
 

AAllll’’aallbbaa  ddeell  2244  aapprriillee  èè  ssttaattaa  ffiirrmmaattaa  uunn’’iinntteessaa  ttrraa  ggoovveerrnnoo  ee  ssiinnddaaccaattii  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee//rriicceerrccaa  

((CCIISSLL  FFSSUURR;;  FFLLCC  CCGGIILL;;  UUIILL  SSccuuoollaa  RRUUAA;;  SSNNAALLSS  CCoonnffssaall;;  GGiillddaa--UUnnaammss))..  
  

LL’’IINNTTEESSAA  ÈÈ  FFAATTTTAA  SSOOLLOO  DDII  UUNNAA  SSEERRIIEE  DDII  IIMMPPEEGGNNII  PPOOLLIITTIICCII::    
ssoonnoo  ssoolloo  uunnaa  sseerriiee  ddii  pprroommeessssee  sseennzzaa  ssccaaddeennzzee,,  sseennzzaa  rriissoorrssee  ee  sseennzzaa  nneessssuunn  

pprroovvvveeddiimmeennttoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aapppplliiccaabbiillee  oodd  eessiiggiibbiillee..    
  

SSOONNOO  SSOOLLOO  PPAARROOLLEE..  SSeennzzaa  llaa  pprroossssiimmaa  lleeggggee  ddii  bbiillaanncciioo,,  iinnffaattttii,,  nneessssuunnaa  ddii  qquueessttee  

ggrraannddii  pprroommeessssee  ppoottrràà  ccoonnccrreettiizzzzaarrssii..  EE  nneellllaa  pprroossssiimmaa  lleeggggee  ddii  bbiillaanncciioo,,  nneellllaa  qquuoottiiddiiaannaa  lliittee  

ttrraa  ii  ppaarrttnneerr  ddii  ggoovveerrnnoo  ee  ddooppoo  iill  rriibbaallttaammeennttoo  ddeeii  lloorroo  rraappppoorrttii  ddii  ffoorrzzaa  ccoonn  llee  EEuurrooppeeee,,  

pprreecciippiitteerraannnnoo  mmoollttee  ppaarrttiittee::  llaa  rreecceessssiioonnee  aappppeennaa  iinniizziiaattaa,,  ii  2233  mmiilliiaarrddii  ppeerr  ll’’aauummeennttoo  ddeellll’’IIVVAA,,  

llaa  ffllaatt  ttaaxx,,  ll’’iinnssttaabbiilliittàà  ffiinnaannzziiaarriiaa  ee  lloo  sspprreeaadd,,  iill  ccuunneeoo  ffiissccaallee,,  llaa  ccrriissii  AAlliittaalliiaa,,......    

CChhee  ppeessoo  ppoottrraannnnoo  mmaaii  aavveerree  llee  ppaarroollee  ddii  ooggggii,,  ddii  uunn  aallttrroo  tteemmppoo  eedd  uunn’’aallttrraa  ssttaaggiioonnee  ppoolliittiiccaa??  
  

PPAARROOLLEE  PPEERR  DDII  PPIIUU’’  VVAAGGHHEE  EE  SSEENNZZAA  MMOOLLTTOO  CCOONNTTEENNUUTTOO..    
  

SSuull  rriinnnnoovvoo  ddeell  CCCCNNLL  ccii  ssii  iimmppeeggnnaa  aadd  aarrrriivvaarree  ““aall  rreeccuuppeerroo  ggrraadduuaallee  nneell  ttrriieennnniioo  ddeell  

ppootteerree  dd’’aaccqquuiissttoo  ddeellllee  rreettrriibbuuzziioonnee””..  vvuuooll  ddiirree  cchhee  ssoolloo  nneell  22002211  ssii  ppoottrràà  aavveerree  uunn  aauummeennttoo  

ppiiùù  oo  mmeennoo  ddeell  44%%  ((ppooccoo  ssoopprraa  ii  110000  eeuurroo  mmeeddii))..  QQuuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’IIPPCCAA,,  cciiooèè  ll’’iinnffllaazziioonnee  aall  

nneettttoo  ddii  ccaarrbbuurraannttii  eedd  eenneerrggiiaa  ((iinn  rreeaallttàà  qquuiinnddii  qquuaallccoossaa  mmeennoo  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ddeell  ppootteerree  

dd’’aaccqquuiissttoo,,  ccoommee  mmoossttrraa  iill  pprreezzzzoo  ddeellllaa  bbeennzziinnaa  iinn  qquueessttee  sseettttiimmaannee))..  DDaall  22000088  aadd  ooggggii  ((ccoommee  

