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Italieni care ne apar! 
imaginea / Chiara Schirosi
Chiara Schirosi, autoarea unei c!r"i dedi-
cate României (“E se” - #i dac!), ia pozi"ie 
împotriva tonului cu care jurnali$tii itali-
eni vorbesc despre români. “Ajunge cu co-
mentariile rasiste $i cu perpetuarea imagi-
nii negative $i total neadev!rate legat! de 
românii din Italia”, spune Chiara Schirosi, 
care a lansat o adev!rat! campanie online 
în favoarea comunit!"ii de români. #i nu 
este singura: mai mul"i italieni, îndr!gos-
ti"i de România, au luat pozi"ie al!turi de 
ea.

“Da, recunosc, răbdarea mea a ajuns la o 
limită, am hotărât să nu mai tac și să iau pozi-
ţie, ori de câte ori se arunca cu noroi pe ima-
ginea românilor” – spune tânăra scriitoare. 

“Picătura care a umplut paharul” a consti-
tuit-o chiar un articol despre o româncă acu-
zată de furt, postat pe un site local de știri. 
Cititorii site-ului s-au întrecut în comentarii 
rasiste la adresa întregii comunităţi: nu au 
lipsit înjurăturile, obscenităţile și ameninţări-
le destinate românilor. Redacţia portalului de 
știri nu a moderat acele comentarii, lăsându-
și cititorii să se dezlănţuie.

“După ce am citit acel articol am sunat la 
redacţie și am cerut ca să $e șterse comenta-
riile cu caracter xenofob la adresa românilor. 
Mi s-a răspuns că nici nu au băgat de seamă, 
ceea ce este, evident, o minciună. Mi-au pro-
mis că vor șterge comentariile, dar am văzut 
că nu au făcut-o. Atunci am postat și eu un 
comentariu, în care le-am atras atenţia că 
nu au moderat respectivele luări de poziţie, 
așa cum au promis la telefon. În schimb, cea 
cenzurată am fost eu! Până la urmă, în loc să 
șteargă comentariile incriminate, au înlocuit 
jignirile și înjurăturile cu “xxx”, dar au lăsat 
răbufnirile de ură ale comentatorilor”, ne po-
vestește Chiara. “Din păcate, acest fel de ar-
ticole care instigă la anumite sentimente de 
intoleranţă faţă de români nu sunt deloc rare. 
Nu fac decât să întărească acele prejudecăţi 
nefondate cu privire la români. Implicit, ace-
le publicaţii nu fac decât să-și deterioreze în 
timp propria imagine și credibilitate”.

Îndrăgostită de limba română, dar și de 
tot ce e legat de ţara noastră, Chiara spune 
că se consideră doar pe jumătate italiancă. 
“Românii m-au primit printre ei ca pe o soră, 
iar su%etul meu este împărţit, de $ecare dată 
când merg în România, e ca și cum îmi reca-
păt energia vitală”.

De aceea, nu a ezitat să critice emisiunea 
de pe La7, în care Serena Dandini – “o jur-
nalistă pe care, de altfel, o respect mult” – a 
prezentat o scenetă în care româncele sunt 
prezentate într-o lumină “deloc măgulitoare”. 
“O imagine care, pur și simplu, nu re%ectă re-
alitatea. Nu este adevărat că stârnește râsul, 
pentru că nu este prezentat un model al fe-
meii românce care vine să lucreze în Italia. E 

mai degrabă o paiaţă, care re%ectă exact acele 
stereotipuri pe care trebuie să le evitam și să 
le combatem”, susţine Chiara Schirosi, care a 
criticat sceneta chiar pe pagina de Facebook 
a emisiunii.

“Satira are rostul ei: dar în contextul ac-
tual, în care există deja probleme de comu-
nicare, iar imaginea pe care o au românii în 
Italia este și așa distorsionată, a prezenta acel 
personaj grotesc înseamnă a arunca gaz pe 
foc. Autorii emisiunii ar $ putut alege o alta 
manieră de a calma apele, arătând românii 
așa cum sunt”.

Autoarea cărţii “Și dacă” susţine ca, în 
prezent, italienii continua sa aibe o imagine 
negativa despre români: “E o perioada de 
stagnare, ceea ce este într-un fel și mai preo-
cupant. Pentru că românii continuă să se in-
tegreze în societatea italiană, demonstrează 
ceea ce sunt, dar nu sunt apreciaţi așa cum 
ar trebui să $e. E ca și cum o comunitate în-
treagă strigă în tăcere, dar nu este ascultată. 
E trist”.

Ce se poate face pentru a arăta adevărata 
faţă a românilor? “Eu fac ceea ce pot, la nivel 
personal, însă îmi dau seama că trebuie să 
existe o voinţă de schimbare în $ecare dintre 
noi, italienii. Să ne amintim că și noi am fost 
trataţi prin prisma stereotipurilor negative, 
când am emigrat”. În jurul Chiarei s-a format 
un grup de italieni și români care gândesc la 
fel: “Gianni, Ruxandra și mulţi alţii, mă susţin 
și am avut plăcerea să a%u ca volumul meu 
i-a făcut pe mulţi să descopere o altă faţă a 
României”.

