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LA MOBILITAZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 
STA DANDO I SUOI FRUTTI!! 

OOggggii,,  mmeerrccoolleeddìì  11  oottttoobbrree,,  èè  pprroosseegguuiittaa  iinn  IISSSS  llaa  mmoobbiilliittaazziioonnee  ccoonnttrroo  ll’’eemmeennddaammeennttoo  
““aammmmaazzzzaa--pprreeccaarrii””,,  oorrggaanniizzzzaattaa  ddaa  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL,,  cchhee  pprreevveeddeevvaa  uunnaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  eedd  uunn  
iinntteerrvveennttoo  ––  aa  nnoommee  ddeellllee  ttrree  SSiiggllee  --  nneell  ccoorrssoo  ddii  uunn  iimmppoorrttaannttee  CCoonnvveeggnnoo  SScciieennttiiffiiccoo  iinn  aammbbiittoo  
bbiioommeeddiiccoo,,  cchhee  vveeddeevvaa  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  pprreessttiiggiioossee  ppeerrssoonnaalliittàà,,  iittaalliiaannee  ee  ssttrraanniieerree,,  aadd  
iinniizziiaarree  ddaall  PPrreemmiioo  NNoobbeell  RRiittaa  LLeevvii  MMoonnttaanncciinnii..  

LLaa  mmoobbiilliittaazziioonnee  aavvvviiaattaa  iinn  IISSSS  ee  nneeggllii  aallttrrii  eennttii  hhaa  ppoorrttaattoo  ttrraa  iieerrii  eedd  ooggggii  aadd  uunnaa  pprriimmaa  nnoovviittàà  ::  
llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  GGoovveerrnnoo  ddii  uunn  eemmeennddaammeennttoo  ssoossttiittuuttiivvoo  ddeell  pprreecceeddeennttee,,  cchhee  
ccoonnggeellaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ppeerr  66  mmeessii  ee  rriinnvviiaa  aadd  uunnaa  rriiccooggnniizziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  pprreeccaarriioo  ddaa  
ssvvoollggeerree  eennttee  ppeerr  eennttee  ccoonn  iill  pprroopprriioo  MMiinniisstteerroo  vviiggiillaannttee..  
QQuueessttoo  eemmeennddaammeennttoo  ccii  èè  ssttaattoo  iilllluussttrraattoo  ddaall  SSoottttoosseeggrreettaarriioo  aallllaa  SSaalluuttee,,  PPrrooff..  FFaazziioo,,  cchhee  hhaa  
rriicceevvuuttoo,,  pprriimmaa  ddeell  CCoonnvveeggnnoo,,  uunnaa  nnuuttrriittaa  ddeelleeggaazziioonnee  ddii  TTUUTTTTEE  llee  ffoorrzzee  ssiinnddaaccaallii..  

AAll  SSoottttoosseeggrreettaarriioo  aabbbbiiaammoo  ddeettttoo  cchhiiaarroo  ee  ttoonnddoo  cchhee  qquueessttoo  nnuuoovvoo  eemmeennddaammeennttoo  èè  ssoolloo  uunn  
““ppaannnniicceelllloo  ccaallddoo””,,  ee  cchhee  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeellllee  llaavvoorraattrriiccii  ee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddii  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL  èè  
ddii  ccoonnttiinnuuaarree  aazziioonnii  ee  mmoobbiilliittaazziioonnii  ffiinnoo  aall  rriittiirroo  ddeellll’’eemmeennddaanneettoo  ““aammmmaazzzzaa--pprreeccaarrii””  ee  aallllaa  
ccoonnttiinnuuaazziioonnee  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  aavvvviiaattoo  ddaallllee  dduuee  FFiinnaannzziiaarriiee  pprreecceeddeennttii..  

