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11..  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

  

PPeerr  llaa  sstteessuurraa  ddii  qquueessttoo  

ddooccuummeennttoo  ccii  ssiiaammoo  vvoolluuttii  

aaffffiiddaarree  aadd  uunn  mmeettooddoo  ““eessiisstteennzziiaallee””;;  

aabbbbiiaammoo,,  cciiooèè,,  cceerrccaattoo  ddii  ttrraallaasscciiaarree  iill  

ggeenneerriiccoo  aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  ddeessccrriizziioonnee  ddii  

pprreecciissii  vviissssuuttii  ((ii  nnoossttrrii  ee  qquueellllii  ddeellll''uutteennzzaa))  

iinn  uunn  pprreecciissoo  ssppaazziioo  ((ll''aarreeaa  ssoossttaa  DDoozzzzaa,,  

cchhee  ssoorrggee  nneell  qquuaarrttiieerree  SSaavveennaa  nneellllaa  

ppeerriiffeerriiaa  ddii  BBoollooggnnaa))  iinn  uunn  pprreecciissoo  aarrccoo  ddii  

tteemmppoo  ((ii  44  aannnnii  cchhee  iinntteerrccoorrrroonnoo  ttrraa  iill  22000055  

ee  iill  22000088))..  

PPuurr  ccoonnssaappeevvoollii  cchhee  iinn  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  

rriicceerrccaa,,  ssii  aaffffrroonnttaa  ((eedd  èè  ssttrruummeennttoo  aanncchhee  

uuttiillee))  llaa  ggeenneerraalliizzzzaazziioonnee,,  ll''eesssseennzzaa,,  nnooii  ccii  

ssiiaammoo  vvoolluuttii  aatttteenneerree  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  aallllaa  

nnoossttrraa  ssppeecciiffiiccaa  eessppeerriieennzzaa  ““eessiisstteennzziiaallee””  ee  aa  qquueellllaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ccuuii  

aabbbbiiaammoo  llaavvoorraattoo..  

LL''oobbiieettttiivvoo  eerraa  iinnqquuaaddrraarree  llaa  rreeaallee  ccoonnddiizziioonnee  ddii  qquueessttoo  ggrruuppppoo  ddii  ppeerrssoonnee  ee  

nnoonn  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ggeenneerraallee  ddeeii  nnoommaaddii,,  tteemmaa  ppeerr  nnooii  ttrrooppppoo  vvaassttoo  ee  aassttrraattttoo..  

AAbbbbiiaammoo  aavvuuttoo  uunnaa  iinntteerreessssaannttee  ccoonnffeerrmmaa  aa  pprrooppoossiittoo  ddii  qquueessttaa  

mmeettooddoollooggiiaa  aanncchhee  nneell  ccaammppoo::  

UUnn  ggiioorrnnoo  aabbbbiiaammoo  ppoossttoo  ddeellllee  ddoommaannddee  aa  vvaarrii  rreessiiddeennttii  ddeell  ccaammppoo,,  ddii  vvaarriiee  

eettàà..  LLee  ddoommaannddee  eerraannoo  vvoolluuttaammeennttee  sseemmpplliiccii,,  ddiirreettttee,,  ggeenneerriicchhee  ee  iinn  uunn  cceerrttoo  

sseennssoo  mmaanniicchheeee,,  vveerrtteevvaannoo  ssuullllee  ddiiffffeerreennzzee  ee  aaffffiinniittàà  ttrraa  llaa  ccuullttuurraa  ssiinnttaa  ee  

qquueellllaa  ““ggaaggiiaa””  ((ggaaggjj  ssoonnoo  ttuuttttii  qquueellllii  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  SSiinnttii  oo  RRoomm..  NN..dd..AA..))  ee  

vvoolleevvaannoo  ssoonnddaarree  llaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeeii  rreessiiddeennttii  rriissppeettttoo  aall  rraazzzziissmmoo,,  ssuubbiittoo  ee  

aaggiittoo..  EEbbbbeennee  aallccuunnii  iinntteerrvviissttaattii  hhaannnnoo  llaammeennttaattoo  ssuubbiittoo  ll''eecccceessssiivvaa  

ggeenneerriicciittàà  ee  aassttrraazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee,,  rriissppoonnddeennddoo  ppeerr  lloo  ppiiùù  cchhee  ppeerr  llee  

vvaarriiee  qquueessttiioonnii  nnoonn  aavveevvaannoo  uunnaa  rriissppoossttaa  pprreecciissaa  ee  cchhee  ““ddiippeennddeevvaa  ddaa  ggaaggiioo  

aa  ggaaggiioo””  oo  cchhee  ““cc''èè  iill  ssiinnttoo  iinn  uunn  mmooddoo  ee  iill  ssiinnttoo  iinn  uunn  aallttrroo””,,  sstteemmppeerraannddoo  

ccoossìì  llaa  nneettttaa  ggeenneerraalliizzzzaazziioonnee  ee  ccoonnttrraappppoossiizziioonnee  ttrraa  llee  dduuee  ccuullttuurree  cchhee  

eemmeerrggeevvaa  ddaallllee  nnoossttrree  ddoommaannddee..  DDiippeennddee  rriissppoonnddeevvaannoo..  AAbbbbiiaammoo  ootttteennuuttoo  

uunn  rriissuullttaattoo  iinnaassppeettttaattoo,,  ppeerrcchhéé  aa  ddoommaannddee  aattttrraavveerrssoo  llee  qquuaallii  ssii  cceerrccaavvaa  ddii  

ccaappiirree  iill  lliivveelllloo  ddii  ddiiffffiiddeennzzaa  oo  rraazzzziissmmoo  aabbbbiiaammoo  aavvuuttoo  rriissppoossttee  cchhee  

ddeemmoolliivvaannoo  pprrooppuunnoo  ddeeii  pprreessuuppppoossttii  iinnddiissppeennssaabbiillee  ddeell  rraazzzziissmmoo  sstteessssoo::  iill  

ggeenneerraalliizzzzaarree,,  ddaa  ccuuii  hhaa  oorriiggiinnee  lloo  sstteerreeoottiippoo  ee  qquuiinnddii  iill  pprreeggiiuuddiizziioo..  
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GGeenneerraalliizzzzaarree  uunn  aassppeettttoo  ddeellllaa  rreeaallttàà  ccii  ffaa  sseennttiirree  lleeggiittttiimmaattii  aa  nnoonn  

aapppprrooffoonnddiirrlloo,,  ppeerrcchhéé  ccii  sseennttiiaammoo  ddii  ““ssaappeerrnnee  ggiiàà  aabbbbaassttaannzzaa””  aanncchhee  ssee  nnoonn  

èè  ccoossìì;;  dduunnqquuee  uunn  cceerrttoo  ttiippoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ggeenneerriiccaa  ppoonnee  llee  bbaassii  ppeerr  

ll''iiggnnoorraannzzaa,,  ee  qquuaannddoo  nnoonn  ssii  ccoonnoossccee  uunnaa  ccoossaa,,  nnoonn  ccii  ssii  aaffffeezziioonnaa  aadd  eessssaa,,  

nnoonn  ssii  pprroovvaannoo  sseennttiimmeennttii  nneeii  ssuuooii  ccoonnffrroonnttii  eedd  èè  ffaacciillee  aavveerrnnee  ttiimmoorree;;  ttuuttttii  

pprreessuuppppoossttii  iiddeeaallii  ppeerr  ffaarree  ddii  qquueessttaa  ““ccoossaa””  uunn  ccaapprroo  eessppiiaattoorriioo,,  mmoossttrroo  

iinnddiissppeennssaabbiillee  iinn  uunnaa  ccuullttuurraa  ccoommee  llaa  nnoossttrraa  iinn  ccuuii  ppaauurraa  ee  sseennssoo  ddii  ccoollppaa  

ggiiooccaannoo  uunn  rruuoolloo  ddeecciissiivvoo  ee  ssttrruummeennttaallee  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eemmoottiivvoo  ee  

ppoolliittiiccoo..  

        PPeerr  ccoonncclluuddeerree,,  ddii  sseegguuiittoo  nnoonn  ttrroovveerreettee  mmoollttoo  ssuullllaa  ccuullttuurraa  nnoommaaddee  ccoonn  

llaa  CC  mmaaiiuussccoollaa,,  ssuullllee  oorriiggiinnii  oo  ttrraaddiizziioonnii,,  ppeerr  qquueelllloo  cc''èè  ccoommuunnqquuee  uunnaa  

ddiissccrreettaa  lleetttteerraattuurraa..  QQuueelllloo  ddii  ccuuii  ppaarrlleerreemmoo  ssaarràà  llaa  nnoossttrraa  eessppeerriieennzzaa  ccoonn  ii  

SSiinnttii  ddii  vviiaa  DDoozzzzaa  ee  llaa  lloorroo  ccoonn  ““ggllii  eedduuccaattoorrii  ggaaggjj””..  

  

  

  

22..  ZZIINNGGAARRII..  

  

IIll  ccaammppoo  

  

II  ccaammppii  ssoonnoo  llee  ssoolluuzziioonnii  aabbiittaattiivvee  iimmppoossttee  aaii  SSiinnttii  ee  aaii  RRoomm  ddaallllee  

aammmmiinniissttrraazziioonnii  

ccoommuunnaallii    ppeerr  rreelleeggaarrllii  

lloonnttaannoo  ddaallllaa  ssoocciieettàà,,  

ssoolliittaammeennttee  iinnffaattttii  ii  

ccaammppii  ssoorrggoonnoo  nneellllee  

ppeerriiffeerriiee,,  nneeii  pprreessssii  ddii  

ddiissccaarriicchhee,,  ttaannggeennzziiaallii  oo  

ssiimmiillii,,  ccoommuunnqquuee  

lluuoogghhii  lliimmiittee..  SSppiinneellllii  

((RRoomm  ddii  4433  aannnnii  pplluurrii  

llaauurreeaattoo,,  ddoocceennttee  

uunniivveerrssiittaarriioo  nnoonncchhéé  

mmuussiicciissttaa  ee  ppooeettaa))  

aaffffeerrmmaa  iinn  uunn''iinntteerrvviissttaa  

ppeerr  IIll  GGiioorrnnaallee::  

««[[....]]cchhiiuuddeerree  ii  ccaammppii  nnoommaaddii..  CChhee  ssoonnoo  ssoolloo  ppaattttuummiieerree  aa  cciieelloo  aappeerrttoo..  

SSoolluuzziioonnii  ddeeggrraaddaannttii  cchhee  nnoonn  aaiiuuttaannoo  nneessssuunnoo,,  ttaannttoo  mmeennoo  ii  nnoommaaddii..  CChhee  

cceerrttoo  nnoonn  llee  vvoogglliioonnoo  ee  nneemmmmeennoo  ccii  ssttaannnnoo  vvoolleennttiieerrii..  CCoonnssiiddeerraattee  cchhee  cchhii  

-un campo disegnato da un bimbo rom 
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vviivvee  ooggggii  nneeii  ccaammppii  nnoommaaddii  aavveevvaa  uunnaa  ccaassaa  iinn  RRoommaanniiaa  ee  nneellllaa  eexx  

JJuuggoossllaavviiaa..  GGeennttee  cchhee  eerraa  vveennuuttaa  iinn  IIttaalliiaa  ppeerr  ssttaarr  mmeegglliioo,,  ppeerr  ttrroovvaarree  uunn  

llaavvoorroo..  NNoonn  ppeerr  ssttaarr  ppeeggggiioo  ee  vveenniirree  gghheettttiizzzzaattaa»»,,    ee  aaggggiiuunnggee  iinn  uunn‟‟aallttrraa  

iinntteerrvviissttaa  ::  ««SSii  vvuuoollee  ffaarr  ppaassssaarree  iill  ccaammppoo  nnoommaaddii,,  cchhee  èè  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  

sseeggrreeggaazziioonnee  rraazzzziiaallee,,  aaddddiirriittttuurraa  ccoommee  eesspprreessssiioonnee  ccuullttuurraallee,,  ccoommee  ssee  ii  

RRoomm  ee  SSiinnttii  vvoolleesssseerroo  vviivveerree  iinn  qquueessttoo  mmooddoo..  NNoonn  èè  vveerroo  cchhee  ll‟‟iinntteeggrraazziioonnee  

ddeeii  RRoomm  ppeessaa  ssuullllaa  ttaasscchhee  ddeeggllii  iittaalliiaannii,,  ppeerrcchhéé  ppaassssaa  aattttrraavveerrssoo  ii  ffoonnddii  

ccoommuunniittaarrii..  PPeerr  ii  pprrooggeettttii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeii  RRoomm  vveennggoonnoo  ssttaannzziiaattii  ffoonnddii  

ddeellll‟‟UUEE  cchhee  oo  nnoonn  ssoonnoo  aattttiivvaattii  oo  ffiinniissccoonnoo  ccoonn  iill  ffiinnaannzziiaarree  pprrooggeettttii  ffaassuullllii  

ddii  ppsseeuuddoo  aassssoocciiaazziioonnii  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo..  AAii  RRoomm  nnoonn  aarrrriivvaa  nnuullllaa»»..  

AAll  ccaammppoo  ddoovvee  llaavvoorriiaammoo  ii  rreessiiddeennttii  ssii  llaammeennttaannoo  ccoossttaanntteemmeennttee  ddeellll‟‟““aarreeaa  

ssoossttaa””,,  aalltteerrnnaannddoo  ll‟‟iinnddiiffffeerreennzzaa  aallllaa  ppiiùù  ttoottaallee  ddiissppeerraazziioonnee  ppeerr  llee  

ccoonnddiizziioonnii  iinn  ccuuii  vveerrssaa  iill  ccaammppoo..  DD''aallttrroo  ccaannttoo  qquuaassii  nneessssuunnoo  eesspprriimmee  iill  

ddeessiiddeerriioo  ddii  vvoolleerr  vviivveerree  iinn  aappppaarrttaammeennttoo  ssee  nnoonn  qquuaallcchhee  ggiioovvaannee  ((mmaaggaarrii  iinn  

uunnaa  bbeellllaa  vviillllaa  ccoonn  ii  gguuaarrddiiaannii  ccoommee  sscchheerrzzaa  EEmmii,,  oo  ccoommee  ppiiaaccee  ssooggnnaarree  aaii  

bbiimmbbii  iinn  uunnaa  vviillllaa  iinn  mmuullttii  pprroopprriieettàà  iinn  ccuuii  vviivveerree  ttuuttttii  iinnssiieemmee))..  NNeellllee  vvaarriiee  

ffaammiigglliiee  cc''èè  ssppeessssoo  uunn''eessppeerriieennzzaa  ppiiùù  oo  mmeennoo  ddiirreettttaa  ddii  aallccuunnii  aa  ccuuii  eerraa  ssttaattaa  

ccoonncceessssaa  uunnaa  ““ccaassaa  ppooppoollaarree””,,  mmaa  ttaallii  eessppeerriieennzzee  rraarraammeennttee  ssii  ssoonnoo  pprroottrraattttee  

ppeerr  lluunngghhii  ppeerriiooddii..  

EEmmeerrggee  ddaa  qquuaannttoo  

ddiissccuussssoo  ccoonn  ii  

rreessiiddeennttii  ddii  vviiaa  

DDoozzzzaa  cchhee  vviivveerree  

nneeggllii  aappppaarrttaammeennttii  

ooffffrree  aanncchhee  aaii  lloorroo  

oocccchhii  aallccuunnii  

vvaannttaaggggii  mmaa  aadd  uunn  

pprreezzzzoo  ttrrooppppoo  aallttoo..  

VViivveerree  iinn  ccaassaa,,  

““ffaarree  llaa  vviittaa  ddaa  

ggaaggjj””  iimmppoonnee  

aanncchhee  

ll‟‟aacccceettttaazziioonnee  ddii  

uunnaa  ccoonnssuueettuuddiinnee  

ee  ddii  rriittmmii  llaavvoorraattiivvii  ttrrooppppoo  aallttii,,  ccoommppoorrttaa  uunnaa  pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaazziioonnee,,  cciiooèè  uunn  

ppeerrccoorrssoo  ssccoollaassttiiccoo  lluunnggoo  ((aallmmeennoo  llee  ssuuppeerriioorrii))  ee  llaa  rriicceerrccaa  ddii  llaavvoorrii  aa  tteemmppoo  

ppiieennoo......  nnoonn  ppeerr  ttuuttttii  iill  ggiiooccoo  vvaallee  llaa  ccaannddeellaa,,  ccii  ssoonnoo,,  iinnffaattttii,,  ppeerrssiinnoo  eesseemmppii  

ddii  GGaaggjj  cchhee  pprreeffeerriissccoonnoo  cchhiieeddeerree  oossppiittaalliittàà  nneeii  ccaammppii  ppeerr  nnoonn  ddoovveerr  ffaarree  

ffrroonnttee  aallllee  ssppeessee  ddii  uunn  aappppaarrttaammeennttoo  ee  ppootteerr  llaavvoorraarree  mmeennoo  ppeerr  ddeeddiiccaarrssii  aadd  
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aallttrroo..  DDeettttoo  qquueessttoo  rreessttaa  iill  ffaattttoo  cchhee  ii  ccaammppii  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattii  

uunnaa  ssoolluuzziioonnee,,  ssoottttoossccrriivviiaammoo  iill  ccaarraatttteerree  gghheettttiizzzzaannttee  cchhee  llii  

ccoonnttrraaddddiissttiinngguuee,,  ll''iinnddiiggeennzzaa,,  ll''eesscclluussiioonnee  cchhee  ccoommppoorrttaannoo,,  lloo  ssttaattoo  ppiieettoossoo  

iinn  ccuuii  ssppeessssoo  vveerrssaannoo..    

IIll  ffaattttoo  cchhee  iill  ccaammppoo  nnoonn  rraapppprreesseennttii  LLAA  ssoolluuzziioonnee,,  nnoonn  ggiiuussttiiffiiccaa  lloo  ssttaattoo  ddii  

aabbbbaannddoonnoo  iinn  ccuuii  ssii  pprreesseennttaannoo  ssoovveennttee..  IIll  pprroobblleemmaa  ssii  ssppoossttaa  ddaa  qquueelllloo  ddeellll''  

““eemmeerrggeennzzaa  nnoommaaddii””  aa  qquueelllloo  ddeellllaa  ddiiggnniittàà  sstteessssaa  ddeeggllii  eesssseerrii  uummaannii,,  ddeellllaa  

ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  mmiinnoorrii  ee  ddeell  ddoovveerree  ddeelllloo  ssttaattoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  pprroopprrii  

cciittttaaddiinnii  ddii  vveegglliiaarree  ssuullllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllee  nnoorrmmee  iiggiieenniicchhee..  II  ccaammppii  

ddoovvrreebbbbeerroo  ppeerr  lloo  mmeennoo  eesssseerree  bbeenn  aattttrreezzzzaattii,,  ppuulliittii,,  ccoonn  ddeell  vveerrddee  ee  ddeellllee  

aarreeee  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii,,  bbeenn  sseerrvviittii  ddaaii  mmeezzzzii  ppuubbbblliiccii,,  ccoonn  ddeeggllii  ssppaazzii  ccoommuunnii  ee  

ddeeggllii  ssppaazzii  pprriivvaattii  eeqquuii  ee  bbeenn  ddeelliinneeaattii,,  eettcc..eettcc..  

IInnffiinnee,,  ee  qquueessttoo  aa  nnoossttrroo  ppaarreerree  èè  iill  ppuunnttoo  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee,,  ccrreeddiiaammoo  cchhee  uunnaa  

rreeaallee  ssoolluuzziioonnee  ssttaarreebbbbee  nneell  ggaarraannttiirree  aaggllii  zziinnggaarrii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  sscceegglliieerree::  

uunnoo  zziinnggaarroo,,  ccoommee  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  cciittttaaddiinnoo  iittaalliiaannoo  oo  eeuurrooppeeoo  ddoovvrreebbbbee  

ppootteerr  sscceegglliieerree  ddii  vviivveerree  iinn  uunn  aappppaarrttaammeennttoo  ccoonn  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  ccoommppoorrttaa  

((ccoommffoorrtt  mmaa  aanncchhee  ggrroossssee  ssppeessee))  oo  iinn  uunn‟‟aarreeaa  ssoossttaa..  QQuueessttaa  sscceellttaa  nnoonn  èè  

ppoossssiibbiillee,,  ppeerrcchhéé  ooggggii  ii  pprreessuuppppoossttii  nnoonn  ssoonnoo  aassssoolluuttaammeennttee  ggaarraannttiittii..  

OOllttrree  iill  ccaammppoo??    

SSppeessssoo  aallccuunnii  nnuucclleeii  

ffaammiilliiaarrii  rreessiiddeennttii  nneell  

ccaammppoo  tteennttaannoo  

ll‟‟eemmaanncciippaazziioonnee  cceerrccaannddoo  

ddii  aaccqquuiissttaarree  tteerrrreennii  

aaggrriiccoollii,,  ddeeffiinniittii  

uullttiimmaammeennttee  mmiiccrrooaarreeee  ccoonn  

ll‟‟aallllaacccciiaammeennttoo  ddeellllee  

uutteennzzee  ee  ccoonn  ii  sseerrvviizzii  

iiggiieenniiccii  iinn  ccuuii  ccrreeaarree  

aallmmeennoo  ii  sseerrvviizzii  mmiinniimmii  iinn  

mmuurraattuurraa  ((pprraattiiccaa  cchhee  

ssppeessssoo  ssii  ssccoonnttrraa  ccoonn  llee  lleeggggii  ccoonnttrroo  ll‟‟aabbuussiivviissmmoo  eeddiilliizziioo))..    

AAllttrree  ppoossssiibbiilliittàà  ssoonnoo::  

  IIssccrriizziioonnee  aallllee  lliissttee  ppeerr  ll‟‟aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  ccaassee  ppooppoollaarrii::  ccii  ssoonnoo  ssttaattii  

vvaarrii  iinnsseerriimmeennttii  iinn  aallllooggggii  ppooppoollaarrii  mmaa  nnoonn  hhaannnnoo  aavvuuttoo  ttuuttttii  uunn  eessiittoo  

ppoossiittiivvoo  ssiiaa  ppeerr  ll‟‟iinnssoosstteenniibbiilliittàà  ddeellllee  ssppeessee  mmiinniimmee  ddii  aaffffiittttoo  ee  iill  ppaaggaammeennttoo  

ddeellllee  uutteennzzee  mmaa  aanncchhee  ppeerr  uunn‟‟iinnccaappaacciittàà  ddii  ccoonnvviivveennzzaa  ccoonn  rreeaallttàà  ddiivveerrssee  

ddaallllaa  lloorroo  ee//oo  ppeerr  llaa  lloonnttaannaannzzaa  ddaall  rreessttoo  ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree..  

Soluzione abitativa alternativa 
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  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  VViillllaaggggii  iinn  ccuuii  eeddiiffiiccaarree  ppiiccccoollee  ccaassee  iinn  mmuurraattuurraa  

ddoottaattee  ddii  ggiiaarrddiinnoo  ee  ppoossttoo  aauuttoo  ddoovvee  ppaarrcchheeggggiiaarree  rroouulloottttee  ee  ccaammppeerr;;  nneellllaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree    iimmppiieeggaattii  ggllii  ooccccuuppaannttii  sstteessssii  ffaavvoorreennddoo  

ccoossìì  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ffuuttuurraa  ooccccuuppaazziioonnee  ((eesseemmppii  nnoottii  ssoonnoo  vviillllaaggggii  ssoorrttii  iinn  

TTrreennttiinnoo,,  BBoollzzaannoo,,  PPaaddoovvaa..))..  ““QQuueessttee  ssoolluuzziioonnii  rriissppeettttaannoo  llaa  ccuullttuurraa  ee  llee  

ttrraaddiizziioonnii  ddeeii  RRoomm//SSiinnttii..””..    

  CCoollllooccaazziioonnee  iinn  vveecccchhii  ccaassaallii  ddii  ppiiccccoollii  nnuucclleeii  ffaammiilliiaarrii  ggaarraanntteennddoo  

iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  lloorroo  ssttrruuttttuurraa  ssoocciiaallee  bbaassaattaa  ssuull  ccoonncceettttoo  ddii  nnuucclleeoo  

ffaammiilliiaarree  aallllaarrggaattoo..  

    

IIll  ccaammppoo  ddii  vviiaa  DDoozzzzaa  èè  iinn  vviiaa  ddii  rriinnnnoovvoo..  UUnn‟‟iimmpprreessaa  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  èè  

aallll‟‟ooppeerraa    ppeerr  eeddiiffiiccaarree  44  ssttrruuttttuurree  iinn  mmuurraattuurraa  iinn  ccuuii  ssoorrggeerraannnnoo  sseerrvviizzii  

iiggiieenniiccii  iinntteerrnnii  ee  aallllaaccccii  ppeerr  llee  uutteennzzee  iinn  ccuuii  ccoonnnneetttteerree  llee  ccuucciinnee  ((eesstteerrnnee))..  

UUnnoo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  vveerrrràà  ooccccuuppaattoo  ddaallllaa  cchhiieessaa  iinn  ccuuii  pprraattiiccaarree  ii  ccuullttii  ddeellllaa  

MMiissssiioonnee  EEvvaannggeelliiccaa  ZZiiggaannaa,,  llee  aallttrree  ssttrruuttttuurree  vveerrrraannnnoo  ddiivviissee  ttrraa  ii  rreessiiddeennttii..  

NNeellllaa  pprriimmaa  ssii  iinnsseeddiieerraannnnoo  55  nnuucclleeii  ffaammiilliiaarrii  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  1144  ppeerrssoonnee,,  iill  

sseeccoonnddoo  oossppiitteerràà  iinnvveeccee  88  

nnuucclleeii  ppeerr  2233  ppeerrssoonnee  ee  nneell  

tteerrzzoo  vveerrrraannnnoo  ccoollllooccaattii  

iinnvveeccee  33  nnuucclleeii  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  1133  

ppeerrssoonnee;;  aa  SSeetttteemmbbrree  vveerrrràà  

ccoonnsseeggnnaattoo  iill  nnuuoovvoo  ccaammppoo,,  

ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  hhaannnnoo  

ppaarrtteecciippaattoo  33  rraapppprreesseennttaannttii,,  

ttuuttttaavviiaa    ii  rreessiiddeennttii    aavvaannzzaannoo  

aannccoorraa  aallccuunnii  dduubbbbii  ee  

ppeerrpplleessssiittaa  ssuullllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ee  llaa  ssuuddddiivviissiioonnee  nnoonn  eeqquuaa  

ddeellllee  ssttrruuttttuurree;;  iill  rriiffiiuuttoo  ddii  ssoolluuzziioonnee  aabbiittaattiivvee  ppiiùù  ccoonnssoonnee  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  

ddeettttaattaa  ddaall  ttiimmoorree  ddii  ccoossttii  eecccceessssiivvaammeennttee  aallttii    ddeellllee  uutteennzzee;;  nneellllaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee,,  ppeerr  pprroobblleemmii  aassssiiccuurraattiivvii,,  nnoonn  èè  ssttaattoo  iimmppiieeggaattoo  aallccuunn  

rreessiiddeennttee  nnoonn  ssffrruuttttaannddoo  ll‟‟ooccccaassiioonnee  ddii  ooffffrriirree  ooccccuuppaazziioonnee,,  ffoorrmmaazziioonnee,,  

eessppeerriieennzzee  ee  aalltteerrnnaattiivvee  llaavvoorraattiivvee..  
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LLaa  ssttoorriiaa      

  

LL‟‟aarreeaa  ssoossttaa  DDoozzzzaa  ssii  ttrroovvaa  aallllaa  ppeerriiffeerriiaa  ddii  BBoollooggnnaa  aall  ccoonnffiinnee  ccoonn  SSaann  

LLaazzzzaarroo  ee  ccoonn  llaa  ttaannggeennzziiaallee;;  iill  qquuaarrttiieerree  aa  ccuuii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  èè  iill  qquuaarrttiieerree  

SSaavveennaa..  

IIll  ccaammppoo  èè  ssttaattoo  ccoossttrruuiittoo  nneell  

11999900;;  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddeeii  rreessiiddeennttii  

pprroovveennggoonnoo  ddaa  ppiiccccoollii  

iinnsseeddiiaammeennttii  cchhee  ssii  ttrroovvaavvaannoo  

nneeii  ccoommuunnii  ddii  SSaann  LLaazzzzaarroo,,  IIddiiccee  

ee  ffrraazziioonnii  lliimmiittrrooffee..  ppiiccccoollaa  ppaarrttee  

pprriimmaa  vviivveevvaa  iinn  uunn  iinnsseeddiiaammeennttoo  

nnoonn  aauuttoorriizzzzaattoo  iinn  vviiaa  GGoobbeettttii  aa  

BBoollooggnnaa..  NNeell  11999911  iinn  sseegguuiittoo  aall  

ssaanngguuiinnoossoo  aatttteennttaattoo  ddaa  ppaarrttee  

ddeellllaa  bbaannddaa  ddeellllaa  UUnnoo  bbiiaannccaa,,  iinn  

In ottemperanza alle Leggi Regionali in materia di minoranze nomadi 

n. 47/88 e n. 34/93 ed al Regolamento Comunale per la disciplina 

dell‟accesso e della permanenza e dei criteri per la gestione delle 

aree sosta per nomadi l‟Amministrazione Comunale ha proceduto 

all‟allestimento di un‟area sosta a destinazione particolare nel quartiere 

Savena. Dall‟estate 2007, sono stati avviati lavori di riqualificazione del 

campo nomadi di via Dozza secondo un progetto che è stato illustrato alla 

comunità Sinti attualmente presente nell‟area, e condiviso in ogni sua fase 

con la comunità stessa. Il progetto è orientato a promuovere oltre che la 

riqualificazione del comparto, anche l‟autonomia delle famiglie ospitate, in 

relazione alle esigenze fondamentali delle famiglie stesse. L‟area attrezzata 

è stata predisposta in modo da garantire l‟autonomia dei nuclei singoli o 

associati, da tempo stabilizzati nel quartiere Savena i cui componenti sono 

a tutti gli effetti cittadini italiani. Il funzionamento della struttura assume 

un aspetto fortemente innovativo ed inedito. Le famiglie, raggruppate in 

cinque nuclei familiari allargati, non dovranno mutare il loro stile di vita e 

le loro abitudini. Nell‟area riqualificata, sono quindi state individuate cinque 

microaree, in cui un fabbricato, in posizione centrale rispetto ad ogni singola 

microarea, conterrà servizi dedicati a ciascun nucleo familiare che avrà 

pertanto i propri servizi igienici, uno spazio lavanderia e uno spazio cucina 

dedicato. Nell‟area riqualificata sorgerà infine una Chiesa, a disposizione 

per la pratica dei culti della comunità Sinti. 

 Descrizione dei lavori riqualificazione del campo Dozza presentato dal quartiere Savena. 
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ccuuii  mmoorriirroonnoo    22  SSiinnttii,,  ((ssttrreettttaammeennttee  lleeggaattii  ccoonn  ggllii  aattttuuaallii  rreessiiddeennttii  ddeell  

ccaammppoo)),,ee  22  rriimmaasseerroo  ggrraavveemmeennttee  ffeerriittii,,  vveennnnee  aalllleessttiittaa  11  aarraa  ssoossttaa  iinn  vviiaa  

EErrbboossaa..    

II  rreessiiddeennttii  ssoonnoo  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ttuuttttii  oorriiggiinnaarrii  ddaallll‟‟EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa::  

FFeerrrraarraa,,  MMooddeennaa,,  RReeggggiioo  EEmmiilliiaa  ee  PPaarrmmaa..  

TTuuttttii  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallll‟‟uullttiimmaa  ggeenneerraazziioonnee  ((ddaaii  2255  aannnnii  iinn  ggiiùù))  ssoonnoo  nnaattii  aa  

BBoollooggnnaa..  

OOggggii  nneell  ccoommuunnee  ssoonnoo  pprreesseennttii  ttrree  AArreeee  SSoossttaa  aaddiibbiittee  aadd  oossppiittaarree    ii  SSiinnttii  

bboollooggnneessii::  nneeii  qquuaarrttiieerrii  SSaavveennaa  ((vviiaa  DDoozzzzaa)),,  NNaavviillee  ((vviiaa  EErrbboossaa))  ee  BBoorrggoo  

PPaanniiggaallee  ((vviiaa  PPeerrssiicceettaannaa))..  

    

UUnn  ppoo‟‟  ddii  nnuummeerrii  

  

NNeell  ccaammppoo  ccii  ssoonnoo  cciirrccaa  6600  ppeerrssoonnee::  55  ssoottttoo  ii  sseeii  aannnnii,,    1122  bbaammbbiinnii  ttrraa  ii  sseeii  ee  

ggllii  uunnddiiccii  aannnnii,,  88  aaddoolleesscceennttii  ttrraa  ii  qquuiinnddiiccii  ee  ii  ddiicciiaannnnoovvee  aannnnii,,  1100  ggiioovvaannii  

ssoottttoo  ii  ttrreennttaa  aannnnii,,    iill  rreessttaannttee  ddii  aadduullttii  ee  aannzziiaannii..  

TTrraa  ii  rraaggaazzzzii  nnaattii  ttrraa  iill  ‟‟9900  ee  iill  ‟‟9933,,  ttrree  nnoonn  ssoonnoo  rriiuusscciittii  aa  ccoonnsseegguuiirree  iill  

ddiipplloommaa  ddii  ssccuuoollaa  mmeeddiiaa  iinnffeerriioorree;;  dduuee  ddii  qquueessttii  ssoonnoo  ttuuttttoorraa  iimmppeeggnnaattii  iinn  

uunn  ppeerrccoorrssoo  ppeerr  ccoonnsseegguuiirrllaa  pprriivvaattaammeennttee  aattttrraavveerrssoo  uunn  aaccccoorrddoo  ttrraa  ssccuuoollee,,  

SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii  ee  nnooii  ooppeerraattoorrii..  UUnn  mmiinnoorree  hhaa  ccoonnsseegguuiittoo  llaa  lliicceennzzaa  iinn    uunn    

iissttiittuuttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  llaa  RRiissttoorraazziioonnee,,  iill  FFoommaall..    

IInn  ddeeffiinniittiivvaa  ii  44  mmiinnoorrii  ttrraa  ii  1166  ee  ii  1188  aannnnii  rreessiiddeennttii  aall  ccaammppoo  ssoonnoo  iimmppeeggnnaattii  

iinn  ppeerrccoorrssii  ffoorrmmaattiivvii  ((qquuaallii  BBoorrssee  llaavvoorroo  oo  CCoorrssii  qquuaalliiffiiccaattiivvii))  ooppppuurree  

llaavvoorraannoo  aassssiidduuaammeennttee  ccoonn  ii  

ggeenniittoorrii  ((pprreevvaalleenntteemmeennttee  nneellllaa  

rraaccccoollttaa  ee  rriivveennddiittaa  ddii  mmeettaallllii,,  oo  

nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddii  uunnaa  ggiioossttrraa,,  oo  

nneellllaa  vveennddiittaa  ppeerr  ssttrraaddaa  ddii  

ppiiaannttee))..  

  

  

  

33..  CCHHEE  CCII  FFAACCCCIIOO  QQUUII??  

  

LLaa  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee  OOnnlluuss  

CC..SS..AA..PP..SS..AA..  sseegguuee  ii  mmiinnoorrii  

rreessiiddeennttii  nneellll‟‟aarreeaa  ssoossttaa  ““DDoozzzzaa””  

ddaa  oorrmmaaii  1100  aannnnii..  LL‟‟iinntteerrvveennttoo  

aasssseeggnnaattoo  èè  uunn  ssoocciiooeedduuccaattiivvoo  



 11 

rriivvoollttoo  aa  dduuee  ggrruuppppii  aannaaggrraaffiiccii::  

ddaaii  66  aaggllii  1111  aannnnii  ee  ddaaii  1122  aaii  1155  

((iinn  rreeaallttàà  ffiinnoo  aaii  1188,,  ccoommee  

vveeddrreemmoo  iinn  sseegguuiittoo)),,  uunn  ggrruuppppoo  

ddeellllee  eelleemmeennttaarrii  ee  uunnoo  ddeellllee  

mmeeddiiee..  

LL‟‟iinntteerrvveennttoo  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  aall  

ssuuppppoorrttoo  ddeeii  mmiinnoorrii  nneell  lloorroo  

ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo,,  ssccoollaassttiiccoo  ee  

ddii  ssccaammbbiioo  ppoossiittiivvoo  ccoonn  llaa  

ccuullttuurraa  cciirrccoossttaannttee,,  aallllaa  

pprreevveennzziioonnee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttii  aa  

rriisscchhiioo  ee  ddii  aaggggrreessssiivviittàà  ee  pprreevvaarriiccaazziioonnee  ((bbuulllliissmmoo)),,  aall  ssuuppppoorrttoo  ssccoollaassttiiccoo,,  

aallll‟‟aaiiuuttoo  nneellll‟‟aaffffrroonnttaarree  aatttteeggggiiaammeennttii  ddiissccrriimmiinnaattoorrii..  IInnoollttrree,,  vviissiittaannddoo  qquuaassii  

qquuoottiiddiiaannaammeennttee  iill  ccaammppoo,,  èè  ppoossssiibbiillee  ssvvoollggeerree  uunn  bbuuoonn  llaavvoorroo  ddii  

mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  ee  ddeeii  ddiissaaggii  ffaammiilliiaarrii  ee  ffoorrnniirree  aaii  sseerrvviizzii  

eevveennttuuaallii  sseeggnnaallaazziioonnii..  IInnffiinnee  ssii  ssvvoollggoonnoo  qquuoottiiddiiaannee  ((ee  aa  vvoollttee  ssnneerrvvaannttii……))  

rreellaazziioonnii  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii  ee  ii  ppaarreennttii  ddeeggllii  uutteennttii,,  ooffffrreennddoo  iinn  ttaall  mmooddoo  uunn  

ccoonnttiinnuuoo  llaavvoorroo  ddii  iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee  ccoonn  ii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii,,  ggllii  uuffffiiccii  ddeell  

qquuaarrttiieerree,,  llaa  ssccuuoollaa..    

LL‟‟iinntteerrvveennttoo  èè  ggeessttiittoo  ddaa  uunn  eedduuccaattoorree  ee  uunn‟‟eedduuccaattrriiccee..  SSoonnoo  pprreevviissttii  dduuee  

ppoommeerriiggggii  ppeerr  iill  ggrruuppppoo  ddeeii  ppiiccccoollii  ee  dduuee  ppeerr  qquueelllloo  ddeeii  ggrraannddii..  IIll  ggrruuppppoo  

nnoonn  hhaa  uunnaa  sseeddee  pprroopprriiaa,,  ll‟‟aabbbbiiaammoo  aavvuuttaa  mmaa  nnoonn  llaa  ssffrruuttttaavvaammoo  aappppiieennoo,,  

ccooll  tteemmppoo  aabbbbiiaammoo  pprreeffeerriittoo  aappppooggggiiaarrccii  ““fflleessssiibbiillmmeennttee””  aallllee  ssttrruuttttuurree  ddeell  

tteerrrriittoorriioo  ((ssoopprraattttuuttttoo  ll‟‟oorraattoorriioo,,  llaa  bbiibblliiootteeccaa  ee  llaa  ppoolliissppoorrttiivvaa……  ee  aanncchhee  uunnaa  

bbuuoonnaa  ppaassttiicccceerriiaa  aa  SS..LLaazzzzaarroo  ee  iill  bbaarr  ddii  LLuuccaa……))..  LLaa  ggiioorrnnaattaa  ssii  ssvvoollggee  ccoossìì::  

ccii    rreecchhiiaammoo  aall  ccaammppoo  nneell  

pprriimmoo  ppoommeerriiggggiioo  ccoonn  iill  

ffuurrggoonnee  ddeellllaa  ccooooppeerraattiivvaa,,  

ffaacccciiaammoo    iill  ggiirroo  ddii  ttuuttttee  llee  

rroouullootttteess,,  qquuaattttrroo  cchhiiaacccchheerree  

qquuaa  ee  llàà  ((ee  qquuaallcchhee  aannnnoo  

oorrmmaaii  cchhee  nnoonn  ccii  pprreennddiiaammoo  

ddeeii  nnoommii,,    ccee  llaa  ssiiaammoo  vviissttaa  

ddaavvvveerroo  bbrruuttttaa  ssoolloo  uunnaa  

vvoollttaa  ee  mmeezzzzaa……))  

pprreelleevviiaammoo  ii  bbiimmbbii  oo  ii  

rraaggaazzzzii  cchhee  hhaannnnoo  vvoogglliiaa  ddii  

uusscciirree  ((aa  vvoollttee  ttuuttttii,,  aa  vvoollttee  ssoolloo  uunn  ppaaiioo  iinn  mmooddoo  aassssoolluuttaammeennttee  
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iimmpprreevveeddiibbiillee……)),,  llii  ssii  ppoorrttaa  ffuuoorrii  ddaall  ccaammppoo,,  ssii  ssvvoollggoonnoo  llee  aattttiivviittàà  pprreevviissttee  

ee  llii  ssii  rriiaaccccoommppaaggnnaa  aa  ccaassaa  nneell  ttaarrddoo  ppoommeerriiggggiioo..    

II  lluuoogghhii  mmaaggggiioorrmmeennttee  ffrreeqquueennttaattii  nneell  ppeerriiooddoo  iinnvveerrnnaallee  ssoonnoo  qquueellllii  ooffffeerrttii  

ddaall  qquuaarrttiieerree  SSaavveennaa::  llaa  bbiibblliiootteeccaa  ccoommuunnaallee  ““GGiinnssbbuurrgg””,,  ll''oorraattoorriioo  ““DDoonn  

BBoossccoo””,,  uunnaa  ssaallaa  ddeellllaa  ppoolliissppoorrttiivvaa  ““PPeerrttiinnii””    llaa  MMeeddiiaatteeccaa  ddeell  ccoommuunnee  ddii  

SS..LLaazzzzaarroo……....  IInnoollttrree  ssii  oorrggaanniizzzzaannoo  aallccuunnee  uusscciittee  aall  cciinneemmaa  oo  vviissiittee  aaii  

mmuusseeii  oo  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaggllii  eevveennttii  ppeerr  bbaammbbiinnii  cchhee  ooffffrroonnoo  llaa  cciittttàà  ee  iill  

qquuaarrttiieerree..  

DD''eessttaattee  llee  aattttiivviittàà  ssii  ssvvoollggoonnoo  ssoopprraattttuuttttoo  aallll''aappeerrttoo..  SSii  aalllleennttaannoo  llee  aattttiivviittàà  

ssttrreettttaammeennttee  ddiiddaattttiicchhee  aa  ffaavvoorree  ddii  eessccuurrssiioonnii  iinn  lluuoogghhii  nnaattuurraallii  qquuaallii  ffaattttoorriiee  

ddiiddaattttiicchhee,,  ppaarrcchhii,,  eettcc……  llaa  ffrreeqquueennttaazziioonnee  ddeellllaa  ppiisscciinnaa  ccoommuunnaallee  ““SStteerrlliinnoo””,,  

ggiittee,,  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee..  CCoonn  iill  ggrruuppppoo  ddeeii  ggrraannddii  oorrggaanniizzzziiaammoo  ssooggggiioorrnnii  aall  

mmaarree  oo  iinn  mmoonnttaaggnnaa  ddii  33  ggiioorrnnaattee..  

DDuurraannttee  ggllii  iinnccoonnttrrii  ccoonn  ii  rraaggaazzzzii  ssii  aaffffrroonnttaannoo  ii  ddiissccoorrssii  ppiiùù  vvaarrii::  iill  bbuulllliissmmoo,,  

ll‟‟uussoo  ddii  ssoossttaannzzee,,  llaa  pprreevveennzziioonnee  sseessssuuaallee,,  iill  llaavvoorroo,,  llaa  ssccuuoollaa,,  llee  rreellaazziioonnii  

ccoonn  ii  ccooeettaanneeii,,  ii  ddiissaaggii  ee  llee  ppaauurree  iinn  ffaammiigglliiaa,,    ggllii  aammiiccii  cchhee  gguuiiddaannoo  iinn  

mmooddoo  iirrrreessppoonnssaabbiillee,,  iill  rriissppeettttoo  ppeerr  ll‟‟aammbbiieennttee,,  ll‟‟aammoorree  ee  iill  mmaattrriimmoonniioo,,  iill  

rriissppeettttoo  ppeerr  llee  ddoonnnnee  ee  llaa  lloorroo  eemmaanncciippaazziioonnee,,  llee  ddiiffffeerreennzzee  ttrraa  llaa  lloorroo  ee  llaa  

nnoossttrraa  ccuullttuurraa  ee  lloo  ssccaammbbiioo,,  iill  rraazzzziissmmoo,,  ll‟‟uullttrraavviioolleennzzaa,,  llaa  rreelliiggiioonnee,,  ii  ffiillmm  

ssppllaatttteerr,,  ii  ffiillmm  ppoorrnnoo,,  llaa  ddee  ffiilliippppii,,  ccoossttaannttiinnoo,,  llee  nniikkee,,  llee    LLaammbboorrgghhiinnii,,  

vviivveerree  iinn  ccaassaa  oo  vviivveerree  iinn  rroouulloottttee,,  ii  ddiinnoossaauurrii  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  mmaaii  eessiissttiittii  

ppeerrcchhéé  ccoossìì  ddiiccee  llaa  bbiibbbbiiaa,,  llaa  ffiinnee  ddeell  mmoonnddoo,,  llee  mmaammmmee  ee  llaa  bbiirrrraa,,  ii  ppaappàà  ee  

llaa  bbiirrrraa,,  ggllii  aaddddoommiinnaallii,,  ii  ppeettttoorraallii,,  llaa  ddiieettaa,,  ll‟‟aannoorreessssiiaa,,  llee  ttrrooppppee  ssiiggaarreettttee  ee  

ppooii  aannccoorraa  ll‟‟aammoorree,,  ii  cciinneemmaa  ppoorrnnoo  ee  ““bboonnaa  EElliiaa!!!!    sseemmpprree  aa  ppaarrllaarree  ddeellllee  

ssoolliittee  ppoorrcchheerriiee!!!!!!””  eettcc……  eettcc……  II  rraaggaazzzzii  hhaannnnoo  sseemmpprree  vvoogglliiaa  ddii  sseennttiirree  llaa  

nnoossttrraa  ooppiinniioonnee  ee  --  ssoopprraattttuuttttoo  

nneeggllii  uullttiimmii  aannnnii  iinn  ccuuii  nnoonn  cc‟‟èè  

ppiiùù  ddaa  ffaarree  ccoonntteenniimmeennttoo  --  

dduurraannttee  llee  mmeerreennddee  ee  ii  ttrraaggiittttii  iinn  

ppuullmmiinnoo  ssii  iinntteessssoonnoo  ddiissccuussssiioonnii  

ssttiimmoollaannttiissssiimmee..    

PPrrooggrreessssiivvaammeennttee  ll‟‟iinntteerrvveennttoo  èè  

aannddaattoo  eevvoollvveennddoossii  ppeerr  pprroovvaarree  

aadd  aaddeerriirree  ppiieennaammeennttee  aallllee  

ppaarrttiiccoollaarrii  eessiiggeennzzee  ddeellll‟‟uutteennzzaa,,  

eessiiggeennzzee  aa  ccuuii  uunn  ssoocciiooeedduuccaattiivvoo  

““ttrraaddiizziioonnaallee””  nnoonn  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  

rriissppoonnddeerree..  GGiiàà  ii  pprreessuuppppoossttii  

eerraannoo  ppaarrttiiccoollaarrii::  ggllii  ooppeerraattoorrii  cchhee  
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vvaannnnoo  aa  ccaassaa  ddeeggllii  uutteennttii,,  iill  ffaattttoo  ddii  nnoonn  aavveerree  uunnaa  sseeddee,,  llaa  ddiiffffiiccoollttàà  aa  

oorrggaanniizzzzaarree  aattttiivviittàà  ssttrruuttttuurraattee  ppeerr  llaa  ttoottaallee  iimmpprreevveeddiibbiilliittàà  ddeellllaa  ffrreeqquueennzzaa  

ddeeii  rraaggaazzzzii,,  ee  ppooii  llee  

ccoonnttiinnuuee  rriicchhiieessttee  ddaa  

ppaarrttee  ddii  uutteennzzaa  ee  

ggeenniittoorrii  iinn  ccaammppoo  

ssttrreettttaammeennttee  

ssccoollaassttiiccoo,,  mmaa  aanncchhee  

llaavvoorraattiivvoo,,  

iinntteeggrraattiivvoo  ee  ddii  

iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee  ccoonn  

llaa  nnoossttrraa  ccuullttuurraa,,  

ll‟‟uurrggeennzzaa  ddii  ggrraavvii  

ddiissaaggii  ddeeggllii  uutteennttii  

cchhee  ffaacceevvaannoo  

ppaassssaarree  iinn  sseeccoonnddoo  

ppiiaannoo  llee  aattttiivviittàà  

rriiccrreeaattiivvee,,  hhaa  ppoorrttaattoo  iill  ssoocciiooeedduuccaattiivvoo    aa  ddaarrssii  oobbiieettttiivvii  cchhee  iinn  ppaarrttee  

eessuullaavvaannoo  iill  mmaannddaattoo,,  ccoommuunnqquuee  sseemmpprree  iinn  ttoottaallee  aaccccoorrddoo  ccoonn  ii  sseerrvviizzii  ddii  

rriiffeerriimmeennttoo  ee  ccoonn  iill  lloorroo  ssuuppppoorrttoo..  PPeerr  eesseemmppiioo  ssii  èè  pprroovvaattoo  aa  rriidduurrrree  llaa  

ggrraavvee  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa  aattttrraavveerrssoo  iinntteerrvveennttii  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattii,,  iill  

tteennttaattiivvoo  ddii  ssttrriinnggeerree  rreellaazziioonnii  ccoonn  llee  ssccuuoollee,,  ll‟‟aaccccoommppaaggnnaammeennttoo  llaa  mmaattttiinnaa  

aa  ssccuuoollaa  ppeerr  ii  bbiimmbbii  ddeellllee  eelleemmeennttaarrii  ppiiùù  iinnaaddeemmppiieennttii  ee  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  

ddeellllaa  tteerrzzaa  mmeeddiiaa  aattttrraavveerrssoo  uunn  ppeerrccoorrssoo  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattoo  iinn  ccuuii  ggllii  ooppeerraattoorrii  

ssii  iimmppeeggnnaavvaannoo  aa  pprreeppaarraarree,,  mmoottiivvaarree  ee  ssuuppppoorrttaarree  ii  rraaggaazzzzii..  LLaa  pprrooffoonnddaa  

ddiiffffiiccoollttàà  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  rraaggaazzzzii  aadd  iinnsseerriirrssii  nneell  mmoonnddoo  llaavvoorraattiivvoo  ccii  hhaa  ssppiinnttoo  

aa  nnoonn  llaasscciiaarree  ii  rraaggaazzzzii  aa  1155  aannnnii,,  ccoommee  ddaa  mmaannddaattoo,,  mmaa  aa  sseegguuiirrllii  aallmmeennoo  

ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  ssoonnoo  iinn  oobbbblliiggoo  ffoorrmmaattiivvoo..  SSoonnoo  ssttaattee  ssvvoollttee  vviissiittee  iinn  

aallccuunnii  iissttiittuuttii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  vviissiittee  aall  CC..II..PP..  ((  cceennttrroo  ppeerr  ll‟‟iimmppiieeggoo))  ccoonn  

ll‟‟iinnsseerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  aattttiivvaazziioonnii  ddii  ccoorrssii  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  ssttaaggeess,,  

aattttiivvaazziioonnii  ddii  bboorrssee  llaavvoorroo..  DDuurraannttee  qquueessttee  aattttiivviittàà  nnooii  aaccccoommppaaggnniiaammoo  ii  

rraaggaazzzzii  nneeii  vvaarrii  ssppoossttaammeennttii  nneecceessssaarrii,,  nneellll‟‟aaccqquuiissttoo  ddeellll‟‟eevveennttuuaallee  

eeqquuiippaaggggiiaammeennttoo  ee  nneellllaa  rriicchhiieessttaa  ee  ccoommppiillaazziioonnee  ddii  ddooccuummeennttii  eettcc……  

ffaacccciiaammoo  ddaa  ttrraammiittee  ppeerr  llee  lloorroo  rriicchhiieessttee  ccoonn  ii  sseerrvviizzii,,  iinntteerrmmeeddiiaammoo  ccoonn  ii  

ttuuttoorr……  ttiirriiaammoo  ggiiùù  ddaall  lleettttoo  ii  rraaggaazzzziinnii    llaa  mmaattttiinnaa  ((ssiicc!!))..    

UUnn  aallttrroo  aassppeettttoo  aabbbbaassttaannzzaa  ssuuii  ggeenneerriiss  èè  ll‟‟iimmppoorrttaannzzaa  cchhee  iinn  qquueessttii  aannnnii  

hhaannnnoo  rriivveessttiittoo  ggllii  iinntteerrvveennttii  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattii;;  nnaattii  ccoommee  rriissppoossttaa  aa  ggrraavvii  

ddiissaaggii  cchhee  aavvvveerrttiivvaannoo  aallccuunnii  rraaggaazzzzii  iinn  aallccuunnii  ppeerriiooddii,,  aadd  eesseemmppiioo  uunn  cceerrttoo  

ddiissaaggiioo  aalliimmeennttaarree  ddiiffffuussoo  ttrraa  llee  rraaggaazzzziinnee,,  oo  mmoommeennttii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  
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ddrraammmmaattiiccii  iinn  aallccuunnii  nnuucclleeii  ffaammiilliiaarrii  ((mmoommeennttii  ddii  ggrraavvee    iinnddiiggeennzzaa,,  ll‟‟aarrrreessttoo  

ddii  uunn  qquuaallcchhee  ccoommppoonneennttee,,  aa  vvoollttee  uunn  lluuttttoo  eettcc……))..  

PPeerr  ccoommpplleettaarree  llaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllaa  nnaattuurraa  mmeettiicccciiaa  ddii  qquueessttoo  iinntteerrvveennttoo  nnoonn  

ssii  ppuuòò  ttrraassccuurraarree  ll‟‟aassppeettttoo  ddaa  ““eedduuccaattiivvaa  ddii  ssttrraaddaa””  cchhee  ooggnnii  ttaannttoo  aassssuummee;;  

ccaappiittaa  ddii  rreeccaarrssii  aall  ccaammppoo  ee  ssccoopprriirree  cchhee  ii  rraaggaazzzzii  ((““ii  ggrraannddii””))  ssoonnoo  ttuuttttii  iinn  

ggiirroo,,  qquuiinnddii  ssii  pprreennddee  iill  ffuurrggoonnee  ee  ssii  vvaa  aa  ppaasssseeggggiiaarree  ppeerr  ii  lluuoogghhii  ddii  rriittrroovvoo  

ee    ddii  aaggggrreeggaazziioonnee  ssppoonnttaanneeaa  ddeell  qquuaarrttiieerree..  QQuueesstt‟‟aattttiivviittàà  èè  uuttiilliissssiimmaa::  ssii  

iinnssttaauurraa  uunn  rraappppoorrttoo  ppiiùù  ((ggeennuuiinnaammeennttee))  iinnffoorrmmaallee  ccoonn  ii  rraaggaazzzzii,,  llii  ssii  

oosssseerrvvaa  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  lloorroo,,  ssii  ffaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  lloorroo  aammiicciizziiee,,  ssii  ccaappiissccee  

cchhee  ppeerrcceezziioonnee    hhaannnnoo  ddii  nnooii  iinn  bbaassee  aaggllii  aatttteeggggiiaammeennttii  ccoonn  ggllii  aammiiccii  iinn  

nnoossttrraa  ccoommppaaggnniiaa..  QQuueessttii  

iinnccoonnttrrii    ssoonnoo  sseemmpprree  ssttaattii  

uuttiillii  ee  ppiiaacceevvoollii  pprroopprriioo  iinn  

vviirrttùù  ddeellll''iinnffoorrmmaalliittàà  cchhee  llii  

ccoonnttrraaddddiissttiinngguueevvaa..  

NNeell  ccaammppoo  ccii  ssoonnoo  ddooddiiccii  

nnuucclleeii  ffaammiilliiaarrii..  AAllccuunnii  

ppaaddrrii  ddii  ffaammiigglliiaa  hhaannnnoo  

ddaavvvveerroo  mmeessssoo  llaa  tteessttaa  aa  

ppoossttoo,,  ““vvaannnnoo  ppeerr  ffeerrrroo””  iinn  

ggiirroo  ccoonn  ii  ffuurrggoonnii,,  lloo  

rraaccccoollggoonnoo  ddaallllee  ddiissccaarriicchhee  

oo  ddoovvee  ssii  ttrroovvaa,,  ssmmiissttaannoo  ee  

ppooii  rriivveennddoonnoo  ppeerr  iill  rriicciicclloo,,  

ddiiccee  cchhee  ssii  gguuaaddaaggnnaa  bbeennee..  QQuuaallccuunnoo  hhaa  ddeeii  pprreecceeddeennttii,,  qquuaallccuunnoo  aannccoorraa  uunn  

pprroocceessssoo  iinn  ccoorrssoo  ppeerr  qquuaallcchhee  vveecccchhiioo  ffaattttoo,,  mmaa  nneessssuunnoo  èè  aattttuuaallmmeennttee  iinn  

aatttteessaa  ddii  ggiiuuddiizziioo  ppeerr  ggrraavvii  rreeaattii  oo    iinn  pprriiggiioonnee,,  uunn  rraaggaazzzzoo  èè  aaggllii  aarrrreessttii  

ddoommiicciilliiaarrii..    AAll  ccaammppoo  oorrmmaaii  ssiiaammoo……  ““iinntteeggrraattii””,,  ssaannnnoo  cchhee  ssiiaammoo  ddiivveerrssii,,  

cchhee  nnoonn  ccoonnddiivviiddiiaammoo  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  ffaannnnoo  ee  cchhee  aa  vvoollttee  rraapppprreesseennttiiaammoo  

uunn  eelleemmeennttoo  ccrriittiiccoo  nneeii  lloorroo  ccoonnffrroonnttii,,  mmaa  aallllaa  ffiinnee  ccii  hhaannnnoo  ““aaccccoollttoo””  aa  ccaassaa  

lloorroo..    II  bbaammbbiinnii  ssoonnoo  eedduuccaattii  ee    ddoollccii,,  ee  aanncchhee  ii  ffrraatteellllii  mmaaggggiioorrii,,  aaddoolleesscceennttii,,  

ccrreessccoonnoo  bbeennee..  CCoonn  ii  ppiiùù  ggrraannddii  aabbbbiiaammoo  ssbbrraaiittaattoo  ee  ddiissccuussssoo  ee  ccoonnddiivviissoo  

ppeerr  ttrree  aannnnii,,    mmaa  ooggggii  aabbbbiiaammoo  uunn  rraappppoorrttoo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo,,  iinnoollttrree  qquuaallccuunnoo  

vvaa  aall  llaavvoorroo  ccoonn  iill  ppaaddrree,,  qquuaallccuunnoo  pprroovvaa  ccoonn  llaa  bboorrssaa  llaavvoorroo,,  qquuaassii  ttuuttttii  

hhaannnnoo  ccoonnsseegguuiittoo  llaa  tteerrzzaa  mmeeddiiaa..  UUnnoo  hhaa  ppeerrssiinnoo  ccoonnsseegguuiittoo  iill  ddiipplloommaa  ddii  

rriissttoorraattoorree  pprreessssoo  iill  FFoommaall,,  uunn  cceennttrroo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  dduuee  

aannnnii,,  oorraa  èè  iinn  bboorrssaa  llaavvoorroo  ee  aa  ggeennnnaaiioo  vveerrrràà  aassssuunnttoo  ccoommee  aapppprreennddiissttaa  iinn  uunn  

rriissttoorraannttee;;  nneell  ggiirroo  ddii  dduuee  aannnnii  gguuaaddaaggnneerràà  iinn  uunn‟‟oorraa  qquuaannttoo  uunn  eedduuccaattoorree  iinn  

ddiieeccii  ee  ssee  lloo  mmeerriittaa..  DDeell  rreessttoo  ––  ccoommee  ccii  ddiiccee  lluuii  ppeerr  ccaannzzoonnaarrccii  ––  ““iill  vvoossttrroo  
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nnoonn  èè  mmiiccaa  uunn  llaavvoorroo!!  ssttaattee  iinn  ggiirroo  aa  mmaannggiiaarree  ggeellaattii  ee  aa  ggiiooccaarree  aa  bbaasskkeett!!!!””  ..  

