Ţara datului cu părerea
Trăim într-o ţară frumoasă şi bogată, conform definiţiei propoziţiei
dezvoltate, unde toţi locuitorii ei îşi dau cu părerea, dau soluţii economice şi
politice, sunt cei mai buni analişti şi conducători, dar în acest loc nu se
întâmplă nimic. Ţara analiştilor competenţi suferă, poporul înghite minciuni
cât ,,broasca râioasă”, se degradează moral şi material, protestează prin
reprezentanţi, care diferă ca număr, depinzând de cine-i numără: la
jandarmerie 18.000, la presa aservită 1500, iar în conştiinţa noastră 22 de
milioane, că doar suntem reprezentanţii lor.
Acolo sus nu ne iubeşte nimeni şi atunci am zis că e mai bine să căutăm
dragostea mai jos, aplecându-ne spre durerile locale ale sindicaliştilor.
Astfel, de curând am reluat dezbaterile în Comisia de dialog social la
nivelul Prefecturii Mureş, prin căutarea de soluţii în prezenţa conducătorilor
descentralizatelor, inclusiv ISJ Mureş, pentru ca nişte scăpări neintenţionate
să fie eliminate. E vorba de câteva unităţi care nu s-au putut încadra în
bugetul alocat şi au achitat doar parţial al 13-lea salariu şi indemnizaţia de
concediu, dar, mai grav e faptul că pe anul 2010 naveta a fost plătită doar de
câteva primării integral, de câteva parţial iar de majoritatea deloc.
Menţionez deschiderea spre un dialog constructiv a reprezentanţilor
Prefecturii Mureş şi eficienţa acestei întâlniri care poate duce spre
detensionare şi colaborare în spiritul descentralizării, despre care mai mult
vorbim şi mai puţin legiferăm.
Sondaje de opinie ne dau barometrul încrederii în conducători. E
catastrofal. E şi normal din moment ce Preşedintele României crede cu tărie
că scoatem tâmpiţi pe bandă, că din criză scapă cine poate şi cum poate, că
poliţiştii trebuie să stea sub papucul lui, că Primul Ministru taie 25-50% din
venit iar apoi se laudă că va majora salariile cu 14%, că Preşedintele

Camerei Deputaţilor numără parlamentarii după principii extraterestre
ş.a.Dar cine nu minte ? Poate D-l Ministru Daniel Funeriu care a deschis
oficial cursurile într-o zi cu ghinion, într-o zi de treisprezece afirmând cu
tărie că se va lupta pentru a se reveni în sistem la ,,anvelopa salarială”
începând cu 1 ianuarie 2011.Doamne ajută!
Timpul trece, ecourile manifestărilor se vor stinge, cu folos ori fără
folos, dar noi vom căuta alte forme prin care să ne obţinem drepturile
cuvenite. Avem la îndemână o justiţie în care credem, dar ceea ce vom face
inedit e o caravană sindicală, care se va deplasa în toate colegiile electorale
ale judeţului Mureş şi le va face cunoscute cetăţenilor angajamentele
parlamentarilor mureşeni înainte de alegeri şi rezultatele înregistrate până
acum pentru cei care au pus ştampila şi i-au trimis la guvernare , ori în
opoziţie. Acţiunea noastră va fi conjugată şi cu alte sindicate din cadrul
Filialei Mureş a CNSLR-Frăţia, cu un program bine stabilit pe zile şi ore cu
infrastructura necesară acţiunii.
Vom încerca să aducem în rândul nostru oameni cinstiţi şi corecţi, să
formăm în jurul nostru o societate civilă care să dea semnale şi soluţii
corespunzătoare marii societăţi democratice, debusolată, din care să dispară
frica şi neîncrederea în semenii noştri.
Sunt doar o parte din prevederile unui Proiect de Strategie pe termen
scurt şi mediu pentru ca în ţara datului cu părerea să se întâmple lucruri
benefice pentru locuitorii ei, iar minciuna să nu mai stea la masă nici cu
,,Regele”, nici cu ,,Pinguinul”, nici cu ,,Manechinul”.
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