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Kära kolleger,
Det är med stor sorg jag medelar att Alan Leather, PSI:s tidigare biträdande sekreterare, har avlidit. Alan gick
bort i en ålder av 77 år söndagen den 3 mars 2018 efter en längre tids sjukdom. Han efterlämnar de vuxna
barnen Jack och Amy liksom oräkneliga fackligt aktiva, aktivister och aktörer inom social rättvisa över hela
världen som minns honom med kärlek och respekt, och han lämnar bara goda minnen efter sig. Alan var en
begåvad man som alltid tog fram det bästa hos människor, inspirerande med sin optimism, ärlighet och goda
humor. Människor drogs till Alan. Många fackliga ledare inom PSI och inom hela arbetarrörelsen kommer att
minnas hur Alan hjälpt dem.
När han kom till PSI 1987 som utbildningsansvarig förde han med sig en mängd erfarenheter och sitt unika
soliga sinnelag. Tim Beaty säger: – Han var en enastående vuxenutbildare och med hjälp av solidariska
stödorganisationer utvecklade han ett nätverk av PSI-utbildare som återspeglade regionaliseringen av PSI:s
uppbyggnad. I början av 90-talet ledde Alan satsningar på att införliva fackförbund från de forna
Sovjetrepublikerna i PSI och EPSU. Det var ett ansträngande men spännande arbete där Alan använde sig av
hela sin kompetens. PSI öppnade kontor i Bukarest, Kiev, Moskva och Prag. PSI:s medlemsförbund i vår
Nordosteuropagrupp minns Alan som ”en man med en stor själ och outsinlig energi... Alan var de
internationella organisationernas gudfader...”
Alan ledde PSI:s stöd till fackföreningar inom den offentliga sektorn under deras svåra kamp mot apartheid i
Sydafrika.
Han blev assisterande generalsekreterare 1993 och var biträdande generalsekreterare från 1995 fram till sin
pensionering 2006. Hans outtröttliga engagemang för att försvara arbetarnas rättigheter återspeglades i de
många uppdrag han genomförde för att bedriva lobbying mot regeringar personligen och via ILO. Han ledde
PSI:s hälsovårdssektor i kampen mot hiv-aids och försäkrade sig om att man lyssnade på
hälsovårdsarbetarnas oro.
Det är omöjligt att räkna upp allt som Alan åstadkommit. Det finns oräkneliga historier om honom som
kommer att berättas och återberättas i många år, för Alan var en övertygad fackföreningsman och en
storartad människa.
Hans död är ett personligt slag för många människor över hela världen, för arbetare och
fackföreningsmedlemmar inom offentliga tjänster, för den personal som arbetade med honom under många
år och för de många fackförbund som han hjälpt att bygga upp till dagens styrka.
Jack och Amy, vi delar er sorg, men också den glädje och det nöje er far gav oss alla. Vi kommer att sakna
Alan djupt och den internationella fackföreningsrörelsen kommer att minnas honom i många år.
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