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24 Ocak 2023 tarihinde kamu sektörü için federal ve yerel  
düzeyde toplu görüşmeler başladı.
Tüm ülkede 2,5 milyondan fazla çalışan doğrudan veya dolaylı 
olarak etkilenmektedir.
Çok farklı alanlarda çalışıyorlar: Atık yönetiminden federal 
polise, gündüz bakımevinden hastanelere, şehir yönetimi ve 
gümrüklere kadar.

Ancak hepsinin ortak bir yanı var: Politika izin verdiği sürece çalışanlar, bu ülkedeki kamusal hizmetlerin herkes 
için çalışmasını sağlamak amacıyla her şeyi yapar.
Ne yazık ki yanlış tasarruf politikası nedeniyle bugün kamu sektöründe 360.000‘den fazla çalışan kayıp durumda. 
Ve önümüzdeki on yılda 1,3 milyondan fazla meslektaş da emekliye ayrılacak.
Bunu hepimiz her gün fark ederiz; örneğin gündüz bakımevi, personel eksikliğinden dolayı erken kapandığında 
veya nüfus dairesinde telefona kimse cevap vermediğinde.
Yeterince genç insanı ve nitelikli elemanı kazanmak için gelirlerin acilen artması gerekiyor. Ancak meslektaşların 
iyi bir yaşam sürmeleri için de gerekli. Çünkü hızlı enflasyon süpermarket kasasında, benzin istasyonunda ve 
elektrik faturasında kamu sektörü çalışanlarını da vuruyor.
Gelirde yüzde 10,5 ancak en az 500 euro artış istiyoruz. Kulağa çok gibi geliyor ancak hızla yükselen fiyatlar 
karşısında makul.
Devlet, silahlanmaya ve kurtarma paketlerine yüz milyarlarca euro yatırım yapabiliyorsa, çalışanlarına da düzgün 
şekilde ödeme yapabilmelidir.
Ayrıca devlet burada iyi bir örnek olduğunu göstermelidir çünkü özel şirketler de çalışanlarına, tam da şu andaki 
krizde makul ücretler ödemelidir.
Şimdiye kadar politikacılar karşı çıktılar. Ne federal hükümet ne de yerel makamlar adil tavizler vermeye hazır 
değil.
Bu nedenle biz kamu sektörü çalışanları, protestomuzu artık sokağa taşıyoruz.
Bizler federal polis memurlarıyız. Bizler çöpçüleriz. Bizler eğitimcileriz. Bizler bakıcılarız. Bizler sokak bekçileriyiz. 
Bizler itfaiyecileriz. Bizler sizin komşularınızız.
Grevlerimizin ve gösterilerimizin bazılarınızı da etkilediğini biliyoruz. Üzgünüz ancak siyaset bize başka seçenek 
bırakmadı. Bu yüzden lütfen bize kızgın olmayın. Tam tersine sizden dayanışma rica ediyoruz. Böylece gelecekte 
de yanınızda olabiliriz.
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