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Közszolgálati Nap 2022: a taps nem elég, változásra van szükség 
 

2020-ban és 2021-ben soha nem látott mértékű elismerést kaptak a közszolgálati 
dolgozók. A COVID-19 megmutatta a világnak munkájuk valódi értékét. 

A közszolgálati dolgozók a világjárvány frontvonalában álltak, és az általuk nyújtott 
szolgáltatások segítették társadalmainkat a túlélésben. Az emberek az erkélyeiken 
állva éljeneztek; a fazekak és serpenyők ütögetése a taps szimbólumává vált. A 
közszolgálati dolgozók értékelték ezeket az akciókat, de nap mint nap veszélyekkel 
és kimerültséggel kellett szembenézniük, tudván, hogy nincs más választásuk, mint 
továbbra is biztosítani az emberek ellátását. 

A Közalkalmazottak Napjának közeledtével a taps és az éljenzés már csak távoli 
emlék. A világjárvány még jobban megmutatta milyen következményekkel jár a 
tétlenség, a megszorítások és a liberalizáció. A kórházak és az idősgondozást nyújtó 
intézmények a kritikus létszám- és forráshiány miatt képtelenek voltak megbirkózni a 
világjárvánnyal, ez is hozzájárult a járvány alatt tapasztalt halálesetek sokkolóan 
magas számához. 

Európába többé-kevésbé visszatért a normális élet, de a kudarcokat kiváltó 
körülmények továbbra is fennállnak. A "nélkülözhetetlen" dolgozók, akik átsegítették 
Európát a világjárványon, még mindig arra várnak, hogy az éljenzés és a megbecsülés 
magasabb fizetésben és jobb munkakörülményekben nyilvánuljon meg. Miközben a 
dolgozók a tisztelet hiányával, a traumával, a kiégéssel és a kórházakban 
tapasztalható lemaradással (várólistákkal) küzdenek, újabb aggodalmak merülnek fel. 

Az energia és a lakbér, a liszt és a kávé drágulása minden európai embert érint. A 
világszerte tapasztalható növekvő infláció mindenkire hatással van - de a közszolgálati 
dolgozók ezt még jobban érzik. A több mint egy évtizedes megszorítások - a bérek 
befagyasztása, sőt, még a leépítések is - már jóval a világjárvány előtt nehéz 
helyzetbe hozták ezeket a dolgozókat. Mivel az Európai Unióban az infláció idén eléri 
a 6,8%-ot - ami az Egyesült Királyságban 9%-ra, Szerbiában 9,6%-ra, 
Törökországban pedig 69,9%-ra emelkedik -, ismét a munkavállalók azok, akik a 
legjobban érzik bőrükön a helyzet romlását. 

Bár igaz, hogy Ukrajna orosz inváziója csak súlyosbította a megélhetési költségek 
növekvő válságát, az európai politikai döntéshozók, kormányok és munkaadóink nem 
használhatják a konfliktust bűnbakként arra, hogy nem kezelik az Európa-szerte 
elterjedt munkaerőhiány régóta fennálló problémáját. A munkaerőhiány oka többek 
között a túl alacsony bérekkel és a társadalom érdekében végzett munka 
elismerésének hiányával függ össze. A privatizáció, a piacosítás és a forráselvonások 
tovább rontották a színvonalát a közszolgáltatások minőségének. Az EPSU és a 
közszolgálati szakszervezetek már a neoliberális politikusok uralomra jutása óta 
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figyelmeztetnek erre. A politikák támogatói azt állították, hogy nagyobb választékot és 
megtakarításokat eredményeznek a fogyasztók számára, ehelyett növekvő árakat 
hoztak, és a közpénzek a nagyvállalatok zsebébe vándoroltak. 

Az ORPEA-botrány kiváló példája a neoliberális politika ezen következményeinek. 
2022 elején Victor Castanet oknyomozó újságíró közzétett egy írást a "Les 
fossoyeurs" ("A sírásók") címmel, amelyben leleplezi a francia hosszú távú ápolási 
rendszert és az azt uraló profitorientált vállalatokat. Azzal, hogy a francia kormány 
profitorientált vállalatokra bízta a hosszú távú ápolásra szorulók gondozását, ideális 
környezetet teremtett a lakókkal való rossz bánásmódra, a rossz 
munkakörülményekre, a közpénzekkel való visszaélésre és a szakszervezetek 
szétverésére. Ez csak egy példa, a sok közül! Nem most van itt az ideje, hogy 
megdöbbenést színleljünk a neoliberális politikák következményei miatt: itt az ideje a 
változtatásnak. 

A közszolgálati dolgozók változást akarnak. Az elmúlt hetekben az utcákra vonultak, 
vagy sztrájkoltak a magasabb bérekért, jobb munkakörülményekért és több 
alkalmazottért Európa-szerte. Ha ezeket a tényezőket nem kezelik sürgősen, a 
közszolgáltatások dolgozói nehezen tudják majd biztosítani azokat a szolgáltatásokat 
olyan minőségben, ahogyan szeretnék.  

Miközben a közszolgáltatási dolgozókat ünnepeljük, gondoljunk azokra is, akik 
fegyveres konfliktusok közepette végzik munkájukat, mint például Ukrajnában. Nap 
mint nap életüket kockáztatva küzdenek azért, hogy többek között energia-, víz- és 
egészségügyi szolgáltatásokat biztosítsanak az embereknek. Ezek a dolgozók 
Európa-szerte és azon túl azok az emberek, akik fenntartják társadalmainkat. 

Június 23-án, csütörtökön van az ENSZ Közszolgáltatások Napja. Használjuk ki ezt a 
napot arra, hogy megünnepeljük a közszolgálati dolgozók mindennapi életünkben 
betöltött alapvető szerepét. Álljunk ki a közszolgálati dolgozók mellett, hogy az 
emberek élvezhessék emberi jogaikat. Együtt dolgozunk egy másik világért - egy 
olyan világért, ahol mindenkiről gondoskodnak, nem csak kiváltságos kevesekről; egy 
olyan világért, ahol az emberek és a bolygó előbbre való a profitnál. 

 

Mette Nord       Jan Willem Goudriaan 
EPSU elnök      EPSU főtitkár 
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Public Service Day 2022: applause is not enough, change is needed   
 

2020 and 2021 saw unprecedented levels of appreciation for public service workers. 
COVID-19 showed the world the real value of our work: we stood on the frontlines of 
the pandemic and delivered the services that our societies rely on for survival. People 
stood on their balconies and cheered; pots and pans became a symbol of applause. 
The actions were appreciated, but workers faced danger and exhaustion every day, 
knowing there was no other choice than to care for people. 

As Public Service Day approaches, the applause and cheers are now a distant 
memory. The pandemic was another glaring exposure of the consequences of 
liberalisation, austerity and inaction. Critical staff and resource shortages left hospitals 
and long-term care facilities unable to cope with the pandemic, contributing to the 
shocking deaths that characterised Europe’s pandemic experience. 

Europe has returned to a version of normalcy for most, but the conditions that brought 
about these failures remain. The ‘essential’ workers who brought Europe through the 
pandemic have yet to see the cheers and appreciation translated into higher pay and 
better working conditions. As workers struggle to cope with lack of respect, trauma, 
burnout and backlog in hospitals, new worries are added. 

The rising costs of everything from energy and rent to flour and coffee are on the minds 
of every European. The increased inflation being seen across the world is placing a 
tight squeeze on everyone – but public service workers are feeling it particularly badly. 
More than a decade of austerity – with pay freezes and even cuts – had left these 
workers in a bad place well before the pandemic. With inflation within the European 
Union set to hit 6.8% this year – rising to 9% in the United Kingdom, 9.6% in Serbia 
and 69.9% in Turkey – it is once again the workers who feel the pinch. 

While it is true that the Russian invasion of Ukraine has exacerbated the growing cost 
of living crisis, European policymakers, governments and our employers cannot use 
the conflict as a scapegoat for failure to address longstanding problems of staff 
shortages prevalent across Europe. The reasons for the lack of staff are linked with 
amongst others too low wages and lack of recognition for the work done in service of 
our communities. Privatisation, commercialisation and austerity further undermined 
quality public services. EPSU and public service unions have warned of this since 
neoliberal policies became dominant. While proponents of these policies claimed that 
they would lead to greater choice and savings for the consumer, they have instead led 
to rising costs for the user and the siphoning of public money into the pockets of big 
businesses. 

The ORPEA scandal is a prime example of these consequences of neoliberal policy. 
In early 2022 investigative journalist Victor Castanet published ‘Les fossoyeurs’ (‘The 
Gravediggers’), a shocking exposé into the French long-term care system and the for-
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profit companies that dominate it. By giving profit-minded corporations responsibility 
for those in need of long-term care, the French government created the ideal 
environment for the mistreatment of residents, poor working conditions, abuse of 
public funding and a culture of union busting. It is just an example, there are too many! 
Now is not the moment to feign shock at the consequences of neo-liberal policies: it is 
time for change. 

Public service workers want change. We have been on the streets and in industrial 
actions those last weeks for higher pay, better working conditions and more staff 
across Europe. Unless these factors are urgently addressed, public services workers 
will struggle to deliver the quality services they strive to provide.  

And as we celebrate public services workers, we think of those active in the middle of 
armed conflicts like in the Ukraine. They struggle daily risking their lives trying to 
provide energy, water, and health services amongst others to their communities. 
These workers, and workers across Europe and beyond, are the people who keep our 
societies running. 

Thursday, 23 June is UN Public Services Day. Let’s use the day to celebrate the 
essential role that public service workers play in our everyday lives. Let’s stand with 
public service workers so people can enjoy their human rights. Together we work 
towards another world – one where all are cared for, not only the few; a world where 
people and planet come before profit. 

 

Mette Nord       Jan Willem Goudriaan 

EPSU President      EPSU General Secretary 

 


