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număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.

Linea Amica Immigrazione 
răspunde…

întrebări?

www.lineaamica.gov.it
  formular online
“Întreb un expert”

lineaamicapa
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ŞI ÎN PLUS

MINUTE NELIMITATE CĂTRE WIND

50 MINUTE CĂTRE TOŢI

300 MEGA INTERNET

SUNI ÎN ROMÂNIA CU 2 CENŢI PE MINUT

Șantajul și lipsa
de alternative

Sclave românce în Sicilia

Antonello Mangano*

Trebuie să contextualizăm
drama femeilor românce din
Vittoria. Să privim dincolo de
scandal. Avem în faţă o formă
extremă de exploatare care ne
priveşte pe toţi. Ca un virus, scla-
vagismul s-a extins în moduri
imprevizibile. Însă fără drepturi,
există numai şantajul şi oroarea.

Serate agricole, violenţe
asupra femeilor, stări de segra-
gare. Femei românce constrânse
să suporte orice tip de violenţă. O
dramă a imigraţiei sau un efect
al “modului de producţie”
agricol italian?

(continuă la pag. 9)

Certificate şi titluri de
călătorie gratis pentru copiii
născuţi în diaspora. Acesta

este anunţul făcut de Victor
Ponta pe 7 octombrie 2014,
întâmplător, după începerea

campaniei electorale. Până
acum consulatele încasau 125
de euro pentru un certificat. 

www.gazetaromaneasca.com

Votul şi copilul
Ponta a anunţat anularea taxei consulare pentru certificatele de naştere
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România a intrat în 
campanie electorală

S-a dat startul campaniei
electorale, la finalul căreia
vom afla cine este cel de-al
patrulea președinte al
României democratice.

Parlamentari
ocrotiți de colegi

Parlamentarii au plecat în
vacanţă şi amână ridicarea
imunității mai multor colegi,
anchetaţi într-un mare dosar
de corupţie.
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Propagandă, laude
şi promisiuni

Candidații pentru Cotro -
ceni se întrec în declarații
pline de optimism și
anunță vremuri mult mai
bune pentru români.
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