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IILL   SSIIGGNNIIFFIICCAATTOO  EE  LL ’’EESSPPEERRIIEENNZZAA  DDEELL  MMIINNIISSTTEERROO  PPEERR  LLEE  

PPAARRII   OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’ 11  

MMaarr iiaa  GGrraazziiaa  GGiiaammmmaarr iinnaarroo  

CCaappoo  ddeellll ’’UUffffiicciioo  lleeggiissllaattiivvoo  ddeell  MMiinniisstteerroo  PPaarrii  OOppppoorrttuunniittàà  

  

SSttaarree  nneell  MMiinniisstteerroo  ddeellllee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  mmee  hhaa  ssiiggnniiffiiccaattoo  ssttaarree  ddeennttrroo  

aadd  uunnaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee..  QQuueessttoo  mmii  eerraa  cchhiiaarroo  ffiinn  ddaallll ''iinniizziioo,,  oossssiiaa  ddaa  qquuaannddoo  

hhoo  aacccceettttaattoo  ddii  ffaarree  qquueessttaa  eessppeerriieennzzaa  iinnssiieemmee  aadd  AAnnnnaa  FFiinnoocccchhiiaarroo..  

AAnnnnaa  TTaannttiinnii  rriiccoorrddaavvaa  qquuaannttoo  ssccrriittttoo  ddaa  AAlleessssaannddrraa  BBoocccchheettttii  ssuull   

MMaanniiffeessttoo::  ii ll  MMiinniisstteerroo  ppeerr  llee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ppuuòò  eesssseerree  uunnaa  ttrraappppoollaa,,  ppuuòò  

iimmppeeddiirree  uunnaa  pprraattiiccaa  ddii  vviissiibbii lliittàà,,  ddii  pprreesseennzzaa  ffeemmmmiinniillee  nneellllaa  ppoolliittiiccaa..  

QQuueessttaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  eessiissttee  ee  iioo  ccrreeddoo  cchhee  ii ll  pprriimmoo  ppaassssoo  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  

ccoorrrreettttaammeennttee  llaa  qquueessttiioonnee  ssiiaa  iill  nnoonn  nneeggaarrllaa..  IIll  MMiinniisstteerroo  ssii  ddiiccee  ddeellllee  ““ppaarrii   

ooppppoorrttuunniittàà””   eedd  èè  uunnaa  ddeeffiinniizziioonnee  aallllaa  qquuaallee  nnoonn  aattttrriibbuuiissccoo  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  

vvaalleennzzaa  nneeggaattiivvaa..  QQuueessttoo  èè  ttuuttttaavviiaa  uunn  eelleemmeennttoo  ddeellllaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee,,  nneell   

sseennssoo  cchhee  qquueessttoo  MMiinniisstteerroo  nnoommiinnaa  uunnaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  --  ee  aaddeessssoo  cceerrcchheerròò  ddii  

ssppiieeggaarree  ppeerrcchhéé  --    aa  mmiioo  mmooddoo  ddii  vveeddeerree  èè  llaarrggaammeennttee  eessaauurriittaa..  LLaa  

ddeeffiinniizziioonnee  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aa  uunn''eessppeerriieennzzaa  iimmppoorrttaannttee  aa  ll iivveelllloo  

iinntteerrnnaazziioonnaallee  ((mmoollttoo  mmeennoo  nneell  nnoossttrroo  PPaaeessee)),,  aa  uunnaa  sscceellttaa  ffaattttaa  ddaall   

MMoovviimmeennttoo  ddeellllee  ddoonnnnee  iinn  aallttrrii  PPaaeessii,,  cchhee  hhaa  ppoorrttaattoo  llaa  ddoonnnnaa  aadd  aaccqquuiissttaarree  

iimmppoorrttaannzzaa  ee  cchhee,,  iinndduubbbbiiaammeennttee,,  iinn  aallttrrii  PPaaeessii  hhaa  ccoonnsseegguuiittoo  ddeeii  rriissuullttaattii  

eennoorrmmii..  IIoo  ppeennssoo,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  aaii  PPaaeessii  ssccaannddiinnaavvii,,  ddoovvee  ccoonn  uunnaa  ppoolliittiiccaa  

ddii  qquuoottee  iinn  sseennssoo  ssttrreettttoo  ssii  èè  aarrrriivvaattii  aadd  uunnaa  pprreesseennzzaa  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii   

rraapppprreesseennttaattiivvee  ssuuppeerriioorree  aall  4400%%..  IIoo  nnoonn  vvoogglliioo  aaffffaattttoo  ssoottttoovvaalluuttaarree,,  

dduunnqquuee,,  ii  rriissuullttaattii  cchhee  ssttoorriiccaammeennttee  qquueessttaa  ppoollii ttiiccaa  hhaa  ccoonnsseennttiittoo  ddii  

rraaggggiiuunnggeerree..  

MMaa,,  ee  qquueessttoo  èè  ii ll  sseeccoonnddoo  eelleemmeennttoo  ddeellllaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee,,  qquueessttaa  ppoolliittiiccaa  iinn  

IIttaall iiaa  èè  eennttrraattaa  iinn  ccrriissii  pprriimmaa  aannccoorraa  ddii  eesssseerree  ssppeerriimmeennttaattaa..  