SSoolloo  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo  ggllii  rriiccoorrddoo  cchhee  qquuaallcchhee  hhaannnnoo  ffaa  ssuuoo  ppaaddrree  mmii  hhaa  

mmiinnaacccciiaattoo  ddii  mmoorrttee  ee  ssuuaa  ccuuggiinnaa  mmii  hhaa  ttiirraattoo  uunn  cceeffffoonnee  cchhee    aannccoorraa  mmee  lloo  

rriiccoorrddoo  qquuaannddoo  pprroovvaavvaammoo  ((ee  rriiuusscciivvaammoo……))  aa  ffaarrllee  pprreennddeerree  iill  ddiipplloommaa  ddii  

tteerrzzaa  mmeeddiiaa..  CCoommuunnqquuee,,  rriiccoorrddii    aa  ppaarrttee,,  ooggggii  nneessssuunnoo  ddeeii  mmiinnoorrii  ddeell  ccaammppoo  

ddeelliinnqquuee  iinn  aallccuunnaa  mmaanniieerraa..    

  

LL‟‟8800%%  ddeeggllii  iittaalliiaannii  hhaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  nnoommaaddii  sseennttiimmeennttii  cchhee  vvaannnnoo  

ddaallll‟‟aappeerrttaa  oossttiilliittàà,,  aallllaa  ppaauurraa,,  aallllaa  rraaddiiccaattaa  ddiiffffiiddeennzzaa..  RRoomm  ee  SSiinnttii  

rraapppprreesseennttaannoo  iill  ppooppoolloo  

mmaaggggiioorrmmeennttee  ddiissccrriimmiinnaattoo  ddaa  

qquuaannttoo  rriissuullttaa  ddaa  vvaarriiee  iinnddaaggiinnii  

((uunnaa  ddeellllee  qquuaallii  ddeellll‟‟OO..NN..UU..)),,  

ssuuppeerraannoo  ppeerrssiinnoo    ggllii  aallbbaanneessii  

((sseeccoonnddoo  ppoossttoo))  ee  ii  nnoorrdd  

aaffrriiccaannii  ((tteerrzzoo))..  

DDuurraannttee  llee  ppeerrsseeccuuzziioonnii  nnaazziissttee    

cciirrccaa  cciinnqquueecceennttoommiillaa  zziinnggaarrii  

hhaannnnoo  ppeerrssoo  llaa  vviittaa  nneeii  ccaammppii  

ddii  ccoonncceennttrraammeennttoo..  TTrraa  llee  ccaarrttee  

ddii  NNoorriimmbbeerrggaa,,  uunn  ssoolloo  

ppaarraaggrraaffoo  èè  ddeeddiiccaattoo  aall  

ggeennoocciiddiioo  ddii  RRoomm  ee  SSiinnttii  ,,  eeppppuurree  ggllii  zziinnggaarrii  ffuurroonnoo,,  nnoonn  mmeennoo  ddeeii  ddiissaabbiillii,,  

llee  ccaavviiee  ddeessiiggnnaattee  ddeellllaa  ffoolllliiaa  nnaazziissttaa..  IIll  ““PPoorrrraajjaammooss””  ((cchhee  iinn  lliinngguuaa  

RRoommaannèè  vvuuooll  ddiirree  ddiissttrruuzziioonnee,,  ccaattaassttrrooffee,,))  rraapppprreesseennttaa  ll''oollooccaauussttoo..    

  

SSttiivv  ddaa  rraaggaazzzziinnoo  eerraa  uunn  bbuulllloo  iinnssooppppoorrttaabbiillee,,  iinnddiisscciipplliinnaattoo,,  ttuurrppiillooqquueennttee,,  

pprroovvooccaattoorriioo  ee  mmiissooggiinnoo..  EErraa  aanncchhee  uunn  rraaggaazzzziinnoo  ddoottaattoo  ddii  uunnaa  bbuuoonnaa  

aaffffeettttiivviittàà  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  aammiiccii  ssttrreettttii  ee  ffaammiigglliiaa,,  ee  ssaappeevvaa  ffaarr  rriiddeerree..  

QQuuaannddoo  rriiuusscciivvaammoo  aa  ccoonnffrroonnttaarrccii  ccoonn  lluuii,,  iinn  ddiissppaarrttee,,  ccii  ppaarrllaavvaa  ddeell  ssuuoo  

ddiissaaggiioo,,  ddii  ccoommee  aa  ssccuuoollaa  ““pprroopprriioo  nnoonn  ccee  llaa  ffaacceevvaa  aa  ssttaarree  cchhee  ssii  sseennttiivvaa  

ccoommee  iinn  pprriiggiioonnee””  ee  ddii  ccoommee  nnoonn  rriiuusscciivvaa  aa  lleeggaarree  ccoonn  ii  ccoommppaaggnnii..  TTrree  aannnnii  

ffaa,,  qquuaannddoo  SSttiivv  aavveevvaa  1144  aannnnii    pprrooppoonneemmmmoo    aallllaa  ssccuuoollaa  iinn  ccuuii  eerraa  iissccrriittttoo  ddii  

ffaarrggllii  ccoonnsseegguuiirree  iill  ddiipplloommaa  ddii  tteerrzzaa  mmeeddiiaa  ccoonn  uunnaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddaa  

pprriivvaattiissttaa,,  llaa  rriissppoossttaa  ffuu  nneeggaattiivvaa  ee  llaa  mmoottiivvaazziioonnee  ffuu  cchhee  SSttiivv  eerraa  uunnaa  

““ppeerrssoonnaa  ccaattttiivvaa””..    SSttiivv  nnoonn  eerraa  cceerrttoo  uunnoo  ssttiinnccoo  ddii  ssaannttoo  aalllloorraa,,  mmaa  ppiiùù  cchhee  

““uunnaa  ppeerrssoonnaa””  ll‟‟aavvrreeii  ddeeffiinniittoo  uunn  rraaggaazzzziinnoo..  CCoommuunnqquuee  pprriimmaa  hhaa  

ccoommiinncciiaattoo  ccooll  rruubbaarree    ii  ppoorrttaaffooggllii  nneeii  bbuuss,,  ppooii  ii  mmoottoorriinnii,,  aallllaa  ffiinnee  llee  

mmaacccchhiinnee;;  rruubbaavvaannoo  ––  lluuii  ee  llaa  ssuuaa  ccrriiccccaa--  mmaacccchhiinnee  ddii  lluussssoo,,  ccii  ffaacceevvaannoo  llee  
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ssggoommmmaattee  ((ccooll  rriisscchhiioo  ddii  uucccciiddeerree  qquuaallccuunnoo  ppeerr  ssbbaagglliioo)),,  ffaacceevvaannoo  ii  ggaallllii  iinn  

ddiissccootteeccaa  ee  ppooii  llee  mmoollllaavvaannoo  ddaa  qquuaallcchhee  ppaarrttee..  ÈÈ  ssttaattoo  iinn  ccoommuunniittàà..  CCii  èè  

ssttaattoo  rriiffeerriittoo  cchhee  SSttiivv  eerraa  uunn‟‟aallttrraa  ppeerrssoonnaa,,  uunnoo  ddeeggllii  oossppiittii  ppiiùù  aaddeegguuaattii,,  

ccoollllaabboorraattiivvoo  ee  ssiimmppaattiiccoo..  QQuueessttiioonnee  ddii  ccoonntteessttoo  aabbbbiiaammoo  ddeettttoo  ttuuttttii..  ÈÈ  

ttoorrnnaattoo  aa  ccaassaa  cchhee  iioo  nnoonn  lloo  rriiccoonnoossccoo,,  aabbbbiiaammoo  pprroovvaattoo  aadd  aattttiivvaarree  uunnaa  

bboorrssaa  llaavvoorroo,,  ssii  èè  ttrroovvaattaa  uunn‟‟ooffffiicciinnaa,,  ssiiaammoo  aannddaattii  aassssiieemmee  aa  vviissiittaarrllaa::  

pprroopprriieettaarriioo  bboonnaacccciioonnee,,  SSttiivv  eennttuussiiaassttaa,,  ppooii  cchhii  lloo  ssaa,,  mmaaggaarrii  aavvrreebbbbee  rreettttoo  

ssoolloo  uunnaa  sseettttiimmaannaa..  MMaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeelllloo  sstteessssoo  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  

ccoommiinncciiaarree  hhoo  rriicceevvuuttoo  uunnaa  cchhiiaammaattaa    ddaaii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  iinn  ccuuii  mmii  ssii  

aavvvveerrttiivvaa  cchhee  llaa  bboorrssaa  llaavvoorroo  eerraa  ssaallttaattaa  ppeerrcchhéé  iill  pprroopprriieettaarriioo  ddeellll‟‟ooffffiicciinnaa,,  

aavveennddoo  ssaappuuttoo  cchhee  SSttiivv  eerraa  uunnoo  zziinnggaarroo,,  ssii  eerraa  ttiirraattoo  iinnddiieettrroo..  AAdd  aapprriillee  SSttiivv  

hhaa  ccoommppiiuuttoo  1188  aannnnii..    

  

  

  

44..  ““UUNN  MMIISSEERROO  TTOOCCCCOO  DDII  RROOSSAA””  

((llee  nnoossttrree  aattttiivviittàà  ccoonn  ii  rraaggaazzzziinnii……))  

  

TTrraacccciiaa::  ““EE’’  aauuttuunnnnoo,,  ssee  ffoossssii  uunn  ppiittttoorree  ddiippiinnggeerreeii……””  BBrraaiiaann  1100  aannnnii,,  mmii  

cchhiieeddee::  ddeevvoo  ssccrriivveerree  ddaavvvveerroo  oo  ddii  ffaannttaassiiaa??  EE  iioo  uunn  ppoo‟‟  ffrreeaakk::  ““ssccrriivvii  ttuuttttoo  

qquueelllloo  cchhee  ttii  ppaarree””,,  ““mmaa  llaa  mmaaeessttrraa  nnoonn  vvuuoollee  ssee  nnoonn  hhaa  sseennssoo””  ““PPaazziieennzzaa,,  ttuu  

iinnttaannttoo  ssccrriivvii  cchhee  ppooii  vveeddiiaammoo……””    SSvvoollggiimmeennttoo::  

  

DDiippiinnggeerreeii  llee  ffoogglliiee  ccoonn  llee  aallii  

llee  ffoogglliiee  ssbbrriicciioollaarrssii  ee  rriiccoommppoorrssii  

iill  ssoollee  ddiippiinnttoo  ddii  vviioollaa  aall  ttrraammoonnttoo  

ii  ffrruuttttii  mmaannggiiaattii  ddaa  lloommbbrriicchhii  

ll‟‟eerrbbaa  ddiippiinnttaa  ddii  ggiiaalllloo,,  vviioollaa    

ee  rroossssoo..  

IIll  ssoollee  ssffuullmmiinnaa  uunn  aaeerreeoo  

CChhee  mmuuoorree..  

  

LLee  aattttiivviittàà  cchhee  vveennggoonnoo  ssvvoollttee  dduurraannttee  ll''aannnnoo  ccoonn  ii  bbiimmbbii  rraapppprreesseennttaannoo  

ssiiccuurraammeennttee  ll''aassppeettttoo  ppiiùù  ccoonnvveennzziioonnaallee  ddeell  nnoossttrroo  ssoocciiooeedduuccaattiivvoo..  

DDuurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  iinnvveerrnnaallee  vveennggoonnoo  ssvvoollttee  aattttiivviittàà  llaabboorraattoorriiaallii  ffiinnaalliizzzzaattee  

aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  mmaannuuaalliittàà  ee  ccrreeaattiivviittàà  ddeeii  bbiimmbbii  aattttrraavveerrssoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  

ddii  ooggggeettttii  ccoonn  vvaarriiee  tteeccnniicchhee  ee    mmaatteerriiaallii..  

CCii  ssii  ddeeddiiccaa  aallllaa  ""aauuttoopprroodduuzziioonnee""  ddii  vvaarrii  ggiioocchhii::  iill  ""mmeemmoorryy""  llee  ccuuii  tteesssseerree  

vveennggoonnoo  ffaattttee  ccoonn  llee  lloorroo  ffoottoo  ((ppoottrreemmmmoo  cchhiieeddeerrllee  aanncchhee  aallllaa  qquueessttuurraa  ppeerr  
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ssnneelllliirrccii  iill  llaavvoorroo......)),,    iill  ""ttwwiisstteeeerr""  ggiiggaannttee,,  llaa  ppeeddaannaa  ddeell  ""ggiiooccoo  ddeellll''ooccaa""  

eettcc......  

OOvvvviiaammeennttee  iill  ddiisseeggnnoo,,  llaa  ppiittttuurraa  ((ccoonn  vvaarrii  ssttrruummeennttii,,  tteeccnniicchhee  ee  ssuu  ssvvaarriiaattii  

ssuuppppoorrttii))  ee  llaa  ssccrriittttuurraa  ccrreeaattiivvaa  hhaannnnoo  uunn  rruuoolloo  cceennttrraallee  nneellllee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee..  

II  mmoommeennttii  rriiccrreeaattiivvii  ssppeessssoo  ccooiinncciiddoonnoo  ccoonn  qquueellllii  ffoorrmmaattiivvii,,  aavvvvaalleennddooccii  

ssoopprraattttuuttttoo  ddii  ggiioocchhii  ddiiddaattttiiccii,,  ddaa  ttaavvoolloo,,  ssuu  ccoommppuutteerr  oo  aallll''aarriiaa  aappeerrttaa..  

IIll  vveenneerrddìì  èè  iill  ggiioorrnnoo  ddeeddiiccaattoo  aall  ssuuppppoorrttoo  ssccoollaassttiiccoo  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  

ccoommppiittii  oo  ddii  eesseerrcciizzii  cchhee  ddiiaammoo    nnooii  sstteessssii  aaii  bbiimmbbii..  SSeegguueennddoo  ii  bbaammbbiinnii  ssii  

ddàà  aassccoollttoo  aallllee  lloorroo  eessiiggeennzzee  ppeerrssoonnaallii,,  tteennttaannddoo  ddii  ccoollmmaarree  llee  llaaccuunnee  ee  ii  

ddeebbiittii  ddiivveerrssii  ddaa  ccaassoo  aa  ccaassoo..    

NNeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllee  

aattttiivviittàà  ccii  pprreeooccccuuppiiaammoo  ddii  

ccoonntteemmppllaarree  aattttiivviittàà  cchhee  

ppoossssaannoo  ccooiinnvvoollggeerree  aallttrrii  bbiimmbbii,,  

aadd  eesseemmppiioo  ffrreeqquueennttaazziioonnee  ddii  

aallttrrii  ggrruuppppii  ssoocciiooeedduuccaattiivvii      ee  

aattttiivviittàà  aallll''aappeerrttoo  ee  iinn  lluuoogghhii  ddii  

aaggggrreeggaazziioonnee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  bbiimmbbii  

ddeell  tteerrrriittoorriioo..    

  

UUnn  ppoommeerriiggggiioo  ffaacceennddoo  ddeellllee  

ppiittttuurree  ssuu  ddeeii  ggrraannddii  ffooggllii  

BBrraaiiaann  gguuaarrddaa  iill  ssuuoo  ddiisseeggnnoo,,  ccii  ssppaallmmaa  ssuu  ddeell  ccoolloorree  ee  ccoommmmeennttaa  aassssoorrttoo::  

““UUnn  mmiisseerroo  ttooccccoo  ddii  rroossaa……””  

  

  

  

55..  GGAALLLLII  OO  SSCCEEMMII??  

  

  ““VVaa  ccooii  ggaaggjj,,  ddaaii!!””  eessoorrttaa  uunn  ggeenniittoorree  aadd  uunnoo  zziinnggaarreelllloo  rreettiicceennttee  cchhee  iinn  

qquueell  mmoommeennttoo  pprreeffeerriissccee  llaa  ppllaayy  ssttaattiioonn  33  aallllee  nnoossttrree  aattttiivviittàà....  OOppppuurree::  

““PPoorrttaattee  vviiaa  ii  bbaammbbiinnii??  OOhh  ssiiaa  rriinnggrraazziiaattoo  iill  cciieelloo!!  TTeenneetteevveellee  ttuuttttoo  iill  

ppoommeerriiggggiioo  qquueessttee  ppeessttii  cchhee  mmii  ssttaannnnoo  ffaacceennddoo  mmaattttaa!!!!””  DDiiccee  uunnaa  mmaammmmaa  

ccoonn  iill  ssoorrrriissoo  ssuullllee  llaabbbbrraa,,  ee  ppooii    iimmmmaannccaabbiillee  iill  ““MMii  rraaccccoommaannddoo!!  SSttaatteeggllii  

vviicciinnoo..  SSttàà  aatttteennttoo  cchhee  ssee  ssuucccceeddee  qquuaallccoossaa......””  ““......  ccii  ttaaggllii  llaa  ggoollaa,,  lloo  

ssaappppiiaammoo  NNiiccoollaa,,  nnoonn  pprreeooccccuuppaarrttii””  rriissppoonnddiiaammoo    ““ee  nnoonn  ttoorrnnaattee  ttaarrddii!!!!””..  EE''  

uunn  rriittuuaallee  ddii  ggrraattiiffiiccaazziioonnii,,  rriiccoonnoosscciimmeennttii  rreecciipprrooccii,,  ggeennttiilleezzzzee,,  

pprroovvooccaazziioonnii..    
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DD''aallttrroo  ccaannttoo  iill  rriittuuaallee  èè  aanncchhee  uunn''aazziioonnee  rreeiitteerraattaa,,  uunnaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee......  llee  

bbaattttuuttee  aallllaa  lluunnggaa  ssoonnoo  qquueellllee,,  ii  ddiissccoorrssii  tteennddoonnoo  aa  rriippeetteerrssii  ee  iill  mmoommeennttoo  

ddeellllee  llaammeenntteellee  ee  ddeellllee  rreeccrriimmiinnaazziioonnii  sseemmpprree  uugguuaallii  èè  qquuaassii  oosssseessssiivvoo!!  DDaa  

aannnnii  ddoobbbbiiaammoo  aaffffrroonnttaarree    llee  rriicchhiieessttee  ddii  llaavvoorroo  nnoonn  eessaauuddiittee  ((cchhee  nnoonn  ssoonnoo  

nnoossttrraa  ccoommppeetteennzzaa))  iill  mmaallccoonntteennttoo  ppeerr  iill  ccaammppoo  cchhee    ccaaddee  aa  ppeezzzzii  eettcc......  eettcc......  

DDiicciiaammoo  cchhee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  rreellaazziioonnee  rreecciipprrooccaammeennttee  ssii  èè  ttrroovvaattoo  

uunnoo  ssppaazziioo  ccoommuunnee  iinn  ccuuii  ggeessttiirree  iill  rriissppeettttoo,,  ll''aaffffeettttiivviittàà,,  ll''iinnttiimmiittàà,,  mmaa  aanncchhee  

ii  ddiissssiiddii,,  llee  iinnssooffffeerreennzzee  iinn  uunn  mmooddoo  ccoonnddiivviissoo  ee  ttoolllleerraattoo..  EE  ccoossttrruuttttiivvoo..  MMaa  

qquuaannddoo  llaa  sseerraa  ssaalliiaammoo  ssuull  ffuurrggoonnee  ee  uusscciiaammoo  ddaall  ccaammppoo,,  nnooii  ssccoommppaarriiaammoo..  

II  SSiinnttii  ccii  rriissppeettttaannoo  ee  ccii  vvoogglliioonnoo  bbeennee  ppeerr  ttuuttttoo  iill  tteemmppoo  iinn  ccuuii  ssiiaammoo  nneell  

lloorroo  ccaammppoo  vviissiivvoo,,  ppooii  sseemmpplliicceemmeennttee  nnoonn  ccii  ssiiaammoo  ppiiùù  ffiinnoo  aallllaa  pprroossssiimmaa  

vvoollttaa..  NNoonn  cc‟‟èè  ddaa  pprreennddeerrsseellaa  ee  aabbbbiiaammoo  cceerrccaattoo  ddii  ffaarrlloo  ccaappiirree  aaii  sseerrvviizzii  

ssoocciiaallii  IInn  ooccccaassiioonnee  ddii  ttuuttttii  ggllii  aappppuunnttaammeennttii  mmaannccaattii......  ssee  nnee  ddiimmeennttiiccaannoo!!  

FFoorrssee  cc''èè  uunn  lleeggaammee  ttrraa  qquueessttoo  ee  llaa  

lloorroo  ccuullttuurraa  oorraallee,,  nnoonn  ssaapprreeii..    

AAll  ccaammppoo  qquuaallccuunnoo  ccii  hhaa  ssppiieeggaattoo  

cchhee  iinn  ssiinnttoo    nnooii  ssiiaammoo  ggaaggjj,,  ““ggaallllii””,,    

ppeerrcchhéé  uunnaa  vvoollttaa  ggllii  uuoommiinnii,,  ccoommee  ggllii  

uucccceellllii,,  eerraannoo  ttuuttttii  nnoommaaddii  ee  lliibbeerrii;;  

mmaa  ppooii  uunn  ggiioorrnnoo  qquuaallccuunnoo  hhaa  vvoolluuttoo  

ffeerrmmaarrssii  ppeerr  mmaannggiiaarree  ddii  ppiiùù  ee  ffaarree  

uunnaa  vviittaa  ppiiùù  aaggiiaattaa  mmaa  mmeennoo  lliibbeerraa,,  

eessaattttaammeennttee  ccoommee  ii  ggaallllii  cchhee  ppeerr  ppootteerr  

vviivveerree  nneell  bbeenneesssseerree  ddeellll‟‟aaiiaa  hhaannnnoo  

ppeerrssoo  iill  ddoonnoo  ddeell  vvoolloo  ee    hhaannnnoo  ssaaccrriiffiiccaattoo  llaa  pprroopprriiaa  lliibbeerrttàà..  UUnnaa  vveerrssiioonnee  

ddiivveerrssaa,,  ooffffeerrttaaccii  ddaaii  lliibbrrii,,  ssoossttiieennee  iinnvveeccee  cchhee  nneellllaa  lliinngguuaa  zziinnggaarraa  ““RRoomm””  

vvuuooll  ddiirree  uuoommoo  ee  ““ggaaggjj””  sscceemmoo……  

CChhii  ccii  hhaa  rraaccccoonnttaattoo  llaa  vveerrssiioonnee  aanneeddoottttiiccaa  eerraa  aall  ccoorrrreennttee  ddii  qquueellll‟‟aallttrraa??  CCii  

hhaa  vvoolluuttoo  ooffffrriirree  uunn‟‟iinntteerrpprreettaazziioonnee  ppiiùù  eedduullccoorraattaa  ppeerr  nnoonn  eesssseerree  ooffffeennssiivvoo??  

LLaa  ccuullttuurraa  ssiinnttaa,,  ““ll‟‟aatttteeggggiiaammeennttoo””  ssiinnttoo,,  ggooddoonnoo  ddii  ttuuttttaa  llaa  ppoolliieeddrriicciittàà  ddeellllee  

ccuullttuurree  oorraallii..  CCrreeddiiaammoo  cchhee  eennttrraammbbee  llee  vveerrssiioonnii  ssiiaannoo  vveerree  ee  cchhee,,  ccoommee  

ddiicceevvaammoo  pprriimmaa,,  ddiippeennddee  ddaa  cciirrccoossttaannzzaa  aa  cciirrccoossttaannzzaa,,  ffoorrssee  aallccuunnii  ggaaggjj  

ssoonnoo  ddeeggllii  sscceemmii,,  aallttrrii  nnoo..  

RReessttaa  iill  ffaattttoo  cchhee  iinn  qquueessttii  aannnnii  uunnaa  rreellaazziioonnee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ccoonn  ppiiccccoollii  ee  

ggrraannddii  ssii  èè  ccrreeaattaa::  aall  ccaammppoo  ccoonnoossccoonnoo  llee  nnoossttrree  vviicciissssiittuuddiinnii  sseennttiimmeennttaallii,,  

llee  nnoossttrree  ooppiinniioonnii  ppoolliittiicchhee  ee  rreelliiggiioossee  eettcc......  SSaannnnoo  cchhee  bbiiaassiimmiiaammoo  aallccuunnii  

ccoommppoorrttaammeennttii  aassoocciiaallii  oo  ddeevviiaannttii  ee  ssaannnnoo  cchhee  ssaappppiiaammoo  cchhee  aallccuunnii  ddii  lloorroo  

nnoonn  nnee  ssoonnoo  eessttrraanneeii..  
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LLaa  lliinngguuaa  rraapppprreesseennttaa  cceerrttaammeennttee  uunn  ttrraattttoo  ddiissttiinnttiivvoo  ee  iiddeennttiiffiiccaattiivvoo  ddii  uunn  

ccuullttuurraa  ((oo  ddii  ““uunn‟‟eettnniiaa””))  SSppeessssoo  èè  aanncchhee  iill  pprriimmoo,,  aa  vvoollttee  qquuaassii  ll‟‟uunniiccoo,,  ttrraattttoo  

ddiissttiinnttiivvoo  cchhee  eemmeerrggee  nneeggllii  iinnccoonnttrrii  ttrraa  dduuee  rraapppprreesseennttaannttii  ddii  ccuullttuurree  ddiivveerrssee  

((ssee  nnoonn  ffoossssee  ppeerr  llaa  lliinngguuaa  ddiiffffeerreennttee,,  oorrmmaaii  uunn  mmiillaanneessee  ee  uunn  ppaarriiggiinnoo  

ssaarreebbbbeerroo  qquuaassii  iiddeennttiiccii  ccuullttuurraallmmeennttee))..  BBiissooggnnaa  ssppeecciiffiiccaarree  cchhee  aall  ccaammppoo  ii  

rreessiiddeennttii  iinntteennddoonnoo  ppeerr  ““ssiinnttoo””  ssiiaa  iill  ddiiaalleettttoo  vveenneettoo  cchhee  ppaarrllaannoo  

qquuoottiiddiiaannaammeennttee,,  ssiiaa  iill  ““ssiinnttoo””  vveerroo  ee  pprroopprriioo  oo  ““RRoommaannèèss””  oorrmmaaii  iinn  ddiissuussoo  

––  ee  nnoonn  ssoolloo  ttrraa  ii  ggiioovvaannii  ––  ee  pprreessssoocchhéé  iinnccoommpprreennssiibbiillee  ppeerr  uunn  iittaalliiaannoo  

ssttaannzziiaallee..  

II  rreessiiddeennttii  ddeell  ccaammppoo  ssoonnoo  ttrriilliinngguuii,,  ppaarrllaannoo  iill  ssiinnttoo,,  iill  vveenneettoo  ee  ll‟‟iittaalliiaannoo..  

AA  vvoollttee  uunn  bbiimmbboo  ddiiccee  qquuaallccoossaa  ddii  ssggrraammmmaattiiccaattoo,,  nnooii  lloo  ccoorrrreeggggiiaammoo    ee  lluuii  

rreepplliiccaa  cchhee  èè  ssiinnttoo……  ffaa  iill  ffuurrbbeettttoo,,  ooppppuurree  ssii  ccoonnffoonnddee  ee  nnooii  ggllii  ssppiieegghhiiaammoo  

cchhee  ““ttooccccaa  aa  iioo””  nnoonn  èè  nnéé  

ssiinnttoo,,  nnéé  vveenneettoo,,  mmaa  

iittaalliiaannoo  ssccoorrrreettttoo  ee  qquuiinnddii  

nnoonn  vvaa  bbeennee..  

SSppeessssoo  iill  ddiiaalleettttoo  vveenneettoo  èè  

ssiimmiilliissssiimmoo  aallll‟‟iittaalliiaannoo,,  

mmaa  lloorroo  lloo  rriivveessttoonnoo  ddii  uunnaa  

ffuunnzziioonnee  ppeerrssoonnaallee  qquuaassii  

mmaaggiiccaa  ssttuuppeennddoossii  qquuaannddoo  

lloo  ppaarrlliiaammoo  aanncchhee  nnooii  oo  lloo  

ccaappiiaammoo  sseennzzaa  ppaarrttiiccoollaarree  

ddiiffffiiccoollttàà::  ssee  rriissppoonnddoo  lloorroo  

cchhee  iill  ppuullmmiinnoo  ““LL‟‟èè  ddeell  

„„9955””  ((qquuiinnddii  pprraattiiccaammeennttee  

iinn  iittaalliiaannoo))  ssii  ssttuuppiissccoonnoo  cchhee  ppaarrlloo  ““ssiinnttoo””!!  

CCoommuunnqquuee  aall  ccaammppoo,,  ppuurr  ttrraa  llee  vvaarriiee  ccoonnffuussiioonnii,,  ssoonnoo  ccoonnssaappeevvoollii  

ddeellll‟‟iimmppoorrttaannzzaa  cchhee  rriivveessttee  llaa  lliinngguuaa  nneellllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ccuullttuurraa..  

EE‟‟  ccoommee  ssee  iill  vveenneettoo  ffoossssee  uunn  ssiinnttoo  ““ppeerr  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii””  ssuuppeerrffiicciiaallee  ee  ddeell  

qquuaallee  ppootteerr  eesssseerree  mmeennoo  ggeelloossii,,  mmeennttrree  iill  ssiinnttoo  vveerroo  ee  pprroopprriioo  èè  uunnaa  ppaarrttee  ddii  

lloorroo  sstteessssii..  LLaa  lliinngguuaa  sseeggnnaallaa  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà,,  uunn‟‟uunniicciittàà  ee  dduunnqquuee  uunnaa  

ddiiffffeerreennzzaa..  EE  ggrraazziiee  aa  qquueessttaa  ddiiffffeerreennzzaa  ((cchhee  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  aannccoorraa  ppeerr  

ffoorrzzaa  ddiissccrriimmiinnaannttee))  ccii  ssii  rriittaagglliiaa,,  oo  ssii  ddiiffeennddee,,  iill  pprroopprriioo  aannggoolloo  eessiisstteennzziiaallee  

nneell  mmoonnddoo..  QQuueessttoo  èè  cchhiiaarroo  aaii  rreessiiddeennttii  ddeell  ccaammppoo;;  uunn  ggiioorrnnoo  aabbbbiiaammoo  

cchhiieessttoo  aaii  bbiimmbbii  ddii  iinnsseeggnnaarrccii  qquuaallcchhee  ppaarroollaa  ssiinnttaa,,  aabbbbiiaammoo  ccoossìì  iimmppaarraattoo  

““aarrcceeaa””,,  ccoommee  vvaa..    TTeemmppoo  ddooppoo  eennttrraannddoo  aall  ccaammppoo  ll‟‟aabbbbiiaammoo  ddeettttoo  aa  uunnaa  

ssiiggnnoorraa    cchhee  hhaa  rreeaaggiittoo  mmaallee,,  ddiicceennddoo  cchhee  eerraa  uunnaa  ccoossaa  bbrruuttttaa  cchhee  ii  ggaaggjj  

iimmppaarraasssseerroo  iill  ssiinnttoo,,  cchhee  ii  bbaammbbiinnii  nnoonn  ddoovveevvaannoo  ffaarrlloo  ppiiùù..  NNooii  llee  aabbbbiiaammoo  

Balli durante la manifestazione del 8 giugno 2008 a Roma dei Rom e Sinti 
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ssppiieeggaattoo  cchhee  ddaa  ppaarrttee  nnoossttrraa  cc‟‟eerraa  ssoolloo  llaa  ccuurriioossiittàà  ee  iill  rriissppeettttoo  ppeerr  llaa  lloorroo  

ccuullttuurraa  ee  cchhee  ddooppoo  44  aannnnii  eerraa  aanncchhee  nnaattuurraallee  eettcc……  mmaa  nnoonn  hhaa  sseennttiittoo  rraaggiioonnii  

ppeerrcchhéé  ssii  èè  sseennttiittaa  mmiinnaacccciiaattaa  ddaa  qquueessttaa  nnoovviittàà,,  ddaa  qquueessttaa  iinnvvaassiioonnee..  

  

  

  

66..  IILL  PPRREESSEENNTTEE  DDII  UUNN  PPOOPPOOLLOO  AANNTTIICCOO**  
**ttiittoolloo  ddii  uunn  ccoonnggrreessssoo  ssvvoollttoossii  aa  BBoollzzaannoo  nneell  22000077    

  

IIll  ffuuttuurroo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaall  pprreesseennttee  

LLaa  pprreessaa  ddii  ccoosscciieennzzaa  ddeellllee  pprroopprriiee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa  ppoottrreebbbbee  ppoorrttaarree  aall  

mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ee  ssoocciiaallee  ddeeggllii  zziinnggaarrii,,  

ttrraassffoorrmmaarree  qquueellll‟‟uunniiccaa  pprroossppeettttiivvaa  oo  qquueellll‟‟  uunniiccaa  sscceellttaa  ppoossssiibbiillee  iinn  aazziioonnii  

ddeetteerrmmiinnaattee  ddaa  uunn  lliibbeerroo  aarrbbiittrriioo  ((ssppeessssoo  iinneessiisstteennttee))  ppoorrttaannddoollii  ccoossìì  aallllaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriissccaattttaarrssii,,  aallll‟‟eesssseerree  ffaauuttoorrii  ddeeii  pprroopprrii  ddeessttiinnii  nnoonn  aattttoorrii  

ccoossttrreettttii  aa  rreecciittaarree  uunn  rruuoolloo  nnoonn  aappppaarrtteenneennttee  aa  lloorroo  iinn  uunn  ffiillmm  cchhiiaammaattoo  

ddeessttiinnoo..    

II  nnoossttrrii  ““zziinnggaarrii””  nnoonn  ssoonnoo  sseemmpprree  lliibbeerrii  ddii  sscceegglliieerree  ee  FFOORRSSEE  iiggnnaarrii  cchhee  llaa  

rriivvoolluuzziioonnee  iinndduussttrriiaallee  iimmppoonneennddoo  nnuuoovvii  mmooddeellllii  eeccoonnoommiiccii  ssoocciiaallii  ee  

ccuullttuurraallii  hhaa  pprrooddoottttoo  uunn  ddeeccaaddiimmeennttoo  ddii  qquueellllaa  ccuullttuurraa  aannttiiccaa  ttrraammaannddaattaa  ppeerr  

sseeccoollii  ddaa  ppaaddrree  iinn  ffiigglliioo,,  ddaa  aannzziiaannii  aa  ggiioovvaannii..  

  

CCii  ttrroovviiaammoo  ddaavvaannttii  aadd  uunn  

ggrruuppppoo  cchhee  ddiiffffiicciillmmeennttee    

cceerrccaa  ee  ttrroovvaa  uunn  ccoonnttaattttoo  oo  

ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llaa  ssoocciieettàà  

eesstteerrnnaa,,  tteennddee  aa  iissoollaarrssii  ee  aadd  

eesssseerree  iissoollaattoo    nneellllee  pprroopprriiee  

iiddeeee  rriicceevveennddoo  ssppeessssoo  ssoolloo  ii  

mmeessssaaggggii  ddiissccuuttiibbiillii  

pprroovveenniieennttii  ddaa  iinnaapppprroopprriiaattii  

pprrooggrraammmmii  tteelleevviissiivvii  ee  ddaa  

rriiddiiccoollee  tteessttaattee  

ggiioorrnnaalliissttiicchhee  ccoommee  uunniiccoo  

eesseemmppiioo  ddeellllaa  ccuullttuurraa  

eesstteerrnnaa,,  ccoommee  uunniiccaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  mmeetttteerree  iinn  ddiissccuussssiioonnee  iill  lloorroo  mmoonnddoo..    
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LLaa  ssccuuoollaa  

IInn  ggeenneerraallee  nneellllaa  ssoocciieettàà  oocccciiddeennttaallee,,  mmaa  

nnoonn  ssoolloo,,  llee  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  

mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa    

aauummeennttaannoo  ggrraazziiee  aallllaa  pprrooggrreessssiivvaa  

pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  lluunngghhii  

iitteerr  ssccoollaassttiiccii  ee  ffoorrmmaattiivvii  pprriimmaa,,  ee  llaa  

ccoonnttiinnuuaa  aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ccoommppeetteennzzee  ssuull  

ccaammppoo,,  ddooppoo..  PPiiùù  ssiiaammoo  ffoorrmmaattii  ppiiùù  

ppoossssiiaammoo  ppeerrmmeetttteerrccii,,  nneeii  lliimmiittii  ddeellllee  

ppoossssiibbiilliittàà,,  ddii  sscceegglliieerree,,  ddii  ddeecciiddeerree  ddeell  

nnoossttrroo  ffuuttuurroo  ddii  mmeetttteerree  iinn  ddiissccuussssiioonnee  pprriinncciippii  iinntteerriioorriizzzzaattii  ffiinn  

ddaallll‟‟iinnffaannzziiaa..    

UUnnaa  vviiaa  dd‟‟uusscciittaa  qquuiinnddii  ppoottrreebbbbee  pprroovveenniirree  ddaallllaa  ssccuuoollaa,,  ddaallll‟‟iissttrruuzziioonnee  ((ii  

SSiinnttii  sstteessssii  llaa  iinnddiivviidduuaannoo  ccoommee  uunnaa  ddeellllee  ppoocchhee,,  sseeppppuurree  lloonnttaannee,,  ssoolluuzziioonnii))..    

QQuuaannttoo  ppeerròò  ppuuòò  eesssseerree  ffaattttiibbiillee??  

AAll  mmoommeennttoo  llaa  ssiittuuaazziioonnee  iinn  IIttaalliiaa  rriissppeettttoo  aallllaa  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeeii  RRoomm  ee  

SSiinnttii  èè  ttrraaggiiccaa..  

DDoobbbbiiaammoo  ccoonnssiiddeerraarree  cchhee  iill  ssoolloo  3300%%  ddeeii  bbaammbbiinnii  èè  iissccrriittttoo  aallllaa  ssccuuoollaa  

ddeellll‟‟oobbbblliiggoo..  NNeell  nnoossttrroo  ccaammppoo  ssiiccuurraammeennttee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  nnoonn  èè  ccoossìì  

ddrraammmmaattiiccaa  iinnffaattttii  iill  9900%%  ddeeii  mmiinnoorrii  iinn  oobbbblliiggoo  èè  iissccrriittttoo  rreeggoollaarrmmeennttee  mmaa  

ppuurrttrrooppppoo  llaa  ppeerrcceennttuuaallee  sscceennddee  ssee  ssii  ccoonnssiiddeerraannoo  ii  mmiinnoorrii  rreeaallmmeennttee  

ffrreeqquueennttaannttii  ccoonn  aassssiidduuiittàà  ((cciirrccaa  iill  6600%%))..  

LLee  rraaggiioonnii  ddii  qquueessttaa  ddiissppeerrssiioonnee//ddiisseerrzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ssoonnoo  rriiccoonndduucciibbiillii  aa  

ddiivveerrssii  ffaattttoorrii::  

iinn  pprriimmiiss  cc‟‟èè  iill  ddiissiinntteerreessssee  ddeellllee  ffaammiigglliiee  aallllaa  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ggiioovvaannii  

nnoonn  iinnttrraavveeddeennddoo  uunnaa  rraaggiioonnee  ee  uunnaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  aa  lluunnggoo  tteerrmmiinnee..  

EEsssseennddoosseellaa  sseemmpprree  ccaavvaattaa  sseennzzaa  ssaappeerr  lleeggggeerree  ee  ssccrriivveerree  --ddiiccoonnoo  ii  ggeenniittoorrii--  

nnoonn  sseennttoonnoo  llaa  rreeaallee  eessiiggeennzzaa  ddii  uunn  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ppeerr  ii  ffiiggllii..  II  bbiimmbbii  

vveennggoonnoo  mmaannddaattii  aa  ssccuuoollaa  ppeerrcchhéé  ddeevvoonnoo,,  aannzzii  ppeerrcchhéé  lloo  ddeevvoonnoo  aaii  ggaaggjj,,  ee  

qquuaannddoo  ccii  ddiiccoonnoo  ““mmiioo  ffiigglliioo  ddeevvee  aannddaarree  aa  ssccuuoollaa,,  ppeerrcchhéé  iioo  nnoonn  hhoo  

ccoonncclluussoo  nniieennttee  ee  lluuii  nnoonn  ddeevvee  ffiinniirree  ccoonn  mmee””  ccii  ccrreeddoonnoo  ffiinnoo  aallllaa  vviirrggoollaa  ee  

ffoorrssee  lloo  ddiiccoonnoo  ppiiùù  ppeerr  ffaarrccii  ccoonntteennttii..  LL‟‟aannaallffaabbeettiissmmoo  ddeeii  ggeenniittoorrii  

iimmppeeddiissccee  aanncchhee  uunn  ssoosstteeggnnoo  nneellll‟‟aassssoollvviimmeennttoo  ddeeii  ccoommppiittii  ssccoollaassttiiccii  aall  

rriittoorrnnoo  aa  ccaassaa  ddeeii  ppiiccccoollii  lliimmiittaannddoo  ccoossii  llee  lloorroo  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo..  

IInnffiinnee  aall  ccaammppoo  cc‟‟èè  uunnaa  cceerrttaa  aapppprreennssiioonnee  ppeerr  llaa  ““ddeeccuullttuurraalliizzzzaazziioonnee””  cchhee  

eesseerrcciitteerreebbbbee  llaa  ssccuuoollaa  ssuuii  bbiimmbbii..  IInn  vviiaa  DDoozzzzaa  ccii  ssoonnoo  ddiivveerrssii  bbiimmbbii  cchhee  

mmoossttrraannoo  uunn  rriittaarrddoo  ppiiùù  oo  mmeennoo  ggrraavvee  nneellll‟‟aapppprreennddiimmeennttoo,,  rriittaarrddoo  aa  vvoollttee  

rreeccuuppeerraabbiillee  ccoonn  uunn  ssuuppppoorrttoo  aaddeegguuaattoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa,,  iimmppeennssaabbiillee  
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  ppeerròò  iinn  ggrraann  ppaarrttee  ddeellllee  ssiittuuaazziioonnii  ddeell  ccaammppoo  aallll‟‟iinnffuuoorrii  ddeeii  ccaassii  iinn  ccuuii  ssoonnoo  

pprreesseennttii  ffrraatteellllii  cchhee  hhaannnnoo  aappppeennaa  aassssoollttoo  ll‟‟oobbbblliiggoo  ssccoollaassttiiccoo  oo  iinn  ccuuii  

aallmmeennoo  uunnoo  ddeeii  ggeenniittoorrii  hhaa  uunnaa  mmiinniimmaa  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee..  CCii  ssoonnoo  mmiinnoorrii  cchhee,,  

nnoonn  aavveennddoo  aavvuuttoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffrreeqquueennttaarree  llaa  ssccuuoollaa  mmaatteerrnnaa,,  nnoonn  

ppoossssiieeddoonnoo  mmiinniimmii  ssttrruummeennttii  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  ccoonn  ssuucccceessssoo  ll‟‟iinnsseerriimmeennttoo  nneellllaa  

ssccuuoollaa  eelleemmeennttaarree..  OOllttrree  qquuiinnddii  aa  pprroobblleemmii  nneellllaa  ssccrriittttuurraa  ee  nneellllaa  lleettttuurraa  

hhaannnnoo  ddiiffffiiccoollttàà  nneell  pprreessttaarree  aatttteennzziioonnee,,  nneelllloo  ssccaannddiirree  iill  tteemmppoo,,  nneell  

mmaanntteenneerree  ccoommppoorrttaammeennttii  aaddeegguuaattii  aallll‟‟iinntteerrnnoo  ddeellllee  ccllaassssii  cchhee  ppeerrmmeettttaannoo  

uunn  nnoorrmmaallee  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  lleezziioonnii..  SSppeessssoo  ppooii  llee  mmaatteerriiee  ee  ggllii  aarrggoommeennttii  

ttrraattttaattii  aa  ssccuuoollaa,,  nnoonn  eesssseennddoo  rriissccoonnttrraabbiillii  ee  ccoonnffrroonnttaabbiillii  ccoonn  llaa  rreeaallttàà  ddeell  

ccaammppoo,,  nnoonn  ssuusscciittaannoo  uunn  ssuuffffiicciieennttee  iinntteerreessssee  nneeii  ppiiccccoollii..  CCrreeaannddoo  ccoossìì  

uulltteerriioorrii  oossttaaccoollii..  QQuueessttii  rriittaarrddii  ee  llee  ddiiffffiiccoollttàà  nneellll‟‟aapppprroocccciioo  ccoonn  llee  vvaarriiee    

mmaatteerriiee,,  ssee  nnoonn  ccoonn  llaa  ssccuuoollaa  sstteessssaa,,  ccrreeaannoo  ssppeessssoo  ccoommpplleessssii  ddii  iinnffeerriioorriittàà  

nneeii  ggiioovvaannii  ddeell  ccaammppoo  rriissppeettttoo  aaii  lloorroo  ccoommppaaggnnii  ssttaannzziiaallii  cchhee  nnoonn  ppeerrddoonnoo  

ooccccaassiioonnee  ddii  mmoossttrraarree  

iinnvveeccee  aabbiilliittàà  ssuuppeerriioorrii  aaggllii  

aallttrrii  aarrrriivvaannddoo  aa  ddeerriiddeerree,,  aa  

mmeetttteerree  iinn  rriiddiiccoolloo  cchhii  nnoonn  

mmoossttrraa  llee  lloorroo  sstteessssee  

ccaappaacciittàà..  QQuueessttoo  ffrreennaa  

nnootteevvoollmmeennttee  llaa  ffrreeqquueennzzaa  

ssccoollaassttiiccaa  ssoopprraattttuuttttoo  ssee  iill  

nnuucclleeoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  

nnoonn  mmoossttrraa  ppaarrttiiccoollaarree  

iinntteerreessssee  aallll‟‟iissttiittuuzziioonnee  

ssccoollaassttiiccaa,,  ee  iill  bbaammbbiinnoo  

rreessttaa  iinn  bbaalliiaa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  

iinnaaddeegguuaatteezzzzaa  ee  ddeeii  pprroopprrii  
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ffaalllliimmeennttii;;  llaa  ddoovvee  llaa  ssccuuoollaa  ppuuòò  ssoosstteenneerree  ee  ssuuppppoorrttaarree  llaa  ssccuuoollaa  cceessssaa  ddii  

eessiisstteerree,,  llaa  ssccuuoollaa  mmaannccaa  nnoonn  eessiisstteennddoo  uunnaa  mmiinniimmaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  

ggeenniittoorrii  ee  iinnsseeggnnaannttii..  PPoocchhii  iinnsseeggnnaannttii  ddeeii  bbiimmbbii  ddeell  ccaammppoo  ssoonnoo  ddiissppoossttii  aa  

sscceennddeerree  ddaall  ppiieeddiissttaalllloo  dd‟‟iissttiittuuzziioonnaalliittàà,,  ddaattoo  ddaallllaa  pprrooffeessssiioonnee,,  

aabbbbaassssaannddoossii  aall  lliivveelllloo  uummaannoo  ppeerr  eennttrraarree  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  ddeeii  

lloorroo  aalluunnnnii  ““nnoommaaddii””..  ÈÈ  bbeelllliissssiimmoo  ee  llooddeevvoollee  iill  tteennttaattiivvoo  ddii  ttrroovvaarree  

ssoolluuzziioonnii  aaffffiinncchhéé  ggllii  ssttuuddeennttii  ppoossssaannoo  nnoonn  aavveerree  ddiiffffiiccoollttàà  nneell  ttrraassppoorrttoo  ppeerr  

rraaggggiiuunnggeerree  llaa  ssccuuoollaa  oo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ppeerrssoonnaall  ccoommppuutteerr  ppeerr  ssuuppeerraarree  

ddiiffffiiccoollttàà  ssccoollaassttiicchhee  oo  tteennttaarree  ddii  ccrreeaarree,,  iinnuuttiillii  ee  ddiissccrriimmiinnaattoorriiee,,  ccllaassssii  ddii  

ssoosstteeggnnoo  ppeerr  ssoollii  zziinnggaarrii  ((bbaassttii  ppeennssaarree  aallllee  vveecccchhiiee  ccllaassssii  LLaacciioo  DDrroomm  

pprriimmaa  iissttiittuuiittee  nneellllee  ppaarrrroocccchhiiee  ppooii  ccoollllooccaattee  nneellllee  ssccuuoollee  sstteessssee  ttrraa  ggllii  aannnnii  

6600  ee  7700)),,  mmaa  qquueessttoo  nnoonn  èè  

ssuuffffiicciieennttee,,  èè  nneecceessssaarriioo  

aannddaarree  iinnccoonnttrroo  aaii  ppiiccccoollii  ddeell  

ccaammppoo  ee  aallllee  lloorroo  ffaammiigglliiee  

ccrreeaarree  ddeellllee  rreecciipprroocciittàà,,  

mmoommeennttii  iinn  ccuuii  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  

pprreennddaannoo  ccoosscciieennzzaa  ddeellllee  

rreeaallttàà  eessiisstteennttii  nneell  lloorroo  

ccoonntteessttoo  ee  cchhee  ii  ggeenniittoorrii  

iinnvveeccee  ppoossssaannoo  ccoonnffrroonnttaarrssii  

lliibbeerraammeennttee  ccoonn  qquueeggllii  

iinnddiivviidduuii  cchhee  ttrraassccoorrrroonnoo  1100  

oorree  aall  ggiioorrnnoo  ccoonn  ii  lloorroo  ffiiggllii..  

MMaa  qquueessttoo  vvaallee  ttaannttoo    ppeerr    ggllii  

iinnsseeggnnaannttii  qquuaannttoo  ppeerr  ii  sseerrvviizzii,,  ppeerr  ii  rreeffeerreennttii  ee  ppeerr  ttuuttttii  qquueellllii  cchhee  ddeevvoonnoo  

rraappppoorrttaarrssii  ccoonn  lloorroo  iinn  mmaanniieerraa  ccoonnttiinnuuaattiivvaa  ee  iissttiittuuzziioonnaallee,,  ffiinncchhéé  nnoonn  ssii  

eennttrraa  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  rreeaallttàà  ddeell  ccaammppoo,,  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  ccii  ssii  nnaassccoonnddee  ddiieettrroo  

uunnaa  ssccrriivvaanniiaa  nnoonn  llii  ssii  ppoottrràà  ccoonnoosscceerree  nneellllaa  lloorroo  ttoottaalliittàà,,  nneell  lloorroo  eesssseerree  

iinnddiivviidduuii  ddiiffffeerreennttii  ddaallllee  nnoossttrree  aassppeettttaattiivvee,,  ee  nnoonn  ccoonnoosscceennddoollii  nnoonn  ssii  ppoottrràà  

pprrooggeettttaarree,,  iiddeeaarree,,  ccoossttrruuiirree  nnuullllaa  iinn  ccoommuunnee  cchhee  ppoossssaa  rreeaallmmeennttee  eesssseerree  

uuttiillee  ee  ppoossiittiivvoo,,  ppeerr  qquueessttoo  èè  nneecceessssaarriioo  iissttiittuuiirree  ddeellllee  ffiigguurree  cchhee  ppoossssaannoo  

eesssseerree  uunn  ppoonnttee  ttrraa  llaa  nnoossttrraa  ee  llaa  lloorroo  ccuullttuurraa::  ii  mmeeddiiaattoorrii  ccuullttuurraallii,,  ddaa  

iinnsseerriirree  ssiiaa  nneellllee  ssccuuoollee  cchhee  nneeggllii  eennttii  ee  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii  llooccaallii..      

  

““LLaa  mmeeddiiaazziioonnee  ccuullttuurraallee  ppuuòò  ooffffrriirree  mmaaggggiioorrii  ccoonnoosscceennzzee  aaii  ddoocceennttii  ee  aaggllii  

eedduuccaattoorrii  aaffffiinncchhéé  iill  bbiimmbboo  ssiinnttoo  nneellllaa  ccllaassssee  ssiiaa  vviissttoo  ccoommee  rriicccchheezzzzaa  ee  nnoonn  

ccoommee  uunn  pprroobblleemmaa””  ((YYuurrii  DDeell  BBaarr,,  mmeeddiiaattoorree  ccuullttuurraallee  ssiinnttoo  ee  ccoonnssiigglliieerree  

ccoommuunnaallee  aa  MMaannttoovvaa))..  
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II  mmeeddiiaattoorrii  

II  mmeeddiiaattoorrii  ccuullttuurraallii  

hhaannnnoo  iill  ccoommppiittoo  ddii  

ffaavvoorriirree  llee  rreellaazziioonnii  ffrraa  

ccuullttuurree  pprroommuuoovveennddoo  lloo  

ssccaammbbiioo,,  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  

ee  llaa  ccoommpprreennssiioonnee    

rreecciipprrooccaa  nnoonn  ssoolloo  

eevviittaannddoo  llaa  ppeerrddiittaa  

ddeellll‟‟iiddeennttiittàà  mmaa  aannzzii  

ffaacceennddoollaa  ccoonnoosscceerree  aa  

ttuuttttii,,  aanncchhee  aaggllii  sstteessssii  

““zziinnggaarrii””  cchhee  aa  vvoollttee  --  

aavveennddoo  ppeerrssoo  iinn  ppaarrttee  

ll‟‟oorraalliittàà,,  qquuiinnddii  iill  

ttrraammaannddaarrssii  ddaa  ggeenneerraazziioonnii  iinn  ggeenneerraazziioonnii  llaa  lloorroo  ggeenneessii  --  ssoonnoo  

iinnccoonnssaappeevvoollii  ddeell  lluunnggoo  vviiaaggggiioo  cchhee  llii  hhaa  ppoorrttaattii  ffiinnoo  aa  BBoollooggnnaa..    II  

mmeeddiiaattoorrii  ddeevvoonnoo  ccoonnoosscceerree  bbeennee  ssiiaa  llaa  vviittaa  ddeell  ccaammppoo  cchhee  llaa    vviittaa  aall  ddii  

ffuuoorrii,,  ddeevvoonnoo  ddiiffeennddeerree  llaa  lloorroo  ccuullttuurraa  eesssseennddoo  aalllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  ccrriittiiccii  ee  

ooggggeettttiivvii,,  aaffffiinncchhéé  ppoossssaannoo  pprrooppoorrssii  ccoommee  ppuunnttoo  ddii  ggiiuunnzziioonnee  ttrraa  llaa  lloorroo  ee  llee  

aallttrree  ccuullttuurree,,    ffaavvoorreennddoo  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  ii  cciittttaaddiinnii,,  cchhee  ssiiaannoo  qquueessttii  ggaaggjj  RRoomm  

oo  SSiinnttii,,  ffaavvoorreennddoo  ll‟‟aauuttoorreeffeerreennzziiaalliittàà..  

AAllll‟‟iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ii  mmeeddiiaattoorrii  aavvrreebbbbeerroo  iill  ccoommppiittoo  ddii  aaccccoogglliieerree  ii  

bbiimmbbii  ddeell  ccaammppoo  ffaacceennddoollii  sseennttiirree  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeellllaa  sstteessssaa  ee  nnoonn  ssoolloo  

oossppiittii,,  ee  ccoonn  llaa  lloorroo  pprreesseennzzaa  iinnccoorraaggggiiaarrllii  ee  ttrraannqquuiilllliizzzzaarrllii  rraaffffiigguurraannddoossii  

ccoommee  eesseemmppiioo  ddii  ffaammiilliiaarriittàà  iinn  uunn  mmoonnddoo  aa  lloorroo  qquuaassii  ssccoonnoosscciiuuttoo,,  

aavvrreebbbbeerroo  iill  ddoovveerree  ddii  ffoorrnniirree  ii  mmeezzzzii  ppiiùù  aaddaattttii  ppeerr  aapppprroocccciiaarrssii  aallllaa  ccuullttuurraa  

ooffffeerrttaa  cceerrccaannddoo  ddii  ffaarrllaa  ccoommpprreennddeerree  ee  ccoonnddiivviiddeerree,,  rreellaazziioonnaannddoossii  ccoonn  llee  

ffaammiigglliiee  ddii  pprroovveenniieennzzaa  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  ddii  ssuuppeerraarree  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  oossttaaccoollaa  uunnaa  

nnoorrmmaallee  ffrreeqquueennzzaa,,  llaa  ddiiffffiiddeennzzaa  ee  iill  ddiissiinntteerreessssee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  

ppeerrmmeetttteennddoo  uunnaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeellll‟‟iissttiittuuzziioonnee  ppiiùù  ffaavvoorreevvoollee  ee  ppoossiittiivvaa  

ffaacceennddoonnee  iinnttrraavveeddeerree  llaa  rreeaallee  iimmppoorrttaannzzaa,,  ffaavvoorreennddoo  ii  rraappppoorrttii  ttrraa  ggeenniittoorrii,,  

ll‟‟iissttiittuuzziioonnee  iinn  sséé  ee  ggllii  iinnsseeggnnaannttii..    AA  qquueessttii  uullttiimmii  iinnvveeccee  vveerrrreebbbbee  

rraaffffiigguurraattoo  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  aappppaarrttiieennee  aa  qquueessttii  ppiiccccoollii  ppeerr  ssuuppeerraarree  ii  rreecciipprrooccii  

pprreeggiiuuddiizzii  ee  ttrroovvaarree  iinn  ssiinneerrggiiaa  llee  mmooddaalliittàà  ppiiùù  aaddaattttee  aall  ccoonnffrroonnttoo,,  lloo  

ssccaammbbiioo  ee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  ccuullttuurree  pprreesseennttii  ..  SSoolloo  qquueessttoo  ttiippoo  

ccooooppeerraazziioonnee  èè  uuttlliillee  ppeerr  ll‟‟aattttiivvaazziioonnee  ddii  uunnaa  ddiiddaattttiiccaa  iinntteerrccuullttuurraallee..  

Zingari durante la deportazione nazi-fascista 
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““SSoolloo  llaa  ssccuuoollaa  ee  uunnaa  ssccuuoollaa  ssppeecciiaalliizzzzaattaa,,  ddoovvee  ssiiaa  aattttuuaattaa  uunnaa  ddiiddaattttiiccaa  

iinntteerrccuullttuurraallee,,  ppeerrmmeettttee  cchhee  vveennggaa  rriiccoonnoosscciiuuttaa  llaa  rriicccchheezzzzaa  cchhee  ddeerriivvaa  ddaall  

ddiiaallooggoo  ee  ddaalllloo  ssccaammbbiioo  ffrraa  ii  ddiivveerrssii  oorriizzzzoonnttii  ccuullttuurraallii,,  ppeerr  uunnaa  

rriiddeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  sstteessssii””((……))  ““ccrreeaarree  mmoommeennttii  ppeeddaaggooggiiccii  ccaappaaccii  ddii  

aannddaarree  oollttrree  llee  rreecciipprroocchhee  ddiiffffeerreennzzee""  ((RReennaattaa  PPaaoolluuccccii,,  sseeggrreettaarriiaa  

nnaazziioonnaallee  ddeellll‟‟OOppeerraa  NNoommaaddii))..  

DDiivveerrssii  eeppiissooddii  aavvvveennuuttii  

nneellll‟‟uullttiimmoo  aannnnoo  mmoossttrraannoo  

qquuaannttoo  ssiiaa  nneecceessssaarriiaa  llaa  

ffiigguurraa  ddii  uunn  mmeeddiiaattoorree  cchhee  

ppoossssaa  rriissppoonnddeerree  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aaggllii  

iinntteerrrrooggaattiivvii  ddeeii  bbiimmbbii  

““sseeddeennttaarrii””  ee  ddeellllee  lloorroo  

ffaammiigglliiee..  GGllii  iinnsseeggnnaattii  nnoonn  

ssoonnoo  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  

pprreeppaarraattii  nneell  ddaarree  uunnaa  

rriissppoossttaa  cchhee  nnoonn  aalliimmeennttii  

uulltteerriioorrmmeennttee  iill  rriiffiiuuttoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  bbiimmbbii  ddeell  ccaammppoo  ee  ddeeggllii  zziinnggaarrii  ttuuttttii..  

