
ПА НУЕ ХА ОС
З-за эпi дэ мii ка ра на вi ру са ў 

са ка вi ку ўжо ад бы ва лi ся бун ты 

ў iталь ян скiх тур мах: у мi лан скай 

«Сан Вi то рыа» i рым скай «Рэ бi-

бii», а так са ма ў мес цах зня во-

лен ня ў Са лер на, Не апа лi, Бье ле, 

Але санд рыi, Фо джэ, Па вii i iн шых 

iталь ян скiх га ра дах. У не ка то рых 

тур мах зня во ле ныя ў знак пра тэс ту 

спра ба ва лi за ха пiць мяс цо выя ме-

ды цын скiя ўста но вы. Пра не бяс-

печ ную сi ту а цыю па ве дам ля юць 

га зе ты поўд ня Iта лii. «Джар на ле 

дзi Сi чы лiя» пi ша, што ў го ра дзе 

Тра па нi па нуе ха ос, ура чы мяс цо-

ва га шпi та ля Па ола Бар се лi на дзi 

Мар са ла па скар дзi лi ся ў пра ку-

ра ту ру, што ў iх не ха пае ма сак, 

а хво рыя на ка ра на вi рус ме ды кi 

вы му ша ныя ха дзiць на ра бо ту.

Не вы трым лi ва юць на пру жан ня 

ў гэ тай аб ста ноў цы на ват вя ду чыя 

iталь ян скiя па лi ты кi. Так, бы лы вi-

цэ-прэм' ер i лi дар са май па пу ляр-

най ця пер у кра i не пар тыi «Лi га» 

Ма тэа Саль вi нi пры гра зiў вы ха дам 

з ЕС. Вы сту па ю чы па тэ ле ба чан нi 

i ка мен ту ю чы бяз дзей насць Еў ра-

са ю за, ён у гне ве ўс клiк нуў: «Еў-

ро па? Гэ та зу сiм не «са юз», гэ та 

гняз до змей i ша ка лаў. Спа чат ку 

мы пе ра мо жам вi рус, а по тым па-

ду ма ем пра Еў ро пу. I, ка лi трэ ба, 

раз вi та ем ся».

Гэ тыя бес прэ цэ дэнт на рэз кiя 

за явы лi дар «Лi гi», якая, па ўсiх 

пра гно зах, ця пер у то пе апы тан няў 

гра мад скай дум кi па па пу ляр нас-

цi, зра бiў пас ля пра ва лу на ра ды 

27 кi раў нi коў кра iн ЕС у фар ма це 

вi дэа кан фе рэн цыi. На гэ тай на ра-

дзе Джу зе пе Кон тэ ад хi лiў пра-

ект вы нi ко ва га да ку мен та ад нос на 

мер па пе ра адо лен нi на ступ стваў 

эпi дэ мii. Iталь ян скi прэм' ер за па-

тра ба ваў знай сцi «адэ кват нае ра-

шэн не, якое ад па вя дае васт ры нi 

над звы чай най сi ту а цыi».

«НЯ МА ГРО ШАЙ, 
А ТРЭ БА ЕС ЦI»

Лю дзям эле мен тар на не ха пае 

гро шай на ежу, яны апа са юц ца го-

ла ду цi ўжо га ла да юць, ад зна чае 

га зе та ABC. Сi ту а цыя ўсклад ня-

ец ца тым, што, па вод ле звес так 

праф са юзаў, у Сi цы лii кож ны трэ цi 

не ле галь на пра ца ўлад ка ва ны — 

па «чор ных схе мах». Па вод ле 

ацэ нак, уся го ў це ня вой эка но мi-

цы паўд нё вай Iта лii за ня та амаль 

чатыры мiль ё ны ча ла век. Та кiя ра-

бот нi кi асаб лi ва ўраз лi выя ў ця пе-

раш няй сi ту а цыi, ка ран цiн па збаў-

ляе iх срод каў да iс на ван ня.

У Па лер ма гру па з 20 ча ла век 

у су пер мар ке це на бi ла ка ляс кi 

пра дук та мi i ад мо вi ла ся раз лiч-

вац ца, вы крык ва ю чы: «Хо пiць ся-

дзець до ма, у нас ня ма гро шай, 

каб за пла цiць, нам трэ ба ес цi». 

У са цы яль ных сет ках рас паў сюдж-

ва юц ца за клi кi да ра ба ван ня крам 

пад ло зун гам «за браць на зад тое, 

што ў нас узя та». Вы лу ча юц ца па-

тра ба ван нi: «Дзяр жа ва па вiн на 

да ваць нам ежу i апла цiць арэнд-

ную пла ту».