DDoonnaattaa  GGoottttaarrddii  rriiccoorrddaavvaa  llaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  CCoossttiittuuzziioonnaallee  cchhee,,    

rriissppeettttoo  aall  pprriimmoo  tteennttaattiivvoo  ddii  iinnttrroodduurrrree  uunn  ccrriitteerriioo  ddii  qquuoottaa  nneellllaa  lleeggggee  

eelleettttoorraallee  ppeerr  llee  eelleezziioonnii  llooccaallii,,  hhaa  mmeessssoo  uunnoo  ssbbaarrrraammeennttoo  cchhee  iioo  rriitteennggoo  

                                                                                                                      
11  IIll  tteessttoo  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  nnoonn  èè  ssttaattoo  rriivviissttoo  ddaallll’’aauuttrriiccee..  
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ddeeffiinniittiivvoo  ssuullllaa  qquueessttiioonnee  ddeellllee  qquuoottee,,  ppeerr  lloo  mmeennoo  ppeerr  cciiòò  cchhee  ccoonncceerrnnee  

ll ''eesseerrcciizziioo  ddeeii  ddiirriittttii   ppoolliittiiccii..  FFoorrssee  iill  ddiissccoorrssoo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ddiivveerrssoo  nneell  

ccaammppoo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  nneell  ccaammppoo  ddeell  llaavvoorroo..  MMaa  llaa  ccoossaa  cchhee  vvoolleevvoo  

mmeetttteerree  iinn  eevviiddeennzzaa  èè  cchhee  llaa  ppoollii ttiiccaa  ddeellllee  qquuoottee,,  llaa  ppoolliittiiccaa  ddeeii  ccrriitteerrii  

pprreeffeerreennzziiaall ii  aa  ccuuii,,  iinn  llaarrggaa  mmiissuurraa,,  èè  lleeggaattoo  iill   ddiissccoorrssoo  ddeellllee  ppaarrii   

ooppppoorrttuunniittàà,,    aapppplliiccaa  aallllee  ddoonnnnee  uunnaa  sseerriiee  ddii  ppoolliittiicchhee  ppeennssaattee  ppeerr  aattttrriibbuuiirree  

ppoossiizziioonnii  ddii  vvaannttaaggggiioo  aa  ggrruuppppii  ssvvaannttaaggggiiaattii..  QQuueessttaa  ppoolliittiiccaa  èè  ssttaattaa  

iinnvveennttaattaa  nneeggllii  SSttaattii  UUnniittii  aa  ffaavvoorree  ddeeii  nneerrii..  EE’’   ssttaattaa  uunnaa  ppoollii ttiiccaa  ddii  

aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonn,,  ddii  aaffffeerrmmaazziioonnee,,  cciiooèè,,  ddii    ccrriitteerrii  ddii  vvaannttaaggggiioo  cchhee  

ccoonnsseennttiisssseerroo  --  ddiiccoonnoo  ggll ii  ssttaattuunniitteennssii  --  ddii  mmeetttteerree  ttuuttttii  nneellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  

sscceennddeerree  aall llaa  ppaarrii  ssuull  ccaammppoo  ddaa  ggiiooccoo  ee,,  qquuiinnddii,,  ddii  ppootteerr  ggiiooccaarree  ttuuttttii  ccoonn  llee  

sstteessssee  ccaarrttee..  MMaa  bbiissooggnnaa  cchhee    ccii  cchhiieeddiiaammoo  ttuuttttee  ppeerr  qquuaallee  rraaggiioonnee  qquueessttaa  

ppoolliittiiccaa  aabbbbiiaa  ccoommiinncciiaattoo  aadd  eennttrraarree  iinn  ccrriissii  eessaattttaammeennttee  nneell  mmoommeennttoo  iinn  

ccuuii  èè  ssttaattaa  aapppplliiccaattaa  aallllee  ddoonnnnee..  

AA  qquueessttoo  ssii  ppuuòò  ddaarree  uunnaa  rriissppoossttaa  cchhee  ccoonnttiieennee,,  ssiiccuurraammeennttee,,  uunnaa  ppaarrttee  ddii  

vveerriittàà::  eevviiddeenntteemmeennttee,,  llee  ssttrruuttttuurree  ddii  ppootteerree  ppaattrriiaarrccaallii   rreeaaggiissccoonnoo,,  rreessiissttoonnoo  

aallll ''iinnttrruussiioonnee  ddeellllee  ddoonnnnee..  MMaa  èè  ssoollttaannttoo  qquueessttaa  llaa  qquueessttiioonnee??  EE''  ssoolloo  ppeerr  

qquueessttoo  cchhee  llee  ppoolliittiicchhee  ddii  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonn  eennttrraannoo  iinn  ccrriissii,,  nneell  mmoommeennttoo  

iinn  ccuuii  vveennggoonnoo  aapppplliiccaattee  aallllee  ddoonnnnee??  QQuueessttoo,,  ssii  bbaaddii,,  aanncchhee  iinn  EEuurrooppaa..  LLaa  

sseenntteennzzaa  GGaallaannttee  --  ccuuii  hhaa  ffaattttoo  rriiffeerriimmeennttoo  DDoonnaattaa  GGoottttaarrddii  ––  nnoonn  èè  ssttaattaa  

eemmeessssaa  ssuullll ’’ iippootteessii  ddii  qquuoottaa  iinn  sseennssoo  ssttrreettttoo,,  mmaa  ssuu  qquueellllaa  ddii  aaddoozziioonnee  ddii  uunn  

ccrriitteerriioo  pprreeffeerreennzziiaallee  nneellll ''aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  iinnccaarriicchhii  ddiirreettttiivvii..  LLaa  lleeggggee  ddii   

BBrreemmaa  ssttaabbiill iivvaa  cchhee,,  aa  ppaarriittàà  ddii  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ddoovveessssee  

eesssseerree  pprreeffeerriittaa  llaa  ccaannddiiddaattaa  ddoonnnnaa..  EEppppuurree,,  aanncchhee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo,,  nneell  

mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ddiivveerrssii  PPaaeessii  hhaannnnoo  cceerrccaattoo  ddii  aapppplliiccaarree  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddeeii  

ccrriitteerrii  pprreeffeerreennzziiaallii  vveerrssoo  llee  ddoonnnnee  aannzziicchhéé  vveerrssoo  llee  mmiinnoorraannzzee  

ssvvaannttaaggggiiaattee,,  èè  aarrrriivvaattaa  uunnaa  aazziioonnee  ddii  ssbbaarrrraammeennttoo  cchhee,,  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  hhaa  

aassssuunnttoo  ccoommee  tteerrrreennoo  pprreeffeerreennzziiaallee  qquueelllloo  ggiiuurriiddiiccoo..  

