
 
PPRREEMMEESSSSAA  
  
LLaa  ccrriissii  cchhee  ssttaa  iinnvveesstteennddoo  ll’’iinntteerroo  ppiiaanneettaa  nnoonn  èè  ppeerr  nniieennttee  uunnaa  ccrriissii  eesscclluussiivvaammeennttee  ffiinnaannzziiaarriiaa  ccoommee  iinn  ttaannttii  
vvoorrrreebbbbeerroo  ffaarr  ccrreeddeerree  nnéé,,  ttaannttoommeennoo,,  bbuuttttaattaa  aallllee  ssppaallllee::  eessssaa  èè  uunnaa  ccrriissii  gglloobbaallee,,  ssttrruuttttuurraallee,,  cchhee  iinnvveessttee  
ttuuttttoo  iill  ssiisstteemmaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  ee  ddii  vviittaa  ccaappiittaalliissttiiccoo..  
LLaa  ccrriissii  eeccoonnoommiiccaa//ffiinnaannzziiaarriiaa  ccoonngglloobbaa  iinn  sséé  uunn  iinnttrreecccciioo  mmiicciiddiiaallee  ddii  uulltteerriioorrii  ccrriissii::  uunnaa  ccrriissii  aammbbiieennttaallee,,  
ppooiicchhéé  llaa  ddeevvaassttaazziioonnee  ddeellllaa  nnaattuurraa  ee  ii  ccaammbbii  cclliimmaattiiccii  mmeettttoonnoo  iinn  ddiissccuussssiioonnee  aaddddiirriittttuurraa  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeellllaa  
vviittaa  iinn  ttaannttii  ppaarrttii  ddeell  mmoonnddoo,,  uunnaa  ccrriissii  eenneerrggeettiiccaa  ee  uunnaa  ccrriissii  aalliimmeennttaarree..  
EE,,  aadd  aattttrraavveerrssaarrllee  ttuuttttee,,  cc’’èè  llaa  ggiiggaanntteessccaa  ccrriissii  lleeggaattaa  aallllaa  gguueerrrraa  ppeerrmmaanneennttee  ee  gglloobbaallee  cchhee  ppeerrccoorrrree  iill  
mmoonnddoo::  llaa  gguueerrrraa,,  lluunnggii  ddaallll’’aatttteennuuaarrssii,,  èè  vviissttaa  ddaaii  ppaaddrroonnii  ddeell  mmoonnddoo  ccoommee  llaa  ccaarrttaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  
ppllaaccaarree  llee  aallttrree  ccrriissii  ddeell  ssiisstteemmaa..  
DDii  ffrroonnttee  aallll’’eevviiddeennttee  tteennttaattiivvoo  ddii  ffaarr  ppaaggaarree  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  llaa  ccrriissii  aaii  llaavvoorraattoorrii,,  ssaallvvaannddoo  bbaanncchhee  ee  
bbaanncchhiieerrii  ee  ssoosstteenneennddoo  llee  iimmpprreessee,,  ooccccoorrrree  iinnddiiccaarree  qquuaallii  ssoonnoo  ggllii  oobbiieettttiivvii  cchhee  iinntteennddiiaammoo  rraapppprreesseennttaarree  nneell  
nnoossttrroo  mmiinniisstteerroo,,  ssuu  ccuuii  ccoossttrruuiirree  nnuuoovvee  ee  iinncciissiivvee  aazziioonnii  ddii  lloottttaa..  
  

IILL  NNUUOOVVOO  SSIINNDDAACCAATTOO  DDII  BBAASSEE  
  
CChhee  ll’’AAsssseemmbblleeaa  NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  CCUUBB  ddii  RRiicccciioonnee  ddeell  2222//2244  mmaaggggiioo  22000099,,  aavvrreebbbbee  pprrooddoottttoo  ggrroossssee  nnoovviittàà  eerraa  
nneellll’’aarriiaa,,  eedd  eerraa  uunn’’aatttteessaa  sseennttiittaa  ddaaii  ttaannttii  ddeelleeggaattii  iinntteerrvveennuuttii..  
LLaa  ssttrraaddaa  vveerrssoo  ll’’uunniittàà  ddeell  ssiinnddaaccaalliissmmoo  ddii  bbaassee  èè,,  ccoommuunnqquuee,,  sseeggnnaattaa..  
IInnffaattttii,,  iill  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  CCoossttiittuueennttee,,  ddeessiiggnnaattaa  ddaallll’’AAsssseemmbblleeaa  NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  CCUUBB,,  hhaa  
ttrraacccciiaattoo  llee  lliinneeee  ee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  pprriinncciippaallii  ddeell  nnuuoovvoo  ssiinnddaaccaattoo  ddii  bbaassee  ee  llaanncciiaattoo  iill  ddiibbaattttiittoo  ssuull  mmooddeelllloo  
ssiinnddaaccaallee  ddaa  pprraattiiccaarree::  uunn  ssiinnddaaccaattoo  ggeenneerraallee,,  iinntteerrccaatteeggoorriiaallee,,  nnaazziioonnaallee,,  uunniittaarriioo,,  ddii  mmaassssaa,,  ddeemmooccrraattiiccoo  ee  
ccoonnfflliittttuuaallee,,  aarrttiiccoollaattoo  iinn  ccaatteeggoorriiee  ee  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  iinnddiippeennddeennttee  ddaaii  ggoovveerrnnii,,  ddaaii  ppaarrttiittii,,  ddaaii  ppaaddrroonnii..  
UUnn  ssiinnddaaccaattoo  cchhee  ssii  ooccccuuppii  nnoonn  ssoolloo  ddii  ccoossaa  ssii  pprroodduuccee  mmaa,,  aanncchhee,,  ddii  ccoommee  ssii  pprroodduuccee  ee  cchhee  rreennddaa  ii  llaavvoorraattoorrii  
pprroottaaggoonniissttii  ddiirreettttii  ddeell  pprroopprriioo  ffuuttuurroo..  
UUnn  ssiinnddaaccaattoo  pprreesseennttee  ee  aattttiivvoo  nneellllee  aazziieennddee,,  ccaappaaccee  ddii  oorrggaanniizzzzaarree  ee  rraapppprreesseennttaarree  llee  mmuullttiiffoorrmmii  ffiigguurree  
ssoocciiaallii  ggeenneerraattee  ddaallllaa  ffrraammmmeennttaazziioonnee  pprroodduuttttiivvaa  ee  ssoocciiaallee,,  aa  ppaarrttiirree  ddaaii  llaavvoorraattoorrii  pprreeccaarrii..  
UUnn  ssiinnddaaccaattoo  cchhee  ccrreeii  uunn  ssooggggeettttoo  ccoonnffeeddeerraallee  ssoolliiddaallee,,  aarrttiiccoollaattoo  iinn  dduuee  ggrraannddii  aarreeee  cchhee  rraaggggrruuppppiinnoo  ii  
llaavvoorraattoorrii  ppuubbbblliiccii  ee  ii  llaavvoorraattoorrii  pprriivvaattii  ee  cchhee,,  aa  lloorroo  vvoollttaa,,  ssii  aarrttiiccoolleerràà,,  oorrggaanniizzzzaattiivvaammeennttee,,  ppeerr  sseettttoorrii  
dd’’iinntteerrvveennttoo..  
IInnssoommmmaa,,  ssttiiaammoo  vviivveennddoo  uunn  pprroocceessssoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunnaa  rreeaallee  rraapppprreesseennttaannzzaa  ggeenneerraallee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ee  
ssttrruummeennttoo  ddii  uunnaa  ccoonnccrreettaa  ee  sseemmpprree  ppiiùù  aammppiiaa  aaggggrreeggaazziioonnee  ddeell  mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo::  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddaa  
ccoonnffeeddeerraazziioonnee  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  iinn  ccoonnffeeddeerraazziioonnee  ddii  ccaatteeggoorriiee,,  ccaappaaccii  ddii  ddeeffiinniirree  llaa  pprroopprriiaa  pprreesseennzzaa  ttrraa  ii  
llaavvoorraattoorrii  ccoonn  pprroopprriiee  ssttrraatteeggiiee  ddii  lloottttaa  ee  ddii  rriivveennddiiccaazziioonnee  ee  ccoonn  llaa  ssttrruuttttuurraa  ccoonnffeeddeerraallee  ddeeddiiccaattaa  aall  rraaccccoorrddoo  
ffoorrttee  ee  aallllaa  ccrreeaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  ggeenneerraallii,,  tteessaa  aa  ccrreesscceerree  nneell  tteerrrriittoorriioo  ppeerr  aapprriirree  ssppaazzii  ddii  
pprreesseennzzaa  ssoocciiaallee  ee  ppoolliittiiccaa  ffrraa  ii  ssooggggeettttii  sseennzzaa  ssiinnddaaccaattoo..  
NNoonn  ccii  ddiilluunngghhiiaammoo  ttrrooppppoo  ssuu  qquueessttaa  aannaalliissii,,  rriimmaannddaannddoo  aallllaa  lleettttuurraa  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprreeppaarraattoorriiaa  ee  
ccoonncclluussiivvaa  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa  NNaazziioonnaallee  ddii  RRiicccciioonnee  ee  ddeeii  llaavvoorrii  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  CCoossttiittuueennttee,,  ffaacciillmmeennttee  
rreeppeerriibbiillii  ssuull  ssiisstteemmaa  wweebb  ddii  FFeeddeerraazziioonnee..  
EE’’  cceerrttoo,,  ppeerròò,,  cchhee  ooccccoorrrree  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  ccaappaaccee  ddii  ggeenneerraalliizzzzaarree  iill  ccoonnfflliittttoo..  
LLaa  mmuuttaattaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddii  ccllaassssee,,  ll’’eeffffeettttoo  ddiissggrreeggaattoorree  ddeellllee  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  ee  ddeellllaa  ddeeiinndduussttrriiaalliizzzzaazziioonnee,,  
ll’’aarrrriivvoo  ddii  cceennttiinnaaiiaa  ddii  mmiigglliiaaiiaa  dd’’iimmmmiiggrraattii,,  uunnaa  ppaarrttee  mmiinnoorriittaarriiaa  ddeeii  qquuaallii  èè  rriiuusscciittaa  aa  iinntteeggrraarrssii  nneell  tteessssuuttoo  
pprroodduuttttiivvoo  mmeennttrree  llaa  ggrraann  ppaarrttee,,  ssoopprraattttuuttttoo  nneell  cceennttrroo  ssuudd  vviivvee  ddii  eelleemmoossiinnaa  ee  ppiiccccoolloo  ccoommmmeerrcciioo,,  ll’’uussoo  
mmaassssiicccciioo  ddeellllaa  pprreeccaarriieettàà,,  ii  lliicceennzziiaammeennttii  iinn  aarrrriivvoo  aa  mmiigglliiaaiiaa,,  ddiisseeggnnaannoo  uunn  nnuuoovvoo  aattllaannttee  ssoocciiaallee  ee  ddeell  llaavvoorroo  
cchhee  ssii  ddiissppiieeggaa  nnoonn  ppiiùù  ssoolloo  nneeii  ccllaassssiiccii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  mmaa  aanncchhee  mmaassssiicccciiaammeennttee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ee  nneellllee  
mmeettrrooppoollii..  
LL’’eessiiggeennzzaa  ddii  rreeddddiittoo,,  ddii  aabbiittaazziioonnii  aacccceessssiibbiillii  aaii  cceettii  ppooppoollaarrii,,  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ffaavvoorriirree  iinntteeggrraazziioonnee  ee  
ccoonnvviivveennzzaa,,  llaa  sseemmpprree  ppiiùù  mmaarrccaattaa  ddiiffffiiccoollttàà  ppeerr  ii  rreeddddiittii  ddii  ooppeerraaii  ee  iimmppiieeggaattii  ddii  aarrrriivvaarree  aallllaa  ffiinnee  ddeell  mmeessee,,  llaa  
pprreessssoocchhéé  aassssoolluuttaa  mmaannccaannzzaa  ddii  sseerrvviizzii  rreennddoonnoo  eevviiddeennttee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  iimmmmaaggiinnaarree  uunn  ssiinnddaaccaattoo  ccaappaaccee  
aanncchhee  ddii  ssttrruuttttuurraarree  iill  ssuuoo  iinntteerrvveennttoo  nneeii  tteerrrriittoorrii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iinn  qquueellllii  mmeettrrooppoolliittaannii,,  ppeerr  ffoorrnniirree  
oorrggaanniizzzzaazziioonnee  llaaddddoovvee  èè  rriicchhiieessttaa  ddaa  qquueeii  ssooggggeettttii  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  oo  nnoonn  hhaannnnoo  ppiiùù  iill  lluuooggoo  ddii  llaavvoorroo  ccoommee  
aammbbiittoo  pprriinncciippaallee  ddeell  ccoonnffrroonnttoo  ee  ddeellll’’aaggggrreeggaazziioonnee..  
NNeellllee  ggrraannddii  cciittttàà,,  nneellllee  mmeettrrooppoollii  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaallllaa  pprroodduuzziioonnee  ddiiffffuussaa,,  ddoovvee  llee  ccoonnttrraaddddiizziioonnii,,  ii  bbiissooggnnii,,  llaa  
pprreeccaarriieettàà  iinnvveessttoonnoo  ooggnnii  aassppeettttoo  ddeell  vviivveerree,,  ddoovvee  ll’’iinnssiiccuurreezzzzaa  ddeell  ddoommaannii  ssttaa  ggiiàà  ccrreeaannddoo  mmaassssee  pprroonnttee  aadd  
aabbbbrraacccciiaarree  iiddeeoollooggiiee  nneeoorraazzzziissttee  ee  ppaarraaffaasscciissttee,,  cc’’èè  bbiissooggnnoo  ddii  uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  cchhee  ssaappppiiaa  
rraappppoorrttaarrssii  ssuu  tteerrrreennii  ccoonnccrreettii,,  ddiiaallooggaarree  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo,,  pprroovvaannddoo  aa  rriiccoonnnneetttteerree  ssooggggeettttii  ssoocciiaallii  ddiivveerrssii..  



 
DDoobbbbiiaammoo  ccoonnttrraassttaarree  ii  ddiisseeggnnii  ddii  ppaaddrroonnaattoo,,  ddeell  ggoovveerrnnoo  ee  ddeeii  ssiinnddaaccaattii  ccoollllaabboorraazziioonniissttii  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL  
((cchhee  ddaa  aallmmeennoo  vveennttii  aannnnii  nnoonn  hhaannnnoo  aallttrroo  rruuoolloo  cchhee  qquueelllloo  ddii  cceerrccaarree  ddii  aatttteennuuaarree  llee  iinniizziiaattiivvee  ddeemmoolliittrriiccii  ddeeii  
ddiirriittttii  ee  ddeellllee  ccoonnqquuiissttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ooppeerraattaa  ddaa  CCoonnffiinndduussttrriiaa  ee  ddaaii  vvaarrii  ggoovveerrnnii  ddii  cceennttrroo  ssiinniissttrraa  ee//oo  cceennttrroo  
ddeessttrraa)),,  ddii  ppoorrttaarree  uulltteerriioorrii  ggrroossssii  aattttaacccchhii  aall  mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo,,  aallllee  ppeennssiioonnii,,  aall  rreeddddiittoo  ddeeii  ssaallaarriiaattii,,  
aallll’’aammbbiieennttee,,  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa  ee  ddii  ssaalluuttee  ssuuii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo..  
OOccccoorrrree,,  qquuiinnddii,,  uunn  ssiinnddaaccaalliissmmoo  ccoonnfflliittttuuaallee  ee  iinnddiippeennddeennttee  cchhee  gguuaarrddii  nnoonn  ssoolloo  aallllee  vveerrtteennzzee  aazziieennddaallii  ee  
ccaatteeggoorriiaallii  mmaa,,  aanncchhee,,  aallllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ssoocciiaallee  ssuu  qquueessttiioonnii  ccoommee  ccaassaa,,  rreeddddiittoo,,  sseerrvviizzii,,  ccuullttuurraa..  
UUnn  ssiinnddaaccaattoo  cchhee  aabbbbiiaa,,  nneellll’’iimmmmeennssoo  uunniivveerrssoo  ddeell  llaavvoorroo  ssaallaarriiaattoo  iill  ssuuoo  ppuunnttoo  ffoonnddaammeennttaallee  ddii  aannccoorraaggggiioo  
mmaa  cchhee  ssaappppiiaa  aanncchhee  eesssseerree  aappeerrttoo  ee  rreeffeerreennttee  aadd  aallttrree  ffoorrmmee  ddii  pprroottaaggoonniissmmoo  ssoocciiaallee  ee  ddii  ccoonnfflliittttoo,,  ccoommee  ii  
mmoovviimmeennttii  ppeerr  llaa  ppaaccee,,  ccoonnttrroo  llaa  gguueerrrraa,,  ppeerr  llaa  ddiiffeessaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  ddeellll’’aammbbiieennttee..  
DDii  ffrroonnttee  aa  qquueessttaa  nnuuoovvaa  ffaassee,,  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllee  RRddBB  MMEEFF  hhaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  aaddeegguuaarree  llaa  pprroopprriiaa  ccaappaacciittàà  
dd’’iinntteerrvveennttoo,,  iinnsseerreennddoossii  ppiieennaammeennttee  nneell  ddiibbaattttiittoo  ggeenneerraallee  ddeellllaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uunn  nnuuoovvoo  ssiinnddaaccaattoo  ddii  bbaassee  ee  
ddoottaannddoossii  ddii  nnuuoovvii  ssttrruummeennttii  ddii  llaavvoorroo..  
EE’’  ffoonnddaammeennttaallee,,  ccoommuunnqquuee,,  ssccaannssaarree  ooggnnii  tteennttaazziioonnee  ddii  ffaavvoorriirree  ppoossiizziioonnii  sseettttoorriiaallii,,  aavvuullssee  ddaallllaa  FFeeddeerraazziioonnee  
NNaazziioonnaallee  ee  ddaaii  ssuuooii  oorrggaannii  ssttaattuuttaarrii..  
EE’’  iimmpprreesscciinnddiibbiillee,,  qquuiinnddii,,  llaa  ssiinneerrggiiaa  ccoonn  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeell  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo,,  nneellllaa  qquuaallee  rriippoorrttaarree  eessppeerriieennzzee  ee  
ccoonnddiizziioonnii  ee,,  nneell  ffrraatttteemmppoo,,  ttrraarrrree  rriicccchheezzzzaa  ddaall  ccoonnffrroonnttoo  ee  ddaallllaa  ddiissccuussssiioonnee..  
  

LLEE  RRddBB  MMEEFF  
  
IIll  llaavvoorroo  ssiinn  qquuii  ssvvoollttoo  eeggrreeggiiaammeennttee  hhaa  ddaattoo  ddeeii  rriissuullttaattii  iimmppoorrttaannttii  eedd  hhaa  ppoorrttaattoo  llaa  RRddBB  MMEEFF  aa  ootttteenneerree  uunn  
ppoossttoo  ddii  ttuuttttoo  rriissppeettttoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  MMiinniisstteerroo,,  ssoolllleecciittaannddoo  eedd  oorriieennttaannddoo  ssppeessssoo  llee  ccoosscciieennzzee  iinn  mmeerriittoo  aa  
qquueessttiioonnii  aappppaarreenntteemmeennttee  eessttrraanneeee  aallllaa  ppuurraa  llooggiiccaa  ssiinnddaaccaallee..  UUnn  llaavvoorroo  eecccceelllleennttee  cchhee  hhaa,,  ppeerròò,,  iill  bbiissooggnnoo  ddii  
ttrroovvaarree  nneellllaa  pprraattiiccaa  qquuoottiiddiiaannaa,,  nneellllee  rreellaazziioonnii  ddiirreettttee  ccoonn  ii  ddeelleeggaattii  ddeeii  ssiinnggoollii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  ee  ccoonn  llaa  
FFeeddeerraazziioonnee,,  uunnaa  nnuuoovvaa  ddiinnaammiiccaa  ppoolliittiiccoo--ssiinnddaaccaallee  cchhee  ssaappppiiaa  rreellaazziioonnaarrssii  ccoonn  llaa  nnuuoovvaa  ffaassee  ppoolliittiiccaa  ee  ccoonn  ggllii  
eeffffeettttii  ssoocciiaallii  ddeellllaa  ccrriissii  eeccoonnoommiiccaa..  IIll  ccoonnfflliittttoo  ddiivveerrrràà  sseemmpprree  ppiiùù  ddiirroommppeennttee  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ttuuttttii  ggllii  
ssppaazzii  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ssaarraannnnoo  cchhiiuussii  ddaallll’’iinneevviittaabbiillee  eeccoonnoommiiaa  ddii  ccrriissii..  QQuueessttoo  nnoonn  rriigguuaarrddeerràà  ssoolloo  llaa  CCUUBB  oo  iill  
nnuuoovvoo  ssooggggeettttoo  ssiinnddaaccaallee  ddii  bbaassee  mmaa  aanncchhee  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ccoonncceerrttaattiivvee  ((CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL))..  NNoonn  èè  
uunn  ccaassoo  cchhee  llaa  rriiffoorrmmaa  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  ddii  llaavvoorroo  iinn  ccaammbbiioo  ddeellllaa  rriissttrreettttaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonncceerrttaazziioonnee  
aavvaannzzaa  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeell  ssiinnddaaccaattoo  nneeggllii  eennttii  bbiillaatteerraallii,,  ttrraassffoorrmmaannddoo  ccoossìì  llaa  ccoonncceerrttaazziioonnee  iinn  ccoommpplliicciittàà  ee  
ccooggeessttiioonnee..  QQuueessttoo  ppoonnee,,  ooggggeettttiivvaammeennttee,,  ddaavvaannttii  aaggllii  iinntteerreessssii  ggeenneerraallii  ddii  ccllaassssee  dduuee  aavvvveerrssaarrii  llee  ccoonnttrrooppaarrttii  
ssttoorriicchhee  ee  qquueellllee  oorrmmaaii  ppiiùù  ddiicchhiiaarraattaammeennttee  ccoommpprroommeessssee::  iill  ssiinnddaaccaalliissmmoo  ccoonnffeeddeerraallee..  LLaa  ccooggeessttiioonnee  
ccoonnsseennttiirràà  aaii  ssiinnddaaccaattii  ccoonncceerrttaattiivvii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoopprraavvvviivveerree  nneell  ssoottttoobboossccoo  cclliieenntteellaarree  cchhee  ccrreeeerràà,,  mmaa  ffaarràà  
vveenniirree  mmeennoo  qquueell  rruuoolloo  ddii  ccoonnttrroolllloorrii  ddeelllloo  ssccoonnttrroo  ddii  ccllaassssee  cchhee  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL  hhaannnnoo  ssiinnoorraa  aavvuuttoo..  
IInn  qquueessttoo  qquuaaddrroo  èè  nneecceessssaarriioo  mmeetttteerree  iinn  ccaammppoo  ttuuttttee  llee  eenneerrggiiee  ee  ll’’iinntteelllliiggeennzzaa  ccoolllleettttiivvaa  ddeeii  rreeffeerreennttii  
ssiinnddaaccaallii  ddeell  MMEEFF  ppeerr  rreennddeerree  llaa  pprreesseennzzaa  ee  ll’’aazziioonnee  ddeell  nnoossttrroo  aaggiirree  ssiinnddaaccaallee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  ii  pprriinncciippii  eesspprreessssii  
ddaallll’’aasssseemmbblleeaa  nnaazziioonnaallee  ddii  mmaaggggiioo  ee  ppiiùù  eeffffiicciieennttee  iill  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  nnoossttrrii  iissccrriittttii,,  eelleettttii  RRSSUU  ee  ddeelleeggaattii..  
LLaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddeellll’’aattttuuaallee  ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  ee  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ppoolliittiiccaa  ddeellllaa  RRddBB  ddeell  
MMEEFF  ddeevvee  aannddaarree  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  ddeell  mmaaggggiioorr  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ddiivveerrssii  aattttoorrii  ssiinnddaaccaallii  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  
sscceellttaa  ddeellllee  lliinneeee  ggeenneerraallii  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  nneellllee  qquueessttiioonnii  lleeggaattee  aallllee  tteemmaattiicchhee  ddii  ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo  ee  aa  qquueellllee  
ppoolliittiiccoo--ssiinnddaaccaallii  ppiiùù  ggeenneerraallii..  DDeevvee  vviivveerree  ttrraa  ii  ddeelleeggaattii  aa  ddiivveerrssoo  ttiittoolloo  llaa  ccoonnvviinnzziioonnee  ee  ccoonnddiivviissiioonnee  ssuullllee  
lliinneeee  ppoolliittiicchhee  ee  ddoottaarrllii  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ppeerr  ssoosstteenneerrllee  iinn  ooggnnii  sseeddee..  SSoolloo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  
ddii  qquuaannttii  ppiiùù  llaavvoorraattoorrii  ppoossssiibbiillee  ccoonnsseennttiirràà  aanncchhee  aallllaa  RRddBB  MMEEFF  ddii  ppuunnttaarree  aadd  uunnaa  uulltteerriioorree  ccrreesscciittaa  ddeellllaa  ffoorrzzaa  
ccoonnfflliittttuuaallee  ee  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa..  LLaa  ccrreesscciittaa  ee  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  qquuaaddrroo  ddiirriiggeennttee  ffuuttuurroo  ssoonnoo  iinnddiissppeennssaabbiillii  
ppeerr  ddaarree  pprroossppeettttiivvaa  ee  rraaffffoorrzzaarree  ll’’iippootteessii  ddeell  ssiinnddaaccaattoo  iinnddiippeennddeennttee,,  cchhee  ddeevvee  sseemmpprree  ppoorrrree  aall  cceennttrroo  ddeellllaa  
ssuuaa  aazziioonnee  ll’’iinntteerreessssee  ggeenneerraallee  ddii  ccllaassssee  ccoonnttrraassttaannddoo  ttuuttttee  llee  tteennddeennzzee  ccoorrppoorraattiivvee  ee  ddii  pprroottaaggoonniissmmoo..  
PPiiùù  iinn  ggeenneerraallee  ooccccoorrrree  bbaatttteerrssii  ppeerr  ggaarraannttiirree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesseerrcciittaarree  iill  ccoonnfflliittttoo..  CCoonnttrraassttaarree  iill  
rreessttrriinnggiimmeennttoo  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  sscciiooppeerroo..  IImmppeeddiirree  llaa  rreevviissiioonnee  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  ee  
rraapppprreesseennttaattiivviittàà  ssiinnddaaccaallee  cchhee  vveerrrràà  mmooddeellllaattaa  aa  ggaarraannzziiaa  ddii  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL..  OOppppoorrssii  aa  ttuuttttii  ii  tteennttaattiivvii  
mmeessssii  iinn  aattttoo  aall  ffiinnee  ddii  iimmppeeddiirree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffaarree  ssiinnddaaccaattoo  ccoonnfflliittttuuaallee..  
RRaaffffoorrzzaarree  iill  llaavvoorroo  ddeell  PPaattttoo  ddii  BBaassee  ppeerr  aannddaarree  vveerrssoo  uunn  ssooggggeettttoo  ssiinnddaaccaallee  ccoonnfflliittttuuaallee  cchhee  aaggiissccaa  iinn  mmooddoo  
uunniittaarriioo  ee  cchhee  ssiiaa  ccaappaaccee  ddii  iinntteerrvveenniirree  nneellllee  ccoonnttrraaddddiizziioonnii  ee  ppiiùù  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  iinn  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo  ddeell  
llaavvoorroo  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  mmoobbiilliittaazziioonnii  ee  sscciiooppeerrii  nnaazziioonnaallii  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellllee  ppiiaattttaaffoorrmmee  ddii  lloottttaa  ee  rriivveennddiiccaazziioonnee  
ddeellllee  ccaatteeggoorriiee  ee  ddeeii  tteerrrriittoorrii..  
LLaa  RRddBB  MMEEFF  nnoonn  ppuuòò  ssttaarree  ffuuoorrii  ddaa  qquueessttoo  pprrooggeettttoo  ee  ddaa  qquueessttii  oobbiieettttiivvii  ffoonnddaammeennttaallii..  
EEsssseerrii  iinntteerrnnii  aa  qquueessttii  rraaggiioonnaammeennttii  vvuuooll  ddiirree  ppaarrllaarree  ee  pprrooppoorrssii  aa  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii  eedd  iinn  mmooddoo  ppaarrttiiccoollaarree  aa  
qquueellllii  cchhee  eesspprriimmoonnoo  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  iinntteerreessssee  aall  pprrooggeettttoo  ddeell  nnuuoovvoo  ssiinnddaaccaattoo  ddii  bbaassee,,  mmaa  aanncchhee  aa  qquueellllii  
ccooiinnvvoollttii  ddaa  aassppeettttii  vveerrtteennzziiaallii  ssppeecciiffiiccii  aall  ddeessttiinnoo  ddeellllaa  RRddBB  MMEEFF..  



 
PPeerr  ppaarrllaarree  aaii  llaavvoorraattoorrii  nnoonn  ppoossssiiaammoo  ffaarree  aa  mmeennoo  ddeeii  ddeelleeggaattii  nneellllee  ddiivveerrssee  sseeddii  ddeell  MMEEFF,,  ppeerr  qquueessttoo  iill  lloorroo  
rruuoolloo  ddeevvee  eesssseerree  ppootteennzziiaattoo  ee  ddeevvee  ccrreesscceerree  iill  nnuummeerroo  ddii  llaavvoorraattoorrii  ccooiinnvvoollttii  nneellllaa  vviittaa  ssiinnddaaccaallee  ddeell  
MMiinniisstteerroo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  eellaabboorraazziioonnee  tteeoorriiccaa  ee  ddeecciissiioonnaallee..  
  

GGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  
  
SSAALLAARRIIOO  
EE’’  lloo  ssttrruummeennttoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  sseemmpprree  ppiiùù  ffoorrttee  ee  ccoonnsseennttee  uunn  ggoovveerrnnoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  aauuttoorriittaarriioo,,  ccaallppeessttaannddoonnee  
llaa  ddiiggnniittàà..  
LL’’aacccceelleerraazziioonnee  vvoolluuttaa  ddaallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  CCGGIILL,,  CCIISSLL,,  UUIILL,,  FFLLPP  ee  UUNNSSAA,,  aauummeennttaa  ffoorrtteemmeennttee  iill  ssaallaarriioo  
pprreessttaazziioonnaallee  ee,,  ccoonn  eessssoo,,  llaa  rroottttuurraa  ddeellll’’uunniittàà  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  aattttrraattttii  vveerrssoo  llaa  rriinnccoorrssaa  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  ee  ddeell  
tteennttaattiivvoo  ddii  ggaarraannttiirrssii  uunn  pprrooffiilloo  ssaallaarriiaallee  aaddeegguuaattoo..  
IIll  ssaallaarriioo  aacccceessssoorriioo  èè  oorrmmaaii  ppaarrttee  nnoonn  iinnddiiffffeerreennttee  ddeellllaa  rreettrriibbuuzziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa,,  lleeggaattoo  sseemmpprree  ppiiùù  aall  
rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  ssttaannddaarrdd  ddii  uunnaa  pprroodduuttttiivviittàà  ccoonncceerrnneennttee  llaa  qquuaannttiittàà  aa  ttuuttttoo  ddiissccaappiittoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeell  
sseerrvviizziioo  rreessoo..  LL’’eelleemmeennttoo  cceennttrraallee  ddiivveennttaa,,  qquuiinnddii,,  llaa  mmeerriittooccrraazziiaa,,  ccoonn  ll’’iinnssttaauurraazziioonnee  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  
pprreemmiiaannttee,,  ppiiùù  oo  mmeennoo  ddiissccrreezziioonnaallee,,  ffaallssaammeennttee  ggiiuussttiiffiiccaattoo  ddaallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriissppoonnddeerree  iinn  tteemmppoo  ee  ppeerr  
bbeennee..  
LL’’aassssoolluuttaa  mmaannccaannzzaa  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeell  vvaalloorree  ddeell  llaavvoorroo  cchhee  ssii  ssvvoollggee,,  ccoonn  mmoorrttiiffiiccaazziioonnee  ccoonnttiinnuuaa,,  èè  
aammpplliiaattaa  aanncchhee  ddaaii  ggiiuuddiizzii  ddeellll’’ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa  ssuull  ppaarraassssiittiissmmoo  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ppuubbbblliiccii  ee  aannaalloogghhii  lluuoogghhii  
ccoommuunnii..  
LL’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddeell  DDllggss  115500  ddeell  2277  oottttoobbrree  22000099  ((ddeeccrreettoo  BBrruunneettttaa))  aattttuuaattiivvoo  ddeellllaa  lleeggggee  nn..  1155//0099,,  aaccuuiissccee  llaa  
ffaassee  ddiisseeggnnaannddoo  sscceennaarrii  aappooccaalliittttiiccii..  
LLaa  ccrreeaazziioonnee  ddeellllee  ffaammoossee  ttrree  ffaassccee  ddii  mmeerriittoo,,  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  RRiiffoorrmmaa  BBrruunneettttaa,,  ddeetteerrmmiinneerràà  llaa  gguueerrrraa  nneeii  
ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  eesssseerree  ccoollllooccaattii  nneellllaa  ffaasscciiaa  aallttaa,,  cchhee  èè  ll’’uunniiccaa  cchhee  ggaarraannttiissccee  uunn  gguuaaddaaggnnoo  ddaa  
qquueessttaa  ffuurriiaa  rreeaazziioonnaarriiaa,,  ffaallssaammeennttee  mmeerriittooccrraattiiccaa..  
EE’’  ffaacciillee  iimmmmaaggiinnaarree,,  qquuiinnddii,,  llaa  gguueerrrraa  cchhee  ssii  ssccaatteenneerràà  nneeii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  eesssseerree  ccoollllooccaattii  nneellllaa  
ffaasscciiaa  aallttaa..  
LLaa  FFiinnaannzziiaarriiaa  ppeerr  iill  22001100,,  iinnoollttrree,,  ssttaannzziiaa  ssoolloo  uunnaa  mmaanncciiaattaa  ddii  eeuurroo  ppeerr  iill  mmaannccaattoo  rriinnnnoovvoo  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ddeell  
PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo,,  iinn  ssccaaddeennzzaa  aa  ddiicceemmbbrree  22000099..  
QQuuiinnddii,,  ssuull  ssaallaarriioo  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ppuubbbblliiccii  ggrraavvaannoo,,  ccoommee  mmaacciiggnnii,,  aanncchhee  ll’’aalllluunnggaammeennttoo  ddeellllaa  dduurraattaa  
ccoonnttrraattttuuaallee  nnoonn  ppiiùù  bbiieennnnaallee  mmaa  ttrriieennnnaallee,,  ccoonn  uunn’’iinneevviittaabbiillee  ppeerrddiittaa  ddeell  ppootteerree  dd’’aaccqquuiissttoo  ddeellllee  rreettrriibbuuzziioonnii;;  
ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddeellllee  ggaabbbbiiee  ssaallaarriiaallii,,  cchhee  tteennggoonnoo  ccoonnttoo  ““ddeellllaa  ccoommppeettiittiivviittàà  llooccaallee  ee  ddeellllee  iinnddiissccuuttiibbiillii  
ddiiffffeerreennzzee  cchhee  ssuussssiissttoonnoo  nneell  ccoossttoo  ddeellllaa  vviittaa  rriilleevvaattoo  nneeii  ddiivveerrssii  tteerrrriittoorrii””  ee,,  ccoommee  ssee  nnoonn  bbaassttaassssee,,  
mmeerriittooccrraazziiaa  ee  ggeessttiioonnee  cclliieenntteellaarree  ddeeggllii  iinncceennttiivvii,,  ggiiàà  ffaallcciiddiiaattii  ddaaii  ttaaggllii  pprrooddoottttii  ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  
113333//22000088..  
PPrroopprriioo  iill  DDLL  111122,,  ttrraassffoorrmmaattoo  nneellllaa  LLeeggggee  113333  ddeell  22000088,,  hhaa  ssoottttrraattttoo  iimmppoorrttaannttii  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  aaii  FFoonnddii  
UUnniiccii  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  nnoonnoossttaannttee  llee  aassssiiccuurraazziioonnii  ddii  qquueellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ffiirrmmaattaarriiee  ddeell  
pprroottooccoolllloo  ccoonn  iill  ggoovveerrnnoo..  
CCoossìì  nnoonn  èè  ssttaattoo,,  ii  rriissuullttaattii  ppuurrttrrooppppoo  ccii  hhaannnnoo  ddaattoo  rraaggiioonnee..  
IIll  rriiccoorrssoo  aall  llaavvoorroo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo,,  iinnffiinnee,,  èè  ddiivveennttaattoo,,  ddii  ffaattttoo,,  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ccoonn  ccuuii  ll’’  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  
aaffffrroonnttaa  iill  pprroobblleemmaa  ddeellll’’iimmppoovveerriimmeennttoo  ddeeggllii  oorrggaanniiccii  ee  ddeell  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  pprroodduuzziioonnee..  
PPeerr  ttaallii  mmoottiivvii,,  ddoobbbbiiaammoo  aaffffeerrmmaarree  llaa  nnoossttrraa  ccoonnttrraarriieettàà  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  llaavvoorroo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo,,  rriitteenneennddoo  cchhee  
pprriioorriittaarriiaammeennttee  ssii  ddeebbbbaa  pprroocceeddeerree  aallllaa  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprreeccaarrii  ee,,  ddii  sseegguuiittoo,,  aallll’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  
aassssuunnzziioonnii  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo..  
AAbbbbiiaammoo,,  qquuiinnddii,,  bbiissooggnnoo  ddii  uunnaa  vveerraa  rriiddiissttrriibbuuzziioonnee  eeqquuaa  ee  ssoolliiddaallee  ddeellllee  rriissoorrssee  aacccceessssoorriiee,,  ddii  uunnaa  lloorroo  
ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee,,  rriiffiiuuttaannddoo  llaa  tteennttaazziioonnee  ddii  ““ggoovveerrnnaarree  ee  ccoonnffrroonnttaarrssii””  ccoonn  iimmppiiaannttii  ccoonnttrraattttuuaallii  ddoovvee  ssiiaannoo  
iinnsseerriittii  llaa  pprroodduuttttiivviittàà  iinnddiivviidduuaallee,,  llaa  mmeerriittooccrraazziiaa  ee  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddeeggllii  uuffffiiccii..  
RReessttaa  ffeerrmmoo,,  ccoommuunnqquuee,,  cchhee  iill  pprroobblleemmaa  ddeell  ssaallaarriioo  ppuuòò  eesssseerree  rriissoollttoo  uunniiccaammeennttee  ccoonn  uunnaa  nnuuoovvaa  ffaassee  ddii  
ccoonnqquuiissttee  ssoocciiaallii  nneell  ppaaeessee,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee,,  rriiccoollllooccaarree  ii  rriinnnnoovvii  ccoonnttrraattttuuaallii  ccoommee  uunnoo  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddii  
ssccoonnttrroo..  
OOccccoorrrree,,  qquuiinnddii,,  llaavvoorraarree  aaffffiinncchhéé  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccoonnfflliittttoo  ee  ssccoonnttrroo  ssoocciiaallee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  mmiinniisstteerroo  ssii  
ccoonnccrreettiinnoo  rreeaallmmeennttee,,  aavvvviiaannddoo  uunnaa  bbaattttaagglliiaa  aall  ffiinnee  ddii  ttrraassffoorrmmaarree  iill  ssaallaarriioo  aacccceessssoorriioo  iinn  rreettrriibbuuzziioonnee  cceerrttaa  
ppeerr  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii  ssuuppeerraannddoo  ppaaggeellllee,,  ddiissccrreezziioonnii  ee  vvaalluuttaazziioonnii  ddeeii  ddiirriiggeennttii..  
  
SSMMAANNTTEELLLLAAMMEENNTTOO  
LLaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aattttuuaallee  èè  ccoonnssiiddeerraattaa  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  iill  nnuuoovvoo  mmooddeelllloo  ssoocciiaallee..  
LLaa  ssuuaa  ddiissttrruuzziioonnee  ppaassssaa  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ssccoonnffiittttaa  ee  llaa  ddeevvaassttaazziioonnee  ddeeii  ppuubbbblliiccii  ddiippeennddeennttii  cchhee  vviivvoonnoo,,  
ooggggii,,  ii  pprroocceessssii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  cchhee  nneeggllii  aannnnii  ppaassssaattii  hhaannnnoo  aattttrraavveerrssaattoo  iill  llaavvoorroo  pprriivvaattoo..  



