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LLiiddiiaa  MMeennaappaaccee  

DDeellll ’’UU..DD..II   nnaazziioonnaallee  

  
  

GGrraazziiee..  NNoonnoossttaannttee  ii ll  mmiioo  iinntteerrvveennttoo  ssiiaa  pprreevviissttoo  nneell  ppoommeerriiggggiioo,,  pprreennddoo  llaa  

ppaarroollaa  aanncchhee  aaddeessssoo  ppeerr  ppoorrrree  aallccuunnee  qquueessttiioonnii  aa  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  

GGiiaammmmaarriinnaarroo,,  cchhee  nneell  ppoommeerriiggggiioo  nnoonn  ccii  ssaarràà..  

FFaacccciioo  uunnaa  bbrreevvee  pprreemmeessssaa..  IIoo  nnoonn  ccoonnssiiddeerroo  eennttuussiiaassmmaannttee  llaa  ppoolliittiiccaa  

ddeellllee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  mmaa  llaa  ccoonnssiiddeerroo  mmoollttoo  uuttiillee,,  ttuuttttoorraa  uuttiillee..  PPeennssoo  cchhee  

ll ''uuttiillee  ffaacccciiaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa..  CC''èè  uunnaa  uuttiill ii ttàà  nneell  ffaattttoo  ddii  aavveerree  aacccceessssoo  aa  

rriissoorrssee,,  cchhee  èè  ccoossaa  ddaa  nnoonn  ssoottttoovvaalluuttaarree  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ggeenneerree  ffeemmmmiinnii llee..  

PPrreemmeessssoo  cchhee  nnoonn  èè  eennttuussiiaassmmaannttee,,  mmaa  èè  uuttiillee,,  mmii  ppiiaacceerreebbbbee  cchhee  

ffaacceessssiimmoo  uunn  rraaggiioonnaammeennttoo  ssuu  qquuaallii  ssiiaannoo  ggll ii  ssttrruummeennttii  ddaa  uussaarree  ppeerrcchhéé  

ppoossssaa  eesssseerree  uuttiillee..  IIll  ddiissccoorrssoo  vvaa  iinnsseerriittoo  iinn  uunn  ccoonntteessttoo,,  cchhee  mmii  ppaarree  ssiiaa  

ssttaattoo  ddaattoo  uunn  ppoo’’   ttrrooppppoo  ppeerr  nnoottoo::  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo,,  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddii  ppaarrii  

ooppppoorrttuunniittàà  ssii  ccoollllooccaa  iinn  uunn  ttrreenndd  ffaavvoorreevvoollee  aall llee  ddoonnnnee,,  oo  nnoo??  AA  mmiioo  

ppaarreerree  iinn  uunn  ttrreenndd  nnoonn  ffaavvoorreevvoollee,,  ppeerrcchhéé  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  èè  eeggeemmoonnee,,  

aaddddiirriittttuurraa  aa  lliivveelllloo  mmoonnddiiaallee,,  uunnaa  ccuullttuurraa  ddii  ddeessttrraa  ––  uussoo  qquueessttaa  

eesspprreessssiioonnee  ppeerr  iinntteennddeerrccii  rraappiiddaammeennttee  --  ee  uunn  ddoommiinniioo  ddeell  ccaappiittaallee  

ffiinnaannzziiaarriioo,,  cchhee  èè  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaall  ffaattttoo  ddii  nnoonn  vveeddeerree  llee  ppeerrssoonnee  iinn  ffaacccciiaa..  

SSee  nnoonn  vveeddee  llee  ppeerrssoonnee  iinn  ffaacccciiaa,,  ffiigguurraarrssii  ssee  ppuuòò  vveeddeerree    cchhee  ccii  ssoonnoo  ddeellllee  

ffaaccccee  ddiivveerrssee  ddaa  aallttrree!!    