PPuuòò  eesssseerree  cchhee  llaa  ccrriissii  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ––  cchhee  rriitteennggoo  

iirrrreevveerrssiibbii llee  --  ddiippeennddaa  ddaall  ffaattttoo  cchhee  ccoommiinncciiaannoo  aadd  eessaauurriirrssii  llee  rraaggiioonnii  ddii  

ffoonnddoo  cchhee  nnee  hhaannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ll ''oorriiggiinnee..    

EE''  uunn  ddaattoo  ddii  ffaattttoo  cchhee  iill   lliivveelllloo  ddii  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  rraaggaazzzzee  ccoommiinncciiaa  aa  

ssuuppeerraarree  qquueelllloo  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  cchhee  iinn  vvaarrii  sseettttoorrii  ddeell  mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo  llee  

rraaggaazzzzee  --  cchhee  ppuurree  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  ssuubbiirree  ttaassssii  ddii  ddiissooccccuuppaazziioonnee  mmoollttoo  
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eelleevvaattii,,  mmaaggggiioorrii  ddii  qquueellll ii   ddeeii  lloorroo  ccooeettaanneeii  --  hhaannnnoo  uunnaa  mmaarrcciiaa  iinn  ppiiùù,,  

aavveennddoo  ffaattttoo  uunn  iinnvveessttiimmeennttoo  ssuullllaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddii  sséé,,  cchhee  ssiiccuurraammeennttee  nneell  mmeeddiioo  ppeerriiooddoo  ppuuòò  ddaarree  lloorroo  ddeellllee  cchhaanncceess,,  ddeellllee  

ppoossssiibbiillii ttàà  aaddddiirriittttuurraa  ssuuppeerriioorrii  aa  qquueellllee  ddeeii  lloorroo  ccooeettaanneeii..  QQuueessttoo,,  

nnaattuurraallmmeennttee,,  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  nnoonn  ccii  ssiiaannoo  aannccoorraa  mmoollttee  ddoonnnnee  

ssvvaannttaaggggiiaattee,,  mmaa  ll’’ eesseemmppiioo  vvaallee  aa  ddiimmoossttrraarree  ccoommee  cceerrttee  tteennddeennzzee  ssttiiaannoo  

vveerraammeennttee  rraaddiiccaallmmeennttee  ccaammbbiiaannddoo  ee  mmii  sseemmbbrraa  ooffffrraa  llaa  ppoossssiibbiillii ttàà  ddii  uunnaa  

ccrriittiiccaa  pprroopprriioo  aall  rraaggiioonnaammeennttoo  ddii  ffoonnddoo  cchhee  rreeggggee  iill  ddiissccoorrssoo  ddeellllee  ppaarrii   

ooppppoorrttuunniittàà..  

QQuueessttoo  ddiissccoorrssoo  nnoommiinnaa  llee  ddoonnnnee  ppeerr  qquueell  ““ddii  mmeennoo””   cchhee  hhaannnnoo,,  llee  

pprrooppoonnee  aallllaa  ccoolllleettttiivviittàà  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ssvvaannttaaggggiioo,,  ppeerr  cciiòò  cchhee  cc''èè  ddii  nneeggaattiivvoo  

nneellllaa  lloorroo  ccoonnddiizziioonnee..  QQuueessttaa  èè  uunnaa  ppeerrddiittaa  ssuull  ppiiaannoo  ssiimmbboolliiccoo  cchhee,,  

ssiiccuurraammeennttee,,  èè  aannnneessssaa  aall  ddiissccoorrssoo  ddeellllee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ee  cchhee  nnoonn  èè  

ccoommppeennssaattaa,,  sseeccoonnddoo  mmee,,  ddaa  rriissuullttaattii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii    ssuull  ppiiaannoo  pprraattiiccoo..  

AAlllloorraa,,  ppeerr  vveenniirree  aall  rraaggiioonnaammeennttoo  cchhee  ffaacceevvaa  DDoonnaattaa,,  nnoonn  èè  cchhee  iioo  

aapppprreezzzzii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  qquueessttaa  ssuuggggeessttiioonnee  ddii  ttoorrnnaarree  aallll ''uugguuaagglliiaannzzaa  

ffoorrmmaallee,,  aa  uunnaa  ccoonncceezziioonnee  ppuurraammeennttee  ffoorrmmaallee  ddeellll ''uugguuaagglliiaannzzaa::  ttaannttee  

aarrggoommeennttaazziioonnii  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  GGaallaannttee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  iioo  nnoonn  llee  ccoonnddiivviiddoo  

aaffffaattttoo,,  ppeerrcchhéé  ssoonnoo  aarrggoommeennttaazziioonnii  cchhee  aazzzzeerraannoo  uunnaa  eellaabboorraazziioonnee  

rriicccchhiissssiimmaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  uugguuaagglliiaannzzaa  ssoossttaannzziiaallee..  RRiicccchhiissssiimmaa  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  nneell  nnoossttrroo  PPaaeessee,,  ddoovvee  ttaannttaa  ssttoorriiaa  ee  ttaannttaa  pprraattiiccaa  ppoolliittiiccaa  

ssoonnoo  ssttaattee    lleeggaattee  aall  pprriinncciippiioo  ee  aall llaa  nnoorrmmaa  ccoossttiittuuzziioonnaallee  ddeellll ''uugguuaagglliiaannzzaa  

ssoossttaannzziiaallee..    

DDiiccoo  cchhee,,  pprroobbaabbiillmmeennttee,,  ppeerr  nnooii  ddoonnnnee,,    ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllee  ddoonnnnee,,  nnoonn  èè  

ddeessiiddeerraabbiillee  aassssuummeerree  qquueessttoo  sscchheemmaa  ccoommee  cceennttrroo  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa..  IIoo,,  

nnaattuurraallmmeennttee,,  nnoonn  nneeggoo  cchhee  iinn  cceerrttee  ssiittuuaazziioonnii,,  iinn  ccuuii  uunnaa  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  

eessiissttee,,  ssii  ddeebbbbaa  aannddaarree  ddaavvaannttii  aall  ggiiuuddiiccee..  NNooii  ssttiiaammoo  llaavvoorraannddoo  ppeerr  rreennddeerree  

ppiiùù  aaggeevvoollee,,  ppeerr  uunnaa  ddoonnnnaa  cchhee  aabbbbiiaa  ssuubbiittoo  uunnaa  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  iinnddiirreettttaa,,  

eessppeerriirree  ll ''aazziioonnee  iinn  ggiiuuddiizziioo;;  ssttiiaammoo  cceerrccaannddoo  ddii  ffaarree  iinn  mmooddoo  cchhee  ssii  ppoossssaa  

uussuuffrruuiirree  ddeell  ggrraattuuiittoo  ppaattrroocciinniioo,,  oo  cchhee  ccii  ssiiaa  uunn  ffoonnddoo  ssppeecciiaallee  ppeerr  

ffiinnaannzziiaarree  qquueessttee  aazziioonnii  iinn  ggiiuuddiizziioo  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  sstteessssaa  ddoonnnnaa  ee  ddaa  ppaarrttee  

ddeellllee  ccoonnssiigglliieerree  ddii  ppaarriittàà,,  ddaall  mmoommeennttoo  cchhee,,  ccoommee  ssaappeettee,,  llaa  ppaarrttee  ddeellllaa  

LLeeggggee  112255  rreellaattiivvaa  aa  qquueessttoo  aassppeettttoo  èè  rriimmaassttaa  lleetttteerraa  mmoorrttaa,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  

ppeerr  ii  ccoossttii  aassssoolluuttaammeennttee  pprrooiibbiittiivvii..  
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LLaaddddoovvee  cc''èè  vviioollaazziioonnee  ddii  uunn  ddiirriittttoo,,  ii ll  rriimmeeddiioo  ffiissiioollooggiiccoo  èè  qquueelllloo  

ggiiuuddiizziiaarriioo..  AAllttrroo  èè  ddiirree  cchhee  qquueessttaa  iiddeeaa  ddeellllaa  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ddeebbbbaa  eesssseerree  

aassssuunnttaa  ccoommee  eelleemmeennttoo  cceennttrraallee  ee  ssttrraatteeggiiccoo  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa..    

AAllllee  ddoonnnnee  pprreesseennttii  nneell  MMiinniisstteerroo  --  ddoonnnnee  cchhee  hhaannnnoo  aavvuuttoo  ppeerrccoorrssii  ppoolliittiiccii  

eessttrreemmaammeennttee  ddiiffffeerreennzziiaattii  --  ttuuttttoo  cciiòò  hhaa  rriicchhiieessttoo  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee    

aappppaassssiioonnaannttee..  NNooii  rriitteenniiaammoo  cchhee  ssii  ddeebbbbaa  ffaavvoorriirree  uunnaa  ffuuoorriiuusscciittaa  ddii  sseennssoo  

ddaall  lliinngguuaaggggiioo  ddeelllloo  ssvvaannttaaggggiioo,,  ddaall  lliinngguuaaggggiioo  ddeell  ““ddii  mmeennoo””   ee  cchhee  ssii  

ddeebbbbaa,,  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  --  sseennzzaa  ttrraassccuurraarree  ttuuttttii  ii  rriissvvoollttii  pprraattiiccii  ccoonnnneessssii   

ccoonn  llaa  nneecceessssaarriiaa  ttuutteellaa  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ssiinnggoollee  ee  ccoolllleettttiivvee  ddii  ddiiffffiiccoollttàà  --  

ppiilloottaarree  qquueessttaa  ffuuoorriiuusscciittaa..  IIll  cchhee,,  nnaattuurraallmmeennttee,,  hhaa  ddeellllee  iimmpplliiccaazziioonnii,,  

ppeerrcchhéé  nnooii,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  nnoonn  ccoonnddiivviiddiiaammoo  ii ll  ddiissccoorrssoo  ddeellllee  qquuoottee..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  BBiiccaammeerraallee,,  ddeevvoo  ddiirree  cchhee  nnoonn  ssii  

ppootteevvaa  ffaarree  nniieennttee,,  ppeerrcchhéé  cc''èè  uunn  ddiissccoorrssoo  ddii  ccoommppeetteennzzee  iissttiittuuzziioonnaallii  cchhee  

ssccoonnssiigglliiaavvaannoo  aassssoolluuttaammeennttee  cchhee  uunn  MMiinniisstteerroo,,  ccoommuunnqquuee  iinnccaarrddiinnaattoo  nneell  

GGoovveerrnnoo,,  ssii  iinnggeerriissssee  iinn  uunnaa  sscceellttaa  cchhee  èè  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeellll ''oorrggaannoo  

rraapppprreesseennttaattiivvoo  ttiittoollaarree  ddeell  ppootteerree  lleeggiissllaattiivvoo..  LLaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  ddoonnnnee  

pprreesseennttii  nneellllaa  BBiiccaammeerraallee  èè  eessaattttaammeennttee  llaa  sstteessssaa  cchhee  iinn  PPaarrllaammeennttoo..  IInn  

qquueessttoo  sseennssoo  nnoonn  èè  ssttaattaa  uunnaa  ggrraannddee  nnoovviittàà,,  nneeaanncchhee  iinn  sseennssoo  nneeggaattiivvoo..  

RReessttaa  ttuuttttaavviiaa  uunnaa  ppeerrcceennttuuaallee  ssccaannddaalloossaammeennttee  bbaassssaa,,  iinnffeerriioorree  nnoonn  

ssoollttaannttoo  aa  qquueellllaa  ddeeggllii  oorrggaanniissmmii  eeuurrooppeeii,,  mmaa  aaddddiirriittttuurraa  aallllaa  mmeeddiiaa  ddeeii  

PPaaeessii  aappppaarrtteenneennttii  aallll ''UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa..  

EE  aall lloorraa,,  ccoommee  ffaarree,,  cchhee  ffaarree??  SSee  iill  ddiissccoorrssoo  nnoonn  èè  qquueelllloo  ddeellllee  qquuoottee,,  ddeeii  

ccrriitteerrii  pprreeffeerreennzziiaallii ,,  cchhee  ccoossaa  ppuuòò  ssiiggnniiffiiccaarree  qquueessttaa  ffuuoorriiuusscciittaa  ddii  sseennssoo??  

QQuuaallii  aazziioonnii  nnee  ddeevvoonnoo  ccoonnsseegguuiirree??  NNooii  ssttiiaammoo  ppuunnttaannddoo  ssuu  uunn''iiddeeaa  ddii   

ffoonnddoo,,  aaffffeerrmmaattaassii  iinn  mmaanniieerraa  ddeecciissiivvaa  aa  PPeecchhiinnoo,,  cchhee  èè  qquueellllaa  ddeell   

mmaaiinnssttrreeaammiinngg..  AA  nnooii,,  ddoonnnnee  cchhee  llaavvoorriiaammoo  nneell  MMiinniisstteerroo  ppeerr  llee  ppaarrii  

ooppppoorrttuunniittàà,,    èè  aappppaarrssaa  uunnaa  bbuuoonnaa  mmeeddiiaazziioonnee  ppoollii ttiiccaa  iinn  sseennssoo  ggeenneerraallee..  

MMaaiinnssttrreeaammiinngg  èè  ssttaattoo  ddaa  nnooii  ttrraaddoottttoo  ccoommee  vviissiibbiill iittàà  ee  iinntteeggrraazziioonnee  ddeell  

ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddii  ggeenneerree  iinn  ttuuttttee  llee  ppoollii ttiicchhee::  ggoovveerrnnaattiivvee,,  sseettttoorriiaallii   ee  

ggeenneerraallii ..  

PPrroovvaannddoo  aa  sscchheemmaattiizzzzaarree,,  iill  ppaassssaaggggiioo  ddaallllaa  ppoollii ttiiccaa  ccllaassssiiccaa,,  ttrraaddiizziioonnaallee,,  

ddeellllee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  aa  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddii  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  

ddeeffiinniittoo  ccoommee  iill   ppaassssaaggggiioo  ddaa  uunn  iinnssiieemmee  ddii  aazziioonnii  ssppeecciiffiicchhee,,  aa  uunn  iinnssiieemmee  

ddii  ccrriitteerrii  cchhee  ddeebbbboonnoo  oorriieennttaarree  llee  ppoollii ttiicchhee  ggeenneerraallii   ee  sseettttoorriiaallii ..  EE  qquuii  cc''èè  
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uunn''aallttrraa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  cchhee  nnoonn  vvaa  nnaassccoossttaa  ee  cchhee  èè  iinn  ppaarrttee  qquueellllaa  cchhee  

ddiicceevvaa  DDoonnaattaa::  nnoonn  sseemmpprree  llee  vveerree  sseeddii  ddeecciissiioonnaallii  ssoonnoo  qquueellllee  

ffoorrmmaallmmeennttee  ddeeppuuttaattee  aall llaa  ddeecciissiioonnee..  

LLaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa,,  ddaa  qquueessttoo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa,,  èè  uunn  ppoo''  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  ddii  

DDoonnaattaa..  AAnncchh’’ iioo  hhoo  nnoottaattoo  uunn  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllee  sseeddii  ddeecciissiioonnaallii  iinn  sseeddii   

aallttrree  ddaa  qquueellllee  iissttiittuuzziioonnaallii..  FFaacceennddoo  ppeerròò  ppaarrttee  ddeeggllii  iinntteerrnnaa  ccoorrppoorriiss  

mmiinniisstteerriiaallii  ee  ddiirriiggeennddoo  ll ''uuffffiicciioo  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  hhoo  ssiiaa  uunn  rruuoolloo  ppoolliittiiccoo,,  

cchhee  uunn  ccoommppiittoo  tteeccnniiccoo::  qquuiinnddii  ppaarrtteecciippoo  aa  sseeddii  cchhee  ppaassssaannoo  ppeerr  sseeddii  

tteeccnniicchhee  ee  iinn  ccuuii,,  iinnvveeccee,,  ssii  aassssuummoonnoo  ddeecciissiioonnii  rrii lleevvaannttii..  FFaacccciioo  uunn  

eesseemmppiioo::  iieerrii  iill  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii  hhaa  lliicceennzziiaattoo  iill  ddiisseeggnnoo  ddii  lleeggggee  

oorrggaanniiccaa  ssuullll ''iimmmmiiggrraazziioonnee..  TTaallee  ddiisseeggnnoo  èè  ssttaattoo  rreeddaattttoo  iinn  uunnaa  

ccoommmmiissssiioonnee  iinntteerrmmiinniisstteerriiaallee  --  ddii  ccuuii  ffaacceevvoo  ppaarrttee  --  ee  qquueessttoo,,  ssee  ddaa  uunn  llaattoo  

nnoonn  ccii  hhaa  ccoonnsseennttiittoo  ddii  iinntteerrvveenniirree  ccoommee  aavvrreemmmmoo  vvoolluuttoo  ssuu  aallccuunnii  aassppeettttii  

