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II  PPAARRAADDOOSSSSII  DDEELLLLAA  PPOOLLIITTIICCAA  

GGiioovvaannnnaa  GGrriiggnnaaffffiinnii  

DDeeppuuttaattaa  aall  PPaarrllaammeennttoo  

  
MMii  ppaarree  cchhee  uunn  pprriimmoo  ppaarraaddoossssoo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ssiiaa  eemmeerrssoo  pprroopprriioo  ddaall  ddiissccoorrssoo  ddii  

GGiiaammmmaarriinnaarroo::  ee  cciiooèè  ll ''iinntteennzziioonnee  ddiicchhiiaarraattaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  uunn  MMiinniisstteerroo,,  qquueelllloo  ppeerr  llee  ppaarrii  

ooppppoorrttuunniittàà,,  ddii  aaggiirree  iinn  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  ccoonn  iill  vvaalloorree  ssiimmbboolliiccoo  cchhee  aa  qquueelllloo  sstteessssoo  MMiinniisstteerroo  

vviieennee  aattttrriibbuuiittoo..  

CCrreeddoo  ccoommuunnqquuee  cchhee  llaa  ffoorrmmuullaa  ddeell  ppaarraaddoossssoo  ssiiaa,,  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee,,  uunnaa  ffiigguurraa  cchhee  rreeggoollaa  lloo  

ssttaattoo  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa  ee  ddeeii  ssooggggeettttii  ooggggii,,  ppoonneennddooccii  ddii  ffrroonnttee  aall ll ''aaggiirree  ppoolliittiiccoo  ccoommee  ddii  ffrroonnttee  aa  

““uunn  lliibbrroo  nnoonn  aannccoorraa  ssccrriittttoo”” ,,  ppeerr  uussaarree  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  AAllddoo  BBoonnoommii..  

VVoogglliioo  ddiirree  cchhee  iioo  nnoonn  ppeennssoo  ssii  ppoossssaa  ppaarrllaarree  ddii  ttrraannssiizziioonnee  ssoolloo  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ll ''aasssseettttoo  

iissttiittuuzziioonnaallee  ee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  ssttrraatteeggiiee  ddii  rreellaazziioonnee  ttrraa  ii  ppaarrttiittii::  ttrraannssiizziioonnee  ssiiggnniiffiiccaa  aanncchhee  

cchhee  ii  ssooggggeettttii   ee  llee  lloorroo  pprraattiicchhee  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aa  rriippeennssaarree  llaa  lloorroo  ssttoorriiaa,,  ii   lloorroo  ppuunnttii  ddii  vviissttaa..  

PPeerrcciiòò,,  ppiiùù  cchhee  ddaa  rriifflleessssiioonnii,,  vvoogglliioo  ppaarrttiirree  ddaa  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  ddiiaarriioo  aauuttoobbiiooggrraaffiiccoo  oo,,  

ccoommuunnqquuee,,  ddaa  ffrraammmmeennttii  ddii  rriifflleessssiioonnii  tteeoorriicchhee  ee  ddaattii  ddii  eessppeerriieennzzaa,,  ssuu  cciiòò  cchhee  iioo  cchhiiaammoo  

ssooggggeettttoo  iinn  ccrriissii  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa  ee,,  dduunnqquuee,,  aanncchhee  ssuullllaa  ccrriissii  ddeellllaa  ssooggggeettttiivviittàà  ffeemmmmiinniillee  nneellllaa  

ppoolliittiiccaa..  

““CChhii  ffaa  ppoolliittiiccaa??””   èè  iill  ttiittoolloo  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  cchhee  AAddrriiaannaa  CCaavvaarreerroo  tteerrrràà  ooggggii  eedd  èè  uunnaa  ddoommaannddaa  

cchhee  rriivvoollggoo  ssoopprraattttuuttttoo  aa  mmee  sstteessssaa,,  aa  qquueell  ssooggggeettttoo  ““ppiieennoo””   ee  aabbbbaassttaannzzaa  ssiiccuurroo  ddii  sséé,,  cchhee  ttrree  

aannnnii  ffaa  èè  aannddaattoo  iinn  PPaarrllaammeennttoo  ppeennssaannddoo  cchhee,,  ffuuoorrii  ddaallllaa  llooggiiccaa  ddeellllaa  rraapppprreesseennttaannzzaa,,  ffuuoorrii  

ddaallllaa  llooggiiccaa  ddeellllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa,,  ccii  ffoossssee  llaa  ppoossssiibbiillii ttàà  ddii  aaffffeerrmmaarree  uunnaa  ssooggggeettttiivviittàà  ffeemmmmiinnii llee  

oovvuunnqquuee,,  aanncchhee  nneeii  lluuoogghhii  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii..  

