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LLuuiissaa  ZZaannootteellllii  

CCoonnssiiggll iieerraa  ccoommuunnaallee  ddii  RRoovveerreettoo,,  lliissttaa  ““ CCaarraa  cciittttàà””   

  

MMii  èè  ssttaattoo  cchhiieessttoo  ddii  ppoorrttaarree  llaa  nnoossttrraa  eessppeerriieennzzaa  ddii  uunnaa  lliissttaa  ddii  ssoollee  ddoonnnnee,,  

ppeerròò  ddeevvoo  ddiirree  cchhee  èè  ll iimmiittaattaa  ee  llooccaallee  ee  nnoonn  ssoo  ssee  cciiòò  cchhee  vvii  ddiirròò  vvii  ssaarràà  

ggrraaddiittoo..  EEvveennttuuaallmmeennttee  mmii  iinntteerrrroommppeettee  ee  mmii  ffaarreettee  ddeellllee  ddoommaannddee..  

MMii  èè  ppiiaacciiuuttoo  mmoollttoo  ll ''uullttiimmoo  iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa  rreellaattrriiccee  cchhee  ppaarrllaa  ddii  uunnaa  

ffoorrzzaattuurraa  ccuullttuurraallee..  QQuueelllloo  cchhee    vvii  vvoogglliioo  pprrooppoorrrree  èè  pprroopprriioo  uunnaa  ffoorrzzaattuurraa  

ccuullttuurraallee,,  mmoollttoo  llooccaallee,,  ll iimmiittaattaa,,  cchhee  ppeerròò  hhaa  aavvuuttoo  uunnaa  rriissoonnaannzzaa  aa  lliivveelllloo  

nnaazziioonnaallee::  ssii  ttrraattttaa  ddeell  tteennttaattiivvoo  ddii  aaggggrreeggaazziioonnee  ddii  3377  ddoonnnnee  ee  vvii  hhoo  ppoorrttaattoo  

iill  ccaarrtteelllloo  cchhee  èè  ssttaattoo  iill   mmaanniiffeessttoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  ccaammppaaggnnaa  eelleettttoorraallee;;  qquueessttaa  

lliissttaa  èè  nnaattaa  aa  RRoovveerreettoo  aall llee  uullttiimmee  eelleezziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  ddeell  22  ggiiuuggnnoo  

11999966..  

QQuueellllaa  lliissttaa  vvoolleevvaa  eesssseerree  ddaavvvveerroo  uunnaa  pprroovvooccaazziioonnee::  iinn  vvaarriiee  ooccccaassiioonnii  

vveenniivvaannoo  aa  ggaallllaa  vvaarriiee  pprrooppoossttee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  ttrraa  ccuuii  qquueellllee  ddeellllee  qquuoottee,,  

iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquueellllee  ddeell  4400%%,,  ppooii  aannnnuullllaattee  ddaallllaa  CCoorrttee  CCoossttiittuuzziioonnaallee  ee  

qquueessttoo  ccii  hhaa  ddaattoo  llaa  ppoossssiibbii lliittàà  ddii  ffaarr  nnaasscceerree  llaa  nnoossttrraa  lliissttaa..  

PPeerr  qquueessttee  eelleezziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  èè  cchhiiaarroo  cchhee  nnoonn  ssiiaammoo  ppaarrttiittee  ddaall  nnuullllaa::  

cc''eerraannoo  iinn  cciittttàà  mmoovviimmeennttii  ffeemmmmiinniillii  ccoonn  ppeerrccoorrssii  ddiivveerrssii..  PPoossssiiaammoo  

rriiccoorrddaarree  ll ''AAssssoocciiaazziioonnee  AAddeelliinnaa  CCrriimmeellllaa,,  uunn  ggrruuppppoo  ccuullttuurraallee  iinnaauugguurraattoo  

ddaa  LLuuiissaa  MMuurraarroo,,  cchhee  hhaa  llaavvoorraattoo  mmoollttoo  bbeennee  iinn  cciittttàà  ppeerr  uunn  ddeecceennnniioo..  

