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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  AALL  CCOONNVVEEGGNNOO  

  

  

AAnnnnaa  TTaannttiinnii  

PPrreessiiddeennttee  ddee  ““ II ll  FFiilloo  ddii  AArriiaannnnaa””   

  

""IIll   FFiilloo  ddii  AArriiaannnnaa""  èè  uunn''aassssoocciiaazziioonnee  ccuullttuurraallee  cchhee  hhaa  ccoommee  ffiinnee  ssttaattuuttaarriioo  

qquueelllloo  ddii  ""ccrreeaarree  uunnoo  ssppaazziioo  ppeerrcchhéé  llee  ddoonnnnee  ppoossssaannoo  ssvvoollggeerree  ssttuuddii  ee  

rriicceerrcchhee,,  cchhee  aaffffrroonnttiinnoo  ii ll  pprroobblleemmaa  ddeell  lloorroo  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaa  ccuullttuurraa  ee  ccoonn  llaa  

ssoocciieettàà  ee,,  mmeetttteennddoo  aa  ccoonnffrroonnttoo  llee  lloorroo  aaccqquuiissiizziioonnii  eedd  eessppeerriieennzzee,,  ppoossssaannoo  

pprrooppoorrrree  vviiee  ee  mmooddaalliittàà  nnuuoovvee  ddii  ssttuuddiioo""..  

IIll   FFiilloo  ddii  AArriiaannnnaa  ssii  mmuuoovvee  ee  llaavvoorraa  nneellll ''aammbbiittoo  ddeell  ppeennssiieerroo  ddeellllaa  

ddiiffffeerreennzzaa  sseessssuuaallee::  iill  pprrooggeettttoo  ccuullttuurraallee  cchhee  ddiisscceennddee  ddaaii  ssuuooii  ffiinnii  èè  qquueelllloo  

ddii  pprroommuuoovveerree  ddeeggllii  ssttuuddii,,  ddeellllee  rriicceerrcchhee,,  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii,,  cchhee  vveeddaannoo  ccoommee  

ssooggggeettttoo  aattttiivvoo  llaa  ddoonnnnaa,,  pprroodduuttttrriiccee  ddii  uunn  ppeennssiieerroo  nnuuoovvoo,,  ppoorrttaattrriiccee,,  nneellllee  

vvaarriiee  ddiisscciipplliinnee,,  ddii  uunn  ddiiffffeerreennttee  ssgguuaarrddoo,,  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  ddiivveerrssoo..  

NNoonn  ssii  tteennddee  qquuiinnddii  aall ll ''oommoollooggaazziioonnee  aall  mmooddeelllloo  mmaasscchhiillee,,  mmaa  aall  

rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  dduuee  ssooggggeettttii  ddiivveerrssii,,  cciiaassccuunnoo  ccoonn  llee  ssuuee  ppeeccuulliiaarriittàà  ee  ii  

ssuuooii  vvaalloorrii..  

LLaa  sscceellttaa  ddii  ssttuuddiiaarree  ee  llaavvoorraarree  iinn  lluuooggoo  ""sseeppaarraattoo""  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  ppeerraallttrroo  iill   

rriiffiiuuttoo  ddeellllaa  ""ppoolliiss"",,  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssoocciiaallee,,  mmaa  rriissppoonnddee  aallll ''eessiiggeennzzaa  ddii  

eellaabboorraarree,,  ccoonn  aaggiioo  ee  lliibbeerrttàà,,  uunn  pprroopprriioo  ppeennssiieerroo,,  iinn  uunn  lluuooggoo  pprroopprriioo::  èè  llaa  

nneecceessssiittàà  ddii  pprroodduurrrree,,  ddaa  ssoollee  eedd  iinnssiieemmee,,  uunnaa  pprroopprriiaa  tteeoorriiaa  ee  uunnaa  pprraattiiccaa  

ppoolliittiiccaa  ddaa  ppoorrttaarree,,  ccoonn  ffoorrzzaa,,  nneell  mmoonnddoo  ccoommuunnee..  

