
इटल� पासून भारताला काय  �शकता येईल 
इटल�मधील करोनाचा उ�ेक हा �न�वळ योगायोग, �कंवा ��णांचा वयोगट �कंवा 
इटा�लयन नाग�रकांचा ची यां!ती स$दय &ि(टकोन नसुन चीन*या हातातले खेळणे 
बनलेले इटल�चे नेत.ृवच यासाठ0 जबाबदार आहे.चीनने वुहानमधील करोना 
�हायरस*या साथीचा !सार व गांभीय5 याब6दल जगाला अधंारात ठेव8यामुळे अनेक 
9थलांतर�त कामगारांचे चीनला जाणे येणे अ�नब:ध सु�च होते. 1 फे<ुवार� 2020 
ला =लोरे स*या महापौरानी "एका ची यास आ�लगंन (Hug a Chinese)" 
मोAहमेचा !ारंभ केला.4 फे<ुवार�ला !सा�रत झालेला तो ि�हडीओ चीन सरकारने 
बनवला होता.तो ि�हडीओ https://www.youtube.com/watch?v=mNMdg4morQs या 
द�ुयावर बघता येईल. 
मतपेट�*या राजकारणासाठ0 ,जनजागतृी*या नावाखाल� इटा�लयन शासनानी 
करोना*या गांभीया5कड ेदलु5H क�न इटाल�तील लHावधी चीनी 9थलांतर�तांपैकJ, जे 
�तथे रहात होते �कंवा नुकतेच चीनला जाऊन परतले होत े�कंवा नुकतेच चीनव�न 
इटल�त 9थलांतर�त झाले होते, .यां*यापैकJ कोणा एकालाह� आ�लगंन देLयासाठ0 
!े�रत केले. 
इटा�लयन �ामीण भागातुन �व�था�पत चीनी �था�पत 
Mेसी Nबया झ हे इटल� मधील एक !�स6ध पOकार आहेत आPण अनक�हर डीसीचे 
सं9थापक संपादक आहेत. !9तुत लेख यां*या �लखाणावर आधा�रत आहे. 
तीस वषा:पूवS इटल�मTये अवैध घुसखोरां*या !Uनाची सु�वात झाल�. इटल�ने 
.यां*या शहरं व Vा�मण भागातील व9Oो6योगामTये कमी पगारावर काम 
करLयासाठ0 चीनी लोकांची भरती सु� केल� होती. ची यांनी माO इटा�लयन 
प6धती*या व9O�नमा5णाचे तंO फारच झपाWयाने आ.मसात केले व मुळ इटा�लयन 
व9Oो6योगाची वाट लावल�.'मेड इन इटल�'चे लेबल कायम ठेऊन ची यांनी इटल�चा 
व9Oो6योग बळकावला. 
इटल�मTये हजारो चीनी कामगार चीनमधुन आयात केलेला क*चा माल वाप�न 
9व9त कपड ेपादOाण ंव त.सम उ.पादन ंबनवून जगभरात 9व9त �कमतीत Xवकत. 
XपYया न ्XपYयांपासुन व9Oो6योग करणा[या इटा�लयन कुटंुबांना Vामीण भागातुन 



Xव9थाXपत क�न .या प�रसराला ची यांनी 9वतःची वसाहतच बनवून टाकले. 
चीनी कर चुकवे]गर�मTये व9ताद होते. इटा�लयन लोकांना सव5 !कारच ेकर व 
कामगार Aहताचे �नयम पाळावे लागत असतानाच ची यांनी माO करचुकवे]गर� 
क�न व कामगारांसंबंधी �नयम,काय6यांना धा^यावर बसवुन व अवैध मानवी 
वाहतुक करवुन लवकरच 9वतःचा �यापार भरभराट�स आणला. 
4.78 �बल�यन डा◌ॅलस$ इटल�हुन चीनम&ये पाठवले 
2017 मTये बँक ऑफ चायनानी .यां*या  �मलान येथील शाखेचे धनशोधनाच े
(मनी लाँड�रगंचे) एक !करण �न9तरLयासाठ0 600,000 युरोचा दंड भरायचे मा य 
केले.=लोरे स  यायालयाने या !करणाची सनुावणी करताना चीन*या चौaया मोbया 
बँके*या �मलान शाखे*या चार कम5चा[यांना अवैध आ]थ5क �यवहारांची सुचना न 
Aद8याब6दल दोन वषा:चा कारावास ठोठावला होता. 