CC''eerraannoo  aanncchhee  ii  ggrruuppppii  ccuullttuurraallii  ""LLee  TTrraaccccee"",,  iill  ""MMoovviimmeennttoo  DDoonnnnee  ppeerr  llaa  

PPaaccee"",,  uunn  ggrruuppppoo  ddii  ddoonnnnee  cchhee  iinn  qquueessttii  aannnnii  ssii  èè  mmoossssoo  ssuuii  pprroobblleemmii  ppeerr  

ll ''aauuttoossvviilluuppppoo  ee  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  iinntteerrnnaazziioonnaallee..  

LL''aasssseemmbblleeaa  mmoonnddiiaallee  ddeellllee  ddoonnnnee  tteennuuttaassii  aa  PPeecchhiinnoo  nneell  11999955  èè  ssttaattoo  

qquuaallccoossaa  ddii  ggrraannddee  ccoommee  mmoovviimmeennttoo;;  hhaa  aavvuuttoo  uunn  ssiiggnniiffiiccaattoo  pprrooffoonnddoo  

ppeerrcchhéé  èè  aarrrriivvaattaa  iinn  uunn  mmoommeennttoo  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  sseennssiibbii lliittàà  ee  

qquueellll ''eemmppoowweerrmmeenntt  hhaa  sseeggnnaattoo  ee  nnoonn  ppooccoo..  

IIoo  eerroo  pprreesseennttee  aa  PPeecchhiinnoo  aallllee  aasssseemmbblleeee  ddeellll ''OO..NN..GG..  ((OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  NNoonn  

GGoovveerrnnaattiivvee))  ee  ccoonn  llee  aallttrree    ssiiaammoo  rriittoorrnnaattee  eennttuussiiaassttee  ddii  qquueell  ffaammoossoo  

eesssseerrccii,,  qquueellll ''eemmppoowweerrmmeenntt  aall  ffeemmmmiinniillee  nneeii  ppoossttii  cchhee  ccoonnttaannoo,,  ddoovvee  ssii  

pprreennddoonnoo  ddeecciissiioonnii  eeccoonnoommiicchhee  ee  ppoolliittiicchhee,,  nnoonn  ssoolloo  nneeii  ccoommiittaattii  ddii  

ggeessttiioonnee..  

DDooppoo  PPeecchhiinnoo,,  aa  RRoovveerreettoo  èè  nnaattoo  uunn  bbeell  ggrruuppppoo  ee  ccii  ssiiaammoo  rriittrroovvaattee  ppeerr  
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ttuuttttoo  ll ''aarrccoo  ddeellll ''aannnnoo  ooggnnii  lluunneeddìì,,  ddeeffiinneennddoollii  ii   lluunneeddìì  ddeellllee  ddoonnnnee..  

PPeerr  ccoonnddiivviiddeerree  ll ''eessppeerriieennzzaa  ddii  PPeecchhiinnoo,,  aabbbbiiaammoo  pprreessoo  ccoonnttaattttoo  eedd  iinnvviittaattoo  

aa  TTrreennttoo  ee  RRoovveerreettoo  ddoonnnnee  iittaalliiaannee,,  mmaa  nnoonn  ssoolloo,,  aanncchhee  ddeellll ''eexx  JJuuggoossllaavviiaa,,  

iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  ""DDoonnnnee  iinn  NNeerroo""  ddii  BBeellggrraaddoo,,  llee  ddoonnnnee  aaffrriiccaannee,,  

ddeellll ''AAllggeerriiaa  eecccc..  

QQuueessttoo  ccaammmmiinnoo  ccii  hhaa  mmaattuurraattoo  llaa  ccoosscciieennzzaa  cchhee  aanncchhee  ll ''eesssseerrccii  nneellllee  

iissttiittuuzziioonnii  ppootteevvaa  eesssseerree  uunn  mmooddoo  ddii  aaffffeerrmmaarree  ll ''eemmppoowweerrmmeenntt  ffeemmmmiinniillee..  