IInn  uunn  ccoonnvveeggnnoo  cchhee  aabbbbiiaammoo  tteennuuttoo,,  iinn  qquueessttoo  sstteessssoo  lluuooggoo,,  nneell  11999900,,  llaa  

nnoossttrraa  rreellaazziioonnee  iinniizziiaavvaa  ccoonn  llaa  ffrraassee  ""aabbbbiiaammoo  sscceellttoo  ddii  ffaarree  ppoolliittiiccaa  iinn  uunn  

lluuooggoo  sseeppaarraattoo""..  QQuueessttaa  sscceellttaa  ccii  èè  ssttaattaa  uuttiillee,,  ccii  hhaa  ddaattoo  ffoorrzzaa,,  ssiiccuurreezzzzaa,,  ccii   

hhaa  mmeessssoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffaarree  oorraa  uunn  aallttrroo  ppaassssaaggggiioo,,  cchhee  ccoonnssiiddeerriiaammoo  

nneecceessssaarriioo,,  ccoonn  eellaabboorraazziioonnii  nnoossttrree,,  ccoonn  pprrooppoossttee  ddiivveerrssee,,  uuttii ll ii  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  

ssoocciieettàà..  

OOrraa  aabbbbiiaammoo,,  iinnffaattttii ,,  sseennttiittoo  ll ''eessiiggeennzzaa  ddii  pprrooppoorrrree,,  sseemmpprree  nneellll ''aammbbiittoo  

ddeellllaa  nnoossttrraa  aattttiivviittàà  ccuullttuurraallee,,  uunn  ccoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ddii  ccuullttuurraa  cciivviiccaa  ee  

ppoolliittiiccaa..  

LLaa  sscceellttaa  èè  ssttaattaa  ffaattttaa  iinn  bbaassee  aallllee  sseegguueennttii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii::  

--  llaa  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddeellllaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  ffeemmmmiinniillee  iinn  PPaarrllaammeennttoo,,  
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ccoonnffeerrmmaattaa  ddrraammmmaattiiccaammeennttee..  pprroopprriioo  iinn  qquueessttii  ggiioorrnnii,,  ddaallllaa  ccoommppoossiizziioonnee  

ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  bbiiccaammeerraallee  ee,,  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  uunn''aavvvveerrttiibbiillee  

ccrreesscciittaa  ddeellll ''iinntteerreessssee  aall llaa  ppoolliittiiccaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ddoonnnnee  

--  llaa  ccoonnvviinnzziioonnee  cchhee  ooggggii   nnoonn  ssiiaa  ppiiùù  iill  tteemmppoo  iinn  ccuuii  ggllii  uuoommiinnii  ppoossssaannoo  

ddeecciiddeerree  aanncchhee  ppeerr  llee  ddoonnnnee  

--  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriifflleetttteerree  ee  ddii  ooppeerraarree  uunn  bbii llaanncciioo  ssuullllee  lleeggggii  rreellaattiivvee  aallllee  

ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  cchhee  nnoonn  ssii  ssoonnoo  ttrraaddoottttee  iinn  uunn  aauummeennttoo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  

ffeemmmmiinnii llee  nneeii  lluuoogghhii  ddeecciissiioonnaallii,,  ssiiaa  iinn  ppoollii ttiiccaa  ssiiaa  nneell  llaavvoorroo;;  ii ll  ttiimmoorree  cchhee,,  

ccoommee  hhaa  ssccrriittttoo  AAlleessssaannddrraa  BBoocccchheettttii  ((iill  MMaanniiffeessttoo,,  11//22//9977)),,  iill  MMiinniisstteerroo  

ddeellllee  PP..OO..    ppoossssaa  ddiivveennttaarree  uunnaa  ttrraappppoollaa  ddeellllaa  ""ppoolliittiiccaa  ppeerr  llee  ddoonnnnee"",,  

