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Ücretlere en azından 500 Euro zam!Ücretlere en azından 500 Euro zam!

Federal ve yerel düzeyde çalışan 2,5 milyon kamu 
emekçisini kapsayan ücret toplu sözleşme görüşmeleri 
devam ediyor. Kamu patronları bugüne kadar hiçbir 
teklif sunmadılar. Almanya’nın neredeyse bütün böl-
gelerinde on binlerce kamu emekçisi uyarı grevlerine 
katılarak “Ücretlere yüzde 10,5 – En azından 500 Euro 
zam” talebinin arkasında olduklarını gösterdiler.

ÜCRETLER ERİYOR – YAŞAM ŞARTLARI 
KÖTÜLEŞİYOR!
Son iki yıldır sürekli yükselen enfl asyon milyonlar-
ca kamu emekçisinin ücretlerinin hızla erimesine yol 
açtı. Kamu işkolunun önemli bir özelliği düşük ücretle 
çalışanların yoğunluğu.
Aldıkları ücretin üçte ikisinden fazlası kira, enerji ve 
gıda giderleri için harcayan emekçilerin yaşam koşulları 
özellikle 2022’nin ikinci yarısından itibaren daha da 
zorlaştı. Normal enfl asyon oranı yüzde 10 dolayındayken 
enerji yüzde 100’den fazla ve gıda harcamaları yüzde 
30 dolayında arttı – buda yaşam koşullarının hemen 
kötüleşmesine neden oluyor.

“KÜSTAH, SAYGISIZ VE PROVOKATİF”
Kamu patronlarının bugüne kadar hiçbir teklif-
te bulunmamalarını sendikalar haklı olarak “küs-
tah, saygısız ve provokatif” olarak değerlendiriyorlar. 
Görüşmeleri sürdüren Ver.di sendikası, “Boş vaatler değil 
– reel ücretlerin artmasını istiyoruz” diyor.

İŞÇİYE PARA YOK – SİLAHLANMAYA VAR!
Federal hükümet 2022 Mart ayında silahlanma için 100 
milyar Euroluk özel bir fon kurdu. Şimdi daha bu para 
harcanmadan “fon yetersiz, 200 milyar euro daha gerek-
li” deniliyor. Yıllardır reel ücretleri düşen kamu emek-
çilerinin talebine ise aynı hükümet, “ekonomik olarak 
karşılanabilir değil” diyor.
Hükümet uzmanlarının yaptıkları hesaplara göre, kamu 
emekçilerinin talepleri olduğu gibi kabul edilirse maliye-
ti yerel düzeyde 15,4 milyar Euro, federal düzeyde ise 1,4 
milyar euro. 
Hükümet uzmanlarının söylemediği önemli bir nokta 
ise şu: Kamu emekçilerine ödenecek 16,8 milyar Euronun 
yaklaşık üçte biri, yani 5,6 milyar eurosu devlet kasalarına 

“ücret vergisi” ve “sosyal aidatlar” olarak geri döneceği 
gerçeğidir.
Kamu emekçilerinin ücret artışı genel toplumsal refah 
için çok önemlidir – silahlanmaya harcanacak her cent 
ise yıkım ve gözyaşı getirecektir!

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ – BİRLİKTE KAZANACAĞIZ!
Kamu işkolu Almanya’nın en güçlü işkollarının başında 
geliyor. Temizlik işçileri, tramvay ve otobüs sürücüleri, 
doktor ve hemşireler, çocuk ve yaşlı bakıcıları, eğitimciler, 
havaalanı çalışanları, itfaiye erleri… Toplumsal yaşamın 
ayakta kalmasını sağlayan neredeyse tüm meslek grupları 
kamu alanında çalışıyorlar.
Kamu emekçileri birlikte mücadele edinci ne kadar güçlü 
oldukları ortaya çıkıyor – Bu aynı zamanda birlikte kaza-
nabileceklerini de gösteriyor.

“EN AZINDAN 500 EURO” ELDE EDİLEBİLİR!
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak, Kamu 
emekçilerinin Yüzde 10,5 – en azından 500 Euro zam” 
talebini destekliyor, bu talebin kazanılması için herke-
si, emekçilerin eylemlerine destek vermeye çağırıyoruz. 
Çünkü bu talep içinden geçtiğimiz koşullarda hayalci 
bir talep değildir! Yoksulluğun Almanya’da da her gün 
biraz daha derinleştiği  bugünlerde, Kamu emekçileri-
nin kazanımı, toplumun tüm kesimleri için bir kazanım 
olacaktır.

İkinci tur görüşmeler 22/23 Şubat, üçüncü tur görüşmeler 
için ise 27/28/29 Mart günleri belirlenmiş bulunuyor. 
Bu görüşme tarihleri arasında uyarı grevleri yapılacak. 
Ücretlerin daha fazla erimesinin önüne geçmek, emek-
çilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bu uyarı 
grevlerinin çok güçlü geçmesi çok önemli. Bu sadece 
kamu patronlarına gücümüzü ve kararlılığımızı göster-
mek açısından değil aynı zamanda görüşmeleri sürdüren 
sendikacılara da, “Biz mücadeleye hazırız” mesajı ver-
me anlamında da önemlidir. Bunun için herkesi, Kamu 
Emekçilerinin eylemlerine katılarak desteklemeye, sen-
dikaya üye olmayan veya sendikadan değişik nedenlerden 
dolayı istifa eden bütün işçi arkadaşlarımızı sendikaya 
üye olmaya , emekçilerin örgütlülüğünü güçlendirmeye 
çağırıyoruz.
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