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

  11

CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

  

AAnnnnaa  TTaannttiinnii  

PPrreessiiddeennttee  ddee  ““ II ll  FFiilloo  ddii  AArriiaannnnaa””   

  

AAllll ''iinniizziioo  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa  aabbbbiiaammoo  ddeettttoo  ccoommee,,  ttrraa  ggllii   oobbiieettttiivvii  ddeell  ccoonnvveeggnnoo,,  

ccii  ffoossssee  aanncchhee  qquueelllloo  ddii  eellaabboorraarree  ddeellllee  ssttrraatteeggiiee  ccoommuunnii  ppeerr  ddaarree  mmaaggggiioorree  

rriill iieevvoo  ee  vvaalloorree  aall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssuull  mmoonnddoo  ddeell  ssooggggeettttoo  ddoonnnnaa..  

CCeerrcchheerròò  ddii  rraaccccoogglliieerree  llee  rriifflleessssiioonnii  ee  llee  pprrooppoossttee  cchhee  ssoonnoo  eemmeerrssee,,  

dduurraannttee  iill   ccoorrssoo,,  ooggggii,,  nneell  ddiibbaattttiittoo  ppoolliittiiccoo  ttrraa  ddoonnnnee  iinn  qquueessttii  uullttiimmii  ggiioorrnnii..  

PPaarrttiirròò  ddaa  cciiòò  cchhee  hhaa  ssccrriittttoo  AAnnnnaa  FFiinnoocccchhiiaarroo  iinn  uunn  rreecceennttee  aarrttiiccoolloo  ((iill   

MMaanniiffeessttoo  44//22//9977))::  ""llaa  ppoolliittiiccaa  ddeell  mmoonnddoo  aa  ppaarrttee,,  cceerrttoo,,  vvaa  ssuuppeerraattaa""..  LLaa  

ttrraappppoollaa  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ssoolloo  ppeerr  ddoonnnnee  ""ll ''hhaannnnoo  ggiiàà  vviissttaa  ee  mmiissuurraattaa  aanncchhee  

mmoollttiissssiimmee  ddoonnnnee  cchhee  aaggiissccoonnoo  iinn  qquueeii  lluuoogghhii  sseeppaarraattii  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa  cchhee  

ssoonnoo  llee  ccoommmmiissssiioonnii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà..  NNeessssuunnaa  èè  ffeelliiccee  ddii  eesssseerree  

aauuttoorreeffeerreennzziiaallee,,  pprriivvaa  ddii  rriissoorrssee,,  cceettoo  ppoolliittiiccoo  ppiiccccoolloo  ee  aappppaarrttaattoo""..  EE''  

nneecceessssaarriioo  qquuiinnddii  ""nnoonn  llaasscciiaarrssii  rriinncchhiiuuddeerree  nneell  rreecciinnttoo  ddeelllloo  ssppeecciiffiiccoo  

ffeemmmmiinnii llee,,  mmaa  ffaarr  eemmeerrggeerree  iill  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  sseessssuuaallee  iinn  

ttuuttttee  llee  ppoollii ttiicchhee..""  SSeemmbbrraa  qquuiinnddii  nneecceessssaarriioo  ddaa  uunn  llaattoo  ddiiffeennddeerree  ttuuttttoo  cciiòò  

cchhee  ssii  èè  ccoonnqquuiissttaattoo  ffiinnoo  aa  qquueessttoo  mmoommeennttoo,,  uuttiill iizzzzaarree  qquueelllloo  cchhee  ssii  èè  

ootttteennuuttoo,,  ssppeecciiaallmmeennttee  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  ddii  ttrreenndd  nneeggaattiivvoo  ppeerr  llee  ddoonnnnee,,  

ccoonn  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeeggllii  eevviiddeennttii  ll iimmiittii,,  aanncchhee  ppeerr  ppaassssaarrlloo  aallllee  

ggeenneerraazziioonnii  ssuucccceessssiivvee,,  cchhee  nnoonn  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  ccoossttrreettttee  aa  rriiccoommiinncciiaarree  

sseemmpprree  ttuuttttoo  ddaaccccaappoo..  

