Ion Popescu, presedintele Confederatiei Sindicale Nationale „Meridian”:

„Crezul meu pentru sindicate nu mi-l poate lua decât
Dumnezeu”
 Liviu Luca este un model de lider sindical
eficient, preocupat de soarta oamenilor  Din
curentul integrarii vom folosi tot ce este
favorabil salariatului, in primul rând, respectul
pentru munca  De anul viitor, vor fi schimbari
la nivelul sindicatelor, in sensul cresterii
solidaritatii si unitatii lor  Nu punem accentul
pe miscari revendicative, cu pumnul in masa, ci
pe dialog constructiv
- Domnule presedinte Ion Popescu,
pentru inceput, am dori sa ne spuneti ce mai
fac sindicatele in aceasta perioada si, in mod
deosebit, care este activitatea Confederatiei
Sindicale Nationale „Meridian”, pe care o
conduceti?
- Va multumesc foarte mult pentru intrebare.
In sfârsit, apare cineva care intreaba ce fac sindicatele. In mod special, eu nu ma pot referi decât la ce face
Confederatia Sindicala Nationala „Meridian”. Numai daca vorbim de luna august constatam ca este plina de
activitati. Când spun plina de activitati, spun ca de dimineata am verificat agenda si nu am putut un minut sa
stau; au fost foarte multi din teritoriu cu foarte multe probleme legate de viata de zi cu zi, de functionarea
unitatilor, ce fac oamenii in continuare pentru ca politicienii, si nu zic politicienii, zic Executivul, a dat deoparte
preocuparea pe care ar trebui sa o aiba pentru oameni. Si atunci unde vin oamenii? La sindicate! Asta-i o
problema destul de dificila, destul de complexa, pentru ca sindicatele nu sunt pârghii de decizie, sunt doar
parteneri sociali. Si in stilul pe care-l foloseste Confederatia Sindicala Nationala „Meridian”, fara a da cu pumnul in
masa, mergem la cei in stare sa rezolve problemele, as zice chiar cu rugaminti pentru ca noi ne rugam sa
rezolvam probleme, nicidecum nu le putem impune, pentru ca nu suntem executiv. Problema se pune in mod
complex, fiind vorba de agenda Confederatiei Sindicale Nationale „Meridian”, pentru ca avem multe probleme
legate de minerit, de transporturi, de justitie, de sanatate, de mass-media.
Chiar acum am terminat o discutie cu un doctor de la Spitalul Municipal pentru o problema delicata, un caz
social, fiindca Confederatia Sindicala Nationala „Meridian” este tot timpul preocupata de sanatatea oamenilor si
daca am numara intr-o luna cred ca sunt 50-60 de persoane care solicita asa ceva.
- Dumneavoastra sunteti recunoscut ca un lider al dialogului si intelegerii, atât cu puterea, cât si cu oamenii.
Sunt alti lideri care au fost in fruntea sindicalistilor si apoi au ajuns in barca politicienilor, unde au ajuns ministri si
chiar prim-ministri, si exista si alti lideri care sunt preocupati de dezvoltarea unor afaceri alaturi de sindicalisti,
niste lideri eficienti, sa le spun. Care credeti dumneavoastra ca este formula cea mai adecvata in momentul de
fata?
- Am mai spus-o si cu alte prilejuri, eu nu sunt pentru
politica, desi as putea sa fac politica, poate, cât toti la un
loc, pentru ca trecând pe la sindicate esti foarte calit de
problemele vietii sociale, economice, culturale si vezi
mai bine decât un politician care este adus nu stiu de
unde; in definitiv, atunci când devii politician te alege un
grup de indivizi, sa zicem asa, de electori si ajungi in
Parlament si nu stii despre ce e vorba. Pe câta vreme,
un lider sindical este trecut prin sarja asta, prin fierberea
asta de a cunoaste, de a respecta, de a fi incarcat
permanent cu legile economice, sociale, cu viata omului
de zi cu zi. Mie nu imi pare rau ca nu am ajuns
politician, crezul meu pentru sindicate nu mi-l poate lua
decât Dumnezeu. Eu am acest crez pentru sindicate fiind de meserie profesor, sunt de foarte mult timp in
slujba omului -, am crezul acesta si daca din 100 de
probleme rezolv 10-20 intr-o luna, pentru ca se rezolva
greu, am o satisfactie. Nu-i contest pe liderii de sindicat
care au intrat in politica, dar nu-mi face nici placere.
