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Internationella finansinstitutioner 
 

Syfte:  

 Att informera styrelsen om arbetet inom internationella finansinstitutioner. 

Avser:  
 Global policy. 

Bakgrund: PSI:s satsningar fokuserade på revisionsprocessen av den miljömässiga och sociala 
garantin inom Världsbanksgruppen, inbegripet inrättandet av en arbetsgaranti. PSI fortsätter att 
övervaka de internationella finansinstitutionernas policyer och program med avseende på 
privatisering i allmänhet och partnerskap mellan offentlig och privat verksamhet i synnerhet. PSI 
kommer också att fortsätta att övervaka Inter-American Development Banks garantiförfarande 
vartefter det utvecklas parallellt med Världsbanken, liksom Internationella Valutafonden med 
avseende på dess skattepolicyer och program. 

Diskussion: 
 
Världsbankens process för garantirevision 
 
PSI stöder ITUC:s senaste meddelande om Världsbankens process för garantirevision, inbegripet 
kritik av den reviderade arbetsgarantin vilket redovisades i ITUC-dokumentet från augusti 2015. 
 
”Världsbanken bör korrigera de återstående bristerna i förslaget till arbetsgaranti genom att  

 införliva en uttrycklig hänvisning till ILO:s viktigaste konventioner om arbetsstandard, 

 införliva alla projektanställda, oavsett om de definieras som offentliganställda, så att de 
omfattas av skyddet från ESS 2, 

 förbjuda diskriminering och vedergällning mot arbetstagare som fritt vill 
ansluta sig till och kollektivt förhandla i bankfinansierade projekt, utan åtskillnad när det gäller 
ställningen för dessa rättigheter i nationell lag, 

 avskaffa låntagares rätt att på egen hand fastställa vilka krav i ESS 2 som gäller för projektet 
och som bör tas upp.” 

 
Se hela ITUC-dokumentet här:  
http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s?lang=en  
 
IFI-åtagande vid Washington Privatization Meeting (december 2015) 
Det globala ledarskapsmötet i Washington om privatisering innefattade även diskussioner med 
företrädare från Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och Förenta staternas regering 
(finans-, arbetsmarknads- och utrikesdepartementet). Diskussionerna var inriktade på IMF:s och 
Världsbankens policyer och program som ofta stöder och utvärderar privatiseringssystem, 
inbegripet partnerskap mellan offentlig och privat verksamhet.  
 
Mötesdeltagarna ställde frågor till talarna och delade med sig av sina historiska perspektiv och 
relevanta nationella erfarenheter. Gäster från IMF, Världsbanken och den amerikanska regeringen 
välkomnade engagemanget och uppmuntrade PSI att fördjupa samråden inom en rad olika frågor. 
PSI:s deltagare samtyckte till att följa upp och testa denna uppmaning genom att påtala oro för 

http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s?lang=en


specifika fall av privatisering för det amerikanska finansdepartementet och de internationella 
finansinstitutionerna. 

Budgetkonsekvenser: Inga 

Nästa steg: Fortsätta att engagera de internationella finansinstitutionerna i frågan om 
arbetsgarantier och privatisering med fokus på partnerskap mellan offentlig och privat 
verksamhet. 

STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT: 
1. GODKÄNNA FORTSATT ENGAGEMANG. 

JA / NEJ 

 


