
 
 

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. 

För omedelbar publicering - 17 november 2014 
 

Resultat – PSI:s arbetsutskott (SC-18) 
 

PSI:s arbetsutskott (SC-18) sammanträdde i Genève den 12–13 november 2014. 

 
Dagordningen omfattade alla punkter rörande genomförande av handlingsprogrammet med särskild inriktning på 
PSI:s globala kampanjer om handelsavtal och rättvisa skatter. 
 
Utskottet underströk betydelsen av PSI:s initiativ om handelsavtal, inbegripet mobilisering av medlemsförbund och 
allierade i många länder, och betonade hur viktigt det är att fortsätta kampanjen under 2015 med nya argument och 
analyser. Dessa kommer att vara avgörande för att förhindra att vissa överenskommelser antas (särskilt CETA, TPP och 
TTIP) och för att blockera förhandlingarna om TISA. 
 
Frågan om rättvisa skatter står nu på de internationella institutionernas dagordning (G20, OECD och internationella 
finansinstitut) och måste bli en grundläggande punkt på dagordningen efter 2015 som ett sätt att utrota fattigdom 
och säkerställa tillräcklig finansiering av offentliga tjänster. 
 
Fackliga rättigheter är även fortsättningsvis PSI:s huvudfråga som svar på de omfattande överträdelserna av 
grundläggande rättigheter för arbetstagare över hela världen. PSI behöver bidra till initiativen för att skydda 
strejkrätten som angrips från arbetsgivarsidan inom ILO och genom många statliga reformer. 
 
Genom att bekräfta dagordningen för sektorsvis verksamhet rekommenderade utskottet att den nya sektorn för stöd 
till utbildningspersonal skulle inrättas och instämde i att befattningen som Municipal Sector Officer, som varit vakant 
sedan Rolv Hanssen slutade, skulle tillsättas på nytt. 
 
Arbetsutskottet godkände även det arbete som PSI redan utför om korruption, en grundläggande del av arbetet med 
att hitta alternativ till åtstramningar för att att finansiera offentliga tjänster. 
 
Utskottet godkände inrättandet av en arbetsgrupp om pensionsfonder som skulle arbeta med specifika frågor, 
inbegripet pensionsfonder och infrastrukturevenemang för partnerskap mellan offentliga och privata investeringar, 
angrepp på förmånsbestämda fonder och stöd till aktieägarinitiativ i förekommande fall. 
 
Arbetsutskottet stödde också arbetet med katastrofhantering som huvudsakligen kommer att koncentreras på att 
stödja dem som först kommer till en katastrofplats, med särskild inriktning på brandmän. PSI kommer att delta i FN:s 

världskonferens om katastrofriskreducering i Sendai Japan den 14–18 mars 2015 och japanska medlemsförbund 

arbetar redan med att stödja PSI i detta arbete. PSI:s regionala sekreterare kommer att föreslå namn till 
arbetsgruppen för katastrofhantering. 
 
Slutligen godkände utskottet en ökning av medlemsavgiften med 0,03 €, enligt förfarandet som beslutades av PSI:s 
styrelse EB-145 i maj 2013. 
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