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MMaarriiaa  TTrreennttiinn  

PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  RReeggiioonnaallee  ppeerr  llee  PPaarrii  OOppppoorrttuunniittàà  ddeell   

VVeenneettoo    

  

IInnnnaannzziittuuttttoo  mmii  pprreesseennttoo::  ffaacccciioo  llaa  ssiinnddaaccaalliissttaa  ee  ccoommee  ttaallee  vviivvoo  ttuuttttee  llee  

ffaattiicchhee  ee  ggllii  oorraarrii  ddii  uunn  ccoonntteessttoo  mmaasscchhiillee..  NNoonnoossttaannttee  llaa  ffaattiiccaa  ee  ppuurr  ccoonn  

mmoollttoo  sseennssoo  ddeellllaa  mmiissuurraa,,  qquueessttoo  mmii  ddàà  ddeellllee  ssooddddiissffaazziioonnii,,  aallttrriimmeennttii  ccrreeddoo  

cchhee  nnoonn  lloo  ffaarreeii  ee  cchhee  nneessssuunnaa  ddoonnnnaa  aacccceetttteerreebbbbee  qquueessttii  rruuoollii..  

AAll  mmiioo  rruuoolloo  ddii  ssiinnddaaccaalliissttaa  uunniissccoo  qquueelllloo  ddii  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  

rreeggiioonnaallee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ee,,  nneeii  ccoonnggrreessssii  ssiinnddaaccaallii,,  ddoobbbbiiaammoo  aaffffrroonnttaarree  iill   

pprroobblleemmaa  ddeellllee  qquuoottee..  

UUnnaa    ddeellllee  pprriimmee  ddeecciissiioonnii  cchhee  hhaa  pprreessoo  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  RReeggiioonnaallee,,  

iinnsseeddiiaattaa  ll ''aannnnoo  ssccoorrssoo,,  èè  ssttaattaa  qquueellllaa  ddii  ccoonnvvooccaarree  ttuuttttee  llee  CCoommmmiissssiioonnii  

pprreesseennttii  iinn  VVeenneettoo,,  ccoonn  dduuee  oobbiieettttiivvii::  11))  ddaarrssii  ffoorrzzaa  rreecciipprrooccaa  ee  ttrroovvaarree  

mmooddaalliittàà  ddii  iinncciissiivviittàà  mmaaggggiioorree  nneell  tteerrrriittoorriioo;;  22))  pprrooppoorrrree  aa  ttuuttttee  ddii  ffaarree  uunn  

llaavvoorroo  ccoommuunnee  ssuull  tteemmaa::  ““   DDoonnnnee  ee  ppoolliittiiccaa”” ..  

QQuueessttaa  ddeecciissiioonnee  èè  nnaattaa  ddaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  vvaalluuttaazziioonnii,,  cchhee  vvii  rriiaassssuummoo  

bbrreevveemmeennttee..  CC''èè  uunn  eessttrreemmoo  bbiissooggnnoo  ddii  ssuupppplleennzzaa::  nneessssuunnoo  ssttaa  ppeennssaannddoo  aa  

ffoorrmmaarree    nnuuoovvii  qquuaaddrrii    ddiirriiggeennttii  ppoollii ttiiccii,,    nnéé  ttrraa  ii  ggiioovvaannii  rraaggaazzzzii,,  nnéé  ttrraa  llee  

rraaggaazzzzee..  SSee  uunnoo  ddeeii  nnoossttrrii  oobbiieettttiivvii  èè  qquueelllloo  ddii  rriinnnnoovvaarree  ll ''aammbbiittoo  ppoolliittiiccoo  

ddeell  nnoossttrroo  PPaaeessee,,  llaa  pprriimmaa  ccoossaa  ddaa  ffaarree  èè  ffoorrmmaarree  nnuuoovvii  ssooggggeettttii..  

