EPSU KONGRESS 2019

2. BRIEFING

Solidaritet
EPSU tar inför nästa kongress i juni 2019 fram en rad
orienteringar, som fokuserar på några av de viktigaste arbetsområdena. Texterna ger en översikt av EPSU:s
verksamhet på senare tid och kommer att belysa framsteg och utmaningar som vi ställs inför under de närmaste åren.
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Solidaritet är ett centralt inslag i vårt gemensamma europeiska fackliga arbete. Det finns gemensamma drag i många av de åtgärder som
vidtas av offentliganställdas förbund, när vi kämpar för bättre lön och
arbetsvillkor, eller när vi försvarar fackliga rättigheter eller protesterar
mot privatisering och angrepp på offentliga tjänster.
Alla uttryck för solidaritet välkomnas av fackliga organisationer, som
då ser att de inte är ensamma och att deras åtgärder är en del av
en gemensam kamp. Det kan vara en rejäl uppmuntran när EPSU,
dess medlemsförbund och andra fackliga organisationer skickar både
meddelande om stöd och även protester till företag, arbetsgivare och
regeringar.
Den här orienteringen ger exempel på vår solidariska verksamhet under de senaste åren. Vi har haft en del framgångar och effektiv samordning. Det finns möjligheter att göra mycket mer. Om vi kan öka
antalet medlemsförbund som ställer upp med solidaritetsåtgärder
kan vi hjälpa att stärka vår rörelse under den kommande kongressperioden.