IIll   ddoommiinniioo  aassttrraattttoo  ddeell  ccaappiittaallee  ffiinnaannzziiaarriioo  ppoonnee  iinn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ttaallee  

ppeerriiccoolloo  cchhee  iioo  tteemmoo,,  aaddddiirriittttuurraa,,  iill  ccaalloo  ddeellllaa  ssccoollaarriittàà  ffeemmmmiinniillee..  NNoonn  èè  

ddeettttoo,,  mmaa  lluunngghhii  ppeerriiooddii  ddii  ddiissooccccuuppaazziioonnee  nneellllee  ffaammiigglliiee  ffaarraannnnoo  

rriiccoonnssiiddeerraarree  ll ''iiddeeaa  cchhee  nnoonn  èè  nneecceessssaarriioo,,  nnoonn  èè  uuttiillee,,  oo  nnoonn  ssii  ppoossssoonnoo  

mmaannddaarree  aa  ssccuuoollaa  ttuuttttii  ee  ssee  ccii  ssaarràà  qquuaallccuunnoo  ddaa  eesscclluuddeerree,,  qquueell  qquuaallccuunnoo  

ssaarraannnnoo,,  ffaacciillmmeennttee,,  llee  ffiigglliiee..  HHoo  ffaattttoo  qquueessttoo  eesseemmppiioo  eessttrreemmoo,,  

ppaarraaddoossssaallee,,  ppeerrcchhéé  mmii  ppiiaacceerreebbbbee  sseemmpprree  cchhee  cceerrccaassssiimmoo  ddii  ccoollllooccaarree  ooggnnii   

ppoolliittiiccaa  nneell  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  aavvvviieennee..  QQuueessttoo  mmii  ppaarree  ffoonnddaammeennttaallee  ee,,  ssoottttoo  

qquueessttoo  pprrooffiilloo,,    nnoonn  ssoonnoo  ttaannttoo  dd''aaccccoorrddoo  ccoonn  ll ''iiddeeaa  cchhee  uunnaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  

aappppaarree  ppooccoo  eennttuussiiaassmmaannttee  vveennggaa  rriitteennuuttaa  ddaa  ssuuppeerraarree..  PPeennssoo  cchhee  ssaarreebbbbee  

mmeegglliioo  eesspplloorraarrnnee  ffiinnoo  iinn  ffoonnddoo  llee  ppoossssiibbiill iittàà  ee  vveeddeerree  ttuuttttii  ii  ppuunnttii  iinn  ccuuii  

ppuuòò  eesssseerree  ffoorrzzaattaa..  EE’’   uunn  ssuuggggeerriimmeennttoo  ddii  mmeettooddoo  cchhee  mmii  sseennttoo  ddii  ddaarree  ee  

cchhee  mmii  èè  ssttaattoo  uuttiillee  vvaarriiee  vvoollttee..  
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DDeettttoo  qquueessttoo,,  vveennggoo  aallllee  ddoommaannddee..  IIll   MMiinniissttrroo  BBeerrlliinngguueerr  ddiiccee  cchhee  bbiissooggnnaa  

ssttuuddiiaarree  iill  ''990000..  IIll  ''990000  èè  ii ll  sseeccoolloo  ddeellllee  ddoonnnnee..  NNoonn  mmii  rriissuullttaa  cchhee  cciiòò  ssiiaa  

pprreesseennttee  aall  MMiinniissttrroo;;  sseeccoonnddoo  mmee,,  lluuii  iimmmmaaggiinnaa  cchhee  ssttuuddiiaarree  ii ll  ''990000  

ssiiggnniiffiicchhii  ssttuuddiiaarree  llee  dduuee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallii  aall  ppoossttoo  ddeellllee  gguueerrrree  ppuunniicchhee..  SSee  

ssii  rriidduuccee  ttuuttttoo  aa  qquueessttoo,,  ssee  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  sscceellttaa  ttrraa  gguueerrrree,,  aalllloorraa  ppiiùù  aannttiicchhee  

ssoonnoo,,  mmeegglliioo  èè;;  pprreeffeerriirreeii,,  ttuuttttoo  ssoommmmaattoo,,  llee  gguueerrrree  ppuunniicchhee,,  cchhee  ssoonnoo  ssttaattee  

mmeennoo  ccrruueennttee..  BBeerrlliinngguueerr  ddiiccee  iinnoollttrree  cchhee  bbiissooggnnaa  rriissttaabbiill iirree  nneellllaa  ssccuuoollaa  llaa  

pprreesseennzzaa  mmaasscchhiillee,,  ll ''iimmmmaaggiinnee  mmaasscchhiillee;;  ccoommee  ssee  nnoonn  ffoossssee  ggiiàà  ddoommiinnaannttee  

ee  nnoonnoossttaannttee  llaa  ssccuuoollaa  ssiiaa  ffaattttaa,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ddaa  ddoonnnnee..  

