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Persbericht - 10 november 2011 

 
Vakbonden voor werknemers in de openbare-dienstensector in Europa coördineren actie 

tegen bezuinigingen! 

Het bestuurscomité van de European Federation of Public Services (EPSU) heeft besloten op 30 
november in heel  Europa een dag van gezamenlijke actie te organiseren tegen de bezuinigingen 
en voor een sociaal Europa. Dit valt samen met de vergadering van de Raad van Europese 
ministers van Financiën in Brussel en met de Raad voor de werkgelegenheid de dag erna.  

De vakbonden van de EPSU zijn kwaad omdat de Europese leiders niet in staat zijn om met een 
positieve oplossing te komen voor de crisis en zullen na vele nationale acties door werknemers in 
de openbare-dienstensector samen protesteren tegen een reeks bezuinigingsmaatregelen, 
waaronder aanvallen op vakbonden en collectieve arbeidsovereenkomsten, ontslagen, korting op 
salarissen en pensioenen, en minder aanbod van openbare diensten aan burgers. Werknemers, 
hun gezinnen en de gemeenschappen waarin zij wonen, wordt gevraagd te betalen voor een 
crisis die zij niet veroorzaakt hebben. Het wordt tijd dat overheden speculatie, rijke mensen en de 
banken belastingen opleggen om ongelijkheden aan te pakken, werkgelegenheid te creëren en 
de openbare dienstverlening te versterken. 

De mobilisatie van de vakbonden strekt zich uit van algemene stakingen in de openbare 
dienstensector tot nationale actiedagen, grote bijeenkomsten, stakingsposten en protesten buiten 
de kantoren van de permanente vertegenwoordigers van de EU of op andere symbolische 
plaatsen. Ook zullen er in verschillende landen persconferenties gehouden worden en 
verschijnen er advertenties in populaire kranten. 

De invloed van crisis verschilt van land tot land. De vakbonden voor de openbare-dienstensector 
in Europa wijzen de 'Catastroika'-benadering van het Internationale Monetaire Fonds, de 
Europese Centrale Bank en de Europese Commissie af omdat deze nog meer bezuinigingen 
willen doorvoeren in de openbare sector. Dit beleid duwt werknemers en burgers nog verder naar 
de rand richting armoede en een duistere toekomst. 

De EPSU gaat ook proberen invloed te krijgen op de beslissingen van de Europese Raad in 
december.  We verwachten dat toekomstig Europees economisch bestuur oog zal hebben voor 
het versterken van de democratie, het scheppen van banen en het beschermen van de 
autonomie van de sociale partners.  

Volgens Carola Fischbach-Pyttel, Algemeen secretaris van de EPSU "is er een enorme wissel 
getrokken op alles waar werknemers voor gevochten hebben. We kunnen bankiers, speculanten 
en ayatollah's van de vrije markt niet toestaan onze openbare diensten over te nemen en 
historische resultaten op het gebied van sociale zorg te vernietigen. We zullen nog harder 
terugvechten en verdedigen wat belangrijk is voor de mensen in Europa. We moeten de 
uitdaging aangaan." 

"Als de leiders van Europa niet naar onze boodschap luisteren, moeten we nog harder vechten 
voor een nieuw sociaal en democratisch Europa"! 

http://www.epsu.org
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De EPSU is de Europese federatie voor vakbonden voor werknemers in de openbare-dienstensector. 
Het is de grootste federatie van het EVV/ETUC (Europees Verbond van Vakverenigingen) en er zijn 
meer dan acht miljoen werknemers in de openbare-dienstensector van meer dan 275 vakbonden bij 

aangesloten. De EPSU is een organisatie van werknemers in de energie-, water- en afvalsectoren, de 
gezondheidszorg en sociale dienstverlening, en plaatselijke en nationale overheden, in alle Europese 

landen waaronder de oosterburen van de EU. De EPSU is de erkende regionale organisatie van 
Public Services International (PSI). 
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