UUnnaa  sseerriiee  ddii  cciirrccoossttaannzzee  dduunnqquuee  hhaa  ffaattttoo  eessppllooddeerree  iill   ddeessiiddeerriioo  ddii  eesssseerrccii;;  èè  

ssttaattaa  qquueessttaa  ll ''eenneerrggiiaa  cchhee  hhaa  ddaattoo  vviittaa  aa  qquueessttaa  ssiinnggoollaarree  eessppeerriieennzzaa,,  llaa  

pprriimmaa  iinn  IIttaalliiaa..  CCeerrcchheerròò  ssoolloo  ddii  ddiirree  aallccuunnii  ppuunnttii..  

AAllccuunnee  ddii  nnooii  aavveevvaannoo  mmoollttoo  ssooffffeerrttoo  llee  ccaannddiiddaattuurree  ddeellll ''UUlliivvoo  ppeerr  llee  

eelleezziioonnii  ppoolliittiicchhee  ddeell  ''9955  cchhee  eerraannoo  ppaassssaattee  ddaa  uunn  aannnnoo::  iinn  ttuuttttoo  ii ll  TTrreennttiinnoo  

nnoonn  hhaannnnoo  ccaannddiiddaattoo  nneeppppuurree  uunnaa  ddoonnnnaa,,  oo  mmeegglliioo  uunnaa  ssoollaa,,  iinn  uunn  ccoolllleeggiioo  

ddoovvee  ssii  ssaappeevvaa  cchhee  nnoonn  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  eelleettttaa..  

LLee  ccaannddiiddaattuurree  nneellllee  cciirrccoossccrriizziioonnii,,  iinnvveeccee,,  rriipprrooppoonneevvaannoo  ppeerr  lloo  ppiiùù  

uuoommiinnii  rriitteennuuttii  ssiiccuurrii..  NNeessssuunnaa  ddii  nnooii  èè  ssttaattaa  iinntteerrppeellllaattaa  ppeerr  ddeeffiinniirree,,  ppeerr  

eesseemmppiioo,,  llee  ccaannddiiddaattuurree  oo  ppeerr  eesspprriimmeerree  nnoommii  oo  ggrraaddiimmeennttii  aaii  ttaavvoollii   

ddeellll ''UUlliivvoo  ppeerr  ii ll  ggeenneerree  ee  ppeerr  ii  mmoovviimmeennttii  ffeemmmmiinniillii ..  

EEppppuurree  ffiinn  ddaaggllii  aannnnii  ''7700  aabbbbiiaammoo  lleevvaattoo  llaa  nnoossttrraa  vvooccee,,  ssiiaammoo  ssttaattee  vviissiibbiillii   

ssuuii  tteemmii  ddeell  ddiivvoorrzziioo,,  ddeellll ''aabboorrttoo,,  ddeeii  ccoonnssuullttoorrii,,  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ee  

ccoossìì  vviiaa;;  aallccuunnee  ddii  nnooii  eerraannoo  ssttaattee  eelleettttee  nneeii  CCoonnssiiggllii  CCoommuunnaallii  oo  

CCiirrccoossccrriizziioonnaallii,,  nneellllee  aasssseemmbblleeee  ccoommpprreennssoorriiaallii ,,  aassssiieemmee  aabbbbiiaammoo  

mmaattuurraattoo  aanncchhee  ppaassssiioonnee  ppeerr  llaa  ppoollii ttiiccaa..  