«Iс нуе па тэн цый ная не бяс пе ка 

бун таў i паў стан няў, сты хiй ных i 

ар га нi за ва ных, асаб лi ва на поў-

д нi Iта лii, дзе це ня вая эка но мi ка i 

шы ро кая пры сут насць ар га нi за-

ва най зла чын нас цi з'яў ля юц ца ад-

ны мi з асноў ных фак та раў ры зы-

кi», — ад зна ча ец ца ў спра ва зда чы 

служ баў бяс пе кi прэм' ер-мi нiст ру 

i мi нiст ру ўнут ра ных спраў, якую 

цы туе ABC.

Мi нiстр па спра вах паў днё вых 

рэ гi ё наў Iта лii Пе пi Пра вен ца на 

за явiў у iн тэр в'ю iталь ян скай га-

зе це La Repubblica пра не аб ход-

насць звяр нуць ува гу на поў дзень, 

бо «ён мо жа па да рвац ца». «Трэ-

ба дзей нi чаць хут ка. Не аб ход на 

рас паў сю дзiць га ран та ва ны да-

ход (на боль шую част ку на сель-

нiц тва. — «Зв.»)», — пе ра ка на ны 

Пра вен ца на.

Мэ ры шэ ра гу га ра доў на поў-

д нi Iта лii асце ра га юц ца, што ра ба-

ван нi i пад бух тор ван нi да гвал ту, 

якiя па куль што стрым лi ва юц ца, 

мо гуць абяр нуц ца са цы яль ны мi 

хва ля ван ня мi. У Па лер ма i iн шых 

га ра дах Сi цы лii па лi цыя ўзя ла пад 

ахо ву су пер мар ке ты. Не пра хо-

дзiць амаль нi дня без та го, каб у 

паўд нё вай Iта лii не ад быў ся на пад 

на ап тэ ку. Мэр Па лер ма Ле а лу ка 

Ар лан да з гэ тай на го ды за ўва-

жыў, што «по бач з ты мi, хто пе-

ра жы вае кры зiс у тры во зе, але з 

год нас цю, ёсць гру пы ша ка лаў i 

пра фе сiй ных бун таў шчы коў, якiя 

пад бух тор ва юць да гвал тоў ных 

дзе ян няў, пер са на жы i гру пы, што 

з го на рам за яў ля юць пра сваю 

да тыч насць да ма фii». Ар лан да 

за клi каў па ве дам ляць пра iх у па-

лi цыю.

Мэр Не апа ля Лу i джы дэ Ма-
джыст рыс не ха вае — цяж кая сi-
ту а цыя на ру ку ма фi ёз ным струк-
ту рам: «У iх ве лi зар ныя су мы 
на яў ных. Я не ка жу, што iх больш 
цi столь кi ж, коль кi ў дзяр жа вы. 
Але ма фiя вель мi хут ка зна хо дзiць 
iм пры мя нен не. Дзяр жа ва лю дзям 
усё яшчэ не вы пла цi ла кам пен са-
цыi, пра ду гле джа ныя са ка вiц кiм 
ука зам. А для ма фii i трох га дзiн 
да стат ко ва».

ЧАС ГА МО РЫ
«Да хо ды iталь ян скай ма фii 

па вя лi чац ца на фо не пан дэ мii 

ка ра на вi ру са ў кра i не, та му што 

бо сы-ма фi ё зi вы ка рыс тоў ва юць 

но выя маг чы мас цi для бiз не су i 
адап ту юць свае сет кi па рас паў-
сюдж ван нi нар ко ты каў», — пi ша 
бры тан ская га зе та The Telegraph. 
«Пад час пан дэ мii сек та ры рын-

ку, якiя кант ра лю юць iталь ян скiя 

ма фi ёз ныя ар га нi за цыi, па шы-

ра юц ца, — па ве да мiў вы дан ню 

Ра бер та Са вi я на, аў тар бест се-

ле ра — ра ма на-рэ парт ажа «Га-

мо ра», у якiм пад ра бяз на апiс ва-

ец ца дзей насць не апа лiт ан скай 

зла чын най гру поў кi «Ка мо ра». — 

Ма фiя па тро iць свой пры бы так ад 

уся го гэ та га, та му што сек та ры, 

у якiя яны iн вес та ва лi i якiя яны 

ця пер кант ра лю юць у мно гiх га лi-

нах, па шы ра юц ца». «Мяр ку ец ца, 

што ма фi ёз ныя гру пы пра да юць у 

да ркнэ це ме ды цын скiя мас кi, якiя 

пер ша па чат ко ва пры зна ча лi ся 

для баль нiц, а так са ма аказ ва юць 

уплыў на па стаў ку пра дук таў. Iх аба-

рот ацэнь ва ец ца ў 120 мiль яр даў 

еў ра ў год, — ад зна чае вы дан-

не. — Да та го як у па чат ку са ка вi-

ка бы лi ўве дзе ны ме ры па бла кi-

ра ван нi, нар ка ды ле ры, звя за ныя 

з ма фi яй, маг лi пра да ваць свае 

ста рыя за па сы па вы со кiх цэ нах, 

i ма фiя рых ту ец ца да ка ка i на ва га 

бу му, ка лi лю дзi вый дуць з ка ран-

цi ну».