IIll   GGoovveerrnnoo  pprreeddiissppoonnee  uunn  ppaacccchheettttoo  llaavvoorroo  aall  qquuaallee  ii ll  ssiinnddaaccaattoo  ssii  ooppppoonnee..  

SSiinnddaaccaattoo  cchhee  --  ttrraa  ll ''aallttrroo  --  tteerrrràà  llaa  rriiuunniioonnee  ddeeii  ssuuooii  ccoonnssiiggllii  ggeenneerraallii ,,  

gguuaarrddaa  ccaassoo,,  pprroopprriioo  ll ''88  mmaarrzzoo,,  iiggnnoorraannddoo  ccoommpplleettaammeennttee  iill  ffaattttoo  

ssiimmbboolliiccoo..  NNeell  ppaacccchheettttoo  llaavvoorroo  ddeell  GGoovveerrnnoo  ssii  ppaarrllaa  ddii::  rraaddddooppppiioo  ddeellllaa  

vvaarriiaannttee  ddii  vvaalliiccoo,,  aauuttoossttrraaddee  ee  ssiimmiillii ..  VVeerroossiimmiillmmeennttee  nnoonn  èè  vveennuuttaa  iinn  

mmeennttee  aa  nneessssuunnoo  uunnaa  qquueessttiioonnee  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ffeemmmmiinnii llee..  SSuu  dduuee  ggrroossssee  

qquueessttiioonnii  ccoommee  llaa  ssccuuoollaa  ee  iill  llaavvoorroo,,  dduunnqquuee,,  ii  MMiinniisstteerrii  iinntteerreessssaattii  --  aannzzii,,  

iinn  qquueessttoo  ccaassoo  ll ''iinntteerroo  GGoovveerrnnoo,,  ppeerrcchhéé  iill  ppaacccchheettttoo  llaavvoorroo  èè  ddeell  GGoovveerrnnoo  --  

nnoonn  sseemmbbrraannoo  eesssseerree  ssttaattii  mmiinniimmaammeennttee  ssffiioorraattii  ddaall  dduubbbbiioo  cchhee  eessiissttaa  uunnaa  

ddiiffffeerreennzzaa,,  oo,,  ppeerr  uussaarree  uunnaa  vveecccchhiiaa  ppaarroollaa,,  uunnaa    ssppeecciiffiicciittàà,,  oo  cchhee  eessiissttaannoo  

pprroobblleemmii  ddii  ttuutteellaa  ((aaddooppeerriiaammoo  aanncchhee  qquueesstt''aallttrraa  ppaarroollaa,,  cchhee  ooddiioo))..  

TTrraallaasscciioo  llaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  BBiiccaammeerraallee  cchhee,,  iinn  uunnaa  cceerrttaa  mmiissuurraa,,  ssffuuggggee  

rreeaallmmeennttee  aall ll ''aammbbiittoo  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ee  vveerrrreeii  aadd  uunnaa  

aallttrraa  qquueessttiioonnee,,  ssuullllaa  qquuaallee  AAnnnnaa  FFiinnoocccchhiiaarroo  ssii  èè  mmoollttoo  ssppeessaa::  qquueelllloo  ddeell  

sseerrvviizziioo  mmiillii ttaarree  vvoolloonnttaarriioo  ppeerr  llee  rraaggaazzzzee..  IInn  qquueesstt’’ aammbbiittoo,,  bbiissooggnneerràà  

ddeecciiddeerrssii  aadd  aaffffrroonnttaarree  iill  ffaattttoo  cchhee  mmeennttrree  ppeerr  ii  rraaggaazzzzii  vviieennee  iissttiittuuiittaa  llaa  

sscceellttaa  oobbbblliiggaattoorriiaa  ttrraa  sseerrvviizziioo  cciivviillee  ee  sseerrvviizziioo  mmiilliittaarree,,  llee  rraaggaazzzzee  nnoonn  

