
 
 

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. 

KOMMUNIKÉ till PSI:s samtliga medlemsförbund – 25 april 2017 
 

Public Services International EB-150 
Möte den 20-21 april 2017, Genève 

 
Kära kolleger, 
 
PSI:s styrelse EB-150 sammanträdde den 20-21 april för att utvärdera framstegen sedan det senaste 
styrelsemötet och förbereda PSI:s världskongress som äger rum den 30 oktober–3 november 2017 i 
Genève. Deltagarna vid mötet fick en omfattande rapport om globala och regionala aktiviteter i en 
utmanande politisk miljö och välkomnade 28 nya medlemsförbund. 
 
Mötet uttryckte stark oro över den politiska utvecklingen i hela världen, bland annat Donald Trumps 
åtgärder i USA, massuppsägningar av offentliganställda i Turkiet efter den misslyckade ”kuppen”, Brexit i 
Europa och situationen i Brasilien, Venezuela och Argentina. En brådskande resolution antogs om stöd till 
generalstrejken i Brasilien den 28 april, där man protesterar mot reformer inom arbetslagstiftning och 
social trygghet, samt mot utlokalisering av offentliga tjänster (http://ow.ly/UaiV30bbQ4y). 
 
EB-150 uttryckte oro över utvecklingen inom högerpopulismen som utnyttjar människors ilska och 
frustration över ökande ojämlikhet, arbetslöshet, skatteflykt, hemlighetsfulla handelsavtal och 
nedmonterade offentliga tjänster. 
 
Men EB noterade också uppmuntrande utveckling på flera områden. Det mest positiva var att en stark 
kvinnorörelse hade uppstått i samband med den 8 mars där man krävde jämlikhet och ett slut på våld mot 
kvinnor. I Sydkorea hade gatuprotester och mobilisering av arbetare bidragit till att stödja anklagelserna 
mot en korrupt president, vi har nederlaget för det högerpopulistiska partiet i Nederländerna, betydande 
segrar för rätten till föräldraledighet i Mexiko och Indien och det indonesiska domstolsavgörandet att 
privatisering av elektricitet i landet stred mot konstitutionen. EB noterade att det globala motståndet 
byggdes upp i form av samlingar, demonstrationer och strejker som arrangerades av fackföreningar 
tillsammans med civilsamhället, för att motarbeta antidemokratiska, antifackliga, konservativa och 
kapitalistiska krafter vars enda intresse är den egna vinsten. 
 
EB-150 noterade att PSI:s kongress 2017 blir ett viktigt tillfälle för fackföreningar inom den offentliga 
sektorn att samla och fortsätta att bygga upp den styrka som krävs för att skapa en bättre värld. Styrelsen 
vidtog därför följande åtgärder:  
 

 Stödde handlingsprogrammet (PoA) med titeln Människan före vinsten för spridning till 
medlemsförbunden. 

 Stödde stadgeändringar för diskussion vid kongressen som kommer att stärka organisationen och 
förbättra den interna demokratin. 

 Mottog 50 resolutioner från medlemsförbund och noterade att det var ett utmärkt tecken på att 
medlemsförbunden var delaktiga och engagerade i kongressens debatter och beslutsfattande. 

 Noterade rapporten från mötet i arbetsordningskommittén (SO) inklusive pågående arbete med 
utkastet till dagordning för kongressen. 

http://ow.ly/UaiV30bbQ4y


 

 

 Gick igenom kongressens webbplats som nu fungerar på engelska (spanska och franska kommer) och 
där det nu är möjligt att anmäla sig individuellt: http://congress.world-psi.org. 

 
EB-150 uppdaterades om PSI:s kampanj ”hälsa för alla” som lanserades i december 2016 
(http://www.world-psi.org/en/right-health-campaign-better-future-publichealth4all) för att skapa en global 
rörelse för allmänt tillgänglig offentlig vård (UPHC). Kampanjen innefattar fackliga rättigheter, bekämpning 
av privatisering samt rättvisa skatter och ska bygga koalitioner med andra globala fackförbund, 
fackföreningar som inte är medlemmar, nationella fackliga centrum och civilsamhället för att: 
 

 förbättra medlemsförbundens möjligheter att bedriva kampanjer för förbättrad finansiering av 
hälsovårdstjänster, 

 betona statens roll för att begreppet mänskliga rättigheter även ska innefatta allmän tillgång till 
hälsovård, 

 bygga upp ett samförstånd hos allmänheten mot att göra hälsovård till en handelsvara, 

 utvidga samlingen av evidensbaserad forskning om offentlig hälsovård för alla, 

 stärka PSI:s påverkan på global styrning, för att påskynda genomförandet av mål 3.8 i målen för hållbar 
utveckling (allmän hälso- och sjukvård för alla) och handlingsplanen om rapporten från FN:s höga 
kommission för sysselsättning inom hälsovård och ekonomisk tillväxt (ComHeeg). 

 
EB-150 diskuterade förberedelserna av den internationella arbetskonferensen 
(http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/) och noterade att:  

 trots bra respons på PSI:s uppmaning vid EB-149 till solidaritet med de olagligt uppsagda liberiska 
kollegerna har fallet ännu inte avgjorts, 

 PSI kommer att tillsammans med sina medlemsförbund ge sitt stöd när det gäller överträdelser av 
fackliga rättigheter som tas upp i ILO:s kommitté för tillämpning av standarder (CAS): Algeriet, 
Botswana, Brasilien, Colombia, Ecuador, Egypten, Filippinerna, Guatemala, Kazakstan, Turkiet,  

 diskussionen med ILO om strejkrätt är olöst även om tillsynssystemet ses över, 

 PSI inom kort skickar ut ett cirkulär för att ta reda på vilka medlemsförbund som kommer att delta i ILC, 
för att samordna gemensamt arbete. 

 
EB-150 stödde ett solidaritetsuttalande som svar på en begäran från den palestinska fackföreningen inom 
vård i Gaza, för 6 500 palestinska fångar (däribland 300 barn) som uppmärksammade den 14 april, de 
palestinska fångarnas dag, med en hungerstrejk som fortfarande pågår (http://ow.ly/Nmh830bbQfi). 
 
Mötet godkände även PSI:s balanserade finansrapport för 2016 liksom den uppdaterade budgeten för 
2017. Mötet välkomnade utnämningen av två nya vice ordförande, Mette Nord (Fagforbundet, Norge) och 
Thomas Kattnig (younion, Österrike) och utsåg två valförrättare till kongressen: Morna Ballantyne, PSAC, 
Kanada, och Tomio Ishihara, JPSU; Japan. 
 
Protokollet blir tillgängligt för samtliga medlemsförbund på PSI:s webbplats snarast möjligt. 
 
Nästa styrelsemöte blir EB-151, som ska hållas den 30 oktober 2017. Innan dess genomförs SOC den 19–20 
juli och 29 oktober (eftermiddag) och kvinnokommittén (förmiddag). 
 
 
Rosa Pavanelli 
PSI:s generalsekreterare 
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