Jan Willem Goudriaan
EPSU:s generalsekreterare
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Solidaritet
Senaste händelser
a Stor samordning av solidaritet under konflikten i offentliga sektorn
in Danmark
a Ingripanden för medlemsförbund nationellt, lokalt och i företag i ett
stort antal länder
a Fortsatt stöd och särskilda åtgärder för medlemsförbund under tryck,
som i Turkiet
Solidaritet är ett grundläggande inslag i fackföreningsrörelsen och i centrum för internationella fackliga organisationers arbete, som EPSU och dess systerorganisation på det
globala planet, Public Services International (PSI). Solidaritet kan visas i många former,
från ett enkelt meddelande till fackföreningar i en lokal konflikt, till solidaritet som samordnas av EPSU för att få medlemsförbund och andra fackliga organisationer att stödja
medlemmar i stora konflikter.
Förutom att EPSU skickar många meddelanden till sina egna medlemmar och andra offentliganställdas förbund tar vi ofta upp ärenden genom
protestskrivelser till företag, arbetsgivare, regeringar och
internationella institutioner.
Ett enkelt solidariskt budskap kan inverka positivt på arbetstagare som vidtar åtgärder, eftersom de då vet att
de har stöd av den breda fackföreningsrörelsen. Det kan
vara särskilt viktigt i länder där det är svårt för facket att
mobilisera. Protestskrivelser kan hjälpa att sätta strålkastarljus på arbetsgivare och regeringar, så att en lokal eller
nationell konflikt plötsligt får en internationell profil.
2018 har redan visat många exempel på solidaritet från
EPSU i ett brett urval frågor, från lokala konflikter om
flexibel ledighet i Irland till en stor utmaning med den
centrala modellen för kollektivförhandlingar i Danmark
(se nedan) och allt däremellan vad gäller löner (Rumänien), pensionsålder (Kroatien), offentliga investeringar
(Ukraina), fackliga rättigheter (Slovenien), arbetstid (europaparlamentet), extraförmåner (Ungern) och avskedanden (Grekland).
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Under första halvåret i år förekom också konflikter i den offentliga sektorn i Slovenien,
Grekland och Frankrike, där en EPSU-delegation deltog i en nationell demonstration i Paris. Viktiga mobiliseringar ägde också rum i omsorgsbranschen, där det ofta är svårt att
bygga upp fackliga organisationer. EPSU skickade meddelanden om stöd till de förenade
fackförbunden som vidtog konfliktåtgärder i äldreomsorgen i Frankrike och solidariska
hälsningar till tre förbund, som samordnade sina strejker i privata hemtjänstföretag i
Baskien i Spanien.
Samordning av solidaritet – Danmark
En av de största mobiliseringarna under senare år kom tidigt under 2018 då alla EPSU:s
medlemsförbund i Danmark deltog i en konflikt i hela den offentliga sektorn.
Då arbetsgivarna inte lyckades komma med ett acceptabelt bud under de normala förhandlingarna om ett avtal på tre år varslade den fackliga sidan om en målinriktad konflikt. Arbetsgivarnas svar var att hota med en massiv lockout i hela den offentliga sektorn. Facket tog det som ett knep att få regeringen direkt inblandad i konflikten, och
därmed undergräva den danska modellen med avtalsförhandlingar.
Samtidigt som danska offentliganställdas förbund mobiliserade, och förde samman över
100 00 förtroendevalda till ett massmöte, samordnade EPSU solidaritet bland sina medlemsförbund. Många svarade snabbt med ett kort skriftligt meddelande eller en video.
De danska förbunden sa att det gav deras lokala förtroendevalda mycket uppmuntran
att läsa och se alla dessa budskap från överallt i Europa och även längre bortifrån. Konflikten löstes slutligen utan strejk eller lockout. Facken lyckades få en löneökning på 8,1
% över tre år.
Fackliga rättigheter
Attacker på fackliga rättigheter, i synnerhet på strejkrätten, är ett stort bekymmer för EPSU. Under senare år har
EPSU visat sitt stöd för förbund som kämpar mot fackföreningslagen i Storbritannien, fackliga åtgärder i Italien
för att protestera mot att skogsarbetare överfördes till
Carabinieri, och därmed faktiskt förvägrade dessa arbetstagare rätten att strejka, och kampanjen mot ändringar
av arbetslagstiftningen i Litauen. EPSU har även stött sin
systerfederation, ETF, i sin kampanj mot strejkrättshotet i
flygtrafiken i Europa.
Ingripanden hos regeringar, arbetsgivare och företag
EPSU har för medlemsförbund tagit upp frågor genom att
ta direkt kontakt med nationella regeringar, departement,
arbetsgivare och företag i den offentliga sektorn, som till
exempel 2017 då EPSU ingrep för medlemsförbund i Serbien, Rumänien och Georgien, samt även på företagsnivå
i Ungern.
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Det har förekommit flera exempel på solidaritet med Ukraina under senare år i samband
med konflikterna i landets östra delar, en appell om stöd till fackföreningsrörelsen där
efter våld i Kiev, brev till regeringen om de föreslagna vårdreformerna och både till
regeringen och EU:s institutioner om verkställandet av landets associeringsavtal med
Europeiska unionen.
Långsiktig solidaritet - Turkiet
Fackföreningar har sedan länge upplevt ett hårt tryck i Turkiet, men läget har förvärrats
en hel del sedan den misslyckade kuppen 2016 och regeringens påföljande krafttag.
Tiotusentals offentliganställda har summariskt avskedats utan att regeringen följt det
rätta förfarandet.
EPSU har nära följt utvecklingen, varit närvarande på samorganisationen för offentliganställdas förbund KESK kongress i juli 2017, stöttat protester mot regeringens ytterligare
nyckfulla åtgärder och medverkat i en delegation som träffade fackliga organisationer,
politiska partier och ämbetsmän i maj. EPSU och dess medlemsförbund har också bidragit till solidaritetsfonden som inrättats av EFS och IFS. Solidaritet visades också för
fackföreningar som strejkade för att försvara sina medlemmars lön och villkor trots förtrycket.
Bortom Europa
EPSU ger också stöd åt offentliganställdas förbund utanför Europa, och stöttar initiativ
som tagits av PSI vad gäller t.ex. Korea, Palestina, Nigeria och Liberia. En EPSU-delegation besökte Liberias ambassad i Bryssel.
Mer information
EPSU:s solidariska verksamhet uppdateras regelbundet i avsnittet om solidaritet på EPSU:s webbsida, som visas som prioriterat område på hemsidan.
Främsta prioriteter
a Stärka och förbättra samordning av solidaritet – exemplet Danmark
visar att det kan åstadkommas. Det finns potentiellt mycket mer som
kan göras genom att öka medlemsförbundens delaktighet i solidaritetsaktioner
a Upprätthålla stöd för medlemsförbund under oavbrutet angrepp –
särskilt i Turkiet
a Säkerställa bättre uppföljning för att visa resultaten av medlemsförbundens åtgärder och av stödet de får
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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 förvaltning, inom vård och omsorg, och energi, avfall och vatten.
EPSU arbetar med att påverka arbetsgivares, regeringars och EU institutioners 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 europeiska 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 förhandlar 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 offentliga 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 medlemmar 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
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