EE‟‟  ccaappiittaattoo  aadd  eesseemmppiioo  cchhee  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  ccii  cchhiieeddeesssseerroo  qquuaallii  ffoosssseerroo  llee  

aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ddii  uunnaa  ddeellllee  aalluunnnnee  ddeell  ccaammppoo  ppeerrcchhéé  llee  

ffaammiigglliiee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ssttaannzziiaallii  ccoonntteessttaavvaannoo  ll‟‟aabbbbiigglliiaammeennttoo  ttaannttoo  aaddeegguuaattoo  

qquuaannttoo  mmooddaaiioolloo  cchhee  nnoonn  ggiiuussttiiffiiccaavvaa  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ddeennaarroo  ssuuppeerriioorree  ddaa  

ppaarrttee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  aanncchhee  aallll‟‟aalluunnnnaa  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aallllee  ggiittee  

((ssooppppeerriirree  ““aallll‟‟iinnggeennttee””  ccoossttoo  ddii  uunn  bbiigglliieettttoo  ddeellll‟‟aauuttoobbuuss))....  èè  ccaappiittaattoo  

aannccoorraa  ddii  iinnccoonnttrraarree  uunn  aammiiccoo  cchhee  hhaa  uunn  ffiigglliioo  cchhee  ffrreeqquueennttaa  llaa  sstteessssaa  ssccuuoollaa  

ddeeii  bbiimmbbii  ddeell  ccaammppoo  ee  cchhee  cchhiiaacccchhiieerraannddoo  mmii  hhaa  mmoossttrraattoo  ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  

ddiiffffiiddeennzzaa  ssuullllaa  ccoonnvviivveennzzaa  ssccoollaassttiiccaa  ddeeii  nnoossttrrii  ppiiccccoollii  ccoonn  ssuuoo  ffiigglliioo  ee  ccoonn  

ggllii  aallttrrii  ccoommppaaggnnii,,  mmii  hhaa  rraaccccoonnttaattoo  ddii  eeppiissooddii  nneeggaattiivvii  nnoonn  ddiirreettttaammeennttee  aa  

ccaarriiccoo  ddii  ssuuoo  ffiigglliioo  mmaa  ggeenneerriiccii  cchhee  lloo  hhaannnnoo  ppoorrttaattoo  aa  nnoonn  ssoosstteenneerree  

ssiiccuurraammeennttee  llaa  lloorroo  ““pprreesseennzzaa””,,  ggeenneerraalliizzzzaannddoo  uunn  ccaassoo  aallllaa  ccoolllleettttiivviittàà..  NNoonn  

èè  ccoommuunnqquuee  rraarroo  ttrroovvaarree  ssiittuuaazziioonnii  ssiimmiillii,,  ccaappiittaa  ssppeessssoo  cchhee  llaa  pprreesseennzzaa  

ddeeggllii  zziinnggaarrii  nneellllee  ssccuuoollee  vveennggaa  ccoonntteessttaattaa  ddaallllee  ffaammiigglliiee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  

sseeddeennttaarrii  cchhee  ccoossìì  ffaacceennddoo  aalliimmeennttaannoo  ee  ssoosstteennggoonnoo  ccoommppoorrttaammeennttii  

xxeennooffoobbii  ddeeii  pprroopprrii  bbaammbbiinnii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  lloorroo  ccoommppaaggnnii  nnoommaaddii,,  èè  

ffaacciillee  sseennttiirree  ppeerr  ssttrraaddaa  ggeenniittoorrii  cchhee  ppeerr  rriicchhiiaammaarree  aa  sséé  ii  pprroopprrii  ffiiggllii  uussaannoo  

llaa  ccaarrttaa  zziinnggaarrii,,  ppooii  mmaaggaarrii  qquueeggllii  sstteessssii  bbiimmbbii  hhaannnnoo  iinn  ccllaassssee    ddeeii  

ccoommppaaggnnii    cchhee  aarrrriivvaannoo  ddaall  ccaammppoo..  TTuuttttoo  qquueessttoo  èè  ddoovvuuttoo  aalllloo  sstteerreeoottiippoo,,  

pprrooddoottttoo  ddeellllaa  ccuullttuurraa,,  qquuaallccoossaa  ddii  ggiiàà  eellaabboorraattoo  cchhee  nnooii  aassssiimmiilliiaammoo  ppeerr  



 26 

vveerroo,,  uunn  ggiiuuddiizziioo,,  uunn‟‟ooppiinniioonnee  nnoonn  bbaassaattii  ssuu  uunnaa  ddiirreettttaa  ccoonnoosscceennzzaa,,  pprriivvii  

cciiooèè  ddii  uunn‟‟eellaabboorraazziioonnee  rraaggiioonnaattaa..  NNeecceessssaarriioo  èè  qquuiinnddii  ddiimmeennttiiccaarree  ttuuttttoo  

cciiòò  cchhee  ccrreeddiiaammoo  ddii  ssaappeerree  ddeellll’’aallttrroo  ppeerr  rreeiimmppaarraarree  aa  vveeddeerrlloo,,  ppeerr  iinniizziiaarree  

aa  ccoonnoosscceerrlloo..  PPeerr  qquueessttoo  èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  mmeeddiiaattoorrii  ssuu  ttuuttttoo  iill  

tteerrrriittoorriioo,,  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  iinn  mmooddoo  cchhee  ssii  ppoossssaa  ddiiffffoonnddeerree  llaa  lloorroo  ssttoorriiaa  ee  

llaa  lloorroo  ccuullttuurraa,,  vvaalloorriizzzzaannddoo  llaa  lloorroo  pprreesseennzzaa  ccoommee  èè  ssttaattoo  ffaattttoo  ppeerr  iill  

ppooppoolloo  eebbrraaiiccoo  ((nnoonnoossttaannttee  aannccoorraa  aaddeessssoo  iinn  EEuurrooppaa  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iinn  

GGeerrmmaanniiaa  ee  PPoolloonniiaa  ll‟‟eebbrreeoo  iinnccoonnsscciiaammeennttee  nnoonn  èè  ddeell  ttuuttttoo  aacccceettttaattoo  ee  llaa  

ppeerrcceezziioonnee  ddii  qquueessttii  èè  qquuiinnddii  ffaallssiiffiiccaattaa,,  aalltteerraattaa  ddaaii  pprreeggiiuuddiizzii    ““iimmppoossttii””  

nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ssttoorriiaa))::  bbiissooggnnaa  aannaalliizzzzaarree  ttuuttttii  iinnssiieemmee  cciiòò  cchhee  hhaa  ppeerrmmeessssoo  

llaa  ddiiffffaammaazziioonnee  ddii  qquueessttaa  ggeennttee  ppeerr  rreennddeerrccii  ccoonnttoo  ddii  qquuaannttoo  ggllii  sstteerreeoottiippii  

ssiiaannoo  lloonnttaannii  ddaallllaa  rreeaallttàà  ppeerr  ccoossttrruuiirree  qquuiinnddii  iinnssiieemmee  uunn  ffuuttuurroo..  SSee  llaa  nnoossttrraa  

ccoonncceezziioonnee    nnoonn  iinniizziiaa  aa  ffoonnddaarrssii  ssuull  rreeaallee  ppeerr  lloorroo,,  ccoommee  ppeerr  ttuuttttii  ii  ggrruuppppii  

ddiissccrriimmiinnaattii,,  nnoonn  ccii  ssaarràà  mmaaii  ppoossttoo,,  nneellllaa  ssccuuoollaa,,  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  ee  nneeii  

qquuaarrttiieerrii..  BBiissooggnnaa  qquuiinnddii  ffaarr  ssìì  cchhee  ii  mmeeddiiaattoorrii  ssii  aattttiivviinnoo  iinn  ttuuttttii  ii  ccaammppii  

ddeellllaa  vviittaa  cciivviillee  iinnccoonnttrraannddoo  ii  cciittttaaddiinnii  ssiiaa  ggiioovvaannii  cchhee  aadduullttii  iinn  mmooddoo  ddaa  

rraapppprreesseennttaarree  qquueessttaa  ggeennttee,,  ddoovvee  ssii  rraaccccoonnttaa  llaa  ssttoorriiaa  ssuuppeerrffiicciiaallmmeennttee  

ccoonnoosscciiuuttaa  cchhee  hhaa  nnaassccoossttoo  qquuaannttoo  qquueessttoo  ppooppoolloo  ssiiaa  ssttaattoo  ppeerrsseegguuiittaattoo  ee  

ddiissccrriimmiinnaattoo,,  ttrraassmmeetttteennddoo  ccoossìì  ccuullttuurree  ddiiffffeerreennttii  ddaallllaa  nnoossttrraa,,  iinn  mmooddoo  cchhee  

ttuuttttii  ssiiaannoo  ccoosscciieennttii  ee  ccaappaaccii  ddii  aannddaarree  oollttrree  iill  pprreeggiiuuddiizziioo..  QQuueell  pprreeggiiuuddiizziioo  

cchhee  lliimmiittaa  llee  ppoolliittiicchhee  ssoocciiaallii,,  qquueell  pprreeggiiuuddiizziioo  pprreesseennttee  aanncchhee  iinn  cchhii,,  iinn  

ggeenneerraallee,,  ssii  ddoovvrreebbbbee  aattttiivvaarree  nneellllaa  lloorroo  ttuutteellaa..  

  

  
IIll  llaavvoorroo  

CCoonnssiiddeerriiaammoo  qquuaannttee  ssoonnoo  llee  

ddiiffffiiccoollttàà  cchhee  ttuuttttii  nnooii  

aaffffrroonnttiiaammoo  nneellll‟‟aapppprroocccciiaarrccii  

aall  mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo::  

ffoorrmmaazziioonnee  iinnaaddeegguuaattaa,,  

lliimmiittaattee  eessppeerriieennzzee,,    ssccaarrssoo  

ccuurrrriiccuulluumm,,    ““ccoonnoosscceennzzee””  

iinnssiiggnniiffiiccaannttii,,  iinntteerrmmiinnaabbiillii  

ggrraadduuaattoorriiee  nneeii  cceennttrrii  ppeerr  

ll‟‟iimmppiieeggoo,,  vviissiittee  gguuiiddaattee  ttrraa  llee  

vvaarriiee  aaggeennzziiee  iinntteerriinnaallii,,  iinnvviioo  

ccuurrrriiccuullaa  aallllee  iimmpprreessee,,  aaggeennzziiee,,  

ccooooppeerraattiivvee  eecccc  eecccc  ee  eevveennttuuaallii  ccoollllooqquuii……..  EE  ssoopprraattttuuttttoo  ooffffeerrttee  ddii  llaavvoorroo  

LLIIMMIITTAATTEE..  OOrraa  ppeennssiiaammoo  aa  qquuaannttoo  ssii  mmoollttiipplliiccaannoo  llee  ddiiffffiiccoollttàà  ssee  aadd  
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aaffffrroonnttaarree  ttuuttttoo  qquueessttoo  cc‟‟èè  uunn  rraaggaazzzziinnoo//aa  ddii  aappppeennaa  1188  aannnnii  cchhee  vviivvee  aall  

ccaammppoo  ddii  vviiaa  DDoozzzzaa  cchhee  aa  mmaallaa  ppeennaa  èè  rriiuusscciittoo//aa  aa  ccoonnsseegguuiirree  llaa  33°°  mmeeddiiaa  

mmaa  cchhee  ppoossssiieeddee  ttaannttaa  bbuuoonnaa  vvoolloonnttàà,,  ssooggnnii  ee  ffiidduucciiaa……  ee  ssee  iinnvveeccee  ddeell  

ddiicciiootttteennnnee  ccii  ffoossssee  uunn  ttrreenntteennnnee  oo  uunn  sseessssaanntteennnnee??????????  AA  LLoorreennzzoo  

nnoonnoossttaannttee  aabbbbiiaa  uunn’’iinnvvaalliiddiittàà  ddeell  110000  %%  

ggllii  hhaannnnoo  ttoollttoo  llaa  ppeennssiioonnee  ddii  

aaccccoommppaaggnnaammeennttoo  ppeerrcchhéé  rriitteennuuttoo  aauuttoonnoommoo,,  

mmaa  ssee  nnoonn  ssii  ccaappiissccee  uunn  ccaavvoolloo  qquuaannddoo  

ppaarrllaa  ee  ccaammmmiinnaa  aa  sstteennttoo????    SSaaii  aanncchhee  lluuii  

vvoorrrreebbbbee  uunn  llaavvoorroo  ee  ll’’aallttrroo  ggiioorrnnoo  cchhee  èè  

vveennuuttoo  ccoonn  nnooii  eedd  EEmmiilliioo  vvoolleevvaa  

rriissccrriivveerrssii  aall  CCeennttrroo  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo,,  mmaa  

nnoonn  eerraa  ll’’uuffffiicciioo  ggiiuussttoo..    
CCoommee  ggiiàà  ssccrriittttoo  aall  ccaammppoo  ssoonnoo  pprreesseennttii  ddiivveerrssii  ggiioovvaannii  cchhee  ssii  ssvveegglliiaannoo  aallllee  

77  ddeell  mmaattttiinnoo    ppeerr  aaffffrroonnttaarree  uunnaa  lluunnggaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  ssoollii  22,,5500  €€  

aallll‟‟oorraa..  DDiiffffiicciillee  ttrroovvaarree  ttaannttaa  tteennaacciiaa  ppeerr  44  ssppiicccciioollii……  mmaa  nnoonn  ssoolloo  ii  

ggiioovvaannii,,  aanncchhee  ggllii  aadduullttii  cceerrccaannoo  ddii  aaddaattttaarrssii  aa  qquuaallssiiaassii  ssiittuuaazziioonnee  

llaavvoorraattiivvaa  ppeerr  rriiuusscciirree  aadd  aavveerree  iill  ppaassttoo  iinn  ttaavvoollaa  llaa  sseerraa;;  mmeessii  ffaa  èè  ssttaattaa  

ooffffeerrttaa  aadd  uunnaa  ddeellllee  ddoonnnnee  ppiiùù  aannzziiaannee  ddeell  ccaammppoo  ((cciirrccaa  6600aannnnii)),,  ddooppoo  

ccoonnttiinnuuee  rriicchhiieessttee,,  uunnaa  bboorrssaa  llaavvoorroo::  ccoonnssiisstteevvaa  nneell  ppuulliirree  ii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  

ddii  uunn  CCeennttrroo  ddii  PPeerrmmaanneennzzaa  TTeemmppoorraanneeaa..  QQuuaannttii  ttrraa  ii  nnoossttrrii  ggeenniittoorrii  oo  nnoonnnnii  

aavvrreebbbbeerroo  aacccceettttaattoo  uunn  llaavvoorroo  ccoossìì  ddeeggrraaddaannttee  ee  uummiilliiaannttee??????????  EEppppuurree  llaa  

ssiiggnnoorraa,,  nnoonnoossttaannttee  ffoossssee  uunn  mmeessttiieerree  nnoonn  aacccceettttaattoo  ddaaii  pprriinncciippii  eettiiccii  ddeellllaa  

vviittaa  RRoommaannii  ((llaavvoorroo  iimmppuurroo)),,    hhaa  tteennuuttoo  dduurroo,,  hhaa  aacccceettttaattoo  llaa  pprrooppoossttaa,,  ccoonn  

ttaannttaa  uummiillttàà  ee  ddiiggnniittàà  hhaa  pprroovvaattoo  ffiinncchhéé  ggiiuussttaammeennttee  iill  ssuuoo  oorrggoogglliioo  ll‟‟hhaa  

ffaattttaa  ddeessiisstteerree  ddaall  ccoonnttiinnuuaarree,,  mmaa  lleeii  nnoonn  ssttaannccaa  ee  nnoonn  aavvvviilliittaa  cchhiieeddee  aallttrree  

ppoossssiibbiilliittàà  llaavvoorraattiivvee,,  mmaa  nnoonn  ssoolloo  lleeii  cchhiieeddee,,  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  uunn  llaavvoorroo  èè  

nneellllaa  ppllaayylliisstt  ddeellllee  ddoommaannddee  ppiiùù  ffrreeqquueennttii  aall  nnoossttrroo  aarrrriivvoo  aall  ccaammppoo..  DDaassii  

pprriimmaa  ddii  ppaarrttiirree  

aavveevvaa  ttrroovvaattoo  uunn  

ppoossttoo  ddaa  

ppaarrrruucccchhiieerraa  iinn  

cceennttrroo..  LL‟‟iinntteerreessssee  nnoonn  ssii  

lliimmiittaa  aallllaa  ssoollaa  rriicchhiieessttaa,,  lloorroo  ccii  

pprroovvaannoo……  pprroovvaannoo  aa  ffaarree  llaa  

rraaccccoollttaa  ddeell  ffeerrrroo  ee  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  

Sinti a lavoro 
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ssaallttaannoo  ssuuii  lloorroo  ccaammiioonn  ppeerr  cceerrccaarree  nneellllee  ddiissccaarriicchhee  oo  ppeerr  cchhiieeddeerree  nneellllee  

aazziieennddee  ee  nneellllee  ffaabbbbrriicchhee  ddeell  ffeerrrroo  ddaa  rriivveennddeerree  aallllee  aacccciiaaiieerriiee  ee  aaii  cceennttrrii  ddii  

rriicciicclloo  ee  ssmmiissttaammeennttoo,,  ccaappiittaa  ddii  iinnttrraavveeddeerree  aanncchhee  qquuaallcchhee  ddoonnnnaa  aallllee  vvoollttee  

ssuuii  ccaammiioonn..  PPrroovvaannoo  aanncchhee  ccoonn  llee  ggiioossttrree  aaffffrroonnttaannddoo  ttuuttttee  qquueellllee  iinnssiiddiiee  

bbuurrooccrraattiicchhee  ppeerr  iinnssttaallllaarree  mmaaggaarrii  ppeerr  ppoocchhii  mmeessii  ii  ccaarroosseellllii,,  ffoorrssee  oorrmmaaii  

ffuuoorrii  mmooddaa,,  cchhee  ffaattiiccaannoo  aadd  aattttiirraarree  llee  ffaammiigglliiee  ee  ii  lloorroo  ppiiccccoollii,,  rriiuusscceennddoo  aa  

gguuaaddaaggnnaarree  ccoossìì  aa  mmaallaappeennaa  iill  ttaannttoo  ppeerr  ccoopprriirree  llee  ssppeessee  nnoonn  ssiiccuurraammeennttee  

ssuuffffiicciieennttii    ppeerr  mmaanntteenneerree  uunnaa  ffaammiigglliiaa  ddii  66  ppeerrssoonnee..  RRaammoonnaa  hhaa  

rriiffiiuuttaattoo  llaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  bboorrssaa  llaavvoorroo  

ppeerr  ssttaarree  ddiieettrroo  llaa  ggiioossttrriinnaa  ddii  ffaammiigglliiaa,,  

qquuaannddoo  aannddiiaammoo  aall  ppaarrccoo  ccoonn  ii  bbiimmbbii  ssttaa  

sseemmpprree  llii,,  aallllee  vvoollttee  ppeerròò  ttrroovviiaammoo  aanncchhee  

ii    ffrraatteellllii  OOssccaarr  ee  TThhoommaass,,  aa  mmaaggggiioo  ggllii  

ssoonnoo  eennttrraattii  ii  llaaddrrii  ee  hhaannnnoo  rruubbaattoo  ttuuttttoo  

qquueelllloo  cchhee  hhaannnnoo  ttrroovvaattoo,,  llee  ccaassssee,,  

ll’’aalliimmeennttaattoorree,,  iill  mmiixxeerr  mmaa    lloorroo  vvaannnnoo  

aavvaannttii……  SSii,,  ffiinncchhéé  rreeggggee  iill  tteemmppoo  ee  

ffiinncchhéé  dduurraannoo  ii  ppeerrmmeessssii  ppeerròò!!  

  ““mmaa  èè  ccoossìì  ddiissddiicceevvoollee  llaavvoorraarree,,  ppaaggaarree  llee  ttaassssee  ee  nnoonn  ddeelliinnqquueerree??  ssee  nnoonn  

mmii  llaavvoo  ii  ccaappeellllii  ppeerr  uunn  mmeessee,,  rruubboo  qquuaallcchhee  ppoorrttaaffoogglliioo  ee  rraappiissccoo  uunn  ppaaiioo  ddii  

bbaammbbiinnii  mmii  ddaannnnoo  aanncchhee  aa  mmee  llaa  ccaassaa  oo  ssoonnoo  ttrrooppppoo  iittaalliiaannaa??  oorraammaaii  ssoonnoo  

ggllii  iittaalliiaannii  uunnaa  mmiinnoorraannzzaa......””  

qquueessttoo  èè  iill  ccoommmmeennttoo  ddii  uunnaa  bbllooggggeerr  ssuu  iinntteerrnneett  cchhee  nnoonn  ddiiffffeerriissccee  ddaa  cciiòò  

cchhee  ppeennssaa  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllaa  ggeennttee,,  cchhee  ddiirriittttoo  aabbbbiiaammoo  ddii  ccoonnssiiddeerraarrllii  

ccoommee  ccoolloorroo  cchhee  ssii  rriiffiiuuttaannoo  ddii  llaavvoorraarree    oo  ccoommee  ccoolloorroo  cchhee  nnoonn  vvoogglliioonnoo  

ppaaggaarree  llee  ttaassssee??    PPiiuuttttoossttoo  ddoobbbbiiaammoo  ccoonnssiiddeerraarree  llee  rreeaallii  ddiiffffiiccoollttàà  cchhee  

ddeevvoonnoo  aaffffrroonnttaarree::  ppoocchhiissssiimmii  ssoonnoo  ddiissppoossttii  aa  ddaarree  uunn  llaavvoorroo  aa  qquuaallccuunnoo  cchhee  

vveennggaa  iiddeennttiiffiiccaattoo  ccoommee  zziinnggaarroo,,  bbaassttaa  ccoonnssiiddeerraarree  cchhee  mmoollttii  ddaattoorrii  rriiffiiuuttaannoo  

llee  sstteessssee  bboorrssee  llaavvoorroo  ddoovvee  ll‟‟uunniiccaa  rriicchhiieessttaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  sseerrvviizzii  èè  ddii  ooffffrriirree  

““aallll‟‟uutteennttee””  llee  nnoozziioonnii  ssuuffffiicciieennttii  ppeerr  iimmppaarraarree  uunn  mmeessttiieerree  ootttteenneennddoo  iinn  

ccaammbbiioo  mmaannoo  dd‟‟ooppeerraa  aa  ccoossttoo  zzeerroo..  EE‟‟  ccaappiittaattoo  cchhee  qquueessttee  bboorrssee  llaavvoorroo  

vveenniisssseerroo  nneeggaattee  aa  rraaggaazzzzii  cchhee  tteennttaannoo  iinn  ttuuttttii  ii  mmooddii  ddii  ssffuuggggiirree  aallllaa  

ddeelliinnqquueennzzaa..  SSttiivv  èè  ssttaattoo  ccoonnddaannnnaattoo  aadd  uunn  

aannnnoo,,  iill  ccaarrrroozzzziieerree  ddaa  ccuuii  ddoovveevvaa  

iinniizziiaarree  aa  llaavvoorraarree  mmeessii  ffaa  ssii  èè  nneeggaattoo  

ddooppoo  aavveerr  ssaappuuttoo  cchhee  eerraa  uunnoo  ““zziinnggaarroo””..  
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PPuurrttrrooppppoo  ppeerròò  ii  pprreeggiiuuddiizzii  ssoonnoo  ddiieettrroo  ll‟‟aannggoolloo,,  pprroopprriioo  ddiieettrroo  ll‟‟aannggoolloo  ddeell  

vviiaalleettttoo,,  ssìì  ppeerrcchhéé  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  rreessiiddeennttii  iinn  vviiaa  DDoozzzzaa  llaa  

mmaaggggiioorr  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  èè  ddaa  iinnddiivviidduuaarree  nneeii  lluuoogghhii  ccoonnffiinnaannttii  ccoonn  iill  

ccaammppoo,,  uunniiccoo  lluuooggoo  iinn  ccuuii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriiccoonnoosscciiuuttii..  EEmmii  hhaa  

ccoonncclluussoo  oottttiimmaammeennttee  llaa  bboorrssaa  llaavvoorroo,,  

ffiinnaallmmeennttee  hhaa  ccoommppiiuuttoo  1188  aannnnii  ee  ddaa  

sseetttteemmbbrree  ssii  cceerrcchheerràà  uunn  aapppprreennddiissttaattoo,,  

llee  èè  aarrrriivvaattoo  ll’’uullttiimmoo  ssttiippeennddiioo  ddii  220000€€  

mmaa  ssii  èè  rriiffiiuuttaattaa  ddii  ccoommpprraarrssii  qquuaallcchhee  

iinndduummeennttoo  nnoonnoossttaannttee  ssiiaa  nnooii  cchhee  llaa  mmaammmmaa  

llaa  iimmpplloorraassssiimmoo,,  èè  aannddaattaa  ssuubbiittoo  aa  ffaarree  

llaa  ssppeessaa  ppeerr  ccaassaa,,  ee  ii  pprriimmii  cciinnqquuaannttoonnii  

ssoonnoo  ggiiàà  aannddaattii,,  cchhee  bbrraavvaa  EEmmii..  SSee  nnee  ddeedduuccee  cchhee  

llee  ppoossssiibbiilliittàà,,  ppeerr  uunn  RRoomm  oo  ssiinnttoo,,  ddii  rriissccaattttaarrssii  ssoonnoo  mmiinniimmee::  èè  iimmppoossssiibbiillee  

uusscciirree  ddaalllloo  sstteerreeoottiippoo  ssee  ppeerr  lloo  sstteerreeoottiippoo  sstteessssoo  ssii  èè  ccoonnffiinnaattii..  PPiiùù  vveennggoonnoo  

ppoossttii  lliimmiittii,,  ppiiùù  llee  ppeerrssoonnee  ddiissccrriimmiinnaattee  nnoonn  vveennggoonnoo  aacccceettttaattee;;  ppiiùù  llee  ssii  

ccoossttrriinnggee  iinn  qquueellllee  ccoonnddiizziioonnii  aaii  lliimmiittii  ddeellll‟‟aacccceettttaazziioonnee  uummaannaa    iinn  ccuuii  ssiiaammoo  

aabbiittuuaattii  aa  ccoollllooccaarrllee..  

LLee  bboorrssee  llaavvoorroo  aattttiivvaattee  ppeerr  ii  mmiinnoorrii  ddeell  ccaammppoo  iinn  aallccuunnii  ccaassii  hhaannnnoo  aavvuuttoo  

eessiittii  ppoossiittiivvii,,  èè  ccaappiittaattoo  cchhee  ii  ddaattoorrii  aaddddiirriittttuurraa  ssii  ccoonnggrraattuullaasssseerroo  ppeerr  llaa  

bbuuoonnaa  rriiuusscciittaa  ddeellllaa  sstteessssaa,,  nneemmmmeennoo  aauussppiiccaabbiillee  iinn  aallccuunnii  iinnsseerriimmeennttii,,  mmaa  

ppuurrttrrooppppoo  llaa  ddiiffffiiddeennzzaa  èè  ppiiùù  ffoorrttee  ddii  ttuuttttaa  llaa  bbuuoonnaa  vvoolloonnttàà  eessiisstteennttee  aall  

mmoonnddoo..  EE’’  ddaa  qquuaannddoo  ssoonnoo  aarrrriivvaattaa  aall  ccaammppoo  

cchhee  DDeennnniiss  ee  BBrruunnaa  nnoonn  ffaannnnoo  cchhee  

cchhiieeddeerrmmii  ssee  ccoonnoossccoo  qquuaallccuunnoo  cchhee  ooffffrree  

ddeell  llaavvoorroo..    
CCoonnssiiddeerriiaammoo  cchhee  ppeerr  llaa  ssttrruuttttuurraa  ssoocciiaallee  ddeeii  

SSiinnttii  ccaappiittaa  ssppeessssoo  ((uullttiimmaammeennttee  ppiiùù  

rraarraammeennttee))  cchhee  ii  mmiinnoorrii  aabbbbaannddoonniinnoo  llaa  

ssccuuoollaa  ppeerr  uunn  iinnsseerriimmeennttoo  nneellllee  aattttiivviittàà  ddii  

ffaammiigglliiaa,,  ppeerr  mmiigglliioorraarree  llaa  ssiittuuaazziioonnee  

eeccoonnoommiiccaa  oo  aanncchhee  ppeerr  vviiaa  ddii  mmaattrriimmoonnii  

((pprroobblleemmaa  ppeerr  lloo  ppiiùù  ffeemmmmiinniillee))    ccoonnttrraattttii  iinn  

pprreeccoocciissssiimmaa  eettàà  cchhee  llii  ““ccoossttrriinnggoonnoo””,,  ppeerr  

aaddeemmppiieerree  aaggllii  oobbbblliigghhii  ffaammiilliiaarrii  ((ddoovveerrii  

ccaassaalliinngghhii,,  pprrooccrreeaazziioonnee,,  ee  ppeerr  ii  mmaasscchhiieettttii    iill  
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mmaanntteenniimmeennttoo  eeccoonnoommiiccoo)),,  aadd  aabbbbaannddoonnaarree  nnoonn  ssoolloo  qquuaallssiiaassii  ppeerrccoorrssoo  

ssccoollaassttiiccoo  eessiisstteennttee  mmaa  aanncchhee  qquuaallssiiaassii  aattttiivviittàà  iinnttrraapprreessaa  ccoonn  eedduuccaattoorrii,,  

sseerrvviizzii  ppeerr  ii  mmiinnoorrii  eecccc……  

CCoossaa  ssii  ppuuòò  ffaarree  aalllloorraa??  LLee  bboorrssee  llaavvoorroo  ssoonnoo  uunn  bbuuoonn  mmooddoo  ppeerr  ddaarree  lloorroo  

uunn  ppoo‟‟  dd‟‟eessppeerriieennzzaa  ee  rreennddeerrllii  uunn  mmiinniimmoo  ccoommppeettiittiivvii,,  mmaa  ppooii??????  ÈÈ  

nneecceessssaarriioo  llaavvoorraarree  ppeerr  ffaarr  ssìì  cchhee  qquueessttii  ggrruuppppii  ssiiaannoo  rriiccoonnoosscciiuuttii  ee  rriissppeettttaattii  

ppeerr  llee  lloorroo  ddiiffffeerreennzzee  ffaavvoorreennddoo  ii  lloorroo  mmeessttiieerrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ccoonn  ppoolliittiicchhee  ddii  

lliicceennzzee  mmeennoo  ffiissccaallii,,  iinncceennttiivvaannddoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  dd‟‟iimmpprreessee  cchhee  rreeggoolliinnoo  

llee  lloorroo  aattttiivviittàà  ddii  ffeerrrraaiioollii,,  pprroommuuoovveennddoo  ccoossìì  llaavvoorroo  rreeggoollaarree  cchhee  sseegguuaa  llee  

nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ((rriiccoorrddiiaammoo  llee  mmoorrttii  bbiiaanncchhee  ddeeggllii  uullttiimmii  aannnnii)),,    rriidduurrrree  

llaa  bbuurrooccrraazziiaa  lleeggaattaa  aaii  ppeerrmmeessssii  ppeerr  iinnssttaallllaarree  llee  ppiiccccoollee  ggiioossttrree  nneellllaa  cciittttàà,,  

aallffaabbeettiizzzzaarree  ggllii  aadduullttii  ddaannddoo  ccoossìì  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rraappppoorrttaarrssii  aall  mmoonnddoo  ggaaggjj  

ccoonn  ppiiùù  ccooggnniizziioonnee  ee  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ee  ddaarree  aallllee  ddoonnnnee  ddeellllee  rriissoorrssee,,  ddeellllee  

ccaappaacciittàà  cchhee  ppoossssaannoo  ssffrruuttttaarree  iinn  uunn‟‟aattttiivviittàà  rreemmuunneerraattaa,,  eesseemmppii  vvaalliiddii  ssoonnoo  ii  

pprrooggeettttii  aattttiivvaattii  iinn  aallccuunnii  ccaammppii  nneellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii    MMiillaannoo  ppeerr    ssoosstteenneerree  

ll’’iimmpprreennddiittoorriiaa  ffeemmmmiinniillee  ffaacceennddoo  aabbbbrraacccciiaarree  llee  aattttiivviittàà  ttrraaddiizziioonnaallii  ccoonn  

llee  eessiiggeennzzee  ddeell  mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo,,  ssvviilluuppppaannddoo  nneellllee  ddoonnnnee  ccaappaacciittàà  

ccrreeaattiivvee  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aabbiittii,,  sscciiaarrppee,,  ggoonnnnee  eecccc..  MMaaiiccooll  

ooggggii  nnoonn  vveerrrràà  ccoonn  nnooii  aa  ggiiooccaarree  aa  bbaasskkeett,,  

èè  aannddaattoo  aa  cceerrccaarr  ffeerrrroo  ccoonn  iill  ppaappàà  ee  nnoonn  

aarrrriivveerràà  iinn  tteemmppoo,,  SSìì,,  

ppooii  ssiiccuurraammeennttee  ssaarràà  

ssttaannccoo..    AAllttrrii  pprrooggeettttii  

iinntteerreessssaannttii  ssoonnoo::  ll‟‟aattttiivviittàà    ssoorrttaa    aa  

PPaaddoovvaa  ddaa  qquuaassii  uunn  aannnnoo,,  uunnaa  

ccooooppeerraattiivvaa  ddii  SSiinnttii  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ddii  

mmaatteerriiaallii  ffeerrrroossii  cchhee  ppeerròò  ccoonntteemmppllaa  nneell  

ssuuoo  ssttaattuuttoo  aallttrree  aattttiivviittàà  ccoommee  vveennddiittaa  

ppoorrttaa  aa  ppoorrttaa,,  aattttiivviittàà  ddii  ggiiaarrddiinnaaggggiioo  ee  

rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  aarreeee  vveerrddii,,  ssoosstteennuuttaa  

ssoolloo  ppeerr  llee  pprraattiicchhee  bbuurrooccrraattiicchhee  ddaallll‟‟ooppeerraa  nnoommaaddii  ddii  PPaaddoovvaa;;  ffoorrmmaazziioonnee  ee  

iinnsseerriimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaattoorrii  ccuullttuurraallii  ee  lliinngguuiissttiiccii  nneeii  vvaarrii  sseerrvviizzii  ee  iissttiittuuzziioonnii,,  

ccoommee  rreeffeerreennttii  ddeell  ccaammppoo,,  nneeggllii  oossppeeddaallii  ee  nneellllee  ssccuuoollee;;  mmaa  aanncchhee  

ll‟‟aattttiivvaazziioonnee  ddii  aaddddeettttii  aallllaa  ppuulliizziiaa  ee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  ccaammppii,,  aauuttiissttii  ppeerr  

iill  ttrraassppoorrttoo  ddeeii  bbiimmbbii  aa  ssccuuoollaa..  JJuulliioo  èè  ssttaattoo  aassssuunnttoo  

iinn  uunn’’iimmpprreessaa  mmeettaallmmeeccccaanniiccaa  ee  mmii  hhaa  
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cchhiieessttoo  ddii  aaiiuuttaarrlloo  aa  ccoommppiillaarree  ii  ffooggllii  

ddeellll’’IInnppss..  
  IInn  ggeenneerraallee  èè  ccoommuunnqquuee  nneecceessssaarriioo  ccoommbbiinnaarree  llee  ccaappaacciittàà,,  llee  mmaaeessttrraannzzee  

ccoonn  ii  nnuuoovvii  mmeessttiieerrii,,  eevviittaannddoo  ddii  iinniibbiirree  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ccuullttuurraallee  ee  iimmppoorrrree  

mmooddeellllii  llaavvoorraattiivvii  ssttaannddaarrddiizzzzaattii  aattttiivvaannddoo  ddeeii  ppiiaannii  ddii  rriiccoonnvveerrssiioonnee  aall  

llaavvoorroo  aattttuuaabbiillii  ccoonn  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeeii  mmeeddiiaattoorrii  SSiinnttii  sstteessssii    cchhee  ppoossssaannoo  

pprrooggeettttaarree  aalltteerrnnaattiivvee  ssoosstteenniibbiillii    ffoonnddaattee  ssuullllaa  ttoottaallee  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  lloorroo  

mmoonnddoo  ee    ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ffaarr  ssuuppeerraarree  llaa  gghheettttiizzzzaazziioonnee  nneell  rriissppeettttoo  

ddeellllee  iiddeennttiittàà  ee  qquueessttoo  ssoopprraattttuuttttoo  ccoonn  llee  vveecccchhiiee  ggeenneerraazziioonnii..  CCoonn  ii  ggiioovvaannii,,  

iinnvveeccee,,  ee  nneecceessssaarriioo  rreeaalliizzzzaarree  ddeeii  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  lliimmiittaannddoo  iill  ppiiùù  

ppoossssiibbiillee  llaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa..  HHoo  cchhiiaammaattoo  EEnneeaa  ooggggii,,  

eerraa  aa  llaavvoorroo,,  cceerrttoo  cchhee  vveeddeerree  ttuuttttii  ggllii  

aammiicchheettttii  iinn  vvaaccaannzzaa  mmeennttrree  lluuii    ssii  

ssvveegglliiaa  aallllee  88  ddeevvee  ppeessaarrggllii  ttaannttoo,,  ssìì  mmaa  

ssee  ssii  iimmppeeggnnaa  eedd  eevviittaa  ddii  mmaannccaarree  aannccoorraa  

ccee  llaa  ffaarràà……  EEnneeaa  nnoonn  ccee  ll’’hhaa  ffaattttaa!!  
AA  RRoommaa  èè  ssoorrttoo  iill  1133  lluugglliioo  ddeell  22000055,,  iill  pprriimmoo  SSppoorrtteelllloo  aavvvviiaammeennttoo  aall  

llaavvoorroo  ddeellllee  ccoommuunniittàà  nnoommaaddii    cchhee  hhaa  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeeii  

mmeessttiieerrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ««iinnddiivviidduuaannddoo  pprroossppeettttiivvee  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  llaa  ccuullttuurraa  

nnoommaaddee,,  ccoommee  llee  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii,,  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  llaa  mmuussiiccaa»»..  

AAttttiivvaannddoo  ccoonnccrreettaammeennttee  nneell  tteerrrriittoorriioo  cciittttaaddiinnoo  ssoolluuzziioonnii    iinn  ccuuii  aavvvviiaarree  

ccoonnttrraattttii  ddii  pprreessttaazziioonnee  dd‟‟ooppeerraa,,  nnoonnoossttaannttee  llee  ddiiffffiiccoollttàà  aallll‟‟aabbbbaannddoonnaarree  

ll‟‟aassssiisstteennzziiaalliissmmoo,,  ii  pprrooggeettttii  vvaannnnoo  aavvaannttii,,  mmoollttii  ccoonn  ssuucccceessssoo..    
  

  
77..  LL''EEVVAANNGGEELLIIZZZZAAZZIIOONNEE  

  

IInn  qquueessttii  uullttiimmii  aannnnii  uunn  nnuummeerroo  sseemmpprree  

mmaaggggiioorree  ddii  rreessiiddeennttii  ssii  èè  aavvvviicciinnaattoo  aallllaa  

rreelliiggiioonnee  eevvaannggeelliiccaa..  

LL‟‟eevvaannggeelliissmmoo  èè  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ccrriissttiiaanneessiimmoo  

pprrootteessttaannttee..  

AAll  ccaammppoo  hhaa  pprreessoo  ppiieeddee  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  

eevvaannggeelliissmmoo::  ““LLaa  MMiissssiioonnee  EEvvaannggeelliiccaa  

ZZiiggaannaa””..    
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««LLaa  MMIISSSSIIOONNEE  EEVVAANNGGEELLIICCAA  ZZIIGGAANNAA  ((MM..EE..ZZ..))    èè  uunn  mmoovviimmeennttoo  ccrriissttiiaannoo  

eevvaannggeelliiccoo  ddii  ffeeddee  ppeenntteeccoossttaallee,,  ssoorrttaa  ccoommee  eemmaannaazziioonnee  ddeell  ggrraannddee  

rriissvveegglliioo  iinniizziiaattoo  iinn  FFrraanncciiaa  ttrraa  ggllii  ZZiiggaannii  nneell  11994466..  EEssssaa  èè  lleeggaattaa  aa  vviinnccoollii  

ddii  pprrooffoonnddaa  ccoommuunniioonnee  ccrriissttiiaannaa  ccooll  MMoovviimmeennttoo  EEvvaannggeelliiccoo  ZZiiggaannoo  

iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  pprreesseennttee  ooggggii  iinn  3366  ddiivveerrssii  ppaaeessii  ddeell  mmoonnddoo  ee  pprrooffeessssaa  ggllii  

sstteessssii  pprriinncciippii  ddoottttrriinnaallii  ddeellllee  ““AAsssseemmbblleeee  ddii  DDiioo””..»»  ((wwwwww..mmeezz--iittaalliiaa..oorrgg))..  

IInn  IIttaalliiaa  ssii  èè  ddiiffffuussaa  iinnttoorrnnoo  aaggllii  aannnnii  „„8800  pprrooppoonneennddoossii  nneellllee  ppooppoollaazziioonnii  

ssiinnttee  ee  RRoomm  ppeerrmmeetttteennddoo  ppeerròò  aa    ttuuttttii  ddii  aavvvviicciinnaarrssii  iinnddiissttiinnttaammeennttee..  LLaa  

ccoonnvveerrssiioonnee  ooggggii  èè  mmoollttoo  aallttaa  iinn  ttuuttttaa  EEuurrooppaa,,  iinn  IIttaalliiaa  ssii  ccoonnttaannoo  aallmmeennoo  

22000000  aaddeerreennttii  ccoonn  4400  ppaassttoorrii  ccoonnssaaccrraattii,,  66  ddeeii  qquuaallii  ssvvoollggoonnoo  ppaassttoorraattoo  iinn  

aallttrrii  ppaaeessii  eeuurrooppeeii,,  ttaannttii  iinnvveeccee  ssoonnoo  iinntteerreessssaattii  aall  mmiinniisstteerroo  ppeerr  ddiivveennttaarrlloo..  

IInn  iinnvveerrnnoo  ee  aauuttuunnnnoo  qquueessttii  sstteessssii  ppaassttoorrii  vveennggoonnoo  iinnvviiaattii  nneellllee  vvaarriiee  

ccoommuunniittàà  RRoomm  ee  ssiinnttee  ppeerr  llaa  

cceelleebbrraazziioonnee  ddeeii  ccuullttii  mmeennttrree  

iinn  pprriimmaavveerraa  vveennggoonnoo  

oorrggaanniizzzzaattii  ii  ccoonnvveeggnnii  cciiooèè  

rriiuunniioonnii  ccoolllleettttiivvee  ddii  ttuuttttii  ggllii  

aaddeerreennttii  iinn  ggiirroo  ppeerr  ll‟‟IIttaalliiaa..  

CCrreeddoonnoo  nneellllaa  BBiibbbbiiaa  ccoommee  

uunniiccoo  ffoonnttee  ddii  ddoottttrriinnaa,,  iinn  

DDiioo,,  iinn  GGeessùù  CCrriissttoo,,  ee  lloo  

SSppiirriittoo  SSaannttoo,,  ccrreeddoonnoo  nneellllaa  

RReessuurrrreezziioonnee  ddeeii  mmoorrttii  ee  aaii  

mmiirraaccoollii  ((gguuaarriiggiioonnii  ddiivviinnee))..  

CCeelleebbrraannoo  iill  bbaatttteessiimmoo  ccoonn  

ll‟‟iimmmmeerrssiioonnee  nneellllee  aaccqquuee  ee  llaa  cceennaa  ddeell  ssiiggnnoorree  nneellllaa  qquuaallee  vviieennee  ooffffeerrttaa  aa  

ttuuttttii  ii  bbaatttteezzzzaattii  iill  ssaanngguuee  ((vviinnoo))  ee  iill  ccoorrppoo  ((ppaannee))  ddii  CCrriissttoo..  UUllttiimmaammeennttee  

mmoollttii  mmeemmbbrrii  ssii  ssoonnoo  iimmppeeggnnaattii  aattttiivvaammeennttee  nneellllaa  gguueerrrraa  ccoonnttrroo  iill  

pprreeggiiuuddiizziioo  ee  llee  ddiissccrriimmiinnaazziioonnii  ssoopprraattttuuttttoo  aallllaa  lluuccee  ddeellllee  mmoolltteepplliiccii  

ddiiffffiiccoollttàà  nneell  rreeppeerriirree  lluuoogghhii  iinn  ccuuii  ssvvoollggeerree  ii  ccuullttii  ee  ii  ccoonnvveeggnnii,,  ee  ppeerr  iill  

rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ee  llaa  lliibbeerrttàà  ddii  pprraattiiccaarree  iill  ccuullttoo,,  iinntteennddoonnoo  aattttiivvaarrssii  

mmaaggggiioorrmmeennttee  nneellllaa  vviittaa  ssoocciiaallee  ppeerr  ppaarrtteecciippaarree  aallllee  sscceellttee  cchhee  llii  rriigguuaarrddaannoo..  

  

PPeerrcchhéé  rriitteenniiaammoo  iimmppoorrttaannttee  iinn  qquueessttaa  sseeddee  ssppeennddeerree  ddeellllee  ppaarroollee  ssuu  qquueessttoo  

ffeennoommeennoo??  

AAddeerriirree  aallllaa  cchhiieessaa  eevvaannggeelliiccaa  ccoommppoorrttaa  ppeerr  ii  rreessiiddeennttii  ddeell  ccaammppoo  

ll‟‟aabbbbaannddoonnoo  ddii  ttuuttttii  ii  ccoommppoorrttaammeennttii  aa  rriisscchhiioo  oo  aassoocciiaallii,,  ddaall  vviizziioo  ddeellllaa  

ssiiggaarreettttaa  ffiinnoo  aallll‟‟aallccoolliissmmoo  ee  aallll‟‟uussoo  ddii  ssttuuppeeffaacceennttii,,  ddeeii  ccoommppoorrttaammeennttii  

vviioolleennttii,,  iilllleeggaallii  eettcc……  ««  LLaa  MMiissssiioonnee  oollttrree  aa  ssvvoollggeerree  iill  ssuuoo  ccoommppiittoo  

Battesimo di Emi 
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rreelliiggiioossoo  ee  ((ssppiirriittuuaallee))  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeellllaa  ppaarroollaa  ddii  DDiioo  ssii  èè  ddiimmoossttrraattaa  

eeffffiiccaaccee  aanncchhee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  ((vviissttaa  ssoocciiaallee))  ppooiicchhéé  nnuummeerroossii  SSiinnttii  ee  RRoomm  

aattttrraavveerrssoo  llaa  ffeeddee  ssoonnoo  rriiuusscciittii  aadd  eesseerrcciittaarree  uunn  rriissccaattttoo  mmoorraallee  aallll''iinntteerrnnoo  

ddeellllaa  ssoocciieettàà..»»..  ((wwwwww..mmeezz--iittaalliiaa..oorrgg))  

IInn  mmoollttii  ggrraazziiee  aa  qquueessttoo  sspprroonnoo  ssoonnoo  rriiuusscciittii  aa  mmiigglliioorraarree  llaa  pprroopprriiaa  vviittaa..  

PPaarrlliiaammoo  ssiiccuurraammeennttee  ddii  ppeerrssoonnee    cchhee  vviivveevvaannoo  ccoonn  ssooffffeerreennzzaa  llaa  pprroopprriiaa  

ccoonnddoottttaa  ((eebbbbeennee  ssìì,,  nnoonn  ttuuttttii  ssoonnoo  ccoonntteennttii  ddii  rruubbaarree  oo  ddrrooggaarrssii……))  ee  cchhee  

hhaannnnoo  ttrroovvaattoo  nneellllaa  ffeeddee  lloo  ssttiimmoolloo  ppeerr  ccaammbbiiaarree  vviittaa..    

NNeeggll‟‟uullttiimmii  aannnnii  aall  ccaammppoo  aabbbbiiaammoo  aavvuuttoo  eessppeerriieennzzaa  ddiirreettttaa  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  

hhaannnnoo  ssmmeessssoo  ddii  ddeelliinnqquueerree  oo  cchhee  hhaannnnoo  iinniizziiaattoo  aadd  aavveerree  mmaaggggiioorree  ccuurraa  ee  

rriissppeettttoo  ppeerr  ii  pprroopprrii  ccaarrii..  

  

IInn  MMaarrzzoo  ddii  qquueesstt‟‟aannnnoo  

((22000088))  aabbbbiiaammoo  ppaassssaattoo  

uunnaa  bbeellllaa  ddoommeenniiccaa  

mmaattttiinnaa  aall  ccaammppoo..  

IInn  ppaassssaattoo  ssppeessssoo  aall  

ccaammppoo  ccii  aavveevvaannoo  

iinnvviittaattoo  aadd  aassssiisstteerree  aallllaa  

cceelleebbrraazziioonnee  ddeeii  ccuullttii  

eevvaannggeelliiccii;;  ppuurrttrrooppppoo  

qquueessttii  ssii  ssvvoollggeevvaannoo  

sseemmpprree  llaa  sseerraa  oo  llaa  

ddoommeenniiccaa  ee  aabbbbiiaammoo  

sseemmpprree  rriimmaannddaattoo..  IIll  

bbaatttteessiimmoo  ddii  uunnaa  nnoossttrraa  

uutteennttee  ccii  èè  sseemmbbrraattaa  ppeerròò  uunn‟‟ooccccaassiioonnee  ccuuii  nnoonn  ssii  ppootteevvaa  mmaannccaarree..  

Bimbi al culto 
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LL‟‟aaccccoogglliieennzzaa  èè  ssttaattaa  oottttiimmaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttii,,  cchhee  hhaannnnoo  mmaanniiffeessttaattoo  llaa  

pprroopprriiaa  ssooddddiissffaazziioonnee  ppeerr  iill  nnoossttrroo  aarrrriivvoo..  

LLee  nnoossttrree  ppoossiizziioonnii  ssoonnoo  nnoottee  aall  ccaammppoo,,  llaa  nnoossttrraa  ccuullttuurraa  llaaiiccaa  ee  

tteennddeennzziiaallmmeennttee  aaggnnoossttiiccaa  ccoommuunnqquuee  nnoonn  èè  mmaaii  ssttaattaa  mmoottiivvoo  ddii  ddiiffffiiddeennzzaa  

ddaa  ppaarrttee  ddeeii  rreessiiddeennttii  ccoonnvveerrttiittii,,  cchhee  hhaannnnoo  ccoossìì  ddiimmoossttrraattoo  uunnaa  bbuuoonnaa  

eellaassttiicciittàà  ssuu  uunn  tteemmaa  llee  ccuuii  ccoonnnnoottaazziioonnii  ssoonnoo  ssppeessssoo  iinnttrraannssiiggeennttii  ee  

aassssoolluuttiissttee..  

IIll  ccuullttoo  ssii  èè  ssvvoollttoo  aallll‟‟iinntteerrnnoo  ddii  uunn  tteennddoonnee;;  ssuu  uunn  aallttaarree  iimmpprroovvvviissaattoo  ssii  

eerrggeevvaa  uunn  ppuullppiittoo  iinn  ccoommppeennssaattoo  ssuu  ccuuii  ttrroonneeggggiiaavvaa  llaa  ssccrriittttaa  ““BBEEAATTOO  CCHHII  

TTEEMMEE  LL‟‟EETTEERRNNOO””..  AAllll‟‟iinniizziioo  ssii  èè  ccaannttaattoo,,  ppooii  èè  ssttaattoo  iill  mmoommeennttoo  ddeellllee  

tteessttiimmoonniiaannzzee  ee  iinnffiinnee  dduuee  ppaassttoorrii  hhaannnnoo  ffaattttoo  llaa  pprreeddiiccaa  ccoonn  ddeeii  cclliimmaaxx  

iimmpprreessssiioonnaannttii  ffiinnoo  aa  ggrriiddaarree  aa  ssqquuaarrcciiaaggoollaa..  MMoommeennttii  ddii  eessaallttaazziioonnee  

ccoolllleettttiivvaa  ee  vvaarrii  ccrreeddeennttii  cchhee  qquuaassii  eennttrraavvaannoo  iinn  ttrraannccee  ee  ssii  mmeetttteevvaannoo  aa  

ppaarrllaarree  ““nneellllee  lliinngguuee  aannttiicchhee””  oo  ““nneellllaa  lliinngguuaa  ddeell  ssiiggnnoorree””,,  ccoommee  ccii  hhaannnnoo  

ssppiieeggaattoo  iinn  sseegguuiittoo..  UUnnaa  ffuunnzziioonnee  ddaaii  ttoonnii  aacccceessiissssiimmii,,  mmoollttoo  iinntteerreessssaannttee  ee  

aa  ttrraattttii  eemmoozziioonnaannttee..  

IInn  sseegguuiittoo  ssiiaammoo  ssttaattii  aallttrree  vvoollttee  aaii  ccuullttii,,  aall  ccaammppoo  ee  iinn  uunn  tteerrrreennoo  pprriivvaattoo  aa  

GGrraannaarroolloo..  LLaa  nnoossttrraa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  ccuullttii  èè  sseemmpprree  rriicchhiieessttaa  ee  aapppprreezzzzaattaa  

ee  ccii  hhaa  rreeggaallaattoo  mmaaggggiioorree  iinnttiimmiittàà  ccoonn  ii  rreessiiddeennttii..  

  

Roulottes in sosta in occasione di un raduno evangelico in Francia 
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EE‟‟  iinntteerreessssaannttee  nnoottaarree  cchhee  ii  ccuullttii  vveennggoonnoo  cceelleebbrraattii  iinn  uunn  iittaalliiaannoo  ccoorrrreettttoo,,  aa  

vvoollttee  ppeerrssiinnoo  ffoorrbbiittoo..  LL‟‟iittaalliiaannoo  ddaa  ffoorrmmuullaa  oo  pprreegghhiieerraa,,  lloo  sstteessssoo  iittaalliiaannoo  

ccoonn  ccuuii  ssoonnoo  ssttaattii  iinniizziiaattii  aallllaa  ffeeddee  ddaaii  pprriimmii  ppaassttoorrii,,  ll‟‟iittaalliiaannoo  ddeeii  sseerrmmoonnii  ee  

ddeeii  tteessttii  ssaaccrrii..  LLaa  MMiissssiioonnee  EEvvaannggeelliiccaa  ZZiiggaannaa  aannnnoovveerraa  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ffeeddeellii  

ttrraa  ii  SSiinnttii  iittaalliiaannii  eedd  eeuurrooppeeii,,  ii  SSiinnttii  llaa  sseennttoonnoo  ccoommee  llaa  LLOORROO  rreelliiggiioonnee,,  

ccoonnttrraappppoossttaa  aall  ccaattttoolliicceessiimmoo  ((oo  aallll‟‟aatteeiissmmoo))  ddeellllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ggaaggjj..  

LLaa  lloorroo  rreelliiggiioonnee,,  dduunnqquuee,,  eeppppuurree  

cceelleebbrraattaa  iinn  uunnaa  lliinngguuaa  cchhee  nnoonn  èè  

llaa  lloorroo..  AAbbbbiiaammoo  cchhiieessttoo  

cchhiiaarriimmeennttii  rriigguuaarrddoo  cciiòò  ee  llaa  ccoossaa  ccii  

èè  ssttaattaa  ggiiuussttiiffiiccaattaa  ccooll  ffaattttoo  cchhee  

ll‟‟iittaalliiaannoo  èè  ccoommpprreennssiibbiillee  ddaa  ttuuttttii  ii  

SSiinnttii  aanncchhee  ddii  rreeggiioonnii  ddiivveerrssee..  

LL’’iittaalliiaannoo  qquuiinnddii  ccoommee  lliinngguuaa  

vveeiiccoollaarree,,  ee  llaa  lliinngguuaa  ssiinnttaa  vveerrssoo  iill  

ddiissuussoo……  

  

UUnnaa  rriifflleessssiioonnee  ccoonncclluussiivvaa::  ddaa  qquueessttaa  vviicceennddaa  ssii  eevviiddeennzziiaa  ((ll‟‟eennnneessiimmaa))  

ssccoonnffiittttaa  ddeell  ppeennssiieerroo  llaaiiccoo  ee  pprrooggrreessssiissttaa……  mmeennttrree  llee  ssiinniissttrree  iilllluummiinnaattee  

ccoonnttiinnuuaavvaannoo  aadd  iiggnnoorraarree  ll‟‟eessiisstteennzzaa  ddeeii  SSiinnttii  ((mmeennoo  rriiccoonnoosscciibbiillii  rriissppeettttoo  aaii  

RRoomm,,  ccoonn  llee  lloorroo  ggoonnnnee  aa  ffiioorrii  ee  qquueell  mmooddoo  ddii  ffaarree  ""ddaa  zziinnggaarrii""))  qquuaallcchhee  

mmiissssiioonnaarriioo  rriieemmppiivvaa  llaa  tteessttaa  ddii  qquueessttaa  ppoovveerraa  ggeennttee  ccoonn  ffaavvoollee  ttiippoo  

ll‟‟iinneessiisstteennzzaa  ddeeii  ddiinnoossaauurrii  oo  ccoonn  iill  ddiivviieettoo  ppeerr  llee  ddoonnnnee  ddii  mmeetttteerree  ii  

ppaannttaalloonnii  ee  ddii  ttrruuccccaarrssii..  AAnnccoorraa  mmeennttrree  llee  ssiinniissttrree  mmooddeerraattee  ssaappeevvaannoo  

ppaarrllaarree  ddeeii  nnoommaaddii  iittaalliiaannii  qquuaassii  ssoolloo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  sseeppppuurree  sseennzzaa  iill  

ppeelloo  iirrttoo  ddeeggllii  aavvvveerrssaarrii  ppoolliittiiccii,,  aallccuunnii  ppaassttoorrii  aaiiuuttaavvaannoo  qquuaallcchhee  ppeerrssoonnaa  

ssoollaa  aa  ccaappiirree  cchhee  ccoonn  llaa  ccooccaaiinnaa,,  ii  

ffuurrttaarreellllii  ee  ggllii  sscchhiiaaffffii  aallllaa  mmoogglliiee  

ssttaavvaa  bbuuttttaannddoo  llaa  pprroopprriiaa  vviittaa..  

IIll  ggiiooccoo  vvaallee  llaa  ccaannddeellaa??  FFoorrssee  ssìì..  

PPrreeffeerriissccoo  cchhee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ssii  

pprreennddaa  ccuurraa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ffaammiigglliiaa  

aanncchhee  ssee  iill  pprreezzzzoo  èè  qquueelllloo  ddii  nneeggaarree  

ll‟‟eevvoolluuzziioonniissmmoo..  PPeeccccaattoo,,  ppeerrcchhéé  ssee  

cchhii  ddii  ddoovveerree  nneell  mmoonnddoo  llaaiiccoo  ssii  

ffoossssee  ooccccuuppaattoo  ““ddeeggllii  uullttiimmii””  ffoorrssee  

aa  qquueesstt‟‟oorraa,,  ssii  ssaarreebbbbeerroo  ppoottuuttii  

ooffffrriirree  ggllii  ssttrruummeennttii  ppeerr  iill  rriissccaattttoo  ee  ll‟‟eemmaanncciippaazziioonnee  sseennzzaa  ttiirraarree  iinn  bbaalllloo  llaa  

ffiinnee  ddeell  mmoonnddoo,,  iill  ddiiaavvoolloo  ee  llaa  mmoorrttee  ddeellll‟‟aanniimmaa..  
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88..  II  SSIINNTTII  SSII  RRAACCCCOONNTTAANNOO,,  CCII  RRAACCCCOONNTTAANNOO,,  SSII  

DDEEFFIINNIISSCCOONNOO  

  

RRiippoorrttiiaammoo  ddii  sseegguuiittoo  uunnaa  bbrreevvee  rriicceerrccaa  ssvvoollttaa  ttrraa  aallccuunnii  ddeeggllii  aabbiittaannttii  ddeell  

ccaammppoo::    

  

11))  CCoossaa  nnoonn  ttii  ppiiaaccee  ddeeii  ggaaggjj??  

  

--  TTii..  ((5500  aannnnii,,  uuoommoo))::  mmii  ppiiaaccee  

ttuuttttoo  ddeeii  vviillllaannii  ((ddeeggllii  ssttaannzziiaallii  

NN..dd..AA..)),,  mmiiccaa  ssoo  rraazzzziissttaa,,  nnoonn  mmii  

hhaannnnoo  ffaattttoo  nniieennttee  ddii  mmaallee……  

ssoopprraattttuuttttoo  llee  ddoonnnnee  ((rriiddee))  

--  EEmm..  ((1177  aannnnii,,  ddoonnnnaa))::  cchhee  

aammmmaazzzzaannoo  ii  lloorroo  ffiiggllii  oo  ii  lloorroo  

ppaarreennttii  oo  lloorroo  sstteessssii..  CChhee  nnoonn  

aacccceettttaannoo  iill  ssiiggnnoorree..  CChhee  nnoonn  

aaiiuuttaannoo  aabbbbaassttaannzzaa  ii  SSiinnttii  ee  llii  

mmeettttoonnoo  aallll‟‟uullttiimmoo  ppoossttoo..  