 
LL’’aattttaaccccoo  ccoossttaannttee,,  pprrooddiittoorriioo,,  iinnffaammaannttee  aall  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  èè  ssoolloo  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  dd’’iissoollaammeennttoo  ssoocciiaallee  ppeerr  
aattttaaccccaarree  ee  ddiissttrruuggggeerree  llaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommee  eelleemmeennttoo  ddii  ggaarraannzziiaa  ppeerr  lloo  ssttaattoo  ssoocciiaallee  ee  
ll’’eesseerrcciizziioo  ddeeii  ddiirriittttii  ccoossttiittuuzziioonnaallii..  
LLaa  ddeessttrruuttttuurraazziioonnee  aallllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  èè  ffuunnzziioonnaallee  aa  ssppoossttaarree  uulltteerriioorree  rriicccchheezzzzaa  vveerrssoo  llee  
iimmpprreessee,,  aallllaa  mmeerrcciiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  ssoocciiaallii,,  aalllloo  ssttaattoo  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllee  aazziieennddee  ee  ddeell  ccaappiittaalliissmmoo  ffiinnaannzziiaarriioo..  
SSee  ppeerr  nnooii  èè  aattttaaccccoo  aall  ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo,,  ppeerr  ttuuttttii  èè  aattttaaccccoo  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeeii  ddiirriittttii  ffoonnddaammeennttaallee..  
LLaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ppeerr  llaa  ssuuaa  ffuunnzziioonnee  èè  uunn  bbeennee  ccoommuunnee,,  iill  ssuuoo  ffuunnzziioonnaammeennttoo  èè  uunn  aallttrroo  
pprroobblleemmaa,,  cchhee  nnooii  ddaa  sseemmpprree  tteennttiiaammoo  ddii  aaffffrroonnttaarree,,  mmaa  cc’’èè  iimmppeeddiittoo..  
LL’’aattttaaccccoo  aall  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo,,  qquuiinnddii,,  nnoonn  ssoolloo  èè  iinn  aattttoo  mmaa  èè  ddeessttiinnaattoo  aadd  aaccuuiirrssii  ppeerr  aacccceelleerraarree  iill  pprroocceessssoo  ddii  
ssmmaanntteellllaammeennttoo  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  
IIll  rreeggoollaammeennttoo  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  mmiinniisstteerroo,,  iiddeeaattoo  ddaall  vveecccchhiioo  ggoovveerrnnoo  ddii  cceennttrroossiinniissttrraa  ((TToommmmaassoo  PPaaddooaa  
SScchhiiooppppaa)),,  èè  rriipprreessoo  iinntteeggrraallmmeennttee  ddaa  qquueelllloo  aattttuuaallee  ddii  cceennttrrooddeessttrraa  ((TTrreemmoonnttii))  ee  vveeddee  iill  MMEEFF  ccoommee  ppuunnttaa  ddii  
ddiiaammaannttee  nneellllaa  ddeevvaassttaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ssuull  tteerrrriittoorriioo..  
DDeecciinnee  ssoonnoo  llee  ssttrruuttttuurree  ppeerriiffeerriicchhee  iinnddiivviidduuaattee  ee  ssooggggeettttee  aa  cchhiiuussuurraa::  ddaa  aannnnii,,  ssoonnoo  llaasscciiaattee  
pprrooggrreessssiivvaammeennttee  aa  eessttiinngguueerrssii  ccoonn  iill  ttaagglliioo  ddeellllee  rriissoorrssee  ppeerr  llaa  ssppeessaa  ccoorrrreennttee  ee  aaggllii  iinnvveessttiimmeennttii  ssuull  
ppeerrssoonnaallee..  
LL’’iinncceerrtteezzzzaa  iinn  ccuuii  vveerrssaannoo  ii  llaavvoorraattoorrii  èè  ddeevvaassttaannttee  aanncchhee  ssuull  ppiiaannoo  eemmoottiivvoo::  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  eerrooggaarree  uunn  
sseerrvviizziioo  aaddeegguuaattoo  aallllaa  ccoolllleettttiivviittàà..  
AAnncchhee  llaa  rreecceennttee  mmooddiiffiiccaa  aall  DDPPRR  4433,,  ssoottttooppoossttaa  aallllaa  ffaarrsseessccaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii,,  èè  
ffaacciillmmeennttee  iinntteerrpprreettaabbiillee::  mmeeddiiaannttee  ddeeccrreettii  mmiinniisstteerriiaallii  ddii  nnaattuurraa  nnoonn  rreeggoollaammeennttaarree,,  ddaa  aaddoottttaarree  iinn  ddeerrooggaa,,  ssii  
ppoottrràà  mmeetttteerree  mmaannoo  aaggllii  uuffffiiccii  ee  ccoonnsseegguueennttee  ggeessttiioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  sseennzzaa  aallccuunn  ccoonnttrroolllloo  nnoorrmmaattiivvoo  nnéé,,  
ttaannttoommeennoo,,  ssiinnddaaccaallee,,  ccaallppeessttaannddoo,,  iinn  qquueessttoo  mmooddoo,,  aanncchhee  ii  ppiiùù  eelleemmeennttaarrii  pprriinncciippii  ddii  rraaggiioonneevvoolleezzzzaa  ee  
ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellll''aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa..  
DDooppoo  iill  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  BBrruunneettttaa,,  cchhee  ddeettttaa  llee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ssaallaarriiaallee  ee  pprrooffeessssiioonnaallee  sseennzzaa  ppoossssiibbiilliittàà  
ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ccoonnttrraattttaazziioonnee;;  ccoonn  uunn  nnuuoovvoo  CCCCNNLL  cchhee  rreennddee  ““fflleessssiibbiillee””  iill  llaavvoorroo  ppuubbbblliiccoo  sseennzzaa  aallccuunn  
rriiccoonnoosscciimmeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  iill  MMEEFF  ssii  aaddeegguuaa  ee  rreennddee  eellaassttiiccaa  ee  uunniillaatteerraallee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ee  ddeeii  
sseerrvviizzii  ddeell  MMEEFF..  
QQuueelllloo  cchhee  ssttaa  ssuucccceeddeennddoo  nneell  nnoossttrroo  MMiinniisstteerroo  èè  ll’’iinneevviittaabbiillee  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeell  pprrooggeettttoo  ggeenneerraallee  ddii  
pprriivvaattiizzzzaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ee  ddii  ssvvuuoottaammeennttoo  ddeellllaa  ddeemmooccrraazziiaa  nneellllee  ssuuee  aarrttiiccoollaazziioonnii  pprriimmaarriiee,,  ddii  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo..  
OOccccoorrrree,,  qquuiinnddii,,  rriillaanncciiaarree  ccoonn  ffoorrzzaa  uunnaa  bbaattttaagglliiaa  iinn  ddiiffeessaa  ddeellllee  aarrttiiccoollaazziioonnii  pprroovviinncciiaallii,,  ccoonnssaappeevvoollii  ddii  ppootteerr  
eesseerrcciittaarree  uunn  rruuoolloo  ssoolloo  ssee  rriiuusscciiaammoo  aa  ccoommpprreennddeerree  ggllii  eelleemmeennttii  uunniiffiiccaannttii  cchhee  ii  pprroocceessssii  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  iinn  
aattttoo  ccrreeaannoo  ttrraa  ddiippeennddeennttii  pprriivvaattii  ee  ppuubbbblliiccii..  
LL’’aattttuuaallee  ffaassee  ssttrraatteeggiiccaa  ddeell  ggoovveerrnnoo  èè  aarrttiiccoollaattaa  ssuu  aallccuunnii  ppuunnttii  ffoonnddaammeennttaallii::  ffeeddeerraalliissmmoo  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  
aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  ddooppoo  qquueelllloo  ffiissccaallee,,  ppeerr  ffrraannttuummaarree  iill  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  ee  rriidduurrnnee  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  rreessiisstteennzzaa  ee  
ooppppoossiizziioonnee;;  rriittiirroo  ddeelllloo  ssttaattoo  ddaaii  tteerrrriittoorrii  ccoonn  llaa  mmeessssaa  ssuull  mmeerrccaattoo  ddeellllee  ssuuee  ffuunnzziioonnii..  
SSee  ii  llaavvoorraattoorrii  nnoonn  ssii  ooppppoorrrraannnnoo,,  llee  pprroossppeettttiivvee  ssoonnoo  eessuubbeerrii,,  mmoobbiilliittàà,,  ppeerrddiittaa  ddii  ffuunnzziioonnee  ssoocciiaallee,,  aattttaaccccoo  aall  
ssaallaarriioo,,  iinncceerrtteezzzzaa  ddeell  ffuuttuurroo..  
  
DDIIRRIITTTTOO  DDII  CCAARRRRIIEERRAA  
GGllii  eeffffeettttii  ddiissaassttrroossii  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ccooggeessttiittee  ddaa  CCGGIILL,,  CCIISSLL,,  UUIILL,,  UUNNSSAA  ee  FFLLPP  ssoonnoo  ssoottttoo  ggllii  
oocccchhii  ddii  ttuuttttii..  
SSoolloo  iill  3300%%  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  hhaa  ppoottuuttoo  ootttteenneerree  uunn  aavvaannzzaammeennttoo  ddii  ccaarrrriieerraa  aa  ffrroonnttee  ddii  uunnaa  llaacceerraazziioonnee  ddeell  
tteessssuuttoo  ssoocciiaallee  ddii  ccaatteeggoorriiaa  llaa  ccuuii  ppoorrttaattaa  èè  iinniimmmmaaggiinnaabbiillee..  
LL’’eeffffeettttoo  ccoollllaatteerraallee  ddeeggllii  iiddoonneeii  èè  ll’’eesseemmppiioo  ppiiùù  llaammppaannttee  ddii  uunnaa  ffrruussttrraazziioonnee  ddoommiinnaannttee  ddii  ddeecciinnee  ddii  
llaavvoorraattoorrii..  
IInn  uunn  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  ffoorrtteemmeennttee  mmooddiiffiiccaattoo,,  ccoonn  uunn  bbllooccccoo  ggeenneerraalliizzzzaattoo  ee  llaa  ““mmaannnnaaiiaa””  ddeell  DDllggss  115500,,  
ssppeerraarree  iinn  pprroocceessssii  ddii  ccaarrrriieerraa  ffaacciillmmeennttee  pprraattiiccaabbiillii  èè  uunn’’uuttooppiiaa..  
LLaa  rreevviissiioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ddeeggllii  aattttuuaallii  pprrooffiillii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  rriiuusscceennddoo  aa  rriiccoollllooccaarree  ii  llaavvoorraattoorrii  eesscclluussii  iinn  uunnaa  
ppoossiizziioonnee  ggiiuurriiddiiccaa  ppiiùù  eelleevvaattaa,,  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  uunnaa  ssttrraaddaa  ppeerrccoorrrriibbiillee,,  ttaannttoo  ppiiùù  cchhee  qquueesstt’’ooppeerraazziioonnee  ssii  
rreennddee  nneecceessssaarriiaa  iinn  qquuaannttoo  aallccuunnii  pprrooffiillii  pprrooffeessssiioonnaallii  ssoonnoo  ddeell  ttuuttttoo  ssccoolllleeggaattii  ddaallllee  ffuunnzziioonnii  rreeaallmmeennttee  
eeffffeettttuuaattee  ee  aannaaccrroonniissttiiccii  rriissppeettttoo  aallllee  aattttuuaallii  eessiiggeennzzee  ooppeerraattiivvee..  
NNeecceessssiittaa,,  ppeerrttaannttoo,,  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  aallllaa  lloottttaa  ee  aallllaa  mmoobbiilliittaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  aaffffiinncchhéé  iill  ddiirriittttoo  ddii  ccaarrrriieerraa  
ssii  ttrraadduuccaa  iinn  uunn  ppaassssaaggggiioo  ddii  lliivveelllloo  ppeerr  ttuuttttii,,  aa  ppaarrttiirree  ddaaggllii  eesscclluussii  ddaallllee  pprroocceedduurree..  
  
DDOONNNNEE  LLAAVVOORRAATTRRIICCII  
LLaa  nneecceessssiittàà  ppeerr  iill  ccaappiittaallee  ddii  ffaarr  ffrroonnttee  aallll’’aaccuuiirrssii  ddeellllaa  ccrriissii  ssttaa  ddeetteerrmmiinnaannddoo,,  nneellll’’aarrrreettrraammeennttoo  ggeenneerraallee,,  uunn  
rreeggrreessssoo  ddeellllaa  ccoonnddiizziioonnee  ddeellllee  ddoonnnnee,,  vveerrssoo  llee  qquuaallii  ssii  èè  aannddaattoo  iinntteennssiiffiiccaannddoo  uunn  dduurroo  aattttaaccccoo  aallllee  ccoonnqquuiissttee  



 
ssttrraappppaattee  nneell  ccoorrssoo  ddii  ddeecceennnnii  ddii  lloottttee..  LLaa  sstteessssaa  ppaarriittàà  ggiiuurriiddiiccaa  ccoonn  ll’’uuoommoo,,  cchhee  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  ssvviilluuppppoo  ee  
rraappppoorrttii  ffoorrzzaa  ppiiùù  ffaavvoorreevvoollii  aavveevvaannoo  ffoorrmmaallmmeennttee  ggaarraannttiittoo,,  ssttaa  ddiivveennttaannddoo  sseemmpprree  ppiiùù  aalleeaattoorriiaa,,  aa  mmeennoo  
cchhee  nnoonn  sseerrvvaa,,  ccoommee  nneell  ccaassoo  ddeellll’’eelleevvaammeennttoo  ddeellll’’eettàà  ppeennssiioonnaabbiillee,,  aa  ppaarriiffiiccaarree  ddoonnnnaa  ee  uuoommoo  nneellllaa  ppeerrddiittaa  
ddii  ""ddiirriittttii  aaccqquuiissiittii""..  
AAssssiissttiiaammoo,,  qquuiinnddii,,  aallll’’aavvaannzzaarree  ddii  ddiissccrriimmiinnaazziioonnii  ee  ddiiffffeerreennzziiaazziioonnii,,  ssiiaa  ssuull  ppiiaannoo  ssaallaarriiaallee  ssiiaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  
ddii  llaavvoorroo,,  mmaaggggiioorrii  cchhee  nneell  rreecceennttee  ppaassssaattoo..  
LLee  ttuutteellee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  oorraarrii,,  ppoossttaazziioonnii  llaavvoorraattiivvee,,  mmaatteerrnniittàà  ee  ccuurraa  ddeeii  ffiiggllii,,  aattttrraavveerrssoo  llee  ddeerroogghhee  aallllee  lleeggggii  ee  
aaii  ccoonnttrraattttii,,  ssoonnoo  ooggggii  uunn  rriiccoorrddoo  ee,,  aa  ttuuttttoo  qquueessttoo,,  ssii  aaggggiiuunnggee  iill  ggrraavvoossoo  ccaarriiccoo  ddii  llaavvoorroo  ddoommeessttiiccoo..  
IIll  ttaagglliioo  aalllloo  ssttaattoo  ssoocciiaallee,,  cciiooèè  aa  qquueell  ttaannttoo  ddii  sseerrvviizzii  ssoossttiittuuttiivvii  ddeell  llaavvoorroo  ddoommeessttiiccoo  cchhee  ppeerr  ttuuttttoo  uunn  ppeerriiooddoo  
hhaa  rreessoo  ppoossssiibbiillee  ccoonncciilliiaarree  ((nnoonn  eelliimmiinnaattoo))  llaavvoorroo  eesstteerrnnoo  ee  ccaassaalliinnggoo,,  oobbbblliiggaa  llaa  ddoonnnnaa  aa  ssooppppeerriirrvvii  ccoonn  uunn  
aaggggrraavviioo  ddii  ffaattiiccaa  ee  ddii  aalliieennaazziioonnee  sseemmpprree  mmeennoo  ssoosstteenniibbiillee  ee  cchhee  llaa  ppoonnee  iinn  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  mmaaggggiioorree  
rriiccaattttaabbiilliittàà..  
IIll  nnoonn  ffaarrssii  ccaarriiccoo  ddii  qquueessttii  sseettttoorrii  ppiiùù  ddeebboollii  ee  rriiccaattttaattii,,  ssiiggnniiffiiccaa  nnoonn  ffaarrssii  ccaarriiccoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  sstteessssaa  
ccoonnddiizziioonnee  ee  ddii  uunnaa  ccooeerreennttee  ddiiffeessaa  uunniittaarriiaa  ee  ggeenneerraallee  ddii  ttuuttttaa  llaa  ccaatteeggoorriiaa..  
  
