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Tф  230/1 Интегралистки училища в Италия 
 
От: „Куриере дела Сера“ от 30.август 2005 г. (Aвтор: Maгди Aлам) 
 
 
Тези училища „се посещават от десетки хиляди имигранти,, които се учат на интегралистки и 
екстремистки форми на исляма.“ 
 
Най-характерният и най-объркващ случай е този в ислямското училище във виа Кваранта, което е 
подозирано и за което е установено, че е приемало известни хора на ислямския тероризъм.  
Едно целодневно основно и средно училище, което има около 500 ученика и което над десет години 
действа без законово основание, без разрешение нито от Италия, нито от Египет. 
 
Случаят в това ислямско училище е станал обществен, когато родителите на дузина ученици (...) 
внасят предложение децата им да бъдат записани в държавната гимназия „Агнеси“, при 
условието, че те там ще учат в отделни класове, без разпятия и с мюсююлмански учители по 
арабски и религия. 
За щастие  министърът на образованието Летиция Морати отхвърли този проект, който би 
легализирал двойната училищна система за мюсюлманите в името на откритата своеобразност на 
исляма.. 
 
 
Tф  230/2 Училището във виа Кваранта е обявено за незаконно 
 
От: "Куриере дела Сера" от 08.септември 2005 г. (Aвтор: Maурицио Гианатасио) 
 
Писмото е изпратено вчера. Училището във виа Кваранта не е подходящо да приютява деца. 
Няколко дена преди началото на учебната година докладът за образованието установил -   в 
резултат на инспекция през май/юни – че в сградата на ислямското училище не бива да се провежда 
дейност, защото това е индустриална сграда. 
 
В понеделник започва учебната година. „Какво ще правят 1000-та деца,които се учат на 
честност?“ се пита Антониази  -„Едно училище не бива да се закрива от днес за утре (...)“ „Според 
мен – отвръща Симини – те трябва да посещават държавно училище. Има много такива училища и 
те също са добри. Надявам се, че ще последват моя съвет.“ 
 
 
Tф  230/3 Реакцията на семействата: Ислямско училище, учебни занятия на улицата  
 
От: „Ла република“ от 20.септември 2005 г. (Aвтор:  Tереса Mонестироли) 
 
„ Те отхвърлят записването в държавни училища. Искат тяхното училище отново да се отвори. И 
от вчера те обучават децата на тротоара на виа Кваранта 54, пред затворените врати. 
Родителите от арабското училище са готови на конфронтация. И са решили, до по-нататъшно 
нареждане, да сложат учебните маси на улицата. (...) Те искат сграда, в която децата им да 
могат да продължат да учат по италиански и египетски учебни планове от детската градина до 
средното училище. 
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8.30 часа е, когато 50 родители пристигат на виа Кваранта да протестират. Около 30 деца седят 
на земята: те следят учебните занятия: арабски (момчетата) и религия (момичетата). 
 
Родителите са готови да продължат протеста.Само 15 от тях са помолили за информация за 
държавните училища, само 5 са се записали. 
 
Но протестът оживява полемиката (...). Директорът на регионалното училище Дуто е 
загрижен:“Това е неприятна ситуация; в Милано никога досега не са се виждали ученици, които да 
учат на улицата.“ Критика идва и от ислямското общество:“Те отприщват озлобление. Човек не 
бива да се поставя над закона – казва Абдел Хамид Шаари, председател на ислямския център във 
виале Дженер – правилният път сега е държавното училище или обучението чрез родителите, но 
винаги съобразно с италианските закони.“ 