iimmppeeddeennddoo  ccoonn  llaa  ssuuaa  sstteessssaa  eessiisstteennzzaa  llaa  ppaarriittàà  ssoossttaannzziiaallee,,  nnoonn  ssoolloo  

ffoorrmmaallee,,  ttrraa  ddoonnnnee  ee  uuoommiinnii  

--  llaa  nneecceessssiittàà,,  ppeerr  mmeetttteerree  llee  ddoonnnnee  iinn  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  mmaaggggiioorree  ssiiccuurreezzzzaa  

nneellll ''aaffffrroonnttaarree  llee  pprroopprriiee  sscceellttee  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  aall llaa  vviittaa  ppoolliittiiccaa,,  

ddii  uunnaa  mmaaggggiioorree  iinnffoorrmmaazziioonnee  iinn  ccaammppoo  lleeggiissllaattiivvoo  ee  iissttiittuuzziioonnaallee,,  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  vviieennee  ooppeerraattaa,,  pprraattiiccaammeennttee  ddaa  uunn  cclluubb  

mmaasscchhiillee,,  llaa  rreevviissiioonnee  ddeellllaa  ccaarrttaa  ccoossttiittuuzziioonnaallee..  

CCoommee  hhaa  rriiccoorrddaattoo  rreecceenntteemmeennttee  ii ll  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCaammeerraa,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  

""ddii  uunnaa  ccllaassssee  ddiirriiggeennttee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  llaasscciiaattaa  aall  ccaassoo..  EE''  uunnaa  vveecccchhiiaa  

iill lluussiioonnee  rreeaazziioonnaarriiaa  ppeennssaarree  cchhee  ppeerr  ggoovveerrnnaarree  nnoonn  ccii  ssiiaa  bbiissooggnnoo  ddeellllee  

qquuaalliittàà  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa""  ee  qquueessttee  qquuaalliittàà  ""nnoonn  ssoonnoo  iinnnnaattee,,  ssii  ccoossttrruuiissccoonnoo""  

--  ii ll  ddeessiiddeerriioo,,  ll ''aauussppiicciioo  ddii  ssuuppeerraarree  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  llaa  ttrraaddiizziioonnaallee  rreettiicceennzzaa  

ffeemmmmiinnii llee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee,,  cchhee  èè  ssttaattaa  uunnoo  ddeeii  

mmoottiivvii  ((nnoonn  cceerrttaammeennttee  ii ll   ssoolloo!!))  ddeellllaa  ssccaarrssaa  pprreesseennzzaa  ddeellllee  ddoonnnnee  nneellllee  

aasssseemmbblleeee  lleeggiissllaattiivvee  ee  nneellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  llooccaallii   

--  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  gguuaarrddaarree  aa  qquueessttii  tteemmii  tteenneennddoo  ccoommee  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  llaa  

ssooggggeettttiivviittàà  ffeemmmmiinnii llee  ee  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeell  pprroopprriioo  vvaalloorree  

--  llaa  ppoossssiibbii lliittàà  ppeerr  cciiaassccuunnaa  ddoonnnnaa  ddii  ttrroovvaarree  uunnaa  pprroopprriiaa  rriissppoossttaa  aall  bbiissooggnnoo  

ddii  ppoolliittiiccaa::  llaa  pprraattiiccaa  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii  ee  llaa  pprraattiiccaa  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa  

nneell  pprroopprriioo  lluuooggoo  ddii  vviittaa  ee  ddii  llaavvoorroo,,  ccoonnssiiddeerraattee  ccoonn  ii  lloorroo  pprreeggii  ee  ll iimmiittii,,  

nnoonn  nneecceessssaarriiaammeennttee  iinn  ccoonnttrraappppoossiizziioonnee  ttrraa  lloorroo..  

GGllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  ccoorrssoo,,  oorrggaanniizzzzaattoo  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  PPaarrii  

OOppppoorrttuunniittàà  ddeellll ''UUnniivveerrssiittàà  ddii  VVeerroonnaa,,  ssoonnoo  ssttaattii::  

--  ffoorrnniirree  aallllee  ddoonnnnee  uunnaa  ppoossssiibbiillii ttàà  iinn  ppiiùù  ppeerr  aaccccoossttaarrssii,,  ccoonn  ccoommppeetteennzzaa  ee  
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mmaaggggiioorree  ssiiccuurreezzzzaa,,  aallllaa  ppoolliittiiccaa  aanncchhee  iissttiittuuzziioonnaallee  

--  ffaarr  ssìì  cchhee  llaa  ssoocciieettàà  ppoossssaa  uuttii ll iizzzzaarree,,  iinn  mmiissuurraa  mmaaggggiioorree  ddeellll ''aattttuuaallee,,  llee  

ccoommppeetteennzzee  ee  llee  eessppeerriieennzzee  ffeemmmmiinniillii  ee  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  iill  mmoovviimmeennttoo  ddeellllee  

ddoonnnnee  hhaa  eellaabboorraattoo  iinn  qquueessttii  uullttiimmii  aannnnii..  

OObbiieettttiivvii  ddeell  ccoonnvveeggnnoo  ooddiieerrnnoo  ssoonnoo::  

--  aammpplliiaarree  llaa  ddiissccuussssiioonnee,,  ppaassssaarree  ddaallll ''aammbbiittoo  ppiiùù  rriissttrreettttoo  ddeell  ccoorrssoo  aa  qquueelllloo  

ppiiùù  aammppiioo  ddeellllaa  ddiimmeennssiioonnee  nnaazziioonnaallee  

--  sseennssiibbiilliizzzzaarree  llaa  ssoocciieettàà,,  ii ll  mmoonnddoo  ppoollii ttiiccoo,,  llee  ddoonnnnee  ssoopprraattttuuttttoo,,  aall llaa  

nneecceessssiittàà  ddii  uunnaa  ppiiùù  vviivvaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  vviittaa  ppoolliittiiccaa  

--  aassccoollttaarree  ii ll  ppeennssiieerroo  ddii  ccoolloorroo  cchhee  ooppeerraannoo  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii  aadd  aallttoo  ll iivveelllloo,,  

ccoonn  ggrraannddii  rreessppoonnssaabbiill iittàà,,  ccoonn  eessppeerriieennzzaa  aanncchhee  ddii  mmoollttii   aannnnii  ddii  aattttiivviittàà  oo  llee  

nnuuoovvee  eessppeerriieennzzee  ddii  aammmmiinniissttrraattrriiccii  ((ppeennssoo  aall llaa  lliissttaa  CCaarraa  CCiittttàà  ddii   

RRoovveerreettoo)),,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ii ll  ppaarreerree  ddii  cchhii  rraapppprreesseennttaa  iill   MMiinniisstteerroo  ddeellllee  PP..OO..  

--  aassccoollttaarree  llee  rriifflleessssiioonnii  ddii  uunnaa  ssttuuddiioossaa  ddii  ffiilloossooffiiaa  ppoolliittiiccaa  ssuu  uunn  ddiivveerrssoo  

mmooddoo  ddii  rriippeennssaarree  llaa  ssooggggeettttiivviittàà  iinn  ppoolliittiiccaa  

--  cceerrccaarree  ddii  ffoorrmmuullaarree,,  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  ccoonnvveeggnnoo,,  aallccuunnee  ssttrraatteeggiiee  ccoommuunnii  

ppeerr  ddaarree  mmaaggggiioorree  vvaalloorree  ee  rriill iieevvoo  aall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssuull  mmoonnddoo  ddeell  ssooggggeettttoo  

ddoonnnnaa..  

  

  

  


