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MÄNNISKAN FÖRE VINSTEN! 
PSI:s 30e världskongress 

31 oktober – 3 november 2017, Genève, Schweiz 
 

Kära kolleger, 
 

Det är en stor glädje för mig att meddela att PSI:s 30e världskongress kommer att hållas i Genève, Schweiz, 
från tisdagen den 31 oktober till fredagen den 3 november 2017 på Genèves internationella konferenscenter 
(CICG). 
 

1) FÖRSLAG TILL ÖVERSIKT ÖVER KONGRESSVECKAN 
Bilaga 1 är ett förslag till översikt över kongressveckan (endast på engelska). Före kongressen, den 29–30 
oktober, kommer seminarier att äga rum med regionala exekutivkommittéer (REC), kvinnokommittén (WOC), 
styrelsen (EB), Unga arbetstagare samt om hbtqi-frågor.  
 

2) RESOLUTIONER 
Resolutioner från styrelsen 
Styrelsen kommer att lägga fram två viktiga resolutioner för kongressen: förslaget till handlingsprogram (PoA) 
och stadgeändringar. 
 

Förslaget till handlingsprogram (PoA) 2018–2022  
För att innehållet i handlingsprogrammet ska vara så aktuellt som möjligt, med tanke på att den globala 
miljön förändras så snabbt, kommer denna handling att utarbetas i så nära anslutning till kongressen som 
möjligt, samtidigt som det måste finnas tid för regionala samråd.  
 

Vid styrelsemötet i november kommer det första förslaget till handlingsprogram att diskuteras och detta 
kommer sedan att sändas ut till alla medlemsförbund och ledamöter i stadgeenliga organ. Medlemsförbund 
som vill föreslå ändringar i förslaget ska lämna sina förslag via relevant delregional rådgivande kommitté 
(SUBRAC) som sedan vidarebefordrar till respektive REC. REC kommer i sin tur att återkoppla vid 
styrelsemötet i april 2017 när handlingsprogrammet ska färdigställas. 
 

Stadgeändringar 
Stadgearbetsgruppen har träffats två gånger och kommer att föreslå styrelsemötet i november 2016 sina 
ändringsförslag när det gäller stadgarna som antogs av kongressen i Durban 2012. När förslaget till stadgar 
har antagits med ändringar kommer det att skickas ut enligt ovan. Medlemsförbund som vill föreslå 
ändringar till förslaget till stadgar ska följa samma förfarande som anges ovan för handlingsprogrammet. 

 

Resolutioner från medlemsförbund 
OBSERVERA:  

 Sista datum för att lämna in resolutioner: 28 mars 2017 

 Sista datum för att lämna in ändringar av resolutioner: 28 juni 2017 
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Ett cirkulär där medlemsförbunden uppmanas att lämna in resolutioner kommer att sändas ut senare i år och 
innefatta relevanta förfaranden för att lämna in resolutioner. Medlemsförbunden ska ha läst förslaget till 
handlingsprogram innan de lämnar in några resolutioner, för att undvika att frågor som redan tas upp i 
förslaget till handlingsprogram tas upp igen. 
 

Arbetsordningskommittén (SOC) träffas den 17–18 april 2017 och granskar alla resolutioner som lämnats in 
senast den 28 mars 2017. Giltiga resolutioner kommer att sändas till samtliga medlemsförbund senast den 28 
maj 2017. Medlemsförbunden kommer sedan att uppmanas att lämna in ändringsförslag till dessa resolutioner 
senast den 28 juni 2017. Dessa ändringar kommer att granskas av arbetsordningskommittén den 19–20 juli 
2017. De slutgiltiga resolutionerna kommer tillsammans med tillhörande ändringsförslag att sändas ut till 
medlemsförbunden senast den 28 augusti 2017, tillsammans med övriga kongresshandlingar. Observera att 
inga nya resolutioner eller ändringsförslag kommer att accepteras vid kongressen, med undantag för 
brådskande resolutioner i enlighet med Bilaga 4 (rubrik ”Resolutioner”, stycke f) i stadgarna.  
 

3) RÖSTRÄTT 
OBSERVERA:  

 Sista datum för beräkning av rösträtter: 31 augusti 2017 
Alla medlemsförbund kan sända ett visst antal delegater och observatörer till kongressen efter att de uppfyllt 
sina ekonomiska skyldigheter gentemot PSI, i enlighet med artikel 4 och 6 i PSI:s nuvarande stadgar.  
 

Perioden som ska beaktas för betalning av medlemsavgiften inför den kommande kongressen är, såsom 
framgår av arbetsordningen, åren 2013 till och med 2017. Sista datum för betalning av avgifterna, som kommer 
att beaktas vid beräkning av delegaters/observatörers rättigheter och antal röster, är den 31 augusti 2017.  
 

Se Bilaga 2 för utdrag ur stadgarna från 2012 som gäller kongressen (för de fullständiga stadgarna se 
http://www.world-psi.org/en/constitution). 
 

4) SPONSRING 
Det kommer att finnas ett begränsat antal möjligheter till sponsring för konferensen i Genève. Vid 
styrelsemötet i november 2016 kommer kriterierna för sponsring att fastställas och meddelas 
medlemsförbunden. 
 

Medlemsförbund som vill komma ifråga för sponsring bör titta på dessa kriterier och villkor och försäkra sig 
om att de uppfyller dem. De kan lämna in en ansökan om sponsring via den delregionala sekreteraren. Mötet 
med de regionala exekutivkommittéerna i mars 2017 kommer att lämna rekommendationer om de 
ansökningar om sponsring som kommit in. Styrelsemötet i april 2017 kommer att lämna det slutliga 
godkännandet och bekräftelse på sponsringen kommer att sända till de aktuella deltagarna strax därefter. 
 

5) FÖRSLAG TILL TIDSPLAN – DATUM OCH TIDSFRISTER 
Se Bilaga 3 för de viktigaste datumen och tidsfristerna i anslutning till kongressen (endast på engelska). 
 

6) REGISTRERING, WEBBPLATS OCH PRAKTISKA ARRANGEMANG 
Detaljerad information om registreringsförfarandet, liksom detaljer om praktiska arrangemang (hotell, 
transport, visum, kongressanläggning, etc.) kommer så småningom att sändas till medlemsförbunden.  
 

Vi ser fram emot att fira detta minnesvärda tillfälle tillsammans med er! 
 

Med solidariska hälsningar, 

 
Rosa Pavanelli 
PSI:s generalsekreterare 
 
Bilaga 1: Förslag till översikt över kongressveckan (endast engelska) 
Bilaga 2: Utdrag ur stadgarna 2012 rörande kongressen 
Bilaga 3: Förslag till tidsplan för kongressen (endast engelska) 
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