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 Mar&#355;i, 24 Mai 2011  Istorie &#351;i aventur&#259; în sindicalismul nem&#355;ean: Sindicatele, drumul spre
incertitudine       Imediat dup&#259; Revolu&#355;ie, odat&#259; cu privatizarea marilor fabrici, jude&#355;ul
Neam&#355; avea s&#259; fie animat de glasurile muncitorilor care î&#351;i c&#259;utau drepturile în
strad&#259;.        În anii 90', mi&#351;carea sindical&#259; era o adev&#259;rat&#259; for&#355;&#259; care
ap&#259;ra interesele profesionale, economice &#351;i sociale ale salaria&#355;ilor. Puterea politic&#259; se
temea de sindicali&#351;ti, în primul rând de num&#259;rul lor. U&#351;or, îns&#259;, mi&#351;carea
sindical&#259; a p&#259;lit în fa&#355;a intereselor &#351;i a lipsei de dialog. Dorin&#355;a de a c&#259;uta
dreptatea în strad&#259; s-a disipat. Încet &#351;i sigur, anii 2000 i-au prins pe sindicali&#351;ti f&#259;r&#259;
curaj &#351;i f&#259;r&#259; încredere în for&#355;a mi&#351;c&#259;rii sindicale, poate &#351;i din cauza
lipsei de comunicare cu partenerii sociali &#351;i a revendic&#259;rilor nesolu&#355;ionate. Ce a reprezentat
&#351;i ce mai reprezint&#259;, în prezent, mi&#351;carea sindical&#259;, ne spune Ioan Zaharia, unul dintre
cei mai vechi lideri de sindicat din jude&#355;ul Neam&#355;, actualmente pre&#351;edinte al
Confedera&#355;iei Na&#355;ionale Sindicale "Cartel Alfa", filiala Neam&#355;. (Natalia RÎ&#350;TEI)     În 90',
muncitorii nem&#355;eni au atacat sediul PNL     Mi&#351;c&#259;rile populare din decembrie 1989, mai mult sau mai
pu&#355;in manipulate, au condus la confuzii nemaiîntâlnite în mintea &#351;i comportamentul popula&#355;iei
oprimat&#259; material. Din acest amalgam al «cunoa&#351;terii» a rezultat un CPUN, o prelungire a iner&#355;iei,
care, prin reprezentan&#355;ii s&#259;i, a dat "indica&#355;ii pre&#355;ioase" pentru toate categoriile sociale
dezorientate de provoc&#259;rile c&#259;rora trebuiau s&#259; le fac&#259; fa&#355;&#259;. Astfel a ap&#259;rut
primul statut de organiza&#355;ie sindical&#259;, statut care conferea dreptul lucr&#259;torilor din întreprinderi &#351;i
institu&#355;ii de a se constitui în organiza&#355;ii sindicale democratice cu personalitate juridic&#259;. Un succint
istoric arat&#259; c&#259; sindicatele din Neam&#355; s-au constituit în baza acelui proiect de statut generat de CPUN,
cu preponderen&#355;&#259; în întreprinderile industriale, dup&#259; constituirea &#351;i ob&#355;inerea
personalit&#259;&#355;ii juridice f&#259;când fuziuni pe ramuri industriale ca de exemplu: ramura Extrac&#355;ie
&#351;i prelucrare petrol, ramura Metalurgie,  ramura Chimie - petrochimie, ramurele Construc&#355;ii de ma&#351;ini,
Minerit, Electronic&#259; &#351;i Industria de ap&#259;rare, Transportatori auto, &#351;i altele. Constituirea &#351;i
fondarea acestor structuri s-au realizat în primul &#351;i al doilea trimestru al anului 1990. Prima Confedera&#355;ie
sindical&#259; constituit&#259; a fost CNSLR, pre&#351;edinte Victor Ciorbea, structur&#259; care a preluat fosta
structur&#259; UGSR, în totalitatea ei. Cam în acela&#351;i timp, în 1990 a luat fiin&#355;&#259; CNS Cartel Alfa prin
hot&#259;rârea celor &#351;apte structuri de la nivelul ramurilor enun&#355;ate mai sus, pre&#351;edinte Bogdan Iuliu
Hossu &#351;i Confedera&#355;ia Fr&#259;&#355;ia, pre&#351;edinte Miron Tudor Mitrea. Mi&#351;c&#259;rile
revendicative ale începutului, aveau o puternic&#259; tent&#259; politic&#259; conjugat&#259; cu o acut&#259; sete
revendicativ&#259;, în special pentru mediul industial. Manifast&#259;rile plecau de la revendic&#259;ri salariile,
încadr&#259;ri în condi&#355;ii de munc&#259; &#351;i îmbr&#259;cau diferite forme politice în func&#355;ie de
diversiunea profund&#259; practicat&#259; de noii politicieni, corelat&#259; cu sprijinul organelor de reprimare ale
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statului. Pot fi specificate ac&#355;iuni care aveau ca scop împiedicarea exercit&#259;rii dreptului la pluralism politic, de
nerecunoa&#351;tere a partidelor istorice, partide despre care participan&#355;ii nu aveau
cuno&#351;tin&#355;&#259;, ac&#355;iuni care vizau ob&#355;inerea unor drepturi materiale &#351;i/sau financiare,
cât &#351;i ac&#355;iuni menite s&#259; suprime interven&#355;iile anumitor p&#259;turii de intelectuali
neaservi&#355;i fostului regim. Mi&#351;carea sindical&#259;, ca oricare început, era haotic&#259; &#351;i greu de
controlat. Trebuie men&#355;ionate ac&#355;iunile din Piatra-Neam&#355;, 1990, necontrolate de sindicate, care au
condus la atacarea sediului Partidului Na&#355;ional Liberal ast&#259;zi sediul al PD-L &#351;i la manifesta&#355;ia
anti Iliescu din 1991, prezent la Consiliul Jude&#355;ean. În general, ac&#355;iunile revendicative din Neam&#355;
erau centrate pe negocieri colective &#351;i individuale, ajutoare sociale, fundament&#259;ri &#351;i expertize privind
încadrarea locurilor de munc&#259; în grupele a I &#351;i a II-a de munc&#259;, cadouri substan&#355;iale pentru
Cr&#259;ciun, achizi&#355;ionarea de bunuri care lipseau familiilor de lucr&#259;tori datorit&#259; lipsei lor din
magazine (butelii de aragaz, TV color, ulei de floarea soarelui, vat&#259;, drojdie, unt de consum, etc). Desigur acum
par de domeniul incredibilului, dar s-au întâmplat aievea. 
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