Daca intra in politica si au grija de cei care i-au ales ar fi
bine, dar cam se uita. Vedeti, acum sunt foarte multi
care, atunci când se vad pe cai mari nu-si pot da seama
ca pot sa ajunga pe o mârtoaga la un moment dat, nu se mai uita la cei care i-au numit acolo. E un lucru urât, nu
as putea sa o fac, nu imi este firea sa fac asa ceva. Legat de unii lideri sindicali care dezvolta problemele socialeconomice, sunt câtiva destul de cunoscatori si creatori ai constructiei sociale, economice si când spun asta ma

refer la o colaborare foarte buna cu presedintele de la Federatia Sindicatelor din Industria Petroliera, Luca Liviu.
Are avantajul unei structuri sindicale care se numeste „ATLAS”, care include domenii precum energie, petrol,
mine, foarte multe sectoare ale economiei de astazi. Pentru ca m-ati intrebat care ar fi modelul. De ce spun
model? Eu l-am cunoscut foarte bine, prima discutie a avut-o cu mine când a venit in Bucuresti, el fiind din
Ploiesti si eu fiind tot ploiestean, provenit la sindicate din Uniunea Mine, Petrol, Geologie si Energie Electrica. Si
petrolul era legat de uniunea respectiva, unde eu activam inainte de ’89. Sigur, prima data, nu ne-a lasat
impresia ca va face minuni, dar in sectorul pe care-l conduce ca lider sindical vreau sa va spun ca a facut, face
mult si e de o mare perspectiva in dezvoltarea acestui sector social-economic; este singurul lider sindical care a
pastrat solidaritatea oamenilor. Când spun solidaritate, ma refer la cei din industria petrolului. Este singurul care
nu are sindicate disipate. Lucru pe care de aceea il consider model; i-a tinut solidari, prin ce metode, prin ce
forma, pot sa zic prin pregatirea lui, prin stilul pe care-l are, de abordare, cu oamenii. Cunoaste foarte bine
psihologia maselor si am ramas frumos impresionat. Dispune de un echipament de inteligenta cu care-si regleaza
modul de adresare intre indivizi, poate acesta fiind chiar cimentul care leaga indivizii intre ei, chiar un atom
social. Liviu Luca stie sa respecte munca si in activitatea lui este ordonat, planificat, disciplinat si eficient, ceea ce
cere si celor cu care munceste. Domnul Luca ar fi in stare sa asigure ziua de mâine nu doar pentru cei 30 de mii
de salariati din sindicatele pe care le pastoreste, ci pentru de o suta de ori mai mult.
- Dvs. sunteti, de asemenea, implicat in multe proiecte sociale. Iata unul foarte recent este cel pe care-l aveti
in derulare, se refera la dezvoltarea regionala, locala si durabila. Ce este cu acest proiect?
- Nu este al meu singur. Nu sunt singurul. Foarte bine ca ati pus problema respectiva. Când am initiat acest
proiect de dezvoltare local-regionala, nu i-am dat drumul pâna nu m-am consultat cu Liviu Luca. Apoi, impreuna
cu el, cu Ministerul Administratiei si Internelor, cu Agentia de Dezvoltare Locala si Regionala si cu Ministerul
Economiei si Comertului, am pornit acest proiect. Am reusit sa organizam pâna acum cinci manifestari. Avem o
problema de strategie nationala pe care dorim sa o abordam, dupa care vom continua. Pe 4 octombrie, in Aula
Academiei Române, sub patronajul Delegatiei Europene, al domnului Jonathan Scheelle, cu Academia Româna, cu
Ministerul Administratiei si Internelor, cu Ministerul Economiei si Comertului si Federatia Sindicatelor din Industria
Petroliera, vom dezbate mineritul românesc in contextul european, in care vedem ce se va intâmpla cu mineritul
când vom intra in Uniunea Europeana.
- Uniunea Europeana schimba multe in piata muncii din România si in mentalitatea salariatului din România. In
ce masura va aduce schimbari si in mentalitatea sindicalistului si liderului sindical din România integrarea in
Uniunea Europeana?