SSuucccceessssiivvaammeennttee  ssii  ppoorrrràà  ii ll  pprroobblleemmaa  ddii  ccoommee  ffaarree  ssppaazziioo  aaii  nnuuoovvii  ssooggggeettttii   

aallll ''iinntteerrnnoo  ddeeii  ppaarrttiittii  ee  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii..  VVoogglliiaammoo  cceerrccaarree  ddii  aattttiivvaarree  ttuuttttaa  

uunnaa  sseerriiee  ddii  iinniizziiaattiivvee  nneeii  tteerrrriittoorrii,,  ccooiinnvvoollggeennddoo  llee  aassssoocciiaazziioonnii,,  llee  

CCoommmmiissssiioonnii  ee  cchhiiuunnqquuee  ssiiaa  iinntteerreessssaattoo  aa  qquueessttii  tteemmii..  SSttaammaattttiinnaa  mmii  ttrroovvoo  

ddii  ffrroonnttee  aadd  uunn’’aauullaa  ppiieennaa,,  ccoommee  ppiieennoo  eerraa  iill   cciinneemmaa  iinn  ccuuii  llaa    

CCoommmmiissssiioonnee  PP..OO..  ddii  BBaassssaannoo  hhaa  pprreesseennttaattoo  iill  tteemmaa  ““SSccuuoollaa  ddii  ppoollii ttiiccaa”” ..  

QQuueessttoo  ssmmeennttiissccee  ll ’’ aassssuunnttoo  cchhee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ddoonnnnee  nnoonn  vvii  ssiiaa  iinntteerreessssee..  

SSoolloo  ddooppoo  aavveerr  pprreessoo  aattttoo  ddii  qquueessttoo,,  ssii  ppuuòò  aanncchhee  aannaalliizzzzaarree  qquuaallii  ssiiaannoo  ii  

bbiissooggnnii  ddeellllee  ddoonnnnee  cchhee  ppaarrtteecciippaannoo  aa  qquueessttee  rriiuunniioonnii..  

LL''aallttrraa  ddiirreezziioonnee  ddii  iinntteerrvveennttoo  iinnddiivviidduuaattaa  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  rreeggiioonnaallee  eerraa  

qquueellllaa  ddii  cceerrccaarree  ddii  ssoolllleevvaarree  ii ll  pprroobblleemmaa  nneellllee  sseeddii  aapppprroopprriiaattee,,  aaiiuuttaannddoo  llee  

ddoonnnnee  cchhee  ggiiàà  llaavvoorraannoo  ddeennttrroo  ii  ppaarrttiittii  ee  cchhee  vvii  iinnccoonnttrraannoo  mmoollttee  ddiiffffiiccoollttàà..  

AA  qquueessttoo  ssccooppoo,,  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  hhaa  oorrggaanniizzzzaattoo  uunn  iinnccoonnttrroo  ccoonn  ii  sseeggrreettaarrii   

ddeeii  ppaarrttiittii..  SSeebbbbeennee  aall ll’’ iinniizziiaattiivvaa  aabbbbiiaannoo  ppaarrtteecciippaattoo  iinn  ppoocchhii,,  ssii  ccoonnttiinnuueerràà  
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aadd  iinnssiisstteerree,,  ssii  oorrggaanniizzzzeerraannnnoo  aallttrree  rriiuunniioonnii,,  ppeerrcchhéé  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  ddaarree  

uunnaa  mmaannoo  aallllee  ddoonnnnee  aallll ''iinntteerrnnoo  ddeeii  ppaarrttiittii,,  aaffffiinncchhéé  eessssee  aabbbbiiaannoo  ppiiùù  ffoorrzzaa  

ee  ppeerrcchhéé  ii  ppaarrttiittii  ssii  aattttiivviinnoo  iinn  qquueessttoo  sseennssoo..  IIll  mmoommeennttoo  ddii  bbllooccccoo  vveerroo  èè  

qquueelllloo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  lliissttee..  IInn  mmeerriittoo  aa  qquueessttoo  èè  ssttaattaa  

ccoommmmiissssiioonnaattaa  uunnaa  rriicceerrccaa  ppeerr  iinnddaaggaarree  ssuu  ccoommee  nnaassccoonnoo  llee  lliissttee  eelleettttoorraallii ..  

SSee  ii  ppaarrttiittii  ccii  ddiirraannnnoo  llaa  vveerriittàà,,  ddoovvrraannnnoo  aanncchhee  pprreennddeerree  aattttoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee  

nnoonn  ssttaannnnoo  ffaacceennddoo  aassssoolluuttaammeennttee  nniieennttee  ppeerr  ddaarree  uunn  eeqquuiill iibbrriioo  aall llaa  

rraapppprreesseennttaannzzaa  ddii  ggeenneerree..  

