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  Ziua mondial&#259; a muncii decente, s&#259;rb&#259;torit&#259; la Bucure&#351;ti prin mitingul
disper&#259;rii      "Mi&#351;carea sindical&#259; din România &#351;i-a recâ&#351;tigat demnitatea&ldquo;,
sus&#355;ineau ieri liderii celor mai importante confedera&#355;ii sindicale din România, reuni&#355;i s&#259;-i cânte
prohodul guvernului Boc.    R&#259;spunsul membrilor de sindicat, al oamenilor simpli, i-a contrazis îns&#259; flagrant:
dintre cei 20.000 de sindicali&#351;ti reuni&#355;i la miting, nici m&#259;car jum&#259;tate nu au venit în Pia&#355;a
Victoriei. Chiar dac&#259; protestul a fost lipsit de vlag&#259;, mesajul transmis nu las&#259; loc dubiilor: România e
pe butuci.    
 
 
 Chipurile s&#259;r&#259;ciei  Fe&#355;ele oamenilor sunt triste &#351;i dezn&#259;d&#259;jduite. Pân&#259; &#351;i
sloganurile de genul &bdquo;Jos Guvernul!&ldquo; le strig&#259; f&#259;r&#259; convingere. Mai degrab&#259; sunt
de acord cu lozinca &bdquo;Pleac&#259; ai no&#351;tri, vin ai no&#351;tri, noi r&#259;mânem tot ca
pro&#351;tii!&ldquo;. Dup&#259; 20 de ani de p&#259;c&#259;leli electorale au ajuns iar în strad&#259;. De data
aceasta, f&#259;r&#259; entuziasm &#351;i f&#259;r&#259; vlag&#259;, din ce în ce mai convin&#351;i c&#259; pentru
România nu exist&#259; solu&#355;ii. 
 
 
 Maria Dorian are 30 de ani &#351;i este profesoar&#259; de limba &#351;i literatura român&#259; într-o
&#351;coal&#259; din Dâmbovi&#355;a.   A venit la miting pentru c&#259; nu a în&#355;eles cum se poate tr&#259;i
dintr-un salariu de nici 1.000 de lei pe lun&#259;. Este de acord cu greva general&#259;, dar nu crede c&#259; asta
este o solu&#355;ie. &bdquo;Guvernul &#259;sta nu e mai r&#259;u decât celelalte. Toate au fost la fel. &#350;i
urm&#259;torul va fi la fel. În România nu trebuie schimbat un partid cu altul, un pre&#351;edinte cu altul sau un
premier cu altul. Trebuie schimbat&#259; toat&#259; clasa politic&#259;. Sau trebuie s&#259; ne schimb&#259;m noi,
oamenii de rând, s&#259; înv&#259;&#355;&#259;m s&#259; nu mai a&#351;tept&#259;m nimic bun de la &#355;ara
asta.&ldquo; Anul acesta, Maria Dorian particip&#259; din nou la loteria vizelor pentru Statele Unite. Sper&#259; ca de
data aceasta s&#259; aib&#259; noroc &#351;i s&#259; plece. 
 Marian Vintil&#259; e cercet&#259;tor pe Platforma M&#259;gurele. &#350;i el are un singur gând: cum s&#259; plece
mai repede peste Ocean. Dac&#259; nu va reu&#351;i s&#259; ajung&#259; în America, se va mul&#355;umi &#351;i
cu un contract la ru&#351;i, la institutul de la Dubna. &bdquo;Oriunde, numai aici nu! S&#259; r&#259;mân&#259; aici
doar cineva care s&#259; sting&#259; lumina.&ldquo;   Apoi sunt &#351;i cei pe care vârsta îi împiedic&#259;
s&#259;-&#351;i ia via&#355;a de la cap&#259;t. &bdquo;Din 1.200 de lei pe lun&#259;, cum pot eu s&#259; le ofer un
viitor copiilor mei?&ldquo;, m&#259; întreab&#259; Sabin Dragnea, un profesor de sport din Harghita. &bdquo;Ar trebui
s&#259;-l punem pe Boc s&#259; tr&#259;iasc&#259; din banii &#259;&#351;tia, s&#259;-l vedem cum se
descurc&#259;.&ldquo;    
 O realitate apocaliptic&#259;  
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 &bdquo;Sectorul bugetar e în colaps. În domeniul cercet&#259;rii &#351;tiin&#355;ifice, Guvernul î&#351;i
manifest&#259; interesul doar când e vorba de un interes imobiliar. Un institut de cercetare din Balote&#351;ti a fost
desfiin&#355;at pentru a face loc unui complex reziden&#355;ial. Un altul a fost demolat pentru a se construi un
hipermarket. Pu&#355;inii cercet&#259;tori r&#259;ma&#351;i în &#355;ar&#259; nu &#351;i-au mai primit salariile de
trei luni&ldquo;, afirm&#259; liderul Federa&#355;iei Sindicatelor din Cercetare, Radu Minea. &#350;i în celelalte
sectoare bugetare situa&#355;ia e dramatic&#259;. Marius Petcu, liderul Sanitas, spune c&#259; spitalele vor
r&#259;mâne din aceast&#259; lun&#259; f&#259;r&#259; bani de salarii &#351;i de medicamente.      Sloganurile
crizei    &bdquo;Noi murim în cas&#259;, Vou&#259; nu v&#259; pas&#259;&ldquo;, &bdquo;Guvernan&#355;i,
gândi&#355;i-v&#259; la oameni&ldquo;, &bdquo;Prostia d&#259;uneaz&#259; grav viitorului României&ldquo;,
&bdquo;S&#259; interzicem prostitu&#355;ia politic&#259;&ldquo; au fost sloganurile protestatarilor, echipa&#355;i cu
goarne &#351;i fluiere. La capitolul originalitate, câ&#351;tig&#259;tori au fost reprezentan&#355;ii Sanitas cu pancarte
pe care scria: &bdquo;Dar-ar boala-n voi, s&#259; veni&#355;i la noi!&ldquo; sau &bdquo;Într-o &#355;ar&rsquo;a nu
&#351;tiu cui,/ Cu un Guvern cum altul nu-i,/ S&#259;n&#259;tatea mea &#351;i-a ta,/ A ajuns ca vai de ea!&ldquo;. În
top a fost &#351;i Marius Petcu, liderul Sanitas, care a strigat: &bdquo;Guvernul a murit! Sindicali&#351;tilor le
ar&#259;t respect, guvernan&#355;ilor le ar&#259;t fundul&ldquo;. 
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