NNeell  sseetttteemmbbrree  11999955  iill  ggrruuppppoo  cchhee  ssii  eerraa  rriittrroovvaattoo  ppeerr  ii  vvaarrii  sseemmiinnaarrii  ddooppoo  iill   

FFoorruumm  ddii  PPeecchhiinnoo,,  ccoommee  ddiicceevvoo  pprriimmaa,,  hhaa  mmaattuurraattoo  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ssuullllaa  

ffaattttiibbii lliittàà  ddii  uunnaa  ll iissttaa  ddii  ssoollee  ddoonnnnee..  LLaa  ppaarroollaa  dd''oorrddiinnee  eerraa::  ""ppeerr  llee  

CCoommuunnaallii  ffaacccciiaammoo  uunnaa  lliissttaa  nnoossttrraa""..  EE  ssiiccccoommee  aa  RRoovveerreettoo  eessiissttoonnoo  

mmoovviimmeennttii  ffeemmmmiinniill ii  ccoonn  lluunnggaa  ttrraaddiizziioonnee,,  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  iill  ttaamm  ttaamm::  

""ffaacccciiaammoo  uunnaa  lliissttaa  ddii  ssoollee  ddoonnnnee??""..  

LLee  pprriimmee  iinntteerrvveennuuttee  eerraannoo  qquuaassii  ttuuttttee  ddoonnnnee  ccoonn  eessppeerriieennzzaa  ddii  ggrruuppppii,,  mmaa  

qquuaassii  ssuubbiittoo  ii ll  ttaamm  ttaamm  ssii  èè  aallllaarrggaattoo  aa  ddoonnnnee  cchhee  nnoonn  ssii  eerraannoo  mmaaii  

aaffffaacccciiaattee  ssuullllaa  sscceennaa  ppoolliittiiccaa  aanncchhee  ppeerrcchhéé  bbiissooggnnaavvaa  ffaarree  llaa  ttrraaffiillaa  ddeeii  

ppaarrttiittii ..  AAbbbbiiaammoo  ccoossìì  ffaattttoo  uunnaa  lliissttaa  ddii  3377  ccaannddiiddaattee  ee  aabbbbiiaammoo  aavvuuttoo  uunnaa  

lliissttaa  ddii  ssoosstteeggnnoo  ddii  aallttrreettttaannttee  ddoonnnnee,,  vvoollttii  nnuuoovvii,,  cchhee  nnoonn  ssaarreebbbbeerroo  mmaaii  
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ppaassssaattee  ddaallllee  sseeddii  ddeeii  ppaarrttiittii..  

EE''  ssttaattoo  mmoollttoo  llaabboorriioossoo  iinnddiivviidduuaarree  ffrraa  qquueessttee  ddoonnnnee,,  ppeerrcchhéé  ttuuttttee  sscchhiivvee  ee  

ttiimmoorroossee  nneellll ''eesssseerree  iinn  pprriimmaa  ffiillaa,,  cchhii  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  eesssseerree  llaa  ccaannddiiddaattaa  

ssiinnddaaccaa..  

SSii  èè  ooffffeerrttaa  DDoonnaattaa  LLoossss,,  uunn''iinnsseeggnnaannttee  mmoollttoo  aabbiillee  ee  rriicceettttiivvaa,,  cchhee  ssii  èè  

ddiicchhiiaarraattaa  ddiissppoonniibbiillee  aa  rraapppprreesseennttaarrccii,,  ssoobbbbaarrccaannddoossii  llee  ffaattiicchhee  ee  ii  ddiissaaggii  ddii  

uunnaa  ccaammppaaggnnaa  eelleettttoorraallee  ee  ccoonn  llaa  vvoogglliiaa  ddii  ttrraassffoorrmmaarree  qquueessttaa  eessppeerriieennzzaa  iinn  

uunn  mmooddoo  ddiivveerrssoo  ddii  eesssseerrccii  iinn  ppoollii ttiiccaa..  