- Impotriva curentului nu putem lupta, trebuie sa mergem inainte, odata cu acesta. Daca va fi in favoarea
salariatului, in favoarea omului, in favoarea cetateanului român, ne vom alinia, daca nu se poate, sa vina altii sa
ne ia locul, care pot sa conduca mai departe destinele sindicatelor. Asta e situatia. Nu suntem nici primii, nici
ultimii. Daca va fi un trai mai bun, locuri de munca mai bine platite, românul si salariatul mai respectati decât
acum - pentru ca munca este tratata nu cu prea mare atentie -, nu putem decât sa aplaudam. Guvernantii nostri
nu sunt preocupati sa-l plateasca pe cel care munceste, nu-l incurajeaza pe cel care munceste, nu-i da nici un
sprijin. Probabil, daca vom intra in Uniunea Europeana se va schimba ceva, desi sperantele imi sunt mici. Nu sunt
un pesimist, dar nici nu ma imbat din senin si cu vorbe.
- Miscarea sindicala este destul de fragmentata. Exista preocupari pentru solidaritate si pentru a da curs mai
bine acestui crez, cel putin teoretic, de a apara salariatul. Ce se face?
- Suntem in discutii, nu vreau sa fie dat inca publicitatii un asemenea proiect. Sa vedem ce forma vor lua
sindicatele incepând de anul viitor. Se pune problema ca sunt cinci confederatii, ca sindicatele sunt fragmentate,
desi noi ca structura sindicala la confederatia pe care o reprezint avem un numar destul de important si destule
sectoare de activitate care sunt deja cimentate, legate. Ne cunoastem stilul de munca, ne cunoastem formele de
abordare, ne cunoastem contractele colective de munca, cunoastem viata oamenilor, din familie si pâna la locul
de munca, abordam problemele in mod eficient si prieteneste. Toate sunt cunoscute destul de bine de
Confederatia Sindicala Nationala „Meridian”, de cei care ii conduc destinele, si nu spun numai de mine, spun de
toti liderii de sindicat, de presedinti de federatii, de presedinti de sindicate, care sunt instruiti si chiar inteleg bine
acest fenomen: ce inseamna sa fii lider sindical si cum trebuie sa lucrezi pentru el.
- In incheierea interviului nostru, cu propunerea de a relua cât mai des aceasta tema a sindicatelor in cotidianul
„Ultima ora”, v-as ruga sa ne spuneti care este agenda dvs. pentru perioada urmatoare, cu referire la unele
actiuni concrete.
- Este incarcata. Deci in continuare, vreau sa-mi duc proiectul acesta pâna la capat. Prima actiune pe care o sa
o am cu dezvoltarea locala regionala, nu cu mineritul, va fi la Galati. A doua actiune va fi la Craiova si ultima la
Bucuresti si se incheie ciclul de opt actiuni pe care mi le-am propus din luna octombrie anul trecut. Probabil, in
Sala Parlamentului, in care o sa fie prezenti toti cei care au participat la intâlnirile pe care le-am avut din
octombrie si pâna acum, sa vedem cu ce se va ramâne din dezbaterile pe care le-am desfasurat. As vrea sa va
spun ca la toate aceste actiuni, pe lânga colegii de la alte sindicate pe care i-am invitat, unii de la alte
confederatii, au participat ministrul Integrarii Europene, doamna Anca Boagiu, domnul ministru Barbu, ministrul
Muncii, domnul Seres, domnul Blaga, doamna ministru Sulfina Barbu, deci au fost fata in fata prefectii, presedintii
consiliilor judetene, lideri sindicali, cadre universitare, cadre din Academie, oameni de stiinta. Multi dintre ei vor
participa si la ultima intâlnire, a opta, de fapt, care va avea loc in Bucuresti pâna la sfârsitul anului; sa vedem
daca ne-a ramas ceva din toata dezbaterea aceasta, daca oamenii au inteles ceva din prezentarile pe care le-am
facut in problema de mediu, in probleme economice, in probleme sociale, in probleme de integrare europeana, de
fonduri structurale care urmeaza sa vina pe parcurs, pentru ca asta a fost discutia respectiva. Daca ramâne ceva,
inseamna ca nu am muncit degeaba.
A consemnat Cristina SIRBU

