/content/le-paure-degli-italiani-pubblicato-il-rapporto-demos-2013,1IV 2013.

46 Ibidem.
47 F. Bordignon, L. Ceccarini, Gli italiani e iimmigrazione, [on-line] http://www.demos. 

it/a00020.php, 1 IV 2013.

Według raportu Demos-Coop przeprowadzonego w 2007 roku47 co trzeci Włoch 
lub Włoszka mieli wówczas imigrantów wśród przyjaciół lub kolegów z pracy. Prawie 
tyle samo deklarowało, że imigranci są ich sąsiadami albo że ich dziecko ma w swo
jej klasie kolegów lub koleżanki o pochodzeniu imigranckim. Mimo tych częstych 
kontaktów z cudzoziemcami zanotowano wówczas wzrost liczby Włochów traktują

http://www.umpd
http://www.demos
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cych imigrację jako problem dla porządku publicznego (43%) - odsetek ten zbliżył 
się do poziomu z końca lat 90., kiedy nastawienie do imigrantów było szczególnie 
negatywne. W 2007 roku około 35% Włochów postrzegało imigrację jako niebez
pieczną dla tożsamości narodowej, włoskiej kultury i religii albo jako zagrożenie na 
rynku pracy (34%). Postawy takie deklarowali najczęściej reprezentanci starszego 
pokolenia o orientacji centroprawicowej. W raporcie przeanalizowano też swoistą 
geografię zaufania (la geografia della fiducia), która się wytworzyła w społeczeństwie 
włoskim. Największy stopień nieufności odnotowano względem osób pochodzących 
kolejno: z krajów arabskich, Chin48, obszarów bałkańskich (była Jugosławia, Albania, 
Bułgaria, Rumunia), krajów byłego ZSRS. Największym zaufaniem Włosi obdarzali 
natomiast przybyszów z Europy Wschodniej (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja). Je
śli chodzi o modele integracji w społeczeństwie przyjmującym, badania wykazały, 
że większość Włochów preferuje dopasowanie się imigrantów do włoskiej kultury. 
Model przewidujący zachowanie przez przybyszów ich tradycji z kraju pochodzenia 
wciąż wzbudzał zakłopotanie i nieufność49.

48 O wizerunku chińskich imigrantów we Włoszech zob. K. Golemo, Venturesome, Myste
rious, Isolated. The Image of Chinese Immigrants in the Italian Mass Media., [w:] A. Zemanek 
(ed.), Media in China, China in the Media. Processes, strategies, images, identities, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w druku]

49 Zob. E Bordignon, L Ceccarini, op. cit.
50 Zob. Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, Tutte le insicurezze degli italiani. Significati, im- 

magine e realtd, Rapporto annuale, 2013, s. 4, [on-line] http://www.demos.it/2013/pdf/2517osse- 
rvatoriosicurezza2012_uvl0_l.pdf, 1 V 2013.

51 Ibidem, sil.
52 Osservatorio Europeo..., s. 14.

Aktualny kryzys spowodował, że narodziły się nowe obawy i jednocześnie 
zmniejszył się poziom wrogości wobec „innych”50. Rezultaty badań opinii publicznej 
pokazują, że w przypadku współczesnych Włoch wzrost poczucia zagrożenia i nie
pewności wywołane przez kryzys nie wiąże się automatycznie z tendencjami do kre
owania kozła ofiarnego i obarczania winą imigrantów. W ostatnich latach zmieniło 
się też nieco postrzeganie relacji między obecnością imigrantów a przestępczością. 
Podczas gdy w latach 2007-2008 przekazy medialne były zdominowane przez skoja
rzenie „przestępczość = imigracja”, w latach 2010-2011 media skupiały się głównie na 
przypadkach seryjnych przestępstw (niekoniecznie w odniesieniu do imigrantów), 
a w 2012 roku przekaz medialny został zdominowany przez przypadki przemocy 
wobec kobiet (fentminicidio)51. W pierwszych miesiącach 2013 roku imigrację jako 
problem postrzegało 8% Włochów (tyle co średnia w UE 27), 12% Francuzów, 21% 
Anglików, 9% Niemców oraz 2% Hiszpanów. Dla Anglików był to drugi z dwóch 
największych problemów. Włosi jako swoje dwa najważniejsze zmartwienia wskazali 
bezrobocie oraz sytuację gospodarczą (odpowiednio 49% i 42%)52.

Sposobem na przełamanie negatywnego wizerunku imigrantów jest oddanie im 
samym głosu, aby mogli sami o sobie opowiedzieć i stali się bezpośrednim źródłem 
informacji. W ramach projektu unijnego Equal „L’immagine degli immigrati in Italia 

http://www.demos.it/2013/pdf/2517osse-rvatoriosicurezza2012_uvl0_l.pdf
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tra media, societá civile e mondo del lavoro”53 z 2002 roku powstała Migra (Agenzia 
informazione immigrati associati), agencja informacyjna przeznaczona dla imigran
tów i przez nich prowadzona54. Działa także portal internetowy www.stranieriinita- 
lia.it o cudzoziemcach we Włoszech i z informacjami dla nich.

