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EPSU:S KONGRESS 2019

Bygga 
facklig 
styrka 

1. ORIENTERING

Inför nästa kongress i juni 2019 kommer EPSU att ta fram 
en rad underlag, som fokuserar på några av de viktigas-
te arbetsområdena under nästa kongressperiod. Alla tex-
ter ger en översikt av EPSU:s verksamhet på senare tid och 
kommer att belysa utvecklingen och utmaningarna som vi 
ställs inför under de närmaste åren.
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Fackföreningsrörelsen står genomgående inför en enorm utmaning, 
ett minskande antal medlemmar, som blir allt med ålderstigna. Styr-
kan i arbetstagares röster på våra arbetsplatser, i våra branscher, na-
tionellt, och på europeisk och global nivå påverkas av det. Det blir en 
central fråga att debattera på EPSU:s nästa kongress. 

EPSU kan bidra till att rekrytera och hålla kvar medlemmar, trots att 
det är ett lokalt och nationellt ärende att arbeta med. Vi kan dels er-
bjuda en plattform för informationsutbyte, och vi kan, dels med stöd 
från våra större medlemsförbund, hjälpa med råd, utbildning och re-
surser till förbund som vill genomföra strategier och kampanjer för att 
rekrytera och organisera. 

Denna orientering ger exempel på våra senaste initiativ, som EPSU 
vill ska stärkas och byggas ut under kommande kongressperiod. Vi 
ber att du engagerar dig i denna väsentliga debatt och så arbetar vi 
tillsammans för att bygga och stärka vår rörelse. 

Jan Willem Goudriaan
EPSU:a generalsekreterare
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Viktigaste initiativ 

a Projekt på 12 månader inriktat på utbildning och stöd för 
medlemsförbund i Central- och Östeuropa 

a Direkt utbildning och rådgivning tack vare bidrag från större

a Bättre planering och uppföljning av seminarier som arrangeras av 
europeiska fackliga institutet - European Trade Union Institute

Varje år rekryterar EPSU:s medlemsförbund hundratusentals nya medlemmar. 
Utmaningen är emellertid att se till att dessa siffror omvandlas till nettotillväxt, genom att 
överträffa antalet medlemmar som lämnar pga. pensionering, förlorade arbetstillfällen 
eller karriärförändringar. 

De flesta länder i Europa har upplevt en långvarig tillbakagång av fackligt medlemskap 
och av organisationsgraden, vilket kan leda till problem vad gäller fackförbundens styrka, 
representativitet och ekonomi. Det har också medgivits i motioner på EPSU:s två senaste 
kongresser. 

EPSU har under årens lopp kunnat erbjuda utbildningar med stöd av europeiska fackliga 
institutet Eu¬ropean Trade Union Institute (ETUI). Medlemsförbund har där haft 
möjlighet att diskutera och lära sig om olika rekryteringsstrategier och –taktiker. 2015 
lyckades dock EPSU för första gången ge direkt stöd och erbjuda medlemsförbunden 
utbildningar. Eddy Stam, en erfaren ombudsman och handledare lånades ut till EPSU på 
ett år, tack vare hjälp från hans förbund, FNV i Nederländerna.  

Det innebar att EPSU kunde göra mer än enstaka utbildningar och seminarier på en dag, 
och arbeta på ett mer strategiskt sätt, närmare medlemsförbund under en längre period. 