DDEEMMOOCCRRAAZZIIAA  SSIINNDDAACCAALLEE  EE  DDIIRRIITTTTII  
UUnnoo  ssppaazziioo  cchhee  tteennddee  aa  rriidduurrssii  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  ee  cchhee  mmiissuurraa  iill  nnoossttrroo  ppeessoo  ssoocciiaallee..  IIll  ssuuppeerraammeennttoo  ddeeggllii  
ssbbaarrrraammeennttii  lleeggiissllaattiivvii  ffrraappppoossttii  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllaa  rraapppprreesseennttaattiivviittàà  nnoonn  ggaarraannttiissccee  nneeaanncchhee  ppiiùù  llaa  
ffoorrmmaalliittàà..  
PPeerrttaannttoo  llaa  pprroossssiimmaa  ttoorrnnaattaa  ppeerr  llee  eelleezziioonnii  ddeellllee  RRSSUU  ddiivveennttaa  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  llaa  RRddBB  ssiiaa  ppeerr  iill  
rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellllaa  rraapppprreesseennttaattiivviittàà  ssiiaa  ppeerr  aaccccrreesscceerree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  iill  ccoonnsseennssoo  ee  ll’’aaddeessiioonnee  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii..  LLaa  FFeeddeerraazziioonnee  NNaazziioonnaallee  ddeellllee  RRddBB  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo  ssii  èè  ggiiàà  aattttrreezzzzaattaa  aa  qquueessttoo  aappppuunnttaammeennttoo,,  
iissttiittuueennddoo  44  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  nnaazziioonnaallii  ccoommppoossttii  ddaa  ddeelleeggaattii  ddeeii  sseettttoorrii  rreellaattiivvii  aaii  44  ccoommppaarrttii  ddii  nnuuoovvaa  
iissttiittuuzziioonnee  ee  uunnoo  tteeccnniiccoo..  
AA  qquueessttii  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  aaffffiiaannccaattii  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  iinn  aammbbiittoo  rreeggiioonnaallee..  
CCoommppiittoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  ssttrruuttttuurraa  ddii  sseettttoorree  ddoovvrràà  eesssseerree  qquueellllaa  ddii  rriippoorrrree  llee  ssiinneerrggiiee  aaddeegguuaattee  ppeerr  ootttteenneerree,,  iinn  
aammbbiittoo  pprroovviinncciiaallee  ee  cceennttrraallee,,  iill  mmaassssiimmoo  rriissuullttaattoo  ppoossssiibbiillee  ccoonn  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  lliissttee  RRSSUU  cchhee  ccooiinnvvoollggaannoo  
iill  mmaaggggiioorr  nnuummeerroo  ddii  llaavvoorraattoorrii  ppoossssiibbiillee,,  rriillaanncciiaannddoo  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  llaa  ddeemmooccrraazziiaa  ddaall  
bbaassssoo..  
AA  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo,,  aabbbbiiaammoo  iinntteennzziioonnee  ddii  pprrooggrraammmmaarree  uunn  ppiiaannoo  ooppeerraattiivvoo  ccoonnccoorrddaattoo  ccoonn  ttuuttttii  ii  ddeelleeggaattii  
ppeerr  ll’’iinntteerrvveennttoo  ssppeecciiffiiccoo  ddii  ooggnnii  ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee..  
QQuueelllloo  cchhee  ddiivveennttaa  iinnddiissppeennssaabbiillee  èè  ssppoossttaarree,,  ccoonn  ffoorrzzaa,,  ll’’iinniizziiaattiivvaa  ssiinnddaaccaallee  ssuull  tteerrrreennoo  ddeell  ccoonnfflliittttoo  ppeerr  
rriiddeeffiinniirree  ii  rraappppoorrttii  ddii  ffoorrzzaa  ee  ssoocciiaallii  nneell  ppaaeessee..  
  
PPRREECCAARRIIEETTAA’’  
UUnnaa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  nnoonn  rriigguuaarrddaa  ssoolloo  cchhii  vviivvee  ddiirreettttaammeennttee  iill  pprroobblleemmaa  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii  ccoonnddiizziioonnee  
ccoonnttrraattttuuaallee,,  mmaa  èè  uunn  mmooddeelllloo  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ee  ddeeii  sseerrvviizzii  cchhee  ssii  ssttaa  ssttaabbiilliizzzzaannddoo..  
LLaa  pprreeccaarriieettàà  ssii  rreeaalliizzzzaa  ccoommppiiuuttaammeennttee  nneellllee  eesstteerrnnaalliizzzzaazziioonnii  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddeell  mmiinniisstteerroo  aaffffiiddaattee  sseemmpprree  ppiiùù  
aa  ssooggggeettttii  eesstteerrnnii  aallllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee..  
LL’’iinnsseerriimmeennttoo  mmaassssiicccciioo  ddii  ddeecciinnee  ddii  ““nnuuoovvii  sscchhiiaavvii””,,  ssoopprraattttuuttttoo  nneell  ccaammppoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ddeell  ddiiccaasstteerroo,,  ddeevvee  
vveeddeerree  llaa  nnoossttrraa  ccaappaacciittàà  ddii  iinntteerrcceettttaarrnnee  ii  lloorroo  bbiissooggnnii,,  ssppiinnggeennddoollii  ffuuoorrii  ddaallllaa  lloorroo  iinnvviissiibbiilliittàà..  
OOccccoorrrree,,  qquuiinnddii,,  aapprriirree  vveerrtteennzziiaalliittàà  ddii  ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  llaa  lloorroo  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ccoonnttrraattttuuaallee,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  
uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  ggeenneerraallee  ddii  ooppppoossiizziioonnee  aallllaa  ddeevvaassttaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ee  ddeellll’’aasssseettttoo  ssoocciiaallee  ddii  ttuutteellaa  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii..  
  
SSIICCUURREEZZZZAA  SSUUII  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO  
EE’’  ddiivveennuuttoo  uunn  eelleemmeennttoo  ddeell  llaavvoorroo  sseemmpprree  ppiiùù  sseeccoonnddaarriioo..  
ÈÈ  eevviiddeennttee  cchhee  iill  pprriivvaattoo  èè  ppiiùù  eessppoossttoo  aaii  rriisscchhii  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee,,  aanncchhee  ssee  sseettttoorrii  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  
aammmmiinniissttrraazziioonnee  nnoonn  ssoonnoo  ddaa  mmeennoo..  
MMaa  èè  uugguuaallmmeennttee  eevviiddeennttee  cchhee  ii  ccoonnttrroollllii  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssoonnoo  aappppaannnnaaggggiioo  ddeeii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  ee  ii  ddiippeennddeennttii  
ppuubbbblliiccii,,  oollttrree  aa  ttuutteellaarree  llaa  pprroopprriiaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee,,  ddeevvoonnoo  ggaarraannttiirrllii  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  iinntteerrnnoo  aa  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  
ccoommuunnee  ddii  ddiiffeessaa  ssoocciiaallee..  
LLaa  ““rriissccrriittttuurraa””  ddeell  TTeessttoo  UUnniiccoo  8811  ccoommppiiuuttaa  ddaa  qquueessttoo  ggoovveerrnnoo,,  ssii  ttrraadduuccee,,  aanncchhee,,  iinn  uunn  ccoossppiiccuuoo  
rriiddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeeii  ffoonnddii  nneecceessssaarrii  ppeerr  uunnaa  vveerraa  ppoolliittiiccaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  pprreevveennzziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii..  
AA  qquueessttoo,,  ssii  aaggggiiuunnggee  uunnaa  ttoottaallee  ddeerreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  ccuullttuurraallee  ddeellllaa  ddiirriiggeennzzaa  ((ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo))  cchhee  
iinnddiivviidduuaa  nneellllaa  pprreevveennzziioonnee  ee  pprrootteezziioonnee  ssoolloo  uunnaa  pprroocceedduurraa  tteeccnniiccoo//ffoorrmmaallee  ccuuii  aaddeemmppiieerree  ccoonn  lleeggggeerraa  
ffrriivvoolleezzzzaa..  



 
VVii  èè  llaa  nneecceessssiittàà,,  qquuiinnddii,,  ddii  rriiddaarree  ssppoollvveerroo  ee  vviiggoorree  aaii  RRaapppprreesseennttaannttii  ddeeii  LLaavvoorraattoorrii  ppeerr  llaa  SSiiccuurreezzzzaa,,  
rriiuusscceennddoo  aa  ccoooorrddiinnaarrllii  ttrraa  lloorroo  ee  aattttiivvaarree  vveerrtteennzziiaalliittàà  ee  mmoommeennttii  aasssseemmbblleeaarrii  ssuu  ssppeecciiffiicchhee  tteemmaattiicchhee..  
  

