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Offentliga tjänster 
 

Syfte:  

 Informera styrelsen om aktiviteter sedan SC-19  

 Informera styrelsen om planerade aktiviteter för 2016 

Avser:  
 Pågående arbete inom offentliga tjänster, privatisering, klimat, offentliga tjänster av god 

kvalitet 

Bakgrund: Offentliga tjänster hotas fortfarande av privatisering, men fackföreningarna har fler 
verktyg och fler allierade som de kan kämpa med. Privatisering av vatten är i stor utsträckning ett 
kommunalt beslut, medan privatisering av energi vanligtvis är nationellt. Återkommunalisering och 
partnerskap mellan olika offentliga verksamheter inom vatten är i allt större utsträckning 
trovärdiga verktyg. Den fackliga organisationsgraden är fortsatt hög inom båda sektorer. 

Diskussion:  
Vatten 
Kampen i Jakarta fortsätter. Den lokala domstolens beslut att annullera kontraktet överklagades 
av de privata företagen och kommer att prövas i högsta domstolen. PSI och dess allierade kommer 
att stödja med ett antal sammanfattningar från amicus curiae (vänner i domstolen) som förklarar 
trenden med återkommunalisering och tar upp andra aspekter av ärendet. PSI fortsätter med 
medvetandehöjande och mobilisering till stöd för det juridiska teamet. PSI ska arrangera aktiviteter 
under 2016 med de tre största fackföreningarna inom vatten, i syfte att förbereda dem för deras 
roll när de offentliga tjänsterna väl återförts till den offentliga förvaltningen – och för att 
uppmuntra mer samarbete. Arbetet kommer också att innefatta samarbetspartner för att 
förbereda övergången, bland annat Eau de Paris’ tidigare CEO. 
 
Kampen i Lagos, Nigeria, pågår och alliansen mellan facket och det civila samhället är stark, både 
på nationell och global nivå. De har nyligen bildat en icke-statlig organisation för kvinnor för att 
engagera och framföra kvinnors oro när det gäller privatisering. Ytterligare åtgärder under 2016 
planeras, och behöver också föregripa de olika nätverksmedlemmarnas roll när det gäller att stärka 
de offentliga tjänsterna när väl hotet om privatisering har övervunnits. PSI:s anti-
privatiseringskampanjer är egentligen endast rimliga om de offentliga tjänsterna kan leverera 
kvalitetstjänster. 
 
Kampen i Nagpur, Indien, fortsätter och är kopplad till en nationell kampanj för att skapa ”100 
smarta städer” där privatisering är ett av de viktigaste verktygen. PSI kommer att påskynda sitt 
arbete mot privatisering i Indien och bredda det till andra sektorer. 
 
PSI har en övervakande sammanfattning om den eventuella återkommunaliseringen i Barcelona, 
eftersom den privata operatören, Aguas de Barcelona - Agbar (ett dotterbolag till Suez 
Environnement) också finns utanför EU. Agbars kontrakt har nyligen förklarats ogiltigt av den 
katalanska högsta domstolen. Stadens styrelse förespråkar en återgång till offentligt ägande och 
förvaltning.  
 



Vid mötet i FN Habitats Global Water Operators Partnership Steering Committee bekräftades 
behovet av att involvera fler intressenter i de olika partnerskapen världen runt. Vår bästa möjlighet 
för att få frågan att gå framåt är i Latinamerika.  
 
PSI stöder arbetet från FN:s särskilda föredragande om mänsklig rättighet till vatten och sanitär 
utrustning – Leo Heller. Vi lämnade in en skrivelse om rättigheternas konsekvenser för 
jämställdheten, med fallstudier från fyra länder, och lämnade gemensamt in en annan om bidrag 
från ”utvecklingspartner” för att uppfylla dessa rättigheter. Båda är bidrag till handlingar som 
utarbetats av den särskilda föredraganden 2016 för FN:s råd för mänskliga rättigheter.  
 
PSI undersöker fallet med förgiftat vatten i Flint, Michigan, USA, eftersom det är en symbol för 
många av de nuvarande trenderna: bristande jämlikhet, skattelättnader för företag, 
åtstramningspolitik för offentliga utgifter, lobbying inom den offentliga sektorn och handel med 
inflytande. Hittills har PSI sponsrat en kort video om dessa kopplingar och utarbetat två korta 
rapporter.  
 
ILO:s generaldirektör Guy Ryder utnämndes av Ban Ki-Moon till ansvarig för FN Water, en 
samordningsgrupp mellan olika organ. Världsvattendagen 2016 firades vid ILO, och PSI talade för 
ILO:s arbetstagargrupp. Temat för 2016 är vatten och jobb, och World Water Development Report 
innehåller mycket användbar information. Guy Ryder slog tydligt fast behovet av anständigt arbete 
inom vatten- och sanitetssektorn.  
 
Energi 
I Nigeria kommer PSI att stödja försök att upphäva privatiseringen som införts av den tidigare 
förvaltningen. Information nyligen visar, om möjligt, att mängden tillgänglig el minskar och nya 
investeringar genomförs inte. Påtryckningarna kommer att fortsätta mot Storbritanniens DFID och 
Världsbanken.  
 
