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 Sindicalismul de parad&#259;  
 Sindicatele din România de-abia î&#351;i mai trag sufletul   Din când în când, ca un fel de tres&#259;rire dictat&#259;
de orgoliu sau, pur &#351;i simplu, de teama de a nu fi date uit&#259;rii, sindicatele (adic&#259; marile centrale
sindicale, cum le place s&#259; se numeasc&#259; Alfa, CNSLR-Fr&#259;&#355;ia, Blocul Na&#355;ional Sindical,
Confedera&#355;ia Sindicatelor Democratice) pun la cale câte o &bdquo;întâmplare sindical&#259;&ldquo;,
dovad&#259; c&#259; exist&#259;, înc&#259;, &#351;i se bat pentru ap&#259;rarea drepturilor salaria&#355;ilor.
Întotdeauna &#351;i, în ultimul timp, cu atât mai mult, sindicatele din minerit au f&#259;cut not&#259; aparte.
De&#351;i, Cartelul &bdquo;Alfa&ldquo; are printre federa&#355;iile ce-l alc&#259;tuiesc &#351;i o grupare
sindical&#259; a minerilor.  A&#351;adar, la intervale de timp dictate de subiective aprecieri ale liderilor sindicali,
confedera&#355;iile sindicale caut&#259; un prilej sau altul pentru a se mai vorbi despre ele. A&#351;a cum recent s-au
petrecut lucrurile, când o înalt&#259; personalitate a mi&#351;c&#259;rii sindicale mondiale s-a aflat la Bucure&#351;ti.
Un asemenea prilej nu putea fi pierdut. O întâlnire a câtorva lideri na&#355;ionali cu primul ministru &#351;i cu
al&#355;i câ&#355;iva înal&#355;i func&#355;ionari guvernamentali, &#351;i încropirea unei dezbateri nu putea decât
s&#259; prind&#259; bine, s&#259; lustruiasc&#259; atât imaginea premierului, a Guvernului &#351;i chiar a liderilor
sindicali, care (vezi, Doamne!) sunt în permanent contact cu Guvernul, partenerul lor social cel mai important. ªi, la urma
urmei, de ce nu s-ar demonstra organismelor interna&#355;ionale c&#259; atributele democra&#355;iei (&#351;i
sindicatele ocup&#259; într-o asemenea serie un loc privilegiat) nu numai c&#259; exist&#259; la noi cu toat&#259;
gama lor, dar &#351;i func&#355;ioneaz&#259; impecabil. Cu atât mai mult, cu cât, cu un asemenea prilej, premierul (el
însu&#351;i fost lider sindical) a &#355;inut s&#259; precizeze c&#259;, de când actualul Guvern e condus de domnia
sa, colaborarea, dialogul cu sindicatele au fost fapte ale normalit&#259;&#355;ii, nicicând atinse la asemenea nivel de
leg&#259;tura sindicatelor cu guvernele precedente. La rândul lor, guralivii lideri sindicali (ca s&#259;
dovedeasc&#259;, o dat&#259; în plus, solida democra&#355;ie ce fiin&#355;eaz&#259; în aceast&#259;
privin&#355;&#259;) au f&#259;cut &#351;i unele observa&#355;ii critice. Impresia, nu mai încape îndoial&#259;, a fost
cople&#351;itoare.  Ce se întâmpl&#259; îns&#259; în realitate? Sindicalismul, la noi a ajuns unul de operet&#259;.