ppoossssoonnoo  sscceegglliieerree,,  sseeppppuurree  ssuu  bbaassee  vvoolloonnttaarriiaa,,  ffrraa  dduuee  ooppzziioonnii,,  mmaa  ssoolloo  ppeerr  

iill  sseerrvviizziioo  mmiill iittaarree..  SSee  nnoonn  ssii  mmeettttee  uunn  ffoorrttee  aacccceennttoo  ssuullll ''iissttiittuuzziioonnee  ddeell  

sseerrvviizziioo  cciivvii llee  ppeerr  llee  rraaggaazzzzee,,  ssuullllee  rriissoorrssee,,  ssuuii  pprrooggrraammmmii,,  ssuuii  pprrooggeettttii,,  

ssuullllaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  llee  rraaggaazzzzee  aannddrraannnnoo  aall  sseerrvviizziioo  mmiilliittaarree..  SSii  ppuuòò  aanncchhee  

ppeennssaarree  cchhee  nnoonn  ccii  vvaaddaannoo,,  mmaa  llaa  ccoossaa  vveerraammeennttee  iinntteerreessssaannttee  ssaarreebbbbee  ii ll   

sseerrvviizziioo  cciivviillee  ppeerr  llee  rraaggaazzzzee..  SSee  ppeerròò  nnoonn  ssii  pprreeddiissppoonnggoonnoo  ssttrruummeennttii  --  ee  

ttuuttttoo  iill  ddiibbaattttii ttoo  sseemmbbrraa  ggiirraarree  aattttoorrnnoo  aall  ffaattttoo  cchhee  ssii  ssiiaa  dd''aaccccoorrddoo  oo  mmeennoo  

ccoonn  llaa  MMiinniissttrraa  ssuu  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  uugguuaagglliiaannzzaa  ttrraa  rraaggaazzzzii  ee  rraaggaazzzzee  --,,  
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sseeccoonnddoo  mmee  llaa  ccoossaa  èè  ppooccoo  iinntteerreessssaannttee..  SSaarreebbbbee  iinnvveeccee  iimmppoorrttaannttee  ppuunnttaarree  

mmoollttoo  ssuull  sseerrvviizziioo  cciivviillee..  IIoo  iissttiittuuiirreeii  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  oottttoo  ppeerr  mmiillllee  ppeerr  

ffiinnaannzziiaarree  iill  sseerrvviizziioo  cciivviillee;;  ssaarreebbbbee  aanncchhee  uunnaa  mmaanniieerraa  pprraattiiccaa  ppeerr  ffaarree  

oobbiieezziioonnee  ffiissccaallee  aallllee  ssppeessee  mmiilliittaarrii,,  ppeerrcchhéé  ccoonn  llaa  pprroocceedduurraa  aattttuuaallee  ccrreeddoo  

cchhee  aa  ffaarrllaa,,  iinn  IIttaall iiaa,,  ssiiaammoo  iinn  225500..  

QQuueessttoo  tteemmaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  uunnaa  uuttii llee  ffoorrzzaattuurraa  ccuullttuurraallee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

MMiinniisstteerroo??  MMiinniisstteerroo  cchhee  ssppeerroo  ssiiaa  uunnaa  ccoossaa  ttrraannssiittoorriiaa,,  cchhee  nnoonn  ssii  

iissttiittuuzziioonnaalliizzzzii  mmaa  cchhee,,  iinnttaannttoo,,  ffaa  ddeell  ssuuoo  mmeegglliioo,,  aanncchhee  aannddaannddoo  ““uunn  ppoo''  

oollttrree”” ,,  aanncchhee  ffoorrzzaannddoo  ii  tteemmii,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssii  rriieessccee  aa  mmooddiiffiiccaarree  iill  ddiirriittttoo  ee  llee  

iissttiittuuzziioonnii,,    ssee  nnoonn  ffoorrzzaannddoo  ttuuttttii  ggllii   ssppaazzii  ppoossssiibbiill ii..  