CC''èè  bbiissooggnnoo  ppooii  ddii  ccoonnffrroonnttaarrssii  ccoonnccrreettaammeennttee  ccoonn  ggll ii  uuoommiinnii  cchhee  ddiirriiggoonnoo  

ii  ppaarrttiittii  ee  llee  iissttiittuuzziioonnii,,  ppeerrcchhéé  ssii  ppaassssii  ddaallllee  eennuunncciiaazziioonnii  ddii  pprriinncciippiioo  aa  uunn  

iimmppeeggnnoo  rreeaallee..  NNoonn  ssii  ppuuòò  ootttteenneerree  aassccoollttoo  aa  ppaarroollee  ee  ppooii  vveeddeerree  cchhee  iill   

nnuummeerroo  ddeellllee  pprreesseennzzee  ffeemmmmiinnii llii  ccaallaa..  EE’’   nneecceessssaarriioo  aanncchhee  ddaarree  rriissppoossttaa  aadd  

uunnaa  eessiiggeennzzaa  cchhee  èè  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ddeellllee  ddoonnnnee,,  oossssiiaa  qquueellllaa  ddii  vvoolleerr  eesssseerree  

pprreesseennttii  ccoonn  ccoommppeetteennzzaa..  BBiissooggnnaa  aalllloorraa  ddaarree  ssttrruummeennttii  --  cchhee  vvuuooll  ddiirree  ddaarree  

ffoorrzzaa  --  ee  ppeennssaarree  aa  ccoommee  aattttiivvaarree  iinn  ttuuttttaa  llaa  rreeggiioonnee  ddeell  VVeenneettoo  iinniizziiaattiivvee  

ccoommee  qquueellllaa  ooddiieerrnnaa,,  ddeell  FFiilloo  ddii  AArriiaannnnaa..  

IIll   pprroobblleemmaa  cchhee  ccii  ttrroovviiaammoo  sseemmpprree  ddii  ffrroonnttee,,  aall  mmoommeennttoo  ddeellllee  eelleezziioonnii,,    èè  

llaa  ccoommppaarrssaa  ddii  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommuunniiccaattii  ““ vvoottaattee  llee  ddoonnnnee”” ,,  ““mmeetttteettee  iinn  lliissttaa  

llee  ddoonnnnee”” ,,  cchhee  nnoonn  ppoorrttaannoo  aassssoolluuttaammeennttee  aa  nniieennttee..  II  ppeerrccoorrssii  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  ccoossttaannttii,,  nnoonn  ooccccaassiioonnaallii..  

OOggnnuunnaa  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  rraapppprreesseennttaa  ffoorrzzee  ppoolliittiicchhee  

ddiivveerrssee,,  mmaa  aanncchhee  aassssoocciiaazziioonnii  ffeemmmmiinniill ii,,  ssiinnddaaccaattoo,,  aassssoocciiaazziioonnii  

iimmpprreennddiittoorriiaallii ,,    ee  ssii  èè  vviissttoo  ccoommee  qquueessttoo  pprroobblleemmaa  ssiiaa  pprreesseennttee  nnoonn  ssoolloo  

nneellllaa  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee  ee  nneeii  ppaarrttiittii,,  mmaa  aanncchhee  iinn  ttuuttttii  ggllii   aallttrrii  lluuoogghhii..  

PPrroovveenneennddoo  ddaa  uunnaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee,,  cchhee  èè  mmoollttoo  ssiimmiillee  aa  qquueellllaa  

ddeeii  ppaarrttiittii ,,  iioo  mmii  rriittrroovvoo,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ccoossttaanntteemmeennttee  ccoonn  ggllii  sstteessssii  

pprroobblleemmii..  IInn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  nneell  ssiinnddaaccaattoo  ssii  ssttaannnnoo  aattttiivvaannddoo  ii  ccoonnggrreessssii..  

IIeerrii  mmaattttiinnaa  ssii  èè  aavvuuttaa  uunnaa  ggrraannddee  ddiissccuussssiioonnee  nneellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  SSttaattuuttoo  

ppeerr  vveeddeerree  ccoommee  rriiuusscciirree  aa  ffiissssaarree  qquuaallcchhee  ““ppaalleettttoo””   iinn  ppiiùù..  LLee  qquuoottee  ssoonnoo  

ssttaattee  aacccceettttaattee  iinn  uunnaa  mmiissuurraa  mmiinniimmaa  nneellllee  ll iissttee,,  mmaa  cchhii  ccii  ggaarraannttiissccee  cchhee  

aallllaa  ffiinnee  llee  ddoonnnnee  ccii    ssiiaannoo  ddaavvvveerroo??  DDooppoo  oorree  ddii  ddiissccuussssiioonnee,,  ii  rriissuullttaattii  

ssoonnoo  ssttaattii  iinnffeerriioorrii  aallllaa  ppoossttaa  mmeessssaa  iinn  ccaammppoo..    