IIll  DDLLggss  115500//0099  
  
IIll  99  oottttoobbrree  22000099  iill  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii  hhaa  aapppprroovvaattoo  iill  ddeeccrreettoo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  oottttiimmiizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  pprroodduuttttiivviittàà  
ddeell  llaavvoorroo  ppuubbbblliiccoo  ee  ddii  eeffffiicciieennzzaa  ee  ttrraassppaarreennzzaa  ddeellllee  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  
ddeelleeggaa  nn..  1155//22000099..  
IIll  DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  2277  oottttoobbrree  22000099  nn..115500,,  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  ddeelleeggaa  nn..1155//22000099,,  èè  iinn  vviiggoorree  ddaall  1155  
nnoovveemmbbrree  22000099..  
SSee  ccoonn  llaa  lleeggggee  113333  aabbbbiiaammoo  aassssiissttiittoo  aa  uunn  ppeessaannttee  aattttaaccccoo  aaii  llaavvoorraattoorrii  ppuubbbblliiccii,,  ccoollppiittii  nneell  ssaallaarriioo  ee  nneeii  
ddiirriittttii,,  aattttrraavveerrssoo  llee  nnuuoovvee  ddiissppoossiizziioonnii  ssuullllaa  mmaallaattttiiaa,,  ssuullllaa  ffrruuiizziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  110044,,  ssuull  ppaarrtt--ttiimmee  ee  ssuull  ttaagglliioo  
aall  ssaallaarriioo  aacccceessssoorriioo  cchhee  hhaa  rriigguuaarrddaattoo,,  sseeppppuurr  iinn  ffoorrmmaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  ttuuttttee    llee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  ooggggii    
ssiiaammoo  ddii  ffrroonnttee  aadd  uunn  aattttaaccccoo  cchhee  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  ppoottrreemmmmoo  ddeeffiinniirree  aannccoorraa  ppiiùù  ggrraavvee,,  ppeerrcchhéé  vvoollttoo  aa    
ssttrraavvoollggeerree  ttoottaallmmeennttee  ll’’aattttuuaallee  aasssseettttoo  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee..    
SSoottttrraazziioonnee  ddii  mmaatteerriiee  aallllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee,,  mmaaggggiioorrii  ppootteerrii  aallllaa  ddiirriiggeennzzaa,,  iinnaasspprriimmeennttoo  ddeell  ccooddiiccee  ddiisscciipplliinnaarree  
mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  ll’’aappootteeoossii  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee,,  ddeellllaa  mmeerriittooccrraazziiaa,,  ddeellllaa  sseelleettttiivviittàà  ssoonnoo  ggllii  ssttrruummeennttii  cchhee  
iippooccrriittaammeennttee  ssii  vvoorrrreebbbbee  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  uunnaa  mmaaggggiioorree  eeffffiicciieennzzaa  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee..  CCoommee  
aavveevvaammoo  ffaacciillmmeennttee  pprreevviissttoo  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ddeeccrreettoo  rreennddeerràà  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo,,  
iinnnneesscchheerràà  uunnaa  gguueerrrraa  ttrraa  ppoovveerrii  sseennzzaa  pprreecceeddeennttii,,  ssoottttrraarrrràà  ssppaazzii  aallllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee,,  iinnaasspprriirràà  ii  
rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  ddiirriiggeennzzaa,,  rreennddeennddoo  ppiiùù  ppoovveerrii  ddeecciinnee  ddii  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ddiippeennddeennttii  ppuubbbblliiccii,,  ggiiàà  ccoossttrreettttii  aa  ffaarree  ii  
ssaallttii  mmoorrttaallii  ppeerr  aarrrriivvaarree  aa  ffiinnee  ddeell  mmeessee..  
LLaa  ffiinnaalliittàà  ddii  ttuuttttoo  qquueessttoo??  RRaassttrreellllaarree  ttuuttttee  llee  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  ppoossssiibbiillii  cchhee  ooggggii  ssoonnoo  ddeessttiinnaattee  aallllaa  
ffoorrnniittuurraa  ddii  qquueeii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iill  lliivveelllloo  mmiinniimmoo  ddeelllloo  SSttaattoo  SSoocciiaallee  ddii  ccuuii  uunn  PPaaeessee  cciivviillee  
ddeevvee  ddoottaarrssii,,  ppeerr  ddeessttiinnaarrllee  aaii  pprrooffiittttii  ddii  bbaanncchhee  ee  iimmpprreessee..  NNoonn  aa  ccaassoo  iill  ddeeccrreettoo  èè  ssttaattoo  ssaalluuttaattoo  ddaallllaa  
CCoonnffiinndduussttrriiaa  ccoommee  uunnaa  rriiffoorrmmaa  ccaappaaccee  ddii  rreessttiittuuiirree  eeffffiiccaacciiaa  eedd  eeffffiicciieennzzaa  aallllaa  PP..AA..,,  ccoonnddiizziioonnee  eesssseennzziiaallee  ppeerr  
rriillaanncciiaarree  llaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ddeell  PPaaeessee..  DDiimmoossttrraarree  cchhee  ii  llaavvoorraattoorrii  ppuubbbblliiccii  ssoonnoo  ppaarraassssiittii,,  ee  qquuiinnddii  iinnuuttiillii,,  
ddiimmoossttrraarree  cchhee  èè  nneecceessssaarriioo  cchhee  llaa  ccoolllleettttiivviittàà  nnoonn  ccoonnttiinnuuii  aadd  aaccccoollllaarrssii  ii  ccoossttii  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  cchhee  nnoonn  
ffoorrnniissccoonnoo  iill  sseerrvviizziioo  rriicchhiieessttoo..    
IIll  ppaassssoo  vveerrssoo  llaa  cchhiiuussuurraa  ddii  uuffffiiccii,,  vveerrssoo  llaa  pprriivvaattiizzzzaazziioonnee  ee  ll’’eesstteerrnnaalliizzzzaazziioonnee  ddii  sseerrvviizzii,,  vveerrssoo  iill  
lliicceennzziiaammeennttoo  ddeeggllii  ““iimmpprroodduuttttiivvii””  èè  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo  ddaavvvveerroo  ffaacciillee..  II  tteennttaattiivvii  ppaatteettiiccii  ddii  qquuaallcchhee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  ddii  ppoorrrree  ccoorrrreettttiivvii  aall  tteessttoo,,  iinntteerrvveenneennddoo  ssoopprraattttuuttttoo  ssuullllaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddeellllee  ffaassccee  
ppeerr  ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddeell  ssaallaarriioo  iinnddiivviidduuaallee  ddii  mmeerriittoo,,  ddiimmoossttrraannoo,,  oollttrree  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  ddoovveerr  rriiaaffffeerrmmaarree  iill  
pprroopprriioo  rruuoolloo,,  ll’’aaddeessiioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  aall  mmooddeelllloo  pprrooppoossttoo  ddaall  MMiinniissttrroo  cchhee,,  èè  bbeennee  rriilleevvaarrlloo,,  ttrroovvaa  ffoonnddaammeennttoo  
nneeii  ccoonntteennuuttii  ddeell  mmeemmoorraanndduumm,,  ffiirrmmaattoo,,  aallll’’eeppooccaa  ddeell  ggoovveerrnnoo  PPrrooddii,,  ddaa  ttuuttttee  llee  OOOO..SSSS..  ccoonncceerrttaattiivvee..  BBaassttaa  
lleeggggeerree  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  CCggiill,,  CCiissll  ee  UUiill,,  aa  ccoommmmeennttoo  ddeell  ddeeccrreettoo,,  ppeerr  ccoommpprreennddeerree  cchhee,,  ppuurr  nneellllee  ssffuummaattee  
ddiiffffeerreennzzee,,  nneessssuunnoo  hhaa  rreessppiinnttoo  llaa  ffiilloossooffiiaa  ffoonnddaammeennttaallee  ddeell  GGoovveerrnnoo,,  bbaassaattaa  ssuullllaa  pprreemmiiaalliittàà  ee  ssuullllaa  
ddiiffffeerreennzzaazziioonnee  ttrraa  llaavvoorraattoorrii..  EE’’  ddeell  ttuuttttoo  eevviiddeennttee  cchhee  iill  ssiinnddaaccaalliissmmoo  ddii  bbaassee  hhaa,,  ddaa  ssoolloo,,  iill  ccoommppiittoo  ddii  
rreessppiinnggeerree  qquueessttoo  eennnneessiimmoo  aattttaaccccoo  aaii  ddiirriittttii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  eedd  aalllloo  ssttaattoo  ssoocciiaallee,,  ffaacceennddoo  ccoommpprreennddeerree  aaii  
llaavvoorraattoorrii  cchhee  ccoossaa  aaccccaaddrràà  ee  ffaacceennddoo  eemmeerrggeerree,,  aa  ppaarrttiirree  ddaaii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  ttuuttttee  llee  ccoonnttrraaddddiizziioonnii  cchhee  ssii  
vveerrrraannnnoo  aa  ddeetteerrmmiinnaarree  uunnaa  vvoollttaa  cchhee  iill  ddeeccrreettoo  ttrroovveerràà  ccoonnccrreettaa  aapppplliiccaazziioonnee..  
SSii  rreeaalliizzzzaa,,  qquuiinnddii,,  iill  ddeeccaannttaattoo  ppiiaannoo  iinndduussttrriiaallee  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee::  iinn  rreeaallttàà,,  ssii  ccoossttrruuiissccee  uunn  
aappppaarraattoo  ppuubbbblliiccoo  ttoottaallmmeennttee  ssuubboorrddiinnaattoo  aall  ccoonnttrroolllloo  ddeell  ggoovveerrnnoo  ee  ggeessttiittoo  iinn  mmooddoo  aauuttoorriittaarriioo..  
SSiiaammoo  ddii  ffrroonnttee  aadd  uunnaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa  ““ccoonnttrroorriiffoorrmmaa””  cchhee  vvaa  ssiiccuurraammeennttee  rriissppeeddiittaa  aall  mmiitttteennttee  ssee  vvoogglliiaammoo  
ccoonnttiinnuuaarree  aa  ddiiffeennddeerree  ii  nnoossttrrii  ssaallaarrii,,  ii  nnoossttrrii  ddiirriittttii,,  llaa  nnoossttrraa  ddiiggnniittàà..  
OOccccoorrrree,,  qquuiinnddii,,  cchhee  ii  llaavvoorraattoorrii  ssii  aattttrreezzzziinnoo  ppeerr  ffeerrmmaarree  qquueessttaa  ddeerriivvaa  aauuttoorriittaarriiaa,,  iinn  ddiiffeessaa  ddeeii  ddiirriittttii  
ssooggggeettttiivvii  ee  ccoolllleettttiivvii  
  
SSAALLAARRIIOO::  sseemmpprree  mmeennoo  lleeggaattoo  aallllaa  pprreessttaazziioonnee  llaavvoorraattiivvaa  ee  aallllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ppoosssseedduuttaa..  LLaa  ppaarrttee  ffiissssaa  èè  
ddeessttiinnaattaa  aa  ssuubbiirree  ddiivveerrssiiffiiccaazziioonnii  aa  ccaauussaa  ddii  ffeeddeerraalliissmmoo  ee  ggaabbbbiiee  ssaallaarriiaallii..  LLaa  ppaarrttee  vvaarriiaabbiillee  ssaarràà  sseemmpprree  ppiiùù  
ddiippeennddeennttee  ddaallllaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  iill  ddiirriiggeennttee,,  aa  vvaalluuttaazziioonnii  eesstteerrnnee  ee  sseennzzaa  ccoonnttrroolllloo..  
FFAASSCCEE  RREETTRRIIBBUUTTIIVVEE  EE  PPRROOGGRREESSSSIIOONNII  DDII  CCAARRRRIIEERRAA::  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ccrreesscciittaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ee  ssaallaarriiaallee  
cchhee  vviieennee,,  ddii  ffaattttoo,,  aabboolliittaa  ee  ssoottttooppoossttaa  aa  pprroocceedduurree  ccoonnccoorrssuuaallii  ppeerr  aacccceeddeerree  aallllee  qquuaallii  bbiissooggnnaa  aavveerr  aavvuuttoo  
vvaalluuttaazziioonnii  ppoossiittiivvee,,  mmaa  ddaa  cchhii??  
MMEERRIITTOOCCRRAAZZIIAA,,  PPRREEMMII,,  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE::  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffaattttaa  ddaa  ssooggggeettttii  eesstteerrnnii,,  sseennzzaa  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ee  
ccoonn  ssccaarrssii  rriissccoonnttrrii  ooggggeettttiivvii,,  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  llooggiiccaa  mmeerriittooccrraattiiccaa  cchhee  ddiivviiddee  ii  llaavvoorraattoorrii  iinn  lliissttee  ddii  bbuuoonnii,,  ddii  
qquuaassii  bbuuoonnii  ee  ddii  ccaattttiivvii..  AA  sseeccoonnddaa  ddeellllaa  lliissttaa  iinn  ccuuii  ssii  vviieennee  ccoollllooccaattii  ssii  aaccqquuiissiissccee  oo  mmeennoo  iill  ssaallaarriioo  ddii  
pprroodduuttttiivviittàà..  LLaa  ddiissccrreezziioonnaalliittàà  nneellll’’eerrooggaazziioonnee  ttrraassffoorrmmaa  iill  ssaallaarriioo  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  iinn  pprreemmiioo  ppeerr  cchhii  lloo  



