
VI ARBETAR 
I FOLKETS 
INTRESSE

FRED OCH FRIHET
PSI står för fred, frihet och självbestämmande för 
alla människor i kampen för socialt framåtskridande 
över hela världen. 

Detta inkluderar att arbeta för att visa på och 
avskaffa sociala och ekonomiska ojämlikheter 
mellan industri- och utvecklingsländer samt 
exploatering förorsakad av olika nationer, globala 
finansinstitutioner och transnationella företag.

JÄMSTÄLLDHET, RÄTTVISA OCH MÅNGFALD
●● PSI arbetar för jämställdhet, rättvisa och mångfald 

och motarbetar alla former av rasism och 
diskriminering.

●● PSI strävar efter att integrera jämställdhets- och 
rättvisepolicy samt praxis i allt vi gör.

●● PSI strävar efter att öka medverkan av inhemska 
befolkningar i vårt arbetsprogram.

●● PSI arbetar för att uppnå minst 50 procent 
kvinnlig representation i våra egna strukturer och 
förväntar oss att alla medlemsförbund strävar 
efter att uppnå detsamma.

PSI, Internationell Facklig Organisation för Offentliga 
Tjänster är en global facklig federation som företräder 
20 miljoner arbetande kvinnor och män som 
utför offentliga tjänster i mer än 150 länder. Våra 
medlemmar arbetar inom socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, kommunala tjänster, statlig och offentlig 
samhällsservice såsom vatten och elektricitet. Kvinnor 
utgör två tredjedelar av våra medlemmar. 

PSI kämpar för mänskliga rättigheter, förespråkar 
social rättvisa och främjar universell tillgång till 
offentliga tjänster av god kvalitet. PSI arbetar 
genom Förenta nationernas system och i partnerskap 
med andra organisationer i arbetarrörelsen och i 
civilsamhället.

Internationell Facklig Organisation  
för Offentliga Tjänster
45, avenue Voltaire, BP 9
01211 Ferney-Voltaire Cedex 
FRANKRIKE

Tel: +33 450 40 64 64
Fax: +33 450 40 73 20
Email: psi@world-psi.org
Web:  www.world-psi.org
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VI BYGGER UPP STARKA DEMOKRATISKA FACKFÖRBUND
PSI stödjer våra anslutna förbund genom fackliga 
utvecklingsprojekt och utbildning för att bygga upp både 
lokal kapacitet och internationell solidaritet. 

Vi arbetar nära samman med våra medlemsförbund för 
att främja lagligt erkännande av förbund och fria kollektiv-
förhandlingar, för att skydda arbetstagares rättigheter 
samt för att slåss för jämställdhet mellan kvinnor och män, 
rättvisa och värdighet för alla. 

PSI ökar fackförbunds förmåga att:
• organisera;
• uppnå fulla fackliga rättigheter för alla arbetstagare 

inom offentliga tjänster och offentliga sektorn;
• påverka regeringar; och
• vara självständiga och ansvariga för sin egen policy och 

prioriteringar, vilket leder till oberoende och hållbarhet 
genom ökat antal medlemmar och demokratiska 
strukturer. 

VÅRA RÖSTER HÖRS RUNT HELA VÄRLDEN
PSI arbetar med våra medlemmar och allierade för att 
driva kampanj för social och ekonomisk rättvisa samt 
effektiva, tillgängliga offentliga tjänster världen runt. 

I FOLKETS INTRESSE
Driver PSI kampanjer för:

●● Social rättvisa
●● Minskad fattigdom och skuldlättnad
●● Fria kollektivförhandlingar
●● Jämställdhet mellan kvinnor och män samt lika 

möjligheter
●● En stark och enad fackföreningsrörelse
●● Överkomliga, tillgängliga offentliga alternativ till 

privata tjänster i vinstintresse
●● Offentliga tjänster av god kvalitet för alla

FÖR DET ALLMÄNNAS BÄSTA
PSI är stolta över att arbeta med Global Unions råd 
i kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet – 
Agera nu! vilken främjar rättvis beskattning som ett 
huvudsakligt sätt att finansiera offentliga tjänster. Se 
Genève-stadgan om Offentliga tjänster av god kvalitet 
och fler resurser på www.QPSActionNow.org

FACKLIGA OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
PSI slåss för respekt för fackliga och andra 
grundläggande mänskliga friheter och rättigheter, 
demokrati och social rättvisa över hela världen.

STYRKAN I ATT VARA MÅNGA
PSI bildades för mer än hundra år sedan, 1907. 

Idag samlar PSI erfarenheten, idéerna och styrkan hos 
20 miljoner medlemmar, som arbetar i solidaritet för att 
föra fram de frågor som har betydelse för oss och våra 
samhällen. 

Vårt internationella huvudkontor är beläget i Frankrike, 
vid den fransk-schweiziska gränsen nära Genève. Vi har 
regionala baser i Barbados, Belgien, Brasilien, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Tjeckien, Ecuador, Indien, Japan, 
Libanon, Nya Zeeland, Rumänien, Ryssland, Singapore, 
Sydafrika, Togo, Ukraina och USA. 

Vi är stolta över demokratiskt beslutsfattande. PSI:s 
medlemsförbund samlas till kongress vart femte år för 
att välja styrelsen, och för att utforma det arbetsprogram 
som utgör grunden för allt PSI-arbete. Kvinnokommittéer 
är aktiva på de globala, regionala och underregionala 
nivåerna. Vi har paritet mellan kvinnor och män i alla 
beslutsfattande strukturer.

PSI arbetar på sex officiella språk – engelska, franska, 
tyska, japanska, spanska och svenska samt producerar 
information på många fler språk.

JÄMLIKHET. VÄRDIGHET. RÄTTVISA.
Offentliga tjänster av god kvalitet är en viktig del av ett civilsamhälle i vilket 
alla av oss behandlas med värdighet och respekt.

Varje person bör ha tillgång till ändamålsenlig hälso- och sjukvård, 
möjligheten att få en bra utbildning, jämlikhet inför lagen samt ha möjlighet 
att leva i en hållbar miljö.

När mäktiga bolags- och ekonomiska intressen pressar regeringar att 
avreglera och privatisera offentliga tjänster, är deras syfte att göra privat vinst. 
Vanligt folk betalar priset – i högre brukaravgifter, försvagade miljönormer och 
förlust av demokratisk ansvarsskyldighet.

Det är därför PSI, Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster 
förespråkar offentliga tjänster av god kvalitet i varje del av världen. Vi anser 
att dessa tjänster har en avgörande roll för att stödja familjer, skapa sunda 
samhällen och bygga starka, rättvisa demokratier.

Var med oss i detta viktiga arbete!
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