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Kära kollegor,
BRÅDSKANDE VÄDJAN – ECUADOR
många av er har hört om den fruktansvärda jordbävningen med magnitud 7,8 och de hundratals
efterskalven som drabbat Ecuador under de senaste tio dagarna. PSI:s anställda i Ecuador,
Verónica Montúfar, har varit i kontakt med alla våra medlemsförbund, vilket gett oss en direkt
inblick i konsekvenserna av jordbävningen och en lista över förbundens omedelbara behov.
Vi bekräftar rapporterna från nyhetsmedierna om omfattande skador och att många samhällen
saknade den katastrofberedskap som behövdes. I många av de avlägset belägna samhällena
gjorde den offentliga sektorn en mycket svag insats. Sjukvårdsarbetarnas förbund uppmanade
sina medlemmar att anmäla sig frivilliga att hjälpa till med nödinsatserna tillsammans med
personal från hälsoministeriet. Flera tusen räddningspersonal från offentlig sektor och
militärpersonal fortsätter arbeta i de drabbade områdena.
Baserat på den inledande kartläggningen över skadorna så kommer förbunden att behöva
omfattande hjälp utifrån i återuppbyggandet av infrastrukturen de behöver för att kunna stödja
sina medlemmar. Arbetet med återuppbyggandet kommer att vara svårt och ta lång tid.
PSI kommer också att stödja medlemsförbunden i deras arbete på lång och medellång sikt för att
stoppa den repressiva arbetsmarknadspolitiken och säkerställa att arbetare och förbund kan delta
i återuppbyggandet av den offentliga sektorn, vilket inbegriper en förstärkning av mekanismer och
bemanning för katastrofhantering. Offentliga arbetsgivare bör dra nytta av kompetensen och
expertisen hos våra medlemmar och deras förbund för att bygga mer motståndskraftiga och mer
rättvisa samhällen.
PSI har startat Ecuador Relief Fund och vi uppmanar alla medlemsförbund att skicka in sitt stöd.
Verónica Montúfar har försett oss med en första lista över förnödenheter för att hjälpa våra
medlemsförbund under den första tiden. Jag har godkänt att 10 000 USD frigörs från PSI:s
hjälpfond för att hjälpa till med deras omedelbara behov.
Alla banköverföringar måste innehålla referensen "PSI Aid Fund – Ecuador 2016”. Kom ihåg att
också ta med ditt medlemsförbunds nummer i alla banköverföringar för att säkerställa att vi vet
vart bidragen kommer ifrån, och kom ihåg att informera PSI på psiaidfund@world-psi.org vid
överföringar. Med denna information kan PSI uppmärksamma donationen med ett brev och ett
certifikat. Bankinformation:

Public Services International (PSI) är en global facklig federation som representerar 20 miljoner arbetande kvinnor och män
som tillhandahåller livsviktiga offentliga tjänster i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allmän
tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet. PSI arbetar tillsammans med FN, arbetstagarorganisationer, civilsamhället och
även andra organisationer.

Internationale des Services Publics (PSI)
Kontonummer: 298 630 31 06 90-0 eller IBAN CH72 0844 0298 6303 1069 0
Swift-ID: COOPCHBB
Bankens namn och adress: Banque Coop, CP 3828, CH-1211 Genève 3, Schweiz
Tack på förhand för ert stöd.
Med solidariska hälsningar

Rosa Pavanelli
PSI:s generalsekreterare

