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EPSU KONGRESS 2019

Slåss mot 
privatisering 

Inför nästa kongress i juni 2019 ger EPSU ut en serie orien-
teringar, som är inriktade på den kommande kongresspe-
riodens viktigaste arbetsområden. Alla orienteringar ger 
en översikt av EPSU:s aktuella arbete och belyser också ut-
vecklingen vi väntar oss och utmaningarna vi kommer att 
ställas inför under de närmaste åren. 

3. BRIEFING
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Överallt i Europa hotar privatisering både omfattningen och kva-
liteten på våra offentliga tjänster, och våra medlemmars löner 
och villkor. EPSU har förbundit sig att slåss mot privatisering i 
alla dess former, oavsett om det gäller entreprenader, underen-
treprenader, offentlig privat samverkan eller diverse former av 
kommersialisering eller konkurrensutsättning. 

Som den här orienteringen visar har den här kampen varit ett 
centralt inslag i EPSU:s verksamhet under senare år, och kom-
mer att fortsätta som prioritet under nästa kongressperiod. Våra 
medlemmars erfarenheter och forskningen vi ger ut bidrar till 
våra argument att den offentliga sektorn levererar effektiva, re-
sultatrika tjänster av god kvalitet, under demokratisk kontroll, 
som också sätter människan i främsta ledet, före privat vinst. 
Det är det centrala budskapet som vi fortsätter att gå ut med i 
vår kampanj riktad till nationella regeringar och internationella 
institutioner. 

Jan Willem Goudriaan
EPSU:s generalsekreterare 
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Betydande initiativ 

a Erbjuda information och forskning med argument mot att privatise-
ring erbjuder bättre tjänster och att offentlig privat samverkan (OPS) 
kan lösa problem med offentliga finanser 

a Lobba och driva europeiska och globala kampanjer, och argumen-
tera för att tjänster och investeringar ska göras direkt av offentliga 
medel, samt avslöja problemen med privatisering och OPS 

a Stötta medlemsförbundens kampanjer mot privatisering och för ini-
tiativ att ta tillbaka tjänster internt 

EPSU förespråkar att offentliga myndigheter direkt utför offentliga tjänster med anled-
ning av att det ger demokratisk kontroll och ansvarighet. Det är också det bästa sättet 
att utföra tjänster av god kvalitet och skydda offentliganställdas löner och villkor. 

Under de senaste 30 åren har privatiseringstrycket ökat i ett stort urval olika former 
– vare sig det gäller att sälja offentligt ägda företag, lägga ut offentliga tjänster på en-
treprenad eller att använda offentlig privat samverkan (OPS) som alternativ till direkta 
offentliga investeringar. Trenden har även varit att kommersialisera offentliga tjänster 
eller att marknadsanpassa dem.   

Rent allmänt har tendensen också varit att lägga verksamhet ut på entreprenad, vilket 
lett till en fragmentering av tjänsteutbudet och en mångfald arbetsgivare och arbets-
villkor, i det som förr var enhetliga offentliga myndigheter eller bolag.   

INFORMATION OCH FORSKNING spelar en väsentlig roll för kampanjer och lobby-
verksamhet mot privatisering. De visar de negativa konsekvenserna av olika former 
av privatisering, både vad gäller tjänsternas kvalitet och offentliganställdas löner och 
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villkor. EPSU har, med hjälp av forskning som utförts av Public Services International 
Research Unit (PSIRU), gett ut ett antal publikationer, bl.a. 

· Why We Need Public Spending [Varför vi be-
höver offentliga utgifter], som är en ovärderlig 
källa till upplysningar om de offentliga tjäns-
ternas ekonomiska och sociala roll 

· en analys av ett stort antal akademiska studier, 
som visar att det inte finns något bevis för att 
den privata sektorn garanterar mer effektivitet 
än den offentliga sektorn – Public and private 
sector efficiency [Effektivitet i den offentliga 
och den privata sektorn].

· En briefing on PPPs [Orientering om OPS], som 
visar varför OPS inