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DDoonnaattaa  GGoottttaarrddii  

PPrreessiiddeennttee  CCoommiittaattoo  PPaarrii  OOppppoorrttuunniittàà  ddeellll ''UUnniivveerrssiittàà  ddii  VVeerroonnaa  

  

UUnn  ssaalluuttoo  aa  ttuuttttee..  IIll  mmiioo  iinntteerrvveennttoo  ssaarràà,,  iinn  ppaarrttee,,  ppeerrssoonnaallee,,  iinn  ppaarrttee  ccoommee  

PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittaattoo  PPaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ddeellll ''UUnniivveerrssiittàà  ddii  VVeerroonnaa,,  

CCoommiittaattoo  cchhee  ssttaa  iinniizziiaannddoo  aa  llaavvoorraarree  eedd  hhaa  iinntteennzziioonnee  ddii  llaavvoorraarree  mmoollttoo  

nneell  pprroossssiimmoo  aannnnoo..  

QQuuiinnddii,,  vvoogglliioo  ppoorrttaarree  iill   ssaalluuttoo  ddii  ttuuttttee  llee  ccoommppoonneennttii  ddeell  ccoommiittaattoo  ee,,  ttrraa  

ll ''aallttrroo,,  rriiccoorrddaarree  cchhee  uunnaa  ddii  qquueessttee  ccoommppoonneennttii,,  AAddrriiaannaa  CCaavvaarreerroo,,  ssaarràà  uunnaa  

rreellaattrriiccee    nneell  ccoorrssoo  ddeell  ppoommeerriiggggiioo..  

VVoorrrreeii  aapppprrooffiittttaarree  ddii  qquueessttoo  ssppaazziioo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ee,,  vviissttoo  cchhee  AAnnnnaa  

TTaannttiinnii  hhaa  ggiiàà  aammppiiaammeennttee  ddiisseeggnnaattoo  ii  ccoonnttoorrnnii  ee  llee  ffiinnaalliittàà  ddii  qquueessttaa  

iinniizziiaattiivvaa,,  eennttrraarree  nneell  tteemmaa  ddeell  ccoonnvveeggnnoo,,  aallmmeennoo  ppeerr  llaa  ppaarrttee  cchhee  aattttiieennee  

aallllaa  mmiiaa  ccoommppeetteennzzaa..  

SSoonnoo  uunnaa  ggiiuurriissttaa..  UUnnaa  ggiiuurriissttaa  cchhee,,  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo,,  ssttaa  vviivveennddoo  

uunn''eessppeerriieennzzaa  ccoommpplleessssaa,,  ffaattiiccoossaa,,  mmaa  mmoollttoo  iinntteerreessssaannttee  ccoommee  vviiccee  

ccoonnssiiggll iieerraa  nnaazziioonnaallee  ddii  ppaarriittàà..  IInn  qquueessttoo  rruuoolloo  mmii  ttrroovvoo  ssppeessssoo  iinn  qquueellllii   

cchhee  ccrreeddeevvoo  ffoosssseerroo  ii  ccoossiiddddeettttii  lluuoogghhii  ddeellllaa  pprreessaa  ddeellllee  ddeecciissiioonnii..  LLaa  

ccoommmmiissssiioonnee  cceennttrraallee  ppeerr  ll’’ iimmppiieeggoo,,  iill  ccoommiittaattoo  nnaazziioonnaallee  ddii  ppaarriittàà,,  ii ll   

MMiinniisstteerroo  ddeell  llaavvoorroo,,  rraaggiioonnaannddoo  ddaallll ''eesstteerrnnoo  pprriimmaa  ddii  iinniizziiaarree  qquueessttaa  

eessppeerriieennzzaa,,  mmii  sseemmbbrraavvaannoo  eesssseerree  lluuoogghhii  ddeellllaa  pprreessaa  ddeellllee  ddeecciissiioonnii..  

