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Anti-korruption
Syfte:
 Att informera styrelsen om PSI:s nyligen utförda aktiviteter inom anti-korruption;
 Att informera styrelsen om föreslagna aktiviteter inom skydd av visselblåsare under 2016.
Avser:
 Sammanfattning om anti-korruption till EB-147.
Bakgrund: För PSI har korruptionsbekämpning varit en prioritet sedan den senaste kongressen i
november 2012. Antikorruptionsaktiviteterna bygger på det arbete som utförts av medlemsförbund
runtom i världen under det senaste årtiondet. PSI tar starkt ställning mot alla former av korruption.
Miljarder i skattemedel undanhålls staten på grund av skatteparadis, skattesemestrar och
incitament som regeringarna erbjuder de multinationella företagen i hemliga avtal. PSI anser att
detta är den värsta och mest bedrägliga formen av korruption. Ett av de bästa alternativen till
åtstramningar och nedskärningar av offentliga utgifter är att seriöst börja bekämpa korruption. PSI:s
antikorruptionskampanj har även nära koppling till kampen för global rättvis beskattning och
behovet att skydda visselblåsare som står upp för allmänhetens intresse utan rädsla för sina egna
liv, sin aktuella och framtida inkomst och anställning. PSI har krävt att en internationell arbetsnorm
ska upprättas för att skydda arbetstagare i offentliga kontrollorgan och har engagerat ILO i frågan.
Diskussion: Under den internationella arbetskonferensen organiserade PSI ett sidoevenemang om
korruptionsbekämpning i samarbete med ULATOC/UITOC den 8 juni 2015. Den 28 juni skickades ett
brev till ILO:s generaldirektör, undertecknat av PSI/ULATOC och CSA1, med krav på att frågan om
skydd för visselblåsare skulle inkluderas i agendan för en framtida internationell arbetskonferens för
att föra en diskussion om etablering av standarder, riktlinjer och forskning i ämnet. PSI bidrog till
diskussionen i alla aspekter av antikorruptionskampanjen på konferensen ”Funding Democracy” som
organiserades av PSI:s medlemsförbund ACFO i Ottawa i juni 2015. Den 6 september 2015 höll PSI
och UNI Global Union ett strategimöte hos ILO för att bygga upp ett samarbete kring skydd för
visselblåsare och korruptionsbekämpning. ILO ACTRAV, ITUC, Industriall och ILO Staff Union anslöt
sig till UNI Global Union och PSI:s medlemsförbund från Afrika, Europa, Asien/Stillahavsområdet och
den interamerikanska regionen. Deltagarna delade med sig av erfarenheter och kom fram till att det
finns ett behov av en internationell arbetsnorm för att skydda visselblåsare, både i privat och
offentlig sektor. I många länder finns lagstiftning som reglerar detta på plats, men den gäller ofta
inte för både privat och offentlig sektor och omfattar inte alltid frågor som rör skydd för
arbetstagare. En internationell standard skulle även kunna ha en harmoniserande effekt, främja en
konsekvent politik och även visa vikten av kollektivförhandlingar i denna kontext. Arbetarskydd för
visselblåsare behövs för att skydda deras anställning och aktuell och framtida inkomst. I november
2015 lade ILO:s styrelse till skydd för visselblåsare som en punkt för vidare diskussion under en
framtida internationell arbetskonferens.
Budgetkonsekvenser: Enligt budget för 2016.
Nästa steg: PSI avser att utvidga sin antikorruptionskampanj till alla PSI:s sektorer och regioner, ta
fram mer material och planera evenemang inför den internationella antikorruptionsdagen den 9
december 2016. För att bygga upp ett samarbeta och gemensamma kampanjaktioner för skydd av
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visselblåsare har PSI och UNI Global Union satt samman en arbetsgrupp som ska engagera ILO, andra
fackliga organisationer, arbetsgivare och civila partners. Kampen mot korruption har också
förankrats starkt i Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling som antogs i New York i slutet av
2015. Detta arbete kommer även att var kopplat till utvecklingen av SDG-indikatorer, offentlig
upphandling, våld på arbetsplatsen och globala leveranskedjor inom PSI, ILO och andra plattformar.
I samarbete med medlemsförbunden ULATOC och ACFO deltog PSI i OECD:s samråd om ett utkast
till rekommendation om integritet i offentlig sektor i mars 2016 och kommer att delta OECD:s
”Integrity week” (18-22 april 2016). PSI planerar även att delta i Tax Justice Networks möte om
korruption och skatteparadisens roll (28-29 april 2016) i London. Fler evenemang är ännu ej
bekräftade.
STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT :
1. NOTERA OCH STÖDJA DENNA SAMMANFATTNING .

JA / NEJ