Eddy medverkade under sitt år hos EPSU i över 40 möten med närmare 1 000 deltagare, höll 
grundkurser såväl som korta presentationer om rekryterings- och organiseringstekniker 

Bygga facklig styrka  
Rekrytera och organisera 
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och strategier. Han arbetade också nationellt nära ett antal medlemsförbund och hjälpte 
dem att utarbeta sina strategier och att planera specifika kampanjer. I slutet av projektets 
12 månader hade sex fackliga organisationer, i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Serbien 
vidtagit en rad åtgärder och genomdrivit nya rekryterings- och organiseringsinitiativ, bl.a: 

· Analysera medlemskapstrender och utveckling av sysselsättningen i respektive 
branscher  

· Identifiera viktiga målgrupper för rekrytering och kampanjer  
· Kartlägga arbetsplatser för att identifiera medlemmar, potentiella medlemmar och 

supporters 
· Öva och genomföra direkt rekrytering  
· Förbättra effektiva informationsflöden till medIemmar och fackligt aktiva  
· Öka fackets synbarhet på arbetsplatser, samt  
· Ändra fackliga strukturer och förfaranden. 

I Ungern är det särskilt utmanande att försöka rekrytera, med en facklig organisationsgrad 
på endast 10 %. Kollegor från tre medlemsförbund i landet vittnar om hur de råden, 
utbildningar och stöd de fått påverkat dem. 

Viktória Szűcs, ordförande för barnomsorgsarbetarefacket BDDSz, säger att 
organisationen nu uppmuntrar fackligt aktiva att kartlägga arbetsplatser, att identifiera 
den aktuella medlemskåren och potentiella medlemmar. Viktória säger att det var viktigt 

Zsuzsanna Farkas från HVDSz förklarar sitt för-
bunds planer på att rekrytera medlemmar  
Foto: R. Bellera, ETUI 

för henne att “rekrytering handlar i första hand 
om att lyssna på arbetstagare och berätta för 
dem vad facket kan göra. Vi måste ta reda på 
vad de har för bekymmer och sedan gå vidare 
till vad som kan göras åt det. Det handlar om att 
skapa relationer”.  

Orsolya Dobrovits, internationell sekreterare på 
kulturarbetarefackföreningen KKDSz, sade att för 
henne var det viktigaste hon lärt sig under kursen 
att säkerställa att “t.o.m. på det lokala planet 
ska man arbeta stegvis enligt planen, och känna 
att man uppnår något. Att systematiskt nå små 
mål hjälper en att bygga upp självförtroendet”. 
KKDSz har lyckats stabilisera sitt medlemskap 
efter många års tillbakagångar.  

Zsuzsanna Farkas på kommunalarbetareförbundet 
HVDSz 2000 utarbetade en rekryteringskampanj, 
med hjälp av steg för steg metoden som kursen 
förespråkar. Hon sade: “Personlig kontakt är 
det väsentliga. Det är viktigt att berätta om 
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våra framgångar och se till att vi bara lovar det vi kan hålla. Vi talar öppet och ärligt 
med potentiella medlemmar. Genom att arbeta så här lyckades vi rekrytera 138 nya 
medlemmar under första delen av en lokal kampanj, och sedan ytterligare 94 under en 
uppföljning”. 

Sedan dess har de tre förbunden samarbetat och utarbetat mer ambitiösa 
rekryteringsstrategier och planerat vilka utbildningar som behövs. Tre andra fackföreningar, 
alla inom vården  – OSZSP i Tjeckien, Sanitas i Rumänien och GSZSZ i Serbien – har också 
omvandlat en hel del nya kunskaper i praktiken. EPSU fortsätter att samarbeta med 
dessa organisationer och hjälper dem när det är möjligt, så att de kan bygga vidare på 
de aktuella framgångarna. 

 EPSU kommer, för att fortsätta erbjuda den utbildning och hjälp som gavs under 
12-månadersprojektet, att ha ett nära samarbete med Greg Thomson, f.d. ansvarig 
för strategisk organisering på UNISON i Storbritannien, och Adam Rogolevski på 
centralorganisationen  OPZZ I Polen, som har haft erfarenhet av att organisera i 
Storbritannien, Tyskland och Schweiz. 

EPSU tackar också för medel från FNV Mondiaal, som bidragit till kostnaderna för 
uppföljningsmöten i Prag, Belgrad och Budapest och för att ha bidragit med Geral¬dine 
O’Brien, biträdande generalsekreterare på vårt irländska medlemsförbund IMPACT 
(numera Fórsa). 