LLee  mmooddaalliittàà  ccoonn  ccuuii  ssttiiaammoo  aallll ''iinntteerrnnoo  ddeellllee  nnoossttrree  aassssoocciiaazziioonnii  ee  ddeeii  ppaarrttiittii   

ddiivveennttaannoo  uunnoo  ddeeii  mmooddii  ppeerr  ootttteenneerree  rriissuullttaattii..  PPrreennddeerree  llaa  ppaarroollaa  ccoonn  
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ccoommppeetteennzzaa,,  nnoonn  ssoolloo  ssuuii  tteemmii  ffeemmmmiinniill ii,,  mmaa  aanncchhee  ssuu  aallttrroo;;  ddaarrccii  uunn  

mmeettooddoo  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  eesssseerree  iinncciissiivvee  ee,,  ttaallvvoollttaa,,  ootttteenneerree  mmaaggggiioorrii  rriissuullttaattii,,  

mmaaggaarrii  aabbbbaannddoonnaannddoo  iill   bbuuoonn  sseennssoo;;  ssoonnoo  ccoossee  cchhee  ffaacccciiaammoo  ppooccoo  

vvoolleennttiieerrii..  GGeenneerraallmmeennttee  cceerrcchhiiaammoo  ddii  mmeeddiiaarree,,  ppeerròò  ddeevvoo  pprreennddeerree  aattttoo  

cchhee  ii  rriissuullttaattii  mmaaggggiioorrii,,  ddaa  ppaarrttee  mmiiaa,,  ssoonnoo  ssttaattii  ootttteennuuttii  qquuaannddoo  hhoo  

aabbbbaannddoonnaattoo  iill  bbuuoonn  sseennssoo  ee  hhoo  ppoossttoo  ccoonn  ffoorrzzaa  --  ccoonn  mmiinnaaccccee  qquuaassii  --  llaa  

qquueessttiioonnee  ee,,  qquuiinnddii,,  ggll ii  aallttrrii  ssii  ssoonnoo  ttrroovvaattii  ddii  ffrroonnttee    aa  uunnaa  pprreessaa  ddii  

ppoossiizziioonnee  aa  ccuuii,,  pprroobbaabbiillmmeennttee,,  nnoonn  eerraannoo  aabbiittuuaattii..  

PPooii,,  ccrreeddoo,,  ssii  ppoonnggaa  aanncchhee  uunn  uulltteerriioorree  pprroobblleemmaa..  

NNoonn  ddoobbbbiiaammoo  ppeerrmmeetttteerree  cchhee  ccii  ssiiaannoo  ddoonnnnee  eesscclluussee,,  oo  cchhee  ssii   

aauuttooeesscclluuddaannoo,,  ddaaii  rraaggiioonnaammeennttii  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa  iinn  sseennssoo  ggeenneerraallee..  SSppeessssoo  ssii  

aaffffeerrmmaa  cchhee  ttrraa  ddoonnnnee  nnoonn  ssii  ppaarrllaa  ddii  ppoolliittiiccaa,,  cchhee  ccii  ssiiaa  uunn  rriiffiiuuttoo  aa  

ppaarrllaarrnnee,,  eedd  èè  vveerroo  cchhee  ttaallvvoollttaa  llee  ddoonnnnee  sseemmbbrraa  vviivvaannoo  llaa  ppoolliittiiccaa  ccoommee  

uunnaa  ccoossaa  lloonnttaannaa,,  cchhee  nnoonn  llee  rriigguuaarrddaa..  

IIoo  ccrreeddoo,,  dduunnqquuee,,  cchhee  aaccccaannttoo  aa  ddiissccuussssiioonnii  ddii  ggrraannddee  iiddeeaalliittàà  ccoommee  qquueellllee  

iinnttrraapprreessee  iinn  qquueessttaa  sseeddee,,  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  llee  iissttiittuuzziioonnii,,  llee  rreeggoollee,,  ggllii   

iinntteerrvveennttii  ggeenneerraall ii,,  vvii  ssiiaa  ddaa  ffaarree  aanncchhee  uunn  llaavvoorroo  mmoollttoo  ccaappiillllaarree  ppeerr  

eevviittaarree  cchhee  ppooii  llee  ddoonnnnee  nnoonn  ssiiaannoo  iinn  ggrraaddoo  --  ppeerrcchhéé  hhaannnnoo  rriiffiiuuttaattoo,,  

mmaaggaarrii,,  ddii  aapppprrooffoonnddiirree  llee  qquueessttiioonnii,,  oo  nnoonn  hhaannnnoo  aavvuuttoo  ooccccaassiioonnee  ddii  ffaarrlloo  --  

ddii  ddeecciiddeerree  ccoonn  ccooggnniizziioonnee  ddii  ccaauussaa  rriissppeettttoo  aall llee  vvaarriiee  qquueessttiioonnii  ppoolliittiicchhee..  

