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Criza economică afectează România de mai bine de o jumătate de
an iar Guvernul reuşeşte „performanţa” să nu facă nimic pentru a
combate efectele negative ale acesteia.
Nu există un plan concret de acţiune, nu există strategii coerente,
nu există o perspectivă de viitor.
Din contră, asistăm la o guvernare bazată pe hotărâri spontane şi
haotice, pe idei apărute noaptea şi retrase ziua, pe o continuă
bâlbâială decizională.
În mod bizar, imposibil de înţeles, unele dintre deciziile luate de
Guvern în această perioadă lovesc în populaţie şi companii,
adâncind efectele negative ale recesiunii.
Falimentele ameninţă companiile, concedierile ameninţă forţa de
muncă. Sărăcia creşte de la o săptămână la alta iar degradarea se
simte în toată societatea.Finanţarea sistemului de securitate socială
a ajuns să fie sarcina exclusivă a unui număr redus de contribuabili,
cei care nu au avut suficientă putere de influenţă pentru a-şi crea
sisteme paralele. Agricultura este rudimentară,sistemul de
învăţământ produce şomeri, infrastructura e la pământ iar sistemul
de taxe şi impozite sufocă mediul economic.
România a devenit definiţia haosului.
Joi, 14 mai 2009, sindicaliştii BNS ies în stradă şi cer Guvernului să
ia rapid măsuri de combatere a crizei.

Oamenii înainte de toate!
BNS, solidar cu lucrătorii europeni

SOLIDAR

În perioada 14-16 mai 2009, lucrătorii afiliaţi la Confederaţia
Europeană a Sindicatelor ies în stradă în patru mari oraşe
europene (Madrid, Berlin, Bruxelles şi Praga) şi cer guvernelor
strategii anti-criză concentrate pe interesul cetăţenilor.
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STOP CRIZA - Oamenii înainte de toate!
Blocul Naţional Sindical cere Guvernului să pună
imediat în aplicare un plan de măsuri anti-criză
construit în jurul următoarelor priorităţi:

Œ Asigurarea stabilităţii locurilor de muncă
 Menţinerea puterii de cumpărare a salariilor
Ž Crearea unui sistem unitar de securitate socială
 Redefinirea principiilor ce stau la baza reformei în
sectorul public


Întărirea sistemului de reglementare şi
supraveghere pentru pieţele financiare

‘

Preţuri accesibile la produse şi servicii de bază
pentru toate categoriile sociale