NNeell  ccoorrssoo  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  iill  SSoottttoosseeggrreettaarriioo  hhaa  ffaattttoo  uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  aassssaaii  iimmppoorrttaannttee::  eeggllii  èè  
dd’’aaccccoorrddoo  nneell  pprroosseegguuiirree  ee  ppoorrttaarree  aa  ccoommppiimmeennttoo  iill  pprroocceessssoo  ddii  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprreeccaarriiaattoo  
ddeellllaa  RRiicceerrccaa,,  ppeerr  ppooii  ppaassssaarree,,  qquuaannddoo  ssaarràà  ssiisstteemmaattaa  qquueessttaa  ssiittuuaazziioonnee,,  aa  ccaannaallii  ddii  rreecclluuttaammeennttoo  
ccoommee  qquueellllii  cchhee  vvii  ssoonnoo  aallll’’eesstteerroo  ((eess..  ““tteennuurree--ttrraacckk””))..  
SSuubbiittoo  ddooppoo  ll’’iinnccoonnttrroo,,  llee  llaavvoorraattrriiccii  eedd  ii  llaavvoorraattoorrii  ssii  ssoonnoo  ppoorrttaattii  aall  CCoonnvveeggnnoo  iinn  AAuullaa  MMaaggnnaa  
ddeellll’’IISSSS,,  ddoovvee  uunnaa  ccoolllleeggaa  pprreeccaarriiaa,,  aa  nnoommee  ddii  CCGGIILL  CCIISSLL  ee  UUIILL,,  hhaa  ssvvoollttoo  uunn  iinntteerrvveennttoo  mmoollttoo  
ddeecciissoo  iinn  ccuuii  hhaa  rriicchhiiaammaattoo  llee  nneeffaassttee  ccoonnsseegguueennzzee  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ffaammiiggeerraattoo  
eemmeennddaammeennttoo  ee  cchhee  èè  ssttaattoo  mmoollttoo  aappppllaauuddiittoo,,  aanncchhee  ddaallllee  ppeerrssoonnaalliittàà  pprreesseennttii..  

NNooii  ssiiaammoo  ccoonnvviinnttii  cchhee  llaa  nnoossttrraa  mmoobbiilliittaazziioonnee,,  cchhee  aavvvviieennee  nneell  ccoonntteessttoo  ddii  uunn  mmoovviimmeennttoo  cchhee  
ccooiinnvvoollggee  ttuuttttii  ggllii  EEPPRR,,  llaa  vviiggoorroossaa  aazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  ddeellllee  CCaatteeggoorriiee  ddeellllaa  RRiicceerrccaa  ee  ddeellllee  
CCoonnffeeddeerraazziioonnii,,  ee  ll’’aappppooggggiioo  ddeeii  PPrreessiiddeennttii  ddeeggllii  EEnnttii,,  aadd  iinniizziiaarree  ddaall  PPrrooff..  GGaarraaccii,,  ddeevvee  
ccoonnttiinnuuaarree  ccoonn  ffoorrzzaa  ee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  dduuee  oobbiieettttiivvii  ffoonnddaammeennttaallii::  

--  iill  rriittiirroo  ddeellll’’eemmeennddaammeennttoo  
--  iill  ccoommpplleettaammeennttoo  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee..  
  

IInnvviittiiaammoo  llee  llaavvoorraattrriiccii  eedd  ii  llaavvoorraattoorrii  ddeellll’’IISSSS  aa  ccoonnttiinnuuaarree  nneelllloo  ssttaattoo  ddii  aaggiittaazziioonnee,,  
ppaarrtteecciippaannddoo  aallllee  iinniizziiaattiivvee  iinntteerrnnee  eedd  eesstteerrnnee  cchhee  ssttiiaammoo  oorrggaanniizzzzaannddoo,,  llaa  pprriimmaa  ddeellllee  qquuaallii  èè  
pprreevviissttaa  ddoommaannii  22  oottttoobbrree  ccoonn  uunn  pprreessiiddiioo  pprreessssoo  iill  MMiinn..  FFuunnzziioonnee  PPuubbbblliiccaa  ((PPaallaazzzzoo  VViiddoonnii  ––
CCoorrssoo  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee))  ddaallllee  1100..0000  aallllee  1133..0000  ––  aa  ccuuii  ddoobbbbiiaammoo  ppaarrtteecciippaarree  ccoommppaattttee//ii    
ee  nnuummeerroossee//ii..  
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