
 

 

ЕПСУ опште циркуларно писмо бр. 8 (2020) 
Свим ЕПСУ подружницама 
Свим ЕПСУ статутарним одборима 
 
 

Реф: JWG/cb 
Контакт особа: Јан Вилем Гудриан 
 
26. март 2020. 
 
 

КОВИД-19 – Хвала свима којима је стало до нас и због којих настављамо 
  
Радници јавних служби обављају фантастичан посао у пружању свих врста неге 
и подршке свима у друштву. У међувремену, представници синдиката и наше 
подружнице раде све што је потребно да би заштитили здравље и безбедност радника 
и изашли на крај са недоумицама због губитка посла, због радног времена, боловања и 
још много тога. Неколико синдиката нам је писало да би изразили своју солидарност са 
борбом радника у другим земљама а нарочито са нашим друговима у здравству у 
Италији и Шпанији.  Преносимо те поздраве солидарности свима. Наше мисли су са 
породицама, пријатељима, колегама и синдикалцима који су изгубили вољену особу и 
друга.  
  
Порука подршке и захвалности за раднике у сектору неге, у здравству, нези 
старијих, кућној нези…. Ви се суочавате са тешким ситуацијама без преседана и за 

људе о којима се старате и за себе саме. То је нарочито случај за жене које морају да 
се старају за децу и друге чланове породице. Добро је видети да се широм Европе 
предузима толико много иницијатива којима се препознаје ваш рад.  Толико много 
радника јавних служби и на свим нивоима (локалном, регионалном, 
националном и европском) неуморно ради у толико широком спектру услуга да 
су практично сви чланови ЕПСУ на послу, одржавајући те пресудне, есенцијалне 
и виталне услуге.   
  
Радници одржавају наше комуналне услуге и установе за децу у раду и наше системе 
социјалног осигурања и правосуђа у функцији. Ви радите у екстремним условима у 
нашим затворима и у центрима за миграције и азил. Ви ћете се сада бавити добијањем 
новца из програма за подршку и његовим прослеђивањем људима који су изгубили 
послове и приходе, помагањем малим и средњим предузећима да раде и даље; у 
општинама, регионима и агенцијама, министарствима, компанијама и институцијама – 
и још много тога. Сви ви заслужујете нашу огромну захвалност и поштовање. Поносни 
смо што вас представљамо.  
  
Највећи приоритет ЕПСУ је здравље и безбедност радника и заштита радних 
места и плата. Ми и даље инсистирамо на потреби личне заштитне опреме за оне у 
сектору неге и све оне који морају да наставе да раде и у контакту су једни са другима 
и са јавношћу.  Недостатак доступне опреме и припремљености је знак година 
недовољног улагања у наше јавне службе. Позивамо европске послодавце да сарађују 
са нама и предузму одговорне мере да би заштитили раднике, плате и радна места. 
Позивамо све јавне органе и владе на локалном, регионалном, националном и 
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европском нивоу да помогну радницима, породицама и заједницама да прођу кроз ове 
тешке недеље, осигуравајући пристојне услове живота и спречавајући исељења и 
друштвену изопштеност. Ниједан радник не би требало да се суочи са финансијским 
тешкоћама нити би требало да му буду ускраћена друштвена права због ове пандемије 
 
Згрожени смо националистичким и ауторитарним одговорима на ову кризу. 
Странци, радници мигранти и избеглице нису узрок а многи од њих ће такође 
претрпети озбиљне последице. Од фундаменталне је важности да задржимо своје 
демократске вредности, поштујемо владавину права, заузмемо се за људска права и 
покажемо солидарност нарочито у временима оваквих изазова.  Залажемо се за ЕУ и 
Европу правичности и равноправности и сарађиваћемо са свима вама да бисмо 
осигурали да лекције ове пандемије буду научене, изнад свега да наше привреде 
треба да се промене тако да добробит буде на првом месту.  
  
Поздрављамо одговор без преседана националних влада и на нивоу ЕУ Европске 
комисије и Европске централне банке којим су одвојена средства за решавање кризе. 
Биће потребно више. Али гласови строгости већ помаљају своје ружне главе. Они су 
дискредитовани али биће потребна сила наших позива и позивање на силу да бисмо 
им се супротставили и осигурали промену.  Ова криза је показала да су нам потребне 
јавне службе са адекватним средствима и особљем. 
 
ЕПСУ је то нагласио на свом конгресу прошле године – боримо се за будућност за 
све у којој су људи и наша планета важнији од профита.  
  
Уједињени смо у раду за боље друштво. Заједно смо јачи! 
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