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Demisii dup\
euroalegeri

Pentru unii dintre li-
derii politici, e[ecul
scrutinului europarla-
mentar a dus la demisii.

Grup\ grea
pentru tricolori

Adversarii României
la CM 2010 sunt Fran]a,
Serbia, Lituania, Aus-
tria, Insulele Feroe.
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Sorin Cehan

Duminic\, `n Italia au votat
cu pu]in peste 2.000 de per-
soane. Dintr-un milion, la c=t
se estimeaz\ prezen]a rom=-
neasc\ `n Peninsul\. L\s=nd la
o parte tendin]ele luate `n
discu]ie de anali[ti, cum ar fi
faptul c\ alegerile europene nu
scot `n general oamenii la vot,
indiferen]a comunit\]ii
rom=ne[ti spune multe despre
rom=nii din Italia. 

Lipsa unor teme care s\
constituie un liant pentru o
comunitate, lipsa unor n\zuin-
]e comune, de grup social, a
unui interes mai abstract dec=t
ce e `n buzunar [i `n farfurie,
trebuie s\ fie un semnal de ala-
rm\ nu numai pentru politi-
cienii rom=ni, ci [i pentru cei
italieni. Pentru c\ `n Italia, un
milion de oameni sunt neinte-
resa]i de ce se `nt=mpl\ dincolo
de zidurile casei lor [i aceasta `i
exclude automat din ceea ce
reprezint\ cu adev\rat o socie-
tate democratic\ occidental\.

Indiferen]\ fa]\ de vot

Pre[edintele tun\
[i fulger\

Invalidarea refe-
rendumlui din lips\ de
votan]i l-a enervat la
culme pe B\sescu.
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Include publicitatea ta 
în ziarele multiculturale 

europene
 

Telefoneaza astazi˘ ˘

Dac\ la referendumul din 19
mai s-au prezentat la vot circa
10.000 de rom=ni `n Italia, pe
25 noiembrie votan]ii au fost
cu pu]in peste 2.000. Au fost
amenajate 9 sec]ii de votare,
care se pare c\ au fost prea
multe pentru at=t de pu]ini
votan]i. pag. 2-3

Maltratat\
de poli]ie
la Torino

Doar 2.100 de rom=ni la vot!

Bitonci,
primarul
anti-rom=ni
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