ddeettttoo  ddaallllaa  FFLLCC))  ggllii  ssttiippeennddii  mmeeddii  nneell  ccoommppaarrttoo  ssoonnoo  ccaallaattii  ddeell  22,,99%%  ((cciiooèè  ssoonnoo  sscceessii  

nnoommiinnaallmmeennttee  ddii  oollttrree  880000  eeuurroo  aallll’’aannnnoo)),,  aa  ccuuii  ssii  aaggggiiuunnggee  ll’’1111,,22%%  ddii  iinnffllaazziioonnee  ddeell  ddeecceennnniioo..    

QQuuaannddoo  ssii  rreeccuuppeerreerràà  qquueessttaa  ppeerrddiittaa  ddeell  ppootteerree  dd’’aaccqquuiissttoo??  NNoonn  nneelllloo  ssccoorrssoo  rriinnnnoovvoo,,  nnoonn  iinn  

qquueessttoo..  SSoolloo  aallllaa  ssccuuoollaa,,  ppeerròò,,  ssii  pprroommeettttoonnoo  rriissoorrssee  aaggggiiuunnttiivvee::  ““uunn  ppeerrccoorrssoo  cchhee  ppeerrmmeettttaa  

uunn  ggrraadduuaallee  aavvvviicciinnaammeennttoo  aallllaa  mmeeddiiaa  ddeeii  lliivveellllii  ssaallaarriiaallii  ddeeggllii  aallttrrii  ppaaeessii  eeuurrooppeeii””..  NNuullllaa  ppeerròò  

ssii  ddiiccee  ssuu  qquuaannttoo  ssiiaa  qquueessttoo  aavvvviicciinnaammeennttoo,,  qquuaannttoo  dduurrii  qquueessttoo  ppeerrccoorrssoo  ee  ssoopprraattttuuttttoo  qquuaallee  

ffoorrmmaa  eevveennttuuaallmmeennttee  aassssuummeerràà  ((ppeerr  ttuuttttii//ee  oo  sseelleettttiivvoo??  ssaallaarriioo  aacccceessssoorriioo  oo  ppaaggaa  bbaassee??))..    
  

SSuull  pprreeccaarriiaattoo,,  aanncchhee  qquuii  ccii  ssii  ccoonncceennttrraa  ssoolloo  ssuullllaa  ssccuuoollaa  ((eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssuuii  ddoocceennttii)),,  

ccoonn  qquuaallcchhee  aacccceennnnoo  aallll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  cchhee  ssvvoollggee  aattttiivviittàà  ddii  ddiiddaattttiiccaa  ee  rriicceerrccaa  

nneellll’’uunniivveerrssiittàà  ee  aa  ccoommpplleettaarree  llee  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnii  iinn  ccoorrssoo  nneellllaa  rriicceerrccaa..  LLee  iinnddiiccaazziioonnii  ssoonnoo  

ccoommuunnqquuee  ccoonnffuussee  ee,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  sseemmbbrraannoo  lliimmiittaattee  ssoolloo  aallllaa  pprroossssiimmaa  ttoorrnnaattaa  ((aanncchhee  ppeerr  

ssoossttiittuuiirree  ggllii  uusscciittii  iinn  qquuoottaa  110000))::  ssii  pprroommeettttoonnoo  cciiooèè  ““mmooddaalliittàà  aaddeegguuaattee  ee  sseemmpplliiffiiccaattee””,,  oollttrree  

cchhee  ““ppeerrccoorrssii  aabbiilliittaannttii  sseemmpplliiffiiccaattii  ee  sseelleettttiivvii””,,  ppeerr  cchhii  hhaa  3366  mmeessii  ddii  sseerrvviizziioo..  PPeerròò  nnoonn  cc’’èè  

nneessssuunn  nnuummeerroo  ee  nneessssuunn  mmeeccccaanniissmmoo  cchhiiaarroo,,  nneeaanncchhee  ppeerr  ii  pprreeccaarrii  ddii  lluunnggaa  dduurraattaa..  
  

