
Opinie transilvana: Capcana pentru profesori
Indata ce-a iesit din vizita sa de mediere fulger intre guvern si sindicatele din invatamant, presedintele a
spus ceva extrem de interesant. Fireste, toate cele spuse atunci de presedinte au fost importante si
interesante, dar asta cu deosebire. Iata care e acest punct mult deasupra celorlalte prin chiar continutul
lui. Dupa parerea presedintelui, guvernul era de la bun inceput hotarat sa acorde invatamantului 5% din
PIB, numai ca nu asa, dintr-odata, simplu si direct, ci doar in urma unui strasnic ritual de negocieri. Eu
cred – dar mai ales sper – ca presedintele nu vorbeste ca oricare dintre noi, dandu-si, adica, doar cu
parerea, fara sa aiba o baza. Macar in astfel de cazuri, presedintele stie ce spune, e documentat de la
sursa. Si n-ar fi de mirare ca presedintele sa stie ce e in capul guvernului. De mirare – ba chiar de
necrezut - ar fi sa nu stie. 
  Pai, daca e asa, daca guvernul de la bun inceput era de acord cu acest procent (chiar daca o tinea in
secret), ce ne rezulta noua? Nimic alta decat ca guvernul se plictisea si avea nevoie de o distractie
sindicala, de un spectacol de greve si proteste. Caci altminteri treaba n-are nici o logica. Daca eu vreau sa
va dau dvs. 5 % din PIB sau dvs. vreti sa-mi dati mie 5% din PIB, oricat am tine aceasta intentie secreta,
presupun ca nu vom impinge lucrurile pana la suprema exasperare. N-o sa ne scoatem unii pe altii in
strada, n-o sa inchidem scolile, n-o sa enervam tot poporul de parinti numai pentru a ne dezvalui cat mai
tarziu cu putinta intentia noastra secreta. O sa cedam, cu tact, fireste, inainte de a transforma toata tara in
balamuc. E un minim de responsabilitate care ne cere asta. Oricat am savura jocul de-a negocierile, oricat
ne-ar distra crizele de nervi cauzate celorlalti, exista o limita a jocului. 
  Daca presedintele a avut dreptate si guvernul a vrut doar sa iasa din rutina si sa se distreze, acum are
parte de distractie cu asupra de masura. Nu mai are timp sa se plictiseasca, sa motaie, sa leneveasca. El
si-a montat un spectacol extrem de interactiv si acaparator.
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