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RØMMER FRA VARMEN 
KINA: Disse to herrene tok

seg en lur i avkjølte lokaler i et
møbelsenter i Shanghai i går.
Som flere andre søkte de ly for
heten som regjerte i gatene
utenfor. Ifølge meteorologene
har kineserne opplevd den var-
meste juli i byen på 140 år, hvor
24 dager har hatt en temperatur
over 35 grader celsius. 10 men-
nesker har dødd som følge av
varmen. Foto: AFP 

FJERNER OLJE: Personell fra den thailandske marinen, hæ-
ren og frivillige fortsatte arbeidet med å renske stranden Ao
Pharao på ferieøya Koh Samet for olje i går. En lekkasje i en
rørledning førte til at 50 000 liter råolje rant ut i sjøen utenfor
Thailands østlige provins Rayong lørdag. Foto: REUTERS 
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har vært å finne de personene jeg kan
stole på, folk som ikke hadde kontakt
med mafiaen, for i så fall hadde jeg
blitt drept med en gang.

Politikk og mafia
Han har viet livet sitt til å reise rundt
og fortelle sin historie og informere
om ‘Ndrangheta. Sammen med sin ko-
ne Marisa har de skrevet bok om sitt
liv. Nå har det også blitt satt opp en

teaterforestilling om dem.
Selv om politimyndighetene øker

innsatsen for å knuse ‘Ndrangheta,
ekspanderer organisasjonen sin virk-
somhet verden over.

– Så lenge politikken går hånd i
hånd med mafiaen blir det ingen slutt
på dette.

Kan ofre livet
Masciari har hatt et sterkt ønske om å

komme tilbake til Calabria, men myn-
dighetene, som passer på ham, mener
det er for farlig å dra tilbake.

I en kort periode levde han uten be-
skyttelse. Da ble det funnet en bombe
der han oppholdt seg og fremmede
personer hadde vært inne på soverom-
met hans.

Han har blitt et symbol på mennes-
ker som står opp mot mafiaen. Samti-
dig har han blitt et eksempel på hva
slags liv de som går mot det kriminel-

le nettverket blitt dømt til å leve.
Likevel angrer han ikke.
– Jeg har blitt oppdratt på denne

måten. Å følge loven. Jeg er en person
som er villig til å dø for legalitet og
staten. Jeg er i hvert fall ikke klar for
å dø for mafiaen, slik mange mennes-
ker i Italia i dag er, sier Pino Masciari.

E-post: brynjar.skjaerli@vg.no

Nord-Italia. Foto: BRYNJAR SKJÆRLI

SAKEN ITALIAS MAFIA
● I en serie artikler setter VG fokus på det
italienske mafiasyndikatet ‘Ndrangheta,
som holder til i regionen Calabria i Sør-Italia.
● Sist fredag ble rundt 60 personer arrestert
i Lamezia Terme i Calabria. De skal angivelig
ha tilknytning til ‘Ndrangheta-mafiaen.
● I en rapport, som Europol offentliggjorde
tidligere i sommer, kommer det frem at
‘Ndrangheta har en dominerende posisjon i
kokainmarkedet i Europa, men er i tillegg
involvert i ulovlig våpensalg, svindel, kor-
rupsjon, trusler, pengeutpressing og infiltre-
ring av økonomiske og politiske miljøer.
● Ifølge Ottavio Sferlazza, som er etter-
forskningsleder ved antimafiaenheten i
Reggio Calabria, tjener ‘Ndrangheta mer
penger enn de mer kjente mafiasyndikate-
ne Cosa Nostra på Sicilia og Camorra i Na-
poli. Pengene har de brukt til å ekspandere
sin virksomhet til Europa og andre steder i
verden.
● Siden ‘Ndrangheta er familiebasert er det
mindre tysting enn i andre kriminelle grup-
per.

SATTE INN HÆREN

Byggingen av motorveien mellom Salerno
og Reggio Calabria blir, ifølge etterforsk-
ningsleder Ottavio Sferlazza ved antimafia-
enheten i Reggio Calabria, «aldri ferdig».

Årsaken er mafianettverket ‘Ndrangheta
som er basert på familier som har kontroll
over forskjellige områder.

– Når veien går over deres territorium kre-
ver de betaling, dermed blir veien stoppet for
annenhver kilometer, sier Sferlazza og ut-
dyper: – Hæren har blitt sendt inn enkelte
steder langs motorveien for å beskytte arbei-
derne mot attentater. Dette er jo absurd for
dere i Norge, dere vil aldri forstå det.

REGGIO CALABRIA (VG) 
Under en motorveiutbygging
i Sør-Italia måtte hæren 
beskytte arbeiderne mot
attentater fra mafiaen.

!
Cosa Nostra (den sicilianske ma-
fiaen) har fått mye oppmerksomhet
for de er brutale og har drept kjente

mennesker. Camorra (den napolitan-
ske mafiaen) bråker mest og er mest
uoversiktlig. ‘Ndrangheta er helt stille.
De gjør store forretninger i det skjulte,
sier Pino Masciari.


