
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 – 26 juni 2014

PSI:s styrelsemöte EB - 146, 24-25 juni 2014

Bästa medlemmar!

PSI:s styrelse sammanträdde den 24-25 juni för att bedöma framsteg och besluta om ytterligare prioriteringar och
åtgärder. Styrelsen godkände ett energiskt och långtgående program som kommer att kräva alla fackförbunds aktiva stöd
och delaktighet.

Styrelsen noterade arbetsgivarnas organiserade angrepp mot strejkrätten vid det senaste ILC, vilket hotar att underminera
grunden för facklig verksamhet på både det offentliga och privata området. Styrelsen godkände även åtgärder för att
bekämpa angreppet och uppmanade alla medlemsförbund att delta tillsammans med sina nationella centrum.

Styrelsen godkände och rekommenderade PSI:s arbete mot de nya överenskommelserna om "frihandel", avtalet om
handel med tjänster (TISA), det transatlantiska partnerskapet (TPP) och det transatlantiska partnerskapet för handel och
investeringar (TTIP) som innebär ett direkt angrepp mot nationella och lokala regeringars möjlighet att erbjuda offentliga
tjänster av god kvalitet.

Styrelsen noterade PSI:s ledande roll i den globala kampen för rättvisa skatter genom att bekämpa skattesmitning,
skatteflykt och korruption. Kampen för att förmå företag och de förmögnaste att betala sin rättvisa andel är grundläggande
för att finansiera allas tillgång till offentliga tjänster av god kvalitet.

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

 genomförandet av workshops om rättvisa skatter i Asien, Afrika och Latinamerika och lobbyverksamhet inom
OECD,

 PSI:s lansering av undersökningen om TISA samt samordnade protestaktioner och lobbyverksamhet vid WTO:s
ministermöten och globala forum som har fått stor uppmärksamhet i media,

 aktivt stöd till medlemsförbund från över 30 länder mot överträdelser av fackliga rättigheter, bland annat i
Sydkorea, Guatemala, Algeriet och Turkiet,

 åtgärder för att resultaten från FN:s kvinnokommission ska innefatta fackförbund,
 ökad facklig anslutning till PSI vilket återspeglar en större satsning på PSI:s handlingsprogram.

Baserat på detta arbete gav styrelsen PSI i uppdrag att:

 inleda en global kampanj om arbetstagares rätt att strejka, i samarbete med de globala fackliga organisationernas
råd och ITUC,

 intensifiera kampen mot TPP, TISA och TTIP, inbegripet material för medlemsförbunden som förklarar de
sektorsvisa effekterna av handelsavtal och kallar till globala och regionala toppmöten,

 prioritera hälsovårds- och socialvårdsektorn när det gäller organisation och tillväxt,
 genomföra den nya ramen för facklig utveckling,
 stärka det sektorsvisa arbetet, bland annat genom mer stöd till regionala sektorsvisa nätverk,
 starta en kampanj mot otrygga anställningar,
 fortsätta kampanjen för att stoppa våld mot kvinnor och utöka vårt arbete kring mångfald, bland annat inom hbtq-

frågor och kampen mot rasism,
 upprätthålla PSI:s ledande ställning i de globala kampanjerna om skatteflykt och korruption och ta fram material

för medlemsförbunden.



Styrelsen antog 2014 års budget och noterade det pågående arbetet för ekonomisk stabilitet som gör att vi kan skaffa
resurser för vår verksamhet.

Styrelsen godkände slutligen förslaget att flytta 2017 års PSI-kongress från Singapore till Genève för att bidra till
organisationens ekonomiska stabilitet, och lovordade stödet från medlemmarna i Asien-Stillahavsområdet.

Protokollet kommer inom kort att vara tillgängligt för PSI:s samtliga medlemsförbund på PSI:s webbplats.

Med solidariska hälsningar,

Rosa Pavanelli, PSI:s generalsekreterare

Bilaga: PSI:s brådskande resolution om strejkrätten


