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KOMMUNIKÉ till PSI:s samtliga medlemsförbund – 19 november 2018 
 

Public Services International Styrelsen -EB-153 
Möte den 14-15 november 2018, Genève 

 
Kära kolleger, 
 
PSI:s styrelse (EB) 153 sammanträde den 14–15 november 2018, det första ordinarie styrelsemötet 
sedan PSI:s världskongress i november 2017 i Genève.  
 
Mötet välkomnade nya styrelseledamöter inklusive åtta nya representanter för unga arbetstagare, 
valde ny ordförande för kvinnokommittén, Irene Nonhlanhla Khumalo, Swaziland, och gladdes åt att 
en representant för unga arbetstagare, Rodrigo Daniel López, Argentina, valdes in i arbetsutskottet. 
Mötet välkomnade också 21 nya medlemsförbund. 
 
Styrelsen uttryckte stark oro över den växande högerpopulismen inbegripet Donald Trumps åtgärder i 
USA och valet av Jair Bolsonaro i Brasilien. Styrelsen antog en brådskande resolution och uttryckte sin 
solidaritet med brasilianska arbetare och fackförbund, kvinnor och de många övriga 
minoritetsgrupper som utsätts för intoleranta och hatiska handlingar och hårda ord. Styrelsen 
noterade att valet i USA innebar att många kvinnor från olika bakgrunder valdes in i 
representanthuset, ett positivt tecken på revansch. Styrelsen uttryckte också sitt stöd till de kurdiska 
arbetarnas kamp och åtog sig att fortsätta övervaka situationen och erbjuda solidaritet och stöd när 
så är möjligt. 
 
PSI:s arbete med migration och flyktingar diskuterades, bland annat framstegen med Global Compact. 
Styrelsen lyssnade till rapporter om smutskastning av migranter och flyktingar och antog en resolution 
som på nytt bekräftade PSI:s åtagande att skydda migranters och flyktingars mänskliga rättigheter.  
 
EB-153 noterade framgången med PSI:s kongress 2017, fick en utvärdering av evenemanget och antog 
prioriteringar för åtgärder under mandatperioden i dokumentet Att sätta människan före vinsten: 
PSI:s prioriteringar 2018-2022. Styrelsen antog också nya bilagor till stadgarna om processen för val 
till de regionala exekutivkommittéerna enligt de nya stadgar som antogs av kongressen.  
 
De kommande fem åren blir en viktig möjlighet för fackföreningar inom den offentliga sektorn att 
samla och fortsätta att bygga upp den styrka som krävs för att skapa en bättre värld. EB-153 lyssnade 
till uppdateringar om PSI:s prioriterade arbetsområden. Styrelsen  

• gick igenom Motyrõ, PSI:s nya digitala verktygslåda som ska förbättra kommunikationen mellan 
PSI och dess medlemsförbund. Medlemsförbunden kan där utforma sina egna webbplatser och 
nyhetsbrev och lansera kampanjer. PSI ska skicka ut en videoinstruktion till alla medlemsförbund 
nästa år,  

• gick igenom PSI:s nya webbplats och uppmanade medlemsförbundens kommunikations- och it-
personal att kontakta PSI för att få veta mer om de nya funktionerna på webbplatsen och 
medlemsförbundens förbättrade möjligheter att främja det egna arbetet,  

• fick en rapport om framstegen med PSI:s digitaliseringsarbete, de regionala samråd som ska äga 
rum nästa år och uppmanade alla medlemsförbund att lämna in exempel på hur fackförbund inom 
offentlig sektor hanterar effekterna av digitaliseringen,  
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• diskuterade effekten av lån för arbetare och offentliga tjänster och noterade det material för 
medlemsförbunden som PSI tar fram, 

• lyssnade till en uppdatering om utvecklingen av POP-plattformen och fick information om att en 
uppmaning om att registrera sig skickas ut till medlemsförbunden under de närmaste två 
månaderna.  

 
Mötet godkände PSI:s finansrapport för 2017 liksom den uppdaterade budgeten för 2018. Styrelsen 
avtackade följande mångåriga styrelseledamöter: Isolde Kunkel-Weber, Tyskland, Noor Shyma Abdul 
Latiff, Singapore, och John Leirvaag, Norge, och tackade dem samt Juneia Batista, Brasilien, avgående 
WOC-ordförande, för deras hårda arbete och engagemang.  
 
Protokollet blir senare tillgängligt för PSI:s samtliga medlemsförbund på PSI:s webbplats. 
 
Nästa styrelsemöte, EB-154, äger rum i november 2019 och kvinnokommittén träffas före 
styrelsemötet. Arbetsutskottet sammanträder den 27–28 maj 2019. 
 
 
Rosa Pavanelli 
PSI:s generalsekreterare 
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