LL’’uullttiimmoo  ppuunnttoo  èè  ddeeddiiccaattoo  aallllaa  ““ssccuuoollaa  ddeell  PPaaeessee””..  NNeell  ccoonnttrraattttoo  ddii  ggoovveerrnnoo  èè  pprreevviissttoo  

uunn  pprroocceessssoo  ddii  aauuttoonnoommiiee  rreeggiioonnaallii  rraaffffoorrzzaattee..  IInn  qquueessttii  mmeessii  ssoonnoo  ssttaattee  pprreesseennttaattee  llee  

pprrooppoossttee  ddii  iinntteessaa  pprreeppaarraattee  ddaall  ggoovveerrnnoo  ccoonn  LLoommbbaarrddiiaa,,  VVeenneettoo  eedd  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa..  QQuueellllee  

iinntteessee  aavvvviiaannoo  uunnaa  rreeggiioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ttuuttttoo  iill  ssiisstteemmaa  nnaazziioonnaallee  ddii  iissttrruuzziioonnee  ee  rriicceerrccaa  

((ssccuuoollaa,,  uunniivveerrssiittàà,,  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  eennttii  ddii  rriicceerrccaa,,  AAffaamm,,  eecccc))..                                                                  ►►  
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NNeell  qquuaaddrroo  ddii  qquueessttee  aauuttoonnoommiiee  rraaffffoorrzzaattee,,  ccoossaa  ddiiccee  ll’’iinntteessaa  ccooii  ssiinnddaaccaattii??  

RRiibbaaddiissccee  aassttrraattttaammeennttee  ll’’uunniittàà  ee  ll’’iiddeennttiittàà  ccuullttuurraallee,,  pprreevveeddee  uunn  rreecclluuttaammeennttoo  uunniiffoorrmmee,,  

rriibbaaddiissccee  lloo  ssttaattuuss  ggiiuurriiddiiccoo  rreeggoollaattoo  ddaall  CCCCNNLL  ee  ll’’uunniittaarriieettàà  ddeeggllii  oorrddiinnaammeennttii,,  ddeeii  ccuurrrriiccoollaa  ee  

ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  ggoovveerrnnoo..  NNeessssuunnaa  ddeellllee  iinntteessee  ccoonn  llee  RReeggiioonnii  mmeettttee  ppeerròò  iinn  ddiissccuussssiioonnee  qquueessttii  

eelleemmeennttii..  PPeerrcchhéé  ccoonn  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  oorrggaanniiccii  ((nnuummeerroo  ppeerr  ccllaassssee,,  rreeggoollee  ppeerr  mmoobbiilliittàà,,  eecccc)),,  

ffoonnddii  aauuttoonnoommii  ((ccoonnttrraattttii  iinntteeggrraattiivvii  iinn  ggrraaddoo  ddii  ddiissttrriibbuuiirree  ssaallaarrii  aaggggiiuunnttiivvii  ee  mmaaggaarrii  aanncchhee  

iimmppeeggnnii  aaggggiiuunnttiivvii)),,  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinntteeggrraarree  ii  ccuurrrriiccoollaa  nneell  qquuaaddrroo  ddeellll’’aattttuuaallee  aauuttoonnoommiiaa,,  

ppoossssoonnoo  ccoommuunnqquuee  ssmmaanntteellllaarree  ii  ssiisstteemmii  nnaazziioonnaallii  ccoommee  ssii  pprrooppoonnggoonnoo  ddii  ffaarree..    
  

LLOO  SSCCIIOOPPEERROO  DDEELL  1177  MMAAGGGGIIOO  EERRAA  SSTTAATTOO  CCOONNVVOOCCAATTOO  

PPRROOPPRRIIOO  CCOONNTTRROO  LLAA  RREEGGIIOONNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE..    
  

OOllttrree  cchhee  ccccnnll  ee  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnii,,  ssii  vvoolleevvaa  ddiiffeennddeerree  ddiirriittttii  ee  sseerrvviizzii  uunniivveerrssaallii..  IInn  

qquueessttee  sseettttiimmaannee,,  pprroopprriioo  iinn  vviissttaa  ddeelllloo  sscciiooppeerroo,,  ssttaavvaa  iinnffaattttii  ccrreesscceennddoo  ll’’aatttteennzziioonnee  ee  llaa  

pprreeooccccuuppaazziioonnee  ppeerr  llee  aauuttoonnoommiiee  rraaffffoorrzzaattee..  SSii  ssttaavvaannoo  mmoollttiipplliiccaannddoo  aasssseemmbblleeee,,  ccoommiittaattii,,  

pprreessee  ddii  ppoossiizziioonnee  nneellllee  ssccuuoollee,,  nneellllee  uunniivveerrssiittàà  ee  nneeggllii  eennttii  ddii  rriicceerrccaa..  LLaa  ffiirrmmaa  ddii  qquueessttaa  

iinntteessaa,,  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeelllloo  sscciiooppeerroo,,  rriisscchhiiaa  oorraa  ddii  bbllooccccaarree  ooggnnii  iinniizziiaattiivvaa..  
  