 
ppeerrcceeppiissccee,,  mmeennttrree  ccrreeaa  ddeellllee  vveerree  ee  pprroopprriiee  lliissttee  ddii  pprroossccrriizziioonnee  ppeerr  cchhii  ssaarràà  vvaalluuttaattoo  nneeggaattiivvaammeennttee  ee  qquuiinnddii  
nnoonn  ppeerrcceeppiirràà  aallccuunncchhéé..  
MMAATTEERRIIEE  DDII  CCOONNTTRRAATTTTAAZZIIOONNEE::  pprraattiiccaammeennttee  iinneessiisstteennttii..  QQuueessttoo  ddeeccrreettoo  èè  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  mmeemmoorraanndduumm  
ssuull  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo  ffiirrmmaattoo  ddaa  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL  ccoonn  iill  ggoovveerrnnoo  PPrrooddii,,  cchhee  ccoonntteenneevvaa  ggllii  sstteessssii  pprriinncciippii  aall  ssuuoo  
iinntteerrnnoo..  IImmppeeddiirree  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee,,  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  eelleezziioonnii  RRSSUU,,  aaccccoorrppaarree  sseennzzaa  llooggiiccaa  ii  ccoommppaarrttii  
eeqquuiivvaallee  aadd  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ccoollppoo  ddii  ssttaattoo  cchhee  ccoollppiissccee  llaa  ddeemmooccrraazziiaa  ssiinnddaaccaallee  ee  llee  lliibbeerrttàà  iinnddiivviidduuaallii  ee  
ccoolllleettttiivvee..  
CCOODDIICCEE  DDII  DDIISSCCIIPPLLIINNAA::  èè  uunn  rreeggoollaammeennttoo  mmiilliittaarree,,  sseennzzaa  ggaarraannzziiee  ee  sseennzzaa  ppoossssiibbiilliittàà  rreeaallee  ddii  
ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  cchhee  hhaa  lloo  ssccooppoo  ddii  iinnttiimmiiddiirree  ee  aaccccoommppaaggnnaarree  llaa  ttoottaallee  fflleessssiibbiilliittàà  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  aallllee  ppoolliittiicchhee  
ppuubbbblliicchhee  ddeell  ggoovveerrnnoo..  
DDIIRRIIGGEENNZZAA::  ll’’uunniiccoo  vveerroo  ppootteerree  cchhee  ggllii  vviieennee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  èè  qquueelllloo  ddiisscciipplliinnaarree,,  iill  rreessttoo  èè  ssoottttooppoossttoo  aa  
ssooggggeettttii  eesstteerrnnii  aallllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee..  UUnn  qquuaaddrroo  iinntteerrmmeeddiioo  llaa  ccuuii  aauuttoonnoommiiaa  èè  ddii  ssccooddiinnzzoollaarree  aallllaa  
mmeennssaa  ddeell  ggoovveerrnnoo  ee  aabbbbaaiiaarree  aaii  llaavvoorraattoorrii,,  ii  ccaannii  ddaa  gguuaarrddiiaa  ddii  uunnaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ssuubboorrddiinnaattaa  aallllee  
eessiiggeennzzee  ffiinnaannzziiaarriiee  ee  ffuunnzziioonnaallii  ddeellll’’iinndduussttrriiaa..  
RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZAA  SSIINNDDAACCAALLEE::  sseemmbbrraa  ppaarraaddoossssaallee  mmaa  pprroopprriioo  iill  MMiinniissttrroo  cchhee  ppiiùù  ddii  aallttrrii  hhaa  ssoosstteennuuttoo  ddii  
vvoolleerr  aattttaaccccaarree,,  ccoonn  ll’’oobbbbiieettttiivvoo  ddii  rriidduurrnnee  iill  ppeessoo,,  llaa  rreennddiittaa  ddii  ppoossiizziioonnee  cchhee  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL  ssii  ssoonnoo  
ccoossttrruuiittii  nneell  tteemmppoo  nneellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  nneell  PPaaeessee,,  ccoonn  qquueessttoo  ddeeccrreettoo  ffaavvoorriissccee  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeell  
mmoonnooppoolliioo  ddeellllaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  nneell  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  ddeell  ssiinnddaaccaattoo  ccoonnffeeddeerraallee..  
CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL::  nnee  hhaannnnoo  ffaattttee  ttaallmmeennttee  ttaannttee  ssuullllee  ssppaallllee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  cchhee  ffaarrnnee  uunn  eelleennccoo  èè  iimmppoossssiibbiillee  
ee  qquuaassii  iinnuuttiillee..  AAppppooggggiioo  aallllaa  rriidduuzziioonnee  ddeeii  rreeddddiittii  rreeaallii,,  ssoosstteeggnnoo  aaii  ttaaggllii  aallllaa  ssppeessaa  ssoocciiaallee  ee  aallllee  
pprriivvaattiizzzzaazziioonnii,,  ccoonnttrroolllloo  ssoocciiaallee  ssuuii  llaavvoorraattoorrii,,  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ssiisstteemmaa  ddii  ppootteerree  eeccoonnoommiiccoo,,  ccooppeerrttuurraa  
ppoolliittiiccaa  aallllee  mmaannoovvrree  eeccoonnoommiicchhee  ddeeii  ddiivveerrssii  ggoovveerrnnii..  
IIll  ddeeccrreettoo  BBrruunneettttaa  èè  ffiigglliioo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ssiinnddaaccaallee  ccoonncceerrttaattiivvaa  ee  ccoollllaabboorraazziioonniissttaa  ddii  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL  cchhee,,  
nneeggllii  aannnnii,,  hhaa  pprreeppaarraattoo  iill  tteerrrreennoo  ppeerr  qquueesstt’’eennnneessiimmoo  ee  rriivvoollttaannttee  aattttaaccccoo  
  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  
  
OOccccoorrrree  rriissppoonnddeerree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aallllee  nneecceessssiittàà  cchhee  llaa  nnuuoovvaa  ffaassee  ccii  ppoonnee,,  ccoonn  ppiiùù  mmiilliittaannzzaa,,  mmaaggggiioorree  
iimmppeeggnnoo  ppeerrssoonnaallee,,  sseennssoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  
LL’’aavvvveerraarrssii  ddii  ccoonnddiizziioonnii  ffaavvoorreevvoollii,,  ppeerrmmeetttteerràà  aallllee  RRddBB  MMEEFF  ddii  ddoottaarrssii  ddii  uulltteerriioorrii  ppeerrccoorrssii,,  aattttuuaallmmeennttee  nnoonn  
pprraattiiccaabbiillii..  
QQuueessttoo  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  pprreesseennzzaa  ffaattttiivvaa  ddeellllee  RRddBB  MMEEFF  ssuuii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo,,  ssoolllleecciittaarree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ccoonnccrreettaa  ee  
llaa  ccrreesscciittaa  ssuullllee  nnoossttrree  ppaarroollee  dd''oorrddiinnee  cchhee  ssoonnoo  ssttaattee  ee  rriimmaannggoonnoo::  ffoorrttii  aauummeennttii  ddii  ssaallaarrii,,  ppeennssiioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  
lloottttaa  aallllaa  pprreeccaarriieettàà  llaavvoorraattiivvaa  ee  ssoocciiaallee,,  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeell  rreeddddiittoo,,  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo,,  ppeerr  lloo  
ssttaattoo  ssoocciiaallee,,  ppeerr  llaa  ddeemmooccrraazziiaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo..  
QQuueessttee  ppaarroollee  dd’’oorrddiinnee  rreessttaannoo  ddeecciissiivvee  ppeerr  mmiigglliioorraarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa  ee  ddii  llaavvoorroo  ddii  vvaassttii  ssttrraattii  ssoocciiaallii  cchhee  
sseennttoonnoo  ooggggii  ssuullllee  lloorroo  ssppaallllee  llaa  ffaattiiccaa  ddeell  vviivveerree,,  iinn  uunnaa  ssoocciieettàà  iinn  ccuuii  aauummeennttaannoo  llee  ddiissuugguuaagglliiaannzzee  ssoocciiaallii  ee  
iinn  ccuuii  ssii  ddiissssoollvvoonnoo  llee  ssppeerraannzzee  ee  llee  ppiiccccoollee  ssiiccuurreezzzzee  cchhee  hhaannnnoo  aaccccoommppaaggnnaattoo  llee  ggeenneerraazziioonnii  pprreecceeddeennttii..  
IInn  qquueessttoo  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee,,  ggrraannddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoonnoo  ddaa  aattttrriibbuuiirrssii  aa  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL  cchhee,,  iinn  nnoommee  ddeell  
lliibbeerroo  mmeerrccaattoo,,  hhaannnnoo  ssoosstteennuuttoo  llaa  ddeerreegguullaattiioonn  ddeell  mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo,,  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  
pprreeccaarriieettàà,,  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  iinn  uunn  rriittuuaallee  oorrmmaaii  ddeell  ttuuttttoo  ssccoonnttaattoo,,  sseemmpprree  aall  rriibbaassssoo  ee  
sseemmpprree  ppiiùù  lleeggaattoo  aallllaa  pprroodduuttttiivviittàà  cchhee  ssffoocciiaa,,  ddii  ssoolliittoo,,  iinn  mmaannccaannzzaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  iinn  oommiicciiddii  ssuull  llaavvoorroo..  
IInn  ssoossttaannzzaa,,  ccoommee  qquuaallccuunnoo  hhaa  ssoosstteennuuttoo  iinn  qquueessttii  ggiioorrnnii,,  llaa  lloottttaa  ddii  ccllaassssee  eessiissttee  aannccoorraa  eedd  èè  ffeerroocceemmeennttee  
pprraattiiccaattaa  ddaall  ppaaddrroonnaattoo  iittaalliiaannoo  cchhee  ssttaa  ssppoossttaannddoo,,  iinn  qquueessttii  aannnnii,,  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee,,  ddiirriittttii  ee  cceerrtteezzzzee  ddaall  
mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo  aa  qquueelllloo  ddeell  ccaappiittaallee..  
SSoolloo  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  bbiissooggnnii  ccoommuunnii  ee  ll''uunniittàà  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  MMEEFF  ssuu  oobbiieettttiivvii  cchhiiaarrii,,  ppuuòò  rriiuusscciirree  
ffiinnaallmmeennttee  aa  rriiddaarree  lloorroo,,  iill  ppootteerree  ddii  ccoonnttaarree..  
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