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Kära medlemsförbund i G20-länderna

PSI:S DELTAGANDE I G20 OCH TILLHÖRANDE EVENEMANG
BRISBANE 12–16 NOVEMBER 2014

G20-ledarnas möte äger rum den 15–16 november 2014 i Brisbane, Australien. Public Services
International (PSI) har följt framstegen inom G20 i år, särskilt när det gäller det arbete OECD utför
för G20 för att säkerställa att multinationella företag betalar rättvisa skatter, det projekt som kallas
urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS). PSI har också följt G20:s arbete inom
infrastrukturinvesteringar, arbetstillfällen och åtstramningar. PSI har förespråkat reformer i
skattesystemet för att finansiera offentliga tjänster av god kvalitet och offentlig infrastruktur för att
minska ojämlikhet och främja ekonomisk tillväxt.

G20-ledarnas möte kommer att föregås av ett antal andra evenemang bland fackliga
organisationer och i det civila samhället.

PSI deltar i ett medlemsförbunds forum på förmiddagen den 13 november där temat är
Privatisering, allmän hälsovård och rättvisa skatter. Under evenemanget kommer PSI att redogöra
för forskning som visar att allmän hälsovård är överkomlig och effektiv. Evenemanget äger rum vid
Queensland Nurses Unions kontor, 106 Victoria Street, West End, Brisbane.

Detta forum arrangeras av PSI:s medlemsförbund South Wales Nurses and Midwives Association
(NSWNMA) och andra medlemsförbund både i Australien och övriga världen. Det kommer att
belysa alternativen till G20:s frihandel, privatisering och åtstramningsplaner och hur åtgärder för
rättvis skatter, såsom OECD:s BEPS-agenda och en skatt på finansiella transaktioner, kan skapa
nödvändig finansiering ur de multinationella företagens ökande vinster för att bemöta behovet av
allmän hälsovård, om det finns en politisk vilja.

NSWNMA arrangerar också en tvåveckors bussturné från Sydney till Brisbane för att belysa frågor
kring rättvisa skatter vid finansiering av allmän hälsovård av hög kvalitet. Den kommer att stanna
varje dag vid regionala sjukhus och anlända till Gold Coast den 12 november.

PSI deltar i L20 den 13–14 november för att marknadsföra fackföreningar inom den offentliga
sektorn. Australian Council of Trade Unions (ACTU) och International Trade Union Confederation
(ITUC) samordnar L20-evenemangen och registreringar till dessa sker via nationella centrum.



Kontakta ert nationella centrum för råd om ni vill delta. Mer information finns här: http://www.ituc-
csi.org/l20

Det civila samhället planerar en rad evenemang inför toppmötet och många av dessa är
intressanta för PSI och våra medlemsförbund. Ett folktoppmöte (People's Convergence) planeras i
anslutning till G20 den 8–16 november och avslutas med ett toppmöte kallat Visioning Another
World, den 12–14 november. PSI och dess medlemsförbund kommer att delta i många av dessa
evenemang. Mer information finns här:

http://briscan.net.au/peoples-convergence/peoples-summit/

http://briscan.net.au/peoples-convergence/peoples-summit/

Allmän information från Australiens regering om ledarnas möte finns här: https://www.g20.org/

PSI:s deltagande i dessa möten samordnas av Daniel Bertossa, ansvarig för policy och styrning.
Om ni som medlemsförbund i PSI vill delta i G20-ledarnas möte eller tillhörande evenemang,
kontakta er regionsekreterare och Daniel på daniel.bertossa@world-psi.org.

Ytterligare upplysningar om PSI:s och medlemsförbundens evenemang liksom andra aktiviteter
kommer att meddelas vartefter de tas fram.

Med solidariska hälsningar,

Rosa Pavanelli


