
ORSZÁGOS KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJKBIZOTTSÁG
FELHÍVÁSA!

A közszolgálat védelmében

A KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓKHOZ!

Ha hallgatunk, marad:

a nyomorúságos bér,  

az  elfogadhatatlan  intézményi

feltételek,

a megkeseredett dolgozók,

a romló közszolgálat,

az elégedetlen társadalom és

a fiatalok külföldre távozása. 

A közös célunk:

a tisztességes megélhetés,

a  XXI.  századnak  megfelelő

intézményi körülmények,

a megbecsült szakember,

a minőségi közszolgálat,

a harmonikus közállapotok,

 itthon élő gyerekek, unokák.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak  és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

(MKKSZ), valamint a Szociális Ágazati Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) közzé tette, hogy

március  14--én  sztrájkba  lépnek  az  önkormányzati és  a  kormányzati tisztviselők,

valamint a szociális dolgozók. Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság támogatja ezt

az  érdekvédelmi  akciót,  ezúton is  felhívja  a  közszolgálati dolgozókat  ezen a  napon

szolidaritási sztrájk tartására.

Nem csak egyes szakterülteken,  hanem valamennyi  közszolgálati ágazatban szükség

van arra, hogy nyilvánvalóvá tegyük követeléseinket.   

Nem  mehet  így  tovább,  elérkezett az  idő.  Ha  nem  cselekszünk,  soha  nem  javul  a

helyzetünk. Ne higgyük, hogy majd csak belátják! 2018 őszén a cafetéria átalakítással,

az alacsony minimálbéremeléssel, a kormányzati tisztviselők számos szerzett jogának

az  elvételével,  és  a  túlmunkára  vonatkozó  módosítással  (a  „rabszolga  törvénnyel”)

nemhogy javultak volna, hanem romlottak a munkakörülmények. Miközben százezer

közszolgálati dolgozó  tizenkettedik  éve  nem  kapott se  béremelést,  se  pótlékot,  és

ígéret sincs, hogy valaha javul a fizetése.

Tegyél Te is a közös céljainkért, és mindenekelőtt a béredért.

A béremelést akarunk számodra elérni, de nem fogjuk tudni, ha továbbra is azt a

kormányzati álláspontot igazolod, hogy „ezek a közszolgák úgyse mernek mozdulni”.
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Sztrájkba hívunk! Csatlakozz!

Eredményes  sztrájkészség-felmérés  jogot  és  lehetőséget  ad  a  tárgyalásra.  Bízunk

abban,  hogy  célirányos  párbeszéd  során  érünk  el  eredményeket  a  kormánynál.  A

munkabeszüntetés  nem  cél,  csak  a  legvégső  eszköz.  Mindent  elkövetünk,  hogy  ne

kelljen élni vele, de ha közösen és sokan nem helyezzük kilátásba, akkor biztosan nem

jutunk előre.

Ne hagyjuk magunkat!

Budapest, 2019. február 14.

Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság (OKSZ) nevében:

Földiák András 


