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EPSU is solidair en groet 
de publieke diensten vakbonden die deze week in actie komen:  

 
Verschillende landen - hetzelfde conflict 

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 4 November 2014 
 
 
(4 november 2014) De Raad van Bestuur van EPSU groet de vele honderdduizenden 
ambtenaren die deze week de straat op gaan om op te komen voor goede openbare 
dienstverlening, arbeidskansen en een billijk en goed loon. Dit is een belangrijke 
boodschap die EPSU-leden in heel Europa willen uitdragen om te protesteren tegen 
bezuinigingsmaatregelen en voor een Ander Europa. Deze demonstraties zijn ook een 
boodschap aan de nieuwe Europese Commissie die op 1 november is begonnen: er is 
een koersverandering nodig waarbij er een eind komt aan bezuinigingsmaatregelen en 
er fatsoenlijke loonsverhogingen en openbare investeringen komen om banen en 
duurzame groei te genereren. De implementatie van het investeringsplan en sociale 
plan van 'New Path for Europe' van ETUC zal leiden tot een beter Europa.  
 

 Wij wensen de ongekend grote en gezamenlijke demonstratie van de Italiaanse 
publieke diensten vakbonden van alle drie de vakbonden (CGIL, CISL, UIL)i veel 
succes. Hierbij komen op 8 november ambtenaren bij elkaar van diverse 
overheidsdiensten, zoals het openbaar bestuur, gezondheidszorg en 
noodhulpdiensten en onderwijs. De bonden verzetten zich tegen de zogeheten 
hervormingen van de Italiaanse regering en tegen de constante bezuinigingen op 
de dienstverlening en de bevriezing van ambtenarensalarissen. De lonen zijn al 
sinds 2010 bevroren en dit zal naar verwachting in 2015 ook zo blijven. 
Maatschappelijke voorzieningen worden ingeperkt, arbeidsperspectieven bij 
openbare diensten worden steeds onzekerder en werknemers en hun gezinnen 
hebben te maken met meer onzekerheid en bezorgdheid over hun toekomst. EPSU 
steunt de bonden in hun confrontatie met de Italiaanse overheid vanwege 
hervormingen in de openbare sector. In plaats van inkrimping van de 
dienstverlening, richt de hervormingsagenda van de bonden zich op de noodzaak 
van innovatie, het investeren in vaardigheden, training en goede 
arbeidsvoorzieningen en salarissen. De bonden vragen zich terecht af hoe premier 
Renzi, zonder deze zaken, in alle ernst kan hopen de kwaliteit van de 
dienstverlening in de gezondheidszorg, het onderwijs, onderzoek, veiligheid en 
welzijn te behouden en te verbeteren. De bonden willen een sociale dialoog, geen 
gesloten deuren. De publieke diensten vakbonden maken deze voorstellen bekend 
aan alle werknemers en burgers in heel Italië om steun te krijgen voor de 
demonstratie op 8 november in Rome 

 

 Wij steunen de ambtenaren in het Verenigd Koninkrijk die campagne voeren voor 
een alternatief voor de bezuinigingen op overheidsdiensten door de regering van 
het Verenigd Koninkrijk. Dit was de boodschap van de Britse brandweer en zijn 
bond FBU die vorige week vier dagen lang staakten om zich te verzetten tegen de 
bezuinigingen op brandweer en hulpdiensten en om op te komen voor hun 
pensioen. Dit volgde op een staking van de werknemers van de nationale dienst 
gezondheidszorg op 13 oktober en de massale landelijke demonstratie waar alle 
Britse EPSU-leden op 18 oktober aan deelnamen en waarbij ze respect, een 
passende salarisverhoging en goede openbare dienstverlening eisten.  
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 Dit is de boodschap van de Belgische EPSU-leden van de drie bonden 
(FGTB/ABVV, CSC/ACV, CGSLB/ACLVB) die op 6 november in Brussel in actie 
komen tegen de voorstellen van de Belgische regering voor bevriezing van lonen, 
verslechtering van pensioenen, bezuinigingen op dienstverlening en ondermijning 
van het stakingsrecht. Het EPSU-personeel neemt, als werknemers naar Belgisch 
recht, deel aan de landelijke demonstratie om solidariteit te betuigen. Dit wordt 
gevolgd door een algemene landelijke staking op 15 december. 

 

 De Nederlandse bond AbvaKabo komt in actie voor een landelijke demonstratie 
tegen bezuinigingen op de openbare gezondheidszorg. Gemeentes worden 
verantwoordelijk voor jeugdzorg, thuiszorg en ouderenzorg, maar krijgen daarvoor 
minder geld. De bezuinigingen kunnen tienduizenden banen kosten. AbvaKabo 
heeft al melding gemaakt van het verlies van 26.000 banen. De demonstratie vindt 
plaats op 8 november in Den Haag 

 
EPSU verwacht dat onze boodschap voor een ander Europa in heel Europa luid en 
duidelijk wordt gehoord. Wij wensen alle bonden succes bij de demonstraties op 6 en 8 
november.  
 
 
 
 
 
                                                
i
  Voor de demonstratie werken veertien bonden samen. Dit zijn bonden voor openbaar bestuur, 
gezondheidszorg en noodhulpdiensten en onderwijs en omvatten van CGIL: Fp-Cgil, Fp-Cgil 
Medici, Flc-Cgil; van CISL: Cisl-Fp, Cisl-Scuola, Cisl-Medici, Fns-Cisl, Fir-Cisl, Cisl-Università-
Afam; en van UIL: Uil-Fpl, Uil-Fpl Medici, Uil-Pa, Uil-Scuola, Uil-Rua. 
 
De zeven prioriteiten van de Italiaanse bonden 

1. HEROPENING VAN DE ONDERHANDELINGEN - LONEN EN LOOPBANEN 
VRIJGEVEN  

2. INVESTEREN IN VAARDIGHEDEN - STABILITEIT EN EEN VERANKERING VAN HET 
WERK  

3. EEN WARE REORGANISATIE VAN DIENSTVERLENENDE INSTELLINGEN - EN 
OVERHEIDSORGANEN IN HET GEBIED  

4. STANDAARDS VOOR KOSTEN EN DIENSTVERLENING VOOR DE BESCHERMING 
VAN UNIVERSALITEIT  

5. VERNIETIGING VAN DE CAO - PARTICULIER AANBOD BIJ OVERHEIDSDIENSTEN: 
GELIJK WERK, DEZELFDE RECHTEN, HETZELFDE SALARIS  

6. VERBETERING VAN ONDERWIJS EN TRAINING - GROEIKRACHTEN AANSTUREN 
VOOR UNIVERSITEITEN, ONDERZOEK EN INZICHT IN DE AANJAGER VAN 
ONTWIKKELING 

7. EEN GEAVANCEERD ZEKERHEIDSSTELSEL: REORGANISATIE, ASSIMILATIE VAN 
LONEN - ONTWIKKELING VAN EEN SPECIFIEK OVERHEIDSORGAAN 

 
 


