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Roma,  18 settembre  2012                                                                                             n.82/2012    

SScciiooppeerroo  NNaazziioonnaallee  ddeell  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo  

2288  sseetttteemmbbrree  22001122            
  

SSii  rriippoorrttaa  iill  nnoottiizziiaarriioo  ee  iill  vvoollaannttiinnoo  ddeellllaa  CCoonnffssaall  rreellaattiivvoo  aalllloo  
sscciiooppeerroo  iinnddeettttoo  ppeerr  iill  2288  sseetttteemmbbrree  pp..vv..  
  
NNoottiizziiaarriioo  SSiinnddaaccaallee  
nn..  8811  ddeell  1177  sseetttteemmbbrree  22001122  
  

AAii  SSeeggrreettaarrii  NNaazziioonnaallii  ddeellllee  FFeeddeerraazziioonnii--CCoonnffssaall  
AAii  SSeeggrreettaarrii  RReeggiioonnaallii      ee      PPrroovviinncciiaallii    --    CCoonnffssaall  

LLOORROO  SSEEDDII  
  

SSoommmmaarriioo::  
  

��  SScciiooppeerroo  nnaazziioonnaallee  ddeell  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  ––  2288  sseetttteemmbbrree  22001122    
  

��  SSCCIIOOPPEERROO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEELL  PPUUBBBBLLIICCOO  IIMMPPIIEEGGOO  ––  2288  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001122  
  
SSii  ffaa  sseegguuiittoo  aa  qquuaannttoo  rriippoorrttaattoo  ccoonn  iill  NNoottiizziiaarriioo  nn..  7799  ddeell  1122  sseetttteemmbbrree  22001122  ee  ssii  rriippoorrttaa  iill  
tteessttoo  ddeellll’’eeddiittoorriiaallee  ddeell  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  cchhee  vveerrrràà  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  pprroossssiimmoo  nnuummeerroo  
ddeellll’’oorrggaannoo  ddii  ssttaammppaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  CCoonnffeeddeerraazziioonnee::  ““CCoonnffssaall,,  SSoocciieettàà,,  CCuullttuurraa,,  LLaavvoorroo””,,  
nnoonncchhéé,,  iinn  aalllleeggaattoo,,  iill  mmaanniiffeessttoo  ssuulllloo  sscciiooppeerroo  nnaazziioonnaallee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  ppuubbbblliiccoo  
iimmppiieeggoo  ddeell  2288  sseetttteemmbbrree  22001122..  
  
VVeerrtteennzzaa  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo::  llaa  mmiissuurraa  èè  ccoollmmaa    
  

SSCCIIOOPPEERROO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  PPUUBBBBLLIICCII  
2288  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001122  
ddii  MMaarrccoo  PPaaoolloo  NNiiggii  

EE’’  sscciiooppeerroo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo..  
DDooppoo  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  mmoobbiilliittaazziioonnee  ddii  ggiiuuggnnoo  22001122  ee  llee  ccoonnsseegguueennttii  ee  rriiccoorrrreennttii  
mmaanniiffeessttaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ee  tteerrrriittoorriiaallii  oorrggaanniizzzzaattee  ddaallllee  FFeeddeerraazziioonnii  ddeell  sseettttoorree  ppuubbbblliiccoo,,  
llaa  CCoonnffssaall  hhaa  pprrooccllaammaattoo  lloo  sscciiooppeerroo  nnaazziioonnaallee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  sseettttoorree  ppuubbbblliiccoo,,  iinn  ttuuttttii  
ii  ccoommppaarrttii  ee  iinn  ttuuttttee  llee  aarreeee  ddiirriiggeennzziiaallii,,  eesscclluussaa  llaa  ssccuuoollaa..  
VVeenneerrddìì,,  2288  sseetttteemmbbrree  22001122,,  ii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  ssii  aasstteerrrraannnnoo  ddaall  llaavvoorroo  
ppeerr  ll’’iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa  oo  ttuurrnnoo  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  pprrootteessttaarree  ccoonnttrroo::  
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��  ggllii  aannoommaallii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ssuullllaa  ssppeennddiinngg  rreevviieeww,,  cchhee  ttrraaddiissccoonnoo  ll’’oorrggaanniicciittàà,,  llaa  

ffuunnzziioonnaalliittàà  ee  ll’’eeqquuiittàà  ddii  uunnaa  mmiirraattaa  rreevviissiioonnee  ddeellllaa  ssppeessaa  ppuubbbblliiccaa  sseeccoonnddoo  llaa  
pprreevviissiioonnee  ddii  lleeggggee;;  