Reac&#355;iile lui, de fapt, ale centralelor sindicale, au ajuns un fel de &bdquo;protest de ochii lumii&ldquo; care, cum e
&#351;i normal, nu mai impresioneaz&#259; pe nimeni &#351;i, în care, de asemenea, nici cei mai aprigi
sindicali&#351;ti nu mai cred. Se tot aude - de pild&#259;, sare câte un lider &#351;i declar&#259;, c&#259; perioada de
gra&#355;ie acordat&#259; de sindicate Guvernului a expirat. De acum, gata, mi&#351;c&#259;rile sindicale î&#351;i
vor spune cuvântul! Îns&#259;, nu imediat, ci cam pe la jum&#259;tatea lunii octombrie. De ce atunci &#351;i nu acum,
e greu de &#351;tiut pentru altcineva decât cei care conduc ast&#259;zi destinul sindicalismului nostru. N-ar trebui apoi
uitat c&#259; de prin prim&#259;var&#259; sindicatele o tot &#355;in cu asemenea
&bdquo;amenin&#355;&#259;ri&ldquo; &#351;i &bdquo;ultimatumuri&ldquo;. Ce se întâmpl&#259; în realitate e, cred,
limpede, pentru toat&#259; lumea. E un fel de ridicol&#259; &#351;i amuzant&#259; amenin&#355;are a celui
neputincios strivit de for&#355;a brutei &#351;i care înainte de a-&#351;i da ultima suflare încearc&#259; o
&bdquo;b&#259;rb&#259;teasc&#259; sfidare&ldquo;, strigând sugrumat: &bdquo;ia-l de pe mine, c&#259;-l
omor!&ldquo;  Dup&#259; un asemenea scenariu, atât BNS cât &#351;i CNSLR-Fr&#259;&#355;ia au declarat c&#259; 
&bdquo;a&#351;a nu mai merge&ldquo;, adic&#259; a&#351;a cum se deruleaz&#259; politica economic&#259;
&#351;i social&#259; a Guvernului care ia decizii haotice în asemenea privin&#355;&#259;, &#351;i la jum&#259;tatea
lunii octombrie vor ie&#351;i în strad&#259;. Cu ce efect? Nu e dificil de anticipat de pe acum. Între timp, spre deruta
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deplin&#259; a marilor sindicali&#351;ti, au ap&#259;rut zvonuri legate de o posibil&#259; fuziune între
CNSLR-Fr&#259;&#355;ia &#351;i CSDR (confedera&#355;ia care l-a avut drept lider pe Victor Ciorbea, venit cu arme,
cu bagaje, în numele &bdquo;democra&#355;iei sindicale&ldquo; de la CNSLR-Fr&#259;&#355;ia). Motivul? Noua lege
a sindicatelor recunoa&#351;te numai reprezentativitatea la nivel na&#355;ional pentru eventuale negocieri cu
Guvernul, &#351;i, deci, doar confedera&#355;iile CNSLR-Fr&#259;&#355;ia, Alfa &#351;i BNS. ªi ar mai fi un motiv
(dezmin&#355;it ulterior de actualul lider al CSDR) - rela&#355;iile tot mai tensionate dintre fostul &#351;i actualul lider
al acestei confedera&#355;ii (Victor Ciorbea &#351;i Gelu Colceag). Ba, se mai aude &#351;i de o alt&#259; fuziune
între Alfa &#351;i BNS.  Prinse, a&#351;adar, de febra schimb&#259;rilor (doar &#259;sta este suportul moral, politic,
social, economic &#351;i psihic al întregii noastre existen&#355;e la ora actual&#259;) sindicatele &#351;i-au pierdut
&#351;i menirea, &#351;i puterea, dar &#351;i elanul de a întreprinde ceva, de a-&#351;i spune cuvântul în
aceast&#259; aberant&#259; transformare &#351;i reform&#259; patronate de Guvernul român. S-a spus, la un
moment dat, c&#259; a luat fiin&#355;&#259; la nivel na&#355;ional un organism extrem de important, cu atribu&#355;ii
complexe &#351;i pentru sindicate în ceea ce prive&#351;te procesul de reform&#259;. Un asemenea organism tripartit
(Guvern, Patronat, Sindicate) poart&#259; denumirea de Consiliul Economic &#351;i Social. Mi se pare imprudent
&#351;i de-a dreptul imoral s&#259; întreb ce se întâmpl&#259; cu acest organism, ce contribu&#355;ie au celebrele
noastre centrale sindicale la activitatea (dar exist&#259; vreuna) acestuia?  N-a&#351; vrea s&#259; par ridicol, dar
care este situa&#355;ia &#351;i statutul sindicatelor (pe care teoretic se bazeaz&#259; confedera&#355;iile cunoscute)
din întreprinderi? Cât de ferm &#351;i de motivat a ap&#259;rut cuvântul lor în campania de lichidare a unor
agen&#355;i economici ini&#355;iat&#259; de Guvern? Dar în cazul institu&#355;iilor &#351;i agen&#355;ilor economici
neintrate înc&#259; în asemenea jocuri?  Din p&#259;cate, prin felul în care î&#351;i gânde&#351;te propria sa
ac&#355;iune mi&#351;carea sindical&#259; a pus um&#259;rul la propria ei dizolvare. Talentul nostru de a crea forme
f&#259;r&#259; acoperire real&#259; nu se dezminte nici în cazul lor. E din ce în ce mai evident c&#259; sindicalismul
românesc de-abia î&#351;i trage sufletul, aflându-se la un pas de extinc&#355;ie. Inutile declara&#355;iile încruntate din
când în când, pe care le fac liderii sindicali, neputin&#355;a lor a devenit nu numai evident&#259;, ci &#351;i
cronic&#259;, iar amenin&#355;&#259;rile cu ie&#351;itul în strad&#259; sunt nimic altceva decât semne ale impasului
în care se afl&#259;, vecin cu dispari&#355;ia organiza&#355;iilor lor ca institu&#355;ii democratice.  Mihai Cernat   
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