DD''aallttrroo  ccaannttoo  èè  nneecceessssaarriioo  cceerrccaarree  nnuuoovvee  ssttrraaddee  ee  nnuuoovvee  ssoolluuzziioonnii,,  tteennttaarree  

ddii  iinncciiddeerree  iinn  mmaanniieerraa  ppiiùù  iinncciissiivvaa  ssuu  cceerrttee  sscceellttee,,  nnoonn  ttrraassccuurraarree  nnuullllaa,,  aadd  

eesseemmppiioo  llaa  sseessssuuaazziioonnee  ddeell  lliinngguuaaggggiioo,,  ddaallll ''aallttoo  vvaalloorree  ssiimmbboolliiccoo..  

LLaa  pprreemmeessssaa  ddeell  nnoossttrroo  ccoonnvveeggnnoo  èè  llaa  ccoonnvviinnzziioonnee  pprrooffoonnddaa  ddeellllaa  

cceennttrraalliittàà  ddeellllee  sscceellttee  ssooggggeettttiivvee,,  ddeellllaa  mmaanniieerraa  ddii  ppoorrssii  ddii  cciiaassccuunnaa  ddoonnnnaa  

rriissppeettttoo  aallllaa  ppoolliittiiccaa..  

CCiiòò  nnoonn  vvuuooll  ddiirree  sseemmpplliicceemmeennttee  cchhee  ttuuttttee  llee  ppoossssiibbii llii  ooppzziioonnii  ssiiaannoo  

lleeggiittttiimmee,,  ccoommee  ggiiàà  ddeemmooccrraazziiaa  ee  bbuuoonnaa  eedduuccaazziioonnee  ssaanncciissccoonnoo,,  mmaa  cchhee  

cciiaassccuunnaa  ddeevvee  ttrroovvaarree  uunnaa  pprroopprriiaa  ccoollllooccaazziioonnee  iinn  qquueessttoo  ccoonnttiinnuuuumm  cchhee  vvaa  

ddaall  qquuoottiiddiiaannoo  aaii  vveerrttiiccii  ddeellllaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  oo  ddeell  ppootteerree..  EE''  qquuiinnddii  
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eevviiddeennttee  ppeerr  nnooii  cchhee  ccii  ssaarraannnnoo  ddeellllee  ddoonnnnee  cchhee  ffaarraannnnoo  llaa  sscceellttaa  ddii  

ccaannddiiddaarrssii,,  aallttrree  cchhee  llee  ssuuppppoorrtteerraannnnoo,,  aallttrree  aannccoorraa  cchhee  pprreeffeerriirraannnnoo  

pprroosseegguuiirree  nneellllaa  ppoolliittiiccaa  ddeell  lluuooggoo  ddii  vviittaa  ee  ddii  llaavvoorroo..  

PPeerr  ccoolloorroo  cchhee  sscceegglliieerraannnnoo  ddii  eennttrraarree  iinn  ppoollii ttiiccaa  uunn  aacccceennnnoo  vvaa  ffaattttoo  aall  

pprroobblleemmaa  ddeellllee  ""qquuoottee"",,  cchhee  aabbbbiiaammoo  ddiisspprreezzzzaattoo  ee  ccoonntteessttaattoo,,  ccoommee  uunnaa  

ttrriissttee  ffoorrmmaa  ddii  ttuutteellaa,,  mmaa  cchhee  aall llaa  lluuccee  ddii  cciiòò  cchhee  èè  aaccccaadduuttoo  ddooppoo  iill  lloorroo  

aannnnuullllaammeennttoo  ee  sseennzzaa  vvoolleerrnnee  ffaarree  uunnaa  qquueessttiioonnee  ddii  pprriinncciippiioo,,  ssii  ddoovvrreebbbbee  

ffoorrssee  rriiccoonnssiiddeerraarree  ccoommee  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ppoossssiibbii llee  ddaa  uuttiill iizzzzaarree,,  uunn  iinniizziioo  ee  

nnoonn  uunn  ffiinnee..  