DDooppooddiicchhéé  llaa  ssccooppeerrttaa,,  ffoorrssee  ppiiùù  iinntteerreessssaannttee  ppeerr  mmee,,  èè  cchhee  ooggnnii  vvoollttaa  

vveerriiffiiccoo  cchhee  ssoonnoo  aallttrrii  ii  lluuoogghhii  ddoovvee  ssii  pprreennddoonnoo  llee  ddeecciissiioonnii,,  nnoonn  ssoonnoo  

qquueellll ii  ffoorrmmaallii;;  llee  ddeecciissiioonnii  oo  ssoonnoo  ggiiàà  ssttaattee  pprreessee  oo  vveerrrraannnnoo  pprreessee  

ssuucccceessssiivvaammeennttee..  RRiissppeettttoo  aall  ddiirree,,  ffaarree  ee  ccaammbbiiaarree  ((iill  ttiittoolloo  ddii  qquueessttoo  

ccoonnvveeggnnoo)),,  ssii  rreessttaa  sseemmpprree  nneell  ddiirree,,  uunn  ppoocchhiinnoo  nneell  ffaarree,,  mmeennttrree  nneell  

ccoonnddiizziioonnaarree  ii ll  ccaammbbiiaammeennttoo,,  pprraattiiccaammeennttee,,  mmaaii..  

AAlllloorraa  ppoossssoo  ddiirree  cchhee  mmii  sseennttoo  aattttrraattttaa  ssiiaa  ddaallllaa  pprroossppeettttiivvaa  cchhee  cchhiieeddee  ddii   

rriiffiiuuttaarree  iill  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ii ll  ddaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  ffoorrmmaallee,,  ssiiaa  ddaa  qquueellllaa  cchhee  ppaarrttee  

ddaallll ''aassssuunnzziioonnee  ddii  rreessppoonnssaabbiillii ttàà  ee  ssii  cciimmeennttaa  nneellllaa  eellaabboorraazziioonnee  ddii  rreeggoollee  

nnuuoovvee,,  ddiivveerrssee,,  ccoonnffoorrmmaattee  ssuullllee  ddiiffffeerreennttii  ssooggggeettttiivviittàà  ddii  ggeenneerree..  SSoonnoo  

ppeerròò  dduuee  pprroossppeettttiivvee  ssoolloo  aappppaarreenntteemmeennttee  ddiivveerrggeennttii::  llaa  sseeccoonnddaa  cceerrccaa  ddii  

iinntteerrvveenniirree  ssoopprraattttuuttttoo  llaaddddoovvee  ssii  ssccoopprroonnoo  --  ee  ccee  nnee  ssoonnoo  mmoollttii  ––  ““ vvuuoottii   
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ggiiuurriiddiiccii””   ccooppeerrttii  ddaa  pprraassssii  ee  ddaa  mmooddeellllii  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoonnssoolliiddaattii  cchhee,,  

iinneevviittaabbiillmmeennttee,,  ccoonnddiizziioonnaannoo  llaa  ssiittuuaazziioonnee  rreeaallee..  

OOrraa,,  nneell  ccaammppoo  ddeell  llaavvoorroo,,  ddiivveennttaa  eessttrreemmaammeennttee  ffaacciillee  oosssseerrvvaarree  ccoommee  

aannccoorraa  mmaanncchhii  uunn  ggrruuppppoo  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  nnuummeerroossoo  ddii  ssooggggeettttii  nneeggoozziiaallii   

ffeemmmmiinnii llii,,  iinntteessii  nnoonn  ccoommee  ddoonnnnee  cchhee  ccoonnttrraattttaannoo,,  mmaa  ccoommee  ddoonnnnee  cchhee  

ccoonnttrraattttaannoo  ppeennssaannddoo  aa  ddoonnnnee  ee  aadd  uuoommiinnii..  

EE  nneell  ccaammppoo  ppoolliittiiccoo??  LLaa  ssiittuuaazziioonnee  èè  ddaavvaannttii  aaggllii  oocccchhii  ddii  ttuuttttee  nnooii  eedd  èè  

ssttaattaa  aammppiiaammeennttee  rriicchhiiaammaattaa    pprriimmaa  ddaa  AAnnnnaa  TTaannttiinnii..  EE  aall lloorraa??  

DDaa  tteemmppoo,,  aanncchhee  iinn  aammbbiittoo  ggiiuurriiddiiccoo  ssii  èè  rriilleevvaattoo  --  ee  iioo  ssoonnoo  dd''aaccccoorrddoo  --  

ccoommee  nnoonn  vvii  ssiiaa  iinnccoommppaattiibbiillii ttàà  ttrraa  llaa  nnoozziioonnee  ggiiuurriiddiiccaa  ddii  uugguuaagglliiaannzzaa  ee  llaa  

rriivveennddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  ggeenneerree..  PPuuòò  

sseemmbbrraarree  uunnaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  eecccceessssiivvaa  mmeetttteerree  iinnssiieemmee  qquueessttee  dduuee  