PSI ombads att underlätta PSIRU:s genomgång i kampen mot privatisering av energi i Indonesien. 
Kampanjen behöver besökas på nytt för att ge bättre stöd till fackföreningar och allierade.  
 
Ghanas pågående privatisering av energi är ett problem för PSI eftersom det inte finns någon 
konsensus bland de två fackförbunden om huruvida man ska kämpa och hur.  
 
PSI:s arbete med Trade Unions for Energy Democracy (TUED) fortsätter och fler fackföreningar går 
med, bättre forskning och större synlighet för behovet av offentligt ägande och förvaltning av 
energitjänster, särskilt om ambitiösa klimatmål ska uppfyllas.  
 
PSI:s långsiktiga samarbete med Transnational Institute (TNI) ledde till att de blev mer aktiva inom 
energi, med inriktning på: forskning och försvar kopplat till offentligt ägande och ledning, 
decentraliserat förnybart energiskapande, energi och handel, samt energi och finans. PSI bidrog 
till vägledningen av detta arbete och kommer att fördjupa samarbetet, bland annat genom att 
koppla ihop sitt nätverk av akademiker med dem inom vissa av PSI:s medlemsförbund.  
 
Under klimattoppmötet COP21 levererade PSI en analys från den läckta energisektionen av TISA-
förhandlingarna där det slogs fast att medan statscheferna gjorde åtaganden om klimatet 
utarbetade deras handelsförhandlare, samma vecka, i hemliga förhandlingar i Genève 
handelsregler som skulle blockera många av de klimatpolicyer och förordningar som behövs.  
 
PSI var också värd för en workshop om klimat och hälsa och höll med en talare inom 
klimatevenemangen om energi och migration, båda samordnade av medlemsförbund och 
allierade.  

Budgetkonsekvenser: Ligger inom den beräknade budgeten 



Nästa steg:  

 Privatiseringskampanjer fortsätter såsom angivits ovan, och PSI kan bistå medlemsförbund 
när behoven uppstår.  

 PSI kommer att sponsra forskning om några ”nationella utvecklingspartner” (Storbritanniens 
Department for International Development som ska vara färdig inom kort) för att identifiera 
sina privatiseringsinitiativ och verktyg. 

 Arbetet med återkommunalisering fördjupas inom vatten och breddas till andra sektorer, 
bland annat skrivbordsforskning. Specifikt arbete med konsekvenserna för arbetstagare och 
fackföreningar undersöks.  

 PSI kommer att utvidga användningen av mekanismen för mänskliga rättigheter för att utöva 
påtryckningar på allmän tillgång till vatten och sanitär utrustning.  

 Exempel och erfarenhet från offentliga tjänster kommer att stödja arbetet i PSI:s globala 
plattform mot privatisering. 

 PSI kommer att fortsätta att stödja Guy Ryder i hans arbete vid FN-Vatten. 

STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT: 
1. GODKÄNNA RAPPORTEN. 
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Relaterade dokument: 
Jakarta Water 
 http://www.world-psi.org/en/jakarta-water-negotiations-hit-impasse-because-legal-challenge 

Lagos Water 
 http://www.world-psi.org/en/lagos-water-campaign-update 

Nagpur  
 http://www.world-psi.org/en/india-coalition-unites-block-ppp-water-privatization-schemes  

Barcelona Water 
 http://www.world-psi.org/en/suez-trouble-barcelona 

Gender and human right to water 
 http://www.world-psi.org/en/psi-report-gender-equality-and-water 

Development organisation and human right to water 
 http://www.world-psi.org/en/development-cooperation 

UN SDG 6 Water and Sanitation 
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/  

Flint USA Water  
 http://www.world-psi.org/en/flint-isnt-only-city-austerity-politics-maim-and-kill 

World Water Day 
 http://www.world-psi.org/en/water-and-sanitation-are-human-rights-now 

 http://www.world-psi.org/en/logos-world-water-day-wwd-2016  

UN World Water Day 2016 
 http://www.world-psi.org/en/video-el-agua-es-nuestra  

 https://www.youtube.com/watch?v=WFKboJTkl5Q  

Nigeria Energy  
 http://www.world-psi.org/en/support-energy-privatisation-nigeria-not-acceptable-0  

 http://www.world-psi.org/en/video-nigeria-faced-rocketing-electricity-costs-no-electricity-unions-and-
public-demand-end 

Ghana Energy  
 http://www.world-psi.org/en/workers-ghana-demonstrate-against-massive-increase-utility-tariffs  

Trade Unions for Energy Democracy 
 http://www.world-psi.org/en/what-energy-democracy-looks 

 http://unionsforenergydemocracy.org  

Re-municipalisation 
 http://www.world-psi.org/en/remunicipalisation-putting-water-back-public-hands 

PSI Climate COP21 
 http://www.world-psi.org/en/issue/climate-change-towards-and-beyond-cop21  
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http://www.world-psi.org/en/great-climate-change-swindle 
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