
بدأت يف 24 يناير/كانون الثاين 2023 مفاوضات حول التعريفة 
للقطاع العاّم عىل مستوى الواليات االتحادية والبلديات.

عىل الصعيد الوطني، تؤثر تلك املفاوضات يف أكرث من 2.5 مليون 
موظف بشكل مبارش أو غري مبارش.

ويعمل هؤالء املوظفون يف مجاالت مختلفة للغاية: بدًءا من قطاع 
التخلص من النفايات والرشطة االتحادية، ومروًرا مبراكز الرعاية 

النهارية واملستشفيات حتى إدارة املدينة والجامرك.

إال أنه يوجد بينهم يشء مشرتك: يبذل املوظفون قصارى جهدهم لضامن أن الخدمات العامة يف هذا البلد تعمل لصالح الجميع - 
طاملا أن السياسة تسمح بذلك.

ولكن لسوء الحظ، هناك أكرث من 360 ألف موظف يف عداد املفقودين بالفعل يف القطاع العاّم بسبب سياسة التقشف الخاطئة. ويف 
السنوات العرش املقبلة، سيتقاعد أكرث من 1.3 مليون زميل.

نالحظ هذا كل يوم، مثاًل عند إغالق مركز الرعاية النهارية مبكرًا بسبب نقص املوظفني، أو عندما ال يرد أحد عىل الهاتف يف مكتب 
خدمات املواطنني.

من أجل جذب عدد كاٍف من الشباب والعامل املهرة، يجب زيادة الدخل بشكل عاجل. وبالطبع أيًضا حتى يتمكن الزمالء من كسب 
عيش مناسب. وألن التضخم الرسيع يصيب أيًضا موظفي القطاع العاّم عند خزينة السوبر ماركت، ومحطة الوقود، وعند دفع فاتورة 

الكهرباء.

فنحن نريد زيادة يف الدخل بنسبة 10.5 يف املائة، بحد أدىن 500 يورو. يبدو هذا كثريًا، ولكن نظرًا إىل األسعار املرتفعة، فهذا معقول.

وإذا كانت الدولة قادرة عىل إنفاق مئات املليارات من اليورو يف إعادة التسلح وحزم اإلنقاذ، فيجب أن تكون قادرة أيًضا عىل دفع 
رواتب موظفيها بشكل صحيح.

ويف مثل هذه األمور، يجب عىل الدولة أيًضا أن تكون مثااًل يُحتذى به؛ ألنه بالطبع يجب عىل الرشكات الخاصة أيًضا أن تدفع 
ملوظفيها أجوًرا الئقة، خاصة يف ظل هذه األزمة.

حتى اآلن، يقف السياسيون يف طريقهم. فال الحكومة االتحادية وال البلديات عىل استعداد لتقديم تنازالت عادلة.

لهذا السبب نحن، موظفي القطاع العاّم، نعلن اآلن احتجاجنا يف الشوارع.

نحن ضباط رشطة. نحن عامل النظافة. نحن املعلمني. نحن مقدمي الرعاية الطبية. نحن عامل طرق. نحن رجال اإلطفاء. نحن 
جريانكم.

نعلم أن إرضاباتنا ومظاهراتنا تؤثر أيًضا يف بعضكم. ولكن نحن آسفون، السياسة مل ترتك لنا أي خيار آخر. لذامن فضلكم ال تغضبوا 
منا،بل نطلب تضامنكم معنا؛ حتى نتمكن أيًضا من التواجد معكم يف املستقبل.
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