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Daniel
Robu `[i
prezint\
crea]iile
la Roma

Afi[e 
electorale
rasiste,
galeria
ororilor

Sorin Cehan 

S-a m=ncat [i s-a b\ut cam tot.
America a fost pe buza pr\ pastiei,
`n pericol de a fi declarat\ `n fali-
ment, dac\ nu mai reu[ea s\-[i
finan]eze uria[a datorie public\.
Alte state, Grecia, Spania, Portu -
galia, Italia, sunt aproape de ziua
`n care nu se vor mai putea ̀ mpru-
muta cu bani pentru traiul zilnic.
Toate sunt ]\ri din Occidentul bo -
gat c\tre care s-au `ndreptat mi -
lioane de imigran]i. Chiar dac\ nu
vor intra ̀ n imposibilitate de plat\,
exist\ riscul revenirii crizei. 

Care ar fi destina]ia ideal\ pen-
tru un proasp\t imigrant? ~n
Europa ne batem pe locuri de
munc\ prost pl\tite, pentru care
sunt zece oameni pe loc. Un nou
venit are mult mai pu]ine [anse de
integrare, fa]\ de cei mai vechi.
Vom tr\i ziua `n care europenii
vor lua calea Braziliei sau a
Chinei, ]\ri care reu[esc acum s\
creasc\ `n ritm sus]inut? 

Unde emigr\m

www.stranieriinitalia.it
portalul imigratiei
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100.000 
de rom=ni
`n Veneto
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Haos cu salariile
bugetarilor

Salariile angaja]ilor de
la stat au fost majorate.
Doar la televizor. Practic,
acest lucru se va întâmpla
abia încep=nd cu 2012.

Ne calific\m la
Mondiale `n 2014?

Na]ionala Rom=niei va
juca `n Grupa D de califica-
re la CM din 2014 al\turi
de Olanda, Turcia, Ungaria,
Estonia [i Andorra.
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Victor Ponta, 
primul `n sondaje

Ponta îl surclaseaz\ pe
Antonescu. Potrivit unui
sondaj, pre[edintele PSD se
afl\ pe primul loc în prefe-
rin]ele aleg\torilor.

pag. 22

Raportul privind Imigra]ia, 2011
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Prima comunitate [i `n provincia Venezia

La finele lui 2010, num\rul str\inilor din Veneto
era de circa 600.000, dintre care circa 100.000 sunt
rom=ni, prima comunitate din Regiune.
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