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Sclavie: &#538;ara în care nu po&#539;i s&#259; î&#539;i dai demisia!   Autor: Valentin Vioreanu  
   În Belarus, angaja&#355;ii întreprinderilor modernizate de stat nu pot p&#259;r&#259;si locul de munc&#259;.
Înc&#259;lcarea dispozi&#355;iei este amenin&#355;at&#259; cu r&#259;spunderea penal&#259;. Cauza acestor
m&#259;suri radicale o constituie valul de concedieri &#351;i plec&#259;ri "dup&#259; pâine" în str&#259;in&#259;tate. 
"Preg&#259;ti&#355;i decretul: pân&#259; la încheierea moderniz&#259;rii întreprinderilor interzicem orice concedieri
de la locurile de munc&#259;. Angajatul nu poate pleca f&#259;r&#259; acordul &#351;efului" - a declarat
pre&#351;edintele Aleksander Luka&#351;enko, vizitând recent fabrica de stat Borisevdrev din Borisev, care produce
articole din lemn. De cei care vor înc&#259;lca dispozi&#355;ia, se va ocupa MAI. Vor fi trimi&#351;i la munci
for&#355;ate (ceea ce înseamn&#259; îngr&#259;direa par&#355;ial&#259; a libert&#259;&#355;ii), iar dup&#259;
isp&#259;&#351;irea pedepsei vor fi obliga&#355;i s&#259; se întoarc&#259; la locul vechi de munc&#259;. În
situa&#355;iile conflictuale, singura instan&#355;&#259; la care po&#355;i face reclama&#355;ie este guvernatorul
regiunii    Deocamdat&#259;, interdic&#355;ia se refer&#259; numai la întreprinderile de prelucrare a lemnului, dar
curând va cuprinde &#351;i alte ramuri ale industriei. &#350;i de&#351;i proiectul decretului respectiv înc&#259; nu a
ap&#259;rut, directivele lui Luka&#351;enko suntr obligatorii începând din decembrie. Pre&#351;edintele justific&#259;
aceste m&#259;suri prin grija pentru binele angaja&#355;ilor. El afirm&#259; c&#259; este interesat de
"men&#355;inerea unei discipline dure".        În realitate, cauza acestor m&#259;suri radicale este valul de concedieri
din întreprinderile de stat. Criza &#351;i sc&#259;derea veniturilor provocat&#259; de ea fac ca tot mai mul&#355;i
belaru&#351;i s&#259; p&#259;r&#259;seasc&#259; ocupa&#355;iile de pân&#259; acum &#351;i s&#259; plece la
lucru peste grani&#355;&#259;, în primul rând în Rusia. Este greu de g&#259;sit oameni noi în locul lor.         "În lume,
criza atrage dup&#259; sine concedieri masive &#351;i oamenii reu&#351;esc cu greu s&#259;-&#351;i p&#259;streze
locurile de munc&#259;. În Belarus nu exist&#259; astfel de concedieri, în schimb scad dramatic veniturile. Din salariu
nu te po&#355;i hr&#259;ni &#351;i trebuie s&#259; cau&#355;i alte ocupa&#355;ii" - spune pentru "Gazeta"
Aleksander Buhvostan, unul din liderii sindicatului independent SPM.         Decizia lui Luka&#351;enko &#351;i intrarea
ei imediat&#259; în vigoare au produs un val de critici în Belarus. În interviul pentru agen&#355;ia Interfax-Zapad, unul
din &#351;efii Federa&#355;iei Sindicatelor, apar&#355;inând regimului, a declarat, sub anonimat, c&#259;
aceast&#259; m&#259;sur&#259; este ilegal&#259;. "Poate pre&#351;edinte a fost r&#259;u în&#355;eles?" - s-a
întrebat el.             Aleksander Buhvostan nu are astfel de îndoieli: "Aceasta înseamn&#259; introducerea oficial&#259;
a sclavagiului. Angajatul devine sclavul întreprinderii. Aceasta este esen&#355;a sistemului, pe care Luka&#351;enko îl
construie&#351;te de la începutul guvern&#259;rii sale".   SURSA: RADOR    Normal 0     false false false  EN-US 
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