CCoommee  hhaa  ddeettttoo  DDoonnaattaa  GGoottttaarrddii,,  llaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  CCoossttiittuuzziioonnaallee  èè  

ssttaattaa  uunn  aattttaaccccoo  aall ll ''uugguuaagglliiaannzzaa  ssoossttaannzziiaallee,,  ddii  ccuuii  nnoonn  ssii  èè  ppaarrllaattoo  aa  

ssuuffffiicciieennzzaa  nneeaanncchhee  ttrraa  ddoonnnnee  ee  cchhee  èè  ccaadduuttaa  nneellll ’’ iinnddiiffffeerreennzzaa  ddeeii  ppaarrttiittii..  

UUnn  aallttrroo  ppuunnttoo  ddaa  ssuuppeerraarree  èè  iill   ccoonncceettttoo  ddii  cciiòò  cchhee  ssii  èè  rriitteennuuttoo  ""aaddaattttoo  ppeerr  

llee  ddoonnnnee""  iinn  ppoolliittiiccaa  ((llaa  ffaammiiggll iiaa,,  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  ssoocciiaallee,,  llee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  

aall  mmaassssiimmoo  llaa  ssaanniittàà))  eedd  aarrrriivvaarree  aa  ttrroovvaarree  vvooccee  ee  ssppaazziioo,,  aanncchhee  aa  lliivveelllloo  ddii  

ggoovveerrnnoo,,  iinn  ttuuttttii   ii  sseettttoorrii,,  ddaallll ''eeccoonnoommiiaa  aaii  lliimmiittii  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo,,  ddaallllaa  

ffoorrmmaazziioonnee  aallll ''ooccccuuppaazziioonnee,,  aa  qquuaanntt''aallttrroo,,  ttuuttttii  tteemmii  cchhee  llaa  ppoollii ttiiccaa  ddeell  

mmoovviimmeennttoo  ddeellllee  ddoonnnnee  hhaa  eellaabboorraattoo  iinn  qquueessttii  uullttiimmii  aannnnii,,  ccoonn  oorriieennttaammeennttii  

ppaarrttiiccoollaarrii  ee  ddiivveerrssii..  

RRiiccoorrddaavvaa  GGiioovvaannnnaa  GGrriiggnnaaffffiinnii,,  ppaarrllaannddoo  ddeell  nneessssoo  aauuttoorriittàà  ppootteerree,,  

ll ''iimmppoorrttaannzzaa  ddeell  ppootteerree  ddii  ppaarroollaa,,  ll ''iimmppoorrttaannzzaa  ddii  pprreennddeerree  ppaarroollaa  ssuu  ttuuttttoo,,  

aalllloonnttaannaannddoossii  ddaallllee  ppoolliittiicchhee  ddii  sseettttoorree..  

IImmppoorrttaannttee  èè  llaa  sseennssiibbiill iizzzzaazziioonnee  --  iinn  ttuuttttii  ii  mmooddii  ppoossssiibbiillii ,,  iill  ccoonnvveeggnnoo  ddii  

ooggggii,,  llee  ssccuuoollee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ppoollii ttiiccaa  cchhee  ssii  ssttaannnnoo  ddiiffffoonnddeennddoo  iinn  ttuuttttaa  

IIttaall iiaa,,  ll ''aacccceessssoo  aaii  mmeezzzzii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee,,  ppeerrcchhéé  iinnffoorrmmiinnoo  iinn  mmooddoo  

ccoorrrreettttoo  --  ddeell  mmoonnddoo  ppoolliittiiccoo,,  ddeellllaa  ssoocciieettàà  aa  qquueessttoo  tteemmaa..  

CC''èè  nneellllaa  ccllaassssee  ppoollii ttiiccaa  aattttuuaallee  --  ee  qquueessttoo  èè  uunn  uulltteerriioorree  sseeggnnoo  ddeellllaa  ssuuaa  

lliimmiittaatteezzzzaa  --  uunn''iinnccaappaacciittàà  ddii  ccoogglliieerree,,  ddii  ccoommpprreennddeerree  cciiòò  cchhee  ssttaa  

aaccccaaddeennddoo::  ll ''aavvaannzzaarree  ddeell  mmoovviimmeennttoo  ddeellllee  ddoonnnnee,,  ll ''eessiiggeennzzaa  ddii  mmoollttee  

ddoonnnnee  ddii  eesssseerree  pprroottaaggoonniissttee,,  ddii  aaffffeerrmmaarree  llaa  lloorroo  vviissiioonnee  ddeell  mmoonnddoo,,  iill   lloorroo  

ppeennssiieerroo  ddiivveerrssoo..  HHaa  ssccrriittttoo  AAnnnnaa  FFiinnoocccchhiiaarroo::  ""uunn  pprroocceessssoo  ddii  rriiffoorrmmaa  

ccoommee  qquueelllloo  cchhee  llaa  BBiiccaammeerraallee  ssii  pprrooppoonnee  ddoovvrreebbbbee  ssaappeerrssii  aavvvvaalleerree  ddeelllloo  

ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ppootteennzziiaallee  ddii  iinnnnoovvaazziioonnee  cchhee  llee  ddoonnnnee  hhaannnnoo  ppoorrttaattoo  iinn  

qquueessttoo  PPaaeessee  ee  ddeellllaa  ccrriittiiccaa  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa  cchhee  hhaannnnoo  ssvvoollttoo  ee  cchhee  ssii  èè  
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ddiimmoossttrraattaa  pprreevveeggggeennttee""..  

SSaarràà  nneecceessssaarriioo  qquuiinnddii  ffaarree  pprreessssiioonnee  ssuuii  ppaarrttiittii,,  ssuullll ''ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa,,  

aattttrraavveerrssoo  aanncchhee  iill  MMiinniisstteerroo  PP..OO..,,  cchhee  ppoottrreebbbbee  aavveerree  aanncchhee  qquueessttaa  

ssppeecciiffiiccaa  ffuunnzziioonnee..  

IImmppoorrttaannttee  ssaarreebbbbee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ggrraannddee  nnuummeerroo  ddii  ddoonnnnee  nneellllaa  ppoolliittiiccaa  

iissttiittuuzziioonnaallee,,  ppeerrcchhéé  ffiinnoorraa  aabbbbiiaammoo  aavvuuttoo  ssoolloo  ll ''eemmeerrggeerree  ddii  aallccuunnee  --  

aanncchhee  ssee  eecccceelllleennttii  --  mmaa  nnoonn  llaa  vviissiibbiill iittàà,,  nnoonn  llaa  ppoossssiibbii lliittàà  ddii  aappppaarriirree  --  

ssiimmbboolliiccaammeennttee  ee  ccoonnccrreettaammeennttee  --  ccoommee  ggeenneerree,,  ccoommee  ddiiffffeerreennzzaa..  

CCii  hhaa  rriiccoorrddaattoo  FFiioorreellllaa  MMiillaann  iill   ddoovveerree  ddii  ppoorrssii  ccoommee  ccoosscciieennzzaa  ddeellllaa  

ssoocciieettàà..  

CCii  ssoonnoo,,  ccoommee  ssaappppiiaammoo,,  mmoollttee  ddiiffffiiccoollttàà,,  ooggggeettttiivvee  ee  ssooggggeettttiivvee..  

OOggggeettttiivvee,,  qquuaallii  eemmeerrggoonnoo  ddaallllaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  RReeggiioonnaallee  ppeerr  

llee  PPaarrii  OOppppoorrttuunniittàà  ddeell  VVeenneettoo,,  lleeggaattee  aaii  bbeenn  nnoottii  mmeeccccaanniissmmii  cchhee,,  

aallll ’’ iinntteerrnnoo  ddeeii  ppaarrttiittii ,,  ppoorrttaannoo  aa  eesscclluussiioonnii  ee  sscceellttee  nneellllee  ccaannddiiddaattuurree..  

SSooggggeettttiivvee::  

--      llaa  ddiiffffiiccoollttàà  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonn  iill  ppootteerree,,  ccoonncceettttoo  ssiinnoorraa  mmaasscchhiillee,,  nnoonn  

sscciinnddiibbiillee  ddaallllaa  ppoollii ttiiccaa,,  ffoorrmmaa  ddii  ddoommiinniioo  ssuuggllii  aallttrrii,,  aanncchhee  ssee  lleeggiittttiimmoo,,  uunn  

eesseerrcciizziioo  ddii  ffoorrzzaa,,  ccoommee  lloo  hhaannnnoo  ddeeffiinniittoo,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  nnoossttrroo  sseemmiinnaarriioo,,  

FFrraannccaa  BBiimmbbii  ee  LLiiddiiaa  MMeennaappaaccee,,  ddaavvaannttii  aall  qquuaallee  mmoollttee  ddoonnnnee  aarrrreettrraannoo..  

