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Január közepén születhet döntés 
arról, hogy mikortól indulhat 
újra a jelenléti oktatás, Sorin 
Câmpeanu oktatási miniszter 
elmondása szerint az év első 
hónapjában még korai lenne az 
iskolák megnyitása.

 » BÁLINT ESZTER

N em tartja megvalósíthatónak 
Sorin Câmpeanu oktatási mi-
niszter azt, hogy a diákok már 

január 11-én visszatérjenek az is-
kolapadokba, ahogyan azt egy több 
hónappal ezelőtt kidolgozott forga-
tókönyv előrevetítette. „A január 
11-ei időpont túl korainak tűnik. Ez 
egy olyan menetrendben szerepel, 

amelyet több hónappal ezelőtt dol-
goztak ki. Szeretnénk, ha a járvány-
helyzet lehetővé tenné. Az iskolák 
megnyitásáról szóló döntés megho-
zatalakor azt is megnézzük, hogyan 
járnak el más országok, amelyek 
hasonló helyzetben vannak” – nyi-
latkozta a Pro Tv-nek a tanügyi tárca 
vezetője.

Meglátása szerint a legkorábbi idő-
pont február 8-a, amikor újrakezdőd-
het a jelenléti oktatás. És ez is csak 
abban az esetben, ha a karácsonyi és 
szilveszteri időszakot követően nem 
ugrik meg nagyon a koronavírussal 
fertőzöttek száma.

Azt viszont még nem lehet meg-
mondani, hogy minden diák szá-
mára egyszerre ér-e véget az online 
oktatás, vagy szakaszokban valósul 
meg a nyitás. A miniszter a televíziós 

nyilatkozatban fontosnak nevezte, 
hogy a 8. és 12. osztályos diákok visz-
szatérjenek az iskolapadokba, mint 
ahogy létfontosságú meglátása sze-
rint ez azoknak a vidéki tanulóknak 
is, akik nem tudtak részt venni az 
online órákon, és az első félév végén 
tanáraik nem tudják lezárni őket, 
mivel nem kaptak osztályzatot. Sorin 
Câmpeanu szerint január 11-én lesz 
pontos képük arról, hogy hány diák 
van ilyen helyzetben.

Arról pedig, hogy mikor nyithat-
nak az iskolák, várhatóan január 
közepén születik döntés – mondta az 
oktatási tárca vezetője.

Mint ismeretes, január 11-én ér vé-
get a jelenleg tartó téli vakáció. Az 
első félévnek január 30-án lesz vége, 
majd egyhetes félévközi szünet kö-
vetkezik február 8-áig.

 Erdélyi tudósítások 2021. január 4.
hétfő

Miért nem akarnak
megszorításokat az emberek?

Amint az várható volt, nehéz esztendő elé néz a kará-
csony előestéjén hivatalba lépett új román kormány. 
A koronavírus-járvány okozta gazdasági mélyrepülés 
miatt magától értetődőnek tűnhet, hogy 2021-re a ta-
valy decemberi szinten befagyasztják az állami költ-
ségvetésből fi zetett alkalmazottak bérét. A hétszáza-
lékos hiányra épített állami költségvetés ismeretében 
mindez logikus lépésnek tűnik. A baj csak az, hogy a 
kormányzati logikával azok az érintettek nem értenek 
egyet, akiket évek óta fi zetésemeléssel hitegettek, mi-
közben kiderül, hogy erre mégsem kerülhet sor.

Van, aki legyint vagy elítéli a tiltakozásra készülő 
tanügyi szakszervezeti szövetség meglebegtetett 
akcióját. A pedagógusok egy sürgősségi kormány-
rendelettel betervezett és tavalyról elmaradt fi zeté-
semelést kérnek számon az új kormányon, miközben 
idéntől a 2017-ben elfogadott egységes bértörvény 
szerinti lépcsőzetes bérfelzárkóztatásra kellene sor-
nak kerülnie. A törvényileg rögzített bérnövekedési 
ígéreteket a pandémia elmossa. Úgy tűnik, a kor-
mánynak sok mozgástere nincs, hiszen a hétszáza-
lékos költségvetési hiány pótlása is rengeteg külföldi 
hitelt jelent, kölcsönökre pedig nem lehet újabb és 
újabb fi zetésemeléseket építeni.

Nagy válság idején miért nem értik meg ezt az em-
berek? – kérdezhetné a gyanútlan szemlélő. Ha egy 
családban súlyos pénzügyi gondok keletkeznek, ak-
kor az a legtermészetesebb válasz, hogy visszafogjuk 
a költekezést, és a kiadásokkal a legszükségesebbre 
szorítkozunk. De vajon így gondolkozik-e a román 
állam is, amelynek hatalmas adminisztrációján nem 
látszik meg a járvány okozta gazdasági összeomlás? 
Miközben a magáncégek vezetői kétségbeesetten 
próbálják menteni a menthetőt, és sok esetben az 
alkalmazotti gárda leépítésével karcsúsítanak, ritka 
kivételtől eltekintve az állami szektorban ez a lehe-
tőség fel sem merül. Az állami költségvetés a bérek 
elosztását tekintve is igazságtalan rendszer, hiszen 
olyasféle logika szerint működik, mint a Ceaușes-
cu-éra nemzetgazdasága, ahol a nehéziparban vagy 
a bányászatban dolgozók a többszörösét keresték a 
könnyűipari fi zetéseknek, anélkül, hogy a kommu-
nizmus által preferált iparágak több profi tot termel-
tek volna. Valójában éppen ezek a területek voltak a 
legráfi zetésesebbek.

