Hotnews – 12 noiembrie 2011
Dej si grevele de la Atelierele CFR Grivita din 1933
"La momentul grevelor, Dej nu detinea nici o functie in Partid. Conducerea grevelor nu o poate
revendica nimeni, pentru ca a fost practic o miscare fara un lider clar definit", a explicat Dr.
Cristina Diac (INST - Institutul National pentru Studiul Totalitarismului), in cadrul unei discutii pe
tema "Dej si grevele de la Atelierele CFR Grivita din ianuarie - februarie 1933". In contextul
celebrelor evenimente (devenite mit fondator al comunismului), "Dej a fost acea curea de
transmisie intre conducerea formala a Partidului si structurile sindicale". Cateva aspecte mai
putin cunoscute despre modul in care s-a raportat Dej la grevele de la Grivita.
• Implicarea lui Dej in grevele de la Grivita - initial supradimensionata, trecuta apoi in
uitare in perioada Ceausescu.
• Dej - lider al grevelor de la Grivita?
• Mai multe personaje importante din randul comunistilor, in contextul grevelor.
Despre greva de la Grivita
Intre 31 ianuarie si 2 februarie 1933, sindicatele grivitene obtinusera cresteri salariale si alte
avantaje pentru membrii lor. Sindicatul comunist a trecut la revendicari politice, cu scopul de a
provoca autoritatile. Greva a fost inabusita violent pe 16 februarie, cei 4.000 de muncitori care
se baricadasera in incinta Atelierelor fiind scosi cu forta. Unul dintre numele implicate in a greva
este cel al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Tema a fost abordata in cadrul conferintei "Spectrele lui Dej", saptamana aceasta, la Institutul
de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCMER). A fost vizat in special modul in care
Gheorghiu-Dej s-a raportat la evenimentele care aveau sa fie considerat unul dintre miturile
fondatoare ale comunismului.
Implicarea lui Dej in grevele de la Grivita - cum a fost tratat subiectul incepand cu perioada
comunista si pana in zilele noastre
"In perioada Gheorghiu-Dej, evenimentul a fost supradimensionat, trecand apoi in uitare in
perioada Ceausescu, pentru a fi usor reevaluat dupa '90", a explicat Cristina Diac (Institutul
National pentru Studiul Totalitarismului).
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