
 

PSI:S HANS ENGELBERTS FOND 
 
Hans Engelberts (1943-2015) 
 
Hans valdes till PSI:s generalsekreterare vid den 22a världskongressen i Singapore i 
december 1981 och valdes sedan om flera gånger till dess att han gick i pension 2007. Han 
firade sin pensionering vid 2007 års kongress i Wien, samtidigt som PSI firade hundra år, efter 
att ha varit PSI:s generalsekreterare i över 26 år. 
 
Hans var en dynamisk och visionär ledare som ledde organisationen genom många 
världsomskakande händelser. Han byggde upp organisationen till över 10 miljoner 
medlemmar och när han gick i pension var antalet medlemmar 20 miljoner. 
 

 
Fond 
 
PSI:s styrelse beslutade vid sitt möte den 27–28 maj 2015 att bilda en särskild fond till minne av denna exceptionella 
internationella fackliga ledare. 
 
Syfte 
 

 Stödja unga fackliga ledare i deras utbildning och utveckling.  

 Stödja kampanjer och initiativ inom fackliga rättigheter. 

 Stödja initiativ till organisering bland PSI:s medlemsförbund. 

 Stödja lokala, regionala eller globala kampanjer för offentliga tjänster av god kvalitet (särskilt mot privatisering). 

 Stödja publikationer, forskning och andra initiativ i enlighet med PSI:s prioriteringar 
 

Ledning 
 
Hans Engelberts Fond förvaltas av en kommitté bestående av fem ledamöter, två å tjänstens vägnar och tre som 
godkänns av PSI:s styrelse: 
 

 PSI:s generalsekreterare (å tjänstens vägnar) 

 den tredje förtroendemannen bland PSI:s förtroendemän 

 två vice ordförande för en tvåårsperiod 

 en företrädare för unga arbetstagare. 
 
Ansökningar 
 
Fonden kan be om förslag när tillräckliga medel har samlats in. PSI:s medlemsförbund kan också lämna spontana 
ansökningar inom ramen för fondens prioriterade områden (se ”Syfte” ovan). 
 
Beslutsfattande och kontroll av medel 
 
Förvaltningskommittén för Hans Engelberts fond beslutar, med stöd av PSI:s sekretariat, om tilldelning av medel och 
övervakar regelbundet användningen. Fondens resultat och transaktioner omfattas av PSI:s årliga revision och 
ekonomiska rapport. 
 



 

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. 

Gåvor till fonden 
 
Hans Engelberts Fond tar emot gåvor från PSI:s medlemsförbund såväl som från externa institutioner och 
enskilda.  
 
 
Bidrag lämnas till: 
 
Kontohavare: Internationale des Services Publics 
Kontonr. 298 630 31 06 90-0 eller IBAN CH72 0844 0298 6303 1069 0 
Swift code: COOPCHBB 
Banque Coop 
CP 3828 
CH-1211 Genève 3 
Schweiz 
 
Alla banköverföringar måste märkas med “Hans Engelberts Fund”.  
 
Kom ihåg att ange medlemsnummer vid överföringen om givaren är ett medlemsförbund. 
 
Ange annars namn och fullständig adress så att bidragen säkert hamnar rätt, och informera PSI:s sekretariat på 
hans_engelberts_fund@world-psi.org i samband med överföringen.  
 
Sekretariatet kan då bekräfta att gåvan har mottagits. 
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