EE''  ssttaattaa  uunn''iimmpprreessaa  mmoollttoo  ffaattiiccoossaa  ppeerrcchhéé  aabbbbiiaammoo  ppaassssaattoo  ttuuttttee  llee  ffaassii   

mmeennzziioonnaattee  ddaa  GGaannddhhii::  pprriimmaa  qquueellllaa  ddeellllaa  ddeerriissiioonnee  ee  ppooii,,  qquuaannddoo  hhaannnnoo  

vviissttoo  cchhee  ffaacceevvaammoo  ssuull  sseerriioo,,  qquueellllaa  ddeellllaa  ppaauurraa..  AAbbbbiiaammoo  ootttteennuuttoo,,  ccoonn  

ll ''aappppaarreennttaammeennttoo  ccoonn  iill   ssiinnddaaccoo  ddii  cceennttrroossiinniissttrraa,,  dduuee  ccoonnssiigglliieerree  ee  

ll ''aasssseessssoorraattoo  aallll ''iissttrruuzziioonnee;;  llaa  ccaannddiiddaattaa  ssiinnddaaccaa  hhaa  ffaattttoo  ppooii  ll ''aasssseessssoorraa  

aallll ''iissttrruuzziioonnee  eedd  aallll ''eedduuccaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee..  

VVoorrrreeii  ddiirrvvii  cchhii  eerraannoo  llee  ddoonnnnee  cchhee  hhaannnnoo  ddeecciissoo  ddii  ccaannddiiddaarree  nneellllaa  lliissttaa  ccooll  

ssiimmbboolloo  ddeellllaa  ffaacccciiaattaa  ddeell  ppaallaazzzzoo  ccoommuunnaallee  ddiippiinnttaa  ddii  rroossaa  ee  ccoonn  llaa  ssccrriittttaa  

CCaarraa  CCiittttàà::  llaa  ppiiùù  vveecccchhiiaa,,  cchhee  ffoorrssee  ccoonnoosscceettee,,  pprreesseennttee  iinn  dduuee  lleeggiissllaattuurree  

pprriimmaa  nneell  nnoossttrroo  CCoommuunnee,,  èè  uunnaa  ssccrriittttrriiccee,,  ssii  cchhiiaammaa  NNiivveess  FFeeddrriiggoottttii,,  7711  

aannnnii..  LLee  ppiiùù  ggiioovvaannii  ssoonnoo  dduuee  ggeemmeellllee  cchhee  ffrreeqquueennttaannoo  ll ''UUnniivveerrssiittàà  aa  

VVeerroonnaa;;  ffrraa  qquueellllaa  ee  qquueessttee,,    iinn  mmeezzzzoo  ccii  ssoonnoo  ddoonnnnee  ddiivveerrssee  ppeerr  

pprrooffeessssiioonnee,,  ccrreeddoo,,  rreell iiggiioonnee  eedd  eettàà..  FFaacceevvaa  ppaarrttee  ddeellllaa  nnoossttrraa  ll iissttaa  aanncchhee  

uunnaa  pprreeddiiccaattrriiccee  ddeellllaa  CChhiieessaa  VVaallddeessee..  

LLaa  nnoossttrraa  mmaaddrriinnaa  --  ee  qquuii  ccii  vvoorrrreebbbbee  uunn  aappppllaauussoo,,  vviissttoo  cchhee  èè  pprreesseennttee  --  èè  

LLiiddiiaa  MMeennaappaaccee;;  ssee  ccii  ssiiaammoo  èè  pprroopprriioo  ggrraazziiee  aall  ssuuoo  ssoosstteeggnnoo..  

