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Utbildningsstöd och kulturarbetare 
 

Syfte:  

 Att informera styrelsen om arbetet inom sektorn. 

Avser:  
 Kongressresolution nr 33. 

Bakgrund: Nätverket är det konkreta resultatet av resolution nr 33 som lagts fram av AFT och 
godkänts under den senaste PSI-kongressen i Durban. Vid det grundande mötet i Education Support 
and Cultural Workers (ESCW) Network i Buenos Aires, Argentina, i november 2014 började man 
diskutera PSI:s undersökning för ESCW, dela med sig av erfarenheter och förbereda en strategisk 
plan för att möta nya utmaningar. ESCW:s samordningskommitté träffades den 29 maj 2015 i 
Genève. Samordningskommittén valde Ruby Newbold (AFT) som ordförande och Marcelo di Stefano 
(APUBA och CONTUA, Argentina) som vice ordförande. 

Diskussion: 
 
ESCW:s samordningskommitté identifierade flera prioriterade frågor för att utforma arbetet i 
nätverket, bland annat följande: 

 Bekämpa privatisering. 

 Utöka erkännandet av nätverket, både inom PSI och externt.  

 Arbeta för mer möjligheter till yrkesutveckling. 

 Utvidga nätverket till att omfatta bibliotekarier, museiarbetare och andra kulturarbetare. 

 Försvara rätten till organisering och till avtalet om kollektiva förhandlingar som inte respekteras 
i vissa länder. 

 Kämpa för anständiga löner och anständiga arbetsförhållanden för ESCW-medlemmar. 

 Tackla utbildningsstödets och kulturarbetets tillfälliga inriktning. 

 Betona vikten av allmänt tillgänglig utbildning av hög kvalitet för samhället. 

 Bekämpa åtstramningar och budgetnedskärningar. 
 
Samordningskommittén lanserade en ”Tell Your Story”-kampanj för att introducera 
kommittéledamöter till PSI:s gemenskap via ESCW:s nyhetsbrev. Hittills har två nyhetsbrev från 
ESCW publicerats på engelska, franska och spanska och sänts ut till PSI:s alla medlemsförbund. Ett 
nytt nyhetsbrev planeras till april 2016. 
 
Everline Aketch (NUEI, Uganda) och Sandra Vermuyten (PSI:s kampanjansvariga) representerade 
PSI:s nätverk för stöd till utbildning vid en rad möten i London med det icke-statliga konsortiet om 
privatisering i utbildning den 14–21 oktober 2015. 
 
Under 2015 har ESCW-nätverket bemött en rad krav på internationell solidaritet, från Ecuador till 
Storbritannien. Det arbetet kommer att fortsätta och utvidgas under 2016. 
 
För närvarande planerar samordningskommittén nästa möte som beräknas till senare under 2016. 

Budgetkonsekvenser: Inga 



Nästa steg: Planera nästa möte i ESCW:s samordningskommitté för nätverket för 2016 och 
godkänna arbetsplanen för 2016/2017. 

STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT: 
1. GODKÄNNA ESCW:S FORTSATTA ARBETE. 

JA / NEJ 

Relaterade dokument: 

 http://world-psi.org/en/charter-psi-education-support-and-cultural-workers-network 

 Newsletter No. 1 August 2015: http://ow.ly/10oxeN 

 Newsletter No. 2 November 2015: http://ow.ly/10ox9D 
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