QQuueessttoo  èè  ssttaattoo  iill  mmiioo  ppeerrccoorrssoo,,  qquueelllloo  ddii  uunn  ssooggggeettttoo  cchhee  nnoonn  ssii  èè  mmaaii  sseennttiittoo  ttrrooppppoo  vviinnccoollaattoo  

aadd  uunnaa  eessppeerriieennzzaa  ddii  qquuoottee  oo  ddii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  mmaa  nneemmmmeennoo  ttrrooppppoo  lleeggaattoo  aallll ''eessppeerriieennzzaa  

uunniiccaa,,  nnoonn  eesstteennddiibbiillee,,  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  ttrraa  ddoonnnnee..  

QQuueell  ssooggggeettttoo  ccoommpplleessssoo  ddii  iieerrii,,  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  mmaa  ttuuttttoo  ssoommmmaattoo  aabbbbaassttaannzzaa  ““gglloorriioossoo”” ,,  èè  

ooggggii  uunn  ssooggggeettttoo  ffrraannttuummaattoo  ee  ddiissppeerrssoo,,  ““nnoommaaddee”” ,,  ccoommee  ddiirreebbbbee  RRoossii  BBrraaiiddoottttii..  

DDuunnqquuee  ll ''aappppoossiizziioonnee,,  cchhee  nneell  ppiieegghheevvoollee  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellll ''ooddiieerrnnaa  iinniizziiaattiivvaa  mmii  ddeeffiinniissccee  

""ddeeppuuttaattaa  aall  PPaarrllaammeennttoo"",,  nnoonn  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssoovvrraaoorrddiinnaarree  ttuuttttii  ggllii   aallttrrii  ppeezzzzii  ddii  mmee,,  llee  mmiiee  

mmoolltteepplliiccii  aappppaarrtteenneennzzee  ppoolliittiicchhee..  AAllll ''AAssssoocciiaazziioonnee  OOrrllaannddoo  aadd  eesseemmppiioo,,  cchhee  ggeessttiissccee  iill   

CCeennttrroo  ddii  DDooccuummeennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoonnnnee  ddii  BBoollooggnnaa,,  uunn  lluuooggoo  cchhee  hhaa  pprroovvaattoo  aa  mmeetttteerree  iinn  

ccaammppoo  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  ddooppppiiaa  ssoovvrraanniittàà,,  ppeerr  aacccceennnnaarree  aadd  uunn  tteemmaa  cchhee  èè  ggiiàà  ssttaattoo  qquuii  

aaffffrroonnttaattoo..  
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SSoonnoo  ppooii  uunnaa  ddoonnnnaa  cchhee,,  iinnssiieemmee  aadd  aallttrree  ddoonnnnee  --  FFrraannccaa  CChhiiaarroommoonnttee,,  FFuullvviiaa  BBaannddoollii,,  

MMaarriiddaa  BBoollooggnneessii,,  EElleennaa  CCoorrddoonnii,,  GGiioovvaannnnaa  MMeellaannddrrii,,  EElleennaa  MMoonntteecccchhii,,  LLaauurraa  PPeennnnaacccchhii  --  

ddoonnnnee  ppaarrllaammeennttaarrii  ee  ddii  GGoovveerrnnoo,,  hhaa  ccoossttiittuuiittoo  uunn  ggrruuppppoo,,  cchhee  ssii  cchhiiaammaa  ""XX  ffiillee"",,  cchhee  

ccoossttrruuiissccee  iinniizziiaattiivvaa  ppoolliittiiccaa  aa  ppaarrttiirree  ddaa  tteemmii  ggeenneerraallii..  

IIll   pprriimmoo  iinnccoonnttrroo  ppuubbbblliiccoo  hhaa  pprrooppoossttoo  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ssuullllaa  mmiissooggiinniiaa  ddeellllaa  ssiinniissttrraa;;  iill   

sseeccoonnddoo  uunn  ddiibbaattttii ttoo  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  ddeell  WWeellffaarree  ccoonn  ll ''eeccoonnoommiissttaa  ee  ffiilloossooffoo  iinnddiiaannoo  AAmmaarrttyyaa  

SSeenn;;  ii ll  pprroossssiimmoo,,  aa  bbrreevvee,,  aaffffrroonntteerràà  llee  pprroobblleemmaattiicchhee  lleeggaattee    aalllloo  ssvvii lluuppppoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddeellllee  

tteelleeccoommuunniiccaazziioonnii::  pprrooppoossttee  cchhee  ssttaannnnoo  aadd  iinnddiiccaarree  cchhee  nnoonn  vvoogglliiaammoo  pprreennddeerree  llaa  ppaarroollaa  ssoolloo  

ssuu  qquueessttiioonnii  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  llee  ppoollii ttiicchhee  ddii  sseettttoorree..  VVoogglliioo  iinnssiisstteerree  aannccoorraa  ssuull  rraaccccoonnttoo  

aauuttoobbiiooggrraaffiiccoo,,  ppeerrcchhéé  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  ddii  ttrraannssiizziioonnee  ttrroovvoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iimmppoorrttaannttee  

ssccaammbbiiaarree  ee  ccoonnffrroonnttaarree  eessppeerriieennzzee::  aaggggiiuunnggeerreeii  aanncchhee  cchhee,,  rreecceenntteemmeennttee,,  ddaa  nnoonn  iissccrriittttaa  aall  

PPDDSS,,  hhoo  ffiirrmmaattoo  ii ll  ddooccuummeennttoo  IIzzzzoo--CChhiiaarroommoonnttee--RRiivviieelllloo  ffoorrssee  ppiiùù  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  rreellaazziioonnee  

ccoonn  FFrraannccaa  CChhiiaarroommoonnttee,,  cchhee  ppeerr  iill  ccoonntteennuuttoo  ssppeecciiffiiccoo  ddii  qquueell  ddooccuummeennttoo,,  iinn  ccuuii  ssoolloo  iinn  

ppaarrttee  mmii  rriiccoonnoossccoo..  

EE  aannccoorraa  ccoonn  uunn  aallttrroo  ggrruuppppoo  ddii  ddoonnnnee  ddii  BBoollooggnnaa  --  cchhee  ssii  cchhiiaammaa  ""IIll   ssoolliittoo  ggrruuppppoo  ddii  ddoonnnnee""  

--,,  lleeggaattoo  aall  PPDDSS  mmaa    aappeerrttoo  aadd  eesstteerrnnee,,  aabbbbiiaammoo  pprreesseennttaattoo  aall  CCoonnggrreessssoo  pprroovviinncciiaallee  ddeell  PPDDSS  

uunn  ddooccuummeennttoo  ppeerr  aaffffeerrmmaarree  cchhee  ““ ii ll  ppaattrriiaarrccaattoo  ffoorrssee  èè  ffiinniittoo,,  mmaa  nnoonn  ddeell  ttuuttttoo”” ..  EE  qquueessttoo  aa  

ppaarrttiirree  ddaallllaa  ccoonnvviinnzziioonnee  cchhee  llaa  ffiinnee  ddeell  ppaattrriiaarrccaattoo  ccoossttiittuuiissccee  uunn  pprroocceessssoo  iinntteerrmmiinnaabbiillee  

ppeerrcchhéé  rriigguuaarrddaa  nnoonn  ssoolloo  llee  ssttrruuttttuurree  mmaatteerriiaall ii  cchhee  ggoovveerrnnaannoo  llaa  ssoocciieettàà,,  mmaa  aanncchhee  llee  

tteeccnnoollooggiiee  ddii  ppootteerree  cchhee  ggoovveerrnnaannoo  llee  mmeennttii,,  ii   ccoorrppii  eedd  ii  ssooggggeettttii ..  

DDuunnqquuee,,  ssee  èè  vveerroo  cchhee  ll ’’ aappppaarriizziioonnee  ddeellllaa  lliibbeerrttàà  ffeemmmmiinniillee  ccoossttiittuuiissccee  uunn  ddaattoo  ssttoorriiccoo,,  nnoonn  

ssoolloo  ttrraasscceennddeennttaallee,,  èè  aanncchhee  vveerroo  cchhee  ccii  ssoonnoo  aannccoorraa  mmoollttee  ppaarroollee,,  aazziioonnii,,  ggeessttii  ddaa  

iinnttrraapprreennddeerree  ppeerrcchhéé  llaa  lliibbeerrttàà  ffeemmmmiinniillee  ccoonnttiinnuuii  aadd  aaccccaaddeerree..    

EE  aalllloorraa  ddoovvee  ssoonnoo  ooggggii??  QQuuaall  èè  llaa  ffoorrmmaa,,  llaa  ssttrruuttttuurraa,,  llaa  rreettee  ccaappaaccee  ddii  tteenneerree  iinnssiieemmee  qquueessttaa  

ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddii  pprreesseennzzee  ee  ppuunnttii  ddii  vviissttaa  cchhee  mmii  aattttrraavveerrssaannoo??    

FFoorrssee  èè  pprroopprriioo  aa  ppaarrttiirree  ddaa  qquueessttaa  ppaarrttiiccoollaarree  ffoorrmmaa  ddii  ssooggggeettttiivviittàà,,  ““ lleeggggeerraa””   oo  aa  rreettee,,  cchhee  

gguuaarrddoo  ccoonn  iinntteerreessssee  aall llee  vvaarriiee  eessppeerriieennzzee  cchhee  cceerrccaannoo  ddii  ccoossttrruuiirree  nnuuoovvii  ppuunnttii  ddii  vviissttaa  ttrraa  llee  

ddoonnnnee::  aall llee  lliissttee  ddii  ddoonnnnee  ccoossìì  ccoommee  aall  pprrooggeettttoo  aavvvviiaattoo  ddaallllee  ddoonnnnee  ddeell  PPDDSS  ddii  uunnaa  

ccoonnffeerreennzzaa  aappeerrttaa  ddeellllee  ddoonnnnee,,  cchhee  ppoossssaa  ttrraassffoorrmmaarrssii  iinn  aassssoocciiaazziioonnee  --  nnoonn  uusseerreeii  llaa  ppaarroollaa  

ppaarrttiittoo  --  iinn  ggrraaddoo  ddii  rriiccoonnnneetttteerree    ssooggggeettttiivviittàà  ddiiffffeerreennttii..  

UUnnaa  rreettee  cchhee  ppuuòò,,  ffoorrssee,,  rriivveellaarrssii  aanncchhee  ccaappaaccee  ddii  ffaarrccii  eennttrraarree  ppiiùù  eeffffiiccaacceemmeennttee  iinn  aallttrrii   

ppaarraaddoossssii,,  cchhee  ccrreeddoo  ggoovveerrnniinnoo  ooggggii  llaa  nnoossttrraa  aazziioonnee  ppoolliittiiccaa..  IIll  pprriimmoo  mmii  ppaarree  eemmeerrggaa  ddaallllaa  

tteennddeennzzaa  aa  ddeecclliinnaarree  iill   nneessssoo  aauuttoorriittàà--ppootteerree  pprriinncciippaallmmeennttee  ccoommee  ppootteerree  ddii  ppaarroollaa..  

MMii  sseemmbbrraa  cchhee  aanncchhee  nneell  ddiibbaattttiittoo  ssoolllleevvaattoo  ddii  rreecceennttee  ddaall  ccaarrtteeggggiioo  ppuubbbblliiccoo  ttrraa  AAlleessssaannddrraa  
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BBoocccchheettttii  ee  ii ll  MMiinniissttrroo  AAnnnnaa  FFiinnoocccchhiiaarroo,,  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeell  rroommppeerree  oo  rraaffffoorrzzaarree  ttaallee  nneessssoo  

ssiiaa  eesssseennzziiaallmmeennttee  iinntteessaa  ccoommee  nneecceessssiittàà  cchhee  llee  ddoonnnnee  pprreennddaannoo  llaa  ppaarroollaa  ssuu  ttuuttttoo..  CCoossaa  ssuu  ccuuii  

nnoonn  ppoossssoo  cchhee  eesssseerree  dd''aaccccoorrddoo,,  aavveennddoo  ffaattttoo  llaa  sscceellttaa  ddii  eennttrraarree  iinn  PPaarrllaammeennttoo  pprroopprriioo  ppeerr  

pprreennddeerree  llaa  ppaarroollaa  ssuu  ttuuttttoo,,  ffuuggggeennddoo  ddaallllee  ppoolliittiicchhee  ““ rreecciinnttaattee””   ee,,  mmeennoo  eennffaattiiccaammeennttee,,  ppeerr  

aalllloonnttaannaarrmmii  ddaallllee  ppoolliittiicchhee  rriisseerrvvaattee  aallllee  ddoonnnnee..  