«Ка лi па чаў ся кры зiс, яны маг лi 

пра да ваць усе вi ды нар ко ты каў, 

на ват свае ста рыя за па сы, па цэ-

нах, якiя пе ра вы ша юць ся рэд нiя, 

та му што лю дзi ра бi лi за па сы, — 

за ўва жае Са вi я на. — Ма ры ху а-

на i ге ра iн з'яў ля юц ца най больш 

спа жы ва ны мi нар ко ты ка мi ў ча сы 

ка лек тыў най тры вож нас цi. Ад нак 

пас ля за кан чэн ня кры зi су больш 

за па тра ба ва ны ста не ка ка iн. Ад-

сут насць пра ве рак у пар тах пад-

час пан дэ мii азна чае, што ка ка iн 

мож на бу дзе за вез цi ляг чэй. Яго 
пе ра воз ка бу дзе на са мым вы-
со кiм уз роў нi за ўсю гiс то рыю». 

«Нар ка ганд ля ры, звя за ныя з ма-

фi яй, ужо ўхi ля юц ца ад жорст кiх 

аб ме жа ван няў на пе ра мя шчэн нi, 

уве дзе ных для iталь ян цаў, вы да-

ючы ся бе за раз нос чы каў пi цы, — 

па ве да мiў на цы я наль ны пра ку рор 

па ба раць бе з ма фi яй Нi ко ла Гра-

тэ ры. — Роз нiч ны ган даль ка ка i-

нам за па во лiў ся, та му што га ра ды 

зна хо дзяц ца на ка ран цi не, але ця-

пер ганд ля ры нар ко ты ка мi ў iталь-

ян скiх га ра дах пе ра адзя ва юц ца ў 

да стаў шчы каў ежы i пры во зяць 

нар ко ты кi на дом». Так са ма прад-

ра ка юць хва лю звя за ных з ма фi яй 

вы ма галь нiц тваў з пры чы ны фi-

нан са вай ка та стро фы, вы клi ка най 

вi ру сам. «За крыц цё рэ ста ра наў, 

га тэ ляў i пi цэ рый бу дзе мець раз-

бу раль ныя на ступ ствы, — ад зна-

чае Гра тэ ры. — Ка лi гро шы не 

па сту пяць ад дзяр жа вы ў най-

блi жэй шы час, мно гiя па цер пяць 

крах. I каб не пра га рэць, ула даль-

нi кi бiз не су мо гуць звяр нуц ца да 

кры мi наль ных ар га нi за цый, якiя 

вы ка рыс тоў ва юць гро шы ад про-

да жу ка ка i ну для вы да чы крэ ды-

таў i лiх вяр ства».

«Пас ля фi нан са ва га кры зi су 

2008 го да iталь ян скiя зла чын ныя 

ар га нi за цыi пра явi лi ся бе, вы ка-

рыс тоў ва ю чы свае ве лi зар ныя за-

па сы ка пi та лу для вы ку пу i «вы ра-

та ван ня» кам па нiй, якiя iш лi да дна. 

Мно гiя прад каз ва юць, што тое ж 

са мае ад бу дзец ца, ка лi пан дэ-

мiя скон чыц ца», — ад зна чае The 

Telegraph. Нi ко ла Мо ра, се на тар 

i стар шы ня пар ла менц кай ка мi сii 

па ба раць бе з ма фi яй, за явiў, што 

ма фiя аба вяз ко ва пра па нуе крэ-

дыт i ка пi тал прад пры маль нi кам, 

якiя зма га юц ца з пан дэ мi яй. Так 

бы ло i пад час фi нан са ва га кры зi су 

2008 го да. Iта лii да вя дзец ца мець 

спра ву са зла чын ны мi ар га нi за цы я-

мi, i як урад мы па вiн ны зра бiць усё 

маг чы мае, каб зма гац ца з гэ тым.

