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Pentru ca fiecare conteaza
20 - 31 octombrie 2011. Primul recensamant al populatiei si locuintelor dupa
aderarea Romaniei in Uniunea Europeana. Anunt sec dat de Institutul National de
Statistica.
Si totusi exista ceva care incearca sa dea o pata de culoare celor 193 de
milioane de lei alocati si celor peste 120.000 de persoane angajate pentru
operatiunile de inregistrare. Sloganul recensamantului: “Pentru ca fiecare conteaza”.
Reusita recensamantului innobilata de acest sablon depinde de acuratetea si
claritatea materialelor de lucru - chestionare - si de disponibilitatea populatiei de a
participa la recensamant prin raspunsuri oneste. Deci “fiecare conteaza”.
Conteaza si vecinul meu filozof de la sapte, care, de cand cu scandalul iscat de
frunizarea codului numeric personal (CNP), se intreaba intr-una ce sa faca? “Nu vad
de ce sa le dau CNP-ul, ma mai gandesc cum fac, ca nu cred ca e corect ce fac cei
de la recensamant”. Dilema inutila! Facem acest gest aproape mecanic, in oricare loc
ni se cere: la doctor, la farmacie, la banca, ori de cate ori cumparam un televizor. De
ce acum nu? Filozofie romaneasca.
Conteaza si tanti Stela, femeia de serviciu a blocului, care spala de zor cu
mopul, treapta cu treapta, scara de la intrare si bombane neincetat: “Recensamantul
asta este o mare porcarie, cum sa fiu eu obligata sa spun tot ce am? O sa vedeti ca
mai incolo o sa vada cate case avem, cati metri patrati de gospodarie si apoi o sa ne
ia la impozite si cine stie ce altele”. Saraca tanti Stela! La cati de putini bani are, dari
in plus ii mai trebuie...
Conteaza si Bebe, smecherul de la patru, care trece prin viata asa smechereste
cum stie el: fara serviciu, fara sotie. Existenta lui se invarte pe blog si la telefon:
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cumpara si vinde, vinde si cumpara. Si se descurca. Fara firme, fara taxe, fara stres
inutil. De ce s-ar stresa la recensamantul acesta? “La recensamant, spun ce vreau
eu si cand vreau eu, nu ma poate obliga nimeni sa fac altfel”.
Conteaza si matusa Smaranda de la parter, femeie singura, la 72 de ani, al
carei sot s-a prapadit. Bantuita de singuratate si demoni, nu vrea cu nici un chip sa-i
deschida usa recenzorului cu ecuson si geanta albastra. “Nu deschid, maica, nu
deschid, ce stiu eu cine este? S-o face recensamantul si altfel”. Si se face, spre
bucuria matusii Smaranda, la primarie, dar se sta la coada. Metehne vechi, de care
parca ne e dor si de care nu vrem sa scapam cu nici un chip.
Conteaza si baiatul meu, Andrei, total dedicat internetului, iPhone-ului si altor
gadget-uri de alta generatie. Este in extaz de cand s-a anuntat ca recensamantul se
poate face si online. “Ce poate fi mai simplu? Completezi online si gata
recensamantul, fara recenzori acasa”. Apoi se revine: recensamantul online greseala asumata - se poate face doar semi-online. Pentru Andrei, lucrurile se
complica din nou. “Trebuie sa descarci formularele, sa le completezi si sa le trimiti
prin posta. Complicat”. Usurinta dispare.
Contez si eu, mama lui Andrei, cu viata oarecum scindata in doua de revolutia
din decembrie 1989. O viata de om marcata de un comunism sufocant si o
democratie guvernata de libertati devoratoare. Pentru mine, recensamantul
inseamna recenzorul caruia ii deschid usa, il poftesc sa stea jos si incepem: CNP,
date privind locuinta, varsta, loc de munca, venituri, studii, proprietate... si multa,
multa rabdare, intelegere, bun simt, reminiscentele unei alte societati decat cea in
care traim.
1 noiembrie 2011. Institutul National de Statistica anunta: recensamant incheiat.
8.387.153
conteaza”.
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