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DELTA I DEN EUROPEISKA AKTIONEN – 
 

ARBETSPLATSER MOT ÅTSTRAMNING – FÖR ETT ANNORLUNDA EUROPA 
 

EPSU och [namn på fackförbundet] ber dig bidra till en unik facklig aktion i Europa: Visa hur 
arbetsplatser i hela den offentliga sektorn vill berätta för EU-kommissionen och regeringen att deras 
politiska satsningar är fel, att de inte fungerar och att de inte gör något åt de problem som EU:s 
ekonomi lider av. EPSU och [namn på fackförbundet] har alternativ till den aktuella politiken. 

 
Aktionen 
 

 Ta ett foto på din arbetsplats (sjukhus, departement, brandstation, vattenbolag,  sopbil, 
äldreboende, dagis, bibliotek eller museum, kommunhus, osv.) med dina kollegor i facket och 
andra medarbetare. Ju fler anställda och ju fler arbetsplatser som deltar, desto starkare blir vår 
aktion och vårt budskap. Be dina kollegor att hålla upp affischer och plakat om aktionen (se 
nedan, du kan skriva ut kopior av dem). 

 Skicka fotot till ordföranden för Europeiska rådet, ordföranden för EU-kommissionen och din 
regering (endast ett foto). 

 Lägg upp fotot på EPSU:s webbsida och visa vår kollektiva röst och image. Vi sätter också samman 
bilderna och visar hur offentliganställda ser ut, och vad vårt budskap är.  

 
När  

När våra regeringar träffas den 24-25 oktober ska de prata om europeisk ekonomisk politik. Vi ber er 
att ta fotot under perioden 9-23 oktober och skicka över det. Kollegor från hela Europa kommer att 
medverka i aktionen.  
 
Vårt budskap är: Det finns alternativ - offentliga tjänster, rättvisa skatter och avtalsförhandlingar  

Vi ska med vår gemensamma aktion skicka ett tydligt budskap till EU-kommissionen och våra 
regeringar att åtstramningar inte fungerar och att vi behöver alternativ. Vi vill att de ser att 
arbetstagare över hela Europa är förenade i detta budskap. 
 
 

Nej till åtstramning. Åstramningspolitiken hjälper inte våra ekonomier att växa, utan ökar 
fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet.   

 

 Lämna våra kollektiva avtalsrättigheter i fred! Varken Europeiska centralbanken eller EU-
kommissionen har en roll att spela i avtalsförhandlingar. Arbetsmarknadsparternas 
självständighet måste respekteras. Vi vill ha tillbaka våra förhandlingsrättigheter. 
 

 Låt spekulatörerna betala Bankkrisen orsakades av en banksektor som skenade iväg. Giriga 
bankirer tänkte bara på kortsiktiga resultat och sina stora bonusar. Vi behöver banker som tjänar 
arbetstagarnas, deras familjers och samhällens intressen. 

 
   Nej till att minska offentliga utgifter  Minskade offentliga utgifter ökar fattigdom, påverkar 
kvaliteten på tjänster, arbeten, löner och pensioner. Sätt stopp för den  

    här politiken.  
 

 Prioritet för tillväxt och sysselsättning EU-kommissionen och nationella regeringar måste 
investera i offentliga tjänster och infrastrukturer som verkar för framtiden, med tanke på att 26 
miljoner människor är arbetslösa och miljontals ungdomar saknar jobb.  
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 Rättvisa skatter Varje år går 1 triljon euro förlorade i EU. Många koncerner och rika betalar inte 
sin andel av vad de offentliga tjänsterna kostar. Vi måste få tillbaka de här pengarna, som kan 
användas till att förbättra folkhälsa och utbildning, och göra något åt fattigdomen i våra 
samhällen. 
 

En ny politik för den ekonomiska, sociala och demokratiska krisen 
 
Det har nu gått 5 år sedan den ekonomiska krisen, som påverkar miljontals människor, drabbade 
Europa. Regeringar fortsätter att tillsammans med EU-kommissionen och Europeiska centralbanken 
följa en åtstramningspolitik, med minskade offentliga utgifter och förlorade arbetstillfällen. Löner har 
stoppats eller skurits ned, och somliga arbetstagare har fått lönen sänkt med 30 % eller mer. Tänk vad 
det betyder för barnfamiljer, för gamla, för lågavlönade. Sjukhus, skolor, bibliotek, brandstationer 
hotas med nedläggning. Våra ekonomier växer inte och många har sett produktionen falla under flera 
år.   
 
I alla länder är ungdomsarbetslösheten mycket hög, och påverkar mer än hälften av alla ungdomar i 
Spanien och Grekland. Över 120 miljoner människor, bl.a. barn, riskerar fattigdom eller social 
utslagning i EU. Det är närmare 1 av 4 personer.  
 
Regeringar i Europa håller på att göra sig av med kollektiva avtalsförhandlingar för att försvaga 
arbetstagarnas och deras fackliga organisationers styrka och ge arbetsgivarna fria händer att införa 
mer flexibilitet, lägre löner och pensioner. 
 
Vi vill därför skicka ett gemensamt budskap och en bild som speglar arbetstagarnas oro och vrede, 
och överlämna det till ordförandena för EU-kommissionen och Europeiska rådet.  
 
Fotot (endast ett) ska skickas in under perioden 9-23 oktober till: 
 

 Herman Van Rompuy, ordföranden för Europeiska rådet  
Cabinet of Van Rompuy : Marina.stas@european-council.europa.eu ; Didier.seeuws@european-
council.europa.eu ; Spokesperson of the President; diederik.debacker@european-
council.europa.eu;  
 

 Jose Manuel Barroso, ordföranden för EU-kommissionen 
Cabinet of Barroso: Johannes.laitenberger@ec.europa.eu ;  Fatima.rocha-
trindade@ec.europa.eu ; Rita.castro-dias@ec.europa.eu ; 
Press contacts: koen.doens@ec.europa.eu; pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu;  
 

 Din egen regering 
 

 EPSU: 1000@epsu.org   
eller också kan du ladda upp dem till: 
http://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157634120254518/ 
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