--  FFii..  ((3300  aannnnii,,  ddoonnnnaa))::  ddeeii  ggaaggjj  

nnoonn  mmii  ppiiaaccee  qquuaannddoo  ddiiccoonnoo  cchhee  nnooii  SSiinnttii  ee  ii  RRoomm  ssiiaammoo  uugguuaallii..  

--  BBrr..  ((5555  aannnnii,,  ddoonnnnaa))::  qquuaannddoo  nnoonn  mmii  ddaannnnoo  iill  llaavvoorroo,,  cchhee  ddiiccoonnoo  cchhee  nnoonn  

aabbbbiiaammoo  vvoogglliiaa  ddii  llaavvoorraarree  iinnvveeccee  nnee  aabbbbiiaammoo  ee  nnoonn  ccii  ddaannnnoo  llaavvoorroo  ee  

ddoobbbbiiaammoo  ppaaggaarree  llee  bboolllleettttee  

--  DDee..  ((2200  aannnnii,,  ddoonnnnaa))::  aallccuunnii  ggaaggjj  ttii  gguuaarrddaannoo  mmaallee  ppeerrcchhéé  sseeii  ssiinnttaa,,  ppeerrcchhéé  

ssuu  ddii  nnooii  cc‟‟èè  qquueessttoo  ttiimmbbrroo  cchhee  rruubbiiaammoo  ee  ccoossee  ddii  qquueessttoo  ttiippoo..  MMaa  nnoonn  ppuuooii  

ggiiuuddiiccaarree  pprriimmaa  ddii  ccoonnoosscceerree..  

--    II..    ((1100  aannnnii))::    ccoommee  ssii  ccoommppoorrttaannoo..  

--  RR..  ((77aannnnii))::  ppeerrcchhéé  ffaannnnoo  iill  sseeccoonnddoo  ((iinntteessoo  ccoommee  ppiieettaannzzaa  nn..dd..aa..))  

--  BB..  ((1100  aannnnii))::  ll‟‟aannttiippaattiiaa..  

--  RRee..  ((88  aannnnii))::  ccoommee  ssii  ccoommppoorrttaannoo..  

--  MM..  ((88  aannnnii))::  cchhee  ppaarrllaannoo  iinn  ggaaggiioo..  
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22))  CCoossaa  ttii  ppiiaaccee  ddeeii  ggaaggjj??  

  

--  TTii..  TTii  hhoo  ddeettttoo,,  ttuuttttoo!!  ((vveeddii  ssoopprraa))  

--  EEmm..  ccoommee  vviivveerree,,  cciiooèè  llaa  lloorroo  ccaassaa,,  iill  lloorroo  llaavvoorroo,,  ssppeecciiaallmmeennttee  llaa  lloorroo  

vvoolloonnttàà  ddii  aannddaarree  aa  llaavvoorroo..  II  lloorroo  vviiaaggggii  nneell  mmoonnddoo..  

--  FFii..  llaa  lloorroo  ccoommpprreennssiioonnee  ee  iill  lloorroo  mmooddoo  ddii  aassccoollttaarree..  

--  BBrr..  ppeerr  iill  rreessttoo  ((vveeddii  ssoopprraa))  ttuuttttoo..  

--  DDee..  ddeeii  ggaaggjj  mmii  ppiiaaccee  ssoopprraattttuuttttoo  iill  ccoonnttoo  iinn  bbaannccaa!!  ……sscchheerrzzoo!!  AAllccuunnii  ggaaggii  

ssoonnoo  bbrraavvii..  

--  II..    ddeeii  ggaaggjj  mmii  ppiiaacccciioonnoo  ii  lliibbrrii..  

--  RR..  cchhee  vviivvoonnoo  iinn  uunnaa  ccaassaa..  

--  BB..  llaa  ggeennttiilleezzzzaa..  

--  RRee..  ccoommee  mmaannggiiaannoo..  

--  MM..  qquuaannddoo  vviivvoonnoo  ddeennttrroo  llee  ccaassee  

  

  

33))  CCoossaa  nnoonn  ttii  ppiiaaccee  ddeeii  SSiinnttii??  

  

--  TTii..    aa  sseeccoonnddaa  ddeeii  SSiinnttii,,  cceerrttii  

ssii  ccoommppoorrttaannoo  bbeennee,,  cceerrttii  mmaallee..  

--  EEmm..  nniieennttee……    bboohh!!  

--  FFii..    iill  ppoorrttaaffoogglliioo  vvuuoottoo!!!!  

--  BBrr..  ddeellllee  vvoollttee  bbeevvoonnoo  

qquuaallcchhee  bbiicccchhiieerree  iinn  ppiiùù..  PPeerròò  ii  

SSiinnttii  ssoonnoo  ttrraannqquuiillllii,,  nnoonn  ssoonnoo  

vviioolleennttii..  

--  DDee..  nniieennttee!!  MMii  ppiiaaccee  eesssseerree  

ssiinnttaa..  

--  II..  llee  ppaarroollee  bbrruuttttee..  

--  BB..  nniieennttee..  

--  RRee..  qquuaannddoo  ddiiccoonnoo  ppaarroollee  ((ppaarroollaaccccee  nn..dd..aa..))  

--  MM..  qquuaannddoo  ssii  ddrrooggaannoo..  

  

  

44))  CCoossaa  ttii  ppiiaaccee  ddeeii  SSiinnttii??  

  

--  TTii..  llaa  ffaammiigglliiaa..  

--  EEmm..    cchhee  cceerrttii  SSiinnttii  ssii  ssoonnoo  ccoonnvveerrttiittii  ee  cchhee  aaddeessssoo  ssoonnoo  ccoonn  iill  ssiiggnnoorree..  

--  FFii..  iill  mmooddoo  ddii  ssttaarree  iinnssiieemmee..  
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--  BBrr..  nnooii  ttrraa  SSiinnttii  qquuaannddoo  cc‟‟èè  uunnaa  ddiissggrraazziiaa  ccii  vvoogglliiaammoo  bbeennee  

--  DDee..  llaa  lliibbeerrttàà..  

--  II..  ii  mmiieeii  ccuuggiinnii  ee  zziiii  

--  RR..  llee  ccaasseemmoobbiillii..  

--  BB..  nniieennttee..  

--  RRee..  ……qquuaannddoo  nnoonn  ddiiccoonnoo  llee  ppaarroollee!!  ((vveeddii  ssoopprraa))  

--  MM..  mmii  ppiiaacccciioonnoo  ppeerrcchhéé  ssoonnoo  bbeellllii..  

  

  

55))  UUnn‟‟eessppeerriieennzzaa  nneeggaattiivvaa  ccoonn  ii  ggaaggjj  

  

--  TTii..  cchhee  uunn  ccaarraabbiinniieerree  mm‟‟hhaa  mmeessssoo  ssoottttoo  ccoonn  llaa  mmaacccchhiinnaa  aa  1166  aannnnii  

--  EEmm..  nneessssuunnaa  ggrraannddee  eessppeerriieennzzaa..  

--  FFii..  ddii  aavveerr  ffaattttoo  iill  ccaammppoo  nnuuoovvoo  ccoonn  ii  

ccoonnttaattoorrii  cchhee  nnoonn  aabbbbiiaammoo  ii  ssoollddii  ppeerr  

ppaaggaarree  

--  BBrr..  ssoolloo  qquuaannddoo  ddeellllee  vvoollttee  ccii  ddiiccoonnoo  

zziinnggaarrii  aannddaattee  aa  llaavvoorraarree  ee  ppooii  nnoonn  ccee  lloo  

ddaannnnoo  

--  DDee..  cchhii  ppiiùù  nnee  hhaa  ppiiùù  nnee  mmeettttaa!!  UUnn  

ggiioorrnnoo  ssuull  llaavvoorroo    mmii  hhaannnnoo  ddaattoo  ddeellllaa  

llaaddrraa  ddooppoo  qquuaattttrroo  aannnnii  cchhee  llaavvoorraavvoo  

llìì……  ppeennssoo  cchhee  nneessssuunnoo  èè  ccoossìì  sscceemmoo  ddaa  ssppuuttaarree  ssoopprraa  iill  ppiiaattttoo  ddoovvee  ssii  ssttaa  

mmaannggiiaannddoo..  

--  II..  lliittiiggaarree  ccoonn  ii  ccoommppaaggnnii..  

--  RR..  nniieennttee  

--  BB..  uunnaa  vvoollttaa  aallllee  dduuee  ddeell  ppoommeerriiggggiioo  uunn  mmiioo  ccoommppaaggnnoo  mmii  vvoolleevvaa  

ppiicccchhiiaarree  ppeerrcchhéé  nnoonn  ggllii  ddaavvoo  llaa  ccaarrttaa  ddii  YYuu--GGii--OOhh  ((uunn  ggiiooccoo  ddii  rruuoolloo  nn..dd..aa..)),,  

ppooii  iioo  mmii  vvoolleevvoo  ddiiffeennddeerree  ee  ssoonnoo  aannddaattoo  aa  ddiirrlloo  aallllaa  mmaaeessttrraa  ee  llaa  mmaaeessttrraa  ggllii  

hhaa  ddaattoo  llaa  ppuunniizziioonnee  ssuull  ddiiaarriioo..  

--  RRee..  QQuuaannddoo  mmii  iinnssuullttaannoo..  

--  MM..  nniieennttee..  

  

  

66))  UUnn‟‟eessppeerriieennzzaa  nneeggaattiivvaa  ccoonn  ii  SSiinnttii  

  

--  TTii..  nniieennttee..    
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--  EEmm..  llee  eessppeerriieennzzee  cchhee  ffaacccciioo  sseemmpprree  ccoonn  llaa  mmiiaa  ggeennttee  ssoonnoo  ssuuii  ccoonnvveeggnnii  

ppeerrcchhéé  cc‟‟èè  llaa  ppaaccee  ee  llaa  ggiiooiiaa  nneeii  nnoossttrroo  ccuuoorrii  ee  ccii  ddiivveerrttiiaammoo..  SSppeecciiaallmmeennttee  

qquuaannddoo  ssiiaammoo  ccoonn  iill  ssiiggnnoorree..  

--  FFii..    cchhee  aabbbbiiaammoo  aacccceettttaattoo  ddii  

ffaarree  iill  ccaammppoo  ccoossìì!!  

--  BBrr..  nniieennttee..  

--  DDee..  nnooii  SSiinnttii  ssiiaammoo  ffaattttii  ccoossìì,,  

ccii  ssii  lliittiiggaa  ee  ppooii  ssii  rriiffàà  ppaaccee..  

--  II..  lliittiiggaarree..  

--  RR..  nniieennttee..  

--  BB..  uunnaa  vvoollttaa  ii  mmiieeii  ccuuggiinnii  

ggrraannddii  mmii  pprreennddeevvaannoo  iinn  ggiirroo  

--  RRee..  qquuaannddoo  mmii  ddiiccoonnoo  cchhee  

ssoonnoo  bbrruuttttaa..  

--  MM..  nniieennttee  

  

  

77))  SSeeccoonnddoo  ttee  ii  ggaaggjj  ccoommee  vveeddoonnoo  ii  SSiinnttii??  

  

--  TTii..  ttaannttii  cchhee  llii  vveeddoonnoo  bbeennee  ee  ttaannttii  mmaallee..  

--  EEmm..  llii  vveeddoonnoo  ddiivveerrssii  ddaa  lloorroo  mmaa  nnoonn  ttuuttttii,,  ppeerròò  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee..  CCiiooèè  cchhee  

aabbbbiiaammoo  uunn  mmooddoo  ddiivveerrssoo  ddii  vviivveerree  ddaall  lloorroo..  

--  FFii..  ccoommee  aalliieennii..  

--  BBrr..  mmaallee,,  mmaalliissssiimmoo,,  ccii  ddiiccoonnoo  ddii  ttuuttttoo,,  ccii  ffaannnnoo  aassssiieemmee,,  ssllaavvii,,  RRoomm,,  SSiinnttii..  

NNooii  nnoonn  aammmmaazzzziiaammoo,,  nnoonn  rruubbiiaammoo  ee  ssoolloo  qquuaallcchhee  ffuurrttaarreelllloo  ii  rraaggaazzzzii..  

--  DDee..  vveeddoonnoo  ii  SSiinnttii  ee  ii  RRoomm  uugguuaallii..  MMaa  nnoonn  èè  ccoossìì..  SSiiaammoo  ddiivveerrssii  iinn  ttuuttttii  ii  

sseennssii..  

--  II..  nnoorrmmaallii..  

--  RR..  mmaallee,,  ppeerrcchhéé  ccrreeddoonnoo  cchhee  ssiiaammoo  ssppoorrcchhii..  

--  BB..  nnoonn  lloo  ssoo..  

--  RRee..  mmaallee..  

--  MM..  bbeennee..  

  

  

88))  UUnnaa  ccoossaa  bbuuoonnaa  cchhee  hhaannnnoo  ffaattttoo  ii  ggaaggjj  ppeerr  ttee  oo  ppeerr  llaa  ttuuaa  ffaammiigglliiaa  

  

--  TTii..  mmii  hhaannnnoo  aaiiuuttaattoo  ttaannttoo  dduuee  AAssssiisstteennttii  SSoocciiaallii  cchhee  mmii  vveenniivvaannoo  aa  ttrroovvaarree..  

--  EEmm..    ppooccoo  ee  nniieennttee..  

--  FFii..    cceerrttii  ggaaggjj  ddii  aavveerrmmii  ttrraattttaattaa  ccoommee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cciivviillee..  
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--  BBrr..  cchhee  iioo  ssaappppiiaa……  ttii  pprreennddoonnoo  aanncchhee  iinn  ggiirroo  ppeerrcchhéé  ddiiccoonnoo  cchhee  ssoonnoo  

ttrrooppppoo  ggiioovvaannee  ppeerr  llaa  ppeennssiioonnee  ee  ttrrooppppoo  vveecccchhiiaa  ppeerr  llaavvoorraarree..  PPeerr  iill  rreessttoo  

nnoonn  hhoo  aavvuuttoo  nniieennttee  ccoonn  ii  ggaaggjj,,  aanncchhee  qquuaannddoo  aannddaavvoo  aa  llaavvoorraarree  mmii  

vvoolleevvaannoo  bbeennee..  CC‟‟èè  iill  bbuuoonnoo  ee  iill  ccaattttiivvoo  ddaappppeerrttuuttttoo..  

--  DDee..  rreeggaallaannddooccii  uunn  ppoo‟‟  ddeellllaa  lloorroo  aammiicciizziiaa  ssiiaa  ppeerr  mmee  cchhee  ppeerr  llaa  mmiiaa  

ffaammiigglliiaa..  

--  II..  aaiiuuttaarrccii..  

--  RR..  nniieennttee..  

--  BB..  uunnaa  vvoollttaa  llee  ssuuoorree  ccii  hhaannnnoo  ddaattoo  ddaa  mmaannggiiaarree  ee  cc‟‟eerraannoo  ttaannttee  ccoossee  bbuuoonnee..  

--  RRee..  aaiiuuttaarrccii..  

--  MM..  nniieennttee..  
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SSaattiirraa  rraazzzziissttaa  

  

  

99..  NNOONN  SSOONNOO  RRAAZZZZIISSTTAA  MMAA  OODDIIOO  NNOOMMAADDII  RRUUMMEENNII,,  

EEXXTTRRAACCOOMMUUNNIITTAARRII  EE  RROOMM  

  

AAbbbbiiaammoo  rriitteennuuttoo  nneecceessssaarriioo,,  ppeerr  ccoommpprreennddeerree  mmeegglliioo  iill  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  ssii  

ssvviilluuppppaannoo  ggllii  uullttiimmii  ((mmaa  nnoonn  ssoolloo))  aavvvveenniimmeennttii,,  ffaarr  ccoonnoosscceerree  iill  ppaarreerree  

ddeellllaa  ggeennttee  rriissppeettttoo  aall  tteemmaa  zziinnggaarrii;;  iill  mmeezzzzoo  ddaa  nnooii  sscceellttoo  èè  ssttaattoo  iinntteerrnneett,,  

lluuooggoo  iinn  ccuuii  ggeenneerraallmmeennttee  ooggnnuunnoo,,  pprrootteettttoo  ddaallll‟‟aannoonniimmaattoo  ooffffeerrttoo  ddaall  

mmeezzzzoo,,  ddàà  lliibbeerroo  ssffooggoo  aall  pprroopprriioo  ppeennssiieerroo,,  aallllee  pprroopprriiee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii,,  

sseennzzaa  tteemmeerree  ggiiuuddiizzii  ppeerrssoonnaallii;;  lliibbeerroo  ddii  lleevvaarrssii  llaa  mmaasscchheerraa  dd‟‟iippooccrriissiiaa  cchhee  

ttuuttttii  nnooii  iinnddoossssiiaammoo  ooggnnii  mmaattttiinnaa  sscceennddeennddoo  ddaall  lleettttoo..  SSoonnoo  ccoommmmeennttii  lliibbeerrii  

ddii  lliibbeerraa  ggeennttee  cchhee  ddàà  ssffooggoo  aa  ooddiioo,,  iinnttoolllleerraannzzaa  ee  iiggnnoorraannzzaa,,  ssoonnoo  ccoommmmeennttii  

cchhee  ppoottrreemmmmoo  sseennttiirree  ddaaii  nnoossttrrii  vviicciinnii,,  aall  bbaarr,,  nneeii  ccoommuunnii  ee  ddaa  nnooii  sstteessssii::  
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Temi e disegni dei bambini delle scuole elementari di Ponticelli relative al rogo di un campo rom 
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Come sempre, problematica difficile da risolvere 

.E’ vero la maggior parte degli zingari vive nell’illegalità, e fin qui ci 
siamo; alcuni senza scrupoli, probabilmente rubano e commerciano 

bambini. NON VA BENE. Ma vediamo il rovescio della medaglia:Tu 
imprenditore italiano daresti un posto di lavoro a uno zingaro? 

probabilmente no, proprio per la fama negativa che si portano dietro. 

Secondo me dovrebbero loro stessi iniziarsi imprenditori, magari 
proponedosi con il commercio di oggetti creati da loro stessi. Potrebbe 

essere la soluzione per diminuire l’accattonaggio ed altro?  

 

 Io dico che dei rom come di tutte 

le altre razze noi possiamo farne a 

meno.. che bisogna fare una bella 

pulizia a costo di passare da paese 

razzista, come dicono gli spagnoli! 

E sapete cosa penso, 

provocatoriamente parlando?? 

Che questa situazione dei rom la 

sanno gestire solo a Napoli! Una 

volta tanto che mi sono piaciuti lo 
volevo dire!! 

 purtroppo “questi” mi ci 

hanno costretta a diventare 

razzista nei loro confronti. 

Dunque qualsiasi pena che 

vada dalla castrazione 

chimica alla pena più cruda 

e dura a me va più che 

bene,basta che non si 

assista più passivi di fronte 

alle violenze di questi esseri 

disadattati 

 
 : e il fatto che in tante città la gente cominci a ” prendere le armi” 

contro i rom non ti fa pensare che forse gli italiani ne hanno le tasche 

piene di questa gente? c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di 

difenderli dopo tutto quello che sta accadendo in questi giorni? gente 

qui si rapiscono dei bambini…non stiamo parlando di 

portafogli,collane o cellulari…parliamo di BAMBINI e c’è qualcuno 

che ha il coraggio di dire i rom stanno male tanto quanto noi? e 
allora ti credo che l’Italia va allo catafascio 

 
bisognerebbe rimandarli nel loro paese questa volta hanno 

proprio esagerato! 

e bisognerebbe dare fuoco a quelle barracche schifose che ci sono 

sotto le autostrade! adesso basta! in Italia ci sono più stranieri che 

Italiani! Ci stiamo estinguendo!   
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Come cittadino italiano che paga le tasse regolarmente ed il mutuo della 
casa con molto sacrificio sono nauseato ed indignato per come viene 

speso il denaro pubblico. Gli zingari non possono essere dei privilegiati 
e, ammesso che abbiano dei diritti, devono farli valere nelle graduatorie 

pubbliche. E' uno schifo ed una vergogna, e ciò non farà altro che 

spingere tanta gente a diventare razzista, compreso il sottoscritto. Mi 
auguro che la Giunta di Venezia che ha approvato una simile delibera 

venga cacciata alle prossime elezioni dai cittadini a calci nel sedere. 
L'Italia deve tornare agli italiani e per prima cosa bisogna buttare fuori, 

insieme ai clandestini, anche i politicanti che rinnegano i cittadini 

italiani. 

 
ho poco più di 40 anni e ricordo che i miei genitori da piccolo (allora 

anch’essi già quarantenni) oltre che a mettermi in guardia da tutti gli 

sconosciuti, mi dicevano (a ragion veduta) di stare attento soprattutto 
agli zingari perché era noto a tutti che entravano nelle case per rubare e 

rapire anche i bambini (oggi purtroppo la cronaca di tutti i giorni ci 
testimonia di bambini soggetti anche a molti altri efferati tipi di pericoli, 

anche tra le mura domestiche). Ciò premesso,ritengo normale che la 

gente abbia timore e pregiudizio degli zingari perché i fatti e i reati che 
commettono confermano questo stereotipo. Il fenomeno costituisce un 

male endemico della nostra società (come lo sono la criminalità 
organizzata, la corruzione e la immoralità di molta parte della classe 

politica) e per quanto tale andrebbe per questo estirpato alla radice. 

Come? Al di là di tante chiacchiere “ipocrite” di facciata, fatte da molti 
“benpensanti” che si riempiono la bocca con la “solidarietà e i diritti 

umani”, sono convinto che gli zingari non li vuole nessuno (quantomeno 

nei pressi delle proprie abitazioni), per cui sarebbe opportuno, 
soprattutto affinché loro possano esprimere il meglio della loro identità 

etnica, che l’UE prendesse in considerazione l’ipotesi di creare uno 
Stato Rom in un’area territoriale dell’est europeo (da cui la maggior 

parte di loro proviene), così che essi possano riunirsi da questa perenne 

diaspora e in tal modo amministrarsi e governarsi per proprio conto. 

 
 accendino o castrazione 

chimica 
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 sempre più spesso le edizioni dei telegiornali esordiscono con fatti di 

cronaca nera che interessano nomadi rumeni (stupri ecc.), 

extracomunitari e rom. La relazione della ragazza, sta nel fatto che i 

cosiddetti rom non fanno ne’ gli imprenditori, ne i commercianti, ne gli 

artigiani per vivere. La maggior parte (sottolineo la maggior parte il 

95%) delinquono per vivere, e per gli uomini trovare dei soldi vuol 

dire: 

rubare nelle case interrompere le centrali elettriche per rubare il rame 

contenuto nei cavi, far finta di essere invalido per rimediare qualche 

spicciolo.Per le donne   vivere, significa per tradizione, fare 

accattonaggio, richiedere la “carità”, rubare qualche bambino alle 

famiglie italiane (è gia’ capitato varie volte..)  ”educare” i propri figli 

e i bambini rapiti a seguirli nell’accattonaggio nei primi anni d’età e 

diventati un po’ piu’ grandi, “educati” a rubare, a scippare qualche 

povera pensionata, che fatica già di per se’ ad arrivare a fine mese.  I 

cari rom scinti, vengono sgomberati, viene proposto loro, una 

sistemazione a castel romano (se non sbaglio!) che rifiutano, 

dopodichè sistemati nella sera a Tor Vergata. Questi nomadi 

vorrebbero delle case, e non i campi nomadi giustamente; ho una 

domanda, è giusto che ci siano molte famiglie romane che stanno sotto 

i ponti e fanno i salti mortali per arrivare a fine mese, ed è giusto che 

arrivi un popolo “ospite” che pretenda delle case? La famosa ragazza 

non puo’ uscire di casa perchè una parte di questi rom è sudicia e 

marcia come in qualsiasi popolo e non sapendo cosa fare, stupra e 

terrorizza..TUTTO QUESTO NON MI SEMBRA GIUSTO! Una buona 

parte di Roma odia questo popolo e chi lo appoggia.. Solidarietà ai 

Rom, vorrei vedere rubare i vostri bimbi, o stuprare qualche persona a 

voi vicina. Forse non potete capire, io lo capisco in pieno.. Forse vi 

deve capitare qualcosa del genere così capite.. NON PARLO PER 

VENDETTà  

 tutte le sere il quartiere di 

Colli Aniene, roma, da ormai 

5 anni viene intossicato da 

fumi della combustione di 

plastica proveniente dal 

campo di via della martora... 

ed io dovrei preoccuparmi 

dei vostri diritti civili?????                                                               

dovete schiattare!!!!  

 

 perchè non si tratta di un muro 

culturale, si tratta che non ci sono 

leggi che costringa loro a civilizzarsi, 

non si tratta di razzismo, ma anche se 

vuoi essere rom comunque devi 

rispettare le regole sociali, etiche e 

morali del luogo in cui ti trovi, e poi i 

rom una volta si spostavano, nei campi 

nomadi loro ci vivono da anni quindi 

facciamoli civilizzare altrimenti 

espulsione. 
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EEccccoo,,  qquueessttoo  èè  ppiiùù  oo  mmeennoo  iill  ppeennssiieerroo  ccoolllleettttiivvoo,,    rriippoorrttiiaammoo  qquuii  aaccccaannttoo  

iinnffaattttii  uunn‟‟iinnddaaggiinnee  ffaattttaa  ddaallll‟‟eeuurroobbaaRRoommeettrroo  iinn  ccuuii  èè  ppoossssiibbiillee  rriilleevvaarree  iill  

lliivveelllloo  dd‟‟oossttiilliittàà  ddeellllaa  

ppooppoollaazziioonnee  eeuurrooppeeaa  

ee  ddeeii  ssiinnggoollii  SSttaattii  

ddeellll‟‟UUnniioonnee  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddii  SSiinnttii  ee  

RRoomm  iinn  ccuuii  ssii  ppuuòò  

ccoonnssttaattaarree  cchhee  iill  

4477%%  ddeellllaa  

ppooppoollaazziioonnee  iittaalliiaannaa  

hhaa  uunnaa  ppeerrcceezziioonnee  

nneeggaattiivvaa  ddeelllloo  

““zziinnggaarroo””    ccoonnttrroo  

uunnaa  mmeeddiiaa  eeuurrooppeeaa  

ddeell  2244%%  ee  cchhee  ssoolloo  iill  

55%%  ddeeggllii  iittaalliiaannii  

aannnnoovveerraa  ttrraa  llee  

aammiicciizziiee  ddeeii  RRoomm  oo  

SSiinnttii  ee  cchhee  iill  ssoolloo  

1144%%  ssii  ttrroovvaa  aa  

pprroopprriioo  aaggiioo  ccoonn  

qquueessttee  eettnniiee..    

PPoossssiiaammoo  ffoorrssee  

iinnddiivviidduuaarree  ccoommee  rraaggiioonnee  ddii  qquueessttaa  vviissoonnee  nneeggaattiivvaa    llaa  ssccaarrssaa  ccoonnoosscceennzzaa  

cchhee  ttuuttttii  nnooii  aabbbbiiaammoo  ddeeii  RRoomm  ee  ddeeii  SSiinnttii  cchhee  iinndduuccee  aa  iiddeennttiiffiiccaarree  lloo  

““zziinnggaarroo””  ccoommee  ccoolluuii  cchhee  mmeennddiiccaa  oo  ccoommee  ccoolluuii  cchhee  vveessttiittoo  ddii  ssttrraaccccii  ssii  

ssppoossttaa  ppeerr  llee  vviiaa  ddeellllaa  cciittttàà  ccoonn  llee  rroouulloottttee  mmaaggaarrii  iinn  cceerrccaa  ddii  qquuaallcchhee  

ffuurrttaarreelllloo  ddaa  ffaarree..  LL‟‟uunniioonnee  EEuurrooppeeaa  ddoovvrreebbbbee  aattttiivvaarree  pprrooggrraammmmii  ddii  

vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ppeerrmmeetttteennddoo  aa  ttuuttttii  uunnaa  rreeaallee  ccoonnoosscceennzzaa    ppRRoommuuoovveennddoo  

ssoopprraattttuuttttoo  uunnaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa    ddeeii  RRoomm  ee  SSiinnttii  iinn  ttuuttttii  ii  ccaammppii  ddeellllaa  

vviittaa  ssoocciiaallee  iinn  mmooddoo  cchhee  ssii  ppoossssaa  eennttrraarree  iinn  ccoonnttaattttoo  ddiirreettttoo  sseennzzaa  llaa  

nneecceessssiittàà  ddii  iinntteerrllooccuuttoorrii,,  ccoossìì  ddaa  ddiivveennttaarree  

ppoorrttaavvooccee  ddii  lloorroo  sstteessssii  ppeerr  ffaarrssii  ccoonnoosscceerree  nneellllaa  

lloorroo  ccoommpplleetteezzzzaa  ee  iinn  ccoonntteemmppoo  nneellllaa  lloorroo  

iinnddiivviidduuaalliittàà..    DDaarr  vvooccee  iinnoollttrree  aaii  lloorroo  rreeaallii  

bbiissooggnnii,,  iinn  mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  ll‟‟eerrrraattaa  pprrooppoorrzziioonnee  

uunnoo  ==  ttuuttttii,,  iinn  mmooddoo  cchhee  ll‟‟iimmmmaaggiinnaarriioo  

ccoolllleettttiivvoo  ssii  bbaassii  ppiiùù  ssuull  rreeaallee..  IIoo  ppeerr  pprriimmaa  
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aammmmeettttoo  ddii  eesssseerree  ssttaattaa  aassssaalliittaa  ddaaii  pprreeggiiuuddiizzii  pprriimmaa  ddii  aavveerr  aavvuuttoo  llaa  ffoorrttuunnaa  

ddii  ccoonnoosscceerrllii  rreeaallmmeennttee,,  nnoonn  iinntteennddeennddoo  nneeppppuurree  llaa    

ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  RRoomm  ee  SSiinnttii,,    nnoonn  eesssseennddoo  nneeppppuurree  aa  

ccoonnoosscceennzzaa  cchhee  llaa  mmaaggggiioorraannzzaa  èè  ddii  nnaazziioonnaalliittàà  iittaalliiaannaa    

ddaa  sseeccoollii  ee  sseeccoollii,,  ffoorrssee  ppiiùù  iittaalliiaannaa  ddii  qquuaannttoo  lloo  ppoossssaa  

eesssseerree  iioo..    SSee  aavveessssii  iinnccoonnttrraattoo  uunnoo  qquuaallssiiaassii  ddeeggllii  

aabbiittaannttii  ddeell  ccaammppoo  nnoonn  lloo  aavvrreeii  mmaaii  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ccoommee  

““zziinnggaarroo””  eesssseennddoo  ccoossìì    ddiivveerrssoo  ddaa  cciiòò  cchhee  iiddeennttiiffiiccaavvoo  

ccoommee  ttaallee,,  uunn‟‟iimmmmaaggiinnee  cchhee  ddooppoo  uunn‟‟aatttteennttaa  aannaalliissii  nnoonn  

èè  rriissccoonnttrraabbiillee  nneell  rreeaallee..  QQuueessttoo  mmee  lloo  hhaa  ppeerrmmeessssoo  iill  mmiioo  llaavvoorroo  ee  iill  mmiioo  

aannddaarr  oollttrree  ii  pprreeggiiuuddiizzii..  MMaaii  aavvrreeii  ccrreedduuttoo  ee  ppeennssaattoo  cchhee  YYuull  BBrriinnnneerr  ffoossssee  

uunnoo  zziinnggaarroo  rruussssoo  nnoonncchhéé  eelleettttoo  ccoommee  pprreessiiddeennttee  oonnoorraarriioo  ddeeii  RRoomm  cchhee  

aanncchhee  CChhaarrlleess  CChhaapplliinn  aavveessssee  ssaanngguuee  zziiggaannoo  ccoommee  MMiicchhaaeell  CCaaiinnee  ((pprreemmiioo  

oossccaarr  nneell  11998866  ee  11999999))  oo  BBoobb  HHooppkkiinnss,,  SSeeaann  CCoonnnneerryy,,  RRooggeerr  MMoooorree,,  RRiittaa  

HHaayywwoorrtt  ssii  ddiiccee  ssoottttoovvooccee  cchhee  

aanncchhee  EEllvviiss  aavveessssee  oorriiggiinnii  zziiggaannee,,  

uunnoo  ttrraa  ii  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  mmuussiicciissttii  

jjaazzzz  DDjjaannggoo  RReeiinnhhaarrtt  èè  ppuurree  lluuii  

zziinnggaarroo,,  ccoommee  ggllii  ssttrraappaaggaattii  

ccaallcciiaattoorrii    PPiirrlloo,,  VVaaiillllaattii,,  CCaannttoonnàà,,  

MMiihhaajjlloovviicc  ee  ttaannttii  aallttrrii  aarrttiissttii,,  

lleetttteerraattii,,  pprreemmii  nnoobbeell,,  sscciieennzziiaattii..  

SSuu  iinntteerrnneett  hhoo  ttrroovvaattoo  llaa  lliissttaa  

aannccoorraa  ddaa  aammpplliiaarree..  NNeellllaa  sscchheeddaa  

qquuii  iinn  aallttoo  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  ii  ddaattii  ddii  

uunn  ssoonnddaaggggiioo  ffaattttoo  aa  22  rriipprreessee  

((oottttoobbrree  „„9999  ee  ggiiuuggnnoo  „„0077))  iinn  ccuuii  

ssii  cchhiieeddeevvaa  qquuaallii  ttrraa  ffiilliippppiinnii,,  sseenneeggaalleessii,,  aallbbaanneessii,,  cciinneessii  ee  

zziinnggaarrii  ffoosssseerroo  ii  ppiiùù  aacccceettttaattii,,  ee  ssee  ddoovveessssiimmoo  rriipprrooppoorrrree  oorraa  

qquueessttoo  ssoonnddaaggggiioo  llee  ppeerrcceennttuuaallii  ssaarreebbbbeerroo  iinn  nneettttoo  ccaalloo  aanncchhee  

ggrraazziiee  aallllaa  ppoolliittiiccaa,,  cchhee  ssoopprraattttuuttttoo  uullttiimmaammeennttee    hhaa  

ssttrruummeennttaalliizzzzaattoo  llee  ssiittuuaazziioonnii  eessiisstteennttii  nneeii  ccaammppii  eedd  eeppiissooddii  

ggrraavviissssiimmii  aa  ccaarriiccoo  ddii  ssttaannzziiaallii  ddaa  ppaarrttee  ddii  ““zziinnggaarrii””    ppeerr  

iinnccuutteerree  qquueellllaa  ggiiuussttaa  ddoossee  ddii  iinnssiiccuurreezzzzaa  ppeerr  aattttiivvaarree  

mmeeccccaanniissmmii  rraazzzziissttiiccii  ppeerr  ssoollii  ffiinnii  eelleettttoorraallii..  GGiiuussttiiffiiccaannddoo  qquuiinnddii  

qquueellll‟‟iinnnnaattaa  ddiiffffiiddeennzzaa  ee  ii  ddiissccuuttiibbiilliissssiimmii  pprreeggiiuuddiizzii  ddii  ccuuii  ttuuttttii  nnooii  ssiiaammoo  

aaffffeettttii  ee  aannzzii  iinnccoorraaggggiiaannddoo  ee  lleeggiittttiimmaannddoo  vviioolleennzzee  ee  rraapppprreessaagglliiee  aa  ccaarriiccoo  

ddii  iinnddiiffeessee    ee  ddaa  sseemmpprree  ppeerrsseegguuiittaattee  PPEERRSSOONNEE  mmaaii  ccoonnssiiddeerraattee  iinnddiivviidduuii..  

  ootttt--9999  ggiiuu--0077  ΔΔ  

II  ffiilliippppiinnii  7777,,77  6644,,99  --  1122,,88  

ii  sseenneeggaalleessii  6644,,22  5577,,55  --  66,,77  

ii  cciinneessii  6633,,00  4422,,11  --  2200,,99  

ggllii  aallbbaanneessii  2233,,11  1133,,44  --  99,,77  

ggllii  zziinnggaarrii  1111,,66  66,,77  --  55  
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DDaall  SSuuccaarrDDRRoomm  ddii  ggiioovveeddìì  33  lluugglliioo  22000088  

SSuuccaarrDDRRoomm::  MMaarroonnii  ssii  ddiimmeettttaa    

LL‟‟iinntteerrvveennttoo  ddeell  MMiinniissttrroo  MMaarroonnii,,  dduurraannttee  iill  qquueessttiioonn  ttiimmee  aallllaa  CCaammeerraa  aa  

uunn‟‟iinntteerrrrooggaazziioonnee  ddeellll‟‟UUddcc,,  hhaa  cchhiiaarriittoo  aallccuunnii  ppuunnttii  ddooppoo  llee  ppoolleemmiicchhee  ddii  

qquueessttii  ggiioorrnnii::11))  llee  oorrddiinnaannzzee  ssoonnoo  

ooppeerraattiivvee  ddaall  3300  mmaaggggiioo  ssccoorrssoo;;  22))  llee  

sstteessssee  oorrddiinnaannzzee  iimmppoonnggoonnoo  aaii  

PPrreeffeettttii  ddii  MMiillaannoo,,  RRoommaa  ee  NNaappoollii  iill  

rriilliieevvoo  sseeggnnaalleettiiccoo  ddii  ooggnnii  iinnddiivviidduuoo  

pprreesseennttee  nneeii  ““ccaammppii  nnoommaaddii””  

aauuttoorriizzzzaattii  ee  nneeggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  

aabbuussiivvii..  

QQuuiinnddii  iill  ttiittoollaarree  ddeell  VViimmiinnaallee  hhaa  

ddeeffiinniittoo  ““iinnffoonnddaattee  ee  ssttrruummeennttaallii““  llee  

ppoolleemmiicchhee  ddii  qquueessttii  ggiioorrnnii,,  pprroopprriioo  

ppeerrcchhéé  llee  ttrree  oorrddiinnaannzzee  rriissaallggoonnoo  aall  3300  

mmaaggggiioo  ssccoorrssoo  ee  hhaa  rriibbaaddiittoo  cchhee  iill  

““cceennssiimmeennttoo””  ssaarràà  eeffffeettttuuaattoo  iinn  ttuuttttii  ii  

““ccaammppii  nnoommaaddii””  sseennzzaa  aallccuunnaa  

ddiissttiinnzziioonnee,,  ccooiinnvvoollggeennddoo  qquuiinnddii  

aanncchhee  cciittttaaddiinnii  iittaalliiaannii  cchhee,,  aadd  

eesseemmppiioo  iinn  LLoommbbaarrddiiaa,,    ssoonnoo  llaa  

ssttrraaggrraannddee  mmaaggggiioorraannzzaa..  

NNooii  ddii  SSuuccaarrDDRRoomm  rriibbaaddiiaammoo  ii  nnoossttrrii  

rriilliieevvii  aa  qquueessttee  oorrddiinnaannzzee  iinnuuttiillii  ee  

ddiissccrriimmiinnaattoorriiee..  IInnuuttiillii,,  ppeerrcchhéé  ii  PPrreeffeettttii  ppoottrreebbbbee  aaccqquuiissiirree  ii  ddaattii  pprreecciissii  

ssuullllee  pprreesseennzzee  nneeii  ccoossiiddddeettttii  ““ccaammppii  nnoommaaddii””  aauuttoorriizzzzaattii,,  ddiirreettttaammeennttee  ddaaggllii  

UUffffiiccii  aannaaggrraaffiiccii  ccoommuunnaallii..  DDiissccrriimmiinnaattoorriioo  ppeerrcchhéé  ppoorrtteerràà  aa  ffoottoosseeggnnaallaarree  

ddeeii  bbaammbbiinnii  iinn  tteenneerraa  eettàà  ee  nnoonn,,  ppeerr  llaa  ssoollaa  ““ccoollppaa””  ddii  vviivveerree  iinn  uunn  ““ccaammppoo  

nnoommaaddii””  aauuttoorriizzzzaattoo..  ÈÈ  cchhiiaarroo  aa  ttuuttttii  cchhee  qquueessttoo  ““cceennssiimmeennttoo””  èè  rriivvoollttoo  ssoolloo  

eedd  eesscclluussiivvaammeennttee  aa  SSiinnttii  ee  aa  RRoomm  ppeerrcchhéé  nneeii  ““ccaammppii  nnoommaaddii””  aauuttoorriizzzzaattii  

rriissiieeddoonnoo  ssoolloo  qquueessttii  CCiittttaaddiinnii..  MMaa  iinn  IIttaalliiaa  uunn  aappppaarrtteenneennttee  aadd  uunnaa  

mmiinnoorraannzzaa  eettnniiccaa  ppuuòò  eesssseerree  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaalllloo  SSttaattoo  iittaalliiaannoo  ppeerr  llaa  ssuuaa  

aappppaarrtteenneennzzaa  eettnniiccaa  ssoolloo  vvoolloonnttaarriiaammeennttee,,  cciiooèè  ddeevvee  eesssseerree  lloo  sstteessssoo  

CCiittttaaddiinnoo  cchhee  aauuttoonnoommaammeennttee  ee  vvoolloonnttaarriiaammeennttee  ddiicchhiiaarraa  llaa  pprroopprriiaa  

aappppaarrtteenneennzzaa  ppeerr  ppootteerr  ggooddeerree  ddeeii  ddiirriittttii  ssaanncciittii  ddaallllaa  lleeggggee  448822//11999999..  

IInnoollttrree,,  ooggggii  llee  iimmpprroonnttee  ddiiggiittaallii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriilleevvaattee  aadd  uunn  CCiittttaaddiinnoo  

http://sucardrom.blogspot.com/2008/07/sucar-drom-maroni-si-dimetta.html
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iittaalliiaannoo  qquuaannddoo  èè  aarrrreessttaattoo  oo  aaccccuussaattoo  ddii  uunn  rreeaattoo..  IInnoollttrree,,  uunn  CCiittttaaddiinnoo  

iittaalliiaannoo  cchhee  rriicchhiieeddaa  llaa  ccaarrttaa  dd‟‟iiddeennttiittàà  eelleettttrroonniiccaa  ((ssoolloo  ppoocchhii  CCoommuunnii  

lloommbbaarrddii  ooffffrroonnoo  qquueessttoo  sseerrvviizziioo))  èè  oobbbblliiggaattoo  aall  rriilliieevvoo  ddeellll‟‟iimmpprroonnttaa  

ddeellll‟‟iinnddiiccee  ssiinniissttrroo..  QQuueessttaa  mmiissuurraa  èè  pprreevviissttaa  aanncchhee  ppeerr  ii  mmiinnoorrii  ccoonn  ppiiùù  ddii  

qquuiinnddiiccii  aannnnii..  EE‟‟  ddaa  rriilleevvaarree  cchhee  nnoonn  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  aavveerree  llaa  CCaarrttaa  dd‟‟IIddeennttiittàà,,  

ccoommee  ddooccuummeennttoo  dd‟‟iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ppuuòò  vvaalleerree  aadd  eesseemmppiioo  llaa  ppaatteennttee  ddii  

gguuiiddaa  cchhee  nnoonn  pprreevveeddee  iill  rriilliieevvoo  ddeellllee  iimmpprroonnttee  ddiiggiittaallii..  EE  ccoommuunnqquuee  mmoollttii  

CCoommuunnii  ooggggii  nnoonn  rriillaasscciiaannoo  llaa  ccaarrttaa  dd‟‟iiddeennttiittàà  eelleettttrroonniiccaa  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssoonnoo  

ddoottaattii  ddeellllaa  ssttrruummeennttaazziioonnee  aaddeegguuaattaa..  SSeeccoonnddoo  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  vviiggoorree  ooggggii  

iinn  IIttaalliiaa  uunn  CCiittttaaddiinnoo  iittaalliiaannoo  ppoottrreebbbbee  qquuiinnddii  nnoonn  ssuubbiirree  iill  rriilliieevvoo  ddeellllee  

iimmpprroonnttee  ddiiggiittaallii  ee  ssee  vvoolleessssee  eessppaattrriiaarree  ppoottrreebbbbee  uuttiilliizzzzaarree  iill  PPaassssaappoorrttoo..  

OOggggii  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddii  qquueessttoo  ddooccuummeennttoo  dd‟‟iiddeennttiittàà  nnoonn  vveennggoonnoo  rriilleevvaattee  llee  

iimmpprroonnttee  ddiiggiittaallii..  SSeeccoonnddoo  iill  mmiinniissttrroo  nnoonn  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  ““sscchheeddaattuurraa””  mmaa  ddii  

uunn  ““cceennssiimmeennttoo””  pprrooppeeddeeuuttiiccoo  aa  iinntteerrvveennttii  ppeerr  ggaarraannttiirree  llaa  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee::  

««iill  pprrooggrraammmmaa  ddii  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee  --  hhaa  ssppiieeggaattoo  MMaarroonnii  --  lloo  ssttiiaammoo  ssttuuddiiaannddoo  

ccoonn  iill  mmiinniissttrroo  ddeellll‟‟IIssttrruuzziioonnee..  LLee  ssccuuoollee  iinniizziieerraannnnoo  aa  sseetttteemmbbrree  qquuiinnddii  

uuttiilliizzzziiaammoo  ii  mmeessii  ddii  lluugglliioo  ee  aaggoossttoo  ppeerr  pprroocceeddeerree  aall  cceennssiimmeennttoo  ee  

aallll‟‟iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddooppoo  ddii  cchhee  sseegguuiirràà  uunn  eeffffiiccaaccee  pprrooggrraammmmaa  ppeerr  

ll‟‟iinnsseerriimmeennttoo  ssccoollaassttiiccoo»»..NNooii  ddii  SSuuccaarrddRRoomm  ccoonntteessttiiaammoo  aall  MMiinniissttrroo  aanncchhee  

qquueessttaa  aaffffeerrmmaazziioonnee  ppeerrcchhéé  ssee  ffoossssee  vveerraammeennttee  iinntteerreessssaattoo  aallllaa  

ssccoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeeii  mmiinnoorrii  SSiinnttii  ee  RRoomm  ssaarreebbbbeerroo  aallttrree  llee  aazziioonnii  ddaa  aattttuuaarree..  

AAdd  eesseemmppiioo  iinnddiicchhiiaammoo  aallccuunnee  aazziioonnii  pprreevviissttee  nneellllaa  RRaaccccoommaannddaazziioonnee  nn..  

11555577//22000022  ddeell  CCoonnssiigglliioo  dd‟‟EEuurrooppaa::  --  AAggeevvoollaarree  ii  rreecclluuttaammeennttoo  ddeeii  SSiinnttii  ee  

ddeeii  RRoomm  nneellllee  ssttrruuttttuurree  ppuubbbblliicchhee  cchhee  iinntteerreessssaannoo  ddiirreettttaammeennttee  llaa  ccoommuunniittàà  

ssiinnttee  ee  RRoomm::  ccoommee  ggllii  eeddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii  ddeellll''iissttrruuzziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa,,  

cceennttrrii  cchhee  ooffffrroonnoo  ccuurree  eesssseennzziiaallii  eedd  iinnddiissppeennssaabbiillii  cceennttrrii  ddii  pprrootteezziioonnee  

ssoocciiaallee..  ((tteerrzzaa  ccoonnddiizziioonnee,,  ppuunnttoo  33))..  AAzziioonnee  nnoonn  pprreesseennttee  nneellllee  ttrree  

oorrddiinnaannzzee..--  DDaarree  aaii  SSiinnttii  ee  aaii  RRoomm  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffrreeqquueennttaarree  llee  ssttrruuttttuurree  

eedduuccaattiivvee  ddaallllaa  ssccuuoollaa  dd''iinnffaannzziiaa  aallll''UUnniivveerrssiittàà..  ((TTeerrzzaa  ccoonnddiizziioonnee,,  ppuunnttoo  22))..  

AAzziioonnee  nnoonn  pprreesseennttee  nneellllee  ttrree  oorrddiinnaannzzee..  --  FFaarr  ssppaarriirree  llaa  tteennddeennzzaa  aa  

gghheettttiizzzzaarree  ii  SSiinnttii  ee  ii  RRoomm,,  aadd  oorriieennttaarrllii  vveerrssoo  ssccuuoollee  oo  ccllaassssii  rriisseerrvvaattee  aadd  

aalluunnnnii  ccoonn  ddeeffiicciitt  mmeennttaallii..  ((TTeerrzzaa  ccoonnddiizziioonnee,,  ppuunnttoo  44))..  AAzziioonnee  nnoonn  

pprreesseennttee  nneellllee  ttrree  oorrddiinnaannzzee..--  FFaacciilliittaarree  ee  ppRRoommuuoovveerree  iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  

lliinngguuaa  RRoommaannééss..  ((QQuuiinnttaa  ccoonnddiizziioonnee,,  ppuunnttoo  11))..  AAzziioonnee  nnoonn  pprreesseennttee  nneellllee  

ttrree  oorrddiinnaannzzee..  --  IInnccoorraaggggiiaarree  ii  ggeenniittoorrii  aa  ffaarr  ffrreeqquueennttaarree  ii  pprroopprrii  ffiiggllii  nneellllaa  

ssccuuoollaa  eelleemmeennttaarree,,  mmeeddiiaa  ee  ssuuppeerriioorree,,  iinnffoorrmmaarrllii  ddeellllaa  iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  

eedduuccaazziioonnee..  ((QQuuiinnttaa  ccoonnddiizziioonnee,,  ppuunnttoo  22))..  AAzziioonnee  nnoonn  pprreesseennttee  nneellllee  ttrree  

oorrddiinnaannzzee..--  FFaarr  ccoonnoosscceerree  llaa  ccuullttuurraa  ssiinnttaa  ee  RRoomm  aaggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  

ccuullttuurraa  mmaaggggiioorriittaarriiaa,,  iinn  sseennssoo  nnuummeerriiccoo..  ((QQuuiinnttaa  ccoonnddiizziioonnee,,  ppuunnttoo  33))..  
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AAzziioonnee  nnoonn  pprreesseennttee  nneellllee  ttrree  oorrddiinnaannzzee..--  PPrroovvvveeddeerree  aaffffiinncchhéé  ii  tteessttii  

ssccoollaassttiiccii  ccoonntteennggoonnoo  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  ccuullttuurraa  RRoomm  ee  ssiinnttaa..  ((QQuuiinnttaa  

ccoonnddiizziioonnee,,  ppuunnttoo  44))..  AAzziioonnee  nnoonn  pprreesseennttee  nneellllee  ttrree  oorrddiinnaannzzee..    --  

AAssssuummeerree  iinnsseeggnnaannttii  SSiinnttii  ee  RRoomm  nneellllee  zzoonnee  ddoovvee  ggllii  sstteessssii  ssoonnoo  pprreesseennttii  iinn  

nnuummeerroo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo..  ((QQuuiinnttaa  ccoonnddiizziioonnee,,  ppuunnttoo  44))..  AAzziioonnee  nnoonn  pprreesseennttee  

nneellllee  ttrree  oorrddiinnaannzzee..    CCoommee  ssii  ppuuòò  ffaacciillmmeennttee  ddeedduurrrree  ll‟‟iinntteennttoo  ddeell  

mmiinniissttrroo  nnoonn  mmiirraa  aassssoolluuttaammeennttee  aa  pprroommuuoovveerree  llaa  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeeii  

mmiinnoorrii  SSiinnttii  ee  RRoomm,,  ttaanntt‟‟èè  cchhee  iill  ““cceennssiimmeennttoo””  ssaarràà  ppoorrttaattoo  aa  tteerrmmiinnee  

nneell  mmeessee  ddii  oottttoobbrree  aa  ssccuuoollaa  iinniizziiaattaa..  LL‟‟iinntteennttoo  ddeell  MMiinniissttrroo  MMaarroonnii  ee  

ddeellll‟‟iinntteerroo  GGoovveerrnnoo  iittaalliiaannoo  èè  eevviiddeenntteemmeennttee  qquueelllloo  ddii  sseeggrreeggaarree  ccoonn  

aannccoorraa  ppiiùù  vviioolleennzzaa  ii  SSiinnttii  ee  RRoomm,,  ccrriimmiinnaalliizzzzaannddoollii  ppeerr  aallccuunnii  

ccoommppoorrttaammeennttii  iinnddiivviidduuaallii..  IInn  uullttiimmoo,,  ddoobbbbiiaammoo  rriilleevvaarree  cchhee  iill  MMiinniissttrroo  

MMaarroonnii,,  dduurraannttee  llaa  qquueessttiioonn  ttiimmee  aallllaa  CCaammeerraa,,  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  cchhee  iill  

““cceennssiimmeennttoo””  ddoovvrràà  eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo  iinn  ttuuttttaa  ll‟‟IIttaalliiaa,,  nnoommiinnaannddoo  aadd  eesseemmppiioo  

RReeggggiioo  EEmmiilliiaa,,  tteerrrriittoorriioo  cchhee  nnoonn  rriiccaaddee  nneellllee  ttrree  oorrddiinnaannzzee  ddii  BBeerrlluussccoonnii..  

RRiiccoorrddiiaammoo  aanncchhee  cchhee  llaa    ““sscchheeddaattuurraa””  èè  ssttaattaa  ggiiàà  eeffffeettttuuaattaa  aa  BBoollooggnnaa..  PPeerr  

ttuuttttee  qquueessttee  rraaggiioonnii  SSuuccaarrddRRoomm  cchhiieeddee  llaa  rreevvooccaa  ddeellllee  oorrddiinnaannzzee  ee  llee  

ddiimmiissssiioonnii  ddeell  MMiinniissttrroo  MMaarroonnii..                  

                                                                                                ddii  CCaarrlloo  BBeerriinnii                                                                                                                                            

IIll  pprrooggeettttoo  ddii  sscchheeddaattuurraa  iinn  bbaassee  eettnniiccaa  èè  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llaa  CCoonnvveennzziioonnee  

IInntteerrnnaazziioonnaallee  ppeerr  ii  DDiirriittttii  ddeell  FFaanncciiuulllloo  ppRRoommuullggaattaa  nneell  11998899  ddaallll’’OONNUU  ee  

rraattiiffiiccaattaa  ddaalllloo  SSttaattoo  iittaalliiaannoo..  

  

LLaa  sscchheeddaattuurraa  aall  ccaammppoo  DDoozzzzaa  ee  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa    iill  55//66//22000088  nnoonnoossttaannttee    

nneellllee  33  oorrddiinnaannzzee  eemmaannaattee  ddaa  BBeerrlluussccoonnii  iill  3300  MMaaggggiioo  ssii  mmeennzziioonnaasssseerroo  

ssoolloo  llee  rreeggiioonnii  LLoommbbaarrddiiaa,,  LLaazziioo  ee  CCaammppaanniiaa    

  

IInniizziiaattiivvee  eessttrraappoollaattee    ddaallll‟‟oorrddiinnaannzzaa  33667766::  
  aa))  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  pprrooggrraammmmii  ddii  aazziioonnee  ppeerr  iill  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellll''eemmeerrggeennzzaa;;    

bb))  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeeii  ccaammppii  aauuttoorriizzzzaattii  iinn  ccuuii  ssoonnoo  pprreesseennttii  ccoommuunniittàà  nnoommaaddii  eedd  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  

iinnsseeddiiaammeennttii  aabbuussiivvii;;    

cc))  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ee  cceennssiimmeennttoo  ddeellllee  ppeerrssoonnee,,  aanncchhee  mmiinnoorrii  ddii  eettàà,,  ee  ddeeii  nnuucclleeii  ffaammiilliiaarrii  pprreesseennttii  nneeii  

lluuoogghhii  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  bb)),,  aattttrraavveerrssoo  rriilliieevvii  sseeggnnaalleettiiccii;;    

dd))  aaddoozziioonnee  ddeellllee  nneecceessssaarriiee  mmiissuurree,,  aavvvvaalleennddoossii  ddeellllee  ffoorrzzee  ddii  PPoolliizziiaa,,  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  

ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  cc))  cchhee  rriissuullttiinnoo  oo  ppoossssaannoo  eesssseerree  ddeessttiinnaattaarriiee  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii  oo  

ggiiuuddiizziiaarrii  ddii  aalllloonnttaannaammeennttoo  oo  ddii  eessppuullssiioonnee;;    

ee))  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  qquuaalloorraa  qquueellllii  eessiisstteennttii  nnoonn  rriieessccaannoo  aa  ssooddddiissffaarree  llee  eessiiggeennzzee  aabbiittaattiivvee,,  ddeellllaa  

iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  aallttrrii  ssiittii  iiddoonneeii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ccaammppii  aauuttoorriizzzzaattii;;    

ff))  aaddoozziioonnee  ddii  mmiissuurree  ffiinnaalliizzzzaattee  aalllloo  ssggoommbbeerroo  eedd  aall  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  aarreeee  ooccccuuppaattee  ddaaggllii  

iinnsseeddiiaammeennttii  aabbuussiivvii;;    

gg))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprriimmii  iinntteerrvveennttii  iiddoonneeii  aa  rriipprriissttiinnaarree  ii  lliivveellllii  mmiinniimmii  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  ssoocciiaallii  ee  

ssaanniittaarriiee;;    
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hh))  iinntteerrvveennttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aa  ffaavvoorriirree  ll''iinnsseerriimmeennttoo  ee  ll''iinntteeggrraazziioonnee  ssoocciiaallee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ttrraassffeerriittee  nneeii  

ccaammppii  aauuttoorriizzzzaattii,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aa  mmiissuurree  ddii  ssoosstteeggnnoo  eedd  aa  pprrooggeettttii  iinntteeggrraattii  ppeerr  ii  

mmiinnoorrii,,  nnoonncchhèè  aadd  aazziioonnii  vvoollttee  aa  ccoonnttrraassttaarree  ii  ffeennoommeennii  ddeell  ccoommmmeerrcciioo  aabbuussiivvoo,,  ddeellll''aaccccaattttoonnaaggggiioo  

ee  ddeellllaa  pprroossttiittuuzziioonnee;;    

ii))  mmoonniittoorraaggggiioo  ee  ppRRoommoozziioonnee  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  ppoossttee  iinn  eesssseerree  nneeii  ccaammppii  aauuttoorriizzzzaattii  ppeerr  ffaavvoorriirree  llaa  

ssccoollaarriizzzzaazziioonnee  ee  ll''aavvvviiaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ee  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  nneellllee  aattttiivviittàà  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  oo  ddii  

rreeccuuppeerroo  ddii  aabbiittaazziioonnii;;    

ll))  aaddoozziioonnee  ddii  ooggnnii  mmiissuurraa  uuttiillee  ee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellll''eemmeerrggeennzzaa..  

  

““……UUnnaa  mmaattttiinnaa  mmii  ssoonn  ssvveegglliiaattoo……  ee  hhoo  ttrroovvaattoo  ll‟‟iinnvvaassoorr....””  