ddii  qquueessttaa  lleeggggee  ((ppeerr  eesseemmppiioo  ttuuttttoo  iill  mmeeccccaanniissmmoo  ddeellll ''eessppuullssiioonnee)),,  ddaallll ’’ aallttrroo  

llaattoo  ccii  hhaa  ccoonnsseennttiittoo  ddii  aaffffeerrmmaarree  iill   pprriinncciippiioo  sseeccoonnddoo  ccuuii  ll ''uunniittàà  ffaammiilliiaarree  

vvaa  ccoonnffiigguurraattaa  ccoommee  ddiirriittttoo  ssooggggeettttiivvoo  ee,,  ccoommee  ttaallee,,  ssoottttooppoossttaa  aa  ttuutteellaa  

ppiieennaa,,  ssuuppeerriioorree  aa  qquueellllaa  ggeenneerraallmmeennttee  ggaarraannttiittaa  aalllloo  ssttrraanniieerroo  ssuullllee  

qquueessttiioonnii  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  llaa  ppeerrmmaanneennzzaa  nneell  tteerrrriittoorriioo..  SSii  èè  ootttteennuuttaa  uunnaa  

ttuutteellaa  mmaaggggiioorree,,  cchhee  aattttiieennee  aall llee  ccoommppeetteennzzee  ddeell  ggiiuuddiiccee  cciivviillee  ee  nnoonn  ddeell  

ggiiuuddiiccee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee,,  qquuiinnddii,,  uunnaa  sseerriiee  ddii  rreeggoollee  cchhee  hhaannnnoo  

ssiiccuurraammeennttee  llaa  lloorroo  iimmppoorrttaannzzaa  nneellll ’’ iimmppiiaannttoo  ddii  uunn  ddiisseeggnnoo  ddii  lleeggggee  ddii   

qquueessttaa  ppoorrttaattaa..  

LLaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa  èè,,  dduunnqquuee,,  ddiivveerrssaa,,  iinn  qquuaannttoo  hhoo  aavvuuttoo  llaa  sseennssaazziioonnee  cchhee  

ssttaarree  iinn  uunnaa  sseeddee  iissttiittuuzziioonnaallee  ddiiaa  uunnaa  mmiissuurraa  ddeellll ''eeffffiiccaacciiaa..  PPeerròò  llaa  ggrraannddee  

qquueessttiioonnee  rreessttaa..  RReessttaa  ii ll  ffaattttoo  cchhee  ppeerr  aattttuuaarree  iill  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  aall  mmaassssiimmoo  

lliivveelllloo,,  vvii  ssaarreebbbbee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ssvvoollggeerree  uunn''aattttiivviittàà  ddii  vveerroo  ee  pprroopprriioo  

ccoooorrddiinnaammeennttoo  ffrraa  ttuuttttee  llee  aammmmiinniissttrraazziioonnii,,  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  ffaarree  eemmeerrggeerree  

iill  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddii  ggeenneerree  iinn  ttuuttttee  llee  ppoollii ttiicchhee,,  aanncchhee  iinn  qquueellllee  ggeenneerraallii   

ccoommee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  llaa  rriiffoorrmmaa  ddeell  WWeellffaarree..  EEvviiddeenntteemmeennttee  qquueessttoo  llaavvoorroo  

nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ffaattttoo  ddaa  uunn  MMiinniisstteerroo  ppiiccccoolloo  ee  llaatteerraallee  ccoommee  qquueelllloo  ddeellllee  

ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà::  qquueessttaa  èè  uunnaa  ccoossaa  cchhee  ddoovvrreebbbbee  ffaarree  ii ll  PPrreessiiddeennttee  ddeell  

CCoonnssiigglliioo  iinn  ppeerrssoonnaa..  

UUnn  ccoommppiittoo  cchhee  iinnvveeccee  ccii  ssiiaammoo  aassssuunnttee  ee  cchhee  iinntteennddiiaammoo  ppoorrttaarree  aavvaannttii,,  èè  

qquueelllloo  ddii  aattttuuaarree  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ssuu  ttuuttttii  ggllii  ssttrruummeennttii  ee  llee  lleeggggii  ddii  ppaarriittàà,,  
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oovvvveerroo  ssuu  ttuuttttaa  llaa  ssttrruummeennttaazziioonnee  iissttiittuuzziioonnaallee  cchhee  iill  ddeecceennnniioo  pprreecceeddeennttee  ccii  

hhaa  ccoonnsseeggnnaattoo..  EE’’   uunnaa  rriifflleessssiioonnee  cchhee  ssttiiaammoo  ffaacceennddoo  iinnssiieemmee  aall  CCoommiittaattoo,,  

uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ssuullllee  lliinneeee  ddii  rriiffoorrmmaa..  LLiinneeee  ddii  rriiffoorrmmaa  cchhee,,  aa  mmiioo  mmooddoo  ddii  

vveeddeerree,,  ddoovvrreebbbbeerroo  pprroopprriioo  eesssseerree  oorriieennttaattee  aa  ddeelliinneeaarree  qquueellllaa  cchhee  ssii  

cchhiiaammaa  nnaattiioonnaall  mmaacchhiinnaarryy,,  cciiooèè  uunn  ccoommpplleessssoo  ddii  ssttrruummeennttaazziioonnii  

iissttiittuuzziioonnaallii  cchhee  ccoonnsseennttaa  dduuee  ccoossee::  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  ddii  ssvvoollggeerree  iinn  mmaanniieerraa  

ppllaauussiibbiillee  qquueessttoo  ccoooorrddiinnaammeennttoo,,  aall  mmaassssiimmoo  lliivveelllloo,,  ddii  ggoovveerrnnoo;;  ddaallll ''aallttrraa  

ddii  ppootteerrssii  aavvvvaalleerree    ddii  uunnaa  iinntteerrffaacccciiaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ccoonn  llaa  ssooggggeettttiivviittàà  

ppoolliittiiccaa  ffeemmmmiinnii llee,,  ccoonn  llee  aassssoocciiaazziioonnii,,  ccoonn  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  llaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllee  

ddoonnnnee  eesspprriimmee,,  sseemmpprree  cchhee  qquueessttee  vvoogglliiaannoo  rreellaazziioonnaarrssii  ccoonn  uunn''eessppeerriieennzzaa  

iissttiittuuzziioonnaallee..  

