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Poziv dr. Miru Cerarju, Komisiji ter Odboru Državnega zbora in Inšpektoratu javnega sektorja, k ukrepanju

zaradi diskriminacija najšibkejših javnih uslužbencev

Konfederacija slovenskih sindikatov je pozvala vse pristojne k ukrepanju zaradi načrtne sistematične diskriminacije najšibkejših javnih uslužbencev . Nedavno v juliju

ustanovljen Sindikat javnih uslužbencev plačne skupine J ter ostali v konfederacijo in tretjo pogajalsko skupino združeni sindikati za vlado "niso pravi"  in se z njimi noče

pogajati. Vladi odgovarja monopolni položaj nekaterih sindikalistov  s katerimi se je v preteklosti lahko dogovorila skoraj vse na račun najslabše plačanih  in v dobro

privilegiranim. S tretjo pogajalsko skupino se ruši obstoječ nepošten (po odločbi Ustavnega sodišča tudi neustaven) sistem usklajevanj ter pogajanj s sindikati javnega sektorja in se

želi vzpostaviti okolje v katerem se bo lahko vsak zastopal sam in zato se vlada krčevito bori proti temu, saj je to skorajda nemogoče pri obstoječem nepoštenem plačnem sistemu

ene kolektivne pogodbe za celoten javni sektor. V KSS smo prepričani, da vlada ravna nezakonito in na diskriminatoren način, ki ne pristoji demokratični družbi in zato smo 

pozvali pristojne k ukrepanju.

Pozivi predsedniku vlade dr. Miru Cerarju, Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti in Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Državnega zbora in Inšpektoratu za javni sektor oz. glavni inšpektorici Lidiji Apohal Vučković govorijo sami zase in jih izvirne objavljamo v spodnjih povezavah.

Zgovoren je tudi spodnji članek v tedniku Demokracija z dne 24. septembra, ki opisuje nasilno utišanje sebi enakih s strani sindikalista ob nemem spremljanju vladne pogajalske

skupine z ministrom Borisom Koprivnikarjem na čelu. Danes je prišlo do ob koncu članka napovedane zahteve KSS, saj se vladna pogajalska skupina v več kot tednu dni ni

odzvala na zahtevo KSS po enaki obravnavi pred zakonom.
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