  

SSoonnoo  aarrrriivvaattii  aallllee  77  ddeell  mmaattttiinnoo  aallccuunnee  vvoollaannttii  ee  uunnaa  ccaammiioonneettttaa  ddeellllaa  ppoolliizziiaa  

ppeerr  ssvvoollggeerree  uunnaa  nnoorrmmaallee  ooppeerraazziioonnee  ddii  cceennssiimmeennttoo..  TTuuttttii  ii  rreessiiddeennttii  ddaaii  1155  

aannnnii  iinn  ssùù  ssoonnoo  ddoovvuuttii  sscceennddeerree  ddaallllee  rroouullootttteess  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaavvaannoo  ddaattaa  ll‟‟oorraa  

ee  hhaannnnoo  ddoovvuuttoo  eessiibbiirree  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà,,  aadd  ooggnnii  ddooccuummeennttoo  èè  ssttaattaa  

ffaattttaa  uunnaa  ffoottoo  ee  ppooii  nnee  èè  ssttaattaa  ssccaattttaattaa  uunn’’uulltteerriioorree  aadd  ooggnnii  pprroopprriieettaarriioo,,  

cchhiiuunnqquuee  ssii  ffoossssee  rriiffiiuuttaattoo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ccoonnddoottttoo  iinn  qquueessttuurraa..  LLee  ooppeerraazziioonnii  

ssii  ssoonnoo  ccoonncclluussee  iinnttoorrnnoo  aallllee  1100  ee  nneessssuunnoo  èè  ppoottuuttoo  uusscciirree  ddaall  ccaammppoo  pprriimmaa,,  

qquuiinnddii  JJuulliioo  nnoonn  hhaa  ppoottuuttoo  rreeccaarrssii  aa  llaavvoorroo,,  ccoossìì  ii  bbaammbbiinnii  cchhee  ddoovveevvaannoo  

aannddaarree  aa  ssccuuoollaa    eedd  EElliiaa  hhaa  mmaannccaattoo  uunn  aappppuunnttaammeennttoo  cchhee  aavveevvaa  ffiissssaattoo  aall  

CCeennttrroo  PPeerr  ll‟‟IImmppiieeggoo  ppeerrddeennddoo  ccoossìì  llaa  ddiissooccccuuppaazziioonnee  ee  iill  ddiirriittttoo  ppeerr  55  mmeessii  

ddii  iissccrriivveerrssii  nnuuoovvaammeennttee..  NNoonn  èè  ssttaattaa  ttrroovvaattaa  aallccuunnaa  iirrrreeggoollaarriittàà,,  iinn  

ccoommppeennssoo  ssoonnoo  ttuuttttii  sscchheeddaattii,,  aanncchhee  iill  ppaassttoorree  TToommaass::  

  

ggiioovveeddìì  33  lluugglliioo  22000088  

UUnn  ppaassttoorree  sscchheeddaattoo  aa  ""BBoollooggnnaa""    

FFuullllii  TToommaass..  PPaassttoorree  EEvvaannggeelliiccoo..  

CCaarrii  ffrraatteellllii  ee  aammiiccii  nneell  mmeessee  ddii  GGiiuuggnnoo  uunn  ppaassttoorree  ssiinnttoo  ccoonn  llaa  ssuuaa  

ccoommuunniittàà  èè  ssttaattoo  sscchheeddaattoo  aa  BBoollooggnnaa  ccoonn  iill  ddooccuummeennttoo  tteennuuttoo  iinn  mmaannoo  sseennzzaa  

ssaappeerree  iill  mmoottiivvoo..  QQuueessttoo  èè  ggrraavvee  ppeerr  uunn  mmiinniissttrroo!!  EEnnttee  mmoorraallee  ddii  CCuullttoo  ccoonn  

DD..PP..RR  55--1122--11995599  nn..  11334499  lleeggggee  2222  NNoovveemmbbrree  11998888  nn..551177,,  rriiccoonnoosscciiuuttoo  

ddaalllloo  SSttaattoo  IIttaalliiaannoo..    

QQuueessttoo  èè  ll‟‟aappppeelllloo  ccoommppaarrssoo  ssuull  ssiittoo  ddii  SSuuccaarrDDRRoomm  iinn  ccuuii    ssii  iinnvviittaa  llee  

ccoommuunniittàà  RRoomm    ee  SSiinnttee  aa  nnoonn  ffaarrssii  sscchheeddaarree::  

http://mez-italia.blogspot.com/2008/07/carri-fratelli-cristiani-nel-mese-di.html
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IIll  1155  LLuugglliioo  22000088  iill  ggoovveerrnnoo  hhaa  ootttteennuuttoo  llaa  ffiidduucciiaa  rriigguuaarrddoo  iill  ppaacccchheettttoo  

ssiiccuurreezzzzaa  rreettttiiffiiccaattoo  nneellllaa  sscchheeddaattuurraa  ddeellllee  ppooppoollaazziioonnii  RRoomm  ee  SSiinnttee,,  mmaa  ddaall  

22001100  vveerrrràà  eesstteessoo  aanncchhee  aa    ttuuttttoo  iill  rreessttoo  ddeeggllii  iittaalliiaannii  ggrraazziiee  aanncchhee  

aallll‟‟ooppppoossiizziioonnee  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  eeuurrooppeeoo  ccoonnttrroo  llaa  sscchheeddaattuurraa  rraazzzziiaallee..  

  

  

1100..  EEMMOOZZIIOONNII,,  PPRREEGGIIUUDDIIZZII  EE  IIMMMMAAGGIINNAARRIIOO  CCOOLLLLEETTTTIIVVOO    

  

""SSttaattee  aatttteennttii  aaii  bbiimmbbii  cchhee  ii  mmaarroocccchhiinnii  llii  rraappiissccoonnoo""  ccii  rraaccccoommaannddaa  uunnaa  

mmaammmmaa  pprreemmuurroossaa  aall  ccaammppoo;;  

nnooii  rriissppoonnddiiaammoo  ssoorrrriiddeennddoo  --  

ee  cceellaannddoo  lloo  ssttuuppoorree  --  cchhee  ii  

mmaarroocccchhiinnii  aavvrraannnnoo  ppiiùù  

ppiiaacceerree  aa  ffaarrllii  ii  bbaammbbiinnii  ssee  

pprroopprriioo  llii  vvoogglliioonnoo  ppiiuuttttoossttoo  

cchhee  rraappiirrllii..  

PPrreeggiiuuddiizzii  aall  ccaammppoo  ccee  nn''èè  

ttaannttii,,  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  nnoorrdd  

aaffrriiccaannii,,  ddeeii  RRoomm  ddaaii  qquuaallii  ii  

SSiinnttii  tteennggoonnoo  aa  ddiissttiinngguueerrssii  

((""ccii  ddàà  ffaassttiiddiioo  cchhee  ccii  

ccoonnffoonnddoonnoo  ccoonn  ii  RRoomm  cchhee  

ssoonnoo  ssppoorrcchhii""  llaammeennttaannoo  ssppeessssoo))..    

AA  nnooii  ooppeerraattoorrii  qquuaassii  ""iinnffaassttiiddiissccee""  qquuaannddoo  qquuaallcchhee  bbiimmbboo,,  mmaaggaarrii  mmeennoo  

lleeggaattoo  aa  nnooii,,  ccii  aappoossttrrooffaa  ccoommee  ii  ggaaggjj  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  ccoonn  ii  nnoossttrrii  nnoommii,,  ggllii  

Non farti schedare! 

Sucardrom invita tutte le comunità sinte e rom della Lombardia, del Lazio e 
della Campania a rifiutare un "censimento" inutile, discriminatorio e illegale, 

primo passo verso l'assimilazione e la distruzione di intere famiglie e 
comunità. 

Sucardrom, insieme all'ASGi e ad altre organizzazioni, sta predisponendo 
un'azione legale antidiscriminatoria collettiva, per trascinare il Governo 

italiano in tribunale e ottenere un risarcimento per ogni singolo sinto e rom. 
Per informazioni e supporto telefonare al numero 0376 360643. 
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aallttrrii  bbiimmbbii  lloo  ppeerrcceeppiissccoonnoo  eedd  

eevviittaannoo  ddii  rriippeetteerrlloo..  SSeennttiirrssii  cchhiiaammaattoo  

ccoonn  iill  nnoommee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ""eettnniiaa""  

ppiiuuttttoossttoo  cchhee  ccooll  pprroopprriioo  nnoommee  ddaa  uunn  

aappppaarrtteenneennttee  aadd  uunn''eettnniiaa  ddiivveerrssaa  

ssppeessssoo  ppuuòò  ffaarr  mmaallee,,  aanncchhee  iinn  

ccoonntteessttii  nneeuuttrrii  oo  ppeerrssiinnoo  

""aammiicchheevvoollii""..    

CCaappiittaa  ddii  ddoovveerr  rriipprreennddeerree  uunn  bbiimmbboo  

cchhee  cchhiiaammaa  nneeggrroo    uunn  bbiimmbboo  ""ddii  

ccoolloorree"",,    ppuurr  eesssseennddoo  iinn  bbuuoonnaa  ffeeddee  

rriitteenniiaammoo  ggiiuussttoo  ssppiieeggaarrggllii  ll''aacccceezziioonnee  nneeggaattiivvaa  ddeell  tteerrmmiinnee..  CCuurriioossoo  cchhee  ppeerr  

ssppiieeggaarree  aaii  bbiimmbbii  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  ii  tteerrmmiinnii  ""nneeggrroo""  ee  ""nneerroo""  uunn  ggiioorrnnoo  

aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  iill  ppaarraaggoonnee  ccoonn  ""zziinnggaarroo""  ee  ""nnoommaaddee"",,  eebbbbeennee  aallccuunnii  bbiimmbbii  

hhaannnnoo  iinntteessoo  qquueelllloo  cchhee  pprroovvaavvaammoo  aa  ssppiieeggaarree  lloorroo  ((mmaaggaarrii  ppuurr  nnoonn  eesssseennddoo  

ddeell  ttuuttttoo  dd‟‟aaccccoorrddoo))  aallttrrii  hhaannnnoo  rriissppoossttoo  ddiicceennddoo  cchhee  aa  lloorroo  aannddaavvaa  

bbeenniissssiimmoo    ffaarrssii  cchhiiaammaarree  ""zziinnggaarrii""..  QQuueeggllii  sstteessssii  ppoocchhii  bbaammbbiinnii  cchhee  ooggnnii  

ttaannttoo  ccii  cchhiiaammaannoo  ggaaggjj,,  oo  cchhee  ppaarrllaannoo  uunn  ddiiaalleettttoo  ppiiùù    ssttrreettttoo  ttrraa  lloorroo  ee  ssii  

ddiivveerrttoonnoo  aa  nnoonn  ffaarrssii  ccaappiirree  ddaaii  ccoommppaaggnnii  ddii  ccllaassssee..  II  pprriimmii  rriiddoonnoo  qquuaannddoo  

pprroovviiaammoo  aa  ppaarrllaarree  iill  lloorroo  ddiiaalleettttoo,,  ii  sseeccoonnddii  ssoonnoo  qquueellllii  cchhee  ssii  ssttuuppiissccoonnoo  

ccoommee  ssee  sstteessssiimmoo  iinnccrreeddiibbiillmmeennttee  ffoorrzzaannddoo  uunn  vvaarrccoo  nneell  lloorroo  lliinngguuaaggggiioo  

mmaaggiiccoo,,  ddiivveerrssoo  ee  ssoolloo  lloorroo..  II  SSiinnttii  ssoonnoo  nnoommiinnaalliissttii  ee  ddeeii  ppiiùù  aagggguueerrrriittii,,  

ddaavvvveerroo  ppeerr  lloorroo  llee  ppaarroollee  pprreecceeddoonnoo  ee  ccoossttrruuiissccoonnoo  ii  ffaattttii,,    iill  mmoonnddoo;;  

ffoorrnniissccoonnoo  lloorroo  uunn''iiddeennttiittàà,,  oo  

ffoorrssee  ooffffrroonnoo  ll''uullttiimmoo  rriiffuuggiioo  

aallllaa  lloorroo  iiddeennttiittàà  ee  uunniicciittàà  

vviioolleennttaattaa  ppeerr  ttaannttii  sseeccoollii..  UUnn  

rriiffuuggiioo  oorrmmaaii  ppeerriiccoollaannttee,,  

bbaassaattoo  ssuu  uunnaa  lliinngguuaa  iinn  ddiissuussoo  

ee  ssuu  uunn  ddiiaalleettttoo  cchhee  pprroovvaa  aadd  

iimmppoorrssii  ccoommee  lliinngguuaa,,  mmaa  cchhee  

aallllaa  ffiinnee  rreessttaa  uunn  ddiiaalleettttoo......  

ddeecciiffrraabbiilliissssiimmoo  ddaaii  ggaaggjj,,  

cchheecccchhéé  nnee  ppeennssiinnoo  qquueessttii  

((zziinnggaarrii))  vveenneettii..  

CCoommuunnqquuee,,  llee  ppaarroollee  ssoonnoo  

iimmppoorrttaannttii,,  ccoommee  ddiicceevvaa  MMoorreettttii,,  qquuiinnddii  ffoorrssee  èè  iimmppoorrttaannttee  rreeddaarrgguuiirree  uunnoo  

zziinnggaarreelllloo  cchhee  ((iinnnnoocceenntteemmeennttee??))  mmeettttee  uunnaa  gg  ddii  ttrrooppppoo  nneellllaa  ppaarroollaa  nneerroo..  
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PPoossssiiaammoo  ddiirree  cchhee  ii  pprreeggiiuuddiizzii  cchhee  nnuuttrroonnoo  ii  rreessiiddeennttii  ddeell  ccaammppoo,,  ssoonnoo  

ffoonnddaammeennttaallmmeennttee  ii  ssoolliittii  iinnccuullccaattii  ddaallllaa  tteelleevviissiioonnee::  RRoomm,,  aallbbaanneessii,,  nnee((gg))rrii  

eettcc......  llii  vveeddiiaammoo  ssuubbiirree  uunnaa  pprrooppaaggaannddaa  cchhee  aannnnoovveerraa  aanncchhee  lloorroo  ttrraa  ""ii  

ccaattttiivvii"",,  mmaa  lloorroo  pprroovvaannoo  aadd  iiggnnoorraarree  qquueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree,,  cceerrccaannoo  ddii  eennttrraarree  aa  

ffaarr  ppaarrttee  ddeellllaa  bbaarrrriiccaattaa  ssaanngguuiinnaarriiaa  ddeeii  bbuuoonnii,,  aappppeellllaannddoossii  aallllaa  lloorroo  

cciittttaaddiinnaannzzaa  iittaalliiaannaa,,  aallllaa  lloorroo  mmaanniiaaccaallee  ppuulliizziiaa  ppeerr  ggllii  ssppaazzii  ee  eessttrreemmaa  ccuurraa  

ppeerrssoonnaallee,,  aallllaa  lloorroo  oonneessttàà  nneeii  lliimmiittii  ddeellllee  mmeeddiiee  nnaazziioonnaallii..  SSiiccuurraammeennttee  ffaa  

mmeennoo  mmaallee  pprroovvaarree  aa  nnoonn  sseennttiirrssii  ttrraa  llee  ccaatteeggoorriiee  ddiissccrriimmiinnaattee..  PPuurrttrrooppppoo  

ppeerròò  ssaannnnoo  cchhee  nnoonn  èè  ccoossìì..  GGoovveerrnnii  ddii  ssiinniissttrraa  ee  ddeessttrraa  aalltteerrnnaannddoossii  iinn  uunn  

ttaacciittoo  aaccccoorrddoo  ppeerr  aannnnii  aall  ccaappoottaavvoollaa  ddeellll''aabbbbuuffffaattaa  ddii  ppootteerree  nnoonn  hhaannnnoo  mmaaii  

ssmmeessssoo  ddii  aallllaarrmmaarree  llaa  sseerrvviittùù::  iill  ddiivveerrssoo  eerraa  pprriimmaa  aallllee  ppoorrttee,,  ppooii  nneellllee  

nnoossttrree  ccaassee,,  ppeerr  ssvvaalliiggiiaarrllee  oo  ppeerr  aaccccuuddiirree  ii  nnoossttrrii  vveecccchhii,,  nneellllee  nnoossttrree  

ffaabbbbrriicchhee  aa  rruubbaarrccii  iill  llaavvoorroo  ee  aa  tteenneerree  iinn  vviittaa  ll''eeccoonnoommiiaa  ccoonn  ii  ssuuooii  mmeessttiieerrii  

ddeeggrraaddaannttii,,  eerraa  ssuuii  mmaarrcciiaappiieeddii  aa  ssccaannddaalliizzzzaarree  mmooggllii,,  ddeevviiaarree  ffiiggllii  ee  aa  ffaarrssii  

ffootttteerree  ddaaii  mmaarriittii..  CChhee  ffoosssseerroo  ssoottttoo  PPrrooddii  oo  ssoottttoo  BBeerrlluussccoonnii,,  ii  ccaannii  ddeell  

ppootteerree  hhaannnnoo  ccoonnttiinnuuaattoo  aa  rriinngghhiiaarree  ccoonnttrroo  iill  ccaapprroo,,  ggiiàà  ssooggggiiooggaattoo  ddaa  lleeggggii  

ddiissuummaannee,,  lleeggggii  ppeerr  ccuuii  sseeii  uuoommoo  ssoolloo  ssee    llaavvoorrii,,  mmaa  nnoonn  ppuuooii  ttrroovvaarree  llaavvoorroo  

ssee  pprriimmaa  nnoonn  vviieennii  ccoonnssiiddeerraattoo  uuoommoo,,  ee  iinnffaattttii  ssccaaddoonnoo  ii  ppeerrmmeessssii  ee  nneeii  

CC..PP..TT..  ssii  sspprreeccaannoo  ffiiuummii  ddii  cceeffffoonnii  eedd  eerrooiinnaa..  LLeeggggii  mmeeccccaanniicchhee  ppeerr  ccuuii  ssoolloo  

llaa  mmeerrccee  ssii  mmuuoovvee  

lliibbeerraammeennttee,,  

mmeennttrree  ggllii  eesssseerrii  

uummaannii  nnoo..  LLeeggggii  

ppeerr  ccuuii  ll''aaccqquuaa  cchhee  

bbeevviiaammoo  llaa  

pprreennddiiaammoo  aa  mmiillllee  

cchhiilloommeettrrii  ddii  

ddiissttaannzzaa  ddaallllaa  

nnoossttrraa  ccuucciinnaa,,  mmaa  

aattttoorrnnoo  vvoogglliiaammoo  

ssoolloo  iittaalliiaannii  ee  

iittaalliiaannii  ee  aannccoorraa  

iittaalliiaannii..  

IInnnneessccaarree  ll''ooddiioo  ddaa  

ppaarrttee  ddeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  vveerrssoo  ii  ppiiùù  ddeebboollii  ooffffrree  vvaarrii  vvaannttaaggggii  aall  ppootteerree::    uunn    

mmaaggggiioorree  ccoonnttrroolllloo  ppoolliittiiccoo  ee  ccooeerrcciittiivvoo,,  lloo  ssppoossttaammeennttoo  ddeell  ssoossppeettttoo  ee  

ddeellll''aatttteennzziioonnee  ddeellllaa  ggeennttee  ddaaii  ddiiffeettttii  ddeell  ggoovveerrnnoo  aadd  aallttrree  qquueessttiioonnii  ppiiùù  

ssuuggggeessttiivvee  sseeppppuurree  iinnssiiggnniiffiiccaannttii  ee  iinnffiinnee  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  ee  ""ll''uunniittaarriieettàà""  ddeell  

ppooppoolloo,,  sseeppppuurree  bbaassaattaa  ssuullll''ooddiioo..  UUllttiimmaammeennttee  hhaannnnoo  ppeerrssiinnoo  pprroovvaattoo  aa  ffaarrccii  
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ccrreeddeerree  cchhee  ttaannttii  vvoottii  ddii  

ssiinniissttrraa  eerraannoo  ccoonnfflluuiittii  

aallllaa  lleeggaa  nnoorrdd,,  ppeerrcchhéé  

oorrmmaaii  llaa  ggeennttee  aavveevvaa  ppiiùù  

ppaauurraa  cchhee  iiddeeoollooggiiaa,,  

ccoommee  aa  ddiirree::  cchhee  mmii  

iimmppoorrttaa  ddeeii  ccoonnttrraattttii,,  

ddeellllee  ppeennssiioonnii,,  ddeellllee  

mmoorrttii  bbiiaanncchhee,,  ddeellllee  

pprriivvaattiizzzzaazziioonnii  sseellvvaaggggee,,  

ddeeggllii  aabbuussii  dd''uuffffiicciioo,,  

ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee,,  ddeeii  

ccoossttuummii  aammoorraallii  ddeeii  

ppaarrllaammeennttaarrii,,  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  sseessssuuaallii  iinn  ccaammbbiioo  ddii  uunnaa  ppoollttrroonnaa  iinn  

ppaarrllaammeennttoo,,  ddeellllaa  rreecceessssiioonnee,,  ddeeii  ccoonnfflliittttii  dd''iinntteerreessssee,,  ddeellllee  lleeggggii  aadd  

ppeerrssoonnaamm,,  ddeellll''aauummeennttoo  ffoollllee  ddeell  ppeettrroolliioo,,  ddeeii  ddiissaassttrrii  aammbbiieennttaallii,,  ddeell  ddiivvaarriioo  

ttrraa  rriicccchhii  ee  ppoovveerrii,,  ddeell  sseessssiissmmoo  iinn  rriimmoonnttaa,,  ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà  iittaalliiaannaa,,  ddeellllaa  

mmaaffiiaa  ee  ddeellllee  ssuuee  ccoonnnniivveennzzee  ccoonn  iill  ppootteerree,,  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  ssuuggllii  oommoosseessssuuaallii,,  

ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà  ttrraa  aaddoolleesscceennttii  eecccceetteerraa......  cchhee  iimmppoorrttaa  aallllaa  ggeennttee  ddii  qquueessttoo??  

LLaa  ggeennttee  hhaa  ppaauurraa  ddeellllee  mmiinnoorraannzzee  eettnniicchhee!!  EEbbbbeennee  ppeerr  ffoorrttuunnaa  ssii  èè  ssccooppeerrttoo  

cchhee  ii  vvoottii  ddii  rriiffoonnddaazziioonnee  ccoommuunniissttaa  nnoonn  eerraannoo  aannddaattii  aallllaa  lleeggaa......  ppeerr  qquuaannttoo  

ppoossssaa  eesssseerree  sseerrvviittoo..  VVoogglliiaammoo  ssppeerraarree  cchhee  eessiissttaa  aannccoorraa  qquuaallcchhee  ooppeerraaiioo  

cchhee  ssaa  cchhee    ii  ttrree  mmoorrttii  aall  ggiioorrnnoo  ssuull  llaavvoorroo  nnoonn  hhaannnnoo  eettnniiaa,,  ccoossìì  ccoommee  nnoonn  

hhaannnnoo  qquuaassii  mmaaii  uunn  nnoommee  ssuuii  ggiioorrnnaallii,,  aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  mmuuooiiaannoo  iinn  ggrruuppppoo..  

LL''iinnnneessccoo  ddeellll''ooddiioo  ccoonn  ttuuttttee  llee  ssuuee  ccoonnsseegguueennzzee  iissttiittuuzziioonnaallii  ee  qquueellllee  

iinnccoonnttrroollllaattee  ((sseeppppuurree  nnoonn  iinnddeessiiddeerraattee))::  ddaa  qquuaannddoo  iill  ggoovveerrnnoo  vviiggeennttee  hhaa  

ddaattoo  aarriiaa  aallllee  ttrroommbbee  ii  rraaiidd,,  ii  ppeessttaaggggii,,  ii  mmoommeennttii  ddii  vviioolleennzzaa  ccoolllleettttiivvaa  aa  

ddiissccaappiittoo  ddeellllee  mmiinnoorraannzzee  hhaannnnoo  ssuubbiittoo  uunn''iimmppeennnnaattaa::  llaa  ffaallssaa  aaccccuussaa  ddii  

rraappiimmeennttoo  aa  ddiissccaappiittoo  ddii  uunnaa  RRoomm  ee  iill  ssuucccceessssiivvoo  tteennttaattiivvoo  ddii  lliinncciiaaggggiioo  aaii  

ddaannnnii  ddii  uunn‟‟aallttrraa  ggiioovvaannee  RRoomm  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo,,  ii  rroogghhii  nneeii  ccaammppii  ddii  NNaappoollii  

nneeii  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii,,  llee  sscchheeddaattuurree  aa  RRoommaa,,  MMiillaannoo,,  BBoollooggnnaa,,  ggllii  ssggoommbbeerrii  

ee  llee  vviioolleennzzee  aa  RRoommaa  ee  MMiillaannoo,,  iill  ppeessttaaggggiioo  ddii  uunnaa  RRoomm  ddii  sseeddiiccii  aannnnii  iinn  

cciinnttaa  aa  PPeessaarroo,,  ggllii  iinnssuullttii  aa  ssttuuddeennttii  RRoomm  aa  MMiillaannoo  ee  BBrreesscciiaa,,  iill  bblliittzz  lleegghhiissttaa  

ccoonnttrroo  uunn  ccaammppoo  SSiinnttoo  aa  MMeessttrree,,  llee  mmoolloottoovv  ccoonnttrroo  uunn  ccaammppoo  aa  NNoovvaarraa,,  iill  

ppeessttaaggggiioo  ee  llee  ttoorrttuurree  ssuubbiittee  ddaa  uunnaa  ffaammiigglliiaa  RRoomm  iinn  uunnaa  ccaasseerrmmaa  ddeeii  

ccaarraabbiinniieerrii  aa  VVeerroonnaa,,  ppeerr  cciittaarree  ii  ppiiùù  ggrraavvii..  

  NNeell  mmeessee  ddii  lluugglliioo  uunnaa  mmaammmmaa  ddii  uunn  bbiimmbboo  ddeell  nnoossttrroo  ggrruuppppoo  èè  ssttaattaa  

lleetttteerraallmmeennttee  ssbbaattttuuttaa    ffuuoorrii  ddaa  uunn  eesseerrcciizziioo  ppeerrcchhéé  nnoonn  ccoommpprraavvaa  nniieennttee;;  

nnoonn  eerraa  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  cchhee  llaa  ddoonnnnaa  ssii  rreeccaavvaa  iinn  qquueell  nneeggoozziioo......  ffoorrssee  
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ll''eesseerrcceennttee  aavveevvaa  ffiinnaallmmeennttee  ttrroovvaattoo  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  ddaarree  ssffooggoo  aallllee  pprroopprriiee  

ppuullssiioonnii..  CCoossìì  ssii  ccrreeaa  ll''iiddeennttiittàà  ddii  uunn  ppooppoolloo  ee  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  ttrraa  ii  

ccoonnnnaazziioonnaallii..  

  

  

1111..  QQUUAALLEE  FFUUTTUURROO??  

  

PPrriimmaa  ddii  pprroossppeettttaarree  uunn  ffuuttuurroo  

ppeerr  ii  SSiinnttii  ffoorrssee  bbiissooggnneerreebbbbee  

ppeennssaarree  vveelloocceemmeennttee  llee  ccaauussee  

ddeell  pprreesseennttee..    

11..  LLaa  ddiivveerrssiittàà  ccuullttuurraallee  cchhee  

ccaarraatttteerriizzzzaa  ii  nnoommaaddii  rriissppeettttoo  

aallllaa  ccuullttuurraa  ddoommiinnaannttee  ssttaannzziiaallee  

hhaa  sseemmpprree  rraapppprreesseennttaattoo  uunn  

oossttaaccoolloo  iinnssoorrmmoonnttaabbiillee..  LLaa  

ddiivveerrssiittàà  ccuullttuurraallee  èè  

iinneelliimmiinnaabbiillee  rriissppeettttoo  aa  qquueellllaa  

ssttrreettttaammeennttee  rraazzzziiaallee  oo  ddii  

ggeenneerree  oo  ddii  ccllaassssee..  CCrreeddoo,,  cciiooèè,,  

cchhee  aanncchhee  qquueessttee  ccaatteeggoorriiee  

ssuubbiissccaannoo  ttuuttttoorraa  uunnaa  ffoorrttee  

ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  

ccuullttuurraa  ddoommiinnaannttee  cchhee  ttrroovvaa  llaa  

mmaassssiimmaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  iinn  

uunn  iinnddiivviidduuoo  iinnddooeeuurrooppeeoo,,  

mmaasscchhiioo,,  eetteerroosseessssuuaallee,,  

bboorrgghheessee,,  ccrriissttiiaannoo;;  ppeerròò  

qquuaannddoo  llaa  ddiivveerrssiittàà  èè  ssoolloo  

ccuullttuurraallee  èè  ccoossttiittuuttiivvaa  ddeellll‟‟iinnddiivviidduuoo::  uunn  aaffrrooaammeerriiccaannoo  oo  uunnaa  ddoonnnnaa  

ppoossssoonnoo  aaddeegguuaarrssii  ((ee  qquuiinnddii  vveenniirree  aacccceettttaattii))  aallllaa  ccuullttuurraa  ddoommiinnaannttee  

aacccceettttaannddoonnee  llaa  ccuullttuurraa  ee    mmaanntteenneennddoo  ttuuttttaavviiaa  iinnaalltteerraattee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ddiissttiinnttiivvee  oo  ““ddiissccrriimmiinnaannttii””  ((iill  ccoolloorree  ddeellllaa  ppeellllee,,  iill  ggeenneerree,,  eettcc……))  nnoonn  ccrreeddoo  

ssiiaannoo  ccoonnqquuiissttee,,  mmaa  ppeerr  iill  mmoommeennttoo  tteemmoo  ssiiaa  iill  mmaassssiimmoo  cchhee  ssii  ssttiiaa  

ootttteenneennddoo;;  ((CCoonnddoolleeeezzaa  RRiiccee  rriivveessttee  llaa  ccaarriiccaa  cchhee  rriivveessttee  ppeerrcchhéé  ppuurr  eesssseennddoo  

uunnaa  ddoonnnnaa  ddii  ccoolloorree  ffaa  ppoolliittiiccaa  ccoommee  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  ccllaassssee  

ddoommiinnaannttee))  ssee  iinnvveeccee  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  èè  ““ssoolloo””  ccuullttuurraallee,,  aaddeegguuaannddoossii  aallllaa  

ccuullttuurraa  ddoommiinnaannttee  ll‟‟iinnddiivviidduuoo  ppeerrddeerràà  llee  pprroopprriiee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddiissttiinnttiivvee..  

UUnnaa    ccuullttuurraa    ddeebboollee  cchhee  ssii  ttrroovvaa  aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn    uunnaa  ccuullttuurraa  ddoommiinnaannttee  ee  
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iimmppoossiittiivvaa  sseemmbbrraa  aavveerree  ssoolloo  ttrree  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoopprraavvvviivveennzzaa::  oo  ccoonnsseerrvvaarree  

llaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà    cchhiiuuddeennddoossii  iinn  ssee  sstteessssaa  ee  dduunnqquuee  ccoonnsseerrvvaannddoossii  iiddeennttiiccaa  

aa  ssee  sstteessssaa  nneeii  sseeccoollii  ((iiddeennttiittàà//cchhiiuussuurraa//iiddeennttiicciittàà)),,  oo  iinntteeggrraarrssii  ee  

mmiimmeettiizzzzaarrssii  ccoommpplleettaammeennttee,,  aabbbbaannddoonnaannddoo  llee  pprroopprriiee  oorriiggiinnii,,  oo  iinnffiinnee  

mmaanntteenneerree  vviivvaa  llaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  iinn  uunn  ccoonnttiinnuuoo  ddiiaalleettttiiccoo  ccoonnffrroonnttoo  ee  

ssccoonnttrroo  ccoonn  ""ggllii  aallttrrii"",,  llaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  èè  pprroopprriioo  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddaallll''aallttrroo  ee  

nniieenntt''aallttrroo,,  nnoonn  iill  ccoolloorree  ddeellllaa  ppeellllee,,  nnoonn  llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  oo  llaa  ffeeddee,,  nniieennttee!!  

LL''uunniiccaa  ddiiffffeerreennzzaa  èè  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  sstteessssaa  ee  dduunnqquuee  llaa  pprroopprriiaa  ll''iiddeennttiittàà  

ddiissttiinnttiivvaa  èè  ggaarraannttiittaa  ddaallllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddaallll''aallttrroo;;  ll''iiddeennttiittàà    nneellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  

dduunnqquuee  ee,,  aahhiimmèè,,  nneellllaa  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ((iiddeennttiittàà//aappeerrttuurraa//ddiivveerrssiittàà))..  

22..  TTrraa  llee  ccaauussee  ssttoorriicchhee  ddeellll''aattttuuaallee  ccoonnddiizziioonnee  ddeeii  SSiinnttii    èè  ddoovveerroossoo  aallmmeennoo  

mmeennzziioonnaarree  llaa  ppeerrsseeccuuzziioonnee  ttuurrccaa  ee  iill  ccoonnsseegguueennttee  eessooddoo  cchhee  hhaa  iinncceennttiivvaattoo  

iill  nnoommaaddiissmmoo..  DDooppoo  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  ddiissccrreettaa  ccoonnvviivveennzzaa  ccoonn  iill  ppooppoolloo  

bbiizzaannttiinnoo,,  ii  nnoommaaddii  hhaannnnoo  ssuubbiittoo  qquuaattttrroo  sseeccoollii  ddii  sscchhiiaavviittùù  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  

ppooppoollii  ssllaavvii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonnttrriibbuuiittoo  aallllaa  ppoovveerrttàà  ee  aallllaa  ddiiffffiiddeennzzaa  ddeell  ppooppoolloo  

nnoommaaddee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ppooppoollii  ""oossppiittii""..  

LLee  iinncceessssaannttii  ppeerrsseeccuuzziioonnii  ssuu  tteerrrriittoorriioo  eeuurrooppeeoo  nneeii  sseeccoollii  ssccoorrssii  ffiinnoo  aadd  

ooggggii    hhaannnnoo  ssppiinnttoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ii  nnoommaaddii  aall  vvaaggaabboonnddaaggggiioo  ee  aaii  

““ccoommppoorrttaammeennttii  aassoocciiaallii””  ppeerr  ccuuii  ssoonnoo  ttaannttoo  ffaammoossii..    

AA  qquueessttoo  ssii  aaggggiiuunnggaa  iill  vveellooccee  ssvviilluuppppoo,,  nneeggllii  ssccoorrssii  dduuee  sseeccoollii,,  

ddeellll‟‟iinndduussttrriiaalliizzzzaazziioonnee  aa  ddaannnnoo  ddeellll‟‟aarrttiiggiiaannaattoo  ee  ddeellllee  pprraattiicchhee  ddii  
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ccoonnvviivveennzzaa  ee  ccoollllaabboorraazziioonnee  bbaassaattee  ssuull  bbaarraattttoo  ee  ssuulllloo  ssccaammbbiioo  ddii  

ccoommppeetteennzzee  ddii  ccuuii  ssii  sseerrvviivvaannoo  ii  nnoommaaddii  nneeii  lloorroo  ppaacciiffiiccii  ssccaammbbii  ccoonn  llaa  

ccuullttuurraa  ccoonnttaaddiinnaa..  QQuueessttoo  ddii  ppaarrii  ppaassssoo  ccoonn  iill  ddeeffiinniittiivvoo  iimmppoorrssii  ddeellllaa  

ccuullttuurraa  ssccrriittttaa  aa  ddiissccaappiittoo  ddii  qquueellllaa  oorraallee,,  pprroopprriiaa  ddeeii  ppooppoollii  nnoommaaddii  ((ee  ddeeii  

nnoossttrrii  nnoonnnnii  ssttaannzziiaallii……))  CCiiòò  hhaa  ppoorrttaattoo  aadd  uunnaa  pprrooffoonnddaa  ddiiffffiiccoollttàà  aadd  

aacccceettttaarree  llaa  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee,,  ccoonn  ii  ssuuooii  lluuoogghhii  cchhiiuussii,,  ii  ssuuooii  tteemmppii  rriiggiiddii  ee  

uugguuaallii  ee  llee  ssuuee  iinnffoorrmmaazziioonnii//nnoozziioonnii  ccoossìì  ssttrraannee  ppeerr  ii  nnoommaaddii..  QQuueessttoo  sseennssoo  

ddii  aalliieennaazziioonnee    nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  ppaarroollaa  ssccrriittttaa,,  hhaa  ccoonnttrriibbuuiittoo  aallllaa  ddiiffffiiccoollttàà  

aadd  iinntteeggrraarrssii  ee  aallll‟‟eemmaarrggiinnaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ggiioovvaannii  nnoommaaddii  ccoonn  ii  ggaaggjj,,  

pprroopprriioo  nneellllaa  ssccuuoollaa,,  lluuooggoo  pprriivviilleeggiiaattoo  ddeeggllii  ssccaammbbii  ttrraa  ggiioovvaannii..      

FFoorrssee  ssoonnoo  qquueessttee  llee  ccaauussee  ddeell  ““ddeeccaaddiimmeennttoo””  ddeellllaa  ccuullttuurraa  nnoommaaddee,,  oo  ppeerr  lloo  

mmeennoo  ii  ffaattttoorrii  eessooggeennii  ppiiùù  mmaaccrroossccooppiiccii,,  ppiiùù  aaggggrreessssiivvii..  

LLaa  ccuullttuurraa  nnoommaaddee  èè  uunnaa  ccuullttuurraa  iinn  ddeeccaaddiimmeennttoo,,  mmaa  nnooii    ooppeerraattoorrii  nnoonn  

ssiiaammoo  rriiuusscciittii  aadd  iiddeennttiiffiiccaarree  nneeaanncchhee  cchhiiaarraammeennttee  ccooss‟‟èè  ccuullttuurraa  nnoommaaddee,,  

ccoossaa  aabbiittuuddiinnee  oo  ccoossaa  aaddeegguuaammeennttoo..  

PPeerr  ccuullttuurraa  iinntteennddoo  uunn  pprrooffoonnddoo  rraaddiiccaammeennttoo  ee  iinntteerriioorriizzzzaazziioonnee  ddii  qquueellllee  

cchhee  iinn  uunn  pprriimmoo  mmoommeennttoo  ssoonnoo  aaddeegguuaammeennttii  aa  ssttiimmoollii  ee  ffaattttoorrii  eesstteerrnnii  cchhee  

pprroottrraaeennddoossii  nneell  

tteemmppoo  ddiivveennttaannoo  

aatttteeggggiiaammeennttii  ee  ppooii  

aannccoorraa  aabbiittuuddiinnii  ee  

iinnffiinnee  ccuullttuurraa;;  

ttrraassmmiissssiibbiillee  ppeerr  

iimmiittaazziioonnee  ee  

ccoommuunniiccaazziioonnee..  

CCaappiirree  ddoovvee  ffiinniissccee  

uunn‟‟aabbiittuuddiinnee  ee  ddoovvee  

ccoommiinncciiaa    uunn  ttrraattttoo  

ccuullttuurraallee  ssaarreebbbbee  

uuttiilliissssiimmoo  ppeerr  nnooii  ((ee  

ppeerr  cchhiiuunnqquuee  vvoolleessssee  

aaffffrroonnttaarree  uunnoo  

ssccaammbbiioo  ccoonn  uunnaa  ccuullttuurraa  ddiivveerrssaa  ddaallllaa  nnoossttrraa))  CCaappiirree  ssuu  qquuaallii  aatttteeggggiiaammeennttii  

ssii  ppuuòò  ddiissccuutteerree,,  qquuaallii  ppootteerr  bbiiaassiimmaarree  aappeerrttaammeennttee  ee  ssuu  qquuaallii  iinnvveeccee  

ssoossppeennddeerree  iill  ggiiuuddiizziioo    ppeerr  ““rriissppeettttoo””..  CCaappiirree  ccooss‟‟èè  ccuullttuurraa,,  ddoovvee  ccoommiinncciiaa  oo  

ffiinniissccee,,  ccoommee  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  iill  ccoonnffrroonnttoo..  NNoonn  ccii  ssiiaammoo  rriiuusscciittii  bbeennee,,  mmaa  

uunn‟‟iiddeeaa  ccee  llaa  ssiiaammoo  ffaattttaa  ((ccoonnccrreettaammeennttee,,  nnoonn  iinn  aassttrraattttoo  ccoommee  ssii  ddiicceevvaa))  ssuu  

ccoommee  ttiirraarree  aadd  aannddaarree  aavvaannttii::  aabbbbiiaammoo  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  ddeellllee  ppeerrssoonnee,,  ppeerr  lloo  

ppiiùù  bbiimmbbii,,  pprriimmaa  aannccoorraa  cchhee  ccoonn  ddeeggllii  zziinnggaarreellllii  bbeehh……  ffaacccciiaammoo  ccaappiirree  lloorroo  
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cchhee  ssee  ddaannnneeggggii  llee  ppeerrssoonnee  

cchhee  ttii  ssttaannnnoo  vviicciinnoo  ssttaaii  

ffaacceennddoo  uunnaa  ccoossaa  cchhee  nnoonn  

vvaa  bbeennee,,  ssuu  ttuuttttoo  iill  rreessttoo  ssee  

nnee  ppuuòò  ddiissccuutteerree!!  

LL‟‟aabbbbiiaammoo  ppiiùù  oo  mmeennoo  

rruubbaattaa  aa  SS..AAggoossttiinnoo,,  mmaa  

ffuunnzziioonnaa  sseemmpprree……    

  

PPeerr  aannnnii  aabbbbiiaammoo  ddiissccuussssoo  

ccoonn  ii  rraaggaazzzziinnii  ddeell  ccaammppoo  

cchhee  iill  rruubbaarree,,  iill  ddeelliinnqquueerree  

nnoonn  ssoonnoo  ccoossee  cchhee  ssttaannnnoo  

ssccrriittttaa  nneell  DD..NN..AA..  ddeelllloo  

zziinnggaarroo,,  ttaannttoommeennoo    ttrraattttii  ddiissttiinnttiivvii  ddeellllaa  lloorroo  ccuullttuurraa;;  ee  ssee  lloo  ssii  vvoolleessssee  ffaarr  

eennttrraarree  nneellllaa  ccuullttuurraa  iinn  qquuaannttoo  pprraattiiccaa    ddiiffffuussaa  ttrraa  uunn  cceerrttoo  nnuummeerroo  ddii  nnoommaaddii  

iinn  uunn  cceerrttoo  ppeerriiooddoo  ddeellllaa  lloorroo  ssttoorriiaa,,  aabbbbiiaammoo  ccaappiittoo  cchhee  ssii  ppuuòò  mmeetttteerree  iinn  

ddiissccuussssiioonnee  aanncchhee  qquueessttoo  iinn  nnoommee  ddeellll‟‟iinntteerrccuullttuurraalliittàà  ee  ddeell  rriissppeettttoo  ttrraa  ggllii  

iinnddiivviidduuii,,  ccoossìì  ccoommee  ssii  ppuuòò  mmeetttteerree  iinn  ddiissccuussssiioonnee  uunn  ssiisstteemmaa  ccuullttuurraallee  ddeeii  

ggaaggjj  ffoonnddaattoo  ssuu  88  oorree  ddii  ssccuuoollaa  ffiinnoo  aa  2255  aannnnii  ee  ppooii  88  oorree  ddii  llaavvoorroo  ffiinnoo  aa  7700  

ppeerr  ppaaggaarrssii  llee  pprroopprriiee  ccaassee,,  oo  llee  pprroopprriiee  pprriiggiioonnii..  

PPaarrlliiaammoo  dduunnqquuee  ddii  iinnddiivviidduuii  pprriimmaa  aannccoorraa  cchhee  ddii  zziinnggaarrii,,  ggaaggjj  oo  cchhee  ssoo  iioo..  

QQuuiinnddii  èè  vveennuuttoo  ddaa  sséé  cchhee  ll‟‟iinnddiivviidduuoo  vveenniissssee  pprriimmaa  ddeellllaa  ccuullttuurraa;;  pprriimmaa  ssii  

rriissppeettttaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  ppooii  llaa  ssuuaa  ccuullttuurraa..  QQuueessttii  vvaalloorrii  llii  aabbbbiiaammoo  eesseerrcciittaattii  

ppeerr  aannnnii  aall  ccaammppoo  iinn  mmooddoo  ppiiùù  iissttiinnttiivvoo  ((oo  ccuullttuurraallee......))  cchhee  pprrooggrraammmmaattiiccoo..  

CCee  nnee  ssiiaammoo  aaccccoorrttii  aanncchhee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  qquueessttii  bbiimmbbii  llii  ssii  ttrraattttaa  iinn  ggrruuppppoo  

pprroopprriioo  ccoommee  bbiimmbbii,,  ee  nnoonn  ccoommee  zziinnggaarrii..  AAdd  eesseemmppiioo  nnoonn  ccii  èè  mmaaii  ppaassssaattoo  

ppeerr  llaa  mmeennttee  ddii  eesssseerree  ppiiùù  iinndduullggeennttii  ssuullllaa  ddiisscciipplliinnaa  oo  llaa  bbuuoonnaa  eedduuccaazziioonnee  

((ddii  ccuuii  ssoonnoo  ttrraa  ll‟‟aallttrroo  mmoollttoo  ddoottaattii……))  ppeerrcchhéé  ““ccuullttuurraallmmeennttee””  ppiiùù  ““vviivvaaccii””  oo  

iirrrruueennttii  eettcc……    

AA  vvoollttee  ii  nnoossttrrii  rriimmpprroovveerrii  oo  

iinnsseeggnnaammeennttii  ccoonnttrraaddddiiccoonnoo  aallccuunnee  

aabbiittuuddiinnii  ddeeii  rraaggaazzzzii  oo  ((qquueell  cchhee  èè  

ppeeggggiioo))  ddeeii  ggeenniittoorrii..  NNooii  ssoopprraattttuuttttoo  aaii    

ppiiùù  ggrraannddii,,  mmaa  aanncchhee  aaii  ppiiccccoollii,,  

aabbbbiiaammoo  iimmpplliicciittaammeennttee  cchhiieessttoo  ddii  

““ggiiooccaarree””  aallllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeell    

ggiiuuddiizziioo  ccoonn  nnooii,,  oovvvveerroo::  ““rraaggaazzzzii  nnoonn  

vvoogglliiaammoo  ddiirree  cchhee  èè  mmeegglliioo  qquueessttoo  oo  
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qquueelllloo,,  mmaa  qquuaannddoo  ssiieettee  ccoonn  nnooii,,  ggiiooccaattee  uunn  ppoo‟‟  aa  ccoommppoorrttaarrvvii  ddaa  ggaaggii,,  ppooii  

aall  ccaammppoo  ffaattee  ccoommee  vvoolleettee””..  SSii  vvuuoollee,,  cciiooèè,,  ooffffrriirree  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  

aalltteerrnnaattiivvoo  ssuu  aallccuunnii  ppuunnttii,,  aalltteerrnnaattiivvee  ddii  ccuuii  ssii  ppuuòò  ddiissccuutteerree  iinn  uunn  ccaammppoo  

nneeuuttrroo  nnoonn  ggiiuuddiiccaannttee;;  AAnncchhee  nnooii  qquuaannddoo  ssiiaammoo  aall  ccaammppoo  ““ggiioocchhiiaammoo””  aa  

ffaarree  ii  SSiinnttii,,  ((ddiivveerrtteennddoo  ppaarreecccchhiioo  ii  rreessiiddeennttii))  cceerrcchhiiaammoo  ddii  eesssseerree  bbuuoonnii  

aassccoollttaattoorrii,,  iimmppaarraarree  uunn  ppoo‟‟  iill  lloorroo  ddiiaalleettttoo  ((nnoonn  llaa  lliinngguuaa,,  mmii  rraaccccoommaannddoo!!)),,  

ddaarree  uunnaa  mmaannoo  aall  ccaammppoo  qquuaa  ee  llàà,,  ccoonnddiivviiddeerree  ggllii  ssppaazzii,,  llee  rroouullootttteess,,  cceerrccaarree  

ddii  ffaarrccii  aacccceettttaarree  ee  aaccccoogglliieerree;;  qquuaannddoo  ssiiaammoo  aall  ccaammppoo  ssiiaammoo  oossppiittii  ee  

iimmppaarriiaammoo  ddaa  lloorroo,,  qquuaannddoo  aacccceettttaannoo  ddii  ffaarree  uunnaa  mmeerreennddaa  ccoonn  nnooii  ggllii  

ooffffrriiaammoo  iill  nnoossttrroo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa..  QQuuaannttee  ddiissccuussssiioonnii,,  qquuaannttee  cchhiiaacccchhiieerraattee,,  

aallccuunnee  ccee  llee  rriiccoorrddiiaammoo  aannccoorraa  ddooppoo  qquuaattttrroo  aannnnii!!!!    

  

CCooss‟‟èè  dduunnqquuee  ccuullttuurraa??  EE  ccoossaa  ssii  ppuuòò  mmeetttteerree  iinn  ddiissccuussssiioonnee  ddeellllee  ccuullttuurree  ddii  

aappppaarrtteenneennzzaa??  IIll  rriisscchhiioo  èè  ddii  vvoolleerr  

ttrroovvaarree  aa  ttuuttttii  ii  ccoossttii  ““uunn‟‟eettàà  

ddeellll‟‟oorroo””  ddeellllaa  ccuullttuurraa  nnoommaaddee  

ppeerrssaa  nneeggllii  ssccoorrssii  mmiilllleennnnii  iinnddiiaannii  

ee  vvoolleerr  aa  ttuuttttii  ii  ccoossttii  ttrraacccciiaarree  iill  

pprrooggrreessssiivvoo  ddeetteerriioorraammeennttoo  ee  

““ttrraaddiimmeennttoo””  ddeeii  vvaalloorrii  oorriiggiinnaarrii..  

  II  dduuee  ooppeerraattoorrii  FFrraanncceessccoo  ee  

RRoobbeerrttaa  ssoonnoo  rriissppeettttiivvaammeennttee  

ccaallaabbrreessee  ee  ssaarrddaa,,  mmaa  hhaannnnoo  iinn  

ooddiioo  llaa  „„nnddrraanngghheettaa  ee  ii  rraappiimmeennttii,,  

nnoonn  aassccoollttaannoo  mmuussiiccaa  ppooppoollaarree,,  

ccoonnoossccoonnoo  ppooccoo  iill  ddiiaalleettttoo,,  

nneessssuunnoo  llii  bbiiaassiimmaa  ppeerr  qquueessttoo,,  

ppeerrcchhéé  aassccoollttaannoo  rroocckk  aall  ppoossttoo  cchhee  ffoollkk,,  mmeettttoonnoo  ii  jjeeaannss  aall  ppoossttoo  ddeeii  vveessttiittii  

ttrraaddiizziioonnaallii  eettcc……  nnoonn  vviieennee  ccoonnssiiddeerraattoo  uunn  ttrraaddiimmeennttoo  ddaa  ppaarrttee  lloorroo  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  lloorroo  ccuullttuurraa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ee  aalllloorraa  ppeerrcchhéé  ii  SSiinnttii  

ddoovvrreebbbbeerroo  ccoonnsseerrvvaarree  ttrraaddiizziioonnii  iinnddiiaannee  ddii  55000000  aannnnii  ffaa??  PPeerrcchhéé  ssee  ii  SSiinnttii  

ssii  aaddeegguuaannoo,,  nnooii  ggaaggii  aannddiiaammoo  iinn  ccrriissii??  CCii  pprreeooccccuuppiiaammoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee  

qquueessttaa  ppoovveerraa  ggeennttee  aabbbbiiaa  ppeerrssoo  llee  pprroopprriiee  oorriiggiinnii!!  EE‟‟  uunn  pprroobblleemmaa  cceerrttoo,,  mmaa  

rriigguuaarrddaa  ll‟‟iinntteerroo  oocccciiddeennttee  mmiiccaa  ssoolloo  ii  SSiinnttii..  

FFoorrssee  aanncchhee  ii  SSiinnttii  nneell  ccoorrssoo  ddeeii  sseeccoollii  ssii  ssoonnoo  aaddeegguuaattii,,  sseennzzaa  ttrraaddiirree  nneell  

pprrooffoonnddoo,,  nneellll‟‟iinnttiimmoo  ii  pprroopprrii  vvaalloorrii  ccuullttuurraallii..  

DDeettttoo  qquueessttoo,,  qquuaallee  ffuuttuurroo  ppeerr  ii  SSiinnttii??  IInn  uunnaa  ssoocciieettàà  iinndduussttrriiaallee  bbaassaattaa  ssuull  

llaavvoorroo  ((ttrroovvaannddoolloo……)),,  ssuullllaa  ccuullttuurraa  ssccrriittttaa,,  ssuullllaa  pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaazziioonnee  

aattttrraavveerrssoo  ddeecceennnnii  ddii  ssccuuoollaa  cc‟‟èè  ssppaazziioo  ppeerr  ii  SSiinnttii??  

Francesco e Roberta visti da Mattia 
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SSii  ccoonnttiinnuueerràà  aa  

vviivveerree  iinn  rroouulloottttee,,  

mmaaggaarrii  iinn  ccaammppii  

aappppeennaa  ppiiùù  vviivviibbiillii,,  

mmaa  sseemmpprree  iinn  

ppeerriiffeerriiaa  ee  ii  ccoonnvveeggnnii  

eevvaannggeelliiccii    iinn  ggiirroo  

ppeerr  ll‟‟IIttaalliiaa  ssaarraannnnoo  

ssppoorraaddiiccaa  ooccccaassiioonnee  

ppeerr  vviiaaggggiiaarree  ooggnnii  

ttaannttoo,,  mmaaggaarrii  

ffaacceennddoo  ii  nnuullllaaoossttaa  aa  

ssccuuoollaa  ee  rreellaattiivvaa  

iissccrriizziioonnee  nneellllaa  cciittttàà  

ddii  aarrrriivvoo  ppeerr  ii  bbiimmbbii  ((mmaa  ddaavvvveerroo  ssii  ppuuòò  aassssoollvveerree  ll‟‟oobbbblliiggoo  ssccoollaassttiiccoo  ccoossìì??  

AA  ppaarrttee  llaa  bbuuoonnaa  vvoolloonnttàà  ddeellllee  ffaammiigglliiee  cchhee  ccii  pprroovvaannoo  rriicceevveennddoo  iill  nnoossttrroo  

ppllaauussoo……))  

AAllmmeennoo  ((ee  mmoollttii  lloo  ffaannnnoo))  ““ppeerr  ffeerrrroo””  ssii  ppuuòò  aannddaarree  oovvuunnqquuee……  bbaassttaa  cchhee  

nneell  ccaammppoo  ddoovvee  ccii  ssii  ssppoossttaa  ccii  ssiiaa  uunn  lloonnttaannoo  ppaarreennttee  ccoonn  uunn  ccaammiioonn  

ssccaassssaattoo,,  ee  ffeerrrroo  aabbbbaannddoonnaattoo  ccee  nn‟‟èè  iinn  ttuuttttee  llee  cciittttàà..  CCeerrttoo  bbiissooggnnaa  ssttaarree  

aatttteennttii  aallllee  ccoonnttiinnuuee  mmuullttee  cchhee  ssii  pprreennddoonnoo  ppeerrcchhéé  ssii  llaavvoorraa  iinn  nneerroo  ee  

ffrreeggaannddoosseennee  ddeellllee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..  

RReessttaa  ccoommuunnqquuee  llaa  vviittaa  aall  ccaammppoo  ddaa  ““nnoommaaddee  sseeddeennttaarriioo””  ccoonn  ll‟‟iiddeeaa  ddii  

ffaammiigglliiaa  aallllaarrggaattaa,,  iinn  ssppiiaazzzzii  ddii  cceemmeennttoo,,  rroottttoo  mmaa  ttuuttttii  aassssiieemmee  bbiimmbbii  ee  

ggrraannddii  iinn  qquueessttaa  ssppeecciiee  ddii  ccoorrttiillee  ffaammiilliiaarree  ee    ddeeccaaddeennttee,,  nnoonn  aannccoorraa  llaaggeerr,,  

nnoonn  ppiiùù  lliibbeerroo......  ee  ccooll  ssoollee  ii  bbiimmbbii  vviinnccoonnoo  mmiillllee  gguueerrrree  iimmppaavviiddii  ttrraa  cchhiiooddii  ee  

ssaassssii  ee  cchhii  ssee  nnee  ffrreeggaa  ddeell  tteettaannoo  ee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ee  llee  ffaammiigglliiee  ggaaggjj  vviivvoonnoo  

ddiivviissee  ddaa  mmuurrii,,  aauullee  ee  oorraarrii  ee  ccoorrrriiddooii,,  ee  ccooddee  iinn  mmaacccchhiinnaa,,  aappppaarrttaammeennttii  ee  

ccoonnddoommiinnii  ee  ppooii  iinn  qquuaarrttiieerrii,,  ee  uuffffiiccii……  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCaattaappuullttaattaa  iinn  uunn  mmoonnddoo  cchhee  ccrreeddeevvoo  lloonnttaannoo  ddaall  mmiioo,,  mmii  sseeppaarraavvaa  ddaallllaa  

rreeaallttàà  uunn  vviiaallee  ddoovvee  ooggnnii  mmeettrroo  ppeerrccoorrssoo  ssii  ccaarriiccaavvaa  ddii  ppaauurree..  
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QQuueell  ddiivveerrssoo,,  ddiippiinnttoo  ddaallll’’iimmmmaaggiinnaarriioo  ccoommuunnee  ccoommee  nneeggaattiivvoo    ssii  ssttaavvaa  

aavvvviicciinnaannddoo  aa  mmee..  EEnnttrraaii  nneell  lloorroo  mmoonnddoo  ccoonn  ddiiffffiiddeennzzaa  mmaa  ggiiàà  llaa  vviissiioonnee  

dd’’iinnssiieemmee  ddeell  ccaammppoo  mmii  ssccoossssee,,  iill  nnuuoovvoo  mmoonnddoo  eerraa  ffiissiiccaammeennttee  lloonnttaannoo  ddaa  

cciiòò  cchhee  mmii  aassppeettttaavvoo,,  lloonnttaannoo  ddaallllee  bbaarraacccchhee  lloonnttaannoo    ddaallll’’iimmppoonneennttee  

ssppoorrcciizziiaa  ee  lloonnttaannoo    ddaall  ddiissoorrddiinnee  ee  ddiissoorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddiippiinnttee  iinn  qquueellllaa  

rreemmoottaa  sseezziioonnee  ddeell  mmiioo  cceerrvveelllloo  ddaa  mmee  rriisseerrvvaattaa  aallllaa  ppaarroollaa  zziinnggaarroo..  

AAbbbbaannddoonnaaii  ll’’uullttiimmaa  pprrootteezziioonnee  cchhee  mmii  sseeppaarraavvaa  ddaallll’’ooggggeettttiivviittàà  ((iill  

ppuullmmiinnoo))..  

  MMaannii  tteessee  nneell  rriissppeettttoossoo  iinntteerreessssee  vveerrssoo  llaa  mmiiaa  nnuuoovvaa  ffiigguurraa  mmii  aaccccoollsseerroo,,  

mmaa  llaa  mmiiaa  iinniizziiaallee  ddiiffffiiddeennzzaa  nnoonn  mmii  ppeerrmmiissee  ddii  ccoonncceeddeerrmmii  ttoottaallmmeennttee..  

CCaappiiii  ssuubbiittoo  cchhee  ii  mmiieeii  ffrreennii  ee  llee  mmiiee  iinniibbiizziioonnii  eerraannoo  nnuuttrriittii  ddaallllaa  ttoottaallee  

iiggnnoorraannzzaa  ee  ddaa  sstteerreeoottiippii    rreecceeppiittii  ffiinn  ddaallll’’iinnffaannzziiaa..  OOggnnii  mmiinnuuttoo,,  ooggnnii  oorraa,,  

ooggnnii  ggiioorrnnoo,,  ooggnnii  ddiissccoorrssoo  ee  ooggnnii  rreecciipprrooccoo  ssccaammbbiioo  ddiissggrreeggaavvaannoo  

ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeelllloo  zziinnggaarroo  llaaddrroo,,  ssttrraacccciioonnee,,    ssffrruuttttaattoorree  ddeellll’’iinnnnoocceennzzaa  ddeeii  

bbiimmbbii  ppeerr  rreeccuuppeerraarree  22  ssoollddii,,  iimmmmoorraallee  ee  ssppoorrccoo..  

QQuueeggllii  aabbiittii  iimmmmaaggiinnaattii  ssppoorrcchhii  ssii  rriippuulliirroonnoo  ee  qquueellllee  bbaarraacccchhee  ssii  ffeecceerroo  

ppiiccccoollee  rroouulloottttee  ggeessttiittee  ccoonn  rriissppeettttoo  ee  ddiiggnniittàà  ppeerr  iill  lloorroo  uunniiccoo  ffooccoollaarree,,  lloorroo  

uunniiccaa  pprroopprriieettàà  



 64 

AA  qquuaassii  uunn  aannnnoo  ddaall  11°°iinnccoonnttrroo  mmii  ttrroovvoo  ee  mmii  ttrroovveerròò,,  dd’’oorraa  iinn  aavvaannttii,,  aa  

ssttuuppiirrmmii  ppeerr  llee  sstteessssee  mmeeddeessiimmee  ccoossee  cchhee  mmii  hhaannnnoo  ccaattttuurraattoo,,  ffiinn  ddaallllaa  

pprriimmaa  vvoollttaa,,  ddii  qquueessttii  nnuuoovvii,,  ppeerr  mmee,,  vviicciinnii……..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1199  sseetttteemmbbrree  22000088  

BBOOLLOOGGNNAA,,  ""CCOONNDDOOMMIINNIIOO""  CCOONN  CCHHIIEESSAA  PPEERR  II  SSIINNTTII  



 65 

  ÈÈ  ssttaattoo  iinnaauugguurraattoo  iill  nnuuoovvoo  ""ccoonnddoommiinniioo""  ppeerr  uunn  ggrruuppppoo  ddii  SSiinnttii  bboollooggnneessii;;  

ttrraa  ccaassee  mmoobbiillii  ee  zzoonnaa  ccuucciinnaa  aanncchhee  uunn  llooccaallee  ppeerr  llaa  cchhiieessaa,,  ddoovvee  iill  ppaassttoorree  

eevvaannggeelliiccoo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ppoottrràà  tteenneerree  ii  ccuullttii  aa  ccuuii  ppaarrtteecciippaa  uunn  ddiissccrreettoo  

nnuummeerroo  ddii  ffeeddeellii..  

