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Rasa violen]ei
Sergio Talamo*

Mai bine s\ desc\rc\m toate
culpele pe paratr\snetul str\in.
Cu c=t este "el" mai vinovat, cu
at=t suntem noi mai inocen]i.

Menajera este filipinez\,
v=nz\torul de l\n]i[oare african,
florarul pakistanez, v=nz\torul
de la tarab\ chinez, violatorul...
rom=n. Este psihoza unor
vremuri bolnave, `n care cea mai
rea violen]\ devine "etnic\",
unde banda care distruge via]a
unei fete nu este judecat\ pentru
ceea ce a f\cut, ci pentru locul
din care provine.

Datele spun altceva, site-ul
voce.info dezv\luie c\ din 1990
p=n\ `n 2003 num\rul permiselor
de [edere a crescut de 5 ori (de la
0,8 la 4%) `n timp ce infrac-
]ionalitatea a sc\zut u[or. {i ada-
ug\ c\ o asemenea estimare este
semnificativ\ pentru ceea ce
prive[te partea "subteran\", adi-
c\ neregularii [i infrac]iunile
nedenun]ate. Dar ce mai con-
teaz\ datele c=nd o `ntreag\
na]iune vrea s\-[i spele con-
[tiin]a?

(continu\ la pag. 22)

Consulul
general de
la Torino:
Ave]i grij\
de acte!

Manifeste contra rom=nilor `n Sicilia

CALL YOUR 
COUNTRY

VORBEŞTI CU ŢARA TA 
ÎNCEPÂND DE LA 10 EUROCENT/MIN

Info pe wind.it

www.stranieriinitalia.it
il portale dell'immigrazione

Deputatul
William
Br`nz\,
apel la
modera]ie

Oroare la
Roma de
Sf=ntul
Valentin
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Chinul “orfanilor
cu p\rin]i”

~n ultimii trei ani, 
14 copii ai c\ror p\rin]i 
erau pleca]i la munc\ `n
str\in\tate [i-au pus cap\t
zilelor.

Adrian Mutu,
regele Fiorentinei 

Adrian Mutu este
eroul Fiorentinei, dup\
ce a marcat trei goluri 
`n partida contra echipei
din Genoa.
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Se caut\ adversar
pentru B\sescu

Institutul "Ovidiu {in-
cai" recomand\ partidelor
politice s\ opteze pentru
un candidat unic la ale-
gerile preziden]iale.

pag. 30

O italianc\ de 14 ani `mpreun\ cu
prietenul ei de 16 au fost agresa]i de doi
rom=ni chiar ̀ n ziua de Sf=ntul Valentin.
La ora 6 dup\-amiaz\, `ntr-un parc din
Roma, agresorii au violat-o pe fat\ sub
privirile prietenului ei. Dup\ viol, un
grup de tineri masca]i a organizat o
expedi]ie de pedepsire a rom=nilor.