--  ppeerr  eennttrraarree  iinn  ppoolliittiiccaa  èè  nneecceessssaarriioo  aavveerree  ee  rriiccoonnoosscceerree  llaa  pprroopprriiaa  

aammbbiizziioonnee,,  llaasscciiaarree  eemmeerrggeerree,,  ssee  ccii  ssoonnoo,,  ii  pprroopprrii  ddeessiiddeerrii,,  aavveerree  eedd  

eesseerrcciittaarree  uunnaa  ssaannaa  ccoommppeettiittiivviittàà..  

--  llaa  nneecceessssiittàà  ppeerr  mmoollttee  eelleettttee  cchhee  nnoonn  vvoogglliioonnoo  rriiccaannddiiddaarrssii  ddii  ddiiffeennddeerree  

iill  lloorroo  pprriivvaattoo  

--  uunn’’aallttrraa  ddiiffffiiccoollttàà  èè  rraapppprreesseennttaattaa  ddaallllaa  mmaannccaannzzaa  ddii  eessppeerriieennzzaa,,  

rriissppeettttoo  aa  qquueellllaa  mmiilllleennaarriiaa  ddeeggllii  uuoommiinnii;;  llee  ddoonnnnee  iinn  ppoolliittiiccaa  ssii  ttrroovvaannoo  aa  

mmuuoovveerrssii  ssuu  uunn  tteerrrreennoo  nnuuoovvoo,,  hhaannnnoo  mmeennoo  ccaappaacciittàà  ddii  aaggggrreeggaazziioonnee,,  ddii  

iissttiittuuiirree  ddeellllee  lloobbbbiieess,,  ddii  ssoosstteenneerrssii  rreecciipprrooccaammeennttee  nneell  nnoommee  ddii  uunn  ddiisseeggnnoo  

ccoommuunnee..  CCiiòò  cchhee  ddiiccoo  ppuuòò  aappppaarriirree  ppaarraaddoossssaallee  rriissppeettttoo  aallllaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllee  

rreellaazziioonnii,,  eelleemmeennttoo  cchhiiaavvee  ddeell  ppeennssiieerroo  ddeell  mmoovviimmeennttoo  ddeellllee  ddoonnnnee,,  ddii  ccuuii  

hhaannnnoo  ppaarrllaattoo  ccoonn  ggrraannddee  eeffffiiccaacciiaa  AAddrriiaannaa  CCaavvaarreerroo  ee  GGrraazziieell llaa  BBoorrssaattttii ..  

MMaa  ssee  llaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllee  rreellaazziioonnii,,  ddeell  ppaarrttiirree  ddaa  sséé,,  ddeell  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa  ccoonn  

ll’’ aallttrraa,,  èè  sseennzzaa  dduubbbbiioo  uunnaa  rriicccchheezzzzaa,,  nnoonn  bbiissooggnnaa  ddiimmeennttiiccaarree  llaa  nneecceessssiittàà  

ddii  aacccceettttaarree  ll ’’ iinnccrroocciioo  ccoonn  iill  ppaattrriiaarrccaattoo,,  ddii  nneeggoozziiaarree  ccoonn  ii  ppaarrttiittii,,  ddii  ffaarree  
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lleevvaa  ddoovvee  ssii  ppuuòò,,  ddii  eesseerrcciittaarree  iill  ppootteerree  iinn  uunnaa  ddiimmeennssiioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  ddii  ttuuttttee//ii..  