nnoozziioonnii  ee  ssoommmmaarrllee,,  ppeerròò  ccrreeddoo  cchhee  llaa  ssttrraaddaa  ssiiaa  qquueellllaa  ddeellllaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  

ggiiuurriiddiiccaa  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee,,  bbaassaannddoossii  ssuull  pprriinncciippiioo  nnoorrmmaattiivvoo  ddii  uugguuaagglliiaannzzaa  

nneeii  ddiirriittttii    ffoonnddaammeennttaallii  ee,,  nneelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo,,  ssuu  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ggaarraannzziiee  

ccaappaaccee  ddii  aassssiiccuurraarrnnee  ll ''eeffffeettttiivviittàà  nneellll ''aacccceezziioonnee  cchhee  èè  pprroopprriiaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  

CCaarrttaa  ccoossttiittuuzziioonnaallee  aallll ''aarrttiiccoolloo  33,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa..  

AAll  ccoonnttrraarriioo,,  nneellllee  eellaabboorraazziioonnii  ddeellllee  ddoonnnnee  ssii  iinnccoonnttrraannoo  ssppeessssoo  

aaffffeerrmmaazziioonnii  cchhee  tteennddoonnoo  aa  rriiffiiuuttaarree  iill   ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llee  nnoorrmmee,,  aanncchhee  ccoonn  

qquueellllee  rriivvoollttee  aall llaa  ppaarriittàà  ssoossttaannzziiaallee  ee  nnoonn  ssoolloo  qquueellllaa  ffoorrmmaallee,,  iinn  qquuaannttoo  

ssaarreebbbbeerroo  ssttaattee  ccoossttrruuiittee  ee  ccoonnttiinnuueerreebbbbeerroo  aadd  eesssseerree  ccoossttrruuiittee  ((ccoonn  ll ''aattttuuaallee  

ccoommppoossiizziioonnee  ddeell  PPaarrllaammeennttoo,,  ssiiccuurraammeennttee))  ccoonn  iill  mmeettrroo  mmaasscchhiillee..  

LL''oorrddiinnaammeennttoo  ggiiuurriiddiiccoo,,  ssii  ssoossttiieennee,,  nnoonn  ccoonnttiieennee  rreeggoollee  iiddoonneeee  aa  

ssooddddiissffaarree  eessiiggeennzzee  cchhee  ssoonnoo  ee  ddeevvoonnoo  rreessttaarree  aassiimmmmeettrriicchhee..  LLaa  sstteessssaa  

nnoozziioonnee  ddii  ppaarriittàà,,  rriippeettoo,,  aanncchhee  qquueellllaa  ssoossttaannzziiaallee  ee  nnoonn  ssoollaammeennttee  qquueellllaa  

ffoorrmmaallee,,  ssaarreebbbbee  ddeessttiinnaattaa  aadd  eennttrraarree  iinn  ccoonnfflliittttoo  ccoonn  llaa  rriivveennddiiccaazziioonnee  

ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  ggeenneerree..  

IIll   ttiimmoorree  èè  qquueelllloo  cchhee  llee  ddoonnnnee,,  eennttrraannddoo  nneelllloo  sscchheemmaa,,  ppoossssaannoo  ssoolloo  

aassppiirraarree  aadd  eesssseerree  iinncclluussee,,  iinn  vviiaa  ccoommpplleemmeennttaarree  oo  ssuubboorrddiinnaattaa,,  nneelllloo  

sscchheemmaa  aallttrruuii::  qquueelllloo  mmaasscchhiillee..  

NNoonn  nneeggoo  cchhee  iill  rriisscchhiioo  ssiiaa  eessttrreemmaammeennttee  eelleevvaattoo,,  cchhee  ssiiaa  mmoollttoo  sseerriioo  ppoorrssii  

qquueessttoo  pprroobblleemmaa,,  mmaa  ttrroovvoo  cchhee  qquueessttoo  aatttteeggggiiaammeennttoo  ffiinniissccee  ppeerr  

ccoommppoorrttaarree  iill   rriiffiiuuttoo  ddii  ccoonnffrroonnttaarrssii  ee,,  qquuiinnddii,,  aanncchhee  ddii  ccoonnddiizziioonnaarree  rreeggoollee  

cchhee,,  ccoommuunnqquuee,,  oorrddiinnaannoo  llaa  ssoocciieettàà  iinn  ccuuii  vviivviiaammoo,,  ffaattttaa  ddii  ddoonnnnee  ee  ddii  
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uuoommiinnii..  

PPeerr  aatttteennuuaarree  qquueessttoo  rriisscchhiioo,,  ooccccoorrrree  cchhee  ll ''iinntteeggrraazziioonnee  ddeellll ''oottttiiccaa  

ffeemmmmiinnii llee  aavvvveennggaa  ccoossttaanntteemmeennttee,,  nnoonn  ssoollaammeennttee  ssuu  uunnaa  ppiiccccoollaa  ppaarrttee..  EE''  

nneecceessssaarriioo  cciiooèè  cchhee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssppeecciiffiiccaa,,  ddeeddiiccaattaa  aallllee  ddoonnnnee,,  ssiiaa  sseegguuiittaa  

ddaa  uunn''aatttteennzziioonnee  ttrraassvveerrssaallee..  II  pprroobblleemmii,,  iinnffaattttii ,,  nnaassccoonnoo  qquuaannddoo  uunnaa  ppaarrttee,,  

mmiinniimmaa,,  ddeell  ddiirriittttoo  èè  ddeeddiiccaattaa  aadd  aassssuummeerree  ttaallee  pprroossppeettttiivvaa,,  mmeennttrree  llaa  

rreessttaannttee,,  pprreevvaalleennttee,,  ppaarrttee  rriimmaannee  aannccoorraattaa  aall  pprriinncciippiioo  sseeccoonnddoo  ccuuii  

““mmaasscchhiillee  pplluurraallee””   eeqquuiivvaallee  aa  ““ ttoottaallee  eedd  uunniivveerrssaallee”” ..  

NNee  ddeerriivvaa  ccuullttuurraallmmeennttee  uunn''iiddeeaa  cchhee  vveeddee  llee  ddoonnnnee,,  ttuuttttee,,  ccoommee  ggrruuppppoo  

oommooggeenneeoo  ssvvaannttaaggggiiaattoo,,  iiddeeaa  cchhee  nnéé  rriissppoonnddee  aallllaa  rreeaallttàà,,  nnéé  èè  

eeffffeettttiivvaammeennttee  uuttiillee  aa  ccoolloorroo,,  aannccoorraa  mmoollttee,,  cchhee  rreeaallmmeennttee  ssvvaannttaaggggiiaattee  

ssoonnoo..  

OOrraa  èè  pprroopprriioo  bbaassaannddoossii  ssuull  pprriinncciippiioo  ddii  uugguuaagglliiaannzzaa  iinn  sseennssoo  ssoossttaannzziiaallee  

cchhee  èè  ssttaattoo  ppoossssiibbii llee  iinnttrroodduurrrree  nneell  ssiisstteemmaa  nnoorrmmaattiivvoo  aallccuunnee  pprriimmee  

ssppeerriimmeennttaazziioonnii  ddii  ''qquuoottee''..  QQuuaassii  sseemmpprree  ssii  èè  ttrraattttaattoo  ddii  qquuoottee  ''lleeggggeerree'',,  nnoonn  

aauuttoommaattiicchhee,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  rriissttaabbiilliirree  ppaarriittàà  ddii  ooppppoorrttuunniittàà  ppiiùù  cchhee  ppaarriittàà  ddii  

rriissuullttaattii,,  iinnsseerriittee  qquuaassii  eesscclluussiivvaammeennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  llaavvoorroo  ee  ssoolloo  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  nneellll ''aammbbiittoo  ppoolliittiiccoo..  IInn  aammbbiittoo  ppoolliittiiccoo,,  aa  qquuaannttoo  mmii  

rriissuullttaa,,  ssii  èè  tteennttaattoo  uunnaa  ssoollaa  vvoollttaa,,  ddii  rreecceennttee,,  ddii  iinnttrroodduurrrree  qquuoottee  ddii  ggaarraannzziiaa  

ddii  pprreesseennzzaa  ddii  eennttrraammbbii  ii   sseessssii  nneellllee  ccaannddiiddaattuurree,,  nneellllaa  ppeerrcceennttuuaallee  mmiinniimmaa  

ddii  uunn  tteerrzzoo..  LLaa  ssttrraaddaa  èè  ssttaattaa  ssuubbiittoo  ssbbaarrrraattaa  ddaallllaa  CCoorrttee  CCoossttiittuuzziioonnaallee  nneell  

11999955..  

EElleennccoo  ll ''oorrddiinnee  ddeellllee  mmiiee  pprreeooccccuuppaazziioonnii,,  iinn  mmaanniieerraa  mmoollttoo  sscchheemmaattiiccaa..  

DDaall  tteennoorree  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ee  ddaallllaa  ccoonnccoommiittaannzzaa  ccoonn  uunnaa  aannaallooggaa  ddeecciissiioonnee,,  

pprreessaa  ddaallllaa  CCoorrttee  ddii  GGiiuussttiizziiaa  eeuurrooppeeaa  ssuullllee  qquuoottee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  llaavvoorroo  iinn  

GGeerrmmaanniiaa,,  ttrraassppaarree  uunn  aattttaaccccoo  aall  pprriinncciippiioo  ddeellll ''uugguuaagglliiaannzzaa  ssoossttaannzziiaallee,,  nnoonn  

ssoolloo  nneellll ''aammbbiittoo  ppoolliittiiccoo  mmaa,,  aanncchhee,,  nneellll ''aammbbiittoo  llaavvoorraattiivvoo..  

LLaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  CCoorrttee  iittaalliiaannaa  hhaa  pprroovvooccaattoo  uunn  iinniizziioo  ddii  ddiibbaattttiittoo,,  ttrrooppppoo  

lliimmiittaattoo  ee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  cceessssaattoo,,  aanncchhee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  ppoossssiibbiillii  nnuuoovvee  

ffoorrmmuullaazziioonnii,,  nnoonnoossttaannttee  llaa  rriiffoorrmmaa  ddeell  ssiisstteemmaa  eelleettttoorraallee  ssiiaa  ttuuttttoorraa  iinn  

ccaannttiieerree..  DDeell  rreessttoo  èè  pprroopprriioo  llaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  CCoorrttee  cchhee  hhaa  iinnddiiccaattoo  aallccuunnee  

ppoossssiibbiillii   vviiee  aalltteerrnnaattiivvee  aa  qquueellllaa  lleeggiissllaattiivvaa,,  ccoommee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  iill  ppeerrccoorrssoo  

iinntteerrnnoo  aaii  ppaarrttiittii..  EE''  llaa  sstteessssaa  CCoorrttee  cchhee  oosssseerrvvaa  cchhee  ssee  llaa  sscceellttaa  aavvvveenniissssee  

aattttrraavveerrssoo  llee  ffoorrmmaazziioonnii  ssoocciiaall ii  qquuaallee  aassssuunnzziioonnee  ddiirreettttaa  ddii  rreessppoonnssaabbiillii ttàà  ddaa  
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ppaarrttee  ddeeii  ppaarrttiittii ,,  ssii  rriimmaarrrreebbbbee  nnoonn  ssoolloo  iinn  aammbbiittoo  lleeggiittttiimmoo,,  mmaa  aannzzii  

rriissppoonnddeennttee  aadd  iinnddiiccaazziioonnii  ddii  ffoonnttee  ccoommuunniittaarriiaa..  MMaa  aanncchhee  qquuii,,  ddii  nnuuoovvoo,,  aa  

mmee  ppaarree  cchhee  ii ll  ddiibbaattttiittoo  ssiiaa  ppiiuuttttoossttoo  ffeerrmmoo..  

SSee  qquueessttee  ssoonnoo  llee  pprreeooccccuuppaazziioonnii,,  hhoo  cceerrccaattoo  ddii  ttrroovvaarree  qquuaallcchhee  rriissppoossttaa..  

NNeeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  lleeggiissllaattiivvaa,,  iinntteerrrroottttaa  bbrruussccaammeennttee  ddaallllaa  

CCoorrttee,,  ttoorrnnoo  aallllee  oosssseerrvvaazziioonnii  cchhee  hhoo  ffaattttoo  pprriimmaa::  ll ''aasssseennzzaa  ddii  ddiibbaattttii ttoo  ssii  

ggiiuussttiiffiiccaa  ccoonn  iill  ppeerrmmaanneerree  ddeellllaa  llooggiiccaa  ddeellll ''eessttrraanneeiittàà,,  cchhee  ppoorrttaa  

aallll ''iinnddiiffffeerreennzzaa..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  èè  cceerrttaammeennttee  ddiiffffiiccii llee  ttrroovvaarree  nnuuoovvee  ssoolluuzziioonnii   

eeffffiiccaaccii  ee  ssooddddiissffaacceennttii..  

NNeeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  sscceellttee  aauuttoonnoommee,,  ii  mmoottiivvii  ddii  ddiiffffiiccoollttàà  ssoonnoo  aannccoorraa  

mmaaggggiioorrii..  LLaa  qquueessttiioonnee  ddeellllee  qquuoottee,,  ssiiccuurraammeennttee,,  ddiivviiddee  iill  mmoonnddoo  ddeellllee  

ddoonnnnee..  LL''eessppeerriieennzzaa  ddeellllee  qquuoottee  nneellllee  ccaannddiiddaattuurree  nnoonn  hhaa  aavvuuttoo  nneeii  ffaattttii   

ggrraannddee  ssuucccceessssoo,,  ccoosstteellllaattaa  ccoomm''eerraa  ddaallllaa  rriicceerrccaa  ddii  ddoonnnnee  ddaa  iinnsseerriirree  nneellllee  

lliissttee  ssoolloo  ccoommee  ''ccaannddiiddaattuurree  ddii  bbaannddiieerraa'',,  sseennzzaa  aallccuunn  aappppooggggiioo  ee  ssoolloo  ppeerr  

ootttteemmppeerraarree  aall  ddiissppoossttoo  nnoorrmmaattiivvoo..  NNéé  ppoossssiiaammoo  ddiimmeennttiiccaarree  ggllii  oossttaaccoollii   

ffrraappppoossttii  ddaaggllii  uuoommiinnii,,  cchhee  ssoonnoo,,  eevviiddeenntteemmeennttee,,  ffoorrttiissssiimmii..  

PPeerròò,,  bbiissooggnnaa  uusscciirree  ddaallllaa  sseennssaazziioonnee  ddii  iimmppootteennzzaa..  CCrreeddoo  cchhee  qquueessttoo  ssiiaa  

pprroopprriioo  lloo  ssppiirriittoo  ddeellll ''iinniizziiaattiivvaa  ddii  ooggggii::  cceerrccaarree  ssttrraaddee  iinnnnoovvaattiivvee,,  aallccuunnee  

ddeellllee  qquuaallii  vveerrrraannnnoo  iill lluussttrraattee  ddaa  aallttrree  rreellaattrriiccii..  MMaa,,  ccoonnttiinnuuoo  aa  iinnssiisstteerree,,  vvii  

iinnvviittoo  aa  nnoonn  rriitteenneerree  iirrrrii lleevvaannttee  qquuaannttoo  aavvvviieennee  iinn  aammbbiittoo  ggiiuurriiddiiccoo..  

CCoonnddiivviiddoo  uunn''oosssseerrvvaazziioonnee  cchhee  mmii  hhaa  mmoollttoo  ccoollppiittaa::  llee  ddoonnnnee  nnoonn  ssooffffrroonnoo  

ddii  uunn  ddeeffiicciitt  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa,,  mmaa  ssooffffrroonnoo  ddii  uunn  ddeeffiicciitt  ddii  ssoovvrraanniittàà..  

OOccccoorrrree  pprreennddeerree  ssuull  sseerriioo  lliinngguuaaggggii  ee  ppoollii ttiicchhee  ddii  ssoovvrraanniittàà  ee  qquueessttoo  

iimmpplliiccaa  ii ll  rriissppeettttoo  ddeeii  pprroocceessssii,,  ii ll  ssaappeerrnnee  ttrraarrrree  ccoonnsseegguueennzzee  pprraattiicchhee  ee  iill   

ttrraadduurrllii  iinn  vvaannttaaggggii  ssiimmbboolliiccii..  PPoolliittiicchhee  pprroodduuttttiivvee  ddii  ssoovvrraanniittàà,,  èè  ssttaattoo  

ssoosstteennuuttoo,,  ppoossssoonnoo  uussaarree  aa  pprroopprriioo  vvaannttaaggggiioo  lleeggggii  ee  ddiirriittttii ,,  ppoossssoonnoo  

pprroodduurrnnee  ddii  nnuuoovvee  ee  ddii  nnuuoovvii..  

TToorrnnaarree,,  ccoommee  ssttaa  aavvvveenneennddoo,,  vveerrssoo  ii ll  pprriinncciippiioo  ddii  uugguuaagglliiaannzzaa  ffoorrmmaallee  

ppoorrttaa,,  iinnvveeccee,,  aallllaa  nneeuuttrraalliizzzzaazziioonnee  sseessssuuaallee  eedd  aallllaa  nneeggaazziioonnee  ddeell  

rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee..  



DDoonnnnee  iinn  ppoolliittiiccaa::  ddiirree,,  ffaarree,,  ccaammbbiiaarree  --  1155  ffeebbbbrraaiioo  11999977  
  
  

  

  


