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COMUNICAT DE PRESĂ
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret”
cere demisia guvernului României
Bucureşti, 16 ianuarie 2012 - Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret”
constată că protestele paşnice ale cetăţenilor, declanşate cu cinci zile în urmă în mai
multe oraşe ale României, nu au generat până în acest moment nici o reacţie oficială din
partea Preşedinţiei sau a Guvernului României.
Conducerea acestei ţări continuă să ignore faptul că politica ultimilor ani a adus
populaţia la limita sărăciei şi a suportabilităţii, iar proiectul legii sănătăţii a fost numai
picătura care a umplut paharul nemulţumirilor sociale.
F.S.I. Spiru Haret consideră inadmisibil comportamentul unui premier care, în
condiţiile unor tensiuni sociale crescute şi a unor proteste sociale care continuă de
aproape o săptămână, nu este capabil să declare public decât faptul că ”dialogul este cea
mai importantă cale de soluţionare a problemelor, şi nu cărămizile aruncate."
Reamintim primului-ministru că acele ”căi instituţionale de dialog” pe care le
menţionează, au fost cu bună-ştiinţă ignorate, ani de zile, de către domnia-sa şi miniştrii
din cabinetul pe care îl conduce. Ii aducem aminte premierului că legi esenţiale pentru
buna funcţionare a acestei ţări, printre care şi pachetul de legi privind educaţia, au fost
adoptate prin răspundere guvernamentală, reprezentând exclusiv interesele de partid şi de
grup ale celor aflaţi la guvernare şi fără nici o legătură cu realitatea.
În condiţiile în care dialogul social a fost imposibil de stabilit şi menţinut cu
reprezentanţii actualei puteri politice, actualul apel la dialog al premierului nu poate fi
calificat decât drept o batjocură şi o insultă la adresa societăţii româneşti.
În această situaţie limită la care a ajuns societatea românească, FSI ”Spiru Haret”
consideră că singura soluţie este ca primul-ministru Emil Boc şi întregul său guvern să dea
dovadă de o minimă decenţă şi respect faţă de cetăţenii acestei ţări şi să-şi prezinte
demisia.
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