Salvini: ”Băieţii lui tata din PD”. Agresiune atletă de culoare
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Descriere foto:

Agresorii atletei italiene de origine nigeriană Daisy Osakue au fost nişte tineri neisprăviţi care au aruncat cu ouă în ma
multe persoane la întâmplare, au anunţat autorităţile italiene după finalizarea anchetei în acest caz.

Astfel, autoritățile italiene au inﬁrmat teza unui atac cu motivaţii rasiste, informează vineri AFP. În urma anunţării acestei con
partidul Liga (de extremă dreapta), aflat la guvernare, a criticat vehement 'alerta rasistă' inventată de stânga.

Difuzarea, luni, a fotograﬁei cu chipul tumeﬁat al aruncătoarei de disc în vârstă de 22 de ani, născută în Italia din părinţi de o
nigeriană, a provocat un val de indignare. Ea a fost lovită de un ou lansat dintr-o maşină în apropiere de Torino. Agresorii a
reţinuţi joi seară, ei ﬁind trei tineri în vârstă de 19 ani care au aruncat cu ouă şi în direcţia altor persoane alese la întâmplare
dintre ei, Federico De Pascali, ﬁul unui consilier municipal membru al Partidului Democrat (PD - de stânga), a recunoscut
declaraţie acordată cotidianului La Stampa că au vrut doar să se distreze şi că fapta lor nu are de-a face cu rasismul.
Băieţii lui tata din PD

'Acum aştept scuze', a reacţionat Matteo Salvini, liderul partidului Liga şi ministru de interne, care este acuzat că alime
xenofobia. 'Vorbeau despre alertă rasistă, când de fapt erau doar trei idioţi, băieţii lui tata din PD', a spus el.

La rândul său, ministrul de ﬁnanţe, Lorenzo Fontana, membru tot al partidului Liga, a mers chiar mai departe şi a cerut abolire
legi adoptate în anul 1993, ce sancţionează discriminarea, violenţele rasiste şi propaganda fascistă, dar despre care el aﬁrm
fost folosită în ultimii ani 'de către mondialişti pentru a prezenta drept antifascism rasismul lor anti-italian'.
Împotriva imigraţiei ilegale

Totuşi, incidentele cu conotaţii rasiste sunt reale în Italia, ţară unde au debarcat în ultimii ani sute de mii de migranţi africani
ce a contribuit la scăderea popularităţii partidelor tradiţionale, iar în urma alegerilor din luna martie partidele Liga şi Mişc
Stele, care au pledat împotriva imigraţiei ilegale, au reuşit să formeze o majoritate.

Începând din luna iunie, presa a relatat despre circa 30 de cazuri de violenţe sau atacuri cu focuri de armă - dintre care
mortale - împotriva migranţilor africani sau maghrebieni. O manifestaţie este programată pentru vineri după-amiază la Napoli
un imigrant ilegal senegalez, devenit comerciant ambulant, a fost rănit joi la picior după ce asupra lui s-a tras cu pistolul de
scuter. Între timp, atleta Daisy Osakue s-a refăcut în urma leziunilor suferite la un ochi şi va participa la campionatele eur
săptămâna viitoare la Berlin.
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