IIeerrii  ssoonnoo  ssttaattee  aasssseeggnnaattee  llee  ccaassee  aa  BBrruunnaa,,  SSaammuueell,,  NNiiccoollaa,,  GGaabbrriieellllaa,,  

NNaattaalliinnaa..  NNoonn  ssoonnoo  ssttaattee  ccoonnsseeggnnaattee  lloorroo  ddeellllee  cchhiiaavvii,,  mmaa  

««uunn''aauuttoorriizzzzaazziioonnee»»::  uunn  ffoogglliioo  ddii  ccaarrttaa  ttiimmbbrraattoo,,  iinn  ssoossttaannzzaa  uunn  ccoonnttrraattttoo..  LLee  

ccaassee  nnoonn  ssoonnoo  pprroopprriioo  ccoommee  llee  nnoossttrree  ccaassee,,  mmaa  iill  nnuuoovvoo  ccaammppoo  nnoommaaddii  ddii  

vviiaa  DDoozzzzaa,,  qquuaarrttiieerree  SSaavveennaa,,  aa  rriiddoossssoo  ddeeii  vviivvaaii  AAnnssaalloonnii,,  cchhee  èè  ssttaattoo  

iinnaauugguurraattoo  iieerrii,,  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  aa  BBoollooggnnaa  ddeellllee  CCiittttàà  

EEuurrooppeeee  ccoonnttrroo  iill  rraazzzziissmmoo,,  ppeerr  mmoollttii  aallttrrii  aassppeettttii  èè  uunn  ccoonnddoommiinniioo..  

VVii  aabbiitteerraannnnoo  uunn''oottttaannttiinnaa  ddii  SSiinnttii::  cciittttaaddiinnii  iittaalliiaannii  ddaa  ggeenneerraazziioonnii,,  ttuuttttii  ccoonn  

rreessiiddeennzzaa  nneell  CCoommuunnee  ddii  BBoollooggnnaa,,  ddaa  uunnaa  vveennttiinnaa  dd''aannnnii  ssiisstteemmaattii  qquuii..  

NNoommaaddii  ppeerr  ccuullttuurraa  ee  ppeerr  oorriiggiinnee,,  mmaa  ppiiùù  ssttaannzziiaallii  ddii  ttaannttii  aallttrrii  cciittttaaddiinnii  

iittaalliiaannii..  IIll  pprreecceeddeennttee  ccaammppoo,,  cchhee  ssii  sstteennddeevvaa  ssuulllloo  sstteessssoo  tteerrrreennoo  ccoommuunnaallee,,  

eerraa  ssoolloo  uunn''aarreeaa  ssoossttaa  aattttrreezzzzaattaa::  ccoonn  bbaaggnnii  ee  ddooccccee  iinn  bbaatttteerriiaa  ee  

aallllaacccciiaammeennttii  ppeerr  llee  rroouulloottttee..  CC''èè  ssttaattoo  uunn  ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  uunnaa  ssoollaa  ddoocccciiaa  

ffuunnzziioonnaavvaa,,  ee  llee  aallttrree  nnoo..  NNeell  22000055,,  iill  bbaannddoo  rreeggiioonnaallee  ppeerr  ll''aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  

ccoonnttrriibbuuttii  aaii  CCoommuunnii  cchhee  iinntteennddeesssseerroo  mmiigglliioorraarree  llee  aarreeee  ppeerr  ii  nnoommaaddii,,  hhaa  

ddaattoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriissttrruuttttuurraarree  mmaa  ppiiùù  aannccoorraa  ddii  rriippeennssaarree  ccoommee  

oorrggaanniizzzzaarree  iill  ccaammppoo..  LL''iinntteerrvveennttoo  èè  ccoossttaattoo  770000mmiillaa  eeuurroo,,  llaa  RReeggiioonnee  ll''hhaa  

ffiinnaannzziiaattoo  ppeerr  ll''8855  ppeerr  cceennttoo..  HHaa  ssppiieeggaattoo  iieerrii  llaa  vviiccee  ssiinnddaaccoo  AAddrriiaannaa  

SSccaarraammuuzzzziinnoo,,  aanncchhee  aasssseessssoorree  aaii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii,,  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  ddaarree  

aaccccoogglliieennzzaa  sseennzzaa  ccrreeaarree  eesscclluussiioonnee,,  ooffffrriirree  sseerrvviizzii  ddiiggnniittoossii  sseennzzaa  ttrraaddiirree  

ccoossttuummii  ee  ttrraaddiizziioonnii..  LLaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  ssii  ddeetteerrmmiinnaa  iinn  bbaassee  aallllaa  

ccoonnddiivviissiioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii..  QQuuii  èè  ssttaattaa  uussaattaa  mmoollttaa  ppaazziieennzzaa,,  ee  

ppooii  aanncchhee  ffaannttaassiiaa..  II  SSiinnttii  hhaannnnoo  sscceellttoo  aallccuunnii  lloorroo  rraapppprreesseennttaannttii,,  ee  hhaannnnoo  

ppaarrtteecciippaattoo  aa  uunnaa  sseerriiee  ddii  iinnccoonnttrrii  ccoonn  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeell  QQuuaarrttiieerree  SSaavveennaa  --  

cc''èè  uunn  ggiioovvaannee  aassssiisstteennttee  ssoocciiaallee  cchhee  ssii  ooccccuuppaa  ssppeecciiaallmmeennttee  ddii  lloorroo,,  MMaarrccoo  

TTooccccoo  --  ccoonn  ii  ffuunnzziioonnaarrii  ddeeii  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  ddeell  CCoommuunnee  ee  ccoonn  iill  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee,,  PPiieerroo  VVeennddrruussccoolloo,,  cchhee  ggiiàà  ttrree  aannnnii  ffaa  

aavveevvaa  ddiisseeggnnaattoo  iill  ccaammppoo  SSiinnttii  ddii  BBoorrggoo  PPaanniiggaallee..  II  SSiinnttii  ddeessiiddeerraannoo  

ccoonnttiinnuuaarree  aa  vviivveerree  nneellllee  lloorroo  ccaassee  mmoobbiillii,,  ccoommee  ffaannnnoo  ddaa  ggeenneerraazziioonnii..  

AAnncchhee  aall  SSaavveennaa  ccoonnttiinnuueerraannnnoo  aa  vviivveerree  nneellllee  lloorroo  rroouulloottttee,,  mmaa  aavvrraannnnoo  aa  

ddiissppoossiizziioonnee,,  aappppeennaa  ffuuoorrii  ccaassaa,,  bbaaggnnii  rriissccaallddaattii  ee  ccuucciinnee,,  iinn  mmuurraattuurraa..  MMaa  

ppooiicchhéé,,  aadd  eesseemmppiioo,,  ii  ppiiaannii  ddii  ccoottttuurraa  iinn  ccoommuunnee  nnoonn  eerraannoo  ggrraaddiittii,,  ccii  ssii  èè  

iinnvveennttaattii  ««ii  llooccaallii  ccuucciinnaa»»  ssoottttoo  iill  ppoorrttiiccoo..  OOggnnii  ppoorrttiiccoo  nnee  ccoonnttiieennee  ttrree,,  

sseeppaarraattee  ddaa  ddiivviissoorrii..  LLaa  ccoommuunniittàà  ccoonnttaa  uunn''oottttaannttiinnaa  ddii  ppeerrssoonnee::  iill  ppiiùù  

ppiiccccoolloo,,  JJuussttiinn,,  hhaa  sseeii  mmeessii,,  llaa  ppiiùù  aannzziiaannaa  7711  aannnnii..  ÈÈ  llaa  ccoommuunniittàà  cchhee  hhaa  iill  
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ppiiùù  aallttoo  ggrraaddoo  ddii  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee  ttrraa  ii  SSiinnttii  ddii  BBoollooggnnaa,,  aallccuunnii  rraaggaazzzzii  hhaannnnoo  

ffrreeqquueennttaattoo  aanncchhee  llee  ssuuppeerriioorrii..  ÈÈ  ffoorrmmaattaa  ddaa  cciinnqquuee  ffaammiigglliiee  aallllaarrggaattee,,  

ccoommppoossttaa  cciiaassccuunnaa  ddaa  ttrree,,  qquuaattttrroo  nnuucclleeii..  PPeerrcciiòò  ll''aarreeaa  èè  ssttaattaa  ddiivviissaa  iinn  

cciinnqquuee  ««mmiiccrrooaarreeee»»,,  sseeppaarraattee  ttrraa  lloorroo  ddaa  uunnaa  rreettee::  ooggnnii  mmiiccrrooaarreeaa,,  cciiooèè  ooggnnii  

ccoorrttiillee,,  aaccccoogglliiee  llee  rroouulloottttee  ee  ii  ccaammppeerr  ddeellllaa  sstteessssaa  ffaammiigglliiaa  aallllaarrggaattaa..  IInn  

cciiaassccuunnaa  ddeellllee  cciinnqquuee  mmiiccrrooaarreeee  èè  ssttaattaa  ccoossttrruuiittaa  uunnaa  ««ccaasseettttaa»»  iinn  mmuurraattuurraa,,  

ddiippiinnttaa  ccoonn  ii  ccoolloorrii  ddii  BBoollooggnnaa::  rroossssoo  ee  ooccrraa  ggiiaallllaa,,  aalltteerrnnaattii  ssuullllee  ppaarreettii  ee  

ssoottttoo  ii  ppoorrttiiccii..  OOggnnii  ccaasseettttaa  oossppiittaa  ttrree  ((oo  qquuaattttrroo))  bbaaggnnii  ccoommpplleettii  ccoonn  

aannttiibbaaggnnoo,,  ccoonn  aallttrreettttaannttee  ccaallddaaiiee,,  ee  ttrree  ((oo  qquuaattttrroo))  ccuucciinnee,,  uunnoo  ee  uunnaa  ppeerr  

cciiaassccuunn  nnuucclleeoo  ffaammiigglliiaarree..  LLee  ccuucciinnee  ssoonnoo  aallll''aappeerrttoo,,  mmaa  aall  ccooppeerrttoo,,  rriippaarraattee  

ddaall  ppoorrttiiccoo  cchhee  ccoorrrree  ssuuii  ttrree  llaattii  ddii  cciiaassccuunnaa  ««ccaasseettttaa»»..  ÈÈ  uunn  ppoo''  ccoommee  uunn  

ccaammppeeggggiioo..  MMaa  ooggnnii  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  èè  iinntteessttaattaarriioo  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ppeerr  llaa  

ffoorrnniittuurraa  ddii  eelleettttrriicciittàà,,  aaccqquuaa  ee  ggaass::  nnoonn  eerraa  mmaaii  ssuucccceessssoo  pprriimmaa..  PPaagghheerraannnnoo  

uutteennzzee  ee  ccoonnssuummii..  EE  ooggnnii  ffaammiigglliiaa,,  pprriimmaa  ddii  aacccceettttaarree  ««ll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee»»,,  hhaa  

ssaallddaattoo  qquuaannttoo  ddoovveevvaa  aall  QQuuaarrttiieerree  ddii  aaffffiittttoo  aarrrreettrraattoo  ppeerr  llaa  ssoossttaa  nneell  

««vveecccchhiioo»»  ccaammppoo..  AAttttoorrnnoo  aallllee  ccaasseettttee  èè  ssttaattoo  sstteessoo  ll''aassffaallttoo::  ee  ssuullll''aassffaallttoo  llaa  

ccoommuunniittàà  ddii  BBrruunnaa,,  LLuuiiggii,,  NNaattaalliinnaa,,  SSaammuueell......,,  ssppoosstteerràà  llee  ssuuee  rroouulloottttee,,  ii  ssuuooii  

ccaammppeerr  ee  ccaassee  mmoobbiillii  cchhee  ppeerr  uunn  aannnnoo,,  qquuaannttoo  ssoonnoo  dduurraattii  ii  llaavvoorrii,,  hhaa  

ssiisstteemmaattoo,,  ssttrreettttoo  ee  ccoonncceennttrraattoo  ssuuii  tteerrrreennii  aattttiigguuii..  CC''èè  aanncchhee  llaa  cchhiieessaa::  llaa  

ccoommuunniittàà  oossppiittaa  uunn  ppaassttoorree  eevvaannggeelliiccoo,,  ee  ccoonnttaa  uunn  ddiissccrreettoo  ggrruuppppoo  ddii  ffeeddeellii..  

PPoottrràà  ffuunnggeerree  aanncchhee  ddaa  ssaallaa  ppeerr  rriiuunniioonnii  oo  aasssseemmbblleeee..  

                        BBrruunneellllaa  TToorrrreessiinn    

                            

rreeppuubbbblliiccaaeesspprreessssoo..iitt  
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1100  sseetttteemmbbrree  22000088  

VVEERROONNAA,,  CCAARRAABBIINNIIEERRII  MMAASSSSAACCRRAANNOO  FFAAMMIIGGLLIIAA  DDII  OORRIIGGIINNEE  

RROOMM  

SSii  eerraannoo  ffeerrmmaattii  ffuuoorrii  ddeell  ppaaeessee,,  vviicciinnoo  VVeerroonnaa,,  ssoolloo  ppeerr  mmaannggiiaarree..  

SSoonnoo  ssttaattii  ppiicccchhiiaattii,,  sseeqquueessttrraattii  ee  ttoorrttuurraattii  ddaaii  ccaarraabbiinniieerrii  ppeerr  oorree..  LLaa  

lloorroo  tteessttiimmoonniiaannzzaa::    

VVeenneerrddìì  55  sseetttteemmbbrree  22000088,,  oorree  1122..  TTrree  ffaammiigglliiee  ppaarrcchheeggggiiaannoo  llee  rroouulloottttee  nneell  

ppiiaazzzzaallee  ddeellllee  ggiioossttrree  aa  BBuussssoolleennggoo  [[VVeerroonnaa]]..  LLee  ffaammiigglliiee  ssoonnoo  ffoorrmmaattee  ddaa  

AAnnggeelloo  ee  SSoonniiaa  CCaammppooss  ccoonn  ii  lloorroo  cciinnqquuee  ffiiggllii  [[qquuaattttrroo  mmiinnoorreennnnii]],,  ddaall  

ffiigglliioo  mmaaggggiioorreennnnee  ddeellllaa  ccooppppiiaa  ccoonn  llaa  mmoogglliiee  ee  aallttrrii  dduuee  mmiinnoorrii,,  iinnffiinnee  ddaall  

ccooggnnaattoo  CCrriissttiiaann  UUddoorriicchh  ccoonn  llaa  ssuuaa  ccoommppaaggnnaa  ee  ii  lloorroo  ttrree  bbaammbbiinnii..  TTrraa  llee  

rroouulloottttee  ppaarrcchheeggggiiaattee  cc‟‟èè  ggiiàà  qquueellllaa  ddii  DDeenniiss  RRoosssseettttoo,,  uunn  lloorroo  aammiiccoo..  SSoonnoo  

ttuuttttii  cciittttaaddiinnii  iittaalliiaannii  ddii  oorriiggiinnee  RRoomm..    

QQuueelllloo  cchhee  aaccccaaddee  ddooppoo  lloo  rraaccccoonnttaa  CCrriissttiiaann,,  cchhee  hhaa  ttrreennttoottttoo  aannnnii  eedd  èè  nnaattoo  

aa  SSaann  GGiioovvaannnnii  VVaallddaarrnnoo  [[AArreezzzzoo]]..  CCrriissttiiaann  vviivvee  aa  BBuussttoo  AArrssiizziioo  [[VVaarreessee]]  

eedd  èè  uunn  pprreeddiiccaattoorree  eevvaannggeelliissttaa  ttrraa  llee  ccoommuunniittàà  RRoomm  ee  ssiinnttee  ddeellllaa  LLoommbbaarrddiiaa..  

AAbbbbiiaammoo  ppaarrllaattoo  aall  tteelleeffoonnoo  ccoonn  lluuii  ggrraazziiee  aallll‟‟aaiiuuttoo  ddii  SSeerrggiioo  SSuuffffeerr  

ddeellll‟‟aassssoocciiaazziioonnee  NNeevvoo  GGiippeenn  [[NNuuoovvaa  vviittaa]]  ddii  BBrreesscciiaa,,  cchhee  aaddeerriissccee  aallllaa  rreettee  
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nnaazziioonnaallee  ««FFeeddeerraazziioonnee  RRoomm  ee  SSiinnttii  iinnssiieemmee»»..  ««SSttaavvaammoo  pprreeppaarraannddoo  iill  

pprraannzzoo,,  eedd  èè  aarrrriivvaattaa  uunnaa  ppaattttuugglliiaa  ddii  vviiggiillii  uurrbbaannii  ––  rraaccccoonnttaa  CCrriissttiiaann  ––  ppeerr  

ddiirrccii  ddii  ssggoommbbeerraarree  eennttrroo  uunn  ppaaiioo  ddii  oorree..  AAbbbbiiaammoo  rriissppoossttoo  cchhee  aavvrreemmmmoo  

mmaannggiiaattoo  ee  cchhee  ssaarreemmmmoo  ssuubbiittoo  rriippaarrttiittii..  DDooppoo  aallccuunnii  mmiinnuuttii  aarrrriivvaannoo  dduuee  

ccaarraabbiinniieerrii..  CCii  ddiiccoonnoo  ddii  ssggoommbbeerraarree  ssuubbiittoo..  MMiioo  ccooggnnaattoo  cchhiieeddee  ssee  qquueellllaa  

eerraa  uunnaa  mmiinnaacccciiaa..  PPooii  ccoommiinncciiaannoo  aa  ppiicccchhiiaarrccii,,  mmiinnoorreennnnii  ccoommpprreessii»»..  

LLaa  vvooccee  ssii  iinnccrriinnaa  ppeerr  ll‟‟eemmoozziioonnee::  ««HHaannnnoo  ssuubbiittoo  tteennttaattoo  ddii  aammmmaanneettttaarree  

AAnnggeelloo  ––  pprroosseegguuee  CCrriissttiiaann  ––  MMiiaa  ssoorreellllaa,,  ssccoonnvvoollttaa,,  hhaa  ccoommiinncciiaattoo  aa  

cchhiieeddeerree  aaiiuuttoo  uurrllaannddoo  „„nnoonn  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  nnuullllaa‟‟..  IIll  ccaarraabbiinniieerree  ppiiùù  bbaassssoo  hhaa  

ccoommiinncciiaattoo  aalllloorraa  aa  ppiicccchhiiaarree  iinn  tteessttaa  mmiiaa  ssoorreellllaa  ccoonn  ppuuggnnii  ee  ccaallccii  ffiinnoo  aa  

ffaarrllaa  ssaanngguuiinnaarree..  II  bbaammbbiinnii  ssii  ssoonnoo  mmeessssii  aa  ppiiaannggeerree..  ÈÈ  iinntteerrvveennuuttoo  ppeerr  

ddiiffeennddeerrccii  aanncchhee  DDeenniiss..  „„SSttaaii  zziittttaa  ppuuttttaannaa‟‟,,  hhaa  uurrllaattoo  ppiiùù  vvoollttee  uunnoo  ddeeii  

ccaarraabbiinniieerrii  aa  mmiiaa  ffiigglliiaa  ddii  nnoovvee  aannnnii..  EE  mmeennttrree  ddiicceevvaannoo  aa  mmee  ddii  ffaarrllaa  

ssttaarree  zziittttaa  „„aallttrriimmeennttii  ll‟‟aammmmaazzzziiaammoo  ddii  bboottttee‟‟  mmii  hhaannnnoo  rriieemmppiittoo  ddii  

ccaallccii..  AA  MMaarrccoo,,  iill  ffiigglliioo  ddii  nnoovvee  aannnnii  ddii  mmiiaa  ssoorreellllaa,,  hhaannnnoo  ssppeezzzzaattoo  ttrree  

ddeennttii……  SSuubbiittoo  ddooppoo  ssoonnoo  aarrrriivvaattee  aallttrree  ppaattttuugglliiee::  ttrraa  lloorroo  uunn  uuoommoo  iinn  

bboorrgghheessee,,  aallttoo  cciirrccaa  uunn  mmeettrroo  ee  sseettttaannttaa,,  ccaallvvoo::  lloo  cchhiiaammaavvaannoo  mmaarreesscciiaalllloo..  

SSoonnoo  rriiuusscciittoo  aa  pprreennddeerree  iill  mmiioo  tteelleeffoonnoo,,  rriiccoorrddoo  bbeennee  ll‟‟oorraa,,  llee  1144,,0055,,  ee  hhoo  

cchhiiaammaattoo  iill  111133  cchhiieeddeennddoo  ddiissppeerraattoo  aallll‟‟ooppeerraattoorree  ddii  aaiiuuttaarrccii  ppeerrcchhéé  aallccuunnii  

ccaarraabbiinniieerrii  ccii  ssttaavvaannoo  ppiicccchhiiaannddoo..  CCoonn  vviioolleennzzaa  mmii  hhaannnnoo  ssttrraappppaattoo  iill  

tteelleeffoonnoo  ee  lloo  hhaannnnoo  ssppaaccccaattoo..  AAnnggeelloo  èè  rriiuusscciittoo  aa  ssccaappppaarree..  ÈÈ  ssttaattoo  ffeerrmmaattoo  ee  

aarrrreessttaattoo,,  pprriimmaa  cchhee  rriiuusscciissssee  aadd  aarrrriivvaarree  iinn  qquueessttuurraa..  IIoo  ee  llaa  mmiiaa  ccoommppaaggnnaa,,  

iinnssiieemmee  aa  mmiiaa  ssoorreellllaa,,  AAnnggeelloo  ee  dduuee  ddeeii  lloorroo  ffiiggllii,,  ddii  sseeddiiccii  ee  ddiicciiaasssseettttee  aannnnii,,  

ssiiaammoo  ssttaattii  ppoorrttaattii  nneellllaa  ccaasseerrmmaa  ddii  BBuussssoolleennggoo  ddeeii  ccaarraabbiinniieerrii»»..  ««AAppppeennaa  

ssiiaammoo  eennttrraattii,,  eerraannoo  cciirrccaa  llee  dduuee  ––  ddiiccee  CCrriissttiiaann  ––  hhaannnnoo  cchhiiuussoo  llee  ppoorrttee  ee  

llee  ffiinneessttrree..  CCii  hhaannnnoo  aammmmaanneettttaattii  ee  ffaattttii  ssddrraaiiaarree  ppeerr  tteerrrraa..  OOllttrree  aaii  

ccaallccii  ee  ii  ppuuggnnii,,  hhaannnnoo  ccoommiinncciiaattoo  aa  uussaarree  iill  mmaannggaanneelllloo,,  aanncchhee  ssuull  

vvoollttoo……  MMiiaa  ssoorreellllaa  ee  ii  rraaggaazzzzii  ppeerrddeevvaannoo  mmoollttoo  ssaanngguuee..  UUnnoo  ddeeii  

ccaarraabbiinniieerrii  hhaa  uurrllaattoo  aallllaa  mmiiaa  ccoommppaaggnnaa::  „„MMeettttiittii  iinn  ggiinnoocccchhiioo  ee  ppuulliissccii  

qquueell  ssaanngguuee  bbaassttaarrddoo‟‟..  HHoo  iimmpplloorraattoo  cchhee  ssii  ffeerrmmaasssseerroo,,  ddiicceevvoo  cchhee  ssoonnoo  

uunn  pprreeddiiccaattoorree  eevvaannggeelliissttaa,,  mmii  hhaannnnoo  ccoollppiittoo  ccoonn  iill  mmaannggaanneelllloo  

iinnccrriinnaannddoommii  uunnaa  ccoossttoollaa  ee  hhaannnnoo  uurrllaattoo  aallllaa  mmiiaa  ccoommppaaggnnaa  „„DDeevvii  ddiirree,,  

iioo  ssoonnoo  uunnaa  ppuuttttaannaa‟‟,,  ccoossaa  cchhee  lleeii,,  ppiiaannggeennddoo,,  hhaa  ffaattttoo  ppiiùù  vvoollttee»»..  

CCoonnttiinnuuaa  iill  rraaccccoonnttoo  GGiioorrggiioo,,  cchhee  hhaa  ddiicciiaasssseettttee  aannnnii  eedd  èè  uunnoo  ddeeii  ffiiggllii  ddii  

AAnnggeelloo::  ««UUnn  ccaarraabbiinniieerree  hhaa  iimmmmoobbiilliizzzzaattoo  mmee  ee  mmiioo  ffrraatteelllloo  MMiicchheellee,,  sseeddiiccii  

aannnnii..  HHaannnnoo  ppoorrttaattoo  uunnaa  bbaacciinneellllaa  ggrraannddee,,  ccoonn  cciinnqquuee--sseeii  lliittrrii  ddii  aaccqquuaa..  

OOggnnii  ddiieeccii  mmiinnuuttii,,  ppeerr  aallmmeennoo  uunn‟‟oorraa,,  ccii  hhaannnnoo  iimmmmeerrssoo  
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ccoommpplleettaammeennttee  llaa  tteessttaa  nneell  sseecccchhiioo  ppeerr  qquuiinnddiiccii  sseeccoonnddii..  UUnnoo  ddeeii  

ccaarraabbiinniieerree  iinn  bboorrgghheessee  hhaa  ffiillmmaattoo  llaa  sscceennaa  ccoonn  iill  tteelleeffoonniinnoo..  PPooii  uunn  

aallttrroo  ssii  èè  ddeennuuddaattoo  ee  hhaa  ddeettttoo  „„ffaammmmii  uunn  bboocccchhiinnoo‟‟»»..  AAllllee  1199  cciirrccaa,,  ddooppoo  

cciinnqquuee  oorree,,  ffiinniissccee  ll‟‟iinnccuubboo  ee  ttuuttttii  vveennggoonnoo  rriillaasscciiaattii,,  ttrraannnnee  AAnnggeelloo  ee  SSoonniiaa  

CCaammppooss  ee  DDeenniiss  RRoosssseettttoo,,  aaccccuussaattii  ddii  rreessiisstteennzzaa  aa  ppuubbbblliiccoo  uuffffiicciiaallee..  

GGiioorrggiioo  ee  MMiicchheellee,,  pprriimmaa  ddii  eesssseerree  rriillaasscciiaattii,,  ssoonnoo  ttrraassffeerriittii  aallllaa  ccaasseerrmmaa  ddii  

PPeesscchhiieerraa  ddeell  GGaarrddaa  ppeerr  rriillaasscciiaarree  llee  iimmpprroonnttee..  CCrriissttiiaann  ccoonn  llaa  ccoommppaaggnnaa  

ee  ii  rraaggaazzzzii  vvaannnnoo  aa  ffaarrssii  mmeeddiiccaarree  aallll‟‟oossppeeddaallee  ddii  DDeesseennzzaannoo  [[BBrreesscciiaa]]..  

SSaabbaattoo  mmaattttiinnaa  llaa  pprriimmaa  uuddiieennzzaa  ppeerr  ddiirreettttiissssiimmaa  ccoonnttrroo  ii  ttrree  ««aaccccuussaattii»»,,  cchhee  

aavveevvaannoo  eevviiddeennttii  ddiiffffiiccoollttàà  aa  ccaammmmiinnaarree  ppeerr  llee  vviioolleennzzee..  ««CCoonn  mmoollttii  

ffaammiilliiaarrii  ee  aammiiccii  ssiiaammoo  aannddaattii  aall  ttrriibbuunnaallee  ddii  VVeerroonnaa  ––  ddiiccee  aannccoorraa  CCrriissttiiaann  

––  LL‟‟aavvvvooccaattoo  ccii  hhaa  ddeettttoo  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  rreessttaarree  nneell  ccaarrcceerree  ddii  VVeerroonnaa  ppeerr  ttrree  

aannnnii»»..  NNeell  ffiinnee  sseettttiimmaannaa  llaa  nnoottiizziiaa  aappppaarree  ssuu  aallccuunnii  ssiittii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  

SSuuccaarrddRRoomm..bbllooggssppoott..ccoomm..  LLaa  ssttaammppaa  nnaazziioonnaallee  ee  llooccaallee  nnoonn  ssccrriivvee  nnuullllaa,,  

ssaallvvoo  ll‟‟AArreennaa  ddii  VVeerroonnaa..  LLaa  CCaammeerraa  ddeell  llaavvoorroo  ddii  BBrreesscciiaa  ee  qquueellllaa  ddii  

VVeerroonnaa,,  hhaannnnoo  mmeessssoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  aallccuunnii  aavvvvooccaattii  ppeerr  ssoosstteenneerree  iill  llaavvoorroo  

ddii  NNeevvoo  GGiippeenn..      

                                                                                                                                                                  DDaa  CCaarrttaa,,  sseetttteemmbbrree  22000088  

                                        GGiiaannlluuccaa  CCaarrmmoossiinnoo      
  

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  TTRRAATTTTEE  DDAA  RRoommSSiinnttii@@PPoolliittiiccaa::  

  

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  AA  RROOMMAA  88  GGIIUUGGNNOO  22000088::  EE''  ssttaattaa  llaa  pprriimmaa  

mmaanniiffeessttaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  ggeenneerree,,  ddoovvee  ggllii  ""zziinnggaarrii""  hhaannnnoo  cchhiieessttoo  

ll''uugguuaagglliiaannzzaa  ddii  ddiirriittttii,,  hhaannnnoo  cchhiieessttoo  ddii  ppootteerr  vviivveerree  llaa  lloorroo  vviittaa  ee  

rriibbaaddiittoo  ii  vvaalloorrii  ddeellllaa  lleeggaalliittàà  ee  ddeellllaa  ttoolllleerraannzzaa..  MMoollttee  llee  aaddeessiioonnii  ((FFuurriioo  

CCoolloommbboo,,  RRiittaannnnaa  AArrmmeennii,,  GGiiaannaannttoonniioo  SStteellllaa,,  AAllbbeerrttoo  AAssoorr  RRoossaa,,  CCaarrlloo  

RReevveellllii,,  MMaarrccoo  FFeerrrraannddoo  ee  aallccuunnii  ppaarrllaammeennttaarrii  eeuurrooppeeii))..  SSuull  ppaallccoo,,  AAlleexxiiaann  

SSaannttiinnoo  SSppiinneellllii  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  ccoommee  ""iill  mmooddeelllloo  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ffiinnoo  aadd  oorraa  

ppeerrsseegguuiittoo  èè  ssttaattoo  uunn  ssoossttaannzziiaallee  ffaalllliimmeennttoo""..  LLaa  ssttrraaddaa  ddaa  iimmbbooccccaarree  ppeerrcchhéé  

llee  ppooppoollaazziioonnii  RRoomm  ee  SSiinnttii  ppoossssaannoo  iinntteeggrraarrssii  rreeaallmmeennttee  ccoonn  iill  ppooppoolloo  

iittaalliiaannoo,,  ddii  ccuuii  ssii  sseennttoonnoo  ppaarrttee,,  èè  qquueellllaa  ggiiàà  ssppeerriimmeennttaattaa  iinn  SSppaaggnnaa..  ""LLìì  --  hhaa  

pprreecciissaattoo  SSppiinneellllii  --  llaa  ccuullttuurraa  ggiittaannaa  èè  ddiivveennttaattaa  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeellllaa  

SSppaaggnnaa  eedd  ooggggii  mmoollttii  eessppoonneennttii  ddeellllaa  ccllaassssee  ddiirriiggeennttee  pprroovviieennee  ddaa  qquueellllaa  

ccuullttuurraa""..  SSuullllaa  sstteessssaa  lluunngghheezzzzaa  dd''oonnddaa  aallccuunnii  eessppoonneennttii  ddeeii  ""ccaammppii""  RRoomm  

pprreesseennttii..  ""CCii  sseennttiiaammoo  cciittttaaddiinnii  iittaalliiaannii  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  --  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  uunnaa  

ddii  eessssii  --  SSppeessssoo  iill  nnoossttrroo  pprriinncciippaallee  ddeessiiddeerriioo  èè  sseemmpplliicceemmeennttee  aavveerree  uunn  
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ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà..  MMaa  èè  mmoollttoo  ddiiffffiicciillee  ootttteenneerrlloo""..  UUnn  ccoonncceerrttoo  ffiinnaallee  hhaa  

cchhiiuussoo  llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee..  

  

  

0088  ggiiuuggnnoo    

MMIILLAANNOO,,  SSCCHHEEDDAATTUURRAA..  AAllllee  55..3300  ddii  ooggggii    llaa  ppoolliizziiaa  hhaa  sscchheeddaattoo  ee  

ffoottooggrraaffaattoo  llaa  ffaammiigglliiaa  BBeezzzzeecccchhii,,  nneell  lloorroo  ccaammppoo  rreeggoollaarree  ddii  MMiillaannoo--

RRooggoorreeddoo..  ttuuttttii  cciittttaaddiinnii  iittaalliiaannii  iill  ppaaddrree  ssccaammppaattoo  aaii  ccaammppii  ddii  sstteerrmmiinniioo,,  iill  

ffiigglliioo  mmeeddaagglliiaa  dd''oorroo  aall  vvaalloorr  cciivviillee..  QQuueessttoo  aattttoo  ssii  ccoollllooccaa  iinn  uunn‟‟aallttrraa  ppaaggiinnaa  

ddeellllaa  ssttoorriiaa,,  uunnaa  ppaaggiinnaa  cchhee  ccrreeddeevvaammoo  cchhiiuussaa  ppeerr  sseemmpprree..    

LLaa  sscchheeddaattuurraa  ssuu  bbaassee  eettnniiccaa  ddii  cciittttaaddiinnii  iittaalliiaannii  ccoonn  uunnaa  ssttoorriiaa  ccoommee  qquueellllaa  

ddeeii  BBeezzzzeecccchhii  ssuuppeerraa  llee  nnoossttrree  ppeeggggiioorrii  pprreevviissiioonnii  iinn  uunn  ccrreesscceennddoo  ddii  aattttii  ddii  

vviioolleennzzaa  xxeennooffoobbaa  ee  rraazzzziissttaa::  vviioollaattaa  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee,,  vviioollaattii  ii    ddiirriittttii  ddeellllaa  

ppeerrssoonnaa  ccoonn  mmooddaalliittàà  aarrrrooggaannttii  ee  vviillii..    

  

  

0088  ggiiuuggnnoo      

DDOONNNNAA  RROOMM  IINNCCIINNTTAA  PPRREESSAA  AA  CCAALLCCII  MMEENNTTRREE  CCHHIIEEDDEE  

LL''EELLEEMMOOSSIINNAA    

RRoommaa,,  88  ggiiuu..  --  ((AAddnnkkrroonnooss))  --  UUnnaa  ggiioovvaannee  RRoomm  ddii  1166  aannnnii,,  iinncciinnttaa  ddii  66  

mmeessii,,  èè  ssttaattaa  aaggggrreeddiittaa  ee  pprreessaa  aa  ccaallccii  ddaa  uunn  iittaalliiaannoo  iinn  vviiaa  RRiimmiinnii,,  aa  

PPeessaarroo..  AA  ddeennuunncciiaarrlloo  iill  GGrruuppppoo  EEvveerryyOOnnee  cchhee  ooggggii  hhaa  ppaarrllaattoo  

ddeellll''aaccccaadduuttoo  nneellll''aammbbiittoo  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  aa  ffaavvoorree  ddeeii  nnoommaaddii  ssvvoollttaassii  

aa  RRoommaa..  

SSeeccoonnddoo  ggllii  aattttiivviissttii  ddii  EEvveerryyOOnnee  ll''aallttrroo  iieerrii  sseerraa  llaa  rraaggaazzzzaa,,  cchhee  vviivvee  aa  

PPeessaarroo,,  ssttaavvaa  cchhiieeddeennddoo  ll''eelleemmoossiinnaa  lluunnggoo  llaa  ssttrraaddaa  aallllaa  ggeennttee  sseedduuttaa  aaii  

ttaavvoolliinnii  ddeeii  bbaarr  qquuaannddoo  uunn  iittaalliiaannoo,,  ddii  cciirrccaa  4400  aannnnii,,  aavvrreebbbbee  iinniizziiaattoo  aa  

iinnssuullttaarrllaa..  ""VVaatttteennee,,  nnoonn  ttii  vvoogglliiaammoo  qquuii"",,  aavvrreebbbbee  ddeettttoo  ll''uuoommoo  ppeerr  

ppooii  pprreennddeerrllaa  aa  ccaallccii  ddiieettrroo  llaa  sscchhiieennaa..  LLaa  RRoomm  iimmppaauurriittaa  èè  ppooii  ttoorrnnaattaa  

aa  ccaassaa  mmaa  iieerrii,,  iinnssiieemmee  aall  mmaarriittoo,,  ssii  èè  rriivvoollttaa  aaii  mmeemmbbrrii  ddii  EEvveerryyOOnnee  

cchhee  ll''hhaannnnoo  aaccccoommppaaggnnaattaa  aallll''oossppeeddaallee  SSaann  SSaallvvaattoorree  ddii  PPeessaarroo..  

SSeeccoonnddoo  qquuaannttoo  rriiffeerriissccee  EEvveerryyOOnnee,,  aallllaa  rraaggaazzzzaa  iinn  ssttaattoo  ddii  cchhoocc  ssoonnoo  

ssttaattee  rriissccoonnttrraattee  ggrroossssee  eecccchhiimmoossii  gguuaarriibbiillii  iinn  ddiieeccii  ggiioorrnnii  mmaa  nnoonn  cc''èè  

ssttaattaa  nneessssuunnaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ppeerr  iill  bbaammbbiinnoo  cchhee  aassppeettttaa..    

  

0088  ggiiuuggnnoo    

LLEEGGGGII  SSPPEECCIIAALLII  EE  FFAASSCCIISSTTEE    

AA  PPiieettrroo  MMaassssaarroottttoo,,  aavvvvooccaattoo  ee  pprreessiiddeennttee  ddeell  NNaaggaa,,  ssttoorriiccaa  aassssoocciiaazziioonnee  

cchhee  aa  MMiillaannoo  ssii  ooccccuuppaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ddeeii  ddiirriittttii  ddeeii  mmiiggrraannttii,,  èè  ttoorrnnaattaa  llaa  
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vvoogglliiaa  ddii  ffaarree  ppoolliittiiccaa,,  ffuuoorrii  ddaaii  ppaarrttiittii,,  cceerrccaannddoo  ssppoonnddee  nnoonn  iissttiittuuzziioonnaallii  ppeerr  

ttoorrnnaarree  aa  ffaarr  cciirrccoollaarree  uunn  ppoo''  ddii  rraazziioonnaalliittàà..  

UUnn  ttrriibbuunnaallee  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  hhaa  aapppplliiccaattoo  ll''aaggggrraavvaannttee  ddii  

ccllaannddeessttiinniittàà..  CChhee  nnee  ppeennssii??  

LL''aaggggrraavvaannttee  ssppeecciiffiiccaa  èè  ddeell  ttuuttttoo  eessttrraanneeaa  aallllaa  ffoorrmmaa  rreeaattoo..  EE''  ooggggeettttiivvaa,,  

cciiooèè  sseennzzaa  ccoollppaa  nnéé  ddoolloo::  nnoonn  iinnddiiccaa  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  ddeelliinnqquueerree..  QQuuiinnddii  

pprreesseennttaa  rriilleevvaannttii  pprrooffiillii  ddii  iinnccoossttiittuuzziioonnaalliittàà,,  iinnssoommmmaa  èè  uunnaa  uulltteerriioorree  

ddiissccrriimmiinnaazziioonnee,,  ll''eennnneessiimmoo  ttaasssseelllloo  ddeellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ddiirriittttoo  sseeppaarraattoo  

ee  ddeeddiiccaattoo  aaggllii  ssttrraanniieerrii..  IInn  ppaarrttee  èè  ggiiàà  ccoossìì::  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssuuii  ttrraatttteenniimmeennttii  

nneeii  CCpptt  èè  ggiiàà  ssppeecciiaallee,,  ppeerrcchhéé  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  lliimmiittaazziioonnee  ddeellllaa  lliibbeerrttàà  nnoonn  ssii  

aapppplliiccaa  aaggllii  iittaalliiaannii..  

  

0077  ggiiuuggnnoo  22000088    

RROOMM  EE  SSIINNTTII::  IIEERRII  CCOOMMEE  OOGGGGII,,  EE  DDOOMMAANNII??    

QQuuaannttoo  aaccccaaddee  ooggggii  aa  RRoomm  ee  SSiinnttii  iinn  IIttaalliiaa  èè  mmoollttoo  ggrraavvee,,  ppeerr  ddiivveerrssee  

rraaggiioonnii  ee  ppeerr  ddiivveerrssiiffiiccaattee  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  ii  ffaattttii  iinn  ssee  sstteessssii,,  mmaa  

ppeerrcchhéé  ssoonnoo  llaa  ffoottooccooppiiaa  ddeell  ppaassssaattoo..    

CChhii  ccoonnoossccee  llaa  ssttoorriiaa  ddeellllee  nnoossttrree  mmiinnoorraannzzee  èè  ccoonnssaappeevvoollee  cchhee  ooggggii  nnoonn  cc‟‟èè  

nnuullllaa  ddii  nnuuoovvoo  rriissppeettttoo  aall  ppaassssaattoo  ppeerr  llee  vviioolleennzzee  ee  llee  vviioollaazziioonnii  ddeellllee  nnoorrmmee  

ee  ddeeii  pprriinncciippii  cchhee  RRoomm  ee  SSiinnttii  ssuubbiissccoonnoo;;  iinn  aallttrrii  tteemmppii  eedd  iinn  aallttrrii  ccoonntteessttii  

ppoolliittiiccii  ssii  ssoonnoo  vveerriiffiiccaattii  iiddeennttiiccii  ssoopprruussii,,  ssiimmiillii  ppeerrsseeccuuzziioonnii  eedd  aanncchhee  iill  

tteennttaattiivvoo  ddii  sstteerrmmiinnaarree  ttuuttttaa  llaa  ppooppoollaazziioonnee  RRoomm  ee  SSiinnttaa..    

  

0066  ggiiuuggnnoo  22000088    

IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEELL  PPRREESS..  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPRROOVV..  DDII  MMIILLAANNOO..  

PPuubbbblliicchhiiaammoo  uunn  iinntteerreessssaannttee  iinntteerrvveennttoo  ddii  FFiilliippppoo  PPeennaattii  pprroonnuunncciiaattoo  ooggggii  

ddaavvaannttii  aall  CCoonnssiigglliioo  pprroovviinncciiaallee  ddii  MMiillaannoo..  IIll  ddiissccoorrssoo  cchhee  vvii  pprrooppoonniiaammoo  

aaffffrroonnttaa  iill  tteemmaa  ddeellll‟‟eemmeerrggeennzzaa  RRoomm,,  ccoonn  uunn‟‟aannaalliissii  ttaannttoo  mmooddeerrnnaa  qquuaannttoo  

ddii  cchhiiaarroo  ssttaammppoo  rriiffoorrmmiissttaa,,  ccoonniiuuggaannddoo  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssoolliiddaarriieettàà  nneellll‟‟oottttiiccaa  

ddeellllaa  lleeggaalliittàà  ddeemmooccrraattiiccaa::  ““LL’’uusscciittaa  ddaallll’’eemmeerrggeennzzaa  nnoonn  èè  llaa  

rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  aaccccaammppaammeennttii  aabbuussiivvii  --  aaffffeerrmmaa  FFiilliippppoo  PPeennaattii  nneell  

ssuuoo  iinntteerrvveennttoo  iinn  CCoonnssiigglliioo  --  cchhee  ddiivveennttaannoo  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  ppeerr  

mmiigglliiaaiiaa  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  vviivvoonnoo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  iinnaacccceettttaabbiillii  ee  ssoocciiaallmmeennttee  

ppeerriiccoolloossee..  CCii  vvoogglliioonnoo  ssiisstteemmaazziioonnii  ttrraannssiittoorriiee  ppeerr  bbrreevvii  ppeerriiooddii  ppeerr  ii  vveerrii  

nnoommaaddii,,  ee  aaiiuuttii  ppeerr  cchhii  aattttrraavveerrssoo  iill  llaavvoorroo,,  vvuuoollee  rreeaalliizzzzaarree  

ll’’aauuttoossuuffffiicciieennzzaa  ee  ll’’eemmaanncciippaazziioonnee””..  
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0066  ggiiuuggnnoo      

RROOMMAA  SSEEGGUUEE  MMIILLAANNOO..  ““UUnnaa  iinniizziiaattiivvaa  iimmpprroovvvviissaa  mmaaii  pprreeaannnnuunncciiaattaa  

ddaa  nneessssuunnoo,,  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  bblliittzz  cchhee  vviieennee  eesseegguuiittoo  sseennzzaa  cchhee  nneessssuunnoo  

aabbbbiiaa  ccoommuunniiccaattoo  uunnaa  eevveennttuuaallee  ddeessttiinnaazziioonnee  aalltteerrnnaattiivvaa  oo  pprroovvvviissoorriiaa””..  

CCoossii  ii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeell  ““CCoonnssoorrzziioo  CCiittttàà  ddeellll‟‟AAllttrraa  EEccoonnoommiiaa””  cchhee  

rraaccccoogglliiee  oollttrree  4400  oorrggaanniizzzzaazziioonnii,,  ccoommmmeennttaannoo  lloo  ssggoommbbeerroo  ddeell  ccaammppoo  

nnoommaaddii  ddii  TTeessttaacccciioo..  ““SSeeggnnaallii  cchhiiaarrii  aadd  iinnddiiccaarree  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  vvoolleerr  ggeessttiirree  

ee  rriissoollvveerree  iill  pprroobblleemmaa  aattttrraavveerrssoo  aattttii  ffoorrttii  sseennzzaa  nneessssuunn  ttiippoo  ddii  ddiiaallooggoo  ee  

dduurraannttee  ii  qquuaallii  aavvvveennggoonnoo  vviioollaazziioonnii  ddii  ddiirriittttii  eelleemmeennttaarrii  ccoommee  qquueelllloo  

aallll’’aaccqquuaa,,  cchhee  iill  CCoonnssoorrzziioo  ddeennuunncciiaa  ccoonn  ffoorrzzaa,,  llaa  ccuuii  ffoorrnniittuurraa  ee’’  ssttaattaa  

ssoossppeessaa  nneellllee  ffoonnttaanneellllee  ddeellllaa  rriissttrreettttaa  zzoonnaa””..  

  

0066  ggiiuuggnnoo      

AALL  VVIIAA  LLAA  VVEERRGGOOGGNNOOSSAA  SSCCHHEEDDAATTUURRAA  DDEEII  RROOMM  IITTAALLIIAANNII  AA  

MMIILLAANNOO  IInnttoorrnnoo  aallllee  55  ddii  qquueessttaa  mmaattttiinnaa  uunnaa  cciinnqquuaannttiinnaa  ddii  aaggeennttii  

ddeellllaa  ppoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo  ee  ddeellllee  ppoolliizziiaa  llooccaallee  ee  ddii  ccaarraabbiinniieerrii  hhaannnnoo  pprroocceedduuttoo  

aall  ccoonnttrroolllloo  ee  aallllaa  ""sscchheeddaattuurraa""  ddeellllee  cciirrccaa  3355  ppeerrssoonnee  ddii  eettnniiaa  RRoomm  ee  SSiinnttii  

cchhee  aabbiittaannoo  nneell  ccaammppoo  nnoommaaddii  ddii  vviiaa  IImmppaassttaattoo  77,,  aa  MMiillaannoo..  LL''ooppeerraazziioonnee,,  

pprrooggrraammmmaattaa  ddaall  QQuueessttoorree  ddii  MMiillaannoo  VViinncceennzzoo  IInnddoollffii,,  hhaa  pprreessoo  iill  vviiaa  ssuu  

ddiissppoossiizziioonnee  ddeell  PPrreeffeettttoo  ddii  MMiillaannoo  GGiiaann  VVaalleerriioo  LLoommbbaarrddii,,  ccoommmmiissssaarriioo  

ddeelleeggaattoo  aallll''eemmeerrggeennzzaa  RRoomm..  ""LLee  ffoorrzzee  ddeellll''oorrddiinnee  hhaannnnoo  ffoottooggrraaffaattoo  ii  

ddooccuummeennttii  dd''iiddeennttiittàà  ddii  ttuuttttii  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  ccoommuunniittàà  ((ddaattii  ppeerr  aallttrroo  

ggiiàà  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellllee  aauuttoorriittàà  ccoommuunnaallii  ee  ddeellll''aannaaggrraaffee  ddii  zzoonnaa  pprreessssoo  ccuuii  

ssoonnoo  rreeggoollaarrmmeennttee  iissccrriittttii)),,  ccoonnffiigguurraannddoo  ccoossìì  ll''iinntteerraa  ooppeerraazziioonnee  ccoommee  

uunnaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa  sscchheeddaattuurraa  ssuu  bbaassee  ''eettnniiccaa''  ddii  uunnaa  ppaarrttee  ddii  

ccoonncciittttaaddiinnii,,  iinn  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ppiiùù  eelleemmeennttaarrii  ddiirriittttii  ccoossttiittuuzziioonnaallii  ddii  

cciittttaaddiinnii  iittaalliiaannii  rreessiiddeennttii  aa  MMiillaannoo  ddaa  oollttrree  qquuaattttrroo  ddeecceennnnii""  ddeennuunncciiaa  OOppeerraa  

NNoommaaddii,,  ll''aassssoocciiaazziioonnee  cchhee  ssii  ooccccuuppaa  ddeellllaa  ttuutteellaa  ddeeii  ddiirriittttii  ddeeii  ggrruuppppii  ddii  

oorriiggiinnee  nnoommaaddee  aattttiivvaa  iinn  ttuuttttaa  IIttaalliiaa  ddaall  11996655,,  ssoottttoolliinneeaannddoo  ccoommee  

ll''ooppeerraazziioonnee  ddii  qquueessttaa  mmaattttiinnaa  ""ssiiaa  aavvvveennuuttaa  iinn  aasssseennzzaa  ddeellllaa  ssttaammppaa  ee  ddii  

oorrggaanniissmmii  aauuttoonnoommii  ddii  ccoonnttrroolllloo""..  ""CChhiieeddiiaammoo  cchhee  aall  ppiiùù  pprreessttoo  vveennggaannoo  

ddaattee  eeffffeettttiivvee  ggaarraannzziiee  ddii  ttuutteellaa  ee  rriissppeettttoo  ddeeii  ddiirriittttii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  

ssaarraannnnoo  ssoottttooppoossttee  aadd  ooppeerraazziioonnii  ddii  cceennssiimmeennttoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  cchhee  qquueessttee  

aavvvveennggaannoo  nneell  ppiieennoo  rriissppeettttoo  ddeellllee  lleeggggii  vviiggeennttii,,  aannzziicchhéé  ccoonnffiigguurraarrssii  ccoommee  

iinniizziiaattiivvee  ddiissccrriimmiinnaattoorriiee  ssuu  bbaassee  eettnniiccaa""  pprroosseegguuee  ll''aassssoocciiaazziioonnee,,  

aaggggiiuunnggeennddoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ""cchhee  aallllee  ooppeerraazziioonnii  vveennggaa  aauuttoorriizzzzaattaa  llaa  pprreesseennzzaa  

ddii  uunn  ccoommiittaattoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  iinnddiippeennddeennttee  ssuull  mmooddeelllloo  ddii  qquueellllii  pprreevviissttii  

ddaallll''OOccssee""..  ""QQuuaannttoo  ssuucccceessssoo  ssttaammaattttiinnaa  ccii  llaasscciiaa  ssbbiiggoottttiittii  ee  ssccoonncceerrttaattii::  

ssee  llaa  PPrreeffeettttuurraa  ee  iill  CCoommuunnee  vvoolleevvaannoo  ssaappeerree  cchhii  aabbiittaa  nneell  ccaammppoo  ddii  vviiaa  
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IImmppaassttaattoo,,  ppootteevvaannoo  ccoonnssuullttaarree  iill  ccoommppuutteerr  ddeellll’’aannaaggrraaffee""  aaffffeerrmmaa  iill  

ccoonnssiigglliieerree  rreeggiioonnaallee  ddeell  PPrrcc  LLuucciiaannoo  MMuuhhllbbaauueerr,,  ssoottttoolliinneeaannddoo  cchhee  ““ttrraa  llee  

ppeerrssoonnee  ""sscchheeddaattee""  ooggggii  cc''eerraa  aanncchhee  ll’’aannzziiaannoo  BBeezzzzeecccchhii  cchhee  ppoorrttaa  ccoonn  sséé  

llaa  mmeemmoorriiaa  ggrreevvee  ddeell  ssuuoo  iinntteerrnnaammeennttoo,,  ppeerrcchhéé  zziinnggaarroo,,  nneell  ccaammppoo  ddii  

ccoonncceennttrraammeennttoo  ffaasscciissttaa  ddii  TToossssiicciiaa  nneeii  pprriimmii  aannnnii  QQuuaarraannttaa  ee  qquueellllaa  

ddeelllloo  sstteerrmmiinniioo  ddii  ssuuoo  ppaaddrree,,  sseemmpprree  ppeerrcchhéé  zziinnggaarroo,,  nneell  ccaammppoo  ddii  

ccoonncceennttrraammeennttoo  nnaazziissttaa  ddii  BBiirrkkeennaauu””..  ""QQuuaannddoo  llee  iissttiittuuzziioonnii  ppuubbbblliicchhee  

pprroocceeddoonnoo  aa  sscchheeddaattuurree  ddii  mmaassssaa  ssuu  bbaassee  eettnniiccaa,,  ccoonn  mmeettooddii  ssppiiccccii  ee  

ppoolliizziieesscchhii,,  ee  ppeerrssiinnoo  aa  pprreesscciinnddeerree  ddaaii  ccoonncceettttii  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa  ee  ddii  

eegguuaagglliiaannzzaa  ddaavvaannttii  aallllaa  lleeggggee,,  aalllloorraa  ssiiaammoo  ddii  ffrroonnttee  aallll’’iinnaacccceettttaabbiillee,,  aallllaa  

rroottttuurraa  ccoonn  llaa  nnoossttrraa  CCoossttiittuuzziioonnee  ee  ccoonn  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  uunniivveerrssaallee  ddeeii  

ddiirriittttii  ddeellll’’uuoommoo""  ccoonncclluuddee  MMuuhhllbbaauueerr,,  eevviiddeennzziiaannddoo  cchhee  ""iill  ccoommmmiissssaarriioo  

LLoommbbaarrddii  hhaa  iill  pprreecciissoo  ddoovveerree  ddii  ppoorrrree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ffiinnee  aa  qquueessttee  

pprraattiicchhee  ccoonnttrraarriiee  aallll’’uummaanniittàà  ee  aalllloo  ssttaattoo  ddii  ddiirriittttoo""..  

  

0044  ggiiuuggnnoo  22000088    

DDOOPPOO  LLAA  SSPPAAGGNNAA  AANNCCHHEE  BBRRUUXXEELLLLEESS..  ""NNoonn  èè  aammmmiissssiibbiillee  cchhee  ccii  

ssiiaa  iinn  uunn  ppaaeessee  ddeellll''UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  uunnaa  lleeggggee  ssppeecciiffiiccaammeennttee  ccoonnttrroo  uunn  

ggrruuppppoo  ddii  ppeerrssoonnee,,  ii  nnoommaaddii..  SSoonnoo  ccoossee  cchhee  nnoonn  ssuucccceeddeevvaannoo  ddaaggllii  aannnnii  

''3300..  CCoonn  iill  ddeeccrreettoo  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  ggoovveerrnnoo  BBeerrlluussccoonnii  ssii  ddaannnnoo  aaii  pprreeffeettttii  

ppootteerrii  eecccceezziioonnaallii,,  eeqquuiippaarraabbiillii  aa  qquueellllii  iinn  ccaassoo  ddii  ccaattaassttrrooffee  nnaattuurraallee::  nnooii  

nnoonn  ssiiaammoo  uunnaa  ccaattaassttrrooffee""..    

QQuueessttee  llee  ppaarroollee  aammaarreeggggiiaattee  ddii  DDaavviidd  MMaarrkk,,  aattttiivviissttaa  RRoomm  ee  mmeemmbbrroo  ddeellllaa  

EEuurrooppeeaann  RRoommaa  PPoolliiccyy  CCooaalliittiioonn,,  uunnaa  ccooaalliizziioonnee  ddii  88  oonngg  ((ttrraa  ccuuii  AAmmnneessttyy,,  

OOppeenn  SSoocciieettyy  eedd  EErriioo))  cchhee  llaavvoorraa  ppeerr  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  eeuurrooppeeaa  ppeerr  iill  ppooppoolloo  

ggiittaannoo..    

CCoommee  lluuii,,  aallttrree  5500  ppeerrssoonnee  hhaannnnoo  mmaanniiffeessttaattoo  ooggggii  aa  BBrruuxxeelllleess  iinn  ffaavvoorree  ddeeii  

RRoomm,,  sscchhiieerraannddoossii  ddaavvaannttii  aallll''aammbbaasscciiaattaa  iittaalliiaannaa  pprreessssoo  ll''UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa,,  

ee  uurrllaannddoo  llaa  lloorroo  pprreeooccccuuppaazziioonnee  ppeerr  iill  ppaacccchheettttoo  ssiiccuurreezzzzaa  iittaalliiaannoo..  TTrraa  lloorroo  

ddiivveerrssii  rraapppprreesseennttaannttii  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  RRoomm  ee  aannttiirraazzzziissttee  eeuurrooppeeee  ee  ggllii  

eeuurrooddeeppuuttaattii  VViittttoorriioo  AAggnnoolleettttoo,,  VViikkttóórriiaa  MMoohhááccssii  ((RRoomm  lleeii  sstteessssaa)),,  EEllssee  DDee  

GGrrooeenn,,  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaallll''eexx  mmeemmbbrroo  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  ee  pprriimmoo  

eeuurrooddeeppuuttaattoo  RRoomm  JJuuaann  DDee  DDiiooss..    

  

0044  ggiiuuggnnoo      

IINNSSUULLTTII  EE  MMIINNAACCCCEE  AA  SSTTUUDDEENNTTII  RROOMM..  ""SSCCHHIIFFOOSSII,,  

TTOORRNNAATTEEVVEENNEE  AA  CCAASSAA""..  MMiillaannoo..  RRiinnccoorrssii  ffuuoorrii  ddaa  ssccuuoollaa  ee  

mmiinnaacccciiaattii,,  iinnssuullttaattii..  GGllii  aalluunnnnii  RRoomm  ddii  uunnaa  ssccuuoollaa  mmeeddiiaa  ddeellllaa  ppeerriiffeerriiaa  

mmiillaanneessee  ssoonnoo  ppeerrsseegguuiittaattii  ddeellllaa  lloorroo  ssccuuoollaa,,  cchhee  ssccrriivvoonnoo  aall  mmiinniissttrroo  
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ddeellll''IIssttrruuzziioonnee  MMaarriiaa  SStteellllaa  GGeellmmiinnii  ddeennuunncciiaannddoo  iill  ""cclliimmaa  ddii  

iinnttiimmiiddaazziioonnee  ee  ggllii  eeffffeettttii  ddeevvaassttaannttii  ddeeggllii  uullttiimmii  ssggoommbbeerrii,,  ddooppoo  ii  qquuaallii  

mmoollttii  rraaggaazzzzii  hhaannnnoo  aabbbbaannddoonnaattoo  llee  lleezziioonnii""..    LLaa  lleetttteerraa  aappeerrttaa  èè  ffiirrmmaattaa  

ddaall  ccoolllleeggiioo  ddoocceennttii  ddeellll''iissttiittuuttoo  ""MMaarrttiinneennggoo--AAllvvaarroo"",,  ffrreeqquueennttaattoo  ddaa  uunnaa  

ttrreennttiinnaa  ddii  rraaggaazzzzii  ddeeii  ddiivveerrssii  ccaammppii  nnoommaaddii  ddii  CChhiiaarraavvaallllee,,  zzoonnaa  ssuudd  ddeellllaa  

mmeettrrooppoollii,,  ddoovvee  eessiissttoonnoo  ddiivveerrssii  iinnsseeddiiaammeennttii  aabbuussiivvii,,  aallccuunnii  ggiiàà  ssmmaanntteellllaattii,,  

aallttrrii  iinn  aatttteessaa  ddii  eesssseerrlloo..    

