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Bästa kollegor,

Konstituerande möte och
stadga för nätverket för assistenter inom utbildningsväsendet och kulturarbetare
PSIs medlemsförbund representerar tusentals assistenter inom utbildningsväsendet och
kulturarbetare runt om i världen, varav många arbetar utan anställningstrygghet, skälig ersättning och
förmåner eller erkännande om att deras tjänster har oerhört stor betydelse för att garantera alla
medborgare statlig utbildning och kultur av hög kvalitet. Jobben som dessa arbetstagare har är sådana
som riskerar att privatiseras först och som har sämre anställningstrygghet inom utbildnings- och
kultursektorn, och många av arbetstagarna löper en risk när de försöker utöva sina grundläggande
friheter att bilda en fackförening och kollektivförhandla om sina anställningsvillkor.
Den 18–19 november 2014 höll PSI det konstituerande mötet med PSIs nätverk för assistenter inom
utbildningsväsendet och kulturarbetare för att hantera de utmaningar som dessa personer står inför
runt om i världen och i enlighet med resolution #33 som godkändes vid PSIs världskongress i Durban
i Sydafrika i slutet av 2012.
Delegaterna diskuterade dagens utmaningar för män och kvinnor som arbetar som assistenter inom
utbildningsväsendet i olika regioner, hur fackföreningarna kan organisera dessa arbetstagare och
vilka strategier som har tagits fram. Ett antal rapporter presenterades om privatiseringens
konsekvenser, tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet samt om överträdelser av fackliga
rättigheter och arbetstagarrättigheter inom sektorn för utbildningsstöd. Vid mötet närvarade
delegater från Interamerika (USA, Argentina, Bolivia, Brasilien, Costa Rica, Dominikanska
republiken, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay), Afrika (Uganda),
Asien-Stillahavsområdet (Sydkorea (via Skype), Cooköarna) och Europa (Frankrike, Storbritannien
(via Skype), Sverige och Norge).
Vid mötet antogs nätverkets stadga, som bifogas. Enligt stadgan ska en samordningskommitté för
nätverket bildas, vilken nomineras av PSIs generalsekreterare och utses av PSIs styrelse.
Samordningskommittén består av tio (10) medlemmar, inklusive minst två (2) representanter för
PSIs medlemsförbund i respektive region: Afrika, Asien, Europa och Amerika. Mandatperioden för
samordningskommittén är densamma som perioden mellan två världskongresser.

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.

Regionala möten med nätverket planeras vid IAMRECON (Mexiko 21–24 april 2015) och AFRECON
(23–25 september 2015). Separat information skickas ut inför dessa möten. Fredag 29 maj 2015
håller nätverkets samordningskommitté ett möte i Genève.
Utöver nätverkets stadga finns även resultatet av undersökningen som gjordes 2014 som bilaga.
PSI fortsätter att bygga upp en databas för den här nya sektorn. Vänligen skicka in kontaktuppgifter
för den person hos er som ansvarar för frågan för ytterligare information och gemensamma aktioner
till mark.langevin@world-psi.org.
PSI lanserar även inom kort en webbplats för nätverket. Skicka gärna in information om era sidor,
utbildningsmaterial, kampanjer och så vidare till mark.langevin@world-psi.org.
Vi ser fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete med er alla.
Solidariska hälsningar

Rosa Pavanelli
PSIs generalsekreterare