VVoorrrreeii  iinnoollttrree  ddiirree  cchhee,,  sseeccoonnddoo  mmee,,  uunn  MMiinniisstteerroo  èè  uunn  lluuooggoo  nneell  qquuaallee  nnoonn  

ssii  ppuuòò  ffaarree  mmaaiinnssttrreeaammiinngg..  QQuueessttaa  nnoonn  èè  uunnaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee,,  èè  uunnaa  aappoorriiaa,,  

èè  uunnaa  ssttrraaddaa  ssbbaarrrraattaa  ddaallllaa  qquuaallee  nnoonn  ssii  ppaassssaa..  UUnn  MMiinniissttrroo  nnoonn  ppuuòò  ffaarree  

mmaaiinnssttrreeaammiinngg,,  aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  ssiiaa  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiiggll iioo..  AAlllloorraa,,  ssee  ssii  

vvuuoollee  ffaarree  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  cchhee  ssiiaa  ppoolliittiiccaa  ee  nnoonn    

aammmmiinniissttrraazziioonnee  mmiinniisstteerriiaallee  ddii  uunn  sseettttoorree  oo  ddii  uunn  rraammoo,,  bbiissooggnnaa  aavveerree  aallttrrii   

ssttrruummeennttii..  NNoonn  ssoosstteennggoo  cchhee  ssii  ddeebbbbaa  eelliimmiinnaarree  iill  MMiinniisstteerroo::  iinnvveecccchhiiaannddoo,,  

ssoonnoo  ddiivveennttaattaa  ddii  uunnaa  ttaallee  ssaaggggeezzzzaa,,    cchhee  rriitteennggoo  --  ccoommee  ttuuttttee  llee  ccaassaalliinngghhee  

--  cchhee  nnoonn  ssii  ddeebbbbaa  bbuuttttaarr  vviiaa  nniieennttee,,  nneeaanncchhee  ggllii  aavvaannzzii,,  ii  ggoommiittooll ii......,,  ppeerròò    

ppoossssiiaammoo  ppeennssaarree  aadd  aallttrree  ffoorrmmee..  QQuuaannddoo  ssii  ccoommiinncciiòò  aa  ppaarrllaarree  ddii  ppoolliittiiccaa  

ddeellllee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  llaa  mmiiaa  pprrooppoossttaa  eerraa  cchhee  ssii  iissttiittuuiisssseerroo  ddeellllee  

CCoommmmiissssiioonnii,,  pprreessssoo  iill  lleeggiissllaattiivvoo,,  aa  ttuuttttii  ii  lliivveellllii::  aasssseemmbblleeee  rreeggiioonnaallii,,    

ccoonnssiiggll ii  pprroovviinncciiaallii  ee  ccoommuunnaallii,,  ppeerrcchhéé  qquueellllii  ssoonnoo  ii  lluuoogghhii  iinn  ccuuii  ssii  ppuuòò  

ffaarree  qquuaallccoossaa  ddii  ttrraassvveerrssaallee,,  sseennzzaa  cchhee  ssiiaa  ccoonnssoocciiaattiivvoo..  EE’’   uunn  aallttrroo  ll iivveelllloo::  

ssii  hhaa  ffoorrssee  mmeennoo  ppootteerree,,  mmaa  qquueessttoo  ddiippeennddee  ddaa  ccoommee  ttee  lloo  ggiioocchhii..  IIoo  ssoonnoo  

ccoommuunnqquuee  ffaavvoorreevvoollee  aa  cchhee  ssiiaannoo  llee  CCoommmmiissssiioonnii  --  ee  nnoonn  iill  MMiinniisstteerroo  --  aa  

ppoorrttaarree  aavvaannttii  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  ppoollii ttiiccaa..  LLee  CCoommmmiissssiioonnii,,  ccoossìì  ccoommee  ssoonnoo,,  

ssppeessssoo  nnoonn  ffuunnzziioonnaannoo..  AAllccuunnee  ppeerròò  ssìì::  qquuaassii  ttuuttttee  qquueellllee  ddeeii   

pprroovvvveeddiittoorraattii,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ffuunnzziioonnaannoo  bbeennee..  NNeellllee  ssccuuoollee  llee  