AAbbbbiiaammoo  pprreesseennttaattoo  aall  ppuubbbblliiccoo  llaa  nnoossttrraa  lliissttaa  --  ee  LLiiddiiaa  nnee  ppuuòò  ddaarree  

ccoonnffeerrmmaa  --  ccoonn  uunnaa  ssoonnaattaa  ddii  BBaacchh  ddaa  ppaarrttee  ddii  uunnaa  ddoonnnnaa  cchhee  ssuuoonnaavvaa  llaa  

vviioollaa  iinn  jjeeaannss  ee  mmaagglliieettttaa;;  ccii  ssiiaammoo  pprreesseennttaattee  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  ppeerr  

ssiiggnniiffiiccaarree  uunnaa  ffoorrmmaa  mmoollttoo  sseemmpplliiccee,,  nnoonn  vviioolleennttaa,,  lloonnttaannaa  ddaallllee  llooggiicchhee  

ddeeii  ccoommiizzii  ddii  ppaarrttiittoo..  PPooii  LLiiddiiaa  ccii  hhaa  ffaattttoo  ddaa  ggrraannddee  rriicchhiiaammoo  ddii  aatttteennzziioonnee  

ee  ddii  ddiiffeessaa..  

QQuuaallcchhee  pprroobblleemmaa  èè  ssoorrttoo  aall  mmoommeennttoo  ddii  pprreennddeerree  llaa  ddeecciissiioonnee  ddii   

aappppaarreennttaarrccii  ppeerrcchhéé  aappppuunnttoo,,  ssuuii  dduuee  sscchhiieerraammeennttii  nnooii  eerraavvaammoo  ppaarrttiittee  

ddiicchhiiaarraannddoo  llaa  nnoossttrraa  ttoottaallee  aauuttoonnoommiiaa..  PPooii  ccii  ssiiaammoo  ttrroovvaattee  aall  mmoommeennttoo  

ddeell  bbaalllloottttaaggggiioo  ee  ii  nnoossttrrii  vvoottii  ppootteevvaannoo  eesssseerree  ddeecciissiivvii..  VVeenniivvaammoo  ddaa  uunn  
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aannnnoo  ddii  mmaallggoovveerrnnoo  ddii  uunnaa  ggiiuunnttaa  ddii  ddeessttrraa  ee  nnoonn  ppootteevvaammoo  ppeerrmmeetttteerrccii  ddii  

nnoonn  ddeecciiddeerree  ll ''aappppaarreennttaammeennttoo  ccoonn  ii ll  cceennttrroossiinniissttrraa,,  mmaa  qquueessttoo  ccii  hhaa  mmoollttoo  

llaacceerraattee..  SSii  ttrraattttaavvaa  ddii  mmaanntteenneerree  llaa  nnoossttrraa  aauuttoonnoommiiaa  oo  vveennddeerrccii  --  ccoommee  

ddiicceevvaa  qquuaallccuunnaa  --  vveennddeerree  ii  nnoossttrrii  ssaappeerrii,,  ii  nnoossttrrii  iiddeeaallii,,  llee  nnoossttrree  iiddeeoollooggiiee,,  

uunn  ddiivveerrssoo  mmooddoo  ddii  ppoorrccii  aallllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa..  

CCoommuunnqquuee  aabbbbiiaammoo  ddeecciissoo  ddii  aappppaarreennttaarrccii  ccoonn  iill  ssiinnddaaccoo  ddii  cceennttrroossiinniissttrraa  

ssoottttoossccrriivveennddoo  iill  ssuuoo  pprrooggrraammmmaa,,  rriisseerrvvaannddooccii  llaa  ll iibbeerrttàà  ddii  vvoottoo  ssuu  

qquueessttiioonnii  ggrroossssee  ddeellllaa  cciittttàà..  

NNoonn  ssoo  ssee  qquueessttaa  eessppeerriieennzzaa  ppuuòò  eesssseerree  ttrraassppoorrttaabbiillee  ee  ooggnnuunnaa  ddoovvrràà  

ddeecciiddeerree  ssee  ccoonnvviieennee  oo  mmeennoo,,  ccoommuunnqquuee  uunn  ppeerrccoorrssoo  èè  ssttaattoo  ffaattttoo,,  uunn  sseemmee  

èè  ssttaattoo  ggeettttaattoo..  

