
  

  

IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  RRIICCEERRCCAA    

IINN  SSCCIIOOPPEERROO  
  

IIll  tteerrzzoo  GGlloobbaall  SSttrriikkee  ffoorr  FFuuttuurree  ssaarràà  vveenneerrddìì  2277  sseetttteemmbbrree..  LLaa  FFLLCC  CCGGIILL,,  ccoommee  ddiivveerrssii  aallttrrii  

ssiinnddaaccaattii  ddii  bbaassee,,  hhaa  iinnddeettttoo  lloo  sscciiooppeerroo  ddeellll’’iinntteerroo  ccoommppaarrttoo  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  ee  ddeellllaa  rriicceerrccaa..    
  

EE’’  uunnoo  sscciiooppeerroo  ppoolliittiiccoo..  SSaappppiiaammoo  cchhee  ccii  ssoonnoo  aanncchhee  aallttrree  rraaggiioonnii  ddii  ddiissaaggiioo  nneellllaa  ssccuuoollaa,,  

nneellll’’uunniivveerrssiittàà,,  nneellllaa  rriicceerrccaa::  ii  bbaassssii  ssaallaarrii;;  iill  pprreeccaarriiaattoo  ccrroonniiccoo;;  llaa  FFoorrnneerroo  cchhee  nnoonn  èè  ssttaattaa  

ssuuppeerraattaa  ddaa  qquuoottaa  110000;;  llaa  BBrruunneettttaa--MMaaddiiaa;;  llee  ccoonnttrroorriiffoorrmmee  cchhee  hhaannnnoo  iinnccrreemmeennttaattoo  

ccoommppeettiittiivviittàà  ee  ddiiffffeerreennzzee  ttrraa  llaavvoorraattoorrii  ee  llaavvoorraattrriiccii,,  iissttiittuuttii  ee  tteerrrriittoorrii  ((cchhee  ooggggii  ssoonnoo  rriillaanncciiaattee  

ddaallll’’aauuttoonnoommiiaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa))..  EE  cchhee  ii  ssiinnddaaccaattii  ssoonnoo  ssttaattii  ssppeessssoo  iinncceerrttii  ee  rriinnuunncciiaattaarrii  ((ccoommee  ccoonn  

llaa  rreevvooccaa  ddeelllloo  sscciiooppeerroo  iill  1177  mmaaggggiioo,,  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn’’iinntteessaa  vvaaggaa  ee  iinnffaattttii  aannccoorraa  ddaa  vveerriiffiiccaarree))..    
  

OOggggii  ppeerròò  ssii  èè  ssvviilluuppppaattoo  uunn  ggrraannddee  mmoovviimmeennttoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ssuull  cclliimmaa,,  ddii  ggiioovvaannii  ee  

ggiioovvaanniissssiimmii  ssttuuddeennttii..  PPeerrcchhéé  ooggggii  èè  sseemmpprree  ppiiùù  eevviiddeennttee  iill  ssuurrrriissccaallddaammeennttoo  gglloobbaallee::  

ll''eessttaattee  ddeell  22001199  èè  ssttaattaa  ttrraa  llee  ppiiùù  ccaallddee,,  ccoonn  iinntteerree  ffoorreessttee  iinn  ffuummoo  iinn  AAmmaazzzzoonniiaa,,  GGrrooeennllaannddiiaa,,  

SSiibbeerriiaa  ee  AAllaasskkaa..  NNoonn  ssoonnoo  eevviiddeennttii  ssoolloo  ii  lliimmiittii  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo,,  mmaa  uunnaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  

iimmpprreevviissttaa  ee  iinnccoonnttrroollllaabbiillee  ddeellll’’eeccoossiisstteemmaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaaggllii  eeffffeettttii  aannttrrooppiiccii  ssuullllaa  bbiioossffeerraa..    
  

SSttiiaammoo  pprreecciippiittaannddoo  vveerrssoo  uunn  ppuunnttoo  ddii  nnoonn  rriittoorrnnoo..  ÉÉ  iinnddiissppeennssaabbiilleerriidduurrrree  ll''uussoo  ddii  eenneerrggiiee  

ffoossssiillii,,  rriippeennssaarree  iill  ssiisstteemmaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  mmaanniiffaattttuurriieerraa  ee  aaggrriiccoollaa,,  iill  mmooddeelllloo  ddii  ccoonnssuummoo  ee  ddii  

ssmmaallttiimmeennttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  ((ddaaggllii  iimmbbaallllaagggg  aallll''oobbssoolleesscceennzzaa  pprrooggrraammmmaattaa  ddeellllee  mmeerrccii))..  VVaa  rriippeennssaattaa  