53 „Wizerunek imigrantów we Włoszech. Media, społeczeństwo obywatelskie i świat pracy”.
54 Na temat Agencji Migra zob. L’immagine degli immigrati in Italia..., s. 63-66.
55 Selekcjonując filmy przedstawione w tej części, bazowałam m.in. na zestawieniu zawartym 

w pracy licencjackiej Damiana Olka, absolwenta Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicz
nego w Krakowie. Praca napisana pod moim kierunkiem nosiła tytuł „Wizerunek imigracji w kinie 
włoskim” i miała na celu zweryfikowanie, czy występujące powszechnie stereotypy na temat imi
gracji znajdują swoje potwierdzenie w twórczości filmowej.

56 Zob. stronę WWW filmu: http://ilsangueverde.blogspot.com, 1 IV 2013.
57 Na temat protestów zob. http://wiadomosci.gazeta.p1/wiadomosci/l,114873,7435999,_

Włosi__jestescie_rasistami___Imigranci_po_starciach.html, 1IV 2013.

Imigranci we włoskim filmie. Kilka przykładów

Tematykę imigracji oficjalnie poruszają nie tylko mass media, politycy czy przed
stawiciele organizacji pozarządowych, ale również włoscy artyści. Analiza obrazu 
imigrantów we włoskiej kinematografii zasługiwałaby oczywiście na osobne i szcze
gółowe opracowanie. W tym krótkim fragmencie odwołam się jedynie pobieżnie 
do niektórych dzieł filmowych, w których pojawiła się problematyka imigracji55. 
Na szczególną uwagę zasługują dwa filmy dokumentalne autorstwa Andrea Segre: 
„II sangue verde” z 2010 roku oraz wcześniejszy „Come un uomo sulla terra” z 2008 
roku, którego współreżyserami są Riccardo Biadene i Dagmawi Yimer. „II sangue 
verde”56 opowiada historię wydarzeń z Rosarno (gli scontri di Rosarno), serii prote
stów imigrantów z Afryki, które wybuchły w styczniu 2010 roku w odpowiedzi na 
postrzelenie dwóch z nich przez nieznanych sprawców. Bunt afrykańskich robotni
ków pracujących nielegalnie w Kalabrii zwrócił uwagę na ciężkie warunki ich ży
cia, wykorzystywanie w pracy przez lokalnych mafiosów z organizacji przestępczej 
‘ndrangheta, ale zaognił też konflikt z miejscową ludnością, która wyszła na ulice, 
przeciwstawiając się aktom wandalizmu dokonywanym przez rozjuszonych imigran
tów57. Zamieszki na tle rasowym wywołały reakcje mediów włoskich i zagranicznych, 
a także międzynarodowych organizacji, jak Lekarze bez Granic, ONZ czy Międzyna
rodowa Organizacja ds. Migracji. Segre przedstawia w swoim dokumencie siedem 
historii z perspektywy afrykańskich imigrantów na tle ulicznych buntów w Kalabrii. 
Pokazuje ich losy po zamieszkach: usilne dążenia do uregulowania pobytu i pragnie
nie rozpoczęcia nowego etapu życia we Włoszech. Drugi z dokumentów, „Come un 
uomo sulla terra”, to z kolei wstrząsająca opowieść o grupie uchodźców, którzy pra
gną się przedostać z Etiopii do Włoch przez Sudan i Libię. Nieludzkie warunki trans
portu, walka o przetrwanie w ciągu długiej podróży ciężarówką przez pustynię, szan
taże i oszustwa miejscowych przewoźników, gwałty na kobietach, starcia z policją 

http://www.stranieriinita-lia.it
http://ilsangueverde.blogspot.com
http://wiadomosci.gazeta.p1/wiadomosci/l,114873,7435999,_
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w Libii, która w porozumieniu z Włochami (układ Berlusconi-Kadafi) zatrzymuje 
nielegalnych imigrantów, ciężkie doświadczenie libijskiego więzienia bez szans na 
uczciwy proces - przez wszystkie te upokorzenia muszą przejść imigranci, aby zawal
czyć o nowe życie we Włoszech. Segre przedstawia w swoim filmie tragiczne i nie
wygodne dla włoskiego rządu fakty, które oficjalne media często wołały przemilczeć.

Wśród filmów fabularnych warto wspomnieć kilka, które pojawiły się jeszcze 
w latach 90. XX wieku, kiedy Włosi dopiero przyzwyczajali się do obecności „innych”. 
W obrazie „Vesna va veloce” (reż. C. Mazzacurati, 1996) pojawia się młoda dziewczy
na, która z Czechosłowacji przybywa jako turystka do Triestu, a potem odłącza się 
od uczestników wycieczki i zostaje we Włoszech, szukając wolności i innego życia. 
W Trieście, Rimini, a potem Mediolanie utrzymuje się dzięki prostytucji (którą za
czyna się zajmować z własnej woli). Zarobione pieniądze pozwalają na zachowanie 
skrawka autonomii, ale Vesna musi się także konfrontować z brutalną rzeczywisto
ścią: przemoc, utrata dokumentów, konieczność życia w ukryciu jako nielegalna imi- 
grantka, wreszcie - przechwycenie przez policję i deportacja. W filmie ,,L’ Assedio” 
[Rzymska opowieść] (1998) Bernardo Bertolucci opowiada z kolei historię młodej 
kenijskiej kobiety Shandurai, która pracuje jako pomoc domowa u ekscentryczne
go angielskiego pianisty mieszkającego w Rzymie. Shandurai studiuje medycynę na 
rzymskim uniwersytecie, a za pomoc w utrzymaniu domu otrzymuje od Anglika za
kwaterowanie i wyżywienie. Między dziewczyną - oczekującą na wyjście męża z wię
zienia - a jej pracodawcą, rodzi się więź porozumienia, a potem głębsze uczucie. 
„Lamerica” (reż. G. Amelio, 1994) to opowieść o losach albańskich uchodźców, któ
rzy po upadku reżimu komunistycznego w 1991 roku masowo wyjeżdżają do Włoch. 
Italia to dla nich tytułowa Ameryka, ziemia obiecana, sąsiedni kraj z drugiej strony 
Adriatyku, który znają z telewizji i kojarzą z dobrobytem. Ci bardziej realistycznie 
myślący Albańczycy zdają sobie sprawę, że w Italii nikt nie czeka na nich z otwartymi 
ramionami, ale wolą trud migracji niż głód w zdewastowanej i opanowanej przez 
chaos ojczyźnie. W filmie „Ospiti” [Goście] (reż. M. Garrone, 1998), pokazana jest 
historia dwóch młodych Albańczyków, którzy przyjechali do włoskiej stolicy nie tyl
ko w poszukiwaniu pracy, ale również własnej drogi życiowej. Zawierają znajomość 
z rzymskim fotografem, który wbrew stereotypom i podejrzeniom mieszkańców 
kamienicy gości albańskich chłopców w swoim domu. Przybysze znajdują wspólny 
język także z leciwym portierem, który podobnie jak oni jest imigrantem - tyle że 
z włoskiej Sardynii.

Ostatnie lata przyniosły we Włoszech kolejne produkcje filmowe, które poruszają 
tematykę imigracji58. Jednym z ciekawszych obrazów, zdecydowanie przełamującym 
powszechne stereotypy na temat imigrantów we Włoszech, jest dokument ,,L’ Or
chestra di Piazza Vittorio” (reż. A. Ferrente, 2006), opowiadający historię powstania 

58 Wśród wielu filmów warto wspomnieć o następujących: „Quando sei nato non puoi piu na- 
sconderti”, reż. M. T. Giordana, 2005; „Saimir”, reż. F. Munzi, 2004; „Terraferma”, reż. E. Cria- 
lese, 2011; „Le ferie di Licu”, reż. V. Moroni, 2006; „Non ti muovere”, reż. S. Castellitto, 2004; 
„II villaggio di cartone”, reż. E. Olmi, 2011.
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międzykulturowej orkiestry złożonej głównie z imigrantów pracujących w Rzymie59. 
Jest to pierwszy tego typu wieloetniczny zespół muzyczny, który powstał spontanicz
nie. Orchestra di Piazza Vittorio może być przykładem tzw. dobrych praktyk w dzie
dzinie integracji imigrantów. Zespół łączy muzyków z pięciu kontynentów, zarówno 
imigrantów, jak i autochtonów Włochów, którzy grają na instrumentach ze swoich 
rodzimych stron i wykonują utwory napisane przez nich samych. Działalność orkie
stry w naturalny sposób przyczynia się do rozpowszechniania nowego wizerunku 
imigranta we Włoszech: utalentowanego, przedsiębiorczego, potrafiącego wchodzić 
w pozytywne relacje z miejscową ludnością oraz przyczyniającego się do kulturalne
go wzbogacenia miasta. Ten nowy obraz imigranta - artysty komunikującego pozy
tywne emocje - stanowi przeciwwagę dla popularnych we Włoszech negatywnych 
stereotypów cudzoziemców często pojawiających się we włoskich mediach i skutecz
nie przełamuje te myślowe schematy.

” Na temat Orkiestry zob. K. Golemo, Muzyka jako element integrujący w społeczeństwie 
¡migracyjnym. Międzykulturowa inicjatywa społeczna w Rzymie: Orchestra di Piazza Vittorio, „Cul
ture Management/Kulturmanagement/Zarządzanie Kulturą” 2012, nr 5, s. 193-204.
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