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PSI:s interventionsstrategi för ebola
Syfte:
 Att informera EB-148 om relaterat arbete och aktiviteter.
Avser:
 PSI interventionsstrategi mot ebola 2014.
Bakgrund: Efter det värsta utbrottet av ebola i Västafrika 2014 lanserade PSI en
interventionsstrategi med syfte att stärka förbundens lobbyverksamhet ifråga om bättre
arbetsvillkor och att främja en revitalisering av folkhälsosystemen. Interventionsstrategin stöds av
PSI:s hjälpfond som under 2014 förstärktes av framskaffat kapital.
Diskussion: Ebolautbrottet stabiliserades under 2015 och minskade avsevärt i omfattning genom
massiva insatser i de drabbade länderna och genom externt stöd. I slutet av mars 2016 hade över
11 000 personer som smittats av ebola avlidit, och över 500 av dessa var vårdpersonal och övriga
anställda. Man misstänker att det även finns ett stort mörkertal av oregistrerade dödsfall.
Det uppskattas att över 100 000 socialarbetare och vårdpersonal anställdes under 2014-2015 för
att hantera krisen i Sierra Leone, Guinea och Liberia, vilket visar den omfattande
underbemanningen i de eboladrabbade länderna. En stor del av dessa bestod av osäkra
anställningar som ofta organiserades via frivilligorganisationer eller privata leverantörer, snarare
än statliga anställningar.
2015 tillsatte PSI en samordnare för ebolabekämpning som skulle arbeta i Accra i Ghana med
början i juni samma år. I samarbete med PSI:s regionalkontor för Afrika/Arabvärlden utarbetades
en handlingsplan och kontakter utvecklades i de olika länderna. Representanter från de hårdast
drabbade länderna samlades för ett första samrådsmöte i Accra (det var inte möjligt att resa till
och från de drabbade länderna innan dess).
Efter denna omfattande input om den regionala strategin och möjligheterna inom ramarna för de
nationella handlingsplanerna ombads de närvarande fackförbunden att utveckla en nationell
handlingsplan för sina länder tillsammans med ett budgetförslag.
Samtidigt som denna process pågick i de tre länder som drabbats värst av ebolautbrotten var
fackliga organisationer i hälsosektorn i de två andra deltagande länderna, Ghana och Nigeria, aktiva
i sitt stöd av strategin inom nätverket WAHSUN (West-African Health Sector Unions’ Network).
Under 2015 spelade den internationella lobbyverksamheten en viktig roll i PSI:s arbete mot
spridningen av ebola.
PSI deltog i FN:s konferens om ebola i juli i New York. En delegation med fyra personer deltog. PSI
säkrade en talarplats under det tekniska konferensevenemanget och kunde föra in ett uttalande
om rättigheter och skydd för vårdarbetare i dialogen. PSI samarbetade även med ILO om sociala
skyddsfrågor och kunde lobba regeringsrepresentanter från de utbrottsdrabbade länderna,
tillsammans med representanter från holländska och svenska regeringen.

I oktober organiserade PSI en delegation med vårdarbetare från Liberia, Ghana och Sierra Leone
som åkte till USA för att lobba i Washington DC om hjälpfrågor, med stöd från medlemsförbundet
SEIU. Delegationen hade bl.a. möten med Världsbanken, USAID, chefen för amerikanska
socialstyrelsen och representanter från amerikanska kongressen. Delegationen träffade även
fackförbund för vårdanställda i New York och Los Angeles som är en del av olika team som hanterar
pandemier och ebolabehandling.
PSI hade även möjlighet att träffa FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för ebola för att
lobba om säkrandet av fackliga rättigheter för vårdanställda.
Delvis som ett resultat av PSI:s arbete mot ebola utsågs PSI:s generalsekreterare Rosa Pavanelli till
WHO:s kommission på hög nivå för framtidens vårdanställning och ekonomisk tilväxt.
Under 2015 har distributionen av information till vårdförbunden i Västafrika via internet ökat. Den
andra underregionala ebolakonferensen i november 2015 med stöd av WAHSUN var ett viktigt
evenemang för vårdförbunden, för att utbyta information och dela med sig av erfarenheter från
kampen mot ebola, utvecklandet av kvalitativa vårdsystem, anständiga arbetsvillkor och social
trygghet.
I Liberia har arbetare fortfarande inte rätt att bilda fackliga organisationer i den offentliga sektorn.
PSI stöder ett klagomål rörande föreningsfrihet genom ILO och hjälper sina medlemsförbund att
driva kampanjer om detta.
PSI:s arbete mot ebola har stöd från PSI:s hjälpfond genom generösa bidrag från många
medlemsförbund, inklusive UNISON (Storbritannien), Kommunal (Sverige), SEIU (USA), Jichiro
(Japan) och FNV Public Sector (Nederländerna).
Följdverkningar för budgeten: enligt föreslagen budget för 2015/2016; PSI:s arbete mot ebola
stöds genom projekt och PSI:s hjälpfond.
Nästa steg:
 Fortsatt implementering av PSI:s fackliga interventionsprogram mot ebola;
 Utvärdering och översyn av programmet i samarbete med WAHSUN;
 Fortsatt samarbete med nordamerikanska och europeiska medlemsförbund för lobbning av
inflytelserika givarorganisationer.
STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT :
1. NOTERA DENNA RAPPORT .
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Relaterade dokument:
 http://www.world-psi.org/en/psi-ebola-virus-disease-evd-intervention-strategy-2014-16