llaa  mmoobbiilliittàà,,  iinnvveesstteennddoo  ssuuii  ttrraassppoorrttii  ppuubbbblliiccii  ee  nnoonn  iinnqquuiinnaannttii..  II  sseerrvviizzii  ddii  bbaassee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

ppuubbbblliiccii  ee  ggrraattuuiittii..  BBiissooggnnaa  rriivveeddeerree  uunnoo  ssvviilluuppppoo  bbaassaattoo  ssuu  ggrraannddii  ooppeerree,,  ddeeffoorreessttaazziioonnee  ee  

cceemmeennttiiffiiccaazziioonnee  ((bboonniiffiiccaannddoo  ii  ssiittii  iinnqquuiinnaannttii,,  rriiccoonnvveerrtteennddoollii  ee  ggaarraanntteennddoo  ii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo))..    
  

NNoonn  ddoobbbbiiaammoo  ccaammbbiiaarree  llee  nnoossttrree  aabbiittuuddiinnii::  ddoobbbbiiaammoo  ccaammbbiiaarree  llaa  nnoossttrraa  ssoocciieettàà..  ÈÈ  

iinnffaattttii  qquueessttoo  mmooddoo  ddii  pprroodduuzziioonnee,,  gglloobbaallee  ee  ffoonnddaattoo  ssuullllaa  iinniinntteerrrroottttaa  eessppaannssiioonnee  ddeell  vvaalloorree,,  

cchhee  hhaa  iinnnneessccaattoo  qquueessttoo  ddeeggrraaddoo  gglloobbaallee  ddeellll’’eeccoossiisstteemmaa..  AAlllloorraa,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iill  mmeerrccaattoo  ee  

llaa  ssuuaa  llooggiiccaa,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  qquueessttee  ccllaassssii  ddoommiinnaannttii,,  aa  ggoovveerrnnaarree  uunnaa  ttrraannssiizziioonnee  eeccoossoosstteenniibbiillee..  
  

PPeerr  ccaammbbiiaarree  aabbbbiiaammoo  ddaa  sseemmpprree  uunn  ssoolloo  ssttrruummeennttoo::  iill  ccoonnfflliittttoo..  TTuuttttoo  iill  rreessttoo  rriisscchhiiaannoo  ddii  

eesssseerree  ssoollttaannttoo  ppaarroollee,,  bbuuoonnee  iinntteennzziioonnii  ee  pprroommeessssee..LLee  mmoobbiilliittaazziioonnii  ddeevvoonnoo  qquuiinnddii  eesstteennddeerrssii  

aall  llaavvoorroo,,  ppeerr  eesssseerr  iinn  ggrraaddoo  ddii  rriibbaallttaarree  qquueessttaa  llooggiiccaa  ddii  ssvviilluuppppoo  ee  qquueessttoo  mmooddoo  ddii  pprroodduuzziioonnee..    
  

PPeerr  qquueessttoo  iill  2277  sseetttteemmbbrree  èè  iimmppoorrttaannttee  sscciiooppeerraarree  eedd  aannddaarree  iinn  ppiiaazzzzaa..  NNoonn  eesssseerr  

iinnddiiffffeerreennttii,,  nnoonn  cchhiiuuddeerrssii  iinn  aasssseemmbblleeaa,,  mmaa  ssoosstteenneerree  qquueessttoo  mmoovviimmeennttoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  cchhee  

cchhiieeddee  ddii  ccaammbbiiaarree  iill  mmoonnddoo..  PPoorrttaannddoo  iinn  FFrriiddaayy  ffoorr  FFuuttuurree  llaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ee  llaa  ffoorrzzaa  ddeell  llaavvoorroo,,  

ppoorrttaannddoo  nneell  ssiinnddaaccaattoo  llaa  gglloobbaalliittàà  ee  llaa  rraaddiiccaalliittàà  ddii  qquueessttoo  mmoovviimmeennttoo..  

UUnn  pprriimmoo  ppaassssoo  ppeerr  ccaammbbiiaarree..  

  

  

##RRIICCOONNQQUUIISSTTIIAAMMOOTTUUTTTTOO    

SSIINNDDAACCAATTOOUUNNAALLTTRRAACCOOSSAA  IINN  FFLLCC    

AArreeaa  PPrrooggrraammmmaattiiccaa  CCoonnggrreessssuuaallee  ddeellllaa  CCGGIILL   


