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 Италијански лидери данас су обележили Дан ослобођења којим се слави пад
фашистичке диктатуре током Другог светског рата, и позвали да се не глорификује
диктатор Бенито Мусолини.

  

  Десетине хиљада људи данас је учествовало у шетњама у Риму и Милану поводом
ослобођења Италије од фашизма пре 74 године.   

Председник Италије Серђо Матарела посетио је споменик Незнаном јунаку у Риму пошто
је позвао да се не преправља историја. Потом се упутио у Виторио Венето у северној
Италији, подручју где су се током рата партизани борили против нацифашистичких
снага.

  

Матарела је поздравио повратак Италије „слободи и демократији после 20 година
диктатуре, ускраћивања основних слобода, репресије и прогона“.

  

„Историја нас учи да када људи продају слободу у замену за обећања о реду и заштити,
догађаји увек крену трагично и деструктивно“, навео је он.

  

Премијер Ђузепе Конте посетио је Ардеатинске пећине, локацију на ободу Рима где су
немачки окупатори 1944. убили 335 људи.

  

Вицепремијер Луиђи ди Мајо посетио је главну римску синагогу и рекао да мора бити
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учињено више у борби против расизма и антисемитизма у светлу догађаја у који су били
укључени навијачи Лација.

  

Прослава се дешава дан након што је група екстремних навијача Лација поздрављала
фашистичким поздравом и окачила транспарент „Слава Бениту Мусолинију“ пред
утакмицу у Милану. Транспарент су истакли недалеко од трга Лорето, места у Милану
где су тела Мусолинија, његове љубавнице и пратилаца обешена за ноге после
стрељања 1945.

  

Управа италијанске фудбалске лиге је обећала да ће „учинити све у својој моћи“ за
искорени расизам у спорту. Поред транспарента о Мусолинију, победа Лација над
Миланом у полуфиналу купа је била засењена и расистичким вређањем црних играча
Милана.

  

Савезничке трупе су 25. априла 1945. ослободиле Италију од нацистичке окупације и
Мусолинијеве владавине. Дан ослобођења одаје пошту онима који су се борили у
покрету отпора.

  

(Бета)
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