  

0044  ggiiuuggnnoo      

MMEESSTTRREE,,  BBLLIITTZZ  LLEEGGHHIISSTTAA  NNEELL  CCAAMMPPOO  NNOOMMAADDII..  ««NNooii  aannddrreemmoo  

aavvaannttii»»..  LLoo  ddiiccee  iill  ssiinnddaaccoo  MMaassssiimmoo  CCaacccciiaarrii  ee  lloo  rriibbaaddiissccee  ll''aasssseessssoorree  aaii  

sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  SSaannddrroo  SSiimmiioonnaattoo..  SSoonnoo  ii  ccoommmmeennttii  aa  ccaallddoo  ddooppoo  iill  bblliittzz  ddii  

iieerrii  mmaattttiinnaa  aall  ccaammppoo  nnoommaaddii  ddii  FFaavvaarroo  VVeenneettoo..  OOrrggaanniizzzzaattaa  ddaallllaa  LLeeggaa  

NNoorrdd  llaa  pprrootteessttaa  ccoonnttrroo  iill  nnuuoovvoo  pprrooggeettttoo  ddeell  ccoommuunnee  ((cchhee  iinn  vviiaa  VVaalllleennaarrii  

ccoossttrruuiirràà  uunn  ppiiccccoolloo  vviillllaaggggiioo  ppeerr  oossppiittaarree  ii  SSiinnttii  vveenneezziiaannii))  ssii  èè  rriissoollttaa  iinn  

ttaannttee  ppaarroollee,,  iinnssuullttii  ee  qquueell  ffaarr  lleevvaa  ssuuggllii  iissttiinnttii  ppeeggggiioorrii  ccaarraatttteerriissttiiccoo  ddeell  

ppaarrttiittoo  ddii  BBoossssii..    

AAllllaa  pprrootteessttaa  hhaa  ppaarrtteecciippaattoo  aanncchhee  iill  ddeeppuuttaattoo  ddeellllaa  LLeeggaa  CCoorrrraaddoo  CCaalllleeggaarrii,,  

iinn  pprriimmaa  ffiillaa  iinn  qquueellllaa  cchhee  ddeeffiinniissccee  ««bbaattttaagglliiaa  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa»»..  PPeerr  ffoorrttuunnaa  

llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  nnoonn  hhaa  aattttrraattttoo  llee  ffoollllee  cchhee  ffoorrssee  iill  ccaarrrroocccciioo  ssppeerraavvaa..  UUnnaa  

sseessssaannttiinnaa  ddii  ppeerrssoonnee,,  ssoopprraattttuuttttoo  aattttiivviissttii  lleegghhiissttii,,  hhaa  bbllooccccaattoo  llaa  vviiaa  

dd''aacccceessssoo  aallll''aarreeaa  ddoovvee  ssoorrggeerràà  iill  vviillllaaggggiioo  ddeeii  SSiinnttii..  ““LLaa  ssppeeccuullaazziioonnee  

ppoolliittiiccaa  --  ddiiccee  ll''aasssseessssoorree  SSiimmiioonnaattoo  --  vvaa  oollttrree  ooggnnii  iimmmmaaggiinnaazziioonnee..  PPeerr  

qquueelllloo  cchhee  ccii  rriigguuaarrddaa  ssiiaammoo  ccoonnvviinnttii  ddii  ffaarree  llaa  ccoossaa  ggiiuussttaa  ee  aannddrreemmoo  

aavvaannttii””..    

  

0044  ggiiuuggnnoo    

LLAA  PPAAUURRAA  EE  IILL  RRAAZZZZIISSMMOO..  UUnn  ppiiccccoolloo  ccaalleeiiddoossccooppiioo,,  cchhee  ffaa  vveeddeerree  

ttuuttttaa  ll''iinnffaammiiaa,,  ttuuttttaa  llaa  vveerraa,,  sscchhiiffoossaa  nnaattuurraa  ddeeggllii  ««iimmpprreennddiittoorrii  ppoolliittiiccii»»  

ddeellllaa  ppaauurraa  ee  ddeell  rraazzzziissmmoo,,  ddaaii  qquuaallii,,  ssii  ssppeerraa,,  ppeerrffiinnoo  BBeerrlluussccoonnii,,  ssuuii  

ccllaannddeessttiinnii,,  ffoorrssee  ccoommiinncciiaa  aa  pprreennddeerree  llee  ddiissttaannzzee::  ttaallee  ssii  rriivveellaa  iill  bblliittzz  ddii  

iieerrii  aa  MMeessttrree  ddii  uunn  ggrruuppppoo  ddii  lleegghhiissttii  ccoonnttrroo  uunn  vviillllaaggggiioo  ppeerr  ii  SSiinnttii  ((cchhee  

vviivvoonnoo  ddaa  ttrreenntt''aannnnii  ppooccoo  lloonnttaannoo,,  iinn  uunn  iinnsseeddiiaammeennttoo  oorrmmaaii  

iinnaaddeegguuaattoo))  pprrooggeettttaattoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  VVeenneezziiaa..  DDii  ppeerr  sséé,,  iill  bblliittzz  hhaa  

rraaccccoollttoo  bbeenn  ppooccoo,,  uunnaa  vveennttiinnaa  ddii  ppeerrssoonnee..  IInn  ccoommppeennssoo,,  aa  ffaavvoorree  ddeell  

vviillllaaggggiioo,,  ssoonnoo  sscchhiieerraattee  ttuuttttee  llee  iissttiittuuzziioonnii  ddeellllaa  cciittttàà,,  aassssoocciiaazziioonnii  ee  

ggeennttee  ddii  bbuuoonnaa  vvoolloonnttàà,,  iill  PPaattrriiaarrccaa,,  llaa  CCaarriittaass,,  mmeennttrree  pprreeffeettttoo  ee  

qquueessttoorree  hhaannnnoo  ggaarraannttiittoo  cchhee  ll''iinnsseeddiiaammeennttoo  nnoonn  hhaa  mmaaii  ddaattoo  pprroobblleemmii..  
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II  116699  SSiinnttii  ssoonnoo  ttuuttttii  rreessiiddeennttii,,  ttuuttttii  rreeggoollaarrii,,  ttuuttttii  llaavvoorraannoo,,  ttuuttttii  ii  lloorroo  

bbaammbbiinnii  vvaannnnoo  aa  ssccuuoollaa..    

                                                                                                                                                                                          GGiiaannffrraannccoo  BBeettttiinn  

  

  

0044  ggiiuuggnnoo      

TTGG22  CCRROONNAACCAA  RRAAZZZZIIAALLEE..  CCii  hhaa  ccoollppiittoo,,  ddoommeenniiccaa,,  iill  TTgg22  ddeellllee  1133,,  

ppeerr  ii  lluunngghhii  sseerrvviizzii  ddeeddiiccaattii  aa  ffaattttii  ddii  ccrroonnaaccaa  nneerraa,,  ddii  qquueellllii  cchhee  ddii  ssoolliittoo  

mmeerriittaannoo  ssppaazziioo  ssoolloo  nneellllee  ppaaggiinnee  llooccaallii  ddeeii  qquuoottiiddiiaannii  oo  nneellllee  eeddiizziioonnii  

rreeggiioonnaallii  ddeeii  ttgg..  TTuuttttii  rreeaattii  mmiinnoorrii  ((uunn  tteennttaattiivvoo  ddii  ffuurrttoo  ee  uunnaa  rriissssaa  iinn  

ssttrraaddaa)),,  mmaa  vveeddeevvaannoo  ccooiinnvvoollttii  eexxttrraaccoommuunniittaarrii..  AAnnzzii,,  nnoonn  ccii  èè  ssttaattoo  

nneemmmmeennoo  ddeettttoo  ssee  ssii  ttrraattttaassssee  ddii  iittaalliiaannii,,  ddii  ssttrraanniieerrii  iirrrreeggoollaarrii  oo  ccoonn  rreeggoollaarree  

ppeerrmmeessssoo  ddii  ssooggggiioorrnnoo,,  mmaa  iinn  uunn  ccaassoo  eerraannoo  RRoomm  ee  iinn  uunn  aallttrroo  cciinneessii  cchhee  

ppaarrllaavvaannoo  ppeerrffeettttaammeennttee  ((ppeerrffiinnoo  ccoonn  iinnfflleessssiioonnii  ddiiaalleettttaallii))  llaa  nnoossttrraa  lliinngguuaa..  

PPeerrcciiòò,,  ssiiaammoo  aallllaa  ccrroonnaaccaa  rraazzzziiaallee..  LLoo  sstteessssoo  ffuurrttoo  oo  llaa  sstteessssaa  lliittee  cchhee  

nnoorrmmaallmmeennttee  nnoonn  ffaannnnoo  nnoottiizziiaa,,  ssee  ccoommmmeessssii  ddaa  iittaalliiaanniissssiimmii  RRoomm  oo  ddaa  

iittaalliiaanniissssiimmii  cciinneessii,,  vviieennee  ssppaarraattoo  ccoonn  iinnccrreeddiibbiillee  rriilliieevvoo..    

                                                                                                                                                                                  MMaarriiaa  NNoovveellllaa  OOppppoo    

  

0044  ggiiuuggnnoo      

LL''IITTAALLIIAA  EE  GGLLII  ZZIINNGGAARRII..  TTeenniiaammoo  ee  vvoogglliiaammoo  tteenneerree  ii  RRoomm  aaii  

mmaarrggiinnii,,  ee  ppeerròò  rriimmpprroovveerriiaammoo  lloorroo  ddii  eesssseerree  mmaarrggiinnaallii..  

""EE  aa  pprrooppoossiittoo  ddii  RRoomm""::  nneellll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ffaavvoolliissttiiccaa  cchhee  ii  tteelleeggiioorrnnaallii  

ddaannnnoo  aall  ssuucccceeddeerrssii  ddeellllee  nnoottiizziiee  ((ssee  ccoossìì  ppoossssoonnoo  cchhiiaammaarrssii))  nneeggllii  uullttiimmii  

ggiioorrnnii  aallmmeennoo  ttrree  vvoollttee  èè  ccaappiittaattoo  ddii  sseennttiirree  qquueessttaa  ffrraassee  uussaattaa  ppeerr  lleeggaarree  ttrraa  

lloorroo  ffaattttii  ddii  vvaarriiaa  lluuttttuuoossiittàà  ee  vviioolleennzzaa  pprriivvii,,  nneeii  ttrree  ccaassii,,  ddii  uunn  nneessssoo  

ssppeecciiffiiccoo  ccoonn  ggllii  zziinnggaarrii  ((iinn  uunn  ppaaiioo  ccoonn  rruummeennii  ee  iimmmmiiggrraattii))..  AAnncchhee  qquueessttoo  

èè  uunn  mmooddoo  mmaassccaallzzoonneessccoo  ppeerr  iissppeessssiirree  iill  ssoorrddiiddoo  zzooccccoolloo  ddii  pprreeggiiuuddiizzii  ssuu  

ccuuii  sseemmbbrraa  ppooggggiiaarree  ooggggii  iill  nnoossttrroo  ppaaeessee,,  ee  cchhee  nnoonn  ddaa  ooggggii  èè  iill  ffoonnddaacccciioo  ddaa  

ccuuii  ggeerrmmiinnaannoo  iimmpprreessee  ccrriimmiinnaallii  ddii  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ee  ppeerrsseeccuuzziioonnii..  MMaa  ooggggii  

lloo  zzooccccoolloo  sseemmbbrraa  aavveerr  rraaggggiiuunnttoo  uunnoo  ssppeessssoorree  sseennzzaa  pprreecceeddeennttii..  

                                                                                                                                                                                              TTuulllliioo  DDee  MMaauurroo  

  

2288  mmaaggggiioo  22000088  

AAMMNNEESSTTYY::  IINN  IITTAALLIIAA  CCLLIIMMAA  XXEENNOOFFOOBBOO..  NNoonn  ffaa  ssccoonnttii  AAmmnneessttyy  

IInntteerrnnaattiioonnaall..  EE  ssoopprraattttuuttttoo  nnoonn  nnee  ffaa  aallll''IIttaalliiaa..  NNeell  pprreesseennttaarree  iieerrii  iill  

RRaappppoorrttoo  22000088,,  ll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssii  èè  rriicchhiiaammaattaa  iiddeeaallmmeennttee  aaii  sseessssaanntt''aannnnii  

ddeellllaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  ddeellll''uuoommoo  ddeell  ''4488..    MMaa  PPaaoolloo  PPoobbbbiiaattii,,  

pprreessiiddeennttee  ddii  AAmmnneessttyy  IIttaalliiaa,,  hhaa  ddeettttoo  cchhee  ssee  cchhii  ll''hhaa  vveerrggaattaa  ppootteessssee  aaddeessssoo  
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lleeggggeerrnnee  ggllii  eeffffeettttii,,  rriimmaarrrreebbbbee  aassssaaii  ddeelluussoo..  SSppeecciiee  oosssseerrvvaannddoo  ccoonn  llaa  lleennttee  

ddeeii  ddiirriittttii  nneeggaattii  qquuaannttoo  aavvvviieennee  ooggggii  nneell  nnoossttrroo  ppaaeessee..    

LLaa  rreellaazziioonnee  ssuull  BBeellppaaeessee  èè  ssttaattaa  aaffffiiddaattaa  aa  DDaanniieellaa  CCaarrbboonnii::  vvooccee  ggeennttiillee  

mmaa  ssttaaffffiillaattee  sseennzzaa  aappppeelllloo,,  aa  ccoommiinncciiaarree  ddaa  uunnaa  ««lleeggiittttiimmaazziioonnee  ddeell  

lliinngguuaaggggiioo  rraazzzziissttaa»»  cchhee  hhaa  ffaattttoo  ssuubbiittoo  vveenniirree  iinn  mmeennttee  llee  ccrriittiicchhee  ddii  

MMaaddrriidd..    

  

PPEESSAARROO,,  2233  MMAAGGGGIIOO..  RRoomm,,  PPeessaarroo  sscceegglliiee  ll''iinnttoolllleerraannzzaa..  GGrruuppppoo  

EEvveerryyOOnnee::  ""SSeemmbbrraa  uunn    rriigguurrggiittoo  ddeellllee  iiddeeoollooggiiee  rraazzzziiaallii  ddeell  11993388,,  mmaa  

ssaarreebbbbee  sseemmpplliiccee    aattttuuaarree  pprrooggrraammmmii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee,,  ppeerrcchhéé  ii  RRoomm  aa  PPeessaarroo  

ssoonnoo  ppoocchhee    uunniittàà""..  DDaa  FFaannoo,,  iill  ssiinnddaaccoo  AAggaazzzzii  ttuuoonnaa::  ""DDoobbbbiiaammoo  ffaarr  

sseennttiirree  aaii    RRoomm  iill  ffiiaattoo  ssuull  ccoolllloo""..  

IIll  CCoommuunnee  ddii  PPeessaarroo  hhaa  eessppuullssoo  ffrraa  iill  2211  ee  iill    2222  mmaaggggiioo  aallccuunnii  RRoomm  

RRoommeennii,,  cciittttaaddiinnii  UUee,,  oollttrree  ii  ccoonnffiinnii  ddeellllaa    rreeggiioonnee  MMaarrcchhee,,  iimmppoonneennddoo  

lloorroo  ddii  nnoonn  ffaarree  rriittoorrnnoo  iinn  cciittttàà,,  ppeennaa    ll''iimmmmeeddiiaattaa  eessppuullssiioonnee  iinn  

RRoommaanniiaa..    

  

2211  mmaaggggiioo  22000088  

DDAALLLLAA  UUEE  DDUURRAA  CCOONNDDAANNNNAA  AA  VVIIOOLLEENNZZEE  CCOONNTTRROO  II  RROOMM    

II  RRoomm  nnoonn  ssoonnoo  ddeeii  ccrriimmiinnaallii  nnaattii  mmaa  ggrraann  ppaarrttee  ddeellllee  tteennssiioonnii  cchhee  

ssccaattuurriissccoonnoo  ddaa  qquueessttaa  ccoommuunniittàà  ssoonnoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ddoovvuuttee  aallllaa  lloorroo  

eesscclluussiioonnee  ssoocciiaallee..  QQuueessttoo  iill  mmeessssaaggggiioo  llaanncciiaattoo  ddaall  ccoommmmiissssaarriioo  

eeuurrooppeeoo  aaggllii  AAffffaarrii  ssoocciiaallii,,  VVllaaddiimmiirr  SSppiiddllaa,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  ddiibbaattttiittoo  aa  

SSttrraassbbuurrggoo..  

""LLaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa  ccoonnddaannnnaa  vviivvaammeennttee  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  vviioolleennzzaa  

vveerrssoo  ii  RRoomm  ee  cchhiieeddee  ggaarraannzziiee  ppeerr  llaa  lloorroo  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerrssoonnaallee..  QQuuaannttoo  

aavvvveennuuttoo  aa  PPoonnttiicceellllii  --  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  SSppiiddllaa  --  èè  uunn''aazziioonnee  rraazzzziissttaa  cchhee  

rriieennttrraa  nneell  ppooppuulliissmmoo,,  iinn  ppaarroollee  ddii  ooddiioo""..    

2211  mmaaggggiioo  

BBRREESSCCIIAA,,  GGRRAAVVEE  AATTTTOO  RRAAZZZZIISSTTAA..  AA  BBrreesscciiaa  iill  rraazzzziissmmoo  ddii  aallccuunnee  

ffoorrzzee  ppoolliittiicchhee,,  cchhee  ggoovveerrnnaannoo  llaa  cciittttàà,,  pprroodduuccee  ii  ssuuooii  pprriimmii  eeffffeettttii  

nneeggaattiivvii..  UUnnaa  bbaammbbiinnaa  SSiinnttaa  ddii  88  aannnnii  èè  ssttaattaa  ooggggeettttoo  ddii  iinnffaammaannttii  iinnssuullttii  ddaa  

ppaarrttee  ddeeii  ccoommppaaggnnii  ddii  ssccuuoollaa,,  iinnoollttrree  mmeennttrree  ssii  aalllloonnttaannaavvaa  ccoonn  llaa  mmaaddrree  èè  

ssttaattaa  iill  bbeerrssaagglliioo  ddii  llaannccii  ddii  ssaassssii..  

  

2211  mmaaggggiioo  

CCHHIIEESSTTII  DDAANNNNII  AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  MMIILLAANNOO  PPEERR  

““DDEEPPOORRTTAAZZIIOONNEE””..  LLoo  ssggoommbbeerroo  ddeell  55  sseetttteemmbbrree  ssccoorrssoo  nneell  ccaammppoo  

nnoommaaddii  ddii  vviiaa  SSaann  DDiioonniiggii  aa  MMiillaannoo  ffuu  uunnaa  ««ppiiccccoollaa  ddeeppoorrttaazziioonnee»»..  LLoo  
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ssoosstteennggoonnoo  2299  cciittttaaddiinnii  RRoommeennii  ddii  eettnniiaa  RRoomm  cchhee  hhaannnnoo  pprreesseennttaattoo  aallllaa  

pprriimmaa  sseezziioonnee  cciivviillee  ddeell  TTrriibbuunnaallee  ddii  MMiillaannoo  uunn  rriiccoorrssoo  ccoonnttrroo  iill  

CCoommuunnee,,  cchhiieeddeennddoo  uunn  rriissaarrcciimmeennttoo  ddeeii  ddaannnnii  nnoonn  ppaattrriimmoonniiaallii  ssuubbiittii  

ddaallllee  ffaammiigglliiee  ssggoommbbeerraattee..  QQuueellllaa  mmaattttiinnaa  --  ssoosstteennggoonnoo  nneell  rriiccoorrssoo  ggllii  

aavvvvooccaattii  AAllbbeerrttoo  GGuuaarriissoo  ee  SSaarraa  RRuussssii  --  ssii  vveerriiffiiccòò  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoommuunnee  ««uunn  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ddiissccrriimmiinnaattoorriioo»»  iinn  qquuaannttoo  ««ppoossttoo  iinn  eesssseerree  iinn  vviioollaazziioonnee  

ddeeii  ddiirriittttii  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa»»..    

II  RRoomm  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ««uunnaa  eettnniiaa»»  ee  ppeerr  qquueessttoo,,  aarrggoommeennttaannoo  ii  lleeggaallii,,  ssoonnoo  

««ttuutteellaattii  ddaallllaa  ddiisscciipplliinnaa  aannttiiddiissccrriimmiinnaattoorriiaa»»..    

NNeell  rriiccoorrssoo,,  ttrraa  ll''aallttrroo,,  ggllii  aavvvvooccaattii  ffaannnnoo  rriiffeerriimmeennttoo  aa  ddiivveerrssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddeell  vviicceessiinnddaaccoo  RRiiccccaarrddoo  DDee  CCoorraattoo  ee  ddeeggllii  aasssseessssoorrii  TTiizziiaannaa  MMaaiioolloo  ee  

MMaarriioolliinnaa  MMooiioollii,,  rriitteennuuttee  ddiissccrriimmiinnaattoorriiee  pprroopprriioo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll''eettnniiaa  

RRoomm..    

IIll  CCoommuunnee,,  nneell  ggiioorrnnoo  ddeelllloo  ssggoommbbeerroo,,  rriilleevvaannoo  ggllii  aavvvvooccaattii,,  ««ssoolloo  ddooppoo  llee  

pprreessssaannttii  rriicchhiieessttee  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeellllaa  CCaassaa  ddeellllaa  ccaarriittàà  ““hhaa  ffoorrnniittoo  uunnaa  

ssoolluuzziioonnee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ppeerr  llee  ssoollee  ddoonnnnee  ee  bbaammbbiinnii  ((ee  nneeppppuurree  ppeerr  ttuuttttee)),,  

ccoonn  cciiòò  ddii  ffaattttoo  iimmppoonneennddoo  llaa  ddiivviissiioonnee  ddeellllee  ffaammiigglliiee,,  oollttrree  ttuuttttoo  iinn  uunn  

mmoommeennttoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ddeelliiccaattoo..  OOggggii  aallccuunnii  ddeeii  RRoommeennii  cchhee  hhaannnnoo  

pprreesseennttaattoo  iill  rriiccoorrssoo  ssoonnoo  ssttaattii  sseennttiittii  ddaall  ggiiuuddiiccee  cchhee  hhaa  ffiissssaattoo  llaa  pprroossssiimmaa  

uuddiieennzzaa  aall  1100  lluugglliioo..    

  PPeerr  qquueessttee  rraaggiioonnii  ii  lleeggaallii  cchhiieeddoonnoo  aaii  ggiiuuddiiccii  ddii  ««aacccceerrttaarree  ee  ddiicchhiiaarraarree»»  

cchhee  cc''èè  ssttaattaa  ««ccoonnddoottttaa  ddiissccrriimmiinnaattoorriiaa»»  iinn  qquuaannttoo  lloo  ssggoommbbeerroo  ddeeii  RRoomm  èè  

ssttaattoo  aattttuuaattoo  ««sseennzzaa  ccoonnggrruuoo  pprreeaavvvviissoo,,  sseennzzaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  ssoolluuzziioonnii  

pprroovvvviissoorriiee  aalltteerrnnaattiivvee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  ii  mmiinnoorrii  ee  llee  ffaammiigglliiee,,  ee  ccoonn  

vviioolleennzzaa  ssuullllee  ccoossee»»..    

  

  

  

2200  mmaaggggiioo  22000088  

SSII  CCOONNTTIINNUUAA  AA  PPAARRLLAARREE  DDII  RROOMM  EE  SSIINNTTII  SSEENNZZAA  LLAA  

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AATTTTIIVVAA  DDEEII  DDIIRREETTTTII  IINNTTEERREESSSSAATTII..  IIeerrii  

sseerraa  nneell  ssaalloottttoo  ddii  BBrruunnoo  VVeessppaa,,  ppoorrttaa  aa  ppoorrttaa,,  llaa  ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee  ssuullllee  

mmiinnoorraannzzee  RRoomm  ee  ssiinnttee  ddii  ttuuttttii  ggllii  oossppiittii  pprreesseennttii  èè  ssttaattaa  ttoottaallee..  IIll  mmiinniissttrroo  

MMaarroonnii,,  oossppiittee  iinn  ssttuuddiioo,,  ttrraa  ll''aallttrroo  mmiinniimmiizzzzaavvaa  iill  nnuummeerroo  ddii  pprreesseennzzee  RRoomm  

iinn  IIttaalliiaa  iinn  cciirrccaa  5500  mmiillaa,,  ddiimmeennttiiccaannddoossii  cchhee  iill  ssuuoo  ppaarrttiittoo  dduurraannttee  llaa  

ccaammppaaggnnaa  eelleettttoorraallee  hhaa  ddiiffffuussoo  aaii  cciittttaaddiinnii  llaa  ppaauurraa  ppeerr  ll''iinnvvaassiioonnee  ddii  RRoomm  iinn  

IIttaalliiaa..  AAllllee  ddoommaannddee  ddeell  ddiirreettttoorree  ddii  LLiibbeerraazziioonnee  SSaannssoonneettttii,,  oossppiittee  iinn  

ssttuuddiioo,,  nneessssuunnoo  ddeeggllii  oossppiittii  rriissppoonnddeevvaa  ee  iill  ccoonndduuttttoorree  ddeell  pprrooggrraammmmaa  

ccaammbbiiaavvaa  aarrggoommeennttoo..    
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CCAAGGLLIIAARRII,,  2200  MMAAGGGGIIOO..  ÈÈ  iill  ppiiùù  bbrraavvoo  ddeellllaa  ccllaassssee,,  ppeerr  vvoottii  ee  

ccoonnddoottttaa,,  uunn  rraaggaazzzzoo  ddii  qquuaattttoorrddiiccii  aannnnii  cchhee  vviivvee  iinn  uunn  ccaammppoo  nnoommaaddii  

ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  CCaagglliiaarrii..    

IIll  ddaattoo  èè  eemmeerrssoo  dduurraannttee  uunnaa  vvaassttaa  ooppeerraazziioonnee  ddii  ccoonnttrroolllloo  iinn  ttuuttttii  ggllii  

iinnsseeddiiaammeennttii  nnoommaaddii  pprreesseennttii  nneellll''iissoollaa  cchhee  hhaa  vviissttoo  iimmppeeggnnaattii  nneellllee  uullttiimmee  

oorree  880000  ccaarraabbiinniieerrii  ddeeii  rreeppaarrttii  tteerrrriittoorriiaallii  ddeellllaa  SSaarrddeeggnnaa..  LL''ooppeerraazziioonnee,,  

ccoooorrddiinnaattaa  ddaall  ccoommaannddaannttee  rreeggiioonnaallee  ddeellll''AArrmmaa,,  ggeenn..  CCaarrmmiinnee  AAddiinnoollffii,,  

aavveevvaa  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddii  ttuuttttee  llee  aarreeee  ddii  ssoossttaa  ee  

dd''iinnsseeddiiaammeennttoo,,  iill  rriissccoonnttrroo  ddeellll''aappppaarrtteenneennzzaa  ffaammiilliiaarree  ddeeii  mmiinnoorrii  ee  iill  

rriilleevvaammeennttoo  ddeellllaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa;;  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeeii  ddooccuummeennttii  ddii  

iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ppeerrssoonnaallee  ee  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo;;  llaa  rriicceerrccaa  ddii  llaattiittaannttii,,  aarrmmii  

ee  rreeffuurrttiivvaa..    

  

1199  mmaaggggiioo  22000088    

SSCCOOMMPPAARRSSII  DDAA  DDUUEE  AANNNNII  1122  BBAAMMBBIINNII  RROOMM  TTOOLLTTII  AAII  

GGEENNIITTOORRII..  DDaa  uunn  ppaaiioo  dd''aannnnii  ssii  ssoonnoo  ccoommpplleettaammeennttee  ppeerrssee  llee  ttrraaccccee  ddii  

1122  bbaammbbiinnii  RRoomm  ttoollttii  aaii  ggeenniittoorrii  ddaall  ttrriibbuunnaallee  ddeeii  mmiinnoorrii  ddii  NNaappoollii..  LLoo  

ddiicchhiiaarraa  ll''eeuurrooppaarrllaammeennttaarree  uunngghheerreessee  RRoomm,,  VViikkttoorriiaa  MMoohhaaccssii,,  

iinntteerrvveennuuttaa  aallllaa  ccoonnffeerreennzzaa  oorrggaanniizzzzaattaa  aa  RRoommaa  ddaaii  RRaaddiiccaallii  ssuu  ""EEmmeerrggeennzzaa  

ccaarrcceerrii  ccoommee  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeelllloo  ssffaasscciioo  ddeellllaa  ggiiuussttiizziiaa""..    

LL''eeuurrooppaarrllaammeennttaarree  hhaa  ppeerrssoonnaallmmeennttee  rraaccccoollttoo  ii  ddooccuummeennttii  rriigguuaarrddoo  aa  1122  

ccaassii  ddii  bbaammbbiinnii  ssccoommppaarrssii  aa  NNaappoollii  aa  sseegguuiittoo  ddii  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddeell  ttrriibbuunnaallee..  

SSppiieeggaa  MMoohhaaccssii::  ««AAllccuunnii  ddii  qquueessttii  bbaammbbiinnii  eerraannoo  aaccccuussaattii  ddii  

aaccccaattttoonnaaggggiioo,,  mmaa  ddaa  dduuee  aannnnii  ii  ggeenniittoorrii  nnoonn  ssaannnnoo  ppiiùù  nnuullllaa  ddeellllaa  lloorroo  

ssoorrttee»»..    

  

  

1199  mmaaggggiioo  22000088    

FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  RROOMM  EE  SSIINNTTII  IINNSSIIEEMMEE::  CCOOMMUUNNIICCAATTOO  QQuueessttaa  

mmaattttiinnaa  iill  pprrooggrraammmmaa    UUNNOO  MMAATTTTIINNAA  ddii  RRaaii  UUnnoo  hhaa  iinnvviittaattoo  iinn  ssttuuddiioo  

MMaassssiimmoo  CCoonnvveerrssoo  ppeerr  rriissppoonnddeerree  aallllee  tteelleeffoonnaattee  ddeeii  cciittttaaddiinnii  ssuullllaa    

ggrraavviissssiimmaa  eemmeerrggeennzzaa  RRoomm  ddii  qquueessttii  uullttiimmii  ggiioorrnnii..  LLaa  mmiiaa  aappppaarrtteenneennzzaa  aall  

mmoonnddoo  RRoomm  ee  aa  nnoommee  ddeeii  RRoomm  ee  SSiinnttii  cchhee  mmii  hhaannnnoo  eelleettttoo  PPrreessiiddeennttee  

NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  ““FFeeddeerraazziioonnee  RRoomm  ee  SSiinnttii  IInnssiieemmee””,,  mmii  iimmppoonnggoonnoo  ddii  

iinntteerrvveenniirree  ee  ffoorrmmuullaarree  uunnaa  eenneerrggiiccaa  pprrootteessttaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  ccoolloorroo  cchhee  

aarrbbiittrraarriiaammeennttee  ssii  aarrrrooggaannoo  iill  ddiirriittttoo  ddii  ppaarrllaarree  aa  nnoommee  nnoossttrroo::  mmii  rriiffeerriissccoo  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree    pprroopprriioo  aall  PPrreessiiddeennttee  NNaazziioonnaallee  ddeellll‟‟OOppeerraa  NNoommaaddii..  
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IImmppeerrtteerrrriittoo  ee  iiggnnoorraannddoo  lloo  SSttaattuuttoo  ddeellllaa  ssuuaa  sstteessssaa  AAssssoocciiaazziioonnee,,  ccoonnttiinnuuaa  

llee  ssuuee  iinnccuurrssiioonnii  nneellllee  vvaarriiee  ttrraassmmiissssiioonnii  tteelleevviissiivvee  iinntteerrpprreettaannddoo  ii  nnoossttrrii  

bbiissooggnnii  eedd  iill  nnoossttrroo  ffuuttuurroo,,  nnoonnoossttaannttee  nnoonn  ssiiaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaall  mmiioo  ppooppoolloo  ee  

ssffiidduucciiaattoo  ddaallllaa  ssuuaa  sstteessssaa  mmaaggggiioorraannzzaa,,  ccoommee  èè  ssttaattoo  rriippoorrttaattoo  ddaa  aallccuunnii  

mmeeddiiaa..    

PPeerrcchhéé  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  pprrooggrraammmmaa  UUNNOO  MMAATTTTIINNAA    ((mmaa  nnoonn  ssoolloo))  

nnoonn  hhaa  iinnvviittaattoo  iinn  ssttuuddiioo  uunn  RRoomm  oo  uunn  SSiinnttoo  ppeerr  ddaarree  uunnaa  ccoorrrreettttaa  

iinnffoorrmmaazziioonnee  aaii  cciittttaaddiinnii??  HHoo  ll‟‟oonnoorree  ee  ll‟‟oonneerree  ddii  pprreessiieeddeerree  llaa  pprriimmaa  

FFeeddeerraazziioonnee  IIttaalliiaannaa  ddii  RRoomm  ee  SSiinnttii  aa  ccuuii  aaddeerriissccoonnoo,,  aallllaa  ddaattaa  ooddiieerrnnaa,,  1199  

aassssoocciiaazziioonnii  RRoomm  ee  SSiinnttee,,  cchhii  ppiiùù  ddii  nnooii  hhaa  iill  ddiirriittttoo  ddii  ppaarrllaarree  ee  ddii  

rraapppprreesseennttaarree  ii  bbiissooggnnii  ee  llaa  rreeaallttàà  ddeellllee  nnoossttrree  mmiinnoorraannzzee??  

              

                                                                                                                                    IIll  PPrreessiiddeennttee  NNaazziioonnaallee    

DDeellllaa  FFeeddeerraazziioonnee  RRoomm  ee  SSiinnttii  IInnsseemmee  

NNaazzzzaarreennoo  GGuuaarrnniieerrii  

  

1199  mmaaggggiioo    

IIll  MMiinniissttrroo  ddeeggllii  EEsstteerrii  FFrraannccoo  FFrraattttiinnii  aa  LLiimmaa  ((PPeerrùù))  ppaarrllaannddoo  ccoonn  ii  

ggiioorrnnaalliissttii  ssuull  rraazzzziissmmoo  iinn  IIttaalliiaa  hhaa  aaffffeerrmmaattoo::  ""IInn  ttuuttttaa  qquueessttaa  ppaarrttiittaa  èè  

mmaannccaattaa  uunnaa  ssoollaa  vvooccee,,  cchhee  aavvrreeii  vvoolluuttoo  sseennttiirree  aallttaa  ee  ffoorrttee::  llaa  vvooccee  ddeellllaa  

ccoommuunniittàà  RRoomm""..    

""FFrraannccaammeennttee  ii  rroogghhii  ee  ggllii  aattttaacccchhii  aaii  vviillllaaggggii  ee  aallllaa  ccoommuunniittàà  RRoomm  llii  

aabbbbiiaammoo  ccoonnddaannnnaattii  ee,,  ssee  sseerrvvee,,  llii  ccoonnddaannnniiaammoo  uunn''aallttrraa  vvoollttaa..  MMaa  iinn  ttuuttttaa  

qquueessttaa  ppaarrttiittaa  --  rriibbaaddiissccee  iill  ttiittoollaarree  ddeellllaa  FFaarrnneessiinnaa  --  aavvrreeii  vvoolluuttoo  sseennttiirree  llaa  

ppaarroollaa  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ddeeii  RRoomm""..    

SSaarràà  aallqquuaannttoo  ddiiffffiicciillee  cchhee  iill  MMiinniissttrroo  sseennttaa  llaa  vvooccee  ddeeii  RRoomm  ::  aa  NNaappoollii  ssii  

iinntteerrvviissttaa  MMaarrccoo,,  cchhee  nnoonn  èè  RRoomm,,  aa  MMiillaannoo  MMaauurriizziioo  cchhee  nnoonn  èè  RRoomm,,  aallllaa  

ttrraassmmiissssiioonnee  ""CChhii  ll''hhaa  vviissttoo""  MMaassssiimmoo  cchhee  nnoonn  èè  RRoomm......  ggllii  aappppeellllii  ee  llee  

ppeettiizziioonnii  cchhee  llee  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  tteessttaattee  ggiioorrnnaalliissttiicchhee  rriippoorrttaannoo  ssoonnoo  ddii  

ppeerrssoonnee  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  RRoomm......    

ee  qquueelllloo  cchhee  èè  ppiiùù  ssccoonncceerrttaannttee  èè  cchhee  ttuuttttee  qquueessttee  ppeerrssoonnee  ccoonnoossccoonnoo  ii  RRoomm  

ee  ii  SSiinnttii  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  iinntteerrvveenniirree,,  mmaa........  ccoonnttiinnuuaannoo  aadd  aavveerree  llaa  ppaarroollaa  ssoolloo  

lloorroo..  

    

  

1199  mmaaggggiioo    

IILL  SSIINNDDAACCOO  DDII  RROOMMAA  VVIISSIITTAA  UUNN  CCAAMMPPOO  RROOMM..    ««NNoonn  ccii  ssoonnoo  

ppaarroollee  ppeerr  ddeessccrriivveerree  qquueelllloo  cchhee  hhoo  vviissttoo»»..  CCoossìì  iill  ssiinnddaaccoo  ddii  RRoommaa  
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GGiiaannnnii  AAlleemmaannnnoo  rriiffeerriissccee  aaii  ggiioorrnnaalliissttii  ddii  uunnaa  vviissiittaa  ccoommppiiuuttaa  qquueessttaa  

mmaattttiinnaa  aall  ccaammppoo  nnoommaaddii  ddii  CCaassiilliinnoo  990000,,  nneellllaa  ppeerriiffeerriiaa  RRoommaannaa..    

""QQuueelllloo  cchhee  hhoo  vviissttoo  ooggggii  nneeii  ccaammppii  nnoommaaddii  aauuttoorriizzzzaattii  --  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  iill  

ssiinnddaaccoo,,  ddooppoo  uunnaa  pprreemmiiaazziioonnee  ddeellll''UUnniioonnee  ssttaammppaa  ssppoorrttiivvaa  iittaalliiaannaa  aall  

CCiirrccoolloo  ccaannoottttiieerrii  AAnniieennee  --  nnoonn  ssii  vveeddee  nneeppppuurree  iinn  MMeeddiioo  OOrriieennttee,,  nneeii  

ccaammppii  pprrooffuugghhii  ppaalleessttiinneessii,,  iinn  NNeeppaall,,  nneellllee  ppaarrttii  ppiiuu''  eessttrreemmee  ddeell  tteerrzzoo  

mmoonnddoo""..    

SSeeccoonnddoo  iill  ssiinnddaaccoo,,  aarrrriivvaarree  nneell  cciirrccoolloo  ssppoorrttiivvoo  rriitteennuuttoo  uunnoo  ddeeii  ""ppiiuu''  

eelleeggaannttii  ddii  RRoommaa""  ddooppoo  iill  ccaammppoo  RRoomm  ""sseemmbbrraa  ddii  ppaassssaarree  ddaa  uunnaa  cciittttaa''  

aallll''aallttrraa""::  ppeerr  qquueessttoo  ""sseerrvvee  uunn  ggrraannddee  iimmppeeggnnoo  --  hhaa  pprreecciissaattoo  AAlleemmaannnnoo  --  

aaffffiinncchhee''  RRoommaa  nnoonn  ddiivveennttii  dduuee  cciittttaa''  ddiivviissee  iinn  mmaanniieerraa  ccoossii''  pprrooffoonnddaa..  

BBiissooggnnaa  aavveerree  uunn  lliivveelllloo  mmeeddiioo  ddii  vviivviibbiilliittaa''  iinn  ttuuttttaa  llaa  cciittttaa''""..    

PPeerr  qquueessttoo,,  aappppeennaa  pprroonnttoo  iill  ddeeccrreettoo,,  AAlleemmaannnnoo  iilllluussttrreerraa''  ii  ppiiaannii  ppeerr  llaa  

CCaappiittaallee..  

  

NNeell  ccoorrssoo  ddeellllee  vveerriiffiicchhee  ssuullll''aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ssccoollaassttiiccii  ssii  èè  

ssccooppeerrttoo  uunn  ccaassoo  ddaa  ««ppeerrffeettttaa  iinntteeggrraazziioonnee»»::  llaa  vviicceennddaa  ddeell  qquuaattttoorrddiicceennnnee  

cchhee  ffrreeqquueennttaa  ccoonn  aallttrrii  rraaggaazzzzii  nnoommaaddii,,  ccoonn  ggrraannddee  pprrooffiittttoo,,  llaa  tteerrzzaa  mmeeddiiaa  

ddeellll''iissttiittuuttoo  ccoommpprreennssiivvoo  ddii  PPaabbiilllloonniiss,,  ppaaeessee  aaggrriiccoolloo  aa  uunnaa  sseessssaannttiinnaa  ddii  

cchhiilloommeettrrii  ddaa  CCaagglliiaarrii..    

    

  

  

1188  mmaaggggiioo  22000088  

IIMMPPOONNEENNTTEE  OOPPEERRAAZZIIOONNEE  NNEEII  CCAAMMPPII  NNOOMMAADDII  DDEELLLLAA  

SSAARRDDEEGGNNAA..  CCoonnttrroollllii  aa  ttaappppeettoo  nneeii  ccaammppii  nnoommaaddii  ddeellllaa  SSaarrddeeggnnaa  iinn  

uunnaa  vvaassttaa  ooppeerraazziioonnee  ddeeii  ccaarraabbiinniieerrii  ddeell  CCoommaannddoo  rreeggiioonnaallee  mmaa  ppoocchhee  

ssoonnoo  ssttaattee  llee  iinnffrraazziioonnii  rriilleevvaattee..  CCiirrccaa  880000  mmiilliittaarrii  ssoonnoo  ssttaattii  iinnffaattttii  

iimmppeeggnnaattii  qquueessttaa  mmaattttiinnaa  aa  ccoonnttrroollllaarree  sseeddiiccii  iinnsseeddiiaammeennttii  iissoollaannii  ((oottttoo  

nneell  ccaagglliiaarriittaannoo,,  44  nneell  ssaassssaarreessee,,  dduuee  nneell  nnuuoorreessee  ee  aallttrrii  dduuee  nneellll‟‟oorriissttaanneessee))  

iinn  cceerrccaa  ddii  llaattiittaannttii,,  aarrmmii  ee  rreeffuurrttiivvaa..  CCoonnttrroollllii  cchhee  hhaannnnoo  aanncchhee  vveerriiffiiccaattoo  

ll‟‟aappppaarrtteenneennzzaa  aall  ggrruuppppoo  ffaammiilliiaarree  ddeeii  mmiinnoorrii,,  vveerriiffiiccaattoo  cchhee  ii  bbaammbbiinnii  

aannddaasssseerroo  rreeggoollaarrmmeennttee  aa  ssccuuoollaa  ee  ccoonnttrroollllaattoo  aanncchhee  ii  ddooccuummeennttii  dd‟‟iiddeennttiittàà  

ddeellllee  ppeerrssoonnee  ee  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo..    

  

BBOOLLOOGGNNAA,,  1188  MMAAGGGGIIOO..    DDoommaannii  aallllee  1122  uunnaa  ddeelleeggaazziioonnee  ddeell  CCoommuunnee  

ddii  BBoollooggnnaa  ddeeppoorrrràà  uunnaa  ccoorroonnaa  ssoottttoo  llaa  llaappiiddee  cchhee  rriiccoorrddaa  lloo  sstteerrmmiinniioo  ddeeggllii  

zziinnggaarrii  aadd  AAuusscchhwwiittzz,,  ccoollllooccaattaa  iill  2277  ggeennnnaaiioo  ssccoorrssoo,,  ““GGiioorrnnoo  ddeellllaa  

MMeemmoorriiaa””,,  ssuull  mmuurroo  eesstteerrnnoo  ddeell  cciimmiitteerroo  cciittttaaddiinnoo  ddeellllaa  CCeerrttoossaa..    
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1188  mmaaggggiioo  

DDIIBBAATTTTIITTOO  SSUULLLLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RROOMM  EE  SSIINNTTII  IINN  IITTAALLIIAA  AALL  

PPAARRLLAAMMEENNTTOO  EEUURROOPPEEOO    

LL''aasssseemmbblleeaa  pplleennaarriiaa  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  eeuurrooppeeoo  hhaa  aapppprroovvaattoo  aa  SSttrraassbbuurrggoo  ccoonn  

110066  vvoottii  aa  ffaavvoorree,,  110000  ccoonnttrraarrii  ee  dduuee  aasstteennuuttii  uunnaa  rriicchhiieessttaa  ddeell  ggrruuppppoo  PPssee  ddii  

tteenneerree  uunn  ddiibbaattttiittoo  iinn  aauullaa  ssuullllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeeii  RRoomm  iinn  IIttaalliiaa  ee  nneellll‟‟UUee..  

IInn  uunn    bbrreevvee  iinntteerrvveennttoo  aa  mmoottiivvaazziioonnee  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  ddeell  PPssee,,  SScchhuullzz  hhaa  

ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  iill  ddiibbaattttiittoo  rriigguuaarrddeerràà  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeeii  RRoomm  ««iinn  IIttaalliiaa  ee  iinn  

ttuuttttaa  ll’’EEuurrooppaa,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  pprroobblleemmaa  ssppeecciiffiiccoo  iittaalliiaannoo,,  

aanncchhee  ssee  iinn  IIttaalliiaa  uullttiimmaammeennttee  ssii  èè  mmaanniiffeessttaattoo  iinn  mmooddoo  ppeessaannttee;;  

ddaallll’’IIttaalliiaa  pprreennddee  llee  mmoossssee,,  mmaa  nnoonn  ssii  lliimmiittaa  aa  qquueessttoo  ppaaeessee..  DDoobbbbiiaammoo  

eevviittaarree  cchhee  ssuucccceeddaa  aanncchhee  aallttrroovvee  cciiòò  cchhee  èè  ssuucccceessssoo  iinn  IIttaalliiaa,,  ee  vvoogglliiaammoo  

ssaappeerree  cchhee  ccoossaa  hhaa  ffaattttoo  iinn  ppaassssaattoo  ee  cchhee  ccoossaa  iinntteennddee  ffaarree  iinn  ffuuttuurroo  llaa  

CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa»»  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  iill  pprroobblleemmaa,,  hhaa  ccoonncclluussoo  iill  

ccaappooggrruuppppoo  PPssee..    

MMoonniiccaa  FFrraassssoonnii  hhaa  ccoommuunniiccaattoo  iill  ssoosstteeggnnoo  ddeeii  VVeerrddii  aallllaa  mmoozziioonnee  

ssoocciiaalliissttaa,,  ««ppeerrcchhéé  èè  iimmppoorrttaannttee  ddiissccuutteerree  ddii  cciiòò  cchhee  ssuucccceeddee  aaii  RRoomm  iinn  

EEuurrooppaa,,  mmaa  aavveennddoo  bbeenn  pprreesseennttee  cciiòò  cchhee  ssttaa  aaccccaaddeennddoo  iinn  IIttaalliiaa»»,,  hhaa  

oosssseerrvvaattoo..    

EE‟‟  ggiiuussttaa  llaa  rriicchhiieessttaa  aallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa  ddii  ffaarree  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  iinn  

AAuullaa,,  hhaa  ccoonncclluussoo  FFrraassssoonnii,,  ppeerrcchhéé  ««ccii  ssoonnoo  mmeezzzzii  ccoonn  ccuuii  ll’’UUee  ppuuòò  

iinntteerrvveenniirree  ee  nnoonn  ssoonnoo  ccoonnoosscciiuuttii  ee  nnoonn  ssee  nnee  ddiissccuuttee»»..  

  

  

  

1188  mmaaggggiioo      

LLAA  PPRROOPPAAGGAANNDDAA  MMEEDDIIAATTIICCAA..  IIll  ssiinnddaaccoo  AAlleemmaannnnoo  aavveevvaa  ddiippiinnttoo  

mmaallee  iill  ccaammppoo  ddii  VViiaa  ddii  SSaalloonnee  RRoommaa,,  rreettaattaa  ddeellllaa  ""pprrooppaaggaannddaa""..  NNoonn  

cc''eerraannoo  nnéé  rraacckkeett  nnéé  pprroossttiittuuttee  nneessssuunnaa  aaccccuussaa  ppeerr  ii  ffeerrmmaattii..    

NNoonn  hhaannnnoo  ttrroovvaattoo  nnuullllaa..  NNeessssuunnaa  aauuttoo  rruubbaattaa  ee  nneessssuunnaa  ddoonnnnaa  

ccoossttrreettttaa  aa  pprroossttiittuuiirrssii..  LLaa  mmaaxxiirreettaattaa  ddeellllaa  nnoottttee  ssccoorrssaa  nneell  ccaammppoo  

nnoommaaddii  ddii  VViiaa  SSaalloonnee  aa  RRoommaa,,  ssii  èè  ttrraassffoorrmmaattaa  iinn  uunn  ggiiggaanntteessccoo  bbuuccoo  

nneellll''aaccqquuaa..  EE  ddiirree  cchhee  iill  ssiinnddaaccoo  ddeellllaa  ccaappiittaallee  GGiiaannnnii  AAlleemmaannnnoo  aavveevvaa  

iinnoonnddaattoo  llee  aaggeennzziiee  ddii  ssttaammppaa  ccoonn  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  rriinnggrraazziiaammeennttoo  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  ppoolliizziiaa  mmuunniicciippaallee  ppeerr  ll''aabbiilliittàà  ccoonn  ccuuii  aavveevvaa  

ssmmaanntteellllaattoo  llaa  pprreessuunnttaa  rreettee  ddii  pprroossttiittuuzziioonnee  ee  rraacckkeett..  TTuuttttoo  ffaallssoo,,  ii  
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RRoomm  ffeerrmmaattii,,  ggiiàà  iieerrii,,  eerraannoo  ssttaattii  ttuuttttii  rriillaasscciiaattii..  NNeessssuunn  rreeaattoo  ccoonntteessttaattoo,,  

nnuullllaa  ddii  nnuullllaa..  

  

  

  

  

1155  mmaaggggiioo  22000088  

IITTAALLIIAANNOO  SSTTUUPPRRAA  UUNNAA  GGIIOOVVAANNEE  RROOMMEENNAA..  AA  RRoommaa  uunn  IIttaalliiaannoo  

aaggggrreeddiissccee  ee  ssttuupprraa  uunnaa  ggiioovvaannee  RRoommeennaa..    

NNoonn  mmii  vviieennee  nneeppppuurree  iinn  mmeennttee  ddii  aannddaarree  nneell  ccoonnddoommiinniioo  ddoovvee  

vviivvee  qquueessttoo  ccrriimmiinnaallee  ee  bbrruucciiaarree  ttuuttttee  llee  ccaassee,,  ccoommee  ssppeessssoo  ffaannnnoo  ggllii  

IIttaalliiaannii  ppeerr  uunn  RRoomm  cchhee  ccoommmmeettttee  uunnaa  iilllleeggaalliittàà..    

AAnncchhee  ppeerr  qquueessttoo  ssoonnoo  oorrggoogglliioossoo  ddii  eesssseerree  RRoomm,,  oo  mmeegglliioo  ""zziinnggaarroo""..  

UUnnaa  ggiioovvaannee  RRoommeennaa  èè  ssttaattaa  aaggggrreeddiittaa  ee  ssttuupprraattaa  ddaa  uunn  3399eennnnee  iittaalliiaannoo,,  cchhee  

èè  ssttaattoo  aarrrreessttaattoo  ddaaggllii  aaggeennttii  ddeellllaa  mmoobbiillee..  LLaa  rraaggaazzzzaa,,  ddiippeennddeennttee  ddii  uunnaa  

ccooooppeerraattiivvaa  ddii  sseerrvviizzii,,  aavveevvaa  aappppeennaa  iinniizziiaattoo  aa  ffaarree  llee  ppuulliizziiee  iinn  uunn  ccaallll  

cceenntteerr  qquuaannddoo  èè  ssttaattaa  aaggggrreeddiittaa  aallllee  ssppaallllee  ddaa  uunn  uuoommoo  cchhee,,  mmiinnaacccciiaannddoollaa  

ccoonn  uunn  ttaagglliieerriinnoo,,  ll''hhaa  ccoossttrreettttaa  aa  ssuubbiirree  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee..  SSuubbiittoo  ddooppoo  llaa  

vviioolleennzzaa,,  llaa  ddoonnnnaa  hhaa  cchhiieessttoo  ssooccccoorrssoo  iinn  uunn  bbaarr  ppooccoo  ddiissttaannttee  ddaall  ccaallll  cceenntteerr  

ee  hhaa  cchhiiaammaattoo  llaa  ppoolliizziiaa..    

  

1155  mmaaggggiioo    

NNAAPPOOLLII..  SSAALLIIDDAARRIIEETTÀÀ  AAII  RROOMM..  LL''aavveettee  vviissttoo  ttuuttttii::  ii  nnaappoolleettaannii  

hhaannnnoo  aabbbbaassttaannzzaa  ffoorrzzaa  eedd  eenneerrggiiaa  ppeerr  ccaacccciiaarree  ii  RRoomm..  PPeeccccaattoo  nnoonn  

uussiinnoo  aallttrreettttaannttaa  eenneerrggiiaa  ppeerr  ccaacccciiaarree  vviiaa  ii  ccaammoorrrriissttii..    

CC''ee''  cchhii  aa  NNaappoollii  ccaavvaallccaa  llaa  pprrootteessttaa..  CC''ee''  cchhii  ssooffffiiaa  ssuull  rraazzzziissmmoo  ee  ssuuii  

pprreeggiiuuddiizzii..  CC''ee''  aaddddiirriittttuurraa  cchhii  ssii  iinnvveennttaa  ssttoorriiee  ppeerr  ddaarrssii  iill  ddiirriittttoo  ddii  mmaannddaarree  

aa  ffuuooccoo  uunnaa  iinntteerraa  bbaarraaccccooppoollii  ccoonn  ttaannttii  bbeeii  RRoomm  ddeennttrroo..    

DDaavvvveerroo  ddeellllee  bbrraavvee  ppeerrssoonnee  qquueessttii  nnaappoolleettaannii  ccoossìì  ssoolliiddaallii  ee  ccoossìì  ppuurrii..  

DDaavvvveerroo  ggrraann  bbrraavvee  ppeerrssoonnee  qquueessttii  iinncceennddiiaarrii  ddii  ccaammppii  RRoomm..    

TTaannttoo  ppeerr  ffaarree  uunn  ppoo''  ddii  ssttaattiissttiiccaa::    

qquuaannttii  nnaappoolleettaannii  ssoonnoo  mmoorrttii  ppeerr  ccoonnttaattttoo  ccoonn  RRoomm??    

QQuuaannttaa  ddrrooggaa  hhaannnnoo  vveenndduuttoo  ii  RRoomm??    

QQuuaannttii  aappppaallttii  ttrruuccccaattii  vviinnccoonnoo  ii  RRoomm??    

QQuuaannttii  ssoollddii  eevvaaddoonnoo  aall  ffiissccoo  ii  RRoomm??      

SSee  ssii  ppuuòò  ddiirree  cchhee  ii  RRoomm  rruubbaannoo  ii  bbaammbbiinnii  ee  ddaannnnoo  ttaannttoo  ffaassttiiddiioo  aalllloorraa  

iioo  ssoonnoo  aauuttoorriizzzzaattaa  aa  ddiirree  cchhee  ii  nnaappoolleettaannii  ssoonnoo  ttuuttttii  ccaammoorrrriissttii  ee  

sscciippppaattoorrii..    
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CChhee  iinn  IIttaalliiaa  nnoonn  ccee  llii  vvoogglliioo  ee  cchhee  vvoogglliioo  ffaarree  uunnaa  lleeggggee  aappppoossttaa  ppeerr  

ccaacccciiaarrllii  vviiaa..    

AAnnzzii  ppeennssoo  pprroopprriioo  cchhee  uunnaa  ddii  qquueessttee  nnoottttii  aannddrròò,,  ppeerrcchhéé  eessaassppeerraattaa,,  aa  

rreeggaallaarree  qquuaallcchhee  bboommbbaa  iinncceennddiiaarriiaa  iinn  ccaassaa  ddii  uunn  ccaammoorrrriissttaa..  CCoossìì  mmaaggaarrii  ssee  

nnee  vvaa  ee  llaasscciiaa  iinn  ppaaccee  llaa  ppoovveerraa  ggeennttee  ccoossttrreettttaa  aa  ppaaggaarree  iill  ppiizzzzoo  ee  aadd  eesssseerree  

mmaassssaaccrraattaa  ddaa  rriiccaattttii,,  pprreessssiioonnii,,  mmiinnaaccccee  ee  iinnttiimmiiddaazziioonnii..    

PPeerrcchhèè  ddii  ccaammoorrrraa  ssii  mmuuoorree,,  ddii  RRoomm  nnoo!!    

OOggggii  aa  NNaappoollii  aallllee  oorree  1100..0000  iinn  PPiiaazzzzaa  MMuunniicciippiioo  cc''ee''  uunnaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee    ddii  

ssoolliiddaarriieettàà  aaii  RRoomm..  AAnnddaattee  ssee  ppootteettee,,  ppeerrcchhéé  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo  ddiivveennttaa  uunnaa  

sscceellttaa  ddii  cciivviillttàà..      

  

1133  mmaaggggiioo  22000088  

ZZIINNGGAARRII  EE  BBUUFFAALLEE::  IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  CCRRIIMMIINNAALLIIZZZZAARREE  UUNN  

PPOOPPOOLLOO..  CCoommee  uunnaa  nnoottiizziiaa  ddiivveennttaa  uunnaa  bbuuffaallaa..  LLaa  nnoottiizziiaa  ddii  iieerrii  

eerraa::    ““RRaaggaazzzziinnaa  RRoomm  aavvrreebbbbee  tteennttaattoo  ddii  rraappiirree  uunn  bbiimmbboo,,  sseeccoonnddoo  llaa  

vveerrssiioonnee  ddeellllaa  mmaaddrree  aaggiittaattaa..      

LLaa  nnoottiizziiaa  ddii  ooggggii  èè::  ““UUnn  nnoonnnnoo  ppiicccchhiiaa  uunnaa  mmiinnoorreennnnee  RRoomm  ee  6600    cciittttaaddiinnii  

iinnffeerroocciittii  llaa  cciirrccoonnddaannoo  ee  qquuaassii  ll‟‟aammmmaazzzzaannoo  ddii    bboottttee,,  sseennzzaa  mmoottiivvoo..  SSoolloo  

ll‟‟iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa  ppoolliizziiaa  eevviittaa  iill  lliinncciiaaggggiioo..  IIll  ttuuttttoo  mmoollttoo  pprroobbaabbiillmmeennttee  ppeerr  

uunn  eeqquuiivvooccoo..””      

AAssccoollttaannddoo  llaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ddii  iieerrii  ““CChhii  ll‟‟hhaa  vviissttoo””,,  ssii  ddeedduuccoonnoo    qquueessttii  ffaattttii..  

SSii  ddeedduuccee  cchhee  eessiissttee  uunnaa  xxeennooffoobbiiaa  eennoorrmmee  ccoonnttrroo    qquueessttoo  ppooppoolloo..  SSii  ppeennssii  

aall  ccoommmmeerrcciiaannttee  cchhee  ccoonn  ccaannddoorree  ddiiccee::    ““EErraavvaammoo  cciirrccaa  uunnaa  sseessssaannttiinnaa  

ccoonnttrroo  llaa  zziinnggaarreellllaa::  ssoonnoo  vvoollaattii    sscchhiiaaffffii””..    

AAnnnnii  ffaa  iinn  uunn  ppuullllmmaann  aadd  uunnaa  bbaammbbiinnaa  RRoomm  ssoonnoo  ssttaattee  ssppeezzzzaattee  llee  bbrraacccciiaa..  