--  llee  ddoonnnnee  ssoonnoo  ffoorrssee  mmeennoo  pprreeppaarraattee  ee  ddii  qquueessttoo  ssii  ffaannnnoo  uunn  vveettoo,,  aa  

ddiiffffeerreennzzaa  ddii  aallttrrii,,  bbeenn  ppiiùù  ddiissiinnvvoollttii ,,  nnoonn  ppeennssaannddoo  cchhee  aa  qquueessttaa  pprreessuunnttaa  

iimmpprreeppaarraazziioonnee  ssii  ppuuòò  oovvvviiaarree,,  ccoossttrruueennddoossii  uunnaa  ccoommppeetteennzzaa,,  cchhee  aa  ttuuttttii//ee  

ssaarreebbbbee  nneecceessssaarriiaa  ee  ssppeessssoo  mmaannccaa..  CCii  ddiicceevvaa  FFrraannccaa  BBiimmbbii  cchhee  llee  ssuuee  

ppaarroollee  dd’’ oorrddiinnee,,  nneell  ssuuoo  llaavvoorroo  ppoolliittiiccoo,,  ssoonnoo::  aassccoollttoo,,  sscciieennzzaa,,  ssii lleennzziioo..  

IImmppaarraarree  ddaa  cchhii  ssaa  ee  ffaa,,  nnoonn  ddaarree  ppeerr  ssccoonnttaattee  nnéé  llee  bbuuoonnee  iinntteennzziioonnii,,  nnéé  

ll’’ iiddeeoollooggiiaa,,  eesssseerree  eeffffiicciieennttii  ee  ccoommppeetteennttii,,  lloonnttaannee  ddaallll ’’ eecccceessssoo  ddii  eeccoo  cchhee  

cc’’ èè  ooggggii  nneellllaa  vviittaa  ppuubbbblliiccaa..  

QQuuaallii  vvaalloorrii  ssoonnoo  eemmeerrssii  ddaallllaa  rriicceerrccaa  ddeell  mmoovviimmeennttoo  ddeellllee  ddoonnnnee  iinn  qquueessttii  

aannnnii  ee  cchhee  qquuiinnddii  llee  ddoonnnnee  ppoottrreebbbbeerroo  ppoorrttaarree  iinn  ppoolliittiiccaa??  

--  ii ll  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ee  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee  

--  ii ll  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllaa  ssooggggeettttiivviittàà,,  iill  cchhii  aall  cceennttrroo  ddeellllaa  vviittaa  ppoolliittiiccaa,,  ii ll   

cchhii  ––  ddiiccee  AAddrriiaannaa  CCaavvaarreerroo  ––  iinntteerrrrooggaa  uunnaa  ssiinnggoollaarriittàà  iinnccaarrnnaattaa,,  sseessssuuaattaa,,  

nnoonn  uunnaa  ccaatteeggoorriiaa..  OOppppuurree  iill  ““ ssoonnoo  iioo??””   ddii  GGiioovvaannnnaa  GGrriiggnnaaffffiinnii,,  lluuooggoo  

ffeennoommeennoollooggiiccoo,,  eessiisstteennzziiaallee  

--  uunn  ddiivveerrssoo  mmooddoo  ddii  ccoonncceeppiirree  llaa  rraapppprreesseennttaannzzaa,,  llaa  ddeelleeggaa,,  nnoonn  iinntteessaa  

iinn  mmooddoo  aassssoolluuttoo,,  ddeeffiinniittiivvoo,,  mmaa  ddeelleeggaa  ccoonn  pprreecciissii  mmaannddaattii,,  ddeelleeggaa  ddaa  

vveerriiffiiccaarree  ppeerriiooddiiccaammeennttee,,  iinn  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  ccoonnccrreetteezzzzaa,,  cchhee  ssppeessssoo  oorraa  

ssffuuggggee,,  ccoonn  llee  eelleettttrriiccii,,  ccoonn  ggll ii  eelleettttoorrii  

--  ll ’’ eettiiccaa  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiill iittàà,,  ccoossìì  ttrraaggiiccaammeennttee  vveennuuttaa  aa  mmaannccaarree  nneeggllii  

uullttiimmii  ddeecceennnnii  ddeellllaa  vviittaa  ppoolliittiiccaa  iittaalliiaannaa  ee  ccoossìì  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  ggeessttiirree  iill   

ppootteerree  iinn  mmooddoo  ccoorrrreettttoo  

--  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  aavveerree  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  pprreecciissee,,  

ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ccoossìì  ffoorrttee  ddaa  ddeeggeenneerraarree  ssppeessssoo  nneellllaa  mmaannccaannzzaa  ddii  

aauuttoossttiimmaa  

--  llaa  rriiddeeffiinniizziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ttrraa  ppuubbbblliiccoo  ee  pprriivvaattoo,,  qquueelllloo  cchhee  AAddrriiaannaa  

CCaavvaarreerroo  hhaa  cchhiiaammaattoo  uunnaa  vvoollttaa  llaa  ddeeeennffaattiizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa..  OOrraa  ttuuttttoo  

èè  rriicchhiieessttoo  ee  ffaattttoo  iinn  mmaanniieerraa  ttoottaalliizzzzaannttee,,  iinn  mmooddoo  ddaa  aannnnuullllaarree  ee  nneeggaarree  llaa  

vviittaa  pprriivvaattaa  ((cciiòò  cchhee  ffaa  mmoollttoo  ssppeessssoo  aall lloonnttaannaarree  llee  ddoonnnnee,,  ccoonnssaappeevvoollii  

ddeellll ’’ iimmppoorrttaannzzaa  ee  ddeell  vvaalloorree  ddeellllee  rreellaazziioonnii  aaffffeettttiivvee,,  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  

vviivveerree  aanncchhee  ““ccoonn  sséé””   ee  ““ppeerr  sséé”” ))..  CCii  hhaannnnoo  rriiccoorrddaattoo  llaa  lloorroo  ffaattiiccaa  ssiiaa  

TTiizziiaannaa  VVaallppiiaannaa  cchhee  GGiioovvaannnnaa  GGrriiggnnaaffffiinnii  ((ssooggggeettttoo  nnoommaaddee  ee  



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

  55

ffrraannttuummaattoo,,  ccoonn  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  sseennttiirrssii  vviivvaa  iinn  aallttrrii  lluuoogghhii))..  TTuuttttoo  cciiòò  

sseemmbbrraa  aabbbbaassttaannzzaa  aassssuurrddoo  ssee  lloo  ssii  ccoonnffrroonnttaa  ccoonn  ii ll  mmooddoo  ddii  ooppeerraarree  ddii  aallttrrii  

PPaarrllaammeennttii  eeuurrooppeeii  ee  ssee  ssii  ppeennssaa  cchhee  iill  nnoossttrroo  PPaarrllaammeennttoo  èè  ppooii  iinn  rreeaallttàà  

ssvvuuoottaattoo  ddaallllee  ssuuee  pprreerrooggaattiivvee,,  qquuaassii  ppaarraall iizzzzaattoo  ee  mmeessssoo  nneellllaa  ccoonnddiizziioonnee  

ddii  nnoonn  ppootteerr  lleeggiiffeerraarree  iinn  mmaanniieerraa  ccoorrrreettttaa..  MMaa  rriiccoorrddiiaammoo  aanncchhee  llaa  ““ sseerreennaa  

vviissiioonnee””   ddeellllaa  ppoolliittiiccaa,,  sseennzzaa  ddeelliirrii  ddii  oonnnniippootteennzzaa,,  ddii  GGrraazziieellllaa  BBoorrssaattttii ..  

--  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriivveeddeerree  aanncchhee  ggllii   aarrtttt..  33  ee  2299  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  iinn  

uunn’’oottttiiccaa  ddii  ggeenneerree..  

PPoossssiiaammoo  cchhiiuuddeerree  ccoonn  uunnaa  ffrraassee  ((ssoolloo  aa  mmeettàà))  sscchheerrzzoossaa::  

SSiiaammoo  ccoommuunnqquuee  ppeerr  ll’’ aalltteerrnnaannzzaa::  ddooppoo  ttrreemmiillaa  aannnnii  ddii  ppootteerree  

mmoonnoosseessssuuaallee  mmaasscchhiillee,,  ccoonn  rriissuullttaattii  nnoonn  sseemmpprree  aapppprreezzzzaabbiillii ,,  ssii  ppoottrreebbbbee  

ssppeerriimmeennttaarree  ccoonn  ssuucccceessssoo  iill  ppootteerree  ddeellllee  ddoonnnnee..  

    

  


