
 

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. 

KOMMUNIKE till PSI:s samtliga medlemsförbund – 24 november 2015 
 

Public Services International Arbetsutskottet SC-19 
17–18 november 2015 

 
Bästa medlemmar! 
 
Arbetsutskottet i Public Services International (PSI) sammanträdde den 17 och 18 november för att utvärdera 
framstegen sedan det senaste styrelsemötet och besluta om fortsatta prioriteringar och aktiviteter. Arbetsutskottet 
godkände en budget och tillhörande arbetsplan för att fortsätta ett omfattande och energiskt program som kommer att 
kräva stöd och delaktighet från alla fackförbund för att lyckas. 
 
I maj 2015 informerades EB-147 om att PSI hade etablerat sig som en global ledare när det gäller att bekämpa 
privatisering, skadliga handelsavtal och multinationella företag som undviker att betala skatt, och vi har också en tydlig 
ståndpunkt när det gäller angreppen mot strejkrätten inom ILO och fortsatt arbete med PSI:s interventionsstrategi mot 
ebola.  
 
Arbetsutskottet SC-19 noterade omfattande insatser inom dessa områden sedan EB-147. Bland annat har PSI 
genomfört följande: 
 

 Tillsatt en projektkoordinator för ebola i Ghana och arrangerat en studieresa till USA med deltagare från Sierra 
Leone, Liberia och Ghana för att bedriva lobbying mot den amerikanska kongressen, Surgeon General, 
Världsbanken och USAid. 

 Deltagit i FN:s ebolakonferens i New York för att säkerställa att de arbetstagare som kämpar mot ebola får sin 
röst hörd i FN:s policyer. 

 Generalsekreteraren deltog i den omskrivna lanseringen av deklarationen från den oberoende kommissionen 
om reformering av internationell företagsbeskattning (ICRICT) med Joseph Stiglitz, Jose O’Campo och Eva 
Joly http://www.icrict.org/. 

 Varit värd för det globala toppmötet om skatt på arbete, det första mötet någonsin för globala fackförbund och 
ledare från det civila samhället om att utarbeta ett globalt gemensamt program för att få företagen att betala sin 
rättvisa del av skatterna, inbegripet lanseringen av en redogörelse tillsammans med Internationella 
transportarbetareförbundet om Chevrons system för skatteplanering. 

 Deltagit i Internationella arbetskonferensen (ILC) och fortsatt arbetet i kommittén för tillämpning av standarder 
för att avslöja överträdelser i Kamerun, Algeriet, Guatemala, Turkiet, Korea, Swaziland, Spanien, Italien, 
Venezuela och Mexiko. 

 Framfört klagomål till ILO till förmån för 230 000 medlemmar i Federal Canadian Public Servants och gett sitt 
stöd till brittiska medlemsförbund som protesterar mot den brittiska lagen om fackförbund.  

 Organiserat landkampanjer mot handelsavtal i över tio olika länder, bland annat den framgångsrika i Uruguay 
och Paraguay som ledde till att båda länderna drog sig ur förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster. 

 Deltagit i analys och offentliggörande av den största läckan någonsin av handelsdokument kring det hemliga 
avtalet om handel med tjänster. 

 Bedrivit lobbyverksamhet för FN:s mål för hållbar utveckling i ett försök att stryka hänvisningarna till 
privatisering som ett medel för utveckling. 

 Deltagit i konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba för att främja rättvisa skatter som ett 
genomförbart medel för utvecklingsfinansiering. 

 
Arbetsutskottet SC-19 stödde även ytterligare insatser för att gå vidare med vår agenda, bland annat följande:  
 

http://www.wahsun.org/articles/press-release-psi-on-the-second-un-ebola-recovery-conference-9-10-july-2015/
http://www.icrict.org/
http://www.world-psi.org/en/global-labour-tax-summit
http://www.world-psi.org/en/chevrons-aggressive-tax-avoidance-exposed-global-summit
http://www.world-psi.org/en/chevrons-aggressive-tax-avoidance-exposed-global-summit
http://www.world-psi.org/en/psi-statement-proposed-uk-trade-union-bill
http://www.world-psi.org/en/uruguay-abandons-tisa-negotiations-victory-psi-affiliates
http://www.world-psi.org/en/massive-leak-tisa-trade-documents-highlights-madness-secrecy
http://www.world-psi.org/en/how-can-private-sector-have-positive-impact-sustainable-development
http://www.world-psi.org/en/role-taxation-funding-quality-public-services
http://www.world-psi.org/en/role-taxation-funding-quality-public-services


 

 

 Stöd till en omfattande arbetsplan i lokala och regionala styrelser. 

 Stöd till ytterligare åtgärder för att stödja organisering inom hälsovårdssektorn i pilotländerna Filippinerna och 
Brasilien. 

 Antagande av en brådskande resolution om bekämpning av alla former av terrorism, där man krävde rättvisa 
som en grund för fred och framhöll de offentliga tjänsternas avgörande roll både för att skapa förutsättningar för 
fred och rättvisa och för att bemöta terroristattacker. 

 Antagande av en brådskande resolution där alla medlemsförbund uppmanas att fördubbla sina ansträngningar 
för att motarbeta Stillahavspartnerskapet (TPP) när nu texten till handelsavtalet har offentliggjorts och bekräftar 
våra farhågor (se bilaga). 

 Stärkande och demokratisering av PSI:s stadga genom att godkänna arbetet i PSI:s arbetsgrupp om stadgan 
och bevilja ett mandat för att utveckla stadgeändringar före kongressen 2017 som gör offentliganställdas 
globala röst ännu kraftfullare.  

 Godkännande av insatser för att stärka PSI:s forskningsmöjligheter och arbetsplan för migration. 

 Notering av de föreslagna riktlinjerna för Hans Engelberts Fond som kommer att sändas till styrelsen för 
godkännande. 

 
Protokollet kommer inom kort att vara tillgängligt för PSI:s samtliga medlemsförbund på PSI:s webbplats.  
 
Rosa Pavanelli 

http://www.world-psi.org/en/emergency-resolution-terrorism
http://www.world-psi.org/en/emergency-resolution-response-release-trans-pacific-partnership-agreement-text
http://www.world-psi.org/en/emergency-resolution-response-release-trans-pacific-partnership-agreement-text

