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COVID-19 –  Tack till alla som tar hand om oss och håller oss igång  
  
Offentliganställda gör en fantastik insats, ger all möjlig hjälp och sörjer för alla i 
samhället. Samtidigt gör fackliga representanter och våra medlemsförbund vad som krävs 
för att skydda arbetstagares hälsa och säkerhet, och handskas med problem beträffande 
förlorade arbetstillfällen, sjukpenning och mycket annat. Flera förbund har skrivit till oss och 
uttryckt sin solidaritet med arbetstagare i andra länder som kämpar hårt, särskilt med våra 
kamrater inom sjukvården i Italien och Spanien. Vi skickar dessa solidariska hälsningar 
vidare till alla. Vi tänker på anhöriga, bekanta, kollegor och fackligt aktiva som förlorat nära 
vänner och kamrater.   
  
En hälsning till anställda inom omsorg, sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst! Ni ställs 
inför svårartade situationer, som helt saknar motstycke, både för dem som ni tar hand om, 
och för er själva. Det gäller särskilt kvinnor, som också måste ta hand om barn och andra 
familjemedlemmar. Det är glädjande att se att så många initiativ tas i Europa som erkänner 
ert arbete. Så många offentliganställda på alla nivåer (lokal, regional, nationell och 
europeisk) arbetar outtröttligt med ett så pass brett urval tjänster att i det närmaste 
hela EPSU:s medlemskap arbetar med att hålla igång dessa betydelsefulla, väsentliga 
och livsviktiga tjänster.    
  
Arbetstagare håller igång våra allmännyttiga verk, vår barnomsorg, våra socialförsäkringar 
och vårt rättsväsende. Ni arbetar under extrema förhållanden på våra kriminalvårdsanstalter, 
inom migrations- och asylcentraler. Ni arbetar med att få ut pengar av hjälpprogram till 
människor, som förlorat sina jobb och intäkter, ni hjälper små och medelstora företag att 
fortsätta sin verksamhet, i kommuner, regioner och statliga verk, på departement, i företag 
och institutioner - och mycket annat dessutom. Ni ska alla ta emot vårt varma tack och vår 
respekt. Vi är stolta över att representera er.   
  
EPSU:s främsta prioritet är arbetstagarnas hälsa och säkerhet, och att skydda 
sysselsättning och löner. Vi fortsätter att betona hur viktigt det är med personlig 

skyddsutrustning för omsorgsanställda och alla som fortsätter att arbeta och har kontakt med 
varandra och allmänheten. Bristen på utrustning och beredskap är ett tecken på åratals 
otillräckliga investeringar i våra offentliga tjänster. Vi uppmanar europeiska arbetsgivare att 
arbeta med oss och ta ansvariga åtgärder för att skydda anställda, löner och arbetstillfällen. 
Vi uppmanar alla offentliga lokala, regionala, nationella och europeiska myndigheter och 
administrationer att hjälpa arbetstagare, familjer och samhällen att ta sig igenom dessa svåra 
veckor, att säkra anständiga levnadsvillkor och förhindra vräkningar och social utestängning. 
Ingen arbetstagare ska ställas inför ekonomiska svårigheter eller förlora sina sociala 
rättigheter på grund av pandemin.  
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Vi avskyr nationalistiska och auktoritära reaktioner på krisen. Utlänningar, 

migrantarbetare och flyktingar har inte orsakat den, och många kommer också att bli 
allvarligt lidande. Det är väsentligt att vi i dessa svåra tider håller fast vid våra demokratiska 
värderingar, vår respekt för rättssamhället, stöder mänskliga rättigheter och visar solidaritet. 
Vi står för ett rättvist och jämlikt EU och Europa, och kommer att verka tillsammans med er 
alla för att säkra att lärdomarna av pandemin dras, framför allt att våra ekonomier måste 
förändras så att välbefinnande kommer i första hand.   
  
Vi välkomnar gensvaren från nationella regeringar samt från EU-kommissionen och 
Europeiska central banken, som lösgjort medel för att ta itu med krisen. Mer kommer att 
behövas. Dock börjar redan åtstramningarnas röster och fula ansikten att dyka upp igen. De 
har diskrediterats, men det kommer att kräva kraften i våra argument, och att vi 
argumenterar kraftigt för att motstå dem och säkerställa förändringar. Krisen har visat att vi 
behöver rejält finansierade och bemannade offentliga tjänster.  
 
EPSU betonade just det här på förra årets kongress – vi kämpar för en framtid för alla, där 
människor och vår planet går före vinst.   
  
Vi står enade och arbetar för ett bättre samhälle. Tillsammans är vi starkare!  
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