=लोरे स व !ाटोमTये रहाणा[या ची यांनी 2006 ते 2010 या काळात 4.5  
Nबल�यन युरोपेHाह� (4.78 Nबल�यन डा◌ॅलस5) अ]धक पैसे  इटल�हुन चीनमTये 
पाठवले. 
तपास अ]धका[यां*या मते चीनला पाठवला गेलेला पैसा हा अवैध मागा:नी जसे 
नकल� चलन, अफरातफर, अवैध कामगार व कर बुडवे]गर�*या मागा5ने आला होता.  
e(टाचाराचे हे चf असेच सु� राAहले.  
इटल� चीन(या "वन बे)ट वन रोड" +क)पात सहभागी  
2019 ला जे�हा "वन बे8ट, वन रोड" !क8पाची सु�वात झाल� ते�हा इटल�ने 
चीनसोबत जगाला !भाXवत करणा[या .यां*या !क8पात सहभागाची इ*छा दश5वल�. 
आ]थ5क सहकाया5*या �पात चीनने उhर इटल�च ेAMए9टा बंदर Xवकसीत क�न 
9वतः वापर करायला सु�वात केल�.या !क8पामळेु ]चनी क*चा माल व 
उ.पादनां*या वाहतुकJसाठ0 आवUयक असले8या सोयीसुXवधांमTये !चंड गंुतवणकू 
झाल�. 
कजा5*या जीवघेLया ओiयाखाल� दबले8या इटल� चीनला होणार� �नया5त वाढवून व 
चीनी गंुतवणूकJला आकXष5त क�न मरगळले8या 9वतः*या अथ5�यव9थेत नवीन 
!ाण फंुकायचे 9वkन बघत होता.इटल� चीनवर अवलंबुन आहे व चीनी भांडवल हे 



इटा�लयन अथ5�यव9थेचा मुlय आधार आहे. ददुmवानी चीनी गंुतवणकू आकXष5त 
करLया*या नादात इटल�न े9वतः*या जनतेला गंभीर संकटात लोट8याचे Aदसते 
आहे. 
आता मानवीय &ि(टकोनातनू मदत करLयाऐवजी चीन इटल�मधल� आपल� 
गुंतवणकू सुरoHत ठेवLयाचा !य.न करतोय.चीनमधुन इटल�ला जाणा[या !चंड 
मदत व साAह.य सामVी*या पुरवbयाचे कारण यामुळे 9प(ट होतंय. 
इटल�म&येच करोनाचा एवढा उ/ेक का? 
वेगवेगpया घटनांमुळे इटल�मTये ]चनी लोकांची संlया पु(कळच वाढल� आहे. 
या�शवाय वेगवेगpया कारणा करता इटल� मधून ]चनी चीनमTये जातात आPण 
�तथून अनेक इटल�मTये परत येतात. हे सगळे �हायरसला इटल�मTये 
पसरवLयासाठ0 जबाबदार आहे अथा5त अनेक इटा�लयन सु6धा वेगवेगpया 
कारणामुळे चीनमTये जात असतात. यां*या अ�नब:]धत जाLया येLयामुळे 
�हायरसचा !सार झाला.अमे�रके नंतर इटल�मTये सवा5त जा9त करोनामुळे म.ृयू 
झालेले आहे आPण करोना V9त q�णांची सlंया पण आहे. इटल�मTयेआज 
24,648 चा म.ृयू व एकूण q�ण 1,83,957 (२२-०४०-२०२० पय:तची आकडवेार�)  
आrत. 
इटल�मTये व6ृधां*या लोकसंlया]धsया सोबतच चीन*या दबावात असलेले सरकार 
आहे. .या सरकारनी चीन*या दबावाखाल�च ची यांपासुन सामािजक अतंर 
राखLया*या !य.नांना Pखळ घातल�. इटल�तील घटनाfमाला समजून घेLयासाठ0 
खाल�ल गो(ट� बघायला/लHात tयायला ह�या. 
