
 

 

EPSU:s allmänna cirkulär nr 15 (2013) 
Till alla fackföreningar anslutna till EPSU  
Till alla EPSU:s styrelseledamöter 
 

Ref: JWG/cb 
 
Bryssel, den 16 september 2013 
 
 

Europeisk aktion mot åtstramningar och för alternativ 
 
 
Kära kollegor, 
 
Efter förslag från EPSU:s styrelse i april 2013 bjuder vi in er till att delta i den 
gemensamma europeiska aktionen för att uttrycka vårt motstånd mot ett “Åtstramat 
Europa” som är den politik som EU-kommissionen och Europeiska rådet driver samt för 
att propagera för en alternativ politik som prioriterar: 
 
• jobb och investeringar i den offentliga sektorn  
• rättvisa skatter  
• självbestämmande för arbetsmarknadens parter och kollektiva förhandlingar. 
 
Idén med aktionen är att engagera medlemmar på arbetsplatser i Europa och be dem 
ta en bild på sina kollegor i facket och andra medarbetare, och sedan skicka bilderna 
till ordförandena för Europeiska rådet och EU-kommissionen. Målet är att skicka 1 000 
bilder från hela Europa.  
 
Det är viktigt att alla fackföreningar deltar för att visa att aktionen sträcker sig över hela 
Europa. Idén med aktionen är enkel, billig och får medlemmarna på arbetsplatserna att 
engagera sig, vilket är viktigt.  
 
• Idén kommer från EPSU:s aktionsgrupps diskussioner efter EPSU:s aktionsdag 

den 30 november 2011.  
• Syftet med aktionen är att sätta fortsatt press på EU och medlemsländernas ledare 

och visa att många arbetstagare och medborgare inte håller med den politik man 
driver och att vi behöver ändra riktning. 

• Vårt budskap är: åtstramning fungerar inte. Vi motsätter oss åtstramningspolitiken. 
Det finns alternativ (investeringar i offentliga sektorn, skatterättvisa…) och vi vill att 
EU ska hålla sig utanför kollektiva förhandlingar. Se bifogad text med argument 
och symboler. Dessa går att hämta på http://www.epsu.org/a/9755. 

• När: Det Europeiska rådet träffas den 24-25 oktober. På mötets dagordning står 
ekonomisk styrning i Europa och EU:s sociala dimension. Bilderna måste ha tagits 
och skickats in veckorna före detta viktiga möte. 

 • Gemensamma symboler: tanken med att ta en bild på medarbetare/medlemmar på 
arbetsplatsen med budskapet kring gemensamma symboler/logotyper runt om i 
EU stämmer in på alla dessa punkter. Dessutom finns det chans för 
organisering/rekrytering eftersom fackföreningsfolk/medlemmar kan nå ut till resten 
av arbetsplatsen och be medarbetare att delta i till exempel en lokal fackförening, 
på ett bibliotek, sjukhus, ålderdomshem samt be personal komma ut på fika- eller 
lunchrasten för att ta en bild framför arbetsplatsen som senare skickas till 
nationella regeringar/ministrar/arbetsgivare samt till EU. Visa dem att vi inte håller 
med!  

http://www.epsu.org/a/9755
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För visualisering se www.epsu.org/a/8178 - Bläddra ner till Polen, Slovakien, 
Rumänien för att få ett hum om vad det innebär. Aktionens inslag av solidaritet kan 
stärkas ytterligare genom att tillföra fler språk som grekiska, portugisiska, spanska 
och rumänska till några av våra paroller. 

• Man skulle kunna förena lokala/nationella aktioner med den europeiska aktionen. 
Möjligheterna är många så länge EPSU:s symboler också är synliga. En del 
kollegor har antytt att de ska använda sig av aktioner på arbetsplatser som redan 
är inplanerade.  

• För att försöka nå upp till 1 000 arbetsplatser har vi rekommenderat att vi delar upp 
dessa mellan de olika länderna. Länder som Storbritannien, Tyskland och Italien 
har som mål att nå ut till 100 arbetsplatser. Mindre länder har lägre mål.  

 
Det rekommenderas att medlemmarna ansvarar för att organisera bilder på 
arbetsplatser enligt följande:  
•  Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien - 100 
•  Belgien, Nederländerna, Sverige, Finland, Danmark, Rumänien – minst 50 
•  Slovakien, Tjeckien, Polen, Ungern, Irland, Portugal, Grekland – minst 25  
•  Alla andra länder inklusive icke EU-länder – minst 10  
 
Vi skulle dessutom uppskatta om ni kunde ta ett par bilder av högre kvalitet av en eller 
två symboliska arbetsplatser (som vi senare kan göra till affischer och använda på 
ytterligare aktioner inför Europeiska rådet i december).  
 
Vi vill än en gång betona hur viktigt det är att alla föreningar deltar för att se till att det 
verkligen blir en europeisk aktion. Aktionen är ett litet steg till att bygga upp förtroendet 
för vår gemensamma förmåga att kunna göra skillnad över landsgränserna och 
påverka EU-beslut som ingen av oss kan ändra på egen hand. 
 
Vid frågor kan ni alltid kontakta EPSE:s sekretariat på 1000@epsu.org  
 
Tack för ert stöd, 
 
 
Jan Willem Goudriaan 
EPSU 
 
 
 
 

 Bakgrund: EPSU:s styrelse april 2013: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/7c_Cover_European_Action-2.pdf  

 

 Bilagor: Arbetsplatser mot åtstramning – för ett annorlunda Europa 
(EN/FR/DE/ES/SV) - http://www.epsu.org/a/9755  
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