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Solidariteitsbijeenkomst Roberto Saviano

Roberto Saviano (1979) is onderzoeksjournalist in Napels. Hij leeft ondergedoken sinds de
publicatie van zijn boek Gomorra, dat een nauwkeurige beschrijving geeft van de werkwijze van de
camorra, de Napolitaanse maffia. Gomorra is een aanklacht tegen de greep die deze
misdaadorganisatie heeft op Napels en omgeving. Er zijn wereldwijd miljoenen exemplaren van het
boek verkocht en de verfilming werd bekroond op het filmfestival van Cannes.
In Italië groeide Saviano uit tot symbool van de strijd tegen de maffia. Vanwege zijn boek wordt hij
bedreigd, en hij heeft besloten Italië voorlopig te verlaten.
'Door Gomorra uit te geven ben ik een symbool geworden, maar daar heb ik een extreem
hoge prijs voor betaald. Ik heb moeilijke momenten gekend, ik heb me eenzamer gevoeld
dan ooit, gevangen in een reusachtig raderwerk. Ik ben mijn vrijheid kwijt. Ik kan niet langer
vrijelijk onderzoek verrichten, gaan waar ik wil of zien wie ik wil. De godfathers laten
dreigementen uitgaan en brengen geruchten in omloop om me te gronde te richten, maar
zolang ik in het centrum van de belangstelling sta, ben ik niet bang. Het probleem komt
later pas. Ik bereid me voor op het ergste, ook al heb ik geen idee welke gedaante dat zal
aannemen.'
(uit een interview van de schrijver met Monde des Livres van 19 oktober 2007)

Hij ontving massale steunbetuigingen: meer dan 250.000 mensen tekenden een petitie waarin bij
de Italiaanse autoriteiten op effectieve bescherming en maatregelen tegen de maffia wordt
aangedrongen. Als teken van solidariteit worden in heel Italië leessessies van zijn boek gehouden.
Stichting de LuiaardVrouwe en Stichting Perspektief organiseren op zondag 23 november in de
Kunstkerk, Museumstraat 65, Dordrecht een Nederlandse leessessie van Gomorra, van 10.00 uur
tot 17.00 uur.
Iedereen die delen van het boek wil voorlezen is van harte welkom. Men kan zich aanmelden met
een mailtje naar info@deletterenspreken.nl o.v.v. 'aanmelden saviano' en krijgt dan vooraf te horen
hoe laat men is ingepland.
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