A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság közleménye

A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság (amelynek tagjai: Autonóm Területi Szakszervezet, Bölcsődei
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete, Szociális
Területen Dolgozók Szakszervezete) mai ülésén elemezte a szociális ágazatban végbemenő
folyamatokat. Megállapította, hogy folyamatos jelzései ellenére a területen tapasztalható válság
tovább mélyült: A dolgozók megélhetési viszonyai – néhány foglalkoztatási csoportot leszámítva –
érdemben nem javultak, állandósult a krónikus munkaerőhiány, az intézmények a költségvetési
megszorítások és a kiszámíthatatlan finanszírozás miatt a napi fennmaradásért küzdenek. Mindez az
igénybevevő állampolgárok biztonságát veszélyezteti.
A már bejelentett minimálbér- és garantált bérminimum emelések fordulópontot jelenthetnek a
hazai bérek felzárkózásában, számításaink szerint jelentős jövedelemnövekedést hoznak az ágazat
munkavállalói túlnyomó részének is. Ugyanakkor élesen rávilágítanak a jelenlegi, közalkalmazotti
bértáblán alapuló rendszer tarthatatlanságára: mind több fizetési kategória marad a garantált
bérminimum alatt, így végletesen leértékelődik a tudás és az évek során megszerzett
munkatapasztalat.
Értetlenül állunk az olyan kormányzati kijelentések előtt, miszerint az egyes szakszervezetek által
képviselt törekvések okafogyottá váltak a megvalósuló 15-32%-os béremelkedések következtében.
Számításaink szerint a bérnövekedés mértéke csak a bérminimumok emelésével hozzávetőleg 14–24
% között szóródik, az átlagok azonban kevéssé fejezik ki a valós helyzetet: lesznek teljes egészében
kimaradó dolgozók, elsősorban a magasabb végzettségűek körében. A már sokszor emlegetett jövő
évi bérintézkedések 7,5 milliárd forintos fedezete ennek korrekciójára nem elegendő.
A Sztrájkbizottság a kialakult helyzetben tájékoztatást kér a kormánytól a várható intézkedésekről.
Céljait, akcióit a megváltozott körülményekhez igazítja.
A Szociális Munka Napjának küszöbönálló munkaszüneti nappá nyilvánítását üdvözöljük. Ugyanakkor
hangsúlyozzuk, hogy az ágazat munkavállalóinak szimbolikus megbecsülését a méltányos,
kiszámítható, teljesítményarányos bérek, a tisztes megélhetési viszonyok, a kor színvonalának
megfelelő, biztonságos és egészséges munkafeltételek, a szakmai továbbképzések lehetősége és
támogatása, a rekreáció biztosítása mellett, és nem azok helyett igényeljük. A Köztisztviselők
Napjának változatlan feltételek mellett történő megőrzéséért kiállunk.
A Sztrájkbizottság szolidáris az ágazatban tevékenykedő szakszervezetek érdekvédelmi törekvéseivel.
A december 5-i sztrájkfelhívás céljaival is egyetért, azonban leszögezi, hogy a sztrájknak a törvényes
feltételeknek megfelelő meghirdetése és lebonyolítása a sztrájkot szervezők kötelessége és
felelőssége. A jelenlegi helyzet szerint a meghirdetett sztrájk törvényessége nem biztosított, ami az
abban résztvevők számára munkajogi, polgári jogi, egyes esetekben büntetőjogi felelősséget alapoz
meg. A Sztrájkbizottság ezért tagságát és az ágazat dolgozóit a most meghirdetett sztrájkra nem
mozgósítja. Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy minden törvényes eszközzel folytassa
küzdelmét az ágazat érdekében.
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