TTuuttttoo  qquueessttoo  iinntteerreessssaa  aallllee  ddoonnnnee??  NNaattuurraallmmeennttee  ssuu  qquueessttoo  cc''èè  uunnaa  

ddiissccuussssiioonnee,,  ccii  ssoonnoo  ooppiinniioonnii  ee  ppoossiizziioonnii  ddiivveerrssee,,  cchhee  ssttaannnnoo  ddiivveenneennddoo,,  

ppuurrttrrooppppoo,,  sseemmpprree  ppiiùù  iinnccoommuunniiccaannttii..  DDaall  mmiioo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa,,  ttuuttttoo  qquueessttoo  

iinntteerreessssaa  mmoollttoo..  

IIoo  ssoonnoo  ddeell  ttuuttttoo  ccoonnvviinnttaa  cchhee  qquuaannddoo  ssii  ddiiccee  ""ffiinnee  ddeell  ppaattrriiaarrccaattoo""  ssii  ddiiccee  

ccoossaa  ggiiuussttaa,,  ppeerrcchhéé  èè  vveerroo  cchhee  èè  vveennuuttoo  mmeennoo  iill  ccrreeddiittoo  ffeemmmmiinniillee  aa  qquueell  

ggeenneerree  ddii  ppoossiizziioonnii..  SSoo  aanncchhee  cchhee  ddeell  ppaattrriiaarrccaattoo  rreessttaannoo  iinn  ppiieeddii  mmoollttee  

ssttrruuttttuurree  ddii  ppootteerree,,  ffrraa  ccuuii  ssiiccuurraammeennttee  llaa  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee..  

EE’’   uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  ppootteerree  ee  qquueessttaa  èè  llaa  rraaggiioonnee  ddeellllaa  ssccaarrssaa    pprreesseennzzaa  

ffeemmmmiinnii llee  iinn  qquueellllee  sseeddii..  LLaa  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee  èè  pprroopprriioo  uunnaa  cciittttaaddeellllaa  

ppaattrriiaarrccaallee,,  hhaa  ddeeii  lliinngguuaaggggii,,  ddeellllee  mmooddaalliittàà  rriissppeettttoo  aallllee  qquuaallii  llee  ddoonnnnee  ssii  

sseennttoonnoo  ttoottaallmmeennttee  eessttrraanneeee..  AAppppeennaa  ccii  ssii  aavvvviicciinnaa  aa  qquueessttee  sseeddii  ssii  aavvvveerrttee  

uunnaa  sseennssaazziioonnee  ddii  iinnsseennssaatteezzzzaa..  LLaa  ppoollii ttiiccaa  ccoonnttiinnuuaa  aa  ffuunnzziioonnaarree  ccoommee  ssee  

cchhii  ffaa  ppoolliittiiccaa  nnoonn  aavveessssee  aallttrree  rreessppoonnssaabbiillii ttàà,,  nnoonn  aavveessssee  aallttrrii  ddoovveerrii..  

SSeemmbbrraa  aappppaannnnaaggggiioo  ddii  cchhii  ppuuòò  ffaarree  ssoolloo  qquueelllloo,,  ddii  cchhii  ppuuòò  aavveerree  qquueessttoo  

aapppprroocccciioo  ccoossìì  ttoottaalliizzzzaannttee..  

PPeerròò,,  ddeettttoo  qquueessttoo  ee  ssaappeennddoo,,  ppeerr  ll ''aappppuunnttoo,,  cchhee  llaa  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee  èè  

uunnaa  ssoorrttaa  ddii  cciittttaaddeellllaa  ppaattrriiaarrccaallee,,  vvaa  rriibbaaddiittoo  cchhee  qquueell  lliivveelllloo  mmii  iinntteerreessssaa  ee  

nnoonn  ssoollttaannttoo  ppeerr  rraaggiioonnii  pprraattiicchhee,,  cchhee  ppuurree  nnoonn  ssaarreebbbbeerroo  ddaa  ttrraassccuurraarree..  SSee  

èè  vveerroo  cchhee  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  sseennssoo  ssii  rreeaalliizzzzaa  nneellllaa  pprraattiiccaa,,  nneellllaa  pprraattiiccaa  ddii  

rreellaazziioonnee,,  nneellllaa  vviittaa  qquuoottiiddiiaannaa  ddeellllee  ddoonnnnee  ee  nnoonn  nneellllaa  cciittttaaddeellllaa,,  èè  aanncchhee  

vveerroo  cchhee  qquueelllloo  cchhee  ssii  ddeecciiddee  nneellllaa  cciittttaaddeellllaa  ppuuòò  ttoogglliieerree  ee  mmeetttteerree  oossttaaccoollii ,,  

nnoonn  ddaa  ppooccoo,,  aa  qquueellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  sseennssoo..  MMaa  llaa  rraaggiioonnee  ffoonnddaammeennttaallee  
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nnoonn  èè  nneeaanncchhee  qquueessttaa..  QQuueellllaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  èè  cchhee  ooggggii  ssoonnoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  

iinntteerreessssaattaa  aa  vveeddeerree  ccoommee  qquueellllaa  pprraattiiccaa,,  qquueellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  sseennssoo  ppuuòò  

eesssseerree  ffoonnddaattrriiccee  ddii  nnoorrmmee  ee  ddii  rreeggoollee,,  ffoonnddaattrriiccee  ddii  uunnaa  ggeenneerraalliizzzzaazziioonnee  ee  

ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  iimmmmaaggiinnee,,  eesssseerree  iiddeeaa,,  oollttrree  cchhee  pprraattiiccaa  ee  ffoorrmmaa,,  ddeell  lleeggaammee  

ssoocciiaallee..  IInn  aallttrrii  tteerrmmiinnii,,  ddaallllaa  pprraattiiccaa  ddii  rreellaazziioonnee  vviieennee  uunn  ssuuggggeerriimmeennttoo  ssuu  

ccoommee,,  ooggggii,,  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  rriippeennssaattaa  llaa  ccoonnvviivveennzzaa  ddii  ttuuttttoo  ee  ddii  ttuuttttii..  EE’’   

uunnaa  qquueessttiioonnee  cchhee  vvaa  aall  cceennttrroo  ddeellllaa  ddiissccuussssiioonnee  ssuull  ppaattttoo  ssoocciiaallee,,  ddeellllaa  

ddiissccuussssiioonnee  ssuullllaa  CCoossttiittuuzziioonnee,,  iinnssoommmmaa,,  ssuullllee  rreeggoollee  ffoonnddaannttii  ddeell  vviivveerree  

iinnssiieemmee..  

EE,,  ddaa  qquueessttoo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa,,  iioo  ssoonnoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinntteerreessssaattaa  aadd  uunn  

rraaggiioonnaammeennttoo  ssuullllaa  ssoovvrraanniittàà,,  ssuullllee  ffoorrmmee  ddeellll ''eesseerrcciizziioo  ddeell  ppootteerree  iinn  uunnaa  

ddiimmeennssiioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  SSoovvrraanniittàà  iinntteessaa  nnoonn  ccoommee  iissoollaammeennttoo,,  ppootteennzziiaallee  

aaggggrreessssiivviittàà  oo  eesseerrcciizziioo  ddeell  ppootteerree,,  ccoommee  èè  iill  ttiippoo  ddii  ssoovvrraanniittàà  

ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  aattttrriibbuuiittaa  aalllloo  SSttaattoo,,  mmaa  ssoovvrraanniittàà  nneell  sseennssoo  ddii  eesseerrcciizziioo  

ddeell  ppootteerree  iinn  uunnaa  ddiimmeennssiioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  EEccccoo,,  aa  mmee  qquueessttoo  iinntteerreessssaa  mmoollttoo,,  

ppeerrcchhéé  ccrreeddoo  cchhee  ssiiaa  vveennuuttoo  ii ll  tteemmppoo  ddii  ppoorrssii  qquueessttaa  qquueessttiioonnee..    

NNeell  llaavvoorroo  cchhee  ffaacceemmmmoo  aall  VViirrggiinniiaa  WWoooollff,,  qquuaallcchhee  aannnnoo  ffaa,,  ssuullllaa  

CCoossttiittuuzziioonnee,,  llaa  ppaarroollaa  ssoovvrraanniittàà  ffuu  eessttrroommeessssaa..  AAllll ’’ eeppooccaa  aannccoorraa  nnoonn  ssii   

ppaarrllaavvaa  ddii  rriiffoorrmmaa  ccoossttiittuuzziioonnaallee  ee  iinn  qquueellllaa  sseeddee,,    ppeerr  ssuuppeerraarree  iill  sseennssoo  ddii  

ssppaaeessaammeennttoo  cchhee  ddaavvaa  ooccccuuppaarrssii  ddii  qquueessttaa  qquueessttiioonnee,,  ccii  ssii  eerraa  ddeettttoo  ee  

rriippeettuuttoo  cchhee  ssii  ssttaavvaa  ffaacceennddoo  ssoolloo  uunn  eesseerrcciizziioo  tteeoorriiccoo..  IInn  qquueessttoo  eesseerrcciizziioo,,  

llaa  ppaarroollaa  ssoovvrraanniittàà  ffuu,,  ppeerròò,,  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  llaasscciiaattaa  ddaa  ppaarrttee..  FFuu  llaasscciiaattaa  

ddaa  ppaarrttee  ssiiaa  ppeerrcchhéé  ffuu  vvaalloorriizzzzaattaa  ll ’’ iiddeeaa  ddii  rreellaazziioonnee  ccoommee  iinntteerrddiippeennddeennzzaa  

ssooggggeettttiivvaa,,  iill  cchhee  nnaattuurraallmmeennttee  èè  iill  ccoonnttrraarriioo  ddeellll ’’ iiddeeaa  ddii  ssoovvrraanniittàà,,  mmaa  

aanncchhee  ppeerrcchhéé  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  nnoonn  ccii  ssii  ppoossee  ii ll  pprroobblleemmaa  ddeellllee  ffoorrmmee  

ddeellll ’’ eesseerrcciizziioo  ddii  ggoovveerrnnoo..  

QQuueessttoo  pprroobblleemmaa  ssii  ppoonnee,,  ooggggii,,  aallllaa  ppoollii ttiiccaa  ddeellllee  ddoonnnnee..  LLoo  sstteessssoo  nneessssoo  

aauuttoorriittàà--ppootteerree  vvaa  rriippeennssaattoo  iinn  mmooddoo  ddiivveerrssoo,,  iinn  uunn  mmooddoo  cchhee  vveeddaa  qquueessttii  

dduuee  tteerrmmiinnii  nnoonn  nneecceessssaarriiaammeennttee  iinn  ooppppoossiizziioonnee  ffrraa  lloorroo,,  oovvvveerroo  iinn  uunnaa  

mmaanniieerraa  cchhee  ffaacccciiaa  eemmeerrggeerree  llaa  ppoossssiibbiillii ttàà  ddii  uunnaa  lloorroo  ddiivveerrssaa  ddeeccll iinnaazziioonnee..  

  

  