QQuueessttoo  eerraa  ttrraa  ll’’aallttrroo  ll’’uunniiccoo  sscciiooppeerroo  ssiinnoorraa  ccoonnvvooccaattoo  ssuullllaa  rreeggiioonnaalliizzzzaazziioonnee,,  

nnoonnoossttaannttee  llee  iinntteessee  ccoonn  llee  RReeggiioonnii  rriigguuaarrddiinnoo  aanncchhee  aallttrrii  iimmppoorrttaannttii  sseerrvviizzii  uunniivveerrssaallii  ((ddaallllaa  

ssaanniittàà  aaii  ttrraassppoorrttii))..  NNeeii  mmeessii  ssccoorrssii  aavveevvaammoo  ccrriittiiccaattoo  qquueessttoo  iissoollaammeennttoo,,  ll’’aasssseennzzaa  ddii  uunn  

aallllaarrggaammeennttoo  eedd  uunnaa  ggeenneerraalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  mmoobbiillttiiaazziioonnee..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  ccoommee  nneell  22001155  ccoonn  llaa  

BBuuoonnaassccuuoollaa,,  pprroopprriioo  qquuii  ssii  ppootteevvaa  iinnnneessccaarree  uunnaa  pprriimmaa  rroottttuurraa  ttrraa  sseettttoorrii  ddii  mmaassssaa  ee  llee  

ppoolliittiicchhee  ddeell  ggoovveerrnnoo  ccoonnttrroo  iill  llaavvoorroo  ee  ii  ddiirriittttii..  EE  qquuiinnddii  qquueessttoo  sscciiooppeerroo  ppootteevvaa  eesssseerr  uunn  

pprriimmoo  ppaassssoo  ddeellllaa  rreessiisstteennzzaa  ddii  ttuuttttii  ee  ttuuttttee..  CCoonn  llaa  ffiirrmmaa  ddeellll’’iinntteessaa,,  ccoonn  llaa  ssuuaa  ssoossppeennssiioonnee,,  

oorraa  ssii  rriisscchhiiaa  iinnvveeccee  ddii  ddaarree  uunn  ssoossttaannzziiaallee  vviiaa  lliibbeerraa,,  uunnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ssppiinnttaa  iinn  aavvaannttii  aa  

qquueessttoo  ggoovveerrnnoo  ssuullllaa  ssttrraaddaa  ddeellllaa  rreeggiioonnaalliizzzzaazziioonnee..  
  

NNoonn  aa  ccaassoo  iill  pprriimmoo  aa  ffeelliicciittaarrssii  èè  ssttaattoo  SSaallvviinnii..  QQuueell  SSaallvviinnii  cchhee  ssoolloo  2244  oorree  pprriimmaa  

aavveevvaa  pprreecciissaattoo  cchhee  iinn  ooggnnii  ccaassoo  nneeii  pprroossssiimmii  44  aannnnii  ssii  ffaarràà  llaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  QQuueelllloo  

sstteessssoo  SSaallvviinnii  cchhee  ssii  pprreeppaarraa  aa  vviinncceerree  llee  pprroossssiimmee  eelleezziioonnii  eedd  aa  ppeessaarree  aannccoorraa  ddii  ppiiùù  ssuull  

ggoovveerrnnoo  ee  ssuullllee  ssuuee  ppoolliittiicchhee  ((qquuaalluunnqquuee  eessssoo  ssiiaa))..    
  

PPEERR  QQUUEESSTTOO  RRIITTEENNIIAAMMOO  LL’’IINNTTEESSAA  SSCCRRIITTTTAA  SSUULLLL’’AACCQQUUAA  EE  

SSOOPPRRAATTTTUUTTTTOO  SSBBAAGGLLIIAATTAA..  
  

PPEERR  QQUUEESSTTOO  SSII  DDEEVVEE  RRIITTIIRRAARREE  LLAA  FFIIRRMMAA  EE  CCOONNFFEERRMMAARREE  LLOO  

SSCCIIOOPPEERROO  DDEELL  1177  MMAAGGGGIIOO..  

  

##RRIICCOONNQQUUIISSTTIIAAMMOOTTUUTTTTOO    

SSIINNDDAACCAATTOOUUNNAALLTTRRAACCOOSSAA  IINN  FFLLCC  
  

  

                                                               


