
 

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))..  
  

SSOONNOO  SSOOLLOO  IIMMPPEEGGNNII  PPOOLLIITTIICCII..  SSOOLLOO  VVAAGGHHEE  PPRROOMMEESSSSEE..  SSeennzzaa  ssccaaddeennzzee,,  sseennzzaa  

rriissoorrssee,,  sseennzzaa  nneessssuunn  pprroovvvveeddiimmeennttoo  eessiiggiibbiillee..  PPrriimmaa  ddeellllaa  pprroossssiimmaa  lleeggggee  ddii  bbiillaanncciioo,,  iinnffaattttii,,  

nneessssuunnaa  ddii  qquueessttee  pprroommeessssee  ppoottrràà  ccoonnccrreettiizzzzaarrssii..  EE  ttrraa  llee  lliittii  ddeeggllii  aattttuuaallii  ppaarrttnneerr  ddii  ggoovveerrnnoo  ee  

llee  mmoollttee  ppaarrttiittee  ssuu  qquueellllaa  lleeggggee  ddii  bbiillaanncciioo  ((ddaallll’’IIVVAA  aallllaa  ffllaatt  ttaaxx)),,  cchhee  ppeessoo  ppoottrraannnnoo  mmaaii  aavveerree  

llee  ppaarroollee  ddii  ooggggii,,  iinn  uunn  aallttrroo  tteemmppoo  ee  iinn  uunn’’aallttrraa  ssttaaggiioonnee  ppoolliittiiccaa??    
  

PPRROOMMEESSSSEE  SSEENNZZAA  NNEEAANNCCHHEE  MMOOLLTTOO  CCOONNTTEENNUUTTOO..  CCii  ssii  iimmppeeggnnaa  aadd  aauummeennttii  ssoolloo  

ddeell  44%%  ppeerr  iill  22002211  ((ppooccoo  ssoopprraa  ii  110000  eeuurroo  mmeeddii))::  èè  iill  sseemmpplliiccee  rreeccuuppeerroo  ddeellll’’iinnffllaazziioonnee  sseeccoonnddoo  

ll’’IIPPCCAA  ((aall  nneettttoo  ddii  eenneerrggiiaa  ee  ccaarrbbuurraannttii!!))..  QQuuaannddoo  ssii  rreeccuuppeerreerràà  iill  lluunnggoo  bbllooccccoo  ddeeggllii  ssttiippeennddii??  

SSoolloo  aallllaa  ssccuuoollaa,,  ppooii,,  ssii  pprroommeettttee  uunn  ggrraadduuaallee  aavvvviicciinnaammeennttoo  aaii  ssaallaarriiaallii  eeuurrooppeeii::  mmaa  qquuaannttoo  ee  

iinn  cchhee  tteemmppii  nnoonn  èè  ddeettttoo..  EE  ssuull  pprreeccaarriiaattoo  qquuaassii  ssoolloo  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ssii  vvaa  oollttrree  vvaagghhii  aacccceennnnii,,  

ppeerr  cchhii  hhaa  ii  3366  mmeessii  ee  ssoolloo  iinn  pprriimmaa  aattttuuaazziioonnee::  ppeerròò  sseennzzaa  nnuummeerrii  ee  sseennzzaa  cchhiiaarree  pprroocceedduurree..  
  

LLOO  SSCCIIOOPPEERROO,,  PPEERROO’’,,  EERRAA  CCOONNVVOOCCAATTOO  CCOONNTTRROO  LLAA  RREEGGIIOONNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE..  
OOllttrree  cchhee  ssuu  ccccnnll  ee  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnii..  IInn  qquueessttii  mmeessii  ssoonnoo  ssttaattee  pprreesseennttaattee  llee  pprrooppoossttee  pprreeppaarraattee  

ddaall  ggoovveerrnnoo  ccoonn  LLoommbbaarrddiiaa,,  VVeenneettoo  eedd  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa..  NNeell  qquuaaddrroo  ddii  qquueessttee  aauuttoonnoommiiee  

