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Systrar och bröder,
PSI:s styrelsemöte 148 hölls 19-20 maj för att utvärdera framstegen sedan senaste styrelsemötet och för
att besluta om prioriteringar och aktioner framöver. Under mötet presenterades en komplett
verksamhetsberättelse, 14 nya medlemsförbund välkomnades, en reviderad budget för 2016 godkändes,
överskott för 2015 noterades och framsteg vad gäller förberedelser inför kongressen 2017 diskuterades.
Vid EB-147 i maj 2015 konstaterades att PSI etablerat sig som en global ledare i kampen mot
privatiseringen och mot skadliga handelsavtal och de multinationella företagens skatteflykt, och att PSI
starkt tagit ställning mot attacken mot strejkrätt inom ILO. PSI:s pågående fackliga interventionsprogram
mot ebola togs också upp. EB-148 noterade att stora insatser gjorts inom dessa och andra områden
inklusive:

















PSI:s globala ledarmöte om privatisering i Washington i december 2015 där man utforskade
strategier för att stärka den globala kampen mot privatisering och den efterföljande lanseringen av
PSI:s nyhetsbrev Privatization Watch om antiprivatisering.
Utnämningen av generalsekreteraren som kommissionär i FN:s nya högnivåkommission om hälsa,
sysselsättning och ekonomisk tillväxt där Frankrikes president François Hollande samt Sydafrikas
president Jacob Zuma är ordförande.
Deltagande i FN:s konferens om ebola i New York och rollen som ledare för uppdraget att lobba den
amerikanska kongressen, chefen för amerikanska socialstyrelsen, Världsbanken och USAid
tillsammans med konferensdeltagare från Sierra Leone, Liberia och Ghana.
Generalsekreterarens deltagande i ICRICT:s medialt uppmärksammade lansering av en global
deklaration tillsammans med Joseph Stiglitz, José Ocampo och Eva Joly.
Värdskapet för det globala mötet om skatt för arbete, det första möte där globala fackföreningar och
ledare från civilsamhället deltog för att utforma ett gemensamt globalt program för att få företagen
att betala rimliga skatter, vilket innefattade lanseringen av en gemensam exposé om Chevrons
metoder för skatteundandragande.
Inlämningen av ett klagomål till ILO för att stötta 230 000 federala kanadensiska offentliganställda
arbetstagare och stöd av medlemsförbunden i Storbritannien i deras kamp mot lagförslaget Trade
Union Act 2016.
Organiseringen av seminariet Public Services Welcoming Migrants i Bryssel 14-16 mars för att starta
en diskussion om att stärka den roll fackförbunden inom offentlig sektor har när det gäller
mottagandet av migranter och flyktingar.
Framsteg i implementeringen av de lokala och regionala myndigheternas handlingsplan som
stöttades vid styrkommittémöte 18 i november 2015.
Deltagande i analysen och publiceringen av det största läckaget av handelsdokument någonsin som
exponerade det hemliga TISA-avtalet.
Organiseringen av nationella kampanjer mot handelsavtalen i mer än 10 länder, inklusive de
framgångsrika kampanjerna i Uruguay och Paraguay som ledde till att båda länderna drog sig ur
TISA-förhandlingarna.
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.




Lobbandet under utvecklingen av FN:s mål för hållbar utveckling i ett försök att avlägsna
hänvisningar till privatisering som en form av utveckling.
Deltagandet i COP21-evenemang, inklusive publicering av en analys som visade att TISA undergräver
kapaciteten att hantera klimatförändringarna och som fick ett stort genomslag i sociala medier och
tryckta medier, t.ex. i dagstidningen The Guardian.

EB-148 noterade den politiska händelseutvecklingen, inklusive det ökade stödet för populistisk politik,
högerpolitik och även för en rasistisk politik, i takt med att de ekonomiska konsekvenserna efter
årtionden av liberalisering blir märkbara och att klyftorna i samhället ökar alltmer, vilket väcker ilska hos
arbetstagarna. EB-148 noterade den organiserade arbetarrörelsens ansvar att försvara flyktingars
mänskliga rättigheter under dessa politiska förändringar.
EB-148 noterade med glädje att utkastet till ISO:s standard om arbetsmiljö och hälsa innebär en
möjlighet för ILO att lansera en ny global standard för arbetare inom FN-systemet.
EB-148 uttryckte djup oro för situationen i Brasilien där en ”kupp i parlamentet” lett till att den lagenliga
presidenten Dilma Rousseff ska ställas inför riksrätt. Neoliberala, konservativa medlemmar i parlamentet
har lett kampanjen för att avsätta Dilma Rousseff, baserat på högst kontroversiella administrativa
argument och på en tvivelaktig rättsprocess. Utöver de politiska stridigheterna beaktar styrelsen också
att Brasiliens demokratiska institutioner attackeras av konservativa krafter.
EB-148 uttryckte solidaritet med de brasilianska arbetstagarna och fackförbunden som nu står inför
kraftiga attacker mot den offentliga politik som utvecklats i landet under de senaste 15 åren, inklusive
programmen för omfördelning av vinster, vilka lyfte över 40 miljoner brasilianska män och kvinnor ur
fattigdom och hunger. PSI är solidariska med sina brasilianska medlemsförbund och stödjer deras kamp.
EB-148 diskuterade PSI:s framtida prioriteringsområden och stöttade fortsatt arbete i form av:









En plan för att kämpa mot privatisering som utformades i samband med ledarmötet i Washington,
samt etablerandet av en webbaserad plattform för att samla in och distribuera information om
privatisering.
Arbete kring migration och flyktingar som bygger upp faktagrunden, breddar budskapet till alla
fackförbund och ett fortsatt engagemang i ILO.
PSI:s deltagande i ILC, diskussionen om globala värdekedjor och främjande av diskussionerna i
kommittén för applicering av normer för Algeriet, Guatemala och Turkiet.
Strategi för unga arbetstagare och ett förslag om ett PSI-universitet för unga arbetstagare.
Förberedelser inför kongressen 2017 för att säkra att kongressen belyser PSI:s framgångar och den
roll förbund i offentlig sektor spelar i skapandet av en bättre värld, och att kongressen belyser att vi
blir starkare.
Stärkandet och demokratiseringen av PSI:s stadgar genom att Konstitutionsarbetsgruppen ges
mandat att ta fram ändringar av stadgarna inför kongressen 2017.

När protokollet är tillgängligt kommer det att göras tillgängligt för alla PSI:s medlemsförbund på PSI:s
webbsida.
Styrelsens nästa möte, EB-149, kommer att äga rum den 22-23 november 2016. Innan detta möte
kommer både kongressarbetsutskottet och Konstitutionsarbetsgruppen att hålla möten.
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