A mai minisztériumok átláthatatlan bérrendszeré-
ben ugyanez történik. Abban ugyanis semmiféle logi-
ka nincs, hogy a szállításügyi minisztérium hatásköré-
be tartozó autópálya-kezelő cég alkalmazottja például 
többszörösét keresse egy tanárénak. Miközben a pe-
dagógust az örökös pénzhiányban szenvedő oktatási 
tárca fi zeti, az adminisztrációs munkát végző útépítő 
mérnököt pedig a költségvetési pénzekkel kitömött 
állami monopólium. De hosszan lehetne sorolni a 
példákat más szakterületekről is, hiszen az elmúlt har-
minc évben a különböző minisztériumi lobbik mentén 
alakultak ki a kegyelt és az ejtett alkalmazotti gárdák. 
Pechére a tanügyi személyzet az utóbbi kategóriába 
esett. A közalkalmazottak egységes bérezéséről szóló 
törvénynek ezeken az anomáliákon kellene változtat-
nia, de akik annak alkalmazását a leginkább várják, 
ismét hoppon maradnak.

Az állami kiadásoknak van egy másik botrányos 
vetülete, éspedig a luxusnyugdíjak, amelyek hosz-
szú évek óta lázban tartják a közvéleményt. Az al-
kalmazotti befi zetések arányát fi gyelmen kívül ha-
gyó, kiemelt nyugdíjak eltörlésére voltak vérszegény 
próbálkozások, a kezdeményezés azonban dugába 
dőlt. És nem úgy tűnik, hogy az új kormány egyhamar 
felszámolná ezt az igazságtalan rendszert. A kirívó 
pénzszórás alapjaiban kérdőjelezi meg a jószándék-
kal meghirdetett megszorító intézkedéseket is. Arról 
nem beszélve, hogy miért kell a régi rendszer szekuri-
tátés vagy milíciaállományának többszörösen akkora 
nyugdíjat kapnia, mint az egyszerű földi halandónak, 
akit korábban ők üldöztek.

Egy magát jobboldalinak tartó kormánynak ezek-
kel a kényes ügyekkel is szembe kell néznie, ha az 
ország szekerét szeretné kimozdítani az elmúlt 30 
esztendő kátyújából. Különben a Cîțu-kabinet is egy 
kormány lesz a sok közül, amely dolgavégezetlenül 
állhat tovább.
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Egyelőre nincs változás. Az első félév végéig még az online térben marad az oktatás a tanügyminiszter bejelentése szerint 
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LEGHAMARABB FEBRUÁR 8-ÁN TÉRHETNEK VISSZA A DIÁKOK A PADOKBA

Még nem nyitnak az iskolák

 » KRÓNIKA

T iltakozó akciókat helyezett kilá-
tásba a tanügyi alkalmazottak 

egy részét tömörítő Spiru Haret szak-
szervezeti szövetség arra az esetre, 
ha a 2021-es állami költségvetés el-
fogadásáig a kormány nem dönt a 
tanügyben dolgozók bérének emelé-
séről. A szakszervezeti szövetség kéri 
a kormánytól, vizsgálja felül a bérek 
befagyasztására vonatkozó döntését, 
és készítsen egy „korrekt elemzést” a 
tanügyi fi zetésekről.

Amennyiben a 2021-es költség-
vetés elfogadásáig nem ismerteti a 
kormány a tanügyi bérekkel kapcso-
latos álláspontját, tiltakozó akciókba 
kezdenek – áll a Spiru Haret szak-
szervezeti szövetség elnöke, Marius 
Nistor által aláírt közleményben. Eb-
ben hangsúlyozzák, hogy a romániai 
pedagógusok bére átlagban egyhar-
maddal kevesebb a versenyszférá-
ban dolgozó, egyetemi végzettséggel 
rendelkező alkalmazottakénál.

Marius Nistor ugyanakkor felhívja 
a fi gyelmet, hogy a bizonyos közin-
tézményekben dolgozó őröknek 
vagy sofőröknek nagyobb a fi zeté-
sük, mint a tanároknak. Az érdek-
védelmi szervezet vezetője felrója 

azt is, hogy a járvány beálltakor a 
tanügyi alkalmazottakat „bedobták 
a mélyvízbe”, megfelelő felkészítés 
és eszközök hiányában kellett át-
térniük az online tanrendre, saját 

zsebből kellett az online tanításhoz 
szükséges eszközöket vásárolniuk, 
és a YouTube-ról kellett megtanul-
niuk, miként léphetnek kapcsolatba 
a gyerekekkel – ahol lehetett, mert 
még jelenleg is számos olyan gyerek 
van, akiket megfosztanak a tanulás-
hoz való joguktól, mivel nem ren-
delkeznek megfelelő eszközökkel 
ahhoz, hogy részt vegyenek ezeken 
a tevékenységeken.

A Spiru Haret szakszervezeti szö-
vetség közleménye hangsúlyozza, 
a 2018/114-es sürgősségi rendelet 
értelmében már 2020. szeptember 
1-jétől fi zetésemelés járt volna a ta-
nároknak, ezt azonban a Ludovic 
Orban vezette kormány 2021. szep-
tember 1-jére halasztotta. Ugyan-
akkor a törvény értelmében 2021 
januárjától valamennyi közalkal-
mazott bére a 2018. decemberi és az 
egységes bértörvény által a 2022-es 
évre előirányzott fi zetése közötti 
különbség 25 százalékával kellene 
hogy nőjön.

Tiltakozással fenyegetnek a tanárok

 » Az érdekvédelmi szer-
vezet vezetője felrója azt is, 
hogy a járvány beálltakor 
a tanügyi alkalmazottakat 
„bedobták a mélyvízbe”, 
megfelelő felkészítés és 
eszközök hiányában kellett 
áttérniük az online tanrend-
re, saját zsebből kellett az 
online tanításhoz szüksé-
ges eszközöket vásárolniuk.




