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Bästa systrar och bröder, 
 

Uttalande inför årets slut 
 
När vi nu närmar oss de sista dagarna av 2013 vill jag önska er alla ett lyckligt slut på året och jag ser fram emot nästa år som jag 
hoppas kommer att vara mer fredligt och rättvist för alla. 
 
Jag har varit i tjänst i nästan ett år och det har varit intressant och spännande att träffa många fackförbund inom en rad olika 
verksamheter runt om i världen. Jag har lärt mig mycket vare sig det handlar om att kämpa för fackliga rättigheter eller motstånd 
mot privatisering av offentliga tjänster, att framföra PSI:s åsikter om kollektiva nyttigheter till internationella institutioner eller 
bygga allianser med det civila samhällets organisationer och delta i kampanjer för rättvisa och mot korruption. 
 
Jag tackar er alla för det ni har lärt mig och som hjälper mig att bättre förstå vilka hot, utmaningar och möjligheter som ligger 
framför oss. Låt mig också passa på att tacka all personal på PSI, i regionerna och på huvudkontoret, som har stöttat och 
organiserat det mesta av arbetet som jag har kunnat utföra under året. 
 
Tyvärr kommer många av våra medlemsförbund att fortsätta att lida under 2014 på grund av den ekonomiska krisen, och andra 
kommer att påverkas av aggressiv marknadsinriktad politik, vilket är en konsekvens av den ideologiska synen på globaliseringen. 
Vi måste därför konsolidera vissa förändringar inom PSI, som kommer att ge oss en effektivare global röst för offentliganställda 
och fackföreningar. Vi måste vara medvetna om att vi kommer att ställas inför många utmaningar under de närmaste åren, men 
jag anser att kriser och motgångar kräver mod att förändra, tydlighet att kommunicera vårt budskap, beslutsamhet för att fullfölja 
våra mål och en stark sammanhållning och solidaritet för att agera kollektivt. 
 
Vi kommer därför att fortsätta att avslöja kränkningar av arbetstagares rättigheter och våra ansträngningar riktas mot att 
genomföra arbetarskydd, kollektivavtal och fackliga rättigheter för alla offentliganställda. PSI kommer att anordna en global 
kampanj och ett evenemang den 4 juni 2014, det s.k. "Route of Shame", och uppmanar alla våra medlemsförbund att organisera 
parallella nationella evenemang. Unga arbetstagares rättigheter och skyddet av migranter kommer att stå i centrum för PSI:s 
verksamhet inom alla sektorer. 
 
Vi är på god väg att förstärka vår sektorsvisa närvaro och effektivitet, men mer behöver göras. Det är via våra olika branscher 
som vi ansluter våra medlemmar på arbetsplatsen till den globala dynamiken. Våra sektorsvisa nätverk i regionerna är igång och 
under 2014 är det dags att testa dem i handling som aktörer på den regionala och globala politiska arenan. Vi måste bygga upp 
snabba insatser och solidaritet, vilket kommer att få våra fackföreningar att växa och stärka dem, och vi behöver nå ut till nya 
fackföreningar som ännu inte är med i PSI-familjen. Jag är glad att kunna meddela att PSI:s verksamhet under 2014 kommer att 
berikas med den nya sektorn ”Stöd till utbildning, media- och kulturarbetare” och av ett nytt forum för sjuksköterskor och nätverk 
för brandmän.  
 
Vi kommer också att undersöka de sektorsvisa konsekvenserna av de pågående handels- och investeringsförhandlingarna – 
tjänstehandelsavtalet (TISA), det transatlantiska partnerskapet (TPP) och partnerskapet för transatlantisk handel och investering 
(TTIP) – så att vi kan hjälpa till att koppla ihop våra medlemsförbund som bedriver lobbyverksamhet mot nationella regeringar 
med de globala kampanjerna. 
 



 

 

Under 2014 kommer medlemsstaterna att enas om prioriteringar och den övergripande utformningen av FN:s Post-2015 Agenda. 
Hittills kan vi se ett fokus på hälsa, energi, vatten och sanitet, jämställdhet och utbildning. Om vi inte ser upp kan många fler 
marknadsinitiativ dominera dessa offentliga tjänster. Detta är en angelägenhet för alla länder, inte bara för utvecklingsländerna. 
 
Nästa år kommer skattefrågorna att ha en mer framträdande plats på dagordningen vid G20 och OECD. Detta är en bra 
anledning att ytterligare betona ”Kampanjen för rättvisa skatter” och föra upp den på lokal nivå, informera alla fackföreningar och 
ge dem möjlighet att delta. Samtidigt måste vi kunna sprida vår kampanj mot korruption, något som redan ökar mycket snabbt i 
många länder. Vi vet att lösningen för tillräckliga medel till offentliga tjänster är att finnas med i kampen mot skatteflykt, skattefusk 
och korruption. Och vi vet att detta också är den rätta lösningen för större social rättvisa. Vi är inte ensamma i dessa kampanjer: 
Vi har en rad kraftfulla allierade som erkänner fackföreningarnas grundläggande roll och vikten av offentliga tjänster av god 
kvalitet för att bygga de samhällen som vi vill ha. 
 
Även om världen ännu inte rör sig i riktning mot mer rättvisa, jämlikhet och rättvisa är den goda nyheten  för 2014 att PSI åter har 
stärkts och är dynamiskt och spännande, något  som jag har upplevt direkt tillsammans med er alla, i era länder och i era 
regioner. 
 
Detta är en stor resurs för vår organisation, men för att vi ska kunna klara av de svåra utmaningar som vi har framför oss kommer 
det att krävas engagemang och ett aktivt deltagande från varje förbund. Jag lovar att PSI:s personal kommer att göra allt vi kan 
för att hjälpa till att omvandla gedigna principer till praktik. 
 
Jag önskar er allt gott  inför 2014 

 
Rosa Pavanelli 
generalsekreterare   
  
 
 
 
 
  