SSiiaammoo  ssttaattee  eelleettttee  iioo  ee  RRiittaa  FFaarriinneellllii ,,  cchhee  ppeennssoo  aanncchhee  ccoonnoosscceettee,,  

uunn''aavvvvooccaattaa  cchhee  ssii  èè  sseemmpprree  ooccccuuppaattaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  ddiirriittttoo  ddii  ffaammiigglliiaa  ee  

ssiiaammoo  iinn  CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee..  LLaa  ll iissttaa  hhaa  ssppeessoo  iinn  qquueessttii  mmeessii  ttuuttttee  llee  ssuuee  

eenneerrggiiee,,  ffiinnoorraa,,  ppeerr  ppoorrttaarree  aavvaannttii  qquueell  ppeennssiieerroo  ee  qquueeii  ssaappeerrii  ddeellllee  ddoonnnnee  

nneellll ''iissttiittuuzziioonnee  ee  nneelllloo  sscchhiieerraammeennttoo  ddii  mmaaggggiioorraannzzaa,,  mmaa  aanncchhee  ccoonn  ii  

cciittttaaddiinnii  ee  llee  cciittttaaddiinnee;;  ssttaa  oorraa  llaavvoorraannddoo  ppeerr  uunn  ggiioorrnnaalliinnoo  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo,,  

cchhee  ccii  aauugguurriiaammoo  aabbbbiiaa  vviittaa  lluunnggaa  ::  cchhii  lloo  vvoolleessssee  ppoottrreebbbbee  rriicchhiieeddeerrlloo  aa  

MMaaddddaalleennaa  SSppaaggnnoollllii   ddii  IIsseerraa  ((TTNN))..  

IInn  CCoonnssiigglliioo  aabbbbiiaammoo  vvoottaattoo  ssuullllee  ggrroossssee  pprroobblleemmaattiicchhee  qquuaassii  sseemmpprree  

aauuttoonnoommaammeennttee,,  ppeerròò  ccoonn  ttaannttii  rriicchhiiaammii  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  cchhee  ccii  vvoolleevvaa  

iinnqquuaaddrraattee  ee  uubbbbiiddiieennttii  aallllaa  ssqquuaaddrraa..  

EEccccoo  aabbbbiiaammoo  vvoolluuttoo  mmaanntteenneerree  uunn  mmiinniimmoo  ddii  aauuttoonnoommiiaa,,  mmaa  vvii  aassssiiccuurroo  

cchhee  èè  mmoollttoo  ddiiffffiicciillee..  NNeell  pprrooggrraammmmaa  uunn  ppoossttoo  ssppeecciiaallee  èè  ssttaattoo  ddeeddiiccaattoo  

aallll ''AAsssseessssoorraattoo  aallllaa  DDiiggnniittàà::  qquueessttoo  eerraa  qquueelllloo  cchhee  nnooii  aavveevvaammoo  pprrooppoossttoo  ee  

cchhee  ccii  hhaa  ccaarraatttteerriizzzzaattee,,  nnoonncchhéé  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  rreennddeerree  cciirrccoollaarrii  ii  ssaappeerrii  ee  

llee  eessppeerriieennzzee  ddeeii  vvaarrii  sseettttoorrii  ddeellll ''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee..  LL''iiddeeaa  ffoorrttee  èè  

ssttaattaa  ddii  rriippaarrttiirree  ddaallllaa  cciittttàà  rriiccoossttrruueennddoo  iill   sseennssoo  ddii  eesssseerree  ddeeii  cciittttaaddiinnii  iinn  

rraappppoorrttoo  aall llee  iissttiittuuzziioonnii  eedd  aall  ppootteerree  ppoolliittiiccoo..  

