
 

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. 

RESOLUTION 34) PSI SEKTORSNÄTVERK 
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 

NOTERAR att 
Offentliganställda för närvarande står inför många utmaningar. De är stora och frågorna ofta desamma. 
Utmaningarna i de olika sektorerna är nästan identiska i fråga om riktning och innehåll. 

Medan det finns begränsningar för vad ett nätverk kan göra så utgör de en möjlighet att samla 
fackförbund, utforska gemensamma frågor, utbyta idéer, planera arbete, ge feedback och bygga 
solidaritet såväl som gemensamma intressen, de kan också vara grunden för en 
organiseringsdimension. 

NOTERAR VIDARE att 
De problem som medlemsförbunden möter är ofta sådana som förenar dem. Vi måste kunna dela 
dessa utmaningar och resultat. 
 
Vi representerar fackliga organisationer och löntagare i dessa sektorer men vi har inte förmåga att 
utbyta information mellan medlemsorganisationerna i varje sektor.  
 
UPPMANAR 
• PSI:s medlemsförbund att upprätta egna sektorsgrupper och efter behov skapa en sektoriell 

ledningsgrupp bestående av intresserade medlemsförbund som har möjlighet att delta, den 
sektoriella ledningsgruppen ska samordnas av medlemsförbunden med stöd av PSI:s sekretariat. 

• PSI som del av sitt arbete och sin planering att försöka öka både antalet anslutna förbund och 
antalet medlemmar genom arbete och aktiviteter som relaterar till de utmaningar medlemmar står 
inför. 

• PSI att i direkt samarbete med medlemsförbunden ta fram en verksamhetsplan för, och ett 
förhållningssätt till de sektorer som finns inom PSI, som 

• sjuk- och hälsovård, social- och omsorgstjänster 
• allmännyttiga enheter för vatten och el  
• kommunal verksamhet 
• statliga och federala tjänster 
• utbildning, kultur och media 

 (fler sektorer kan läggas till, men ingen tas bort) 
• Verksamhetsplanerna ska tas fram med bidrag från medlemsförbunden via elektroniska media och 

fysiska möten mellan dem när så är nödvändigt (på medlemsförbundens bekostnad när så 
erfordras). 

• Verksamhetsplanerna bör omfatta frågor som medlemsförbunden arbetar med, som arbetarskydd, 
trender inom näringslivet och nya horisonter och hur medlemsförbunden kan reagera, dela med sig 
av information och expertkunskaper samt också innehålla en facklig organiseringsdimension.  

• De sektoriella verksamhetsplanerna ska bygga på PSI:s kärnprinciper om offentliga tjänster av 
god kvalitet, rättvisa, fackliga rättigheter och PSI:s handlingsprogram.  

• Medlemsförbunden bör stimuleras att användas PSI:s verksamhetsplaner och aktiviteter I sitt eget 
fackliga arbete när det är lämpligt. 

 
Därför BESLUTAR kongressen  
• att godkänna och stödja den ovanstående uppmaningen till åtgärder 
• PSI bör dessutom, i tillägg till medlemsorganisationernas nätverk, grundligt utreda vilka befintliga 

eller framtida strukturer som är mest användbara för PSIs sektorsarbete. Detta bör omfatta stabila 
och pålitliga strukturer som skulle ha ett nära samarbete med PSIs sekretariat. Informella nätverk är 
en början, men kommer inte att vara tillräckliga på längre sikt.  

Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 

http://www.world-psi.org/en/psi-congress-resolutions�
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