Det är en långsiktig utmaning som offentliganställdas förbund står inför, och därför har 
EPSU beslutat planera personaländringar för att ta itu med det. Ändringarna kommer att 
äga rum under kommande kongressperiod. Federationen har tre regionala ombudsmän 
i Central-  och Östeuropa, och när de går i pension ska deras ersättare rekryteras med 
utgång från erfarenheter av rekrytering, organisering och kampanjer. Det innebär att 
de kommer att finnas på plats för att hjälpa medlemsorganisationer nationellt med 
utbildningar och rådgivning. 

Främsta prioriteter 

a Hjälp till medlemsförbund med personal som utveckla och 
genomdriva rekryterings- och organiseringsstrategier och kampanjer

a Stöd för utbildningsinitiativ för kursledare och fackligt aktiva, i 
samarbete med större medlemsförbund och ETUI

a Ekonomisk hjälp, när det finns ett brådskande behov hos 
medlemsförbund, att hjälpa till att starta rekryteringsinitiativ 

a Bevakning och utvärdering av medlemsorganisationernas 
strategier och kampanjer, i de fall då de nyligen fått hjälp från EPSU
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Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) för 
samman fackliga organisationer i hela Europa. Våra åtta miljoner medlemmar 
arbetar i kommunala, regionala och statliga myndigheter och i EU:s förvalt-
ning, inom vård och omsorg, och energi, avfall och vatten. 

EPSU arbetar med att påverka arbetsgivares, regeringars och EU institutio-
ners politik och beslut, som påverkar offentliganställda, deras familjer och 
samhällen. Vi mobiliserar för åtgärder och förändringar, och engagerar oss 
för att åstadkomma ett annorlunda, socialt Europa. 

I centrum för vårt arbete står att förbättra arbetstagares rättigheter samt 
löner och villkor genom att stärka kollektivförhandlingar och försvara rätten 
att strejka. 

EPSU är PSI:s, den globala federationen för offentliganställdas förbunds eu-
ropeiska region, och tillhör den Europeiska fackliga samorganisationen. 

EPSU slår sig ned med arbetsgivare i europeisk social dialog inom elektricitet, 
sjukhus och vård, kommunala och regionala och statsförvaltningar, och för-
handlar avtal om bästa praxis, som förbättrar offentliganställdas arbetsliv och 
säkrar tjänster av god kvalitet för medborgare. 

Kvinnor utgör flertalet av våra medlemmar, och jämställdhet är i centrum för 
allt vi gör. EPSU vidtar åtgärder för äkta jämställdhet, från att förhandla med 
arbetsgivare om kvinnors rättigheter på arbetet till att röja skandalen om 
löneklyftan mellan könen. 

EPSU kämpar mot de rikas och de multinationella företagens skattesmitning, 
som undergräver vår offentliga ekonomi. Vi propagerar benhårt för att of-
fentliga tjänster ska uteslutas ur internationella handelsuppgörelser och vi 
försvarar migranters rättigheter både på arbetsplatser och i de tjänster som 
våra medlemmar utför. 

EPSU erbjuder en plattform för våra medlemmar att regelbundet dela med 
sig god praxis beträffande organisering, rekrytering och kampanjer. 

Vi driver kampanjer för välfinansierade offentliga tjänster och våra medlem-
mar vet att de tjänster de utför inte är en kostnad för samhället utan en 
investering i våra samhällen. Det är budskapet vi tar med oss till hjärtat av 
Europa.
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EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas 
förbund. Den är EFS största federation och består av 8 
miljoner offentliganställda från över 260 fackförbund. EPSU 
organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, 
hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt kommunal och 
statlig förvaltning, i samtliga europeiska länder inklusive 
EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s (Internationalen 
för kommunal- och statsanställdas) erkända regionala 
organisation. Mer information om EPSU och vårt arbete finns 
på www.epsu.org

http://www.epsu.org