NNoonn  ppuuòò  eesssseerree  cchhee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  rriissppeettttoo  aalllloo  ssttaattoo  ssoocciiaallee  ttuuttttoo  ssii  rriidduuccaa  

aallllaa  ddoommaannddaa::  qquuaannddoo  ppoottrròò  aannddaarree  iinn  ppeennssiioonnee??  LLoo  ssttaattoo  ssoocciiaallee  èè  bbeenn  

aallttrraa  ccoossaa..  DDeevvoonnoo  qquuiinnddii  eesssseerree  tteennuuttii  iinn  ddeebbiittoo  ccoonnttoo  ttuuttttii  ii  lliivveellllii  ddii  

iinntteerrvveennttoo  ddii  ccuuii  cc''èè  bbiissooggnnoo..  

AAllttrroo  ppaassssaaggggiioo  èè  ffaarr  ssìì  cchhee  llee  ddoonnnnee  aattttiivvee  nneell  vvoolloonnttaarriiaattoo  iimmppaarriinnoo  aa  

ccoonnssiiddeerraarree  aanncchhee  qquueessttoo  ccoommee  ““ppoolliittiiccaa””   ee  nnoonn  ssoolloo  ccoommee  uunnaa  ffoonnttee  ddii   

aappppaaggaammeennttoo  ppeerrssoonnaallee..  AAnncchhee  uunnaa  rriiuunniioonnee  ddeellll ''aassssoocciiaazziioonnee  ddii  

vvoolloonnttaarriiaattoo  iinn  uunn  ppiiccccoolloo  ccoommuunnee  ppuuòò  ddiivveennttaarree  ooccccaassiioonnee  ddii  ccrreesscciittaa  ppeerr  

ttuuttttee  llee  ddoonnnnee,,  ssee  nnooii  rriiuusscciiaammoo  aa  ppoorrttaarrvvii  mmeessssaaggggii  ddii  aallttrroo  ttiippoo..  

IIoo  ccrreeddoo,,  iinnoollttrree,,  cchhee  ccii  ssiiaa  bbiissooggnnoo,,  uunn  bbiissooggnnoo  ffoorrttee  ee  uurrggeennttee,,  ddii  ddaarree  

vviissiibbii lliittàà  aall  ffaattttoo  cchhee  cc''èè  llaa  ppoossssiibbii lliittàà  ddii  ffaarree  ppoollii ttiiccaa  iinn  mmooddoo  ddiivveerrssoo::  nnoonn  

ssoolloo  ccoonn  ppaarroollee  ddiivveerrssee,,  mmaa  aanncchhee  ccoonn  mmooddaalliittàà  ddii  llaavvoorroo,,  ccoonn  uunn  

aapppprroocccciioo  ddiivveerrssoo..  SSii  ppoottrreebbbbee  ppeennssaarree  aa  ddeeii  mmiissuurraattoorrii  ppeerr  rriiuusscciirree  aa  

ccoonnffrroonnttaarree,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  llee  sscceellttee  ddii  uunn  aasssseessssoorree  aallllee  ppoolliittiicchhee  ssoocciiaall ii,,  aa  
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sseeccoonnddaa  cchhee  ssiiaa  uunn  uuoommoo  oo  uunnaa  ddoonnnnaa,,  ppeerrcchhéé  ssiiccuurraammeennttee  ii ll  lloorroo  

aapppprroocccciioo  aaii  pprroobblleemmii  èè  ddiivveerrssoo..  DDoobbbbiiaammoo  rreennddeerree  vviissiibbiillii   qquueessttee  

mmooddaalliittàà  ddiivveerrssee,,  qquueessttoo  mmooddoo  ddiivveerrssoo  ddii  ffaarree  ppoollii ttiiccaa..  EE’’   qquuaannttoo  vviieennee  

rriicchhiieessttoo,,  iinn  ffoonnddoo,,  aanncchhee  aaii  nnoossttrrii  ppoolliittiiccii  ee  aa  qquueessttoo  PPaaeessee,,  ssoolloo  cchhee,,  