CCoommmmiissssiioonnii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  hhaannnnoo  ffaattttoo  mmoollttee  ccoossee,,  aanncchhee  ssee  mmaaggaarrii,,  

aannzziicchhéé  qquueellllee  pprreevviissttee,,  hhaannnnoo  ffaattttoo  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  ddii  ssttoorriiee  ddeellllee  

ddoonnnnee;;  nnoonn  ssoonnoo  ccoossee  ddaa  bbuuttttaarree  vviiaa..  AAvveerree  rriissoorrssee  ppeerr  ffaarree  qquueessttoo,,  ppeerr  

cchhiiaammaarree  ppeerrssoonnee  cchhee  ffaacccciiaannoo  ddeeii  ccoorrssii,,  èè  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee::  ffoorrmmaa  uunnaa  

ccuullttuurraa  ppoollii ttiiccaa,,  uunnaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  sséé,,  ddàà  ffoorrzzaa,,  rreessppiirroo..  
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VVoorrrreeii,,  ppiiuuttttoossttoo,,  cchhee  ii ll  MMiinniisstteerroo  ssii  iimmppeeggnnaassssee  iinn  uunnaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  lleeggggee  

ddeellllee  CCoommmmiissssiioonnii  --  llàà  ddoovvee  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  eesssseerree  rriittooccccaattaa  ––  ee  ddeessssee  iill  ssuuoo  

iinnppuutt  aallllee  CCoommmmiissssiioonnii  sstteessssee..  FFrraa  ii  dduuee  lliivveellllii  nnoonn  cc’’ èè  ffoorrssee  oossttiill iittàà,,  mmaa  ssii  

aavvvveerrttee  uunn  rreecciipprrooccoo  ddiissccoonnoosscciimmeennttoo,,  ccoommee  ffoosssseerroo  ppaarraalllleellee  cchhee  nnoonn  ssii  

iinnccoonnttrraannoo,,  aall ll ''iinnffiinniittoo..  SSeeccoonnddoo  mmee,,  bbiissooggnneerreebbbbee  ““mmeetttteerree  ii  ppiieeddii  nneell  

ppiiaattttoo”” ,,  rriiccoonnoosscceerree  cchhee  cc''èè  uunn  ccoonnffllii ttttoo  ttrraa  MMiinniisstteerroo  ee  CCoommmmiissssiioonnii  ee  

vveeddeerree  ccoommee  ssii  ppuuòò  aaggiirree..  BBiissooggnnaa  ddiirrlloo,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  aannddaarree  aavvaannttii  ccoonn  

ggeennttii ll ii   rreettiicceennzzee,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssoonnoo  pprroodduuttttiivvee..  

VVoorrrreeii  cchhee  iill  MMiinniisstteerroo  tteenneessssee  ccoonnttoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee  iill  mmoonnddoo  ddeellllee  ddoonnnnee  èè  

ppiiùù  vvaarriieeggaattoo  ddii  qquuaannttoo  nnoonn  ggllii  aappppaaiiaa,,  aanncchhee  nneellllaa  ssuuaa  pprroodduuzziioonnee  tteeoorriiccaa..  

SSuullllee  iissttiittuuzziioonnii,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  oollttrree  aallllaa  rriifflleessssiioonnee  ddeell  VViirrggiinniiaa  WWoooollff  

eessiissttee  uunn  ssaaggggiioo  ddii  EEmmmmaa  BBaaeerrii,,  ddeellllaa  SSoocciieettàà  ddeellllee  SSttoorriicchhee;;  ll ''UU..DD..II..  sstteessssoo  

ssttaa  ffaacceennddoo  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ssuullllee  iissttiittuuzziioonnii  nneell  sseennssoo  ddaa  mmee  oorraa  eesspprreessssoo..  