��  iill  ggrraavvee  mmaannccaattoo  iinntteerrvveennttoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  sstteessuurraa  ddii  uunn  rraazziioonnaallee  ppiiaannoo  ddii  
ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprreeccaarrii;;  

��  iill  ggrraavvee  bbllooccccoo  ddeell  rriinnnnoovvoo  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ppuubbbblliiccii,,  ffeerrmmii  aall  lloonnttaannoo  3311  ddiicceemmbbrree  
22000099,,  ccoonn  ll’’iinneevviittaabbiillee  ppeerrddiittaa  ddeell  ppootteerree  ddii  aaccqquuiissttoo  ddeellllee  rreettrriibbuuzziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  
ssiiaa  iinn  tteerrmmiinnii  aassssoolluuttii  cchhee  rreellaattiivvii;;  

��  llaa  ccrreesscceennttee  ee  iinniiqquuaa  pprreessssiioonnee  ffiissccaallee  ssuullllee  rreettrriibbuuzziioonnii  ddaa  llaavvoorroo  ddiippeennddeennttee,,  ccoonn  
llaa  ggrraavvee  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ppeerr  ii  ddiippeennddeennttii  ppuubbbblliiccii  ddeellllaa  mmaannccaattaa  ddeeffiissccaalliizzzzaazziioonnee  
ddeellll’’aacccceessssoorriioo..  

IIll  GGoovveerrnnoo  MMoonnttii  hhaa  eesspprreessssoo  uunnaa  iippeerraattttiivviittàà  lleeggiissllaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  mmaaggggiioorree  
ttaassssaazziioonnee  ((IIMMUU)),,  ddii  pprreevviiddeennzzaa  ee  ppeennssiioonnii  ((ddiiffffeerriimmeennttoo  nnoonn  ggrraadduuaallee  ee  iinniiqquuoo  
ddeellll’’aacccceessssoo  aallllaa  ppeennssiioonnee))  ee  ddii  rriidduuzziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  pprriimmaarrii,,  ppeennaalliizzzzaannddoo  
ggrraavveemmeennttee  ii  ccoonnttrriibbuueennttii  oonneessttii,,  ii  cciittttaaddiinnii  mmeennoo  aabbbbiieennttii,,  iinncclluussaa  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  
ppeennssiioonnaattii,,  ee  ii  llaavvoorraattoorrii  ddiippeennddeennttii..  
  
