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KOMMUNIKÉ till PSI:s samtliga medlemsförbund – 13 november 2013 
 

Public Service International Arbetsutskott SC-17, sammanträde den 11–12 november 2013 

Bästa systrar och bröder! 

Vice ordförandena i Public Services International (PSI) sammanträdde i arbetsutskottet den 11 och 12 november för att 
utvärdera framstegen sedan det senaste styrelsemötet och besluta om fortsatta prioriteringar och aktiviteter.  
Arbetsutskottet är upprört över angreppen mot offentliga tjänster och de arbetstagare som erbjuder dess tjänster. Ar-
betsutskottet är också bekymrat över den ökande ojämlikheten i hela världen och det nuvarande ekonomiska systemets 
misslyckande när det gäller att erbjuda arbetstillfällen, framför allt till ungdomar, och upprepade sin satsning på "Social 
rättvisa genom offentliga tjänster av hög kvalitet" i handlingsprogrammet 2013–2017 samt godkände prioriterade åt-
gärder för 2014. 

Arbetsutskottet noterade att PSI:s åtgärder blivit alltmer synliga i hela världen, bland annat: 

 Den viktiga solidaritetsdelegationen till Guatemala för att utöva påtryckningar på regeringen att upphöra med 
lönnmord och hotelser mot fackliga aktivister. 

 Utnämnandet av PSI:s generalsekreterare som ledamot i FN:s expertpanel om vatten och katastrofer.  

 PSI:s ledande roll i den framväxande globala rörelsen för rättvisa skatter. 

 EPSU-PSI:s aktionsnätverk av kommunikatörer som framhåller de grekiska medlemsförbundens kamp.  

 Den kraftfulla PSI:delegationen till FN:s kvinnokommission 2013. 

 Kampen mot handelsavtal som hotar offentliga tjänster och arbetstagares rättigheter. 

 Aktuellt fokus på sektorsvis arbete. 

Arbetsutskottet bygger vidare på detta arbete och godkände en rad åtgärder, där de viktigaste är:  

 Förnyat fokus på organisering och tillväxt för att skapa facklig makt i allt vi gör. 

 Stärkt sektorsvis arbete, framför allt inom hälsovård och sociala tjänster och utbildning, media och kultur samt 
försvar av arbetstagarnas rättigheter och intressen inom dessa sektorer. 

 Stöd till personal inom FN:s fackförbund som nyligen förlorat sin rätt till kollektiva förhandlingar och uppma-
ning till medlemsförbunden att ta upp frågan med sina respektive regeringar. 

 Solidariskt stöd till våra filippinska medlemsförbund och filippinska arbetstagare och familjer som drabbats av 
orkanen nyligen samt löfte om stöd till katastrofarbetare över hela världen som osjälviskt utsätter sig för fara 
för att rädda liv och återuppbygga våra samhällen. 

 Globala kampanjer mot skattefiffel och korruption.  

 Bekämpning av skadliga handelsavtal, särskilt när de underminerar offentliga tjänster. 

 Garantier för att arbetstagarnas kapital i pensionsfonder stöder offentliga tjänster.  

Arbetsutskottet antog 2014 års budget och noterade det pågående arbetet med femårsplanen för finansiell stabilitet 
som gör att vi kan skaffa resurser för vår verksamhet.  

Arbetsutskottet noterade de nyligen genomförda personalförändringarna inom PSI och i regionerna och välkomnade 
utnämningen av PSI:s biträdande generalsekreterare David Boys samt utnämningen av en ny tjänsteman med ansvar för 
den nya sektorn för utbildning, kultur och media. Protokollet kommer att göras tillgängligt för PSI:s samtliga medlems-
förbund på PSI:s webbplats inom kort.  

 

Med solidariska hälsningar,  
 
 
 
ROSA PAVANELLI 
Generalsekreterare 
 
 
 

Bilagor: Uttalande till stöd för personalens fackförbund inom FN. Solidaritetsuttalande till förmån för de filippinska med-
lemsförbunden.  