UUnn’’uullttiimmaa  ccoossaa::  ssee  ii ll  MMiinniisstteerroo  ssii  iimmppeeggnnaassssee  ppeerr  uunn  rriiggoorroossoo  rriissppeettttoo  ddeellllaa  

sseessssuuaazziioonnee  ddeell  lliinngguuaaggggiioo  nneeggllii  aattttii  ppuubbbblliiccii  ssaarreebbbbee  uunnaa  ccoossaa  ssttrreeppiittoossaa;;  

ssttrreeppiittoossaa  ppeerrcchhéé  iill  ppootteerree  eevvooccaattiivvoo  ddeell  lliinngguuaaggggiioo  nnoonn  èè  ppaarraaggoonnaabbiillee  aa  

nneessssuunn  aallttrroo..  SSii  ddoovvrreebbbbee  ppaarrttiirree  ddaallll ''aarrttiiccoolloo  33  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee::  ““TTuuttttii  ii   

cciittttaaddiinnii  ee  ttuuttttee  llee  cciittttaaddiinnee  ssoonnoo  uugguuaallii……””   ee  oovvuunnqquuee  ssttaa  ssccrriittttoo  ““ cciittttaaddiinnii””   

ssccrriivveerree  ““cciittttaaddiinnii  ee  cciittttaaddiinnee”” ..    LL''uunniiccoo  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  ccoommppaarree  llaa  ddoonnnnaa  èè  aa  

pprrooppoossiittoo  ddeellllaa  ddoonnnnaa  llaavvoorraattrriiccee,,  cchhee  vviieennee  aassssooggggeettttaattaa  aadd  uunnaa  ttuutteellaa  cchhee  

rriidduuccee  ii ll  ssuuoo  ddiirriittttoo  ccoommuunnee  aall  llaavvoorroo..  UUnnaa  ttuutteellaa  ppoossttaa  ddaa  uunn  ppaattrriiaarrccaattoo  

““bbuuoonnoo”” ,,  mmaa  cchhee  hhaa  ppooii  ffuunnzziioonnaattoo  ccoonnttrroo  llee  ddoonnnnee..  SSii  ppoottrreebbbbee  ffaarree  aanncchhee  

ttuuttttoo  uunn  ppaacccchheettttoo  ddii  rriiffoorrmmee  ddii  qquueessttoo  ttiippoo::  uunnaa  lleeggggiinnaa  cchhee  ddiiccaa  cchhee  ttuuttttii   

ggllii  aattttii   aammmmiinniissttrraattiivvii,,  ttuuttttii   ggllii   ssttaammppaattii  ddeevvoonnoo  pprreevveeddeerree  sseemmpprree  llaa  ddooppppiiaa  

ooppzziioonnee  iill//llaa;;  oo  cchhee  nnoonn  ssii  ddaannnnoo  ffiinnaannzziiaammeennttii  aallllee  rriicceerrcchhee  cchhee  nnoonn  ddiiaannoo  

rriissuullttaattii  ddiivviissii  aanncchhee  ppeerr  aappppaarrtteenneennzzaa  sseessssuuaallee,,  nnoonn  ppeerr  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  

rriivveennddiiccaazziioonnee  bbaalloorrddaa,,  mmaa  ppeerrcchhéé  llaa  rreeaallttàà  ssii  ccoonnoossccee  ppiiùù  aa  ffoonnddoo,,  ssee  vvii  ssii   

iinnddiivviidduuaannoo  ggllii  uuoommiinnii  ee  llee  ddoonnnnee..  

IInn  pprrooppoossiittoo  hhoo  ll’’ eesseemmppiioo  ddii  uunn  ffaattttoo  cchhee  mmii  èè  ssuucccceessssoo  aallccuunnii  aannnnii  ffaa..  

LL''uunniiccaa  rreeggiioonnee  iittaall iiaannaa  cchhee  hhaa  uunnaa  lleeggggee  cchhee  oobbbblliiggaa  aall  ll iinngguuaaggggiioo  

sseessssuuaattoo  èè  llaa  rreeggiioonnee  UUmmbbrriiaa,,  cchhee  iinn  ttuuttttii  ii   ssuuooii  ssttaammppaattii  ddiiccee  sseemmpprree  ““ggllii   

uuoommiinnii  ee  llee  ddoonnnnee”” ,,  ““ ii  cciittttaaddiinnii  ee  llee  cciittttaaddiinnee”” ..  QQuuaallcchhee  aannnnoo  ffaa  llaa  rreeggiioonnee  