PPrroovvaattee  aa  ppeennssaarree  cchhee  qquuaallccuunnoo  vvii  aabbbbiiaa  ddeettttoo  cchhee  ii    ppoossttiinnii  rruubbaannoo  ii  

bbaammbbiinnii..    

CCoossaa  ppeennssaattee  ssee  iill  vvoossttrroo  ppoossttiinnoo    pprreennddee  iinn  bbrraacccciioo  iill  vvoossttrroo  bbaammbbiinnoo??    

CChhee  ssttiiaa  ggiiooccaannddoo??    

PPeerrssiinnoo  ll‟‟AAnnssaa  hhaa  eelliimmiinnaattoo  llaa  nnoottiizziiaa..    

  IInnvveeccee  ““CChhii  ll‟‟hhaa  vviissttoo””,,    cchhee    vviivvee  ddii  ttrraassmmiissssiioonnii  ccoonnttrroo  ii  RRoomm,,  ccii  hhaa  

rriiccaammaattoo  uunnaa  ddeellllee  ssuuee    cceennttiinnaaiiaa  ddii  ppuunnttaattee..  DDeecciinnee  ddii  ssppoott  cchhee  

aannnnuunncciiaavvaannoo  llaa  ppuunnttaattaa    iinn  mmooddoo  aallllaarrmmiissttiiccoo  ppeerr  ffaarree  aauuddiieennccee..    

IInn  ppaassssaattoo  cc‟‟èè  ssttaattoo  uunn  eeppiissooddiioo  ssiimmiillee..  UUnnaa  ddoonnnnaa  hhaa  ddeennuunncciiaattoo  uunnaa  RRoomm  

ppeerr  tteennttaattiivvoo  ddii  rraappiimmeennttoo  ee  ppooii  hhaa  ccoonnffeessssaattoo  cchhee  llaa  RRoomm  ssttaavvaa  rruubbaannddoo  iill  

bbrraacccciiaalleettttiinnoo  dd‟‟oorroo  ddii  ssuuoo  ffiigglliioo,,  nneell  ppaasssseeggggiinnoo,,    ee  lleeii  ppeerr  vveennddiiccaarrssii  ssii  èè  

iinnvveennttaattaa  llaa  ssttoorriiaa  ddeell  rraappiimmeennttoo..    

LLaa  ssttaammppaa  hhaa  ccrreeaattoo  ii  mmoossttrrii,,  llaa  ggeennttee  hhaa  ffiinnaallmmeennttee  qquuaallccuunnoo  aall  qquuaallee  ddaarree  

ttuuttttee  llee  ccoollppee  ddii  uunnaa  ssoocciieettàà  cchhee  nnoonn  ffuunnzziioonnaa  ccoommee  ddoovvrreebbbbee..    
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IIll  nnoonnnnoo  hhaa  ddeettttoo::  ““SSee  llii  pprreennddeessssee  iill  VVaattiiccaannoo  qquueessttii  zziinnggaarrii,,  cchhee  hhaa  116600  

aappppaarrttaammeennttii  ssffiittttii””..    

LLaa  nnoonnnnaa  iinnvveeccee  iinntteerrvviissttaattaa  ddaa  GGeeoo  NNoocccchheettttii::  ““NNoonn  mmee  llaa  pprreennddoo  ccoonn  llaa  

ppoovveerraa  zziinnggaarreellllaa,,  qquueellllaa  hhaa  nneeggaattoo  ttuuttttoo,,  mmaa  ccoonn  llaa  ppoolliizziiaa  cchhee  èè  vveennuuttaa  

ddooppoo  uunn‟‟oorraa  ee  mmeezzzzaa””..    

IInnssoommmmaa  aallllaa  ffiinnee  aanncchhee  lloorroo  ssii  ssoonnoo  aaccccoorrttii  cchhee  ll‟‟aallllaarrmmiissmmoo  eerraa  ssttaattoo  

iinnggiiuussttiiffiiccaattoo::  ssoolloo  uunnoo  ssppaavveennttoo,,  rriieennttrraattoo  ssuubbiittoo,,  mmaa  iinnggiiggaannttiittoo  ddaa  uunnaa  

sscceenneeggggiiaattaa  nnaappoolleettaannaa  ccllaassssiiccaa  nneellllee  ppiiccccoollee  ccoommuunniittàà  ddeell  SSuudd..          

  

                                    NNaaddiiaa  MMaarriinnoo  

    

  

1133  mmaaggggiioo  

CCAACCCCIIAA  AALL  RROOMM..  NNoonn  uussaa  mmeezzzzii  tteerrmmiinnii,,  MMaauurriizziioo  FFiiaassccoo,,  ssoocciioollooggoo  

eedd  eessppeerrttoo  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  ddoocceennttee  pprreessssoo  llaa  ssccuuoollaa  ssuuppeerriioorree  ddii  PPoolliizziiaa::  

""NNoonn  eessiissttoonnoo  ccaassii  ddii  zziinnggaarrii  cchhee  rruubbaannoo  ii  bbaammbbiinnii..  NNoonn  eessiissttoonnoo  ddaattii  

uuffffiicciiaallii,,  èè  uunnaa  lleeggggeennddaa  mmeettrrooppoolliittaannaa""..  

  UUnnaa  vvooccee  ffuuoorrii  ddaall  ccoorroo..    ""DDoovvrreessttee  eesssseerree  vvooii  mmeezzzzii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  aa  

rraazziioonnaalliizzzzaarree,,  aannaalliizzzzaarree  NNoonn  ssii  ppuuòò  vviivveerree  iinn  bbaalliiaa  ddeellllee  ffoobbiiee..""    MMaa  

ssaabbaattoo  uunnaa  RRoomm  hhaa  tteennttaattoo  ddii  sseeqquueessttrraarree  uunnaa  bbiimmbbaa  ddii  sseeii  mmeessii  aa  NNaappoollii..    

""MMaa  rraaggiioonniiaammoo::  uunnaa  RRoomm  ddii  1166  aannnnii,,  sseegguuiittaa  ddaaii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii,,  ssccaappppaa,,  

rriittoorrnnaa  aall  ccaammppoo  RRoomm,,  ddaall  ssuuoo  ccllaann,,  ee  cceerrccaa  ddii  pprreennddeerree  uunn  bbaammbbiinnoo??  

PPiiuuttttoossttoo  ssii  eerraa  iinnttrruuffoollaattaa  iinn  ccaassaa  ppeerr  rruubbaarree..""  RRiiccoossttrruuzziioonnee  cchhee  ccoonnfflliiggggee  

ccooll  rraaccccoonnttoo  ddeellllaa  mmaammmmaa..  ""QQuueellllaa  ddoonnnnaa  ssii  èè  vvoollttaattaa  ee  hhaa  vviissttoo  llaa  RRoomm  iinn  

ccaassaa..  PPooii  hhaa  ddaattoo  ddiivveerrssee  vveerrssiioonnii::  uunnaa  vvoollttaa  llee  hhaa  ssttrraappppaattoo  llaa  bbiimmbbaa  iinn  

ccaassaa,,  uunn’’aallttrraa  vvoollttaa  ll’’hhaa  rriinnccoorrssaa  ssuull  ppiiaanneerroottttoolloo..  IInn  bbuuoonnaa  ffeeddee  hhaa  ccrreedduuttoo  

ddii  vveeddeerr  rreeaalliizzzzaattaa  llaa  ppaauurraa  ppiiùù  ggrraannddee  ddii  ooggnnii  ddoonnnnaa..  ÈÈ  ggiiuussttiiffiiccaabbiillee..  LLoo  èè  

mmeennoo  cchhee  ttuuttttii  ii  mmeeddiiaa  aabbbbiiaannoo  ddaattoo  ppeerr  ssccoonnttaattoo  ttaallee  vveerrssiioonnee,,  aalliimmeennttaannddoo  

llaa  ccaacccciiaa  aalllloo  zziinnggaarroo..""  

  

NNOOVVAARRAA,,  1111  MMAAGGGGIIOO..  AAllccuunnee  bboottttiigglliiee  mmoolloottoovv  ssoonnoo  ssttaattee  llaanncciiaattee  llaa  

ssccoorrssaa  nnoottttee  ccoonnttrroo  uunn  ccaammppoo  nnoommaaddii  aa  NNoovvaarraa..  LLee  mmoolloottoovv  nnoonn  hhaannnnoo  

ccaauussaattoo  aallccuunn  ddaannnnoo  ppeerrcchhéé  eerraa  aappppeennaa  tteerrmmiinnaattoo  uunn  vviioolleennttoo  tteemmppoorraallee  ee  

ttuuttttoo  ll''aarreeaa  ddii  vviiaa  FFeerrmmii  ooccccuuppaattaa  ddaallllee  rroouulloottttee  --  uunnaa  ttrreennttiinnaa  oollttrree  aa  ddiivveerrssee  

bbaarraacccchhee  --  eerraa  uunn  aammppiioo  aaccqquuiittrriinnoo..  LLee  bboottttiigglliiee  iinnffaattttii  ssoonnoo  eesspplloossee  mmaa  llee  

ffiiaammmmee  ssii  ssoonnoo  ssppeennttee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee..  SSuull  ppoossttoo  ssoonnoo  iinntteerrvveennuuttee  

ppaattttuugglliiee  ddeellllee  vvoollaannttii  ee  ii  vviiggiillii  ddeell  ffuuooccoo..  IIll  llaanncciioo  ddeellllee  mmoolloottoovv  èè  ll''uullttiimmoo  

aattttoo  ddii  uunnaa  qquueerreellllee  cchhee  ssii  ttrraasscciinnaa  ddaa  tteemmppoo  ssuullllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  ccaammppoo  

nnoommaaddii  cchhee  ssoorrggee  iinn  uunnaa  zzoonnaa  aabbiittaattaa  ddaa  vviilllleettttee  ee  ccoonn  ccaappaannnnoonnii  iinndduussttrriiaallii..  



 85 

DDaa  sseettttee  aannnnii  ggllii  aabbiittaannttii  cchhiieeddoonnoo  cchhee  vveennggaa  ttrraassffeerriittoo  aallttrroovvee  mmaa  ffiinnoo  aadd  

oorraa  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ssttaattee  rriissppoossttee..  ««SSppiiaaccee  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  èè  ssuucccceessssoo  --  ssppiieeggaannoo  

ggllii  aabbiittaannttii  ddeellllaa  zzoonnaa  --  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  ssaarreebbbbee  ppoottuuttoo  

aaccccaaddeerree..  IIll  ccaammppoo  èè  aanncchhee  ppeerriiccoolloossoo  ppeerr  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ddeecciinnee  ee  ddeecciinnee  ddii  

bboommbboollee  ddeell  ggaass::  ssee  ddaavvvveerroo  ssii  ffoossssee  sspprriiggiioonnaattoo  uunn  iinncceennddiioo,,  nnoonn  ssoolloo  llee  

rroouulloottttee  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattee  iinn  ppeerriiccoolloo  mmaa  aanncchhee  llee  nnoossttrree  ccaassee»»..  AAll  ccaammppoo  

nnoommaaddii,,  qquueessttaa  mmaattttiinnaa,,  cc''eerraa  mmoollttaa  tteennssiioonnee::  ««ÈÈ  ggiiàà  aaccccaadduuttoo  aallttrroovvee  cchhee  

qquuaallccuunnoo  ssee  llaa  pprreennddeessssee  ccoonn  nnooii,,  llee  nnoossttrree  ddoonnnnee  ee  ii  nnoossttrrii  bbaammbbiinnii,,  nnoonn  

vvoogglliiaammoo  ddiivveennttaarree  uunn  bbeerrssaagglliioo  aanncchhee  aa  NNoovvaarraa»»,,  hhaannnnoo  ddeettttoo  aallccuunnii  

uuoommiinnii..  

  

77  mmaaggggiioo  22000088  

VVIICCEENNZZAA,,  SSIINNDDAACCOO  DDEECCIIDDEE  DDII  EESSPPEELLLLEERREE  NNOOMMAADDII  

PPRREEGGIIUUDDIICCAATTII..  IIll  nneeoossiinnddaaccoo  ddii  VViicceennzzaa,,  AAcchhiillllee  VVaarriiaattii,,  rreeaaggiissccee  ccoonn  

iill  ppuuggnnoo  ddii  ffeerrrroo  aall  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneellllaa  ssuuaa  cciittttàà  ee  ddeecciiddee  ddii  

eessppeelllleerree  ii  nnoommaaddii  ccoonn  pprreecceeddeennttii  ppeennaallii..  LLoo  ssccrriivvee  ooggggii  IIll  GGaazzzzeettttiinnoo,,  

qquuoottiiddiiaannoo  ddeell  NNoorrddeesstt  ssppiieeggaannddoo  cchhee  llaa  ddeecciissiioonnee  ddeell  ssiinnddaaccoo  ddeell  PPdd  èè  

mmaattuurraattaa  ddooppoo  ll''eeppiissooddiioo  aavvvveennuuttoo  iieerrii  iinn  cciittttàà  cchhee  hhaa  vviissttoo  uunn  nnoommaaddee  ccoonn  

nnuummeerroossii  pprreecceeddeennttii  ppeennaallii,,  iinnsseegguuiittoo  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  mmuunniicciippaallee,,  eessttrraarrrree  uunnaa  

ppiissttoollaa  ccoonnttrroo  ggllii  aaggeennttii..    

LLaa  rreeaazziioonnee  ddii  AAcchhiillllee  VVaarriiaattii  èè  dduurriissssiimmaa,,  ssccrriivvee  IIll  GGaazzzzeettttiinnoo,,  ""èè  cceerrttoo  --  hhaa  

ssccaannddiittoo  VVaarriiaattii  --  cchhee  iill  nnoommaaddee  aarrrreessttaattoo  ddoovvrràà  aannddaarrsseennee  ee  ccoonn  lluuii  ttuuttttii  ii  

ccoommppoonneennttii  iill  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree..  PPeerrssoonnee  ccoonn  pprreecceeddeennttii  ppeennaallii  nnoonn  ssaarraannnnoo  

ppiiùù  aaccccoollttee  iinn  qquueessttoo  ccoommuunnee""..    

IIll  ssiinnddaaccoo  ddii  VViicceennzzaa,,  ssii  lleeggggee  nneellll''aarrttiiccoolloo,,  pprreennddee  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  uunnaa  nnoorrmmaa  

pprreevviissttaa  nneell  rreeggoollaammeennttoo  ccoommuunnaallee  llaa  qquuaallee  ssttaabbiilliissccee  llaa  rreevvooccaa  ddeellllaa  

ccoonncceessssiioonnee  ddeellll''aarreeaa  ee  ll''aalllloonnttaannaammeennttoo  ffiissiiccoo  ddeellllee  ppeerrssoonnee  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  

ddeeccaaddaannoo  aallccuunnii  pprreessuuppppoossttii  ttrraa  ccuuii  iill  rriissppeettttoo  ddeellllaa  lleeggggee..  ""LLaa  aapppplliicchheerreemmoo  

aallllaa  lleetttteerraa  ee  iinn  mmaanniieerraa  eesstteennssiivvaa"",,  hhaa  ccoonncclluussoo  VVaarriiaattii..  

  

  

1133  aapprriillee  22000088  

NNAAPPOOLLII::  BBoottttiigglliiee  iinncceennddiiaarriiee  ssoonnoo  ssttaattee  llaanncciiaattee  ssttaannoottttee  aallll''iinntteerrnnoo  

ddeell  ccaammppoo  RRoomm  ddii  vviiaa  DDoorraannddoo  PPiieettrrii  aa  PPoonnttiicceellllii,,  qquuaarrttiieerree  ddii  NNaappoollii  

ddoovvee  ddaa  ssaabbaattoo,,  qquuaannddoo  ssii  ee''  vveerriiffiiccaattoo  uunn  pprreessuunnttoo  tteennttaattiivvoo  ddii  rraappiimmeennttoo  ddii  

uunnaa  bbiimmbbaa  ddii  66  mmeessii  ddaa  ppaarrttee  ddii  uunnaa  zziinnggaarraa  1166eennnnee,,  ccrreessccee  ll''iinnttoolllleerraannzzaa  

vveerrssoo  ll''iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  nnoommaaddii..  LLee  mmoolloottoovv  hhaannnnoo  pprroovvooccaattoo  ll''iinncceennddiioo  ee  llaa  

ddiissttrruuzziioonnee  ddii  qquuaattttrroo  bbaarraacccchhee  vvuuoottee..    
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11  aaggoossttoo  22000077    

PPAALLEERRMMOO::  RRiippoorrttiiaammoo  aallccuunnee  ddeellllee  nnuummeerroossee  aaggeennzziiee  ddii  ssttaammppaa  ddeellllaa  

ssccaarrcceerraazziioonnee  ddeellllaa  ddoonnnnaa  RRoomm  ddii  PPaalleerrmmoo  aaccccuussaattaa  iinnggiiuussttaammeennttee  ddii  aavveerr  

tteennttaattoo  ddii  rruubbaarree  uunn  bbaammbbiinnoo..  MMaallggrraaddoo  ii  nnuummeerroossii  ““llaannccii””  ddeellllee  ppiiùù  

iimmppoorrttaannttii  aaggeennzziiee  ddii  ssttaammppaa  NNEESSSSUUNNAA  TTEELLEEVVIISSIIOONNEE  HHAA  

TTRRAAMMEESSSSOO  LLAA  NNOOTTIIZZIIAA  ddeell  ggrraavvee  ee  pprreeggiiuuddiizziiaallee  eerrrroorree,,  mmeennttrree  

ttuuttttee  llee  tteelleevviissiioonnii  hhaannnnoo  ddaattoo  aammppiioo  rriissaallttoo  aallllaa  iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeell  

tteennttaattoo  rraappiimmeennttoo..  

    

  

3311  lluugglliioo  22000077  

PPAALLEERRMMOO::  AACCCCUUSSAATTAA    DDII  SSEEQQUUEESSTTRROO  PPEERRCCHHÈÈ  NNOOMMAADDEE,,  

GGIIPP  LLAA  SSCCAARRCCEERRAA,,  PPEERR  IILL  MMAAGGIISSTTRRAATTOO  LLAA  

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA  EERRAA  FFRRUUTTTTOO  DDEELL  PPRREEGGIIUUDDIIZZIIOO,,  EE  SSCCAATTTTAA  

PPSSIICCOOSSII,,  IIll  pprreeggiiuuddiizziioo  ppuuòò  ggeenneerraarree  llaa  ccaacccciiaa  aall  mmoossttrroo..  ÈÈ  qquueessttaa  llaa  

ccoonnvviinnzziioonnee  ddeell  GGiipp  ddii  PPaalleerrmmoo  MMaarriiaa  EElleennaa  GGaammbbeerriinnii,,  cchhee  hhaa  ddeecciissoo  ddii  

nnoonn  ccoonnvvaalliiddaarree  iill  ffeerrmmoo  ddeellllaa  nnoommaaddee  aaccccuussaattaa  ddii  aavveerree  tteennttaattoo  ddii  rraappiirree  uunn  

bbiimmbboo  ddii  ttrree  aannnnii  iinn  uunn  lliiddoo  bbaallnneeaarree  ddeellllaa  ccoossttaa  ppaalleerrmmiittaannaa..  LLaa  rruummeennaa,,  

MMaarriiaa  FFeerraarruu,,  4455  aannnnii,,  aaccccuussaattaa  ddii  tteennttaattiivvoo  ddii  sseeqquueessttrroo  ee  ssoottttrraazziioonnee  ddii  

mmiinnoorree,,  èè  ssttaattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssccaarrcceerraattaa..  DDeecciissiivvaa  llaa  rriittrraattttaazziioonnee  ddii  

uunnaa  tteessttee,,  iinniizziiaallmmeennttee  rriitteennuuttaa  aatttteennddiibbiillee  ddaaggllii  iinnvveessttiiggaattoorrii,,  cchhee  hhaa  

aammmmeessssoo  ddii  eesssseerrssii  iimmppaauurriittaa  vveeddeennddoo  llaa  ddoonnnnaa  aaccccaannttoo  aall  ppiiccccoolloo  

ppeerrcchhéé  ««ccoonnddiizziioonnaattaa  ddaaii  ssuuooii  pprreeggiiuuddiizzii  ccoonnttrroo  ggllii  zziinnggaarrii»»..  EE  ll''eeffffeettttoo  

ppaanniiccoo  ssccaatteennaattoo  ddaallllaa  vviicceennddaa  nnoonn  ssii  èè  ffaattttoo  aatttteennddeerree..  UUnnaa  ppaalleerrmmiittaannaa  ddii  

3333  aannnnii  ooggggii  hhaa  cchhiiaammaattoo  tteerrrroorriizzzzaattaa  ii  ccaarraabbiinniieerrii  ppeerrcchhéé  nnoonn  ttrroovvaavvaa  iill  

ffiigglliioo  ddii  ttrree  aannnnii..  IIll  bbiimmbboo,,  ppeerròò,,  eerraa  nnaassccoossttoo  iinn  uunn  aarrmmaaddiioo..  UUnn  ffaallssoo  

aallllaarrmmee  cchhee  ssii  èè  ccoonncclluussoo  iinn  ppoocchhii  mmiinnuuttii  ee  cchhee,,  ccoommee  hhaa  rraaccccoonnttaattoo  llaa  sstteessssaa  

ddoonnnnaa  cchhee  ssii  èè  rriivvoollttaa  aall  111122,,  èè  ffrruuttttoo  ddeellllaa  ppssiiccoossii  ssccooppppiiaattaa  iinn  cciittttàà..  PPiiùù  

ccoommpplleessssoo  èè  ssttaattoo,,  iinnvveeccee,,  cchhiiaarriirree  iill  pprreessuunnttoo  tteennttaattiivvoo  ddii  sseeqquueessttrroo  aadd  

ooppeerraa  ddeellllaa  RRoommeennaa,,  rriimmaassttaa  iinn  ccaarrcceerree  ppeerr  dduuee  ggiioorrnnii..  SSeeccoonnddoo  llee  

tteessttiimmoonniiaannzzee  rraaccccoollttee  ssaabbaattoo  ssccoorrssoo  ddaaii  ccaarraabbiinniieerrii,,  MMaarriiaa  FFeerraarruu  ssii  ssaarreebbbbee  

aavvvviicciinnaattaa  aall  bbaammbbiinnoo,,  ccoopprreennddoolloo  ccoonn  llaa  ssuuaa  aammppiiaa  ggoonnnnaa,,  ppeerr  ppooii  ddiirriiggeerrssii  

vveerrssoo  ll''uusscciittaa..  LLee  ggrriiddaa  ddeeii  bbaaggnnaannttii  ll''aavvrreebbbbeerroo  iinnddoottttaa  aadd  aalllloonnttaannaarrssii;;  iill  

bbiimmbboo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ssttrraappppaattoo  aallllaa  nnoommaaddee  ddaa  uunnaa  ddoonnnnaa,,  llaa  ccuuii  

tteessttiimmoonniiaannzzaa  eerraa  ssttaattaa  rriitteennuuttaa  ffoonnddaammeennttaallee  ddaaggllii  iinnqquuiirreennttii..  PPrroopprriioo  

aattttrraavveerrssoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ffoorrnniittee  ddaaii  tteessttiimmoonnii,,  llaa  nnoommaaddee  eerraa  ssttaattaa  ffeerrmmaattaa  

ppooccoo  ddooppoo  ddaaii  ccaarraabbiinniieerrii,,  nneeii  pprreessssii  ddeellllaa  ccaasseerrmmaa  ddii  CCaappaaccii,,  ee  rriinncchhiiuussaa  iinn  

cceellllaa..  OOggggii  iill  mmaaggiissttrraattoo,,  aanncchhee  aallllaa  lluuccee  ddeellllaa  ddeeppoossiizziioonnee  ddeellllaa  tteessttee,,  cchhee  

hhaa  ddeecciissaammeennttee  ccoorrrreettttoo  iill  ttiirroo,,  aaffffeerrmmaannddoo  ddii  nnoonn  eesssseerree  aaffffaattttoo  cceerrttaa  ddii  
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aavveerree  aassssiissttiittoo  aa  uunn  tteennttaattiivvoo  ddii  sseeqquueessttrroo,,  hhaa  ddeecciissoo  ddii  nnoonn  ccoonnvvaalliiddaarree  iill  

pprroovvvveeddiimmeennttoo  ee  ddii  ssccaarrcceerraarree  llaa  rruummeennaa..  ««IIll  ggeessttoo  ccoommppiiuuttoo  ddaallllaa  nnoommaaddee  --  

ssccrriivvee  iill  ggiipp  nneellll''oorrddiinnaannzzaa  --  ssee  ppoossttoo  iinn  eesssseerree  ddaa  uunnaa  qquuaalluunnqquuee  aallttrroo  

bbaaggnnaannttee  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  iinntteerrpprreettaattoo  qquuaallee  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ddeellllee  ppiiùù  vvaarriiee  

iinntteennzziioonnii::  ddaallllaa  ccooccccoollaa  vveerrssoo  iill  bbaammbbiinnoo,,  aall  tteennttaattiivvoo  ddii  ffeerrmmaarrlloo  mmeennttrree  

ccoorrrreevvaa  vveerrssoo  llaa  ssttrraaddaa..  LLaa  tteessttee  hhaa  iinnvveeccee  vvaalluuttaattoo  llaa  ccoonnddoottttaa  ddeellllaa  ddoonnnnaa  

ccoommee  aattttoo  ddiirreettttoo  aall  rraappiimmeennttoo  ssoolloo  ppeerrcchhèè  ccoommmmeessssoo  ddaa  uunnaa  zziinnggaarraa»»..  

UUsscceennddoo  ddaall  ccaarrcceerree  ddeell  PPaagglliiaarreellllii,,  MMaarriiaa  FFeerraarruu,,  cchhee  hhaa  uunn  ffiigglliioo  ee  88  nniippoottii  

ee  vviivvee  aa  TTrraappaannii,,  nneell  ssuuoo  iittaalliiaannoo  sstteennttaattoo  hhaa  rriippeettuuttoo  ttrraa  llee  llaaccrriimmee  qquueelllloo  

cchhee  aavveevvaa  ddeettttoo  aall  mmaaggiissttrraattoo  iinn  uuddiieennzzaa::  ««NNoonn  vvoolleevvoo  ppoorrttaarree  vviiaa  iill  bbiimmbboo..  

SSoonnoo  uunnaa  mmaaddrree  aanncchh''iioo,,  hhoo  uunn  ffiigglliioo  mmaallaattoo  ddii  ppoolliioommeelliittee::  nnoonn  ffaarreeii  mmaaii  

ddeell  mmaallee  aaii  bbaammbbiinnii»»..  ((ffoonnttee  AANNSSAA))    

    

    

3311  lluugglliioo  22000077  

MMAARRIIAA  GGRRAAZZIIAA  DDIICCAATTII  hhaa  ssccrriittttoo::  DDaa  mmeessii  oorrmmaaii  èè  iinn  aattttoo  uunnaa  

ddiissuummaannaa    aaggggrreessssiioonnee    ccoonnttrroo  ii  RRoomm  ee  SSiinnttii,,  ssiiaannoo  eessssii  nnoossttrrii  ccoonncciittttaaddiinnii  

iittaalliiaannii  ccoommuunniittaarrii  oo  eexxttrraaccoommuunniittaarrii    

LL‟‟ooppeerraazziioonnee,,  iinniizziiaattaa  ccoonn  CCooffffeerraattii,,  iinn  nnoommee  ddii  uunn  ddiissccuuttiibbiillee    ppaattttoo  ddii  

lleeggaalliittàà  ee  ssiiccuurreezzzzaa,,  ssii  èè  eesstteessaa  aa  mmaacccchhiiaa  dd‟‟oolliioo  iinn  mmoollttiissssiimmee  aallttrree  cciittttàà  ee  

cceennttrrii  mmiinnoorrii  ,,  ffaacceennddoo  eemmeerrggeerree  uunnaa  rreeaallttàà  ddaa  tteerrzzoo  mmoonnddoo  nneell  nnoossttrroo  ppaaeessee,,  

bbeenn  lloonnttaannoo  ddaa  qquueellllaa    ssiiccuurreezzzzaa  ee  lleeggaalliittàà  ““ssbbaannddiieerraattaa””  ddaaii  ppoolliittiiccii  ee  

ggoovveerrnnaannttii  ppeerr  lleeggiittttiimmaarree  iinnvveeccee  llee  lloorroo  aazziioonnii  ccoonnttrroo  ii  RRoomm  ee  SSiinnttii..  

DDaa  BBoollooggnnaa  aa  MMiillaannoo,,  ddaa  MMiillaannoo  aa  RRoommaa,,  ddaa  RRoommaa  aa  PPaavviiaa,,  ddaa  PPaavviiaa  aadd  

aallttrrii  cceennttrrii  ddeellllaa  nnoossttrraa  ppeenniissoollaa,,  cceennttrroo  ssiinniissttrraa  ee  cceennttrroo  ddeessttrraa  uunniittii,,  ccoommee  

qquuaannddoo  ggiiooccaa  llaa  nnaazziioonnaallee  ddii  ccaallcciioo,,  iinn  qquueessttaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  cceerrttaammeennttee  nnoonn  

ppuuòò  eesssseerree  ddeeffiinniittaa  ddii  ““lleeggaalliittàà  ee  ssiiccuurreezzzzaa””  nnéé  ppeerr  llee  mmiinnoorraannzzee  RRoomm,,  nnéé  

ttaannttoommeennoo  ppeerr  ii  cciittttaaddiinnii  iittaalliiaannii  nnoonn  RRoomm..  

  SSggoommbbeerraarree  ee  ddiissttrruuggggeerree  ii  ccaammppii  nnoommaaddii  ee  bbuuttttaarree  lleetttteerraallmmeennttee  iinn  

ssttrraaddaa  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ppeerrssoonnee,,  ttrraa  ccuuii  ddoonnnnee  iinncciinnttee,,  mmiinnoorrii,,  nneeoonnaattii,,  

mmaallaattii,,  vveecccchhii……ppuuòò  eesssseerree  ddeeffiinniittaa  uunnaa  aazziioonnee  ddii  lleeggaalliittàà??    

  VVeeddeerree  bbaammbbiinnii  ssppaavveennttaattii  cchhee  ppiiaannggoonnoo  ee  ppeerrddoonnoo  qquuaallssiiaassii  

rriiffeerriimmeennttoo  ddeell  lloorroo  hhaabbiittaatt  nnoonn  èè  uunnaa  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  ddeell  bbaammbbiinnoo,,  

ssaanncciittii  ddaallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  IInntteerrnnaazziioonnaallee  vvoottaattaa  aanncchhee  ddaall  nnoossttrroo  ppaaeessee??  

  EEsssseerree  tteessttiimmoonnii  ddii  uunn‟‟ooppeerraazziioonnee    sseennzzaa  ppiieettàà  ppeerr    aannzziiaannii  ee  vveecccchhii  

RRoomm  ee  SSiinnttii,,  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  uunn  mmiinniimmoo  rriiccoovveerroo,,  ssee  nnoonn  llaa  ssttrraaddaa  ssoottttoo  

llaa  ccaalluurraa  eessttiivvaa  aa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii    aallttrrii  aannzziiaannii  ee  vveecccchhii  ppeerr  ii  qquuaallii  

qquuoottiiddiiaannaammeennttee  ccii  ssii  aallllaarrmmaa,,  ppuuòò  eesssseerree  ddeeffiinniittaa  uunn‟‟aazziioonnee  ddii  lleeggaalliittàà  

ee  ssiiccuurreezzzzaa??  
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DDoovvee  ssoonnoo  llee  ddoonnnnee  cchhee  mmaanniiffeessttaannoo  iinn  ddiiffeessaa  ddeeggllii  eemmbbrriioonnii,,  ddeeii  ffeettii  ee  

ddeeii  nnaasscciittuurrii??    PPeerrcchhéé  cchhiiuuddoonnoo  ggllii  oocccchhii  ee  nnoonn  vveeddoonnoo  llee  nnuummeerroossee  

ddoonnnnee  RRoomm  ee  ssiinnttee  iinncciinnttee  cchhee,,  aalllloo  ssbbaannddoo,,  mmeettttoonnoo  aa  rriisscchhiioo  llaa  vviittaa  ddeell  

lloorroo  nnaasscciittuurroo??    

DDoovvee  ssoonnoo  ffiinniittii  ccoolloorroo  cchhee  lloottttaannoo  ppeerr  llaa  vviittaa,,  ccoolloorroo  cchhee  mmaanniiffeessttaannoo  

ppeerr  llaa  ffaammiigglliiaa  ee  ccoolloorroo  cchhee  sscceennddoonnoo  iinn  ppiiaazzzzaa  ppeerr  llaa  ppaaccee??  

PPoossssoonnoo  eesssseerree  ccrreeddiibbiillii  ppoolliittiiccii  ee  ccoommuunnii  cciittttaaddiinnii  cchhee  nneell  nnoommee  ddii  uunnaa    

ssiiccuurreezzzzaa,,  ddiissccrriimmiinnaannoo  aallttrree  vviittee,,  aallttrree  ffaammiigglliiee  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  llee  pprroopprriiee??    

LLee  nnoorrmmaattiivvee  iinntteerrnnaazziioonnaallii  eedd  eeuurrooppeeee  ssiiccuurraammeennttee  nnoonn  eesscclluuddoonnoo  ii  RRoomm  ee  

ii  SSiinnttii,,  ee  aalllloorraa  ““  nneell  nnoommee  ddii  qquuaallee  lleeggaalliittàà””  vveennggoonnoo  ccoommppiiuuttii  qquueessttii  aattttii  

ccoossìì  iinnggiiuussttii??  

  DDaa  ppiiùù  ddii  sseeii  mmeessii  ssttiiaammoo  aassssiisstteennddoo  aadd  uunnaa  ccoonnttiinnuuaa  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  

uummaannii  ee  cciivviillii  ddeeii  ppiiùù  ddeebboollii  eedd  iinnddiiffeessii,,  ccoommppiiuuttii    ppeerrffiinnoo  ddaa  cchhii  ssii  pprreesseennttaa  

nneellllaa  vveessttee  ddii  ““lleeaaddeerr””  ddeell  ffuuttuurroo  ppaarrttiittoo  ddeemmooccrraattiiccoo  cchhee  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aa  

qquueell  DDoonn  MMiillaannii  cchhee  ssii  èè  ooccccuuppaattoo  pprroopprriioo  ddeeggllii  uullttiimmii,,  cchhee,,  nneeii  ssuuooii  

ddiissccoorrssii,,  ttrraassmmeettttee  ll‟‟aappppeelllloo  eemmoozziioonnaannttee  ee  ccoommmmoovveennttee  ddii    MMaarrttiinn  LLuutthheerr  

kkiinngg  ee  ddii  RRoobbeerrtt  KKeennnneeddyy……  

  SSee  iill  pprreezzzzoo  ddaa  ppaaggaarree  ppeerr  iill  ssuucccceessssoo  ee  ppeerr    llaa  vviittttoorriiaa  ddeell  ppaarrttiittoo  

ddeemmooccrraattiiccoo  èè  ccaallppeessttaarree  ii  ddiirriittttii  uummaannii  ee  cciivviillii,,  aanncchhee  ssee  ddeeii  RRoomm  ee  ddeeii  

SSiinnttii,,  nnoonn  vvoogglliioo  ppiiùù  qquueell  bbiigglliieettttoo  nnéé  eesssseerree  ttrraa  ii  vviinncciittoorrii,,  ppeerrcchhéé  vviivvoo  

qquuoottiiddiiaannaammeennttee  uunnaa  iinneesspprriimmiibbiillee  vveerrggooggnnaa  ppeerr  qquueessttoo  cceennttrroossiinniissttrraa..    

  SSttaammppaa  ee  tteelleevviissiioonnee  cchhee  rriigguurrggiittaannoo  iinnffoorrmmaazziioonnii    ppeerr  qquuaallssiiaassii  ffaattttoo  

ddii  ccrroonnaaccaa  iinn  ccuuii  ssoonnoo  ccooiinnvvoollttii  ii  RRoomm  oo  ii  SSiinnttii,,  ppeerr  qquueessttoo  eessooddoo  bbrruuttaallee  

ee  ccrruuddeellee,,  iinnvveeccee,,  nneessssuunnaa  iimmmmaaggiinnee,,  nneessssuunnaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  vviissiivvaa,,  ffoorrssee  

ppeerr  nnoonn  ccoommppRRoommeetttteerree  ll‟‟aassttrroo  nnaasscceennttee  ddeell  ppaarrttiittoo  ddeemmooccrraattiiccoo..  

TTrroovvaa  iinnvveeccee  aammppiioo  ssppaazziioo  iinn  mmoollttii  ggiioorrnnaallii  ee  tteelleeggiioorrnnaallii,,  ddaallll''AANNSSAA  aall  

CCoorrrriieerree  ddeellllaa  SSeerraa  aa  RReeppuubbbblliiccaa,,    ddaa  RRaaii  aa  MMeeddiiaasseett,,  iill  pprreessuunnttoo  

tteennttaattiivvoo  ddii  rraappiimmeennttoo  ddii  uunn  bbaammbbiinnoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  uunnaa  RRoomm  aa  PPaalleerrmmoo..  

                                                                                                                                                                                MMaarriiaa  GGrraazziiaa  DDiiccaattii  

  

  

NNeellllaa  ccrroonnaaccaa  iittaalliiaannaa  nnoonn  cc‟‟èè  uunn  ssoolloo  ccaassoo  ddii  tteennttaattiivvoo  ddii    rraappiimmeennttoo  ddii  

bbaammbbiinnii  ddaa  ppaarrttee  ddii  RRoomm::  ttuuttttee  llee  aaccccuussee  ssoonnoo  sseemmpprree  ccaadduuttee..  LLee  

tteessttiimmoonniiaannzzee,,  ccoonnffuussee  ee  ccoonnttrraaddddiittttoorriiee,,  ssii  ssoonnoo  vveerriiffiiccaattee  sseemmpprree  

iinnaatttteennddiibbiillii  ee  ssppeessssoo  ssoonnoo  ssttaattee  rriittrraattttaattee  ee  ssmmeennttiittee  ddaaii  tteessttiimmoonnii  sstteessssii..  

QQuueessttoo  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ii  ““tteennttaattiivvii””,,  ppeerrcchhéé  ddii  rreeaallee  rraappiimmeennttoo  

nneessssuunnoo  ppuuòò  ppaarrllaarree  ppeerrcchhéé  nnoonn  ccee  nn‟‟èè  mmaaii  ssttaattoo  nneessssuunnoo!!    

  

--  --  --  --  --  
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MMAAGGGGIIOO  22000088,,  AARRTTIICCOOLLII  TTRRAATTTTII  ddaa  RReeppuubbbblliiccaa..iitt::  

RRoommaa..  OOggggii  pprriimmaa  ccoonnffeerreennzzaa  ssttaammppaa  ddeell  ssiinnddaaccoo  ddii  RRoommaa  GGiiaannnnii  

AAlleemmaannnnoo..    

""SSggoommbbrraarree  ii  ccaammppii  nnoommaaddii  aabbuussiivvii  ee  ssppoossttaarree  ddaall  cceennttrroo  cciittttàà  qquueellllii  

rreeggoollaarrii""..  SSaarràà  qquueessttoo  uunnoo  ddeeii  pprriimmii  aattttii  ddeell  nneeoo  ssiinnddaaccoo  ddii  RRoommaa  GGiiaannnnii  

AAlleemmaannnnoo..  

AAlleemmaannnnnnoo  hhaa  ppooii  rriibbaaddiittoo  cchhee  ssaarraannnnoo  aalllloonnttaannaattii  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  

ccoommmmeessssoo  rreeaattii  oo  ssoonnoo  ssttaattii  ddeennuunncciiaattii..  

NNaappoollii..  TToorrnnaa  aa  ssaalliirree  llaa  tteennssiioonnee  nneell  qquuaarrttiieerree  nnaappoolleettaannoo  ddii  PPoonnttiicceellllii..  

NNuuoovvii  rroogghhii  ssoonnoo  ddiivvaammppaattii  nneeii  ccaammppii  nnoommaaddii..  EE  mmeennttrree  iinn  pprreeffeettttuurraa  llee  

aauuttoorriittàà  cciittttaaddiinnee  ee  llee  aassssoocciiaazziioonnii  ddiissccuuttoonnoo  ssuull  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeeii  RRoomm,,  iill  

ssiinnddaaccoo  ddeellllaa  ccaappiittaallee  GGiiaannnnii  AAlleemmaannnnoo,,  aannnnuunncciiaa  cchhee  ""iill  ccoommmmiissssaarriioo  

ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ppeerr  ii  RRoomm  ssaarràà  rraappiiddaammeennttee  eesstteessoo  aanncchhee  aa  RRoommaa"",,  ccoonn  iill  

pprreeffeettttoo  cchhee  ""ssaarràà  aaffffiiaannccaattoo  ddaa  uunn  aallttrroo  ffuunnzziioonnaarriioo""..      

NNuuoovvii  rroogghhii..  AAnnccoorraa  iinncceennddii  ddoolloossii  nneeii  ccaammppii  nnoommaaddii  ddii  NNaappoollii..  FFiiaammmmee  

ssoonnoo  ssttaattee  aappppiiccccaattee  ccoonn  bboottttiigglliiee  mmoolloottoovv  iinn  ttrree  iinnsseeddiiaammeennttii  iinn  vviiaa  SSaann  

PPiieettrroo  ee  PPaaoolloo,,  iinn  vviiaa  AArrggiinnee  ee  iinn  vviiaa  VViillllee  RRoommaannee  nneell  qquuaarrttiieerree  PPoonnttiicceellllii..  

LLee  bbaarraacccchhee  aannddaattee  aa  ffuuooccoo  eerraannoo  vvuuoottee,,  ddaattoo  cchhee  nneellllee  uullttiimmee  oorree  ii  ccaammppii  

ssoonnoo  ssttaattii  aabbbbaannddoonnaattii  ddaaii  nnoommaaddii  ssccoorrttaattii  ddaallllee  ffoorrzzee  ddeellll''oorrddiinnee  ee  ccoonn  

mmeezzzzii  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaallllaa  PPrrootteezziioonnee  cciivviillee..  LLaa  ggeennttee  hhaa  aaggiittoo  

iinnddiissttuurrbbaattaa  ffiinnoo    aallll''aarrrriivvoo  ddeeii  vviiggiillii  ddeell  ffuuooccoo  ee  ppooii  ddeellllaa  ppoolliizziiaa..  SSeeccoonnddoo  

llee  pprriimmee  iippootteessii  ffaattttee  ddaallllee  ppoolliizziiaa,,  ggllii  iinncceennddii  aappppiiccccaattii  ddaa  iiggnnoottii  ffaarreebbbbeerroo  

ppaarrttee  ddii  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  ppeerr  eevviittaarree  ll''eevveennttuuaallee  rriittoorrnnoo  ddeeii  RRoomm  nneeii  ccaammppii  

aabbbbaannddoonnaattii..      

VViiaa  aanncchhee  ddaallll''uullttiimmoo  ccaammppoo..  II  RRoomm  hhaannnnoo  aabbbbaannddoonnaattoo  aanncchhee  ll''uullttiimmoo  

ccaammppoo  RRoomm  ddii  PPoonnttiicceellllii..  II  nnoommaaddii,,  uunnaa  cciinnqquuaannttiinnaa,,  aavveevvaannoo  ddeettttoo  cchhee  nnoonn  

aavvrreebbbbeerroo  aabbbbaannddoonnaattoo  iill  ccaammppoo::  ""NNoonn  ssaappppiiaammoo  ddoovvee  aannddaarree  --  aavveevvaa  ddeettttoo  

uunnoo  ddeeii  ccaappiiffaammiigglliiaa  --  vviivviiaammoo  qquuii  ddaa  dduuee  aannnnii  ee  nnoonn  aabbbbiiaammoo  mmaaii  aavvuuttoo  

pprroobblleemmii  ccoonn  llaa  ggeennttee  ddeell  ppoossttoo""..  ""SSeeccoonnddoo  nnooii  llaa  sscceellttaa  ddii  aannddaarree  vviiaa  ffaattttaa  

ddaaggllii  aabbiittaannttii  ddeeggllii  aallttrrii  ccaammppii  nnoonn  hhaa  sseennssoo  --  aavveevvaa  aaggggiiuunnttoo  --  ssee  aanncchhee  

aannddaassssiimmoo  aa  RRoommaa  ee  oo  aa  VVeenneezziiaa  nnoonn  ccaammbbiieerreebbbbee  nniieennttee,,  ssaarreemmmmoo  sseemmpprree  

ccaacccciiaattii""..    

RRoommaa..  IIll  ssiinnddaaccoo  ddii  RRoommaa  GGiiaannnnii  AAlleemmaannnnoo  aa  RRaaddiioo  2244,,  hhaa  aannnnuunncciiaattoo  cchhee  

iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  pprreessoo  aa  MMiillaannoo  ssaarràà  aaddoottttaattoo  aanncchhee  nneellllaa  ccaappiittaallee..  IIll  

ssiinnddaaccoo  nnee  hhaa  ppaarrllaattoo  iinn  mmaattttiinnaattaa  ccoonn  iill  mmiinniissttrroo  ddeellll''IInntteerrnnoo,,  RRoobbeerrttoo  

MMaarroonnii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  AAlleemmaannnnoo  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  ssii  ttrraatttteerràà  ddii  ppootteerrii  cchhee  

ooppeerraannoo  ""ssiiaa  ssuull  vveerrssaannttee  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  ssiiccuurreezzzzaa  cchhee  ssuullllaa  ddeeffiinniizziioonnee  

tteerrrriittoorriiaallee,,  ee  ssuu  qquueellllaa  ssoolliiddaallee""..  DDoovvrràà,,  iinnssoommmmaa,,  ddeecciiddeerree  ppeerr  iinntteerrvveennttii  

ssuullllaa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  ccaammppii  ee  aa  ffaavvoorree  ddeeii  mmiinnoorrii  ee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ddiissaabbiillii..  



 90 

""EE''  iimmppoorrttaannttee  --  hhaa  ccoonncclluussoo  AAlleemmaannnnoo  --  cchhee  iill  ccoommmmiissssaarriioo  aabbbbiiaa  rriissoorrssee  

eeccoonnoommiicchhee""..    

NNaappoollii  --  AAssssaallttii  aaii  ccaammppii  RRoomm  aa  PPoonnttiicceellllii..  LLaa  ggeennttee  èè  sscceessaa  ddii  nnuuoovvoo  iinn  

ssttrraaddaa  ee  ttrraa  llee  uurrllaa  mmiinnaacccciiaa::  ""VVooii  ssppeeggnneettee  qquueessttii  iinncceennddii  mmaa  nnooii  llii  

rriiaacccceennddeerreemmoo""..  LLaa  rraabbbbiiaa,,  ssppiieeggaa  llaa  ggeennttee  ddeell  ppoossttoo,,  èè  ssccaattttaattaa  ssoopprraattttuuttttoo  

ppeerrcchhéé  ""iinn  qquueessttii  aannnnii  nnooii  ssiiaammoo  ssttaattii  vviicciinnii  aaii  RRoomm,,  llii  aabbbbiiaammoo  aaiiuuttaattoo  ee  

lloorroo  ccii  hhaannnnoo  rriippaaggaattoo  ccoonn  llaa  bbrruuttttaa  mmoonneettaa  ddeell  tteennttaattoo  sseeqquueessttrroo  ddeellllaa  

bbiimmbbaa..  VVooii  qquuii  ddoovveettee  ppuulliirree  ttuuttttoo  --  ccoonnttiinnuuaa  aa  mmiinnaacccciiaarree  llaa  ggeennttee  --  

aallttrriimmeennttii  vvii  ffaacccciiaammoo  ccoorrrreerree  qquuii  cceennttoo  vvoollttee""..  AAllttrrii  aassssaallttii  DDooppoo  llaa  ffuuggaa  ddii  

iieerrii  sseerraa  ee  lloo  ssggoommbbeerroo  ddii  qquueessttaa  mmaattttiinnaa  ssii  rreeggiissttrraannoo  aannccoorraa  rroogghhii  ddoolloossii  iinn  

ccaammppii  nnoommaaddii..  FFiiaammmmee  ssoonnoo  ssttaattee  aappppiiccccaattee  ccoonn  bboottttiigglliiee  iinncceennddiiaarriiee  

llaanncciiaattee  ddaa  iiggnnoottii  iinn  uunn  iinnsseeddiiaammeennttoo  iinn  vviiaa  MMaalliibbrraann,,  vviicciinnoo  aallllaa  cchhiieessaa  ddii  

SSaann  PPiieettrroo  ee  PPaaoolloo  nneell  qquuaarrttiieerree  PPoonnttiicceellllii..  LLee  bbaarraacccchhee  aannddaattee  aa  ffuuooccoo  ssoonnoo  

vvuuoottee,,  ddaattoo  cchhee  ddaa  iieerrii  nnoottttee  èè  iinn  ccoorrssoo  uunn  pprroocceessssoo  ddii  aabbbbaannddoonnoo  ddeeii  ccaammppii  

iinn  ppaarrttee  aanncchhee  ssccoorrttaattoo  ddaallllee  ffoorrzzee  ddeellll‟‟oorrddiinnee  ee  ccoonn  mmeezzzzii  mmeessssii  aa  

ddiissppoossiizziioonnee  ddaallllaa  PPrrootteezziioonnee  cciivviillee,,  iinn  ppaarrttee  aallllaa  ssppiicccciioollaattaa..  ÈÈ  ssttaattoo  ppooii  

ddaattoo  aallllee  ffiiaammmmee  iill  sseeccoonnddoo  ccaammppoo  RRoomm  cchhee  ssii  ttrroovvaa  iinn  vviiaa  AArrggiinnee,,  aa  ppoocchhii  

ddeecciinnee  ddii  mmeettrrii  ddaa  qquueelllloo  bbrruucciiaattoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa..    

SSppeennttee  llee  ffiiaammmmee  AAnncchhee  iill  sseeccoonnddoo  iinncceennddiioo  ssvviilluuppppaattoossii  nneell  ccaammppoo  RRoomm  

ddii  vviiaa  AArrggiinnee  èè  ssttaattoo  ssppeennttoo..  LLee  ffiiaammmmee  ssoonnoo  ssttaattee  ddoommaattee  ddaaii  vviiggiillii  ddeell  

ffuuooccoo  mmaa  aanncchhee  ddaallllaa  ffiittttaa  ppiiooggggiiaa  cchhee  ssii  ssttaa  aabbbbaatttteennddoo  ssuullllaa  zzoonnaa..  NNoonn  ssii  

ppllaaccaa  iinnvveeccee  llaa  rraabbbbiiaa  ddeeggllii  aabbiittaannttii  ddeell  qquuaarrttiieerree::  ""DDooppoo  lloo  ssggoommbbeerroo  ddeeii  

ccaammppii  aavvvveennuuttoo  qquueessttaa  nnoottttee  --  rraaccccoonnttaa  uunnaa  ssiiggnnoorraa  cchhee  aabbiittaa  pprroopprriioo  ddii  

ffrroonnttee  aall  ccaammppoo  RRoomm  --  ssaarreebbbbeerroo  ddoovvuuttii  iinntteerrvveenniirree  llee  ffoorrzzee  ddeellll‟‟oorrddiinnee  ppeerr  

aabbbbaatttteerree  llee  bbaarraacccchhee..  LLaasscciiaarree  iinnttaattttoo  iill  ccaammppoo  ssiiggnniiffiiccaa  iinnvviittaarree  ii  RRoomm  aa  

ttoorrnnaarree  nneell  ggiirroo  ddii  qquuaallcchhee  sseettttiimmaannaa,,  ppeerr  qquueessttoo  qquuaallccuunnoo  nneell  qquuaarrttiieerree  hhaa  

aappppiiccccaattoo  ggllii  iinncceennddii..  PPeerr  eesssseerree  ssiiccuurrii  cchhee  nnoonn  ttoorrnniinnoo  ppiiùù""..  IIll  vveennttoo  ssttaa  

ppoorrttaannddoo  iinnttaannttoo  vviiaa  ll‟‟aallttaa  ccoolloonnnnaa  ddii  ffuummoo  nneerroo  cchhee  ssii  èè  sspprriiggiioonnaattaa  ddaallllee  

ffiiaammmmee  ddeeii  ccaammppii  RRoomm  ddii  vviiaa  MMaalliibbrraann  ee  vviiaa  AArrggiinnee..      

  

UUnnaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa::  II  ccaammppii  nnoommaaddii  ddii  PPoonnttiicceellllii,,  aa  NNaappoollii,,  ssoonnoo  oorrmmaaii  

vvuuoottii,,  mmaa  nnuuoovvii  rroogghhii  ssoonnoo  ssttaattii  aappppiiccccaattii  nneeggllii  ssccoorrssii  ggiioorrnnii..  LLoo  rriiffeerriissccoonnoo  

mmoollttii  ggiioorrnnaallii..  IIll  rrooggoo  oovvvviiaammeennttee  nnoonn  hhaa  ffaattttoo  ddaannnnii  aa  ppeerrssoonnee,,  aanncchhee  

ppeerrcchhéé  ddaa  qquueell  lluuooggoo,,  oorrmmaaii,,  ttuuttttii  nnoommaaddii  ssoonnoo  ssttaattii  ccaacccciiaattii  ((aa  ssuuoonn  ddii  rroogghhii  

vveerrii......qquueessttaa  vvoollttaa))  nneellllee  ssccoorrssee  sseettttiimmaannee..  LL''iinnssooddddiissffaazziioonnee  ddeellllaa  

ppooppoollaazziioonnee,,  llaa  rraabbbbiiaa  ppeerr  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ddiissaaggiioo  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaallllaa  ddiiffffuussaa  

ddeelliinnqquueennzzaa,,  hhaannnnoo  ffaattttoo  ddaa  ppaaddrroonnii  iinn  qquueessttee  sseettttiimmaannee,,  ddeetteerrmmiinnaannddoo  uunn  

cclliimmaa  ddii  tteennssiioonnee  aanncchhee  aalliimmeennttaattoo  --  nnoonn  sseennzzaa  ggrraavvii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  --  ddaaii  
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mmeezzzzii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  nnaazziioonnaallee..  MMaa  cciiòò  cchhee  hhaa  ffaattttoo  ppiiùù  ssccaallppoorree  iinn  qquueessttii  

uullttiimmii  ggiioorrnnii  ssoonnoo  ssttaattii  pprroobbaabbiillmmeennttee  ii  tteemmii  ddeeii  bbaammbbiinnii  ddeellllee  eelleemmeennttaarrii  ddii  

qquueeii  lluuoogghhii  nneeii  qquuaallii,,  oovvvviiaammeennttee  sseennzzaa  ggeenneerraalliizzzzaarree,,  ssoonnoo  eemmeerrssii  

aatttteeggggiiaammeennttii  ppeerrffeettttaammeennttee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  iill  cclliimmaa  cchhee  ssii  rreessppiirraa  nneell  mmoonnddoo  

ddeeggllii  ""aadduullttii""..  SSoonnoo  ggllii  aadduullttii  cchhee  hhaannnnoo  iinnfflluueennzzaattoo  ccoossìì  ttaannttoo  ii  bbaammbbiinnii,,  oo  

ssoonnoo  ii  bbaammbbiinnii  cchhee  --  iippeerrsseennssiibbiillii  aa  cciiòò  cchhee  aassccoollttaannoo  --  hhaannnnoo  aanncchh''eessssii  

mmaattuurraattoo  uunnaa  sseennssiibbiilliittàà  cchhee  hhaa  mmoollttoo  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  llaa  ppaauurraa  ddeelllloo  ssttrraanniieerroo  

ee  ddeell  ddiivveerrssoo??II  bbaammbbiinnii  aassssoorrbboonnoo,,  ssoonnoo  ddeellllee  ssppuuggnnee,,  ee  ppeerr  qquueessttoo  ddaa  ppaarrttee  

ddeeggllii  aadduullttii  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  eedduuccaattiivvaa  eedd  aanncchhee  ""lliinngguuiissttiiccaa""  ddoovvrreebbbbee  

eesssseerree  aannccoorraa  ppiiùù  ffoorrttee..  MMaa  ll''aallllaarrmmiissmmoo  ppaaggaa  ee  ffaa  vveennddeerree  ii  ggiioorrnnaallii,,  ppeerrcciiòò  

ppeerrcchhéé  pprreeooccccuuppaarrccii  ddeellll''eedduuccaazziioonnee  ddeeii  nnoossttrrii  bbaammbbiinnii??QQuuaannddoo  llaa  

sseeddiimmeennttaazziioonnee  ddeellllee  nnoottiizziiee,,  aarrrriivvaa  ffiinnoo  aalllloo  ssttrraattoo  ppiiùù  nnaassccoossttoo  ((ee  ddoovveerroossoo  

ddii  mmaaggggiioorree  pprrootteezziioonnee))  ttooccccaannddoo  llaa  ppssiiccoollooggiiaa  ddeeii  bbaammbbiinnii  ((cchhee  eemmeerrggee  nneeii  

lloorroo  tteemmii  ee  nneeii  lloorroo  ddiisseeggnnii))  aalllloorraa  èè  ddaavvvveerroo  ttrrooppppoo  ttaarrddii!!  AAlllloorraa  ssii  ppuuòò  ddiirree  

--  sseennzzaa  nneessssuunnaa  rreettoorriiccaa  --  cchhee  llaa  ssoocciieettàà  hhaa  ddaavvvveerroo  ffaalllliittoo  nneellllaa  ssuuaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  ppeerrmmeetttteerree  aaii  pprroopprrii  ffiiggllii  ddii  ppootteerr  vviivveerree  iill  ffuuttuurroo  mmiigglliioorree  

ddii  qquuaannttoo  ssiiaa  iill  nnoossttrroo  pprreesseennttee..  UUnn  ffuuttuurroo  aappeerrttoo  aallllaa  sseerreenniittàà,,  aallll''iinnccoonnttrroo  

ppoossiittiivvoo  ee  ccoossttrruuttttiivvoo  ccoonn  ggllii  aallttrrii,,  aallllaa  sseemmpprree  ppiiùù  ppeerrvvaassiivvaa  ccoommpplleessssiittàà  eedd  

iinntteerrrreellaazziioonnee  rraazzzziiaallee  ee  ccuullttuurraallee  ssuull  tteerrrriittoorriioo..  CCoonnsseeggnneerreemmoo  

pprroobbaabbiillmmeennttee  aaii  nnoossttrrii  ffiiggllii  uunn  mmoonnddoo  ppiiùù  ssiiccuurroo  ((ffoorrssee!!))..  QQuueell  cchhee  èè  ssiiccuurroo  

èè  cchhee  ssee  aannddrreemmoo  aavvaannttii  ccoossìì  ggllii  ccoonnsseeggnneerreemmoo  uunn  mmoonnddoo  ddii  ppaauurraa  ee  ddii  

tteennssiioonnee  ssoocciiaallee..  CCoommpplliimmeennttii    

                        ddoonn  PPaaoolloo  PPeeddrriinnii  
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  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  99  GGiiuuggnnoo  22000088  
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LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  ddeell  2288  MMaaggggiioo  22000088  
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ll’’UUnniittàà  ddeell  99  ggiiuuggnnoo  22000088  

  
  ll’’UUnniittàà  ddeell  1111  lluugglliioo  22000088  

  

  

  
  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  ddeell  99  ggiiuuggnnoo  22000088  



 95 

  
  IIll  BBoollooggnnaa  ddeell  1177  ggiiuuggnnoo  22000088  

  
  

  

  

  



 96 
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UUnn  rriinnggrraazziiaammeennttoo  ee  uunn  aabbbbrraacccciioo    
aallllaa  nnoossttrraa  ccoooorrddiinnaattrriiccee    
AAlleessssaannddrraa  MMaalluucceellllii    
ppeerr  iill  ssuuppppoorrttoo  ee  llaa  ffiidduucciiaa  

  cchhee  ccii  hhaa  sseemmpprree  ddaattoo..  
  
  

UUnn  rriinnggrraazziiaammeennttoo  ssppeecciiaallee  
  aallllaa  ccoommuunniittàà  SSiinnttaa  ddii  BBoollooggnnaa    

cchhee  ccii  hhaa  aaccccoollttoo,,  oossppiittaattoo  ee  vvoolluuttoo  bbeennee  
  iinn    ttuuttttii  qquueessttii  aannnnii..  
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