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Fackliga rättigheter 
 

Syfte: 

 Att styrelsen ska notera aktiviteter inom Fackliga rättigheter. 

Avser:  
 Handlingsprogrammet Avsnitt 2C (offentliganställdas rättigheter) och 4 (PSI:s plan för att 

försvara och utvidga arbetstagares rättigheter och fackliga rättigheter). 

Bakgrund:  
Att skydda arbetstagares rättigheter och fackliga rättigheter är en av PSI:s kärnverksamheter. PSI 
fördömer offentligt kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter inom offentliga tjänster, och 
samarbetar med medlemsförbund och andra nationella och internationella fackliga organisationer 
vid allvarliga kränkningar. 

Diskussion:  
ILC 2015 och strejkrätten: Under den Internationella arbetskonferensen (ILC) i juni 2015 fortsatte PSI 
sitt arbete inom kommittén för tillämpning av standarder (CAS) såsom tidigare år, och samarbetade 
med sina medlemsförbund för att både tala i själva kommittén och arbetstagarnas grupp. PSI 
arbetade med de olika fallen i Kamerun, Algeriet, Guatemala, Turkiet, Korea, Swaziland, Spanien, 
Italien, Venezuela och Mexiko. Samtliga fall kunde avslutas men den underliggande konflikten 
mellan arbetsgivare och arbetstagare om strejkrätten fortsätter att försvåra för CAS och ILO:s 
tillsynsmekanismer. Arbetsgivarna läxades upp av regeringarna för sitt uppträdande, när de 
upprepade sin ståndpunkt om strejkrätten, och vapenvilan är fortfarande mycket skör och 
obalanserad enligt PSI:s uppfattning.  
 
Även under ILC arrangerade PSI en sammanfattande session om arbetarskydd, där man tog upp 
frågan om den avsiktsförklaring som ILO har undertecknat med ISO, och som innebär att ILO faktiskt 
har börjat utlokalisera och privatisera en standard för ledningssystem för arbetsmiljö. PSI anser att 
den föreslagna standarden tränger in på ILO:s mandat och att den bör avvisas. I den här frågan har 
PSI nyligen utarbetat ett informationsmeddelande till sina medlemsförbund mot bakgrund av Draft 
International Standard (DIS) on occupational health and safety management systems, som måste 
röstas igenom senast den 12 maj 2016 och som eventuellt kan ersätta den brittiska standarden 
OHSAS 18001.  
 
Aktiviteter efter EB-147: PSI lämnade en skrivelse om stöd och solidaritet till medlemsförbunden i El 
Salvador, Ecuador, Turkiet, Egypten, Peru, Guatemala och Finland. PSI lanserade också en 
solidaritetskampanj för strejkande medlemmar i PCS vid National Gallery i London i samarbete med 
LabourStart.  
 
I juli 2015 offentliggjorde den brittiska regeringen lagen om fackföreningar som innehåller 
omfattande åtgärder för att begränsa fackföreningars och deras medlemmars möjligheter att 
organisera sig kollektivt och vidta konfliktåtgärder. PSI är extremt oroad och kritisk till denna lag om 
fackföreningar, som enligt vår uppfattning avsevärt kommer att underminera grundläggande 
mänskliga och fackliga rättigheter, exempelvis föreningsfrihet och strejkrätten i Storbritannien. 
Protestskrivelser till EU-kommissionen och förslag till den brittiska regeringen utarbetades.  
 



Den 14 september lämnade PSI ett ACFO-utarbetat klagomål för 230 000 kanadensiska offentliga 
tjänstemän till Internationella arbetsorganisationens (ILO) huvudkontor i Genève om överträdelse 
av C87, C98, C151 och C154.  
 
En regional rapport om fackliga rättigheter inom den offentliga sektorn i Afrika och MENA-regionen 
utarbetades för PSI:s AFRECON-konferens.  
 
Den 19–20 september deltog PSI i LabourStart-konferensen i Bryssel och den 5–6 oktober i FES 
kampanjkonferens i Berlin. Den 1 oktober deltog PSI också i ett internationellt möte om strejkrätten, 
arrangerat av Amnesty International och ICTUR i London.  
 
Under 2016 sändes protest- och stödskrivelser och budskap till 13 länder, bland annat (i kronologisk 
ordning) Turkiet, Korea, Colombia, Grekland, Algeriet, Ukraina, Guinea, Pakistan, Marocko, 
Honduras, Egypten, Indien och Tunisien liksom till ILO. När det gäller Ecuador och Liberia lämnades 
klagomål tillsammans med medlemsförbund till Committee on Freedom of Association (CFA).  
 
I mars deltog PSI också i den 326e sessionen i ILO:s styrande organ och i frågan om reform av ILO:s 
administrativa tribunal samt i diskussionerna om klagomålet på att Guatemala inte följer ILO-
konvention 87, som lämnades av delegater till ILC 2012 enligt artikel 26 i ILO:s stadga.  

Budgetkonsekvenser: Ryms inom 2015 års budget. 

Nästa steg:  
PSI förbereder en resa till Korea tillsammans med andra globala fackliga organisationer, med tanke 
på den vanskliga situationen i landet. Sedan februari 2016 sitter 15 fackligt aktiva, inbegripet 
ordföranden för KCTU och vice ordföranden för KPTU i fängelse för att ha bedrivit laglig facklig 
verksamhet. Över 400 fackligt aktiva har dessutom stämts av polisen för att ha deltagit i en 
demonstration i november 2015. 
 
PSI följer tillsammans med EPSU evenemangen i Turkiet noga, där överträdelserna av mänskliga och 
fackliga rättigheter har ökat avsevärt i takt med att konflikten i Syrien har eskalerat. 
Medlemsförbund har informerat PSI om dödande, hot och arresteringar av fackligt aktiva i landets 
sydöstra delar och andra liknande attacker, i första hand mot den kurdiska befolkningen. PSI-EPSU 
har vänt sig till regeringen två gånger för att fördöma situationen och kräva att överträdelserna 
upphör. 
 
Inför ILC 2016 deltar PSI i de förberedande mötena för att välja ut fall till CAS i alla regioner. PSI 
kommer bland annat att föreslå tre ”prioriterade länder” för diskussion: Algeriet (C97), Guatemala 
(C87) och Turkiet (C87 och C98). PSI arrangerar också en introduktionssession för sina 
medlemsförbund och två parallella evenemang, ett av dem om migrantkrisen i Europa.  

STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT: 
1. NOTERA AKTIVITETERNA INOM FACKLIGA RÄTTIGHETER OCH YTTERLIGARE 

ÅTGÄRDER. 
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