Chiar dacă, recunoaște Chiara, dragostea 
ei declarată pentru România a făcut-o să aibă 
parte de critici și de atacuri din partea propri-
ilor conaţionali. Acele critici, însă, după cum 
ea însăși spune, nu au făcut decât să se simtă 
și mai înverșunată în lupta ei – “de româncă” – 
cu prejudecăţile italienilor.

Chiara Schirosi este traducătoare și lu-
crează ca interpret la Ministerul Agriculturii 
de la Roma. În 2010 a publicat volumul “E 
se…”. Cartea prezintă călătoriile Chiarei în 
România și cuprinde numeroase fotogra$i 
realizate de autoare.

Daniel BÂRSAN

Redacţia ziarului Frăţia Românească și-a 
propus să înfiinţeze o nouă rubrică ”Românii se 
cunosc” în care vă prezentăm persoane repre-
zentative a comunităţii românești din Bologna 
și din împrejurimi. În acest număr avem plăce-
rea să vă prezentăm o persoană deosebită care 
prin realizările sale profesionale ne reprezintă 
cu mândrie.

Pute"i spune pentru cei care nu v! cu-
nosc, cine sunte"i?

Sunt Carmen Madlen Nedea de profesie 
avocat. M-am născut în Craiova, am copilărit în 
Bucovina și am trăit în București, deci aș putea 
spune că sunt „din toată ţara”.

Cum v-a"i decis s! veni"i în Italia? De cât 
timp sunte"i aici? 

În Italia am venit în 2009, dar legăturile 
mele cu Italia durează de mai mulţi ani, deoare-
ce după revoluţie am lucrat ca interpret pentru 
ziarul italian La Repubblica, apoi am avut clienţi 
oameni de afaceri italieni.

De când sunte"i în Bologna? Cum a"i re-
u$it s! v! integra"i? A"i reu$it s! lucra"i de la 
început ca avocat? 

Nu a fost ușor, dar nici foarte greu să mă 
integrez, acest lucru depinde de fiecare persoa-
nă în parte. În opinia mea când pornești la un 
drum trebuie să privești înainte. Am avut privi-
legiul să fiu acceptată la un studio legale încă 
de la început, dar trebuie să spun că eram deja 
cunoscută.

Care a fost cel mai interesant moment 
din cariera dumneavoastr!?

Pentru mine cel mai interesant moment este 
acela în care obţin pentru clientul meu ceea ce 
și-a dorit, deci nu pot spune ca un moment/
client este mai interesant decât altul. Îmi tratez 
fiecare client cu maximă implicare și atenţie.

Care sunt realiz!rile si satisfac"iile pe care 
le-a"i tr!it de când sunte"i în Bologna? 

Cea mai importantă realizare este familia mea. 
Satisfacţiile profesionale, așa cum am spus, sunt 
obţinerea celor dorite pentru clienţii mei.

Care sunt problemele cu care v-a"i con-
fruntat?

Nu le-aș numi probleme, mai degrabă situ-
aţii inerente oricărei persoane care se transferă 
într-o altă ţară. Limba, obiceiurile, modul divers 
de a pune problemele, legile diferite, aborda-
rea diferită a instituţiilor faţă de omul obișnuit 
și aici aș vrea să remarc cu plăcere respectul de 
care se bucură orice om, oricare ar fi el, de ori-
ce naţionalitate, din partea instituţiilor statului 
italian.

V-a"i implicat în via"a social! a comunit!-
"ii române$ti? Care sunt problemele cu care 
se confrunt! comunitatea $i la care v! solici-
t! frecvent ajutorul?

Prin profesia mea intru în legătură cu mulţi 
romani. N-aș spune că cea care mă solicită este 
comunitatea, ci mai degrabă fiecare român care 

are o problemă 
legală. Și aici aș 
detalia un pic. 
Problemele ro-
mânilor sunt în 
general legate 
de necunoaște-
rea drepturilor 
lor ca și cetăţeni 
europeni. Drep-
turile lor legate 
de raporturile de muncă, fac aici o paranteză, 
am întâlnit români care nu-și primiseră dreptu-
rile și nici nu știau că le au, și aici pot spune cu 
satisfacţie că am rezolvat cazurile care au venit 
la mine în sensul că raportul cu angajatorul ita-
lian a fost pus pe baza corectă, cea cerută de 
statul italian însuși. Deasemenea divorţurile și 
mai ales problema minorilor născuţi din părinţi 
români sau români/italieni, sunt o parte impor-
tantă a muncii mele. Mulţi nu cunosc drepturile 
și mai ales cum să se tuteleze în aceste cazuri și 
aici intervin eu. Deasemenea m-am ocupat și mă 
ocup de societăţi românești cu legături comerci-
ale în Italia și invers care au de recuperat sume de 
bani. Este mult de spus, să nu uitam accidentele 
de muncă sau de mașină, cazurile penale etc. Fi-
ind unul din puţinii avocaţi români cu drept de 
exerciţiu în Italia mă confrunt cu o multitudine 
de cazuri și problematici.

