De ce este atacat SLPR?
Mai întâi, să vedem cine este SLPR.
Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România (SLPR) este sindicat membru al
Federaţiei Sindicatelor din Poştă şi Comunicaţii, format prin fuziunea a 35 de
sindicate judeţene din Poşta Română. În vremea în care, în această ţară, mulţi
vorbeau despre nevoia de unitate (şi pentru la fel de mulţi aceasta a rămas
doar o vorbă) liderii şi militanţii sindicali din sindicatele afiliate la Federaţia
Sindicatelor din Poştă şi Comunicaţii au transformat vorbele în fapte. În vara
anului 2011 în organizaţiile sindicale judeţene din Poşta Română au fost
organizate şedinţe de informare şi apoi adunări generale şi s-a hotărât unirea
tuturor în Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România.
Printre motivaţiile acestei decizii, menţionăm:
- După întrarea în vigoare a Legii 62/2011 a dialogului social, la nivel de
unitate (aşa cum este şi Poşta Română), structura sindicală
reprezentativă este sindicatul ce are ca membri peste 50% plus unu
dintre salariaţii unităţii. Pentru Poşta Română însemna că un sindicat
trebuia să aibă peste 18.000 de membri de sindicat şi până să se
unească cele 35 de sindicate în SLPR, niciun sindicat din Poşta Română
nu avea mai mult de 3500 de membri.
- Orice altă formulă, în afară de aceea a sindicatului cu membri peste 50%
dintre angajaţii unităţii, presupunea prezenţa la negocieri şi a
reprezentanţilor salariaţilor, pe lângă sindicat. (reprezentanţii salariaţilor
este o formulă de mimare a dialogului dintre angajator şi angajaţi, ei fiind
în fapt nişte subordonaţi ai angajatorului).
- După intrarea în vigoare a Legii 62/2011, administraţia CNPR a încetat
orice dialog sau consultare cu structurile sindicale şi a început procedura
de alegere a reprezentanţilor salariaţilor.
- Aplicarea prevederilor din Contractul colectiv de muncă, impunea
prezenţa unui sindicat recunoscut legal de către angajator.
Devenind sindicat reprezentativ, SLPR a devenit rapid şi o ţintă preferată a
atacurilor de tot felul. (Având peste 24.000 de membri de sindicat SLPR este
probabil unul din cele mai numeroase sindicate din România)
Cine desfăşoară aceste atacuri şi de ce?
Aici este bine să mergem puţin mai în urmă şi să ne reamintin câteva aspecte.
Astfel:
- în ciuda mai multor încercări de rupere a unităţii sindicale din Poşta
Română, desfăşurate de-a lungul timpului, sindicatele au rămas unite în
cadrul FSPC (organizaţia sindicală reprezentativă până în 2011);
- organizaţia sindicală reprezentativă din Poşta Română (ce astăzi se
numeşte SLPR) a avut primul contract colectiv de muncă multianual din
România ce a fost încheiat în anul 2005 şi era valabil pentru 4 ani; astăzi
are singurul contract colectiv de muncă din România, cu valabilitate
până în anul 2018. Din 2011 numeroase organizaţii sindicale nu şi-au
mai putut lua reprezentativitatea şi în foarte puţine situaţii s-au mai
negociat contracte de muncă,

- SLPR este singura structură sindicală din România ce trebuie consultată
de către angajator la modificarea organigramei unităţii,
Deci, într-o perioadă complicată SLPR a dovedit unitate şi viziune, în
beneficiul membrilor care îl compun!
Într-o societate comercială de dimensiunea Poştei Române, cu aproape
30.000 de angajaţi, un sindicat unit, de peste 20,000 de membri de
sindicat, reprezintă o mare problemă pentru orice conducere şi orice
acţionariat, ! De aceea el trebuie destructurat!
Cum se încearcă a se face lucrul acesta?
Simplu....
Prin oameni plătiţi ori şantajabili şi/sau prin aşa-zişi lideri cu ambiţii personale
mari şi indiferenţă faţă de simplii membri de sindicat, prin încurajarea
vendetelor unor frustraţi profesional, mascate sub atitudini populiste şi
exprimate printr-un limbaj la limita vulgarităţii.
Cei menţionaţi mai sus se achită de obligaţii propagând tot felul de minciuni şi
calomnii prin intermediul internetului, lansând tot felul de acuze şi minciuni prin
presa comandată ori, pur şi simplu, spunând direct oamenilor minciuni.
..... rămâne ca salariaţii Poştei Române, membri de sindicat, să aibă
inteligenţa de a alege grâul de neghină, falsul de veritabil şi binele de rău......
Ce se doreşte?
Pai e destul de simplu ... se doreşte slăbirea, chiar distrugerea SLPR şi a
unităţii sindicale din Poşta Română pentru ca sub umbrela unei „făcături” de
sindicat, a unui sindicat aservit, acţionariatul şi managementul să îşi poată
bate joc de salariaţi, fără nicio grijă.
Să nu uităm că Poşta Română are mari dificultăţi financiare, că singura
modalitate de redresare pe care o vede managementul este reducerea
cheltuielilor de personal, că mai multe conduceri ale companiei, din ultimii ani,
au acuzat sindicatul că îi apără prea mult pe oameni şi că datorită prevederilor
din CCM, salariaţii se simt prea protejaţi.
Să nu uităm că statul român şi-a anunţat intenţia de a vinde 51% din Poşta
Română şi orice management, mai ales unul privat, nu îşi doreşte un sindicat
puternic.
Ce ar trebui să facem pentru menţinerea unităţii şi a independentei sindicale?
Ca nişte oameni inteligenţi ce suntem cu toţii cei ce lucrăm în Poşta Română,
trebuie să învătăm din greşelile altora, nu să facem experimente ce ne-ar
putea costa prea mult!
Trebuie să ştim că ziarele şi televiziunile au în spate propriile interese
financiare.
Trebuie să ştim că, în general, informaţiile trebuie luate de la oamenii în care
avem încredere, pe care îi cunoaştem personal, de la oameni care, în timp, şiau probat buna credinţă şi fidelitatea faţă de membrii de sindicat.
Trebuie să ne întrebăm mereu dacă cei care ne îndeamnă la ruperea unităţii,
ne doresc binele sau dacă nu sunt în servciul celor care au nevoie ca noi să
fim dezbinaţi!

