KOMMUNIKÉ till PSI:s samtliga medlemsförbund – 3 juni 2015

Public Service Internationals styrelse – EB 147, sammanträde den 27 -28 maj 2015
Bästa medlemmar!
Styrelsen i Public Services International (PSI) sammanträdde den 27 och 28 maj för att utvärdera det senaste
årets framsteg och besluta om fortsatta prioriteringar och aktiviteter. Styrelsen godkände ett energiskt och
långtgående program och det kräver att alla fackförbund deltar om det ska lyckas.
Styrelsen hedrade Hans Engelberts, PSI:s tidigare generalsekreterare under 26 år, som avled i april, och
godkände bildandet av Hans Engelberts fond. Ytterligare information kommer att lämnas till alla
styrelseledamöter och medlemsförbund inom kort.
ILO:s generaldirektör Guy Ryder redogjorde för de många utmaningar som arbetstagare och fackförbund står
inför. Han redovisade också sina förslag till ILO och svarade på styrelsemedlemmarnas frågor. Inom PSI
kommer vi att ta upp våra kärnfrågor under den kommande internationella arbetskonferensen.
Ansu Rashid Kallon, generalsekreterare för Sierra Leone Health Workers Union, talade om dödsfallen och
katastroferna till följd av Ebola i länderna i Västafrika, och om hur situationen förvärrades påtagligt av
hälsovårdens brist på personal och utrustning. Alexander Kentikelenis från Cambridge University visade
analyser av deras omfattande databaser över IMF-beslut för att peka på hur IMF:s policyer och praxis
urholkar de offentliga hälsovårdssystemen i dessa länder. PSI:s fackliga strategi mot Ebola stöder fackliga
kampanjer för att förbättra arbetsförhållandena för sjukvårds- och omsorgspersonal, främjar arbetstagarnas
delaktighet i planeringen av inneslutning när det gäller Ebola och kampanjer för att förbättra och bygga ut
offentliga hälsovårdssystem i Västafrika.
Styrelsen 146 i juni 2014 fick information om att PSI hade etablerat sig som en global ledare när det gäller att
bekämpa privatisering, skadliga handelsavtal och multinationella företag som undviker att betala skatt. PSI
har också en tydlig ståndpunkt när det gäller angreppen mot strejkrätten inom ILO. Styrelsen noterade
omfattande insatser inom dessa områden, bland annat följande:









Flera nationella kampanjåtgärder till stöd för den internationella aktionsdagen för strejkrätten.
Inledning av undersökningen Varför partnerskap mellan offentlig och privat verksamhet (PPP) inte
fungerar: de många fördelarna med det offentliga alternativet, där många fackförbund och allierade i
det civila samhället kan påverka förhandlingarna och utnyttja målen för hållbar utveckling och
utvecklingsfinansiering.
PSI:s toppmöte i Washington om handel och lobbyverksamhet mot amerikanska senatorer för att
blockera snabbspåret.
Toppmötet om avtalet om handel med tjänster i Genève som samlade 160 delegater från 40 länder,
däribland 20 ambassadörer och nationella förhandlare.
PSI:s generalsekreterare som talade vid konferensen för talmän vid EU-ländernas parlament om
problemet med den nya vågen av handelsavtal.
Offentliggörande av Golden Dodges research, med SEIU, om McDonald’s skatteflykt, som fick stor
spridning i medierna.
Workshops om skattekampanjer i Latinamerika och Afrika.

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.



Lansering av den oberoende kommissionen för reformering av internationell företagsbeskattning
(ICRICT).

Styrelsen noterade även satsningar inom andra viktiga prioriterade områden, bland annat följande:






PSI:s deltagande i FN:s internationella konferens om katastrofreducering, i Sendai, Japan, och
rekommendationer om ytterligare åtgärder inom området kriser och katastrofer.
Omfattande kartläggning av företag inom hälsovårdssektorn utarbetas för att organisera kampanjer i
utvalda länder i varje region.
Inrättande av Education Support and Cultural Workers network och kallelse till det första mötet i
Argentina.
Framgång med att förmå FN:s kvinnokommitté att dra tillbaka sitt partnerskap med Uber och stort
genomslag i medierna om Ubers bristande behandling av sina arbetstagare.
Rapport om framgångsrik regional konferens i Interamerika – IAMRECON – bland annat möten med
tio sektorsnätverk och godkännande av en strategisk plan för kontinenten.

PSI är väl lämpat för att lämna kommentarer till de viktiga globala toppmöten som ska äga rum i år, bland
annat FN:s generalsförsamlings avslutning av hållbarhetsmålen, finansiering av mötet med ledarna för
finansiering av utveckling, COP 21 klimattoppmötet i Paris, G20 i Turkiet och avslutningen av OECD:s arbete
om företagens skatteflykt.
Styrelsen noterade att PSI ökat med över 300 000 medlemmar (netto) under det senaste året, vilket stärker
de offentliganställdas röst globalt. PSI är på rätt väg för att uppnå målet på 1 miljon nya medlemmar till
kongressen 2017. Styrelsen mottog den reviderade redovisningen och noterade att PSI återigen har ett
positivt resultat 2014. Styrelsen antog 2015 års budget.
PSI har publicerat flera videoklipp av de styrelsemedlemmar som intervjuades under tvådagarsmötet.
Protokollet kommer inom kort att vara tillgängligt för PSI:s samtliga medlemsförbund på PSI:s webbplats.
med solidariska hälsningar,

Rosa Pavanelli, PSI:s generalsekreterare

