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Tevarii au protestat
• zeci de muncitori de la Arcelor Mittal au pichetat joi, 4 aprilie, sediul societătii • tevarii
romascani s-au pronuntat împotriva măsurilor de „asasinare“ a metalurgiei europene •
Cîteva zeci de membri ai Sindicatului Liber Petrotub, membri ai confederatiei Metarom, au
pichetat timp de cîteva ore sediul societătii Arcelor Mittal. Actiunea tevarilor a avut loc în semn
de solidaritate cu metalurgistii din tările europene în care functionează otelării controlate de
concernul international. „Am organizat această actiune de pichetare a sediului societătii pentru
a ne arăta solidaritatea fată de lucrătorii din Federatia Europeană a Metalurgistilor, referitoare
la politica grupului Arcelor Mittal de închidere a unor capacităti de productie din Europa. Stim
că grupul Mittal Steel detine societăti în 60 de tări ale lumii, nouă dintre acestea fiind
amplasate în Europa, respectiv în Germania, Franta, Spania, Italia, România, Polonia, Belgia, Cehia si Luxemburg. Prin
politica de închidere a unor capacităti din Europa s-a ajuns la pierderea a mii de locuri de muncă, unitătile de productie fiind
tăiate si topite la fier vechi. Noi, tevarii romascani, alături de Federatia Europeană a Metalurgistilor, din care facem parte, ne
solidarizăm cu toti colegii nostri pentru că dorim să stopăm închiderea unor capacităti de productie si pe cale de consecintă
pierderea unor locuri de muncă. Ne îngrijorează închiderea de către Arcelor Mittal a sase capacităti de productie din Belgia, a
două din Luxemburg a alte cîteva în Spania. Vrem să tragem un semnal de alarmă în ceea ce priveste închiderea acestor
combinate metalurgice si pierderea a cîteva mii de locuri de muncă“, a declarat Gheorghe Ciobanu, lider al Sindicatului Liber
„Petrotub“ Roman. Acesta a mai spus că tevarii romascani vor să tragă si un semnal de alarmă în ceea ce priveste închiderea
de către rusi a patru capacităti la Mechel Tîrgoviste. La Bucuresti a fost pichetată Ambasada Rusiei de către membrii
Federatiei Metarom, care au cerut Guvernului rus si celui de la Bucuresti să se implice în stoparea acestui „genocid“ împotriva
industriei românesti, pînă nu e prea tîrziu. Sindicalistii au protestat de asemenea fată de taxele exorbitante de energie verde,
pe care românii si societătile le regăsesc pe factura de energie electrică. „La noi regăsim pe factura de energie acea taxă
uriasă pentru energia verde. Dorim să atragem atentia că în conditiile în care Guvernul tot pune biruri, vor dispărea, una cîte
una, capacitătile de productie. În Germania aceste taxe sînt suportate de Guvern, nu aruncate în cîrca oamenilor“, a mai spus
liderul sindicatului „Petrotub“. Sindicalistii au comunicat patronatului despre actiunea organizată, concomitent, în toate unitătile
metalurgice din Europa si în cele patru combinate ale Arcelor Mittal Steel din Galati, Hunedoara, Iasi si Roman.
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