IInn  ppiiùù,,  ii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  sseettttoorree  ppuubbbblliiccoo  ssttaannnnoo  ssuubbeennddoo  ggrraavvii  ppeennaalliizzzzaazziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  ((SSttaattoo,,  RReeggiioonnii  ee  AAuuttoonnoommiiee  LLooccaallii))  ccoonn  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  bbllooccccoo  ddeeii  
ccoonnttrraattttii,,  ccoonn  ll’’iinneerrzziiaa  ssuullll’’aannnnoossaa  qquueessttiioonnee  ddeell  pprreeccaarriiaattoo  ee  ccoonn  ii  ggrraavvoossii  pprroovvvveeddiimmeennttii,,  
oorriieennttaattii  eesscclluussiivvaammeennttee  aa  ““ffaarree  ccaassssaa””,,  ddeellll’’aannoommaallaa  ssppeennddiinngg  rreevviieeww  cchhee  ssii  èè  aaggggiiuunnttaa  
aallllee  rriiccoorrrreennttii  mmaannoovvrree  ddeeggllii  uullttiimmii  qquuaattttrroo  aannnnii..  
IInnffaattttii,,  llaa  ssppeennddiinngg  rreevviieeww  hhaa  ppeerrdduuttoo  llaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ddii  ooppeerraazziioonnee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  ee  ddii  
iinntteerrvveennttoo  oorrggaanniiccoo  sseeccoonnddoo  llaa  pprreevviissiioonnee  ddii  lleeggggee  eedd  èè  ssccaadduuttaa  aadd  uunnaa  sseemmpplliiccee  
rriidduuzziioonnee  ddii  ssppeessaa,,  ccoonn  ttaaggllii  lliinneeaarrii,,  iirrrraazziioonnaallii  ee  iinniiqquuii,,  cchhee  hhaannnnoo  ccoollppiittoo  
pprreevvaalleenntteemmeennttee  ii  llaavvoorraattoorrii  ppuubbbblliiccii  ccoonn  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeeggllii  oorrggaanniiccii  ee  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  ppoossttii  
ddii  llaavvoorroo..  
IIll  GGoovveerrnnoo,,  aannccoorraa,,  hhaa  iiggnnoorraattoo  iinn  ggrraann  ppaarrttee  ll’’IInntteessaa  ddeell  1100  mmaaggggiioo  22001122  ddii  PPaallaazzzzoo  
VViiddoonnii  ffrraa  SSttaattoo,,  RReeggiioonnii,,  AAuuttoonnoommiiee  LLooccaallii  ee  CCoonnffeeddeerraazziioonnii  SSiinnddaaccaallii  rraapppprreesseennttaattiivvee  
ppeerr  uunnaa  mmiirraattaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  uunn  rraazziioonnaallee  eedd  eeqquuoo  rriioorrddiinnoo  
ddeell  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo..  
LL’’IInntteessaa,,  iinn  lliinneeaa  ccoonn  llaa  ffiilloossooffiiaa,,  llaa  llooggiiccaa  ee  ii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  pprreevviissiioonnee  ddii  LLeeggggee  ssuullllaa  
ssppeennddiinngg  rreevviieeww,,  èè  ssttaattaa  mmoorrttiiffiiccaattaa  ddaa  aattttii  uunniillaatteerraallii  ddeell  GGoovveerrnnoo  tteennddeennttii  aa  ““rriidduurrrree””  ee  
nnoonn  cceerrttaammeennttee  aa  ““rraazziioonnaalliizzzzaarree””  llaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  pprreeggiiuuddiiccaannddoo  ccoossìì  uunn  
““vveerroo””  rriioorrddiinnoo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo..    
SSee  aa  ttuuttttoo  qquueessttoo  ssii  aaggggiiuunnggoonnoo  llee  ggrraavvii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  MMoonnttii  ee  
ddii  aallccuunnii  MMiinniissttrrii  ssuullllee  rreellaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ee  ll’’iinnaammmmiissssiibbiillee  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ggoovveerrnnaattiivvaa  
nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  aallccuunnee  CCoonnffeeddeerraazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  rraapppprreesseennttaattiivvee  ee  qquuiinnddii  ddii  mmiilliioonnii  ddii  
llaavvoorraattoorrii  ee  ppeennssiioonnaattii  cchhee  hhaannnnoo  ccoossìì  ppeerrdduuttoo  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeell  ddiirriittttoo  ccoossttiittuuzziioonnaallee  ddii  
eesssseerree  rraapppprreesseennttaattii  ssuuii  ttaavvoollii  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  iill  GGoovveerrnnoo,,  ssii  ccoommpprreennddee  ppeerrffeettttaammeennttee  
ccoommee  èè  mmaattuurraattaa  ll’’aazziioonnee  ddii  sscciiooppeerroo  nnaazziioonnaallee  ddeell  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo..  



 

   

