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(14 iunie 2010) In numele EPSU, care reprezinta 8 milioane de 
salariati din serviciile publice, ne exprimam solidaritatea cu 
actiunile organizate de sindicatele din Romania in ziua de marti 15 
iunie 2010.  

Sprijinim pe deplin opozitia afiliatilor nostri fata de masurile de 
austeritate impuse de guvern in urma semnarii acordului de 
imprumut cu FMI, ca raspuns la criza economica.  

Planurile includ reducerea salariilor angajatilor din sectorul public 
si a pensiilor cu 25% si respectiv 15%, reducerea numarului de 
locuri de munca in sectorul public cu 37 000 si de asemenea o serie 
de diminuari ale beneficiilor sociale, printre care si reducerea 
alocatiei pentru copii.  

In present, in aproape 20 de tari, printre care 5 tari est-europene 
care nu sunt membre UE, guvernele au recurs la inghetarea 
salariilor, reducerea retributiilor, reducerea locurilor de munca si 
inghetarea angajarilor ca parte a strategiilor de consolidare fiscala 
impuse, adesea conform cerintelor venite din partea Uniunii 
Europene si a Fondului Monetar International. La fel ca in 
Romania, sindicatele din sectorul public lupta impotriva acestor 
masuri prin organizarea de actiuni de protest si greve. Au fost 
organizate greve de catre colegii nostri din Italia, Spania, Grecia, 
Portugalia si Franta, au avut loc demonstratii in Germania si vor 
urma si alte actiuni. Confederatia Europeana a Sindicatelor, ETUC 
(CES), organizeaza o zi de actiuni sindicale in data de 29 
septembrie 2010. 



Atacurile asupra sectorului public sunt un raspuns ingust, 
inadecvat si injust la criza economica. Serviciile publice sunt 
vitale, mai importante acum ca oricand, nu numai ca mecanism 
important de stabilizare, dar si prin sprijinul esential acordat 
milioanelor de cetateni care sufera cele mai grave consecinte ale 
crizei. 

Salariatii din sectorul public nu cer  privilegii, ei cer plata decenta  
si conditii optime de lucru pentru a oferi serviciile de care au 
nevoie oamenii! Lucratorii din sectorul public sunt cadre medicale, 
asistenti sociali, profesori, inspectori financiari, politisti si lucratori 
din penitenciare, inspectori in medicina si securitatea muncii, 
administratori ai serviciilor de protectie sociala, etc... nu birocrati 
fara chip ale caror salarii pot fi reduse dupa placul guvernantilor. 

EPSU cere raspunsuri alternative viabile la criza. Vrem sa vedem 
masuri urgente care sa combata frauda fiscala ce reprezinta 
miliarde de euro din taxele necolectate in UE. Impozitarea trebuie 
sa fie corecta si progresiva, astfel incat companiile cele mai mari si 
mai bogate sa isi plateasca darile  fata de societate in mod corect si 
sa ajute la re-stabilirea rolului important al serviciilor publice in 
Europa. Este nevoie de introducerea unei taxe pe toate tranzactiile 
financiare, pentru a reglementa speculatiile din sectorul financiar 
care au constitutit cauza principala a actualei criza.  

EPSU va comunica o abordare alternativa la nivel national si 
european cu ocazia intrunirii Consiliului Europei in data de 17 
iunie a.c. 

Dorim sindicatelor afiliate din Romania succes in actiunile 
intreprinse. 

Cu solidaritate,  

Carola Fischbach-Pyttel EPSU General Secretary 


