
Silvio Berlusconi l-a facut nazist pe un euro-deputat german care il criticase
Prima aparitie oficiala a premierului italian Silvio Berlusconi in calitate de reprezentant al presedintiei UE
a inceput prost huiduit si criticat de unii euro-deputati din Parlamentul de la Strasbourg, in fata carora a
trebuit sa prezinte prioritatile mandatului sau, seful guvernului de la Roma si-a pierdut stapanirea de sine
si l-a apostrofat dur pe unul dintre ei, dand nastere unei polemici care a monopolizat complet atentia
generala. Inca de la intrarea in hemiciclul de la Strasbourg, premierul italian a fost intampinat de membrii
grupului ecologist cu pancarte care ii aminteau ca "legea e aceeasi pentru toti" (aluzie la felul in care si-a
obtinut imunitatea) sau il anuntau ca "In Europa nu e loc pentru nasi" (reluand sintagma propusa de
revista germana "Der Spiegel", care, dedicandu-i lui Berlusconi ultimul numar, il numeste "un nas pentru
Europa"). Iritarea sa, acumulata inca de atunci, a rabufnit la un moment dat, in timpul dezbaterilor de
dupa prezentarea prioritatilor presedintiei italiene, cand un deputat german membru al grupului socialist,
Martin Schulz, l-a criticat pentru incompatibilitatea functiilor sale oficiale cu calitatea de patron al unui
imperiu mediatic. "In Italia, un producator e pe cale sa realizeze un film despre perioada nazista", a
inceput Silvio Berlusconi, continuand "Am sa va propun pentru rolul unui Kapo (paznic al lagarelor de
concentrare, n. r)". Rumoarea care a urmat a putut fi cu greu curmata de presedintele Parlamentului
European, Pat Cox, care a incercat, cu diplomatie, sa-l determine pe premierul italian sa-si retraga
cuvintele. Berlusconi a refuzat categoric, cerand, mai intai, ca Martin Schulz sa-si ceara scuze, ceea ce,
evident, acesta nu a facut. "E foarte greu pentru mine sa accept ca un politician care exercita rolul de
presedinte al Uniunii Europene face o declaratie de genul acesta atunci cand e contrazis", a conchis
Schulz.
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