„ÖTSZÁZEZREN AZ 500.000-ÉRT!” MKKSZ SZOCIÁLIS ÁGAZATI ONLINE SZTRÁJK
Az MKKSZ 2019. március 14-ére hirdette meg szociális ágazati sztrájkját. 2019.
március 13-án, az EMMI által tett ígéretek fejében a sztrájkot felfüggesztettük,
de a sztrájkkészültséget fenntartottuk.
Az EMMI két ígéretet tett, melyeket dátumhoz is kötött. 2019. április 30.: a
szociális
ágazatban
dolgozók
kollektív
szerződéskötésének
jogalapjának
megteremtése. 2019. június 30.: a szociális ágazatban dolgozók több éves
bérfelzárkóztatási programjának benyújtása.
Az EMMI nem tartotta be ígéretét, így az MKKSZ újabb sztrájkot hirdetett 2019.
október 10-re. A sztrájkot nem tudtuk megtartani, mert a Kormány nem volt hajlandó
megállapodni a „még elégséges” szolgáltatások mértékében, 100%-os munkavégzést
követelt a sztrájk ideje alatt, ezzel ellehetetlenítve azt. Ez a megállapodás
azóta sem született meg, beadványunk jelenleg is a kúriánál van, melynek
döntéshozatali határideje nincs.
Mindeközben a szociális ágazatban dolgozók bére azóta is – 13 éve – változatlan.
Mindezek mellett pedig a szféra dolgozói kimaradtak a bruttó 500.000,- Forint
plusz juttatásból is, amit az egészségügyben dolgozók megkaptak a pandémia ideje
alatt végzett munkájuk elismeréseképp.
Ezért az MKKSZ szociális ágazati online sztrájkot hirdet!
MINKET NEM A KORONAVÍRUS KÉNYSZERÍT ONLINE SZTRÁJKRA, HANEM A KORMÁNY!
IDŐPONT: 2020. OKTÓBER 20-27.
HELYSZÍN: MKKSZ FACEBOOK ESEMÉNY „ÖTSZÁZEZREN AZ 500.000-ÉRT!
Az esemény első 6 napjának programját és a sztrájk napjának eseményeit a mellékelt
forgatókönyvben megtalálják.
A sztrájk napja október 27; kedd!
Ezen a napon videókat teszünk közzé az ország szociális ágazati dolgozóitól és
az MKKSZ Szociális Ágazati Dolgozók OSZT-jétől. Megismételjük változatlan
követeléseinket, és 2020.07.08-i üzenetünket Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
úr részére, amiben KÖVETELJÜK az 500.000,- Forintos plusz juttatást a szociális
ágazat minden dolgozója részére.
Minderre 14 + 1 napot adunk, így a sztrájk napját követően a minisztériumnak
lesz ideje a követelés teljesítésének hátterét biztosítani, és a plusz 1 napon,
azaz a SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN elindíthatja az utalási tranzakciót!
Annak érdekében, hogy senki ne maradjon ki, nem csak 4 napos gyorstalpalónkat
ajánljuk a Kormány szíves felhasználására, de szakértő által összeállított
szociális ágazati szakmai gyűjteményünket is eljuttatjuk miniszter úr részére,
mely 11 ágazatban összesen 63 munkakört sorol fel, akiknek JÁR a plusz juttatás.
Kérjük, hogy ezen a linken elérhető eseményünket ossza meg, hívja meg ismerőseit
is, és az „ott leszek” gombra kattintva támogassa az MKKSZ szociális ágazati
sztrájkját!
A résztvevők személyét nem tesszük nyilvánossá!
Budapest, 2020.10.20.

