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Rosa Pavanelli vald till ledare för PSI, Internationell facklig 
organisation för offentliga tjänster 

 
Lovar högtidligt att utveckla PSI som global förkämpe för offentliga tjänster av god kvalitet. 
 
Den italienska fackliga företrädaren Rosa Pavanelli har valts till ny generalsekreterare för den globala 
fackliga organisationen PSI, Internationell facklig organisation för offentliga tjänster, som representerar 20 
miljoner offentliganställda i 150 länder. Pavanelli säger att hennes vision är att “ge PSI ny energi, och att 
kämpa för rättvisa, solidaritet, jämställdhet, och en bättre och mer hållbar värld.” 
 

Valet ägde rum under PSIs 29:e kongress i Durban, Sydafrika (27-30 november 2012). Den danske fackliga 
företrädaren Peter Waldorff kandiderade också till omval som generalsekreterare efter en mandatperiod.  
 

Pavanelli leder det italienska fackförbundet för offentliganställda, Federazione Lavoratori Funzione Pubblica 
(FP-CGIL), och arbetar också som PSIs viceordförande för den europeiska regionen. 
 

“Tack vare ombudens och medlemsförbundens solidaritet i hela världen har vi nu en möjlighet att förändra 
PSI tillsammans”, sade Pavanelli, och uppmanade medlemsförbunden att samla sig för att genomföra PSIs 
livsviktiga handlingsprogram de kommande månaderna och åren.  
 

“Nu måste vi kämpa för att organisera oss och försvara de offentliga tjänsterna och våra medlemmars 
rättigheter, och alla medborgares rätt till ett samhälle som är mer rättvist och hållbart. Tillsammans kan vi 
göra det”, sade hon. 
 

Pavanelli betonade också sitt engagemang för att främja kvinnornas ställning i fackföreningarna – kvinnorna 
utgör två tredjedelar av PSIs medlemmar. “Jag kommer att verka för fler kvinnor i ledande ställning i våra 
medlemsförbund, och för att fler kvinnor skall engagera sig i PSI”, sade hon. 
 

Rosa Pavanelli är född 1955 i Brescia, Italien. Hon har en examen i biologi från universitetet i Milano. Hon 
inledde sin fackliga karriär 1978 när hon arbetade för arbetsmarknadsministeriet i Brescia. År 1986 började 
hon att arbeta på FP-CGILs sekretariat, där hon fick ansvar för den kommunala sektorn, och senare också 
för sjukvårdssektorn. År 1999 blev hon FP-CGILs generalsekreterare för Lombardiet. Hon valdes in i FP-
CGILs nationella sekretariat år 2002, och har lett den europeiska och internationella avdelningen sedan 
2005. Idag är Pavanelli ordförande för FP-CGIL, och en av medlemmarna av styrkommittén för CGIL, den 
största fackliga huvudorganisationen i Italien. 
 
Följ nyhetsrapporteringen från PSIs 29:e kongress (till den 30 november): 
Fotografier: http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/collections/72157632088316686/ 
Daglig blogg: http://congress.world-psi.org/blog 
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