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sticlar

Fost\ 
campioan\
mondial\,
babysitter
`n Italia 

Sorin Cehan 

C=nd se decid s\ se mute `ntr-o
]ar\ str\in\, una din problemele cu
care se confrunt\ to]i imigran]ii
este cea a identit\]ii. Noua con -
di]ie de str\in te oblig\ s\ te pliezi
pe legile, regulile [i obiceiurile
]\rii `n care ai venit. Te sim]i pier-
dut, scos brusc din realitatea foar-
te familiar\ din ]ar\ [i aruncat ̀ ntr-
un mediu necunoscut, de multe
ori chiar ostil. Unii `nc earc\ s\-[i
reconstruiasc\ o mic\ patrie `n
diaspor\. Fi ecare cum o `n]e lege. 

~n Italia, ra iul gastronomiei,
rom=nii m\ n= n c\ mici cu mu[tar
[i beau bere str ict rom= neasc\. Se -
min]e, ma nele - a[a cum spune -
am, fiecare `[i rec o nstruie[te mica
lui Rom=nie `n care a tr\it p=n\
aici. Explozia de magazine rom= -
ne[ti este o alt\ fa]et\ a aceluia[i
patriotism alimentar, borcanele
na]ionale cu gogo[ari `n o]et (cu
E-uri tricolore rom=ne[ti) emi-
gr eaz\ [i ele `n ajutorul rom=nilor. 

(continu\ la pag. 6)

Mici [i politic\

www.stranieriinitalia.it
portalul imigratiei
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Boc, `ntre Guvern
[i [efia PDL

Premierul Emil  Boc ar
putea fi schimbat de la
[efia Guvernului, dup\ ce
a ob]inut un nou mandat
de pre[edinte al PDL.

Chivu a renun]at 
la na]ional\

Na]ionala Rom=niei a
r\mas f\r\ c\pitan `naintea
meciului cu Bosnia din
preliminariile Campionatu -
lui European de anul viitor.
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Exodul rom=nilor
na[te drame

Fiind nesupraveghea]i
de p\rin]ii pleca]i peste
hotare, copiii nu mai merg
la [coal\ [i sunt vulnerabili
la delincven]\.
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Adrian
Ichim a
fost ales
consilier
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Un rom=n din Ciriè (Torino) a c=[tigat
alegerile [i a salvat onoarea comunit\]ii.


