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COVID-19 –  Bakımımızı üstlenen ve bize güç veren herkese teşekkür ederiz  
  
Kamusal hizmet çalışanları toplumdaki herkese her türden bakım desteği sağlamak 
konusunda harika bir iş çıkarmaktadırlar. Aynı zamanda, işçi sendikası temsilcileri ve 
üyelerimiz işçilerin sağlığı ve güvenliğini korumak ve de iş kaybı, çalışma süresi, hastalık 
ödeneği ve çok daha fazla konuyla ilgilenmek için ne gerekliyse yapmaktadır. Birkaç sendika, 
diğer ülkelerdeki işçiler ve özellikle de İtalya ve İspanya’da sağlık hizmetlerinde çalışan 
yoldaşlarımızın mücadelesinde dayanışmalarını ifade etmek tarafımıza yazı göndermiştir. Bu 
dayanışma dileklerini herkese iletiyoruz. Duygu ve düşüncelerimiz, sevdiklerini ve 
yoldaşlarını kaybeden sendikacılar, iş arkadaşları, dostlar ve ailelerledir.  
  
Sağlık sektöründe, sağlık, yaşlı ve evde bakım alanlarında çalışan işçilere 
çağrımızdır… Hem bakmakta olduğunuz insanlar hem de kendiniz için eşi benzeri 
görülmemiş zorlukta durumlarla karşılaşmaktasınız. Özellikle de, çocuklara ve diğer aile 
üyelerine bakmak zorunda kalan kadınlar için durum bu şekildedir. Çalışmanızın hakkının 
verilmesi anlamında Avrupa çapında birçok inisiyatifin alındığını görmek güzel. Çok sayıda 
ve her düzeyde (yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa) kamusal hizmet çalışanı, bu can 
alıcı, zaruri ve hayati hizmetleri sağlayarak, neredeyse tüm EPSU üyelerinin işbaşında 
olması derecesinde geniş bir alanda bıkıp usanmaksızın çalışmaktalar.  
  
İşçiler kamu hizmet kurumlarımız ve çocuk bakımı tesislerimizi çalışır ve de sosyal güvenlik 
ve adalet sistemlerimizi işler durumda tutmaktadırlar. Hapishanelerimiz ve de göçmen ve 
iltica merkezlerinde aşırı koşullar altında çalışmaktasınız. Artık, belediyelerde, bölgelerde ve 
kurumlar, bakanlıklar, şirketler ve kuruluşlarda – ve daha pek çoğunda – çalışmalarına 
devam etmeleri için küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olacak şekilde, işçilerini ve 
gelirlerini kaybeden insanlar için destek programlarından ödenek almakla ilg ileneceksiniz. 
Hepiniz, sonsuz teşekkürlerimiz ve saygımızı hak ediyorsunuz. Sizi temsil etmekten gurur 
duyuyoruz.  
  
EPSU’nun en yüksek önceliği işçilerin sağlığı ve güvenliği ve de iş ve maaşların 
korunmasıdır. Bakıma muhtaç olanlar, çalışmaya devam etmek zorunda kalan herkes ve 
birbiriyle ve halk ile temasta olanlar için kişisel koruyucu ekipmana olan ihtiyaca vurgu 
yapmaya devam ediyoruz. Müsait ekipman ve hazırbulunuşluluk eksikliği yıllarca kamusal 
hizmetlerimize yapılan yetersiz yatırıma işaret etmektedir. Avrupalı işverenleri işçileri, 
maaşları ve işleri korumak konusunda bizimle birlikte çalışmaya ve sorumlulukla harekete 
geçmeye çağırıyoruz. Yerel, bölgesel, ulusal düzeydeki ve Avrupa düzeyindeki tüm resmi 
kurumları ve hükümetleri, makul yaşam koşulları sağlayıp tahliye ve sosyal dışlanmayı 
engelleyerek, işçiler, aileler ve toplulukların bu zorlu haftaları atlatmasına yardımcı olmaya 
çağırıyoruz. Bu pandemi yüzünden hiçbir işçi finansal zorlukla karşı karşıya kalmamalı veya 
sosyal haklarından mahrum bırakılmamalıdır.  
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Krize verilen milliyetçi ve otoriter tepkileri nefretle anıyoruz. Yabancılar, göçmen işçiler 
ve mülteciler krizin sebebi değildir ve çoğu da krizden ağır bir şekilde etkilenecektir. Özellikle 
bu zorlu zamanlarda demokratik değerlerimizi korumamız, hukukun üstünlüğüne saygı 
duymamız, insan haklarını savunmamız ve dayanışma göstermemiz esastır. Adalet ve 
eşitliğin hüküm sürdüğü bir AB ve Avrupa’nın savunucusuyuz; ön önemlisi ekonomilerimizin 
refah önce gelecek şekilde değişmesi gerektiği olmak üzere bu pandemiden dersler 
alınmasını sağlamak için hepinizle birlikte çalışacağız.  
  
Krize yanıt vermek için fon sağlayan ulusal hükümetler ve AB düzeyinde Avrupa Komisyonu 
ve Avrupa Merkez Bankası’nın emsali görülmemiş müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz. 
Bundan daha fazlası da gerekli olacaktır. Fakat şimdiden kemer sıkmaya yönelik sesler 
duyulmaya başlanmıştır. Bu sesler geçersiz kılınmışsa da bunlara karşı çıkmak ve değişikliği 
sağlamak için argümanlarımızın kuvveti ve kuvvet argümanı gerekli olacaktır. Bu kriz düzgün 
finanse edilen ve personel sağlanan kamusal hizmetlere ihtiyacımız olduğunu göstermiştir. 
 
EPSU bu durumu geçen yıl Kongremizde vurgulamıştır – İnsanların ve Gezegenimizin 
Kardan önce geldiği, hepimiz için bir gelecek için savaşıyoruz.  
  
Daha iyi bir toplum için çalışmada birlikteyiz. Birlikte daha güçlüyüz! 
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