rraaffffoorrzzaattee,,  ccoossaa  ddiiccee  ll’’iinntteessaa??  RRiibbaaddiissccee  pprriinncciippii  aassttrraattttii  ((uunniittàà  ee  iiddeennttiittàà  ccuullttuurraallee;;  ssttaattuuss  

ggiiuurriiddiiccoo;;  CCCCNNLL;;  rreecclluuttaammeennttoo  uunniiffoorrmmee;;  uunniittaarriieettàà  oorrddiinnaammeennttii,,  ccuurrrriiccoollaa  ee  ggoovveerrnnaannccee))..  

NNeessssuunnaa  RReeggiioonnee  mmeettttee  iinn  ddiissccuussssiioonnee  qquueessttii  eelleemmeennttii..  CCoonn  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  oorrggaanniiccii,,  ffoonnddii  

aauuttoonnoommii,,  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinntteeggrraarree  ii  ccuurrrriiccoollaa  ccoonn  ll’’aattttuuaallee  aauuttoonnoommiiaa,,  ppoossssoonnoo  ccoommuunnqquuee  

ssmmaanntteellllaarree  ii  ssiisstteemmii  nnaazziioonnaallii  ccoommee  ssii  pprrooppoonnggoonnoo  ddii  ffaarree..    
  

QQUUEESSTTOO  EERRAA  LL’’UUNNIICCOO  SSCCIIOOPPEERROO  SSUULLLLAA  RREEGGIIOONNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE,,  nnoonnoossttaannttee  llee  

iinntteessee  rriigguuaarrddiinnoo  aallttrrii  sseerrvviizzii  uunniivveerrssaallii  ((ddaallllaa  ssaanniittàà  aaii  ttrraassppoorrttii))..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  ccoommee  nneell  22001155,,  

pprroopprriioo  qquuii  ssii  ppootteevvaa  iinnnneessccaarree  uunnaa  pprriimmaa  rroottttuurraa  ddii  mmaassssaa  ccoonn  llee  ppoolliittiicchhee  ddeell  ggoovveerrnnoo  

ccoonnttrroo  llaavvoorroo  ee  ddiirriittttii..  IInn  qquueessttee  sseettttiimmaannee  ssii  ssttaavvaannoo  iinnffaattttii  mmoollttiipplliiccaannddoo  aasssseemmbblleeee,,  ccoommiittaattii  

ee  pprreessee  ddii  ppoossiizziioonnee..  CCoonn  ll’’iinntteessaa,,  ccoonn  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeelllloo  sscciiooppeerroo,,  ssii  rriisscchhiiaa  iinnvveeccee  ddii  ddaarree  

uunn  ssoossttaannzziiaallee  vviiaa  lliibbeerraa  aallllaa  rreeggiioonnaalliizzzzaazziioonnee..  NNoonn  aa  ccaassoo  iill  pprriimmoo  aa  ffeelliicciittaarrssii  èè  ssttaattoo  SSaallvviinnii..    
  

LL’’IINNTTEESSAA  EE’’  SSCCRRIITTTTAA  SSUULLLL’’AACCQQUUAA  EE  SSOOPPRRAATTTTUUTTTTOO  SSBBAAGGLLIIAATTAA..  
  

SSII  DDEEVVEE  RRIITTIIRRAARRLLAA  EE  CCOONNFFEERRMMAARREE  LLOO  SSCCIIOOPPEERROO  DDEELL  1177  MMAAGGGGIIOO..  
  

  

##RRIICCOONNQQUUIISSTTIIAAMMOOTTUUTTTTOO  SSIINNDDAACCAATTOOUUNNAALLTTRRAACCOOSSAA  IINN  FFLLCC  
  

  

                                                               

CONTRO LA REGIONALIZZAZIONE 

CONFERMARE LO SCIOPERO IL 17 MAGGIO 
 


