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18 december - Internationella migrantdagen
Public Services International gör gemensam sak med det internationella samfundet för att hedra de
miljontals migrerande arbetstagarna och deras familjer över hela världen, och på nytt bekräfta vårt
engagemang för att upprätthålla deras värdighet och mänskliga rättigheter.

– I dag handlar internationell migration huvudsakligen om att försöka få ett anständigt arbete, säger
Rosa Pavanelli, generalsekreterare för Public Services International. Arbetstagare tvingas lämna sitt
födelseland för att söka arbete och undkomma fattigdom. Många har mist livet när de tagit sig över
gränserna eller har fallit offer för samvetslösa rekryterare. Många av dem hamnar i osäkra arbetsoch levnadsvillkor och får inte tillgång till grundläggande offentliga tjänster såsom hälsovård,
utbildning och social service. Frågan om migration, som i dag i första hand handlar om
arbetskraftsmigration måste bli en prioriterad fråga för fackföreningarna. Migrerande arbetstagare
är inga råvaror. De kan inte användas som föremål för handelsavtal eller värderas endast för sina
penningförsändelser. Migrerande arbetstagare måste skyddas av internationella normer för
mänskliga rättigheter och arbetsnormer. Arbetstagarnas rättigheter är centrala för en rättvis
ekonomisk politik. I vår egenskap av fackföreningar måste vi fortsätta våra ansträngningar för att
försvara tillgången till offentliga tjänster av god kvalitet för alla, organisera migrerande arbetstagare
och bekämpa rasism och främlingsfientlighet, hävdar Pavanelli.
Genom att fira den internationella dagen för migranters rättigheter kräver vi inom den
internationella fackföreningsrörelsen, tillsammans med våra partnerorganisationer i det civila
samhället, samhällen och förespråkare för migranters rättigheter, att staterna ratificerar det
internationella grundläggande instrumentet för migranters rättigheter, vilket innefattar:
 FN:s internationella konvention om skydd för alla migrerande arbetstagare och deras
familjemedlemmars rättigheter
 ILO:s konvention om migrerande arbetstagare, C97 och C143
 ILO:s konvention om privata rekryteringsföretag, C181
 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, C189
Vi medger dessutom att rekryteringsvillkoren är avgörande för att säkerställa de migrerande
arbetstagarnas rätt att ansluta sig till fackföreningar, åtnjuta lika behandling och inte utsättas för
diskriminering.
PSI uppmanar alla medlemsförbund att delta i en undersökning vars resultat kommer att användas
för att bilda en internationell koalition som ska förbättra rekryteringen. Undersökningen är ett
gemensamt initiativ från PSI-förbundet American Federation of Teachers (AFT) och flera
fackföreningar, förespråkare för arbetstagarrättigheter och samhällsgrupper.
För ytterligare information se:
 undersökningen
 Skrivelsen från American Federation of Teachers, AFL-CIO
 Webbplatsen för International Labor Recruitment Working Group
 PSI:s webbplats om migration
Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) är en global facklig federation som representerar 20 miljoner
kvinnor och män i den offentliga sektorn i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt till
offentliga tjänster av god kvalitet. PSI samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser.
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Bröder och systrar inom PSI
Jag skriver för att be er att delta i en kort undersökning som ska bidra till att utforma arbetet inom en
internationell koalition för att förbättra rekrytering. Koalitionen har bildats efter en internationell
workshop kallad ”Global Labour Recruitment Reform”, som arrangerades av International Labor
Recruitment Working Group samtidigt med FN:s högnivådialog om migration och utveckling i New
York i oktober 2013. Under denna workshop diskuterade PSI och andra deltagare vilka principer som
ska styra rekryteringsreformen på global nivå. Man delade också med sig av modeller och andra
strategier som används för att förbättra rekryteringen och beslutade att granska organisationer som
arbetar med rekrytering för att utforma det framtida samarbetet.
Vi skickar ut detta meddelande för att säkerställa att de fackliga perspektiven inom
hälsovårdssektorn inkluderas i undersökningsresultaten. Vänligen fyll i den korta undersökningen om
er organisation, omfattningen av ert arbete, ert rekryteringsrelaterade engagemang och eventuella
koalitioner. Undersökningen tar endast 5-10 minuter. Svaren skickas inte förrän du klickat på "sänd" i
slutet av undersökningen.
Tack för din medverkan.
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