गे8या काह� मAह यात चीनचा वाढता जाग�तक !भाव सव5सामा यां*या &ि(टपथात 
येत असतानाच अगद� अमे�रकनांनादेखील औषधींसारlया जीवनावUयक गो(ट�*या 
पुरवbयासाठ0 चीनवरचे अंवलंNब.व जाणवायला लागले आहे. वुहान*या करोना 
�हायरसमुळे ची यां*या गत काह� दशकांपासुन  गहृोपयोगी सुXवधां6वारे  नकळत 
अमे�रका आPण युरोघुसून आप8या जीवनावUयक बाबींवर �नयंOण �मळवLया*या 
कुट�ल हेतूंची जाणीव आप8याला होतेय एवढाच एक चांगला प�रणाम होय. 
इटल�ला  ठेच आ1ण भारत शहाणा?  



इटल�मTये जे घडले .यापासून भारताला काय �शकता येईल? सवा5त !थम  
इटल�*या अथ5�यव9थेला मदत करLयाकरता �तथे ]चनी कारखाने सु� करायचे असे 
ठरले .]चनने इटल�मTये आ]थ5क घुसखोर� करायला सुqवात केल�. 9व9त मजदरू� 
करता ]चनी नाग�रकांना इटल�मTये आणLयात आले. नंतर याचे लvढा मTये 
qपांतर झाले.नंतर अजून जा9त !माणामTये ]चनी नाग�रकांनी घुसखोर� केल� 
,काह� घुसखोर� ह� कायदेशीर होती आPण बर�चशी घुसखोर� ह� बेकायदेशीर होती 
(तसे बांगलादेशीं*या बाबतीमTये भारतामTये पडत आहे).यामळेु जवळजवळ 
पु(कळशी अथ5�यव9था ह� ]चनी ता^यात गेल� .इटल�ची अथ5�यव9था अजून 
खालावत होती आPण .यां*या वरती असलेले कजा5चे !माण वाढत होते .wहणून या 
इटल�ला वाटायला लागले कJ जर .यांची अथ5�यव9था मजबूत करायची असेल तर 
]चन �शवाय दसुरा कुठलाह� पया5य नाह� .एवढेच न�हे तर ]चनन े�तथ8या राजकJय 
पHां*या मTये घुसखोर� केल�, वत5मानपO आPण मीxडया आPण तथाक]थत 
उदारमतवाद� तyां*या  मनामTये सु6धा घुसखोर� केल�, zयामुळे इटल�ची इटल�ची 
धोरणे चीनला अनुकूल अशी बनवता आल�. अथा5तच यामुळे ]चनचा अजूनच जा9त 
आ]थ5क फायदा झाला. wहणजेच या सगpयामुळे आPण इटल�*या ]चनी !ेमी 
राजकारणामुळे ,उदारमतवादा मुळे चीनच े!9थ इटल�मTये !चंड वाढले इतके कJ 
.यानंतर .यावर �नयंOण करणे हे राzयक.या:ना जवळजवळ अशsय झाले.  
चीन ची आ]थ5क ताकद !चंड आहे , असाच !कार भारतामTये सु6धा केला जाऊ 
शकतो ,यावरती आपण लH ठेवतो आहे का?  आपण जा9त सावध राहायची गरज 
आहे .]चनी !भाव आप8या मीxडयामTये ,तyां*या मनामTये ,राजकJय पHांमTये 
घुसखोर� पासून थांबवLयाचे !य.न करणे गरजेचे ,नाह�तर चीन भारताला स6ुधा 
इटल� !माणेच ]गळंकृत करLयाचा !य.न करेल.आपल� अथ5�यव9था इटल� पेHा 
पु(कळ जा9त मोठ0 आहे wहणून भारताचा इटल� करLयाकरता चीनला प(ुकळ 
!य.न करावे लागतील .आपण सावध रहायला पाAहजे ,कारण राO वै[याची आहे. 
 