pprroobbaabbiillmmeennttee,,  mmeennttrree  ii  mmaasscchhii  nnoonn  ssii  iinntteerrrrooggaannoo  nneeppppuurree  ssuull  pprroobblleemmaa,,  

nnooii  ddoonnnnee  nnoonn  ccii  ssiiaammoo  mmaaii  iimmppeeggnnaattee,,  ffiinnoo  iinn  ffoonnddoo,,  iinn  rruuoollii  ffoorrttii  ee,,  

qquuiinnddii,,  nnoonn  aabbbbiiaammoo  vviissiibbii lliittàà  ddaa  qquueessttoo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa..  

DDiivveennttaa  iimmppoorrttaannttee,,  aa  mmiioo  aavvvviissoo,,  cchhee  llee  ddoonnnnee  cchhee  ssoonnoo  ggiiàà  nneellllee  

iissttiittuuzziioonnii  llaavvoorriinnoo,,  ccrreeiinnoo  rreettee  nnoonn  ssoolloo  ssuuii  ccoonntteennuuttii,,  mmaa  aanncchhee  ddiiaannoo  

vviissiibbii lliittàà  aa  qquueessttaa  ddiivveerrssaa  ppoossssiibbiillii ttàà  ..  DDiivveennttaa  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  dduuee  mmoottiivvii::  

ddaa  uunn  llaattoo,,  ppeerrcchhéé  iinncceennttiivvaa  aallttrree  ddoonnnnee  aadd  eennttrraarree  iinn  ppoolliittiiccaa;;  ddaallll ’’ aallttrroo  

llaattoo,,  ppeerrcchhéé  ppuuòò  pprrooppoorrrree  mmooddaalliittàà  ddiivveerrssee  dd’’ aazziioonnee,,  ttrraassppaarreennzzaa  nneeii  lluuoogghhii  

ddeecciissiioonnaallii,,  ccooeerreennzzaa  rriissppeettttoo  aall llee  ddeecciissiioonnii..  

LL''uulltteerriioorree  ppaassssaaggggiioo  ssuu  ccuuii  llaavvoorraarree  èè  iinntteerrrrooggaarrccii  ssuull  ppeerrcchhéé,,  nnoonn  ssoolloo  

rriissppeettttoo  aa  tteemmaattiicchhee  cchhee  sseennttiiaammoo  ppiiùù  nnoossttrree,,  mmaa  aanncchhee  aall llaa  vviissiioonnee  

ggeenneerraallee  ddii  ttuuttttii  ii  tteemmii  ccoonn  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddii  ddoonnnnee,,  nnoonn  rriiuusscciiaammoo  aa  

mmeetttteerree  iinn  ccaammppoo  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee  mmiissttaa..  DDoobbbbiiaammoo  ttrroovvaarree    lluuoogghhii    sseerreennii     

ppeerrcchhéé  ii ll  ccoonnffrroonnttoo  ccii  ssiiaa,,  aallttrriimmeennttii  ssii  rriisscchhiiaannoo  ddiissccuussssiioonnii  sseeppaarraattee  ee  

ccoonnffllii ttttuuaallii  qquuaannddoo  ccii  ssii  iinnccoonnttrraa..  AAnncchhee  qquueessttoo  èè  uunnoo  ddeeii  pprroobblleemmii  ssuu  ccuuii    

llaavvoorraarree,,  ppeerr  ttrroovvaarree  mmooddoo  ddii  aattttiivvaarree  ddiissccuussssiioonnii,,  cchhee  ppeerrmmeettttaannoo  nnuuoovvee  

aalllleeaannzzee  ee  uunnaa  ttrraassvveerrssaalliittàà  ddii  ggeenneerree,,  oollttrree  cchhee  ddii  ppaarrttiittoo,,  oo  ddii  aassssoocciiaazziioonnee,,  

oo  aallttrroo..  

CCrreeddoo  cchhee  ll ''iinniizziiaattiivvaa  ooddiieerrnnaa  ddeell  FFiilloo  ddii  AArriiaannnnaa  ddoovvrreebbbbee  ddiivveennttaarree  iill   

rriillaanncciioo  ppeerr  llaa  sseeccoonnddaa  ppaarrttee  ddii  qquueessttaa  eessppeerriieennzzaa,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeeii  

bbiissooggnnii  eemmeerrssii  ee  ddeellllee  oosssseerrvvaazziioonnii  ffaattttee..  

  

  