LLaa  ll iissttaa  nnoonn  èè  nnaattaa  ppeerr  ccaassoo,,  mmaa  ffaa  uunn  ffoorrttee  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddii  

PPeecchhiinnoo,,  ccoonnssiiddeerraannddoollaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  aarrrriivvoo  ee  ddii  ppaarrtteennzzaa,,  ddoovvee  llee  ddoonnnnee  

ssoonnoo  ssttaattee  rriiccoonnoosscciiuuttee  ssooggggeettttoo  ppoollii ttiiccoo  ccoonn  ddiirriittttoo  ddii  ppaarroollaa,,  sseeccoonnddoo  

mmooddaalliittàà  ee  pprroossppeettttiivvee  pprroopprriiee..  UUnn  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa,,  ppeerr  iimmppeeggnnaarrssii  aa  

rriimmeetttteerree  iinn  ddiissccuussssiioonnee  llee  rreeggoollee  ddeell  ggiiooccoo  ppoollii ttiiccoo,,  ddeell  ppootteerree  ddeecciissiioonnaallee  
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ee  ppeerr  ddeeffiinniirree  ttuuttttii  ii  ddiirriittttii  uummaannii  rriiccoonnffeerrmmaattii  aa  dduuee  aannnnii  ddaallllaa  CCoonnffeerreennzzaa  

ddii  VViieennnnaa::  ""II  ddiirriittttii   ddeellllee  ddoonnnnee  ssoonnoo  ii  ddiirriittttii  uummaannii""..  

""AAtttteennzziioonnee"",,  ""aassccoollttoo"",,  ""ccuurraa""  ssoonnoo  tteerrmmiinnii  cchhee  rriiccoorrrroonnoo  sseemmpprree  nneell  

nnoossttrroo  pprrooggrraammmmaa;;  uunnaa  cciittttàà  aaccccoogglliieennttee,,  cciivviillee,,  ssoolliiddaallee,,  èè  qquuaannttoo  llee  

ccaannddiiddaattee  hhaannnnoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  pprreeffiiggggeerrssii  pprrooppoonneennddoo,,  ffrraa  iill   rreessttoo,,  llaa  

ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  AAsssseessssoorraattoo  aallllaa  DDiiggnniittàà;;  qquueessttoo  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  uunn  ppoo''  

ccoorroonnaarree  qquueellllee  cchhee  eerraannoo  llee  nnoossttrree  ppoollii ttiicchhee  aallll ''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  cciittttàà  ddii  

RRoovveerreettoo..  DDooppoo  oottttoo  mmeessii  vvoogglliioo  ddiirrvvii  cchhee  ccoommee  pprriimmaa  eessppeerriieennzzaa  iinn  IIttaalliiaa  

cc''èè  mmoollttaa  aatttteennzziioonnee  ee  ddaa  ttaannttee  cciittttàà  ssiiaammoo  ssttaattee  iinntteerrppeellllaattee  ppeerr  ccaappiirree  ccoommee  

èè  nnaattaa  qquueessttaa  ppiiccccoollaa  eemmppoowweerrmmeenntt  ppoolliittiiccaa,,  ttaannttoo  ccoonnffeerrmmaattaa  aa  PPeecchhiinnoo  

nneell  9955..  

CCoommee  pprreesseennzzaa  iissttiittuuzziioonnaallee,,  ssppeessssoo  ssiiaammoo  aassssaalliittee::  

11))  ddaallllaa  ddeelluussiioonnee  ppeerr  llee  ddiiffffiiccoollttàà  aa  ffaarr  ccoonncciilliiaarree  ii  tteemmppii  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa  ccoonn  

qquueellll ii  ddeellllee  ddoonnnnee;;  

22))  ddaa  iimmppootteennzzaa  ppeerr  llaa  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  ccaammbbiiaarree  ii  mmooddii  vviioolleennttii  ee  ppooccoo  

ddeemmooccrraattiiccii  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnaallee  ppoolliittiiccaa  ddii  ppaallaazzzzoo..  

SSccuussaattee  ssee  ssoonnoo  ssttaattaa  uunn  ppoo''  ccoonnffuussaa  ppeerr  llaa  ffrreettttaa,,  mmaa  ssoonnoo  aa  vvoossttrraa  

ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  eevveennttuuaallii   ddoommaannddee..  

  

  

  


