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24 січня 2023 року розпочалися нові переговори стосовно тарифів 
для державної служби на федеральному рівні та рівні громад.
Від їх результатів прямо або опосередковано залежать понад 2,5 
мільйонів робітників по всій країні.
Вони працюють у самих різних сферах: починаючи від 
господарства, що відповідає за поводження з відходами, 
федеральної поліції, дитячого садку та лікарні, до муніципалітету 
та митниці.

Усіх робітників єднає одне: вони роблять все можливе, щоб соціальне забезпечення життя в цій країнi 
функціонувало для всіх — наскільки це дозволяє політика.
Але на жаль, через хибну політику жорсткої економії вже сьогодні в сфері державної служби не вистачає понад 
360 000 робітників. А протягом наступних десяти років на пенсію підуть ще приблизно 1,3 мільйони співробітників.
Ми помічаємо це щодня, коли через нестачу персоналу дитячий садок зачиняється раніше, ніж зазвичай, або 
коли в центрі обслуговування населення ніхто не відповідає на телефонний дзвінок.
Щоб залучити достатньо молодих спеціалістів і фахівців, потрібно негайно підвищувати доходи. Звісно, це 
потрібно ще й для того, щоб співробітники мали пристойний рівень життя. Бо робітники державної служби також 
стикаються зі стрімкою інфляцією на касі супермаркету, на автозаправній станції та отримуючи рахунок за світло.
Ми хочемо, щоб доходи збільшили на 10,5 відсотків, але не менше, ніж на 500 євро. Це виглядає значною сумою, 
однак з огляду на блискавичне зростання цін є повністю доречною.
Якщо держава здатна витрачати сотні мільярдів євро на збільшення озброєння та пакети допомоги, вона також 
мусить пристойно оплачувати працю своїх робітників.
Окрім того, держава має показувати приклад, оскільки зараз, у період кризи, приватні підприємства також повинні 
платити своїм робітникам гідну заробітну плату.
Але досі політики роблять це вкрай неохоче. Ні федеральний уряд, ні громади не готові йти на чесні компроміси.
Через це ми, робітники державної служби, виходимо з протестом на вулицю.
Ми – це службовці федеральної поліції. Ми – це прибиральники та прибиральниці сміття. Ми – це вихователі та 
виховательки. Ми – це молодший та середній медперсонал. Ми – це двірники. Ми – це пожежники. Ми – це ваші 
сусіди.
Ми знаємо, що наші страйки та демонстрації впливають також на декого з вас. Нам дуже шкода, але політика не 
залишає іншого вибору. Тому ми просимо на нас не гнівитися. Значно більше нам потрібна ваша солідарність. 
Щоб ми могли залишатися корисними вам і в майбутньому.
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