UUmmbbrriiaa  ppaattrroocciinnòò  uunn  ccoonnvveeggnnoo  --  nnoonn  mmii  rriiccoorrddoo  ssee  ddeellllaa  CCaarriittaass  oo  ddii  MMaannii  

tteessee  ––  ssuull  sseerrvviizziioo  cciivviillee..  LLaa  RReeggiioonnee  ppaattrroocciinnòò  iill  mmaanniiffeessttoo  ee  ssccrriissssee::  ““AA  
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ttuuttttii  ii  rraaggaazzzzii  ee  llee  rraaggaazzzzee  ttrraa  ii  1188  ee  ii  2200  aannnnii  ssii  ooffffrree  llaa  ppoossssiibbii lliittàà  ddii  

ffrreeqquueennttaarree........”” ..  RRiissuullttaattoo  ffuu  cchhee  ssii  iissccrriisssseerroo  ppiiùù  rraaggaazzzzee  cchhee  rraaggaazzzzii..  LLee  

iissttiittuuzziioonnii  cchhee  ll ''aavveevvaannoo  pprroommoossssoo  --  cchhee  ppeennssaavvaannoo  cchhee  ii ll  sseerrvviizziioo  cciivviillee  

ffoossssee  ssoolloo  ppeerr  ii  rraaggaazzzzii  ee  ccoommee  aalltteerrnnaattiivvaa  aall  sseerrvviizziioo  mmiillii ttaarree  --  nnoonn  eerraannoo  

pprreeppaarraattee  aa  qquueessttoo  ee  aavveevvaannoo  ttuuttttii  iinnsseeggnnaannttii  mmaasscchhii..  IIoo  ssoonnoo  vveennuuttaa  aa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  ccoossaa  ppeerrcchhéé  ddoovveetttteerroo  cchhiiaammaarree  aanncchhee  mmee..  AAllll’’ eeppooccaa  

ttrroovvaaii  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  cchhee  uunn  aattttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  aavveessssee  eevvooccaattoo  llee  cciittttaaddiinnee,,  

cchhee,,  ssee  ccoommpprreessee  nneell  ffiinnttoo  nneeuuttrroo  ““ rraaggaazzzzii”” ,,  nnoonn  ssii  ssaarreebbbbeerroo  mmoossssee;;  ee  cchhee  

llaa  lloorroo  ffoorrzzaa  aavveessssee  cchhiiaammaattoo  mmee,,  iinn  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ppiinngg--ppoonngg  mmoollttoo  bbeelllloo..  

QQuueessttoo  iill  MMiinniisstteerroo  lloo  ppoottrreebbbbee  cchhiieeddeerree..  PPoottrreebbbbee  eesssseerrccii  aanncchhee  uunnaa  

pprrooppoossttaa  ddii  lleeggggee  ddeellllee  ppaarrllaammeennttaarrii..  MMoollttee  vvoollttee  ppeennssiiaammoo  ddii  ddoovveerr  

iinnvveennttaarree  ddeeii  mmaarrcchhiinnggeeggnnii  ccoommpplliiccaattiissssiimmii,,  qquuaassii  bbiizzaannttiinnii  ee  ppooii,,  iinnvveeccee,,  

ccoossee  aanncchhee  sseemmpplliiccii  mmooddiiffiiccaannoo  iill  ppootteerree  ssiimmbboolliiccoo  iinn  mmaanniieerraa  vviissiibbiillee..  EE’’   

vveerroossiimmiillee  cchhee  qquueessttoo  vveennggaa  nneeggaattoo,,  mmaa  aall lloorraa  llaa  rriibbeelllliioonnee  aa  qquueessttoo  nnoo  ssaarràà  

mmoollttoo  ffoorrttee,,  ppeerrcchhéé  qquueessttee  ssoonnoo  rriiffoorrmmee  cchhee  nnoonn  ccoossttaannoo  nniieennttee,,  mmaa  cchhee  

ddiimmoossttrraannoo  ssiimmbboolliiccaammeennttee  cchhee  ii ll  ppootteerree  èè  ddiivviissoo,,  cchhee  llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  èè  ddii  

dduuee  ggeenneerrii..  SSee  ppeerròò  vveenniissssee  nneeggaattoo,,  aall lloorraa  vvoorrrreebbbbee  pprroopprriioo  ddiirree  cchhee  iill   

ppaattrriiaarrccaattoo  nnoonn  èè  mmoorrttoo..  

  

  


