
Mindepladerne i Roms centrum 
Voldsomme begivenheder i slutningen af 1970’erne markeres. 

 

De fylder ikke meget i det romerske gadebillede – to mindeplader. 

Men faktisk bliver vi inden for få hundrede meter i det centrale Rom erindret om to voldsomme 

begivenheder i den nære fortid, som var ved at sætte demokratiet ud af spil i Italien midt under 

den kolde krig. Mindepladerne fortæller om mord på dels en ung student, dels på en politiker – 

begivenheder, der fik afgørende indflydelse på Italiens politiske udvikling frem til i dag. 

Det skete i slutningen af 1970’erne - også kaldet Italiens bly-år, hvor terror nærmest var dagens 

orden, hvor folk fra de politiske yderfløje demonstrerede i gaderne, og der var et massivt pres 

udefra på Italien, som spillede en vigtig rolle i den kolde krig. 

Ponte Garibaldi er en af mange trafikerede broer, som fører over Tiberen. Trafikken er massiv her, 

hvor gaden fra centrum til Trastevere krydser den brede motortrafikgade langs med floden. I 

sporvognen koncentrerer romere og turister sig om mobiltelefonen, og ingen ænser den 

mindeplade, som fortæller om voldsomme begivenheder dengang for godt 40 år siden. 

 

 

Til minde om Giogiana Masi 

 

Faldt forover og var død 

Mindepladen på bropillen på Trastevere-siden af broen tæt ved Piazza Belli fortæller historien om 

den 19-årige Giorgiana Masi, som blev dræbt under en ulovlig studenterdemonstration 12. maj 

1977. Hun var sammen med andre demonstranter på vej over broen væk fra Piazza Navona, hvor 

demonstrationen udviklede sig voldeligt, da hun blev ramt af skud, faldt forover og var død. 



Forinden var civilklædte betjente ankommet til stede, og fotos fra dengang viser, de havde våben i 

hænderne, men det er aldrig blev opklaret, hvem der skød, og efter nogle år blev sagen henlagt. 

Det var vold fra systemet og regeringen, fremgår det af teksten på mindepladen, og for mange er 

Masi blevet symbolet på kampen dengang mod et undertrykkende og voldeligt politisk styre i 

Italien. 

Den daværende italienske indenrigsminister Francesco Cossiga, sagde i et opsigtsvækkende 

interview i anledning af 30 års dagen, at han var en af fem, som kendte navnet på morderen, men 

han døde tre år senere uden at have givet yderligere oplysninger. 

 

Moros 55 dage i fangeskab 

På den anden side af Tiberen, i en stille, lukket sidegade, Via Caetani, har den indflydelsesrige 

italienske politiker fra dengang, Aldo Moro, fået en mindeplade. Han året efter mordet på 

Giogiana Masi bortført af terroristgruppen De Røde Brigader, og da den italienske regering 

nægtede at forhandle om gruppens krav, blev Aldo Moro efter 55 dage som fange myrdet. Hans lig 

blev fundet i bagagerummet på en bil her i Via Caetina. 

Aldo Moro var på vej til et afgørende politisk møde, da han blev bortført, og hans fem vagter blev 

myrdet. Han havde planer om at en historisk koalition mellem kristendemokraterne og Italiens 

kommunistparti (PCI). Men De Røde Brigader brød sig ikke om alliancen, og der har siden været 

konspirationsteorier fremme om, at de var under indflydelse af CIA, som heller ikke ønskede 

kommunisterne til magten i Italien.  

 

 

Mindepladen i Via Caetani 

  

 


