
 

 

23. ЈУН – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

 

Јавне службе: важније него икад 

 

Поводом обележавања 23. јуна, Међународног дана јавних служби, 

преносимо Вам саопштење PSI. 

Дан јавних служби Уједињених нација, 23.јун, све нас подсећа да су 

јавне службе и запослени у јавном сектору ти који су нас чували током 

пандемије и који ће такође играти пресудну улогу у опоравку након 

Ковид-19. 

У светлу пандемије се показало да су јавне службе важније него икад. 

Многе старе, пажљиво утврђене и промовисане предрасуде, сада пуцају: 

да се јавне службе могу безбедно приватизовати; да потрошња не може 

бити повећана за социјалне мере; да је приватни сектор увек бољи. 

Људи су са пандемијом пре схватили вредности породице, здравља, 

образовања, стабилности и  како кроз ослањање на јавне службе могу то 

да остваре.. Али „аплауз“ није резултирао бољим платама и условима 

рада - и морамо наставити да се боримо да то остваримо. 

Дискусија о службама јавне заштите и радним односима мора бити у 

центру опоравка од пандемије. 

Сада више него икад, постоји прилика да створимо нови кохерентни 

наратив који покрива широку подршку поново оснаженим јавним 

службама као кључном покретачу нашег опоравка. И у том смислу 

морамо да подсећамо владе на обећања која су дале усред пандемије. 



Време нам је да се боримо за већу пореску транспарентност како бисмо 

коначно могли да повратимо милијарде које се сливају на офшор 

банкарске рачуне и искористимо ова средства за обнову наших јавних 

служби. Недавни предлог Г7 (Саветодавни форум 7 најзначајнијих 

индустријских земаља света) за стварање глобалне минималне стопе 

пореза на добит од 15% није довољан - морамо бити храбри и борити се 

за најмање 25%. 

Такође је време да се призна да су већину послова који су одржавали 

функционисање наших заједница углавном обављале жене: нега, 

здравство, чишћење и брига о деци - раднице које су веома често 

потцењене, недовољно плаћене и на несигурним пословима, често 

изложене захтевима да раде бесплатно, а ускраћена су им формална 

права из радног односа. 

Такође је постало очигледно да дискусија о службама јавне заштите и 

родним односима мора бити у средишту опоравка од пандемије и 

посматрана кроз унутрашњу призму. Морамо хитно преиспитати рад на 

нези у нашем друштву и организовати га и консолидовати у интегрисани 

родно трансформишући, квалитетан, универзални и јавни систем 

здравствених услуга и заштите, истовремено осуђујући и 

супротстављајући се приватизацији, комодификацији и 

комерцијализацији сектора. 

Интернационала јавних служби понавља свој позив за стварањем 

глобалног покрета за обнову друштвене организације неге, који се 

придржава правила 5Рс (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle –

Одбаци, смањи, поново употреби, пренамени, рециклирај) и Манифеста 

неге, поздрављајући тренутно искуство у Чилеу, где покушавају да негу 

као људско право укључе у свој нови Устав . 

На овај Дан јавних служби, Интернационала јавних служби се обавезује 

да ће проширити подручје јавних служби као витални захтев за 

инклузивније, припремљеније, одговорније и отпорније друштво. 

 

 