3 
IIll  GGoovveerrnnoo  hhaa  mmeessssoo  iinn  eesssseerree  uunn’’ooppeerraazziioonnee  ““ccoonnttaabbiillee””  iillllooggiiccaa  ee  iirrrraazziioonnaallee  rriigguuaarrddoo  
aallllaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  aall  rriioorrddiinnoo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo,,  cchhee  aavvrràà  
ll’’iinneevviittaabbiillee  eeffffeettttoo  ddii  ddeeppootteennzziiaarree  ii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii,,  cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ffaattttoorree  eesssseennzziiaallee  
ddii  ccrreesscciittaa,,  ee  qquuiinnddii  ddii  aaggggrraavvaarree  llaa  rreecceessssiioonnee  iinn  aattttoo,,  nnoonncchhéé  ddii  ppoorrttaarree  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  
ddeell  sseettttoorree  ppuubbbblliiccoo  ddeecciissaammeennttee  aall  ddii  ssoottttoo  ddeell  lliivveelllloo  mmeeddiioo  ddeeii  PPaaeessii  ddeellll’’OOCCSSEE..  
LLaa  CCoonnffssaall,,  pprriimmaa  ddii  aaffffeerrmmaarree  cchhee  ““llaa  mmiissuurraa  èè  ccoollmmaa””,,  hhaa  rreessppoonnssaabbiillmmeennttee  eessppeerriittoo  
ttuuttttii  ii  tteennttaattiivvii,,  pprrooppoonneennddoo  aall  GGoovveerrnnoo  ssoolluuzziioonnii  rraazziioonnaallii  ee  rreellaattiivvaammeennttee  eeqquuee  ppeerr  llee  
ddiivveerrssee  pprroobblleemmaattiicchhee  ddeell  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo..  
MMaa,,  oorrmmaaii,,  èè  nnoottoo  cchhee  iill  pprreemmiieerr  MMoonnttii  ee  aallccuunnii  MMiinniissttrrii  ssttaannnnoo  aassssuummeennddoo  sseemmpprree  ppiiùù  
uunn  ““aatttteeggggiiaammeennttoo  ppoolliittiiccoo””  cchhee  tteennddee  aa  ppeennaalliizzzzaarree  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii,,  ccoonn  llaa  rreecceennttee  ee  
ddiissccuuttiibbiillee  ppoossiizziioonnee  ssuull  lliivveelllloo  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  ddeell  llaavvoorroo  iinn  IIttaalliiaa  cchhee  ccoonnddiizziioonneerreebbbbee  llaa  
ccoommppeettiittiivviittàà  dd’’aazziieennddaa  ee  ddii  ssiisstteemmaa,,  ssuulllloo  ssttaattuuttoo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  cchhee  ppeesseerreebbbbee  
nneeggaattiivvaammeennttee  ssuullll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  nnoonncchhéé  ssuu  uunn  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  ddaa  ttaagglliiaarree,,  qquuaallee  ssppeessaa  
iimmpprroodduuttttiivvaa..  
AA  ttuuttttoo  qquueessttoo  ii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  rriissppoonnddeerraannnnoo  ccoonn  uunnaa  mmaassssiicccciiaa  ee  
ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aalllloo  sscciiooppeerroo  ddeell  2288  sseetttteemmbbrree  22001122..  
AA  ttuuttttoo  qquueessttoo  ii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  pprriivvaattoo  ee  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo,,  iinncclluussaa  llaa  ssccuuoollaa,,  ppoottrreebbbbeerroo  
rriissppoonnddeerree  aa  uunnoo  sscciiooppeerroo  ggeenneerraallee,,  ssee  iill  GGoovveerrnnoo  nnoonn  mmeetttteerràà  iinn  aattttoo,,  iinn  tteemmppii  bbrreevvii  ee  
uuttiillii,,  ii  nneecceessssaarrii  pprroovvvveeddiimmeennttii  oorrggaanniiccii  eedd  eeqquuii  ssuull  ffiissccoo,,  lliibbeerraannddoo  iill  llaavvoorroo  ddaa  uunnaa  
iinnssoosstteenniibbiillee  oopppprreessssiioonnee  ttrriibbuuttaarriiaa,,  ee  ssuullllaa  ccrreesscciittaa,,  aanncchhee  iinn  ffuunnzziioonnee  ooccccuuppaazziioonnaallee..  
RRiimmaannee  llaa  lleeggiittttiimmaa  aassppeettttaattiivvaa  cchhee  iill  GGoovveerrnnoo  ccoollggaa  iill  sseeggnnaallee  ddeell  ggrraavvee  ddiissaaggiioo  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii  ee  rriivveeddaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ““llaa  ssuuaa  ppoolliittiiccaa””,,  rreeccuuppeerraannddoo  ffiinnaallmmeennttee  
ll’’iirrrriinnuunncciiaabbiillee  vvaalloorree  ddeellll’’eeqquuiittàà  
CCoorrddiiaallii  ssaalluuttii          
          IIll    SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  
            PPrrooff..  MMaarrccoo  PPaaoolloo  NNiiggii  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

4 CONFSAL 
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 

 

SCIOPERO NAZIONALE 
DEI 

LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO 
28 SETTEMBRE 2012 
Intera giornata o turno di lavoro 

 
 
CONTRO  

� i tagli lineari e iniqui agli organici  

� il precariato  

� il blocco dei rinnovi contrattuali  

� l’insostenibile pressione fiscale sul lavoro  
 

PER  
 

� una riforma razionale della Pubblica Amministrazione  

� la stabilizzazione del posto di lavoro  

� il finanziamento del rinnovo dei contratti pubblici  

� la defiscalizzazione delle retribuzioni e una equa riforma   
       fiscale  

 

Partecipiamo compatti 
con la legittima aspettativa che il Governo riveda “la sua politica”, recuperando 

finalmente l’irrinunciabile valore dell’equità  
  