Cum vede"i atitudinea „românului plecat 
în str!in!tate”? Reu$esc s!-$i p!streze tradi-
"iile si obiceiurile pentru a-$i recupera iden-
titatea într-o "ar! str!in!?

În general românul a plecat în străinătate 
pentru o viaţă mai bună, pentru o muncă re-
munerată corespunzător. În opinia mea, este 
esenţial pentru el să se integreze acolo unde 
trăiește, mai ales că mulţi au copii care merg la 
școală aici, își fac o altă viaţă. Faptul că trăiesc 
într-o altă ţară nu înseamnă că-și pierd identita-
tea, dar nici nu trebuie să reprezinte o nostalgie 
continuă și neproductivă pentru ţara de origi-
ne. Cred cu tărie că românii trebuie să facă par-
te și din comunitatea unde au ales să trăiască, 
nu să se închidă într-un cerc vicios , și în final 
să nu mai facă parte din nicio comunitate. Nu 
cred că românii au de „recuperat” identitatea. Ei 
sunt români care au ales să trăiască în Italia și 
așa cum am spus fac parte din cele două comu-
nităţi. Este alegerea fiecăruia cât de mult face 
parte dintr-una sau din alta.

Ce proiecte de viitor ave"i? 
Proiectele mele de viitor se referă la dezvol-

tarea mea profesională.
Ce mesaj a"i dori s! adresa"i comunit!"ii 

române$ti din Bologna?
Aș dori să știe că există un avocat român în 

Bologna pentru toţi românii din Italia și să nu 
ezite să mi se adreseze. Așa cum se spune mai 
bine să previi decât să vindeci. 

Vă mulţumesc și vă doresc mult succes și 
realizări pe toate planurile!

Avocata Carmen
Madlen Nedea

Românii se cunosc...

Băsescu a ignorat, cum a 
făcut-o timp de de 8 ani, toate 
cererile românilor, fie a celor 
aflați în stradă, fie a celor care 
n-au avut curajul sau credința 
de a ieși din case.

La -20 de grade oamenii din 
Piața Universității, intitulați de 
presa străină români nemulțumiți, 
demonstanți, iar de guvernanți 
niște viermi și ciumpalaci, au 
primit un răspuns pe măsură. 
Președintele Băsescu a pus bom-
boana pe colivă dând o palmă 
adevăraților revoluționari din 
1989 și făcând ceva pe revoluția 
care ne-a dat posibilitatea de a 
avea un sistem democratic.

Propunerea pentru funcția 

de prim-ministru am putea 
spune că a desăvârșit doctrina 
totalitaristă pe care președintele 
a manifestat-o încă din momen-
tul în care a fost ales în cea mai 
înaltă funcție din stat. Un om ob-
sedat de ideea că doar el poate 
alege și poate hotărî mergând 
pe un text istoric binecunoscut 
„dacă voi nu mă vreți, eu vă 
vreau“. În urma acestei decizii, 
România a reușit să atingă apo-
geul pe care nici Ceaușescu nu 
l-a putut maetrializa. Să pui în 
fruntea guvernului un securist 
cu acte în regulă, fără niciun fel 
de jenă, arată clar că s-a depășit 
orice limită. Îi punea și Nea Nicu, 
dar, chiar dacă erau securiști, 

niciunul nu apărea ca făcând-o 
pe față.

Această decizie are ca scop, 
poate, intimidarea clasei politice 
și nu numai. Președintele ne-a 
arătat că nu se mai poate. Ori 
facem ce spune el, ori vom ajun-
ge toți de la copilul de țâță până 
la cel cu lumânarea în mână să 
dăm cu subsemnatul.

După 89 bănuim că s-a făcut 
o înțelegere, ca oamenii politici 
din camarila lui Ceaușescu să 
preia puterea, iar securiștii să 
controleze afacerile subterane 
și economia. Asistăm, putem 
spune, la un război între capii 
securității și ai politicii, iar din 
cele petrecute în ultimii ani 

doar primii ne-au arătat că sunt 
singurii care pot obține totul... 
mai ales când ești sub dulcea 
aripă a democrației.

Chiar dacă în momentul de 
față se moare la propriu de foa-
me și de frig într-o țară europea-
nă numită România, guvernanții 
urlă pe la posturile TV că reforma 
este pe calea cea bună. Nu con-
tează că șomajul a atins cote 
istorice, că sunt venituri sub 100 
de euro și pensionarii își împart 
viața între farmacie și chioșcul 
cu pâine. Viața democratică din 
România merge înainte, însă 
s-ar putea ca dintr-o societate 
prea reformată să apară una 
deformată .

Editorial

Cristian Rud!reanu

De la comuni$ti la 
securi$ti