СУР' ЁЗ НЫЯ 
СIГ НА ЛЫ

Па звест ках АBC, за клi кi да 

паў стан ня пас ля 13 кра са вi ка, ка лi 

па вiн ны скон чыц ца жорст кiя аб ме-

жа валь ныя ме ры, гу чаць у сац сет-

ках, дзе рас паў сюдж ва юц ца ро лi кi 

з па тра ба ван ня мi «вай ны». «Ме-

ры су праць эпi дэ мii ка ра на вi ру са, 

якiя пры няў урад (ма ец ца на ўва зе 

жорст кi ка ран цiн. — «Зв.»), пад па-

лi лi кнот бом бы, што мо жа па да-

рвац ца, асаб лi ва ў тых ра ё нах, дзе 

кры зiс ужо даў но пус цiў глы бо кiя 

ка ра нi», — кан ста туе мi лан ская 

іl Giornale i ад зна чае, што на поўд-

нi кра i ны з'я вi ла ся «па гро за паў-

стан ня i ра ба ван няў».

Як свед чаць СМI, урад ус пры-

няў гэ тыя сiг на лы сур' ёз на. Кi раў-

нiк iталь ян скай па лi цыi Фран ка 

Габ ры э ла па пя рэ дзiў мi нiст ра 

ўнут ра ных спраў Лу ча ну Ла мар ге-

зе, якая, у сваю чар гу, не ад клад на 

па ве да мi ла пра гэ та кi раў нi ку ка бi-

не та мi нiст раў. У iн тэр в'ю тэ ле кам-

па нii Skyg24 Ла мар ге зе за явi ла, 

што яна «за кла по ча ная сi ту а цы-

яй, якая скла да ец ца ў кра i не». 

А прэм' ер-мi нiстр Джу зе пе Кон тэ 

за клi каў за бяс пе чыць «хар чо вую 

са лi дар насць». «Па слан не ўра да 

яс нае, — пi ша іl Giornale, — даць 

маг чы масць за ку пак пра дук таў 

хар ча ван ня, каб за бяс пе чыць 

асноў ныя па трэ бы». А Ла мар ге зе 

без хiт ры каў пры зна ла, што ў 

ахоп ле ных хва ля ван ня мi ра ё нах 

уз нiк ла па гро за го ла ду. «Ка лi 

скан ча ец ца дзень, трэ ба мець 

маг чы масць даць па ес цi ўлас-

ным дзе цям, i мы па вiн ны гэ та 

ўлiч ваць», — за ўва жы ла мi нiстр 

унут ра ных спраў. Пры гэ тым яна 

да да ла, што стаў лен не да «не за-

кон ных па во дзiн» нi ў якiм вы пад-

ку не бу дзе па мяр коў ным.

На дум ку экс пер таў, асаб лi-

васць Iта лii — тое, што па лi тыч ная 

ка руп цыя ста ла фак тыч на не ад-

дзель ная ад ма фii. А тая пе ра тва-

ры ла ся ў адзiн з сiм ва лаў Iта лii, 

ня гле дзя чы на ўсе спро бы кра i ны 

пе ра шко дзiць гэ та му. Най ноў шая 

гiс то рыя Апе нiн — бес кам пра мiс-

ная ба раць ба су праць знi тоў ван-

ня кры мi на лу i па лi ты кi. Ба раць ба, 

у якой бы лi не толь кi ня ўда чы, але i 

сур' ёз ныя пе ра мо гi. Ця пер чар го вы 

раз на стаў час тэс та «на спру та».

За хар БУ РАК.

СПРУТ НА АПЕ НI НАХ
На вош та iталь ян ская ма фiя знi та ва ла ся з ка ра на вi ру сам?

У Iта лii над звы чай ная сi ту а цыя склад ва ец ца не толь кi 
ў баль нi цах. Ула ды асце ра га юц ца, што на поўд нi кра i ны 
мо гуць па ўстаць маш таб ныя хва ля ван нi, 
якiя спра ва куе ма фiя. Пра гэ та пi ша iс пан ская га зе та 
ABC. Рым скi ка рэс пан дэнт вы дан ня спа сы ла ец ца 
на кан фi дэн цы яль ную, пад рых та ва ную спе цы яль на 
для прэм' ер-мi нiст ра Iта лii Джу зе пе Кон тэ i мi нiст ра 
ўнут ра ных спраў кра i ны Лу ча ны Ла мар джэ зе 
спра ва зда чу, у якой ад зна ча ец ца, што на поўд нi Iта лii 
«iс нуе па тэн цый ная не бяс пе ка сты хiй ных 
i ар га нi за ва ных паў стан няў». Як iталь ян ская ма фiя 
знi та ва ла ся з ка ра на вi ру сам?
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