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Bästa kolleger,

Det är med mycket ödmjukhet, hopp och en del nervositet jag skriver mitt första brev till alla
medlemsförbund som PSIs generalsekreterare.

Vi står inför stora utmaningar, och det är allas vår gemensamma uppgift att finna lösningar. PSIs
medlemsförbund lade under kongressen i Durban, Sydafrika, fram ett kraftfullt mandat för de
kommande fem åren. Vi känner en stark sympati från överallt i världen. Nu måste vi agera.

Kongressen gav PSI många uppgifter – alltför många1. Vi kommer att tvingas välja. Våra resurser
är inte obegränsade, och vi har inte många anställda. För att kunna uppfylla mandatet från Durban
måste vi prioritera bättre, vara flexiblare och mer målinriktade, och bättre kombinera våra
kapaciteter med era styrkor och prioriteter. Jag är övertygad om att PSI kommer att växa med
uppgifterna när vi integrerar och inkluderar medlemsförbunden i allt vi gör.

Våra anställda har arbetat oförtröttligt under flera månader för att förbereda kongressen, men jag
har bett dem att upprätthålla arbetstakten för att stödja de kommande beslutsprocesserna i
regionerna och i styrelsen. Vi tar nu fram ett diskussionsmaterial som skall användas under de
kommande mötena i underregionala rådgivande kommittéer, regionala exekutivkommittéer och
styrelsen i maj. Materialet kommer att handla om prioriteringar och om hur vi skall avsätta
personaltid och resurser till de viktigaste verksamheterna. Resultatet av processen kommer att få
betydelse för vad vi gör, hur vi arbetar och hur vi anslår resurser till våra verksamheter.

För ögonblicket vill jag göra er uppmärksamma på ett antal mycket viktiga frågor:

Den 5-20 juni 2013 anordnar ILO sin årliga konferens, internationella arbetskonferensen. En
av nyckelfrågorna för konferensen är en rapport om konvention 151 (om skydd för organisations-
rätten och om förfarandet för fastställande av anställningsvillkor i offentlig tjänst). Vi tror att det är
viktigt att fackföreningar för offentliganställda deltar aktivt i årets konferens. Medlemsförbunden bör
därför snarast ta kontakt med sina nationella huvudorganisationer för att kunna inkluderas i den
nationella delegationen till ILO-konferensen. Beroende på vilket land det rör sig om kan denna
process vara komplicerad, och det är därför viktigt att agera snarast. Om ni behöver stöd eller råd
för att kunna delta i denna process, ber jag er att ta kontakt med Sandra.Vermuyten@world-psi.org

1 Alla medlemsförbund kommer att få kongressens utkommande dokument från kongressen; alla godkända
resolutioner, inklusive handlingsprogrammet och de nya stadgarna. Dessa kommer också att läggas ut på
vår hemsida så snart vi har alla språkversioner.



Den 26-30 mars 2013 samlas det globala sociala forumet i Tunis, Tunisien. Under kongressen
i Durban stöddes en resolution i vilken PSI uppmanades att delta aktivt i forumet, bland annat för
att uttrycka vårt stöd för systrar och bröder i Maghreb-länderna. Vi diskuterar nu initiativ på följande
områden:

 Våld mot kvinnor
 Ungdomar och sysselsättning
 Fackliga rättigheter
 Sjukvård
 Rätten till vatten och sanitära anläggningar
 Energi och klimatförändringar

Vi behöver snarast få veta vilka fackföreningar som vill delta i dessa verksamheter. Vi kommer
också att behöva ett antal fackföreningar som kan bidra till kostnaderna för en del av deltagarna.
Om ni behöver stöd eller råd för att kunna delta i denna process, ber jag er att ta kontakt med
David.Boys@world-psi.org

Jag ser fram emot samarbetet med er de kommande månaderna och åren.

Jag ber att få ta tillfället i akt för att sända er och era familjer, mina varmaste önskningar till årets
slut och för ett lyckligt och fridfullt 2013!

Med vänliga hälsningar,

Rosa Pavanelli
Generalsekreterare