DDuunnqquuee,,  pprreennddeerree  llaa  ppaarroollaa  ssuu  ttuuttttoo,,  sseennzzaa  ttuuttttaavviiaa  cchhee  cciiòò  ssiiggnniiffiicchhii  lliimmiittaarrssii  aallllaa  ffoorrmmaa  ddeell  

ccoommmmeennttoo::  nnoonn  vvoorrrreeii  cciiooèè  cchhee  iill  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ffeemmmmiinniillee  ssii  rriidduucceessssee  aall  ccoommmmeennttoo  ddii    aazziioonnii  

ee  pprroocceessssii  cchhee  aallttrrii  mmeettttoonnoo  iinn  ccoorrssoo,,  ddiivveennttaannddoo  nnooii,,  oo  ppiiuuttttoossttoo  rriimmaanneennddoo  nnooii,,  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  

vvooccee  ffuuoorrii  ccaammppoo,,  ddii  ccoosscciieennzzaa  ccrriittiiccaa  ddeellllaa  ssoocciieettàà..  UUnn  ppuunnttoo  ppiiùù  aallttoo  ee  nnoobbiillee  ddaa  ccuuii  

gguuaarrddaarree,,  sseennzzaa  ccaappaacciittàà  ee  ppoossssiibbiillii ttàà  ddii  aaggiirree..  PPeerrcchhéé  ppootteerree  èè  ppeerr  mmee  iill  ““ppoossssee”” ,,  iill  ppootteerr  ffaarree,,  

oossssiiaa  iill  ddaarree  iinniizziioo  eedd  iinntteerrvveenniirree  nneeii  pprroocceessssii,,  pprroovvaannddoo  aattttrraavveerrssoo  qquueessttaa  aazziioonnee  aa  ddaarree  ffoorrmmaa  

aallllaa  rreeaallttàà..  

DDaarree  ffoorrmmaa,,  cchhee  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  nneecceessssaarriiaammeennttee  ddaarree  oorrddiinnee,,  qquuaannttoo  ppiiuuttttoossttoo  iimmmmeetttteerree  sseennssoo,,  

cciiooèè  mmooddeellllaarree  ffrraammmmeennttii  ee  ppoorrzziioonnii  aammppiiee  ddii  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  rreeaallttàà..  

LLaa  qquueessttiioonnee  cceennttrraallee  ddiivveennttaa  qquuiinnddii  qquuaallii  ssiiaannoo  ii  lluuoogghhii  ddeellllaa  ddeecciissiioonnee,,  qquuaallii  ssiiaannoo  ii  lluuoogghhii  

nneeii  qquuaallii  ttaallee  ppootteerree  ssii  eesseerrcciittaa::  ssaappeennddoo,,  aallttrroo  ppaarraaddoossssoo,,  cchhee  lloo  ssttaattoo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ooggggii,,  

rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  ssuuee  ffoorrmmee  ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnee,,  ssii  ccoonnffiigguurraa  pprreemmiinneenntteemmeennttee  ccoommee  ddiissccoorrssoo  

ssuullllaa  ppoollii ttiiccaa..  

UUnnaa  ddiiffffiiccoollttàà,,  qquueellllaa  ddii  ccuuii  ssttoo  ppaarrllaannddoo,,  cchhee  ssii  rriivveellaa  dduunnqquuee  ccoonnddiizziioonnee  ppiiùù  ggeenneerraallee,,  cchhee  

nnoonn  iinnvveessttee  ssoolloo  llee  ddoonnnnee..  

IIll   ffaattttoo  èè  cchhee  llaa  ppoolliittiiccaa  èè  uusscciittaa  ddaa  ssee  sstteessssaa,,  llaasscciiaannddoo  ssuull  ccaammppoo  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ssiimmuullaaccrroo  cchhee  

pprroodduuccee  ddiissccoorrssiivviittàà  ppoolliittiiccaa,,  mmeennttrree  iill  ppootteerree  ddii  aaggiirree  ssii  èè  aannddaattoo  aa  ccoollllooccaarree  ddaa  qquuaallcchhee  aallttrraa  

ppaarrttee,,  lloonnttaannoo  ddaallll ''eessppeerriieennzzaa  ddeeii  ssooggggeettttii ..  

NNoonn  vvoogglliioo  ppeerraallttrroo  qquuii  nneeggaarree  cchhee  ppaarrttee  ddii  qquueessttaa  ccaappaacciittàà  ddii  ddeecciissiioonnee  ee  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  

ccoommee  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee  ddeell  rreeaallee,,  iinn  qquueeii  lluuoogghhii  cchhee  cchhiiaammiiaammoo  PPaarrllaammeennttoo  ee  GGoovveerrnnoo  ccoonnttiinnuuii  

aa  vviivveerree  eedd  aa  mmaanniiffeessttaarrssii..  

MMaa  nnoonn  ssii  ttrraattttaa  ppiiùù  ddeeii  lluuoogghhii  ““eesscclluussiivvii””   ddii  uunn  ppootteerree  cchhee  ssii  èè  ffaattttoo  sseemmpprree  ppiiùù  iimmppeerrssoonnaallee,,  

ddiiffffuussoo,,  aannoonniimmoo,,  aassttrraattttoo..  

CCrreeddoo  ssiiaa  qquueessttoo  uunn  ccaammppoo  ddii  rriicceerrccaa  cchhee  ssaarreebbbbee  iinntteerreessssaannttee  iinnddaaggaarree  ppiiùù  aa  ffoonnddoo..  

AAnnccoorraa  qquuaallcchhee  bbrreevvee  ssppuunnttoo,,  ccoonn  ll ''iinntteennzziioonnee  ddii  pprroovvaarree  aadd  iinnddiivviidduuaarree  aallttrrii  ppaarraaddoossssii,,  cchhee  

ppoossssaannoo  ffuunnzziioonnaarree  ddaa  ssttiimmoolloo  aall llaa  rriifflleessssiioonnee..  

NNeellllaa  ccoonnccrreetteezzzzaa  ddeellll ''eessppeerriieennzzaa  ppaarrllaammeennttaarree  mmii  ssoonnoo  ddoovvuuttaa  ssccoonnttrraarree  ccoonn  iill  ppaarraaddoossssoo  ddii  

uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  --  qquueelllloo  ddii  ggeenneerree,,  aa  ccuuii  ppuurree  ccoonnttiinnuuoo  aa  ccoolllleeggaarrmmii  --  cchhee,,  ppuurr  ddeeffiinneennddoossii  

ppaarrzziiaallee  ee  ssiittuuaattoo,,  ccoonnttiinnuuaa  aadd  aassppiirraarree  aadd  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ttoottaallii ttàà::  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  cciiooèè,,  cchhee  
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aassppiirraa  aa  ddaarr  ffoorrmmaa  aa  ttuuttttoo  iill  rreeaallee  nneellllaa  ssuuaa  ccoommpplleessssiittàà  ee  nneellllee  ssuuee  aarrttiiccoollaazziioonnii..  EEdd  èè  qquuii  cchhee  

hhoo  ttrroovvaattoo  ii  ppiiùù  dduurrii  oossttaaccoollii  ee  rreessiisstteennzzee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  rreeaallee::  vvoogglliioo  eesseemmpplliiffiiccaarree,,  ffaacceennddoo  

aannccoorraa  rriiccoorrssoo  aall  ddaattoo  aauuttoobbiiooggrraaffiiccoo..  

SSoonnoo  ssttaattaa  rreellaattrriiccee  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  lleeggggee  ssuullllaa  RRiiffoorrmmaa  ddeeggllii  EEnnttii  LLiirriiccii  --  ssoonnoo  aanncchhee  qquueessttee  

llee  ccoossee  ccoonnccrreettee  ee  ssppeecciiffiicchhee  ddii  ccuuii,,  ffrraa  llee  aallttrree,,  ccaappiittaa  ddii  ddoovveerrssii  ooccccuuppaarree  --,,  qquueessttiioonnee  ssuu  ccuuii  

aappppaarree  ddiiffffiicciillee  iissccrriivveerree  ddoommaannddee  eedd  iissttaannzzee  ccoolllleeggaattee  aallllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  ggeenneerree..  

DDeevvoo  dduunnqquuee  aassssuummeerree  ll ''eessiisstteennzzaa  ddii  ssttrruuttttuurree,,  ffoorrmmee  ddeell  ssoocciiaallee,,  aasssseettttii  iissttiittuuzziioonnaallii,,  lluuoogghhii  

cchhee  ddeetteerrmmiinnaannoo  ssttiill ii  ddii  vviittaa  ee  ccoommppoorrttaammeennttii,,  ccaappaaccii  ddii  rreessttaarree  ssoorrddii,,  oossttiinnaattaammeennttee  ssoorrddii,,  aall  

rriicchhiiaammoo  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  ggeenneerree??  

CCoossaa  ffaacccciioo  ddii  ffrroonnttee  aa  qquueessttii  lluuoogghhii??  MMii  ffeerrmmoo??  ttoorrnnoo  iinnddiieettrroo,,  iinnoorrrriiddiissccoo  ppeerrcchhéé  nnoonn  vveeddoo  ii ll  

llaavvoorroo  ppoossssiibbiillee  ddii  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  rriiggeenneerraattoorree??  llii  aabbbbaannddoonnoo  aallllaa  nneeuuttrraallii ttàà  ddeell  lloorroo  ddeessttiinnoo,,  

ooppppuurree  llii   aattttrraavveerrssoo,,  ccoonnffiiddaannddoo  uunniiccaammeennttee    nneellllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  mmee  sstteessssaa  ccoommee  ““aallttrroo  

ddaa”” ,,  cchhee  ssaapprròò  eevveennttuuaallmmeennttee  ddaarree??  

CCoonnttiinnuuoo  ssuullllaa  ssttrraaddaa  ddeell  ““ppaarraaddoossssaallee”” ,,  rriieevvooccaannddoo  qquueessttaa  vvoollttaa  uunnaa  qquueessttiioonnee  ppiiùù  vviicciinnaa  aa  

ttuuttttii,,  iinn  qquuaannttoo  rreellaattiivvaa  aall llaa    ccoonnttrroovveerrssaa  mmaatteerriiaa  ddeell  rriioorrddiinnoo  ddeell  ssiisstteemmaa  rraaddiiootteelleevviissiivvoo::  mmii  

rriiffeerriissccoo  aallll ''iinnssiieemmee  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttii  cchhee,,  nneell  qquuaaddrroo  ddeellllee  nnuuoovvee  nnoorrmmaattiivvee  eeuurrooppeeee,,  hhaannnnoo  

ccoonntteessttuuaallmmeennttee  pprroorrooggaattoo  llee  ccoonncceessssiioonnii  ppeerr  llee  rreettii  MMeeddiiaasseett,,  ssaannaattoo  llaa  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  

ddeellllaa  RRaaii,,  ddeeffiinniittoo  aallccuunnee  nnoorrmmee  ppeerr  ll ''eeddiittoorriiaa,,  rriiddeeffiinniittoo  llee  nnoorrmmee  ppeerr  llee  ttrraassmmiissssiioonnii  ccrriippttaattee  

eecccc..  

UUnn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ““ppaassttiicccciioo  aallll ''iittaall iiaannaa”” ,,  sseeccoonnddoo  ii ll  ggiiuuddiizziioo  ddeeggllii  oosssseerrvvaattoorrii,,  cchhee  nnoonn  hhaa  

pprrooddoottttoo  iinnnnoovvaazziioonnii  ddii  ssiisstteemmaa,,  bbeennssìì  uunnaa  sseemmpplliiccee  ffoottooggrraaffiiaa  ddeellll ''eessiisstteennttee..  CCoonn  iinn  ppiiùù,,  ssuulllloo  

ssffoonnddoo,,  ll ''oommbbrraa  mmiinnaacccciioossaa  ddii  uunn  ""ggrraannddee  ssccaammbbiioo"",,  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  nnoommee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  

BBiiccaammeerraallee..  MMii  ssoonnoo  ttrroovvaattaa  --  eedd  hhoo  aacccceettttaattoo  qquueellllaa  rreessppoonnssaabbiillii ttàà  --    aadd  eesssseerree  rreellaattrriiccee  ddii  uunnoo  

ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  cciittaattii,,  cchhee  mmii  ppoonneevvaa  ddii  ffrroonnttee  aadd  uunn  nnuuoovvoo  iinntteerrrrooggaattiivvoo::  qquueelllloo  iinn  ccuuii  llaa  

mmeeddiiaazziioonnee  ppoollii ttiiccaa  nnoonn  ddiivveennttaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  pprroocceessssoo  ddii  rriiffoorrmmaa,,  oo  ddii  mmeessssaa  iinn  ffoorrmmaa,,  

nneellll ''aacccceezziioonnee  ddii  ccuuii  hhoo  ppaarrllaattoo  pprriimmaa,,  mmaa  ppiiuuttttoossttoo  sseemmpplliiccee  lluuooggoo  ee  ssttrruummeennttoo  aattttrraavveerrssoo  ccuuii   

ssii  mmaannttiieennee  aappeerrttaa  llaa  ssttrraaddaa  ddii  uunn  ppoossssiibbiillee  cchhee  nnoonn  aaccccaaddee  oorraa,,  mmaa  cchhee  ppoottrràà  aaccccaaddeerree  ddoommaannii..  

IInnffaattttii,,  ssee  rraaggiioonniiaammoo  ssuulllloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  ssiisstteemmaa  rraaddiiootteelleevviissiivvoo,,  ccoossìì  ccoommee  ssuu  qquueelllloo  ddeellllee  

nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee  ddeellll ''iinnffoorrmmaazziioonnee,,  ccii  ttrroovviiaammoo  ddii  ffrroonnttee  aall  ppuunnttoo  nneevvrraallggiiccoo  cchhee  mmooddeelllleerràà  llaa  

ssoocciieettàà  ddeell  ffuuttuurroo,,  ccoonn  rriiccaadduuttee  ssuu  ttuuttttee  llee  ppoolliittiicchhee  ee  ssuu  qquueellllee  ddii  ggeenneerree  iinn  ppaarrttiiccoollaarree..  

MMaa  llaa  ddoommaannddaa,,  cchhee  qquueeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  lleeggiissllaattiivvii  mmii  ppoonneevvaannoo,,  nnoonn  ssii  rriivvoollggeevvaa  aallllee  ffoorrmmee  

eedd  aaggllii  aasssseettttii  ffuuttuurrii  ddeell  ssiisstteemmaa  ddeellllee  tteelleeccoommuunniiccaazziioonnii,,  qquuaannttoo  ppiiuuttttoossttoo  aaii  mmooddii  aattttrraavveerrssoo  ii  

qquuaallii  rreennddeerree  ddiissppoonniibbiillee  ii ll   pprreesseennttee  aa  cciiòò  cchhee  iill   ddoommaannii  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  pprreeffiigguurraarree..  

SSii  ttrraattttaavvaa  iinnssoommmmaa,,  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa,,  nnoonn  ddii  mmeetttteerree  iinn  ccaammppoo  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa,,  mmaa  ddii   
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ssaallvvaagguuaarrddaarree  llaa  ppoossssiibbiillii ttàà  ddii  uunnaa  ssuuaa  eesspplliicciittaazziioonnee..  

SSii  ttrraattttaavvaa  ddii  mmaanntteenneerree  aappeerrttoo  ee  ppoossssiibbii llee  uunn  pprroocceessssoo,,  sseennzzaa  ccoonnffiigguurraarrlloo  ppuunnttoo  aa  ppuunnttoo..  

UUnnaa  zzoonnaa  ddii  ssoossppeennssiioonnee  dduunnqquuee,,  iinn  ccuuii  llaa  ssooggggeettttiivviittàà  sseemmbbrraa  nnoonn  aavveerr  lluuooggoo  eedd  iinn  ccuuii  ll ''uunniiccaa  

aazziioonnee  aa  ppoorrttaattaa  ddii  mmaannoo  ccoonncceerrnnee  ll ''aazzzzeerraammeennttoo  ddii  ffaallssee  ppiissttee,,  ddeevviiaazziioonnii,,  ssttaassii  ddeeffiinniittiivvee..  

CChhii  èè  qquueessttoo  ssooggggeettttoo  cchhee  rriimmuuoovvee  oossttaaccoollii ,,  rriieemmppiiee  ddeeii  vvuuoottii,,  ttrraacccciiaa  ccoolllleeggaammeennttii,,  sseennzzaa  

nneeppppuurree  pprroonnuunncciiaarree,,  ddeeffiinniittiivvaa  oo  iinncceerrttaa,,  llaa  pprroopprriiaa  ppaarroollaa??  

NNeell  qquuoottiiddiiaannoo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ccoonnttiinnuuaa  aa  vviivveerree  ll ''oommbbrraa  ddeell  nneeuuttrroo??  

  

  


