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Viitorul Italiei
Sorin Cehan

Gianfranco Fini i-a nemul-
]umit pe coloneii din Alleanza
Nazionale la ultimul congres
`naintea fuziunii cu Forza Italia `n
marele partid al dreptei italiene,
PdL. A vorbit despre viitorul
"multietnic" [i "multireligios" al
Italiei. {i despre necesitatea asi-
gur\rii siguran]ei f\r\ `nc\lcarea
drepturilor imigran]ilor, nici
m\car a celor clandestini. 

Importan]a mesajului trece
dincolo de chestiunea strict po-
litic\. Gianfranco Fini descrie `n
c=teva cuvinte un crez al unei
viitoare politici echilibrate `n
materie de imigra]ie, care va trata
altfel imigrantul `n Italia. 

Deriva xenofob\ anti-imigra]ie
[i anti-rom=neasc\ din ultima
vreme nu `l are drept complice pe
Gianfranco Fini, ceea ce e un
semn bun. Chiar dac\ a fost
primul care a vorbit despre vize
pentru rom=ni dup\ agresiunea de
la gara "La Storta", pozi]ia
exprimat\ public de pre[edintele
Camerei Deputa]ilor marcheaz\ o
schimbare important\ de direc]ie.

Paula
Mitrache,
`nc\ o
func]ie
la Bari

Rom=nii, primele victime ale crizei
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Mihaela
Agapie, `n
Sicilia din
‘88: Vreau
acas\!

Fini (AN):
Italia are
un viitor
multietnic
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Antonescu,
noul lider liberal 

Din noua sa postur\,
Crin Antonescu se simte
preg\tit s\ `l `nfrunte pe
Traian B\sescu la alegerile
preziden]iale.

Campioana,
umilit\ `n B\nie   

Universitatea Craiova
a zdrobit, pe teren pro-
priu, cu scorul de 4-1,
pe CFR Cluj, campioana
"en titre" a Rom=niei.
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12.000 de angaja]i
CFR, concedia]i 

Din cauza datoriilor de
peste 130 milioane de eu-
ro, Transporturile taie peste
12.000 de locuri de munc\
`n sectorul feroviar.
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Discursul lui Gianfranco Fini la
ultimul Congres al AN, `nainte de
fuzionarea cu Forza Italia `n Pdl i-a uimit
pe mul]i comentatori politici din Italia.
Contrar curentului xenofob, Fini a spus
c\ viitorul Italiei este unul multietnic, [i a
cerut ca str\inii s\ nu fie discrimina]i, nici
chiar cei clandestini.©
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