
 
 
FN:s dag för offentliga tjänster 2022: Applåder räcker inte - det krävs förändring   

Under 2020 och 2021 visades personalen inom den offentliga sektorn uppskattning på ett sätt som 

saknar motstycke. Covid-19 visade världen vad vårt arbete verkligen är värt: Vi stod vid pandemins 

frontlinjer och levererade de tjänster som våra samhällen är beroende av för att överleva. Folk stod 

på sina balkonger och jublade; grytor och kastruller blev en symbol för applåder. Detta uppskattade, 

men personalen utsattes för fara och utmattning varje dag och visste att det inte fanns något annat 

val än att ta hand om människor. 

Nu när FN:s dag för offentliga tjänster närmar sig är applåderna och jublet bara ett avlägset minne. 

Pandemin var ytterligare ett uppenbart blottande av de konsekvenser som liberalisering, 

åtstramning och passivitet har medfört. Den krisartade personal- och resursbristen gjorde att 

sjukhus och långvårdsinrättningar inte kunde hantera pandemin, vilket bidrog till de chockerande 

dödsfall som kännetecknade Europas erfarenheter av pandemin. 

Europa har återgått till en slags normalitet för de flesta, men de förhållanden som ledde till dessa 

misslyckanden finns fortfarande kvar. Den "viktiga" personalen som förde Europa genom pandemin 

har ännu inte sett hur jublet och uppskattningen har omsatts i högre löner och bättre arbetsvillkor. 

När personalen kämpar för att hantera brist på respekt, trauma, utbrändhet och eftersläpning på 

sjukhusen tillkommer nya bekymmer. 

De stigande kostnaderna på allt från energi och hyra till mjöl och kaffe är något som alla européer 

tänker på. Den ökade inflationen i världen sätter press på alla - men de som arbetar i offentlig sektor 

känner av den särskilt hårt. Mer än ett decennium av åtstramningar - med lönestopp och till och 

med nedskärningar - gjorde att dessa arbetstagare hamnade i en dålig situation långt före pandemin. 

Med en inflation som inom EU kommer att nå 6,8 % i år - och stiga till 9 % i Storbritannien, 9,6 % i 

Serbien och 69,9 % i Turkiet - är det än en gång arbetstagarna som får känna på det. 

Även om det är sant att den ryska invasionen av Ukraina har förvärrat den växande krisen med höga 

levnadskostnader, kan europeiska beslutsfattare, regeringar och våra arbetsgivare inte använda 

konflikten som syndabock för att inte ta itu med de långvariga problemen med personalbrist som 

råder i hela Europa. Orsakerna till personalbristen är bland annat kopplade till för låga löner och 

bristande erkännande av det arbete som utförs för våra samhällen. Privatisering, kommersialisering 

och åtstramning har underminerat kvaliteten på offentliga tjänster ännu mer. EPSU och 

fackföreningar inom offentlig sektor har varnat för detta sedan den nyliberala politiken blev 

dominerande. Förespråkarna för denna politik hävdade att den skulle leda till större valmöjligheter 

och besparingar för konsumenterna, men i stället har den lett till stigande kostnader för användarna 

och till att offentliga medel har sipprat ut och hamnat i storföretagens fickor. 

ORPEA-skandalen är ett utmärkt exempel på konsekvenserna av den nyliberala politiken. I början av 

2022 publicerade den undersökande journalisten Victor Castanet "Les fossoyeurs" ("Gravgrävarna"), 

ett chockerande avslöjande om det franska långvårdssystemet och de vinstdrivande företag som 

dominerar det. Genom att ge vinstorienterade företag ansvaret för dem som är i behov av långvård 

skapade den franska regeringen en idealisk miljö för misskötsel av de boende, dåliga 

arbetsförhållanden, missbruk av offentliga medel och en kultur där man bekämpar facken. Det är 

bara ett exempel - det finns alltför många! Det är inte läge att låtsas vara chockad över 

konsekvenserna av den nyliberala politiken: det är dags för förändring. 



Arbetstagarna inom den offentliga sektorn vill ha förändring. Vi har varit ute på gatorna och deltagit 

i stridsåtgärder de senaste veckorna för högre löner, bättre arbetsvillkor och mer personal i hela 

Europa. Om dessa faktorer inte åtgärdas snarast kommer de offentliganställda ha svårt att leverera 

de högkvalitativa tjänster som de strävar efter att tillhandahålla.  

 

Och när vi idag hyllar vi de anställda inom den offentliga sektorn tänker vi på dem som arbetar mitt i 

en väpnad konflikt, som dem i Ukraina. De riskerar sina liv för att försöka förse sina samhällen med 

energi, vatten, sjukvård och mycket annat. Dessa arbetstagare, och arbetstagare i hela Europa och 

andra länder, är de människor som håller våra samhällen igång. 

Torsdagen den 23 juni är FN:s dag för offentliga tjänster. Låt oss använda dagen till att fira den 

viktiga roll som anställda inom offentliga tjänster spelar i vår vardag. Låt oss stå på samma sida som 

de som arbetar i offentlig sektor så att människor kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 

Tillsammans arbetar vi för en annan värld - en värld där alla tas om hand, inte bara några få; en värld 

där människor och planet går före vinst.  

 

 

 

 

 


