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 Aantal inwoners: 59,8 miljoen 

 BBP per capita: 33.587$ 

 Werkeloosheid: 11,4% 



            

INTRODUCTIE 
De geografische positie van Italië maakt haar een welgewilde doorreislocatie voor vluchtelingen 

uit de MENA-regio. Hoewel de ‘vluchtelingencrisis’ in principe een Europees vraagstuk is, kampt 

Italië met de grootste uitdagingen: ruim 75% van de vluchtelingen en migraten die Europa 

aandoen, arriveren in Italië. Het land weet ook dat de immigratie van vluchtelingen uit Afrika niet 

zal stoppen: is het niet als gevolg van de huidige conflicten, dan wel als gevolg van armoede, 

demografie of klimaatverandering. Italië vindt het dan ook belangijk extra aandacht aan Afrika te 

schenken, om samen tot een toekomstgericht ontwikkelingsmodel te komen.  

Klimaatvluchtelingenbeleid 
Italië deed nog weinig tot geen uitspraken 

over haar visie met betrekking tot de toekomst 

van ‘klimaatvluchtelingen’ in haar land, maar 

sprak zich in het verleden wel duidelijk uit 

over haar bereidheid tot het spelen van een 

cruciale rol in het afzwakken van 

klimaatverandering als gevolg van menselijke 

handelingen. Voormalig minister-president 

Matteo Renzi constateerde op de vorige COP 

21 klimaattop in Parijs dat Italië graag een van 

de hoofdrolspelers in het gevecht tegen 

klimaatverandering wordt.  

Het is voor Italië wel erg belangrijk dat andere 

landen afstappen van het idee dat Italië niet 

genoeg doet met betrekking tot het afzwakken 

van klimaatverandering. Sinds 1990 heeft het 

land haar emissies met 23% vermindert en 

Italië heeft 4 biljoen geinvesteerd in het 

verminderen van haar emissie tussen nu en 

2020. 

Politiek, Economie en Demografie 
De Italiaanse economie is verdeeld: daar waar 

Noord-Italië gekenmerkt wordt door een 

ontwikkelde industrie gedomineerd door 

privé-bedrijven, kent het zuiden weinig 

ontwikkeling, veel agricultuur en en 

nalatenschap van veel werkeloosheid. Italië 

werd hard geraakt door de eurocrisis en het 

land kent nog steeds een grote publieke 

schuld. De Italiaanse economie groeit 

inmiddels weer langzaam, maar het land is nog 

steeds een van de slechts presterende landen 
in de Eurozone.  

Italië wordt gekenmerkt door en laag 

geboortecijfer en dus sterke vergrijzing: 22% 

van de bevolking is boven de 65 jaar en 

daarmee kent Italië het hoogste aantal 65-

plussers van Europa. Oorzaken van de het lage 

geboortecijfer zijn onder andere de stijgende 
voedselprijzen en dure kinderopvang. 

Politiek: ? 

 

 



  

Publieke opinie 
Twee derde van de Italianen vindt dat de 

opvang van nog meer vluchtelingen in het land 

onmogelijk is. Zinnen als een ‘invasie van 

vluchtelingen’ en ‘ ze brengen ziektes en 

terrorisme mee’, zijn niet onbekend. Italië 

heeft haar eigen problemen, wordt door velen 

gezegd.  

Investeringen 
Italië investeert graag in Afrika om zo een 

belangrijke speler te zijn in het afzwakken van 

de gevolgen van klimaatverandering. Het land 

investeert ook veel in het verminderen van 

haar eigen emissies.  

De huidige zwakke economische evenals 
politieke situatie in Italië maakt het echter 

moeilijk om al deze beloftes waar te maken. De 

groeiende xenofobie en verslechterende 

economische situatie onder de Italiaanse 

bevolking zorgt ervoor dat de Italiaanse 

regering meer moeite heeft steun te vinden 

voor investeringen in buitenlandse projecten 

met betrekking tot klimaatverandering en 

haar gevolgen. Het is momenteel belangrijker 

te investeren in eigen land.  

Belangen en prioriteiten 
 

• Italië is het niet eens met de verdeelsleutel: het heeft simpelweg geen plek meer 

voor extra vluchtelingen. Ook de economische en politieke situatie staan op dit 

moment geen nieuwe vluchtelingen meer toe. 

 

• Italië wil graag investeren in Afrika maar heeft op dit moment moeite om steun te 

vinden onder de bevolking. Wél investeert het in haar eigen emissies om zo toch 

klimaatverandering te kunnen afzwakken. Ook de economische situatie staat op dit 

moment niet meer toe.   

 

• Italië wil andere landen er wel van overtuigen dat het op lange termijn graag weer 

start met het investeren in het afzwakken van klimaatverandering en haar gevolgen.  

 

• Het is voor Italië belangrijk dat andere landen erkennen dat het in de afgelopen 

jaren, evenals op dit moment, er alles aan doet om haar eigen emissies te 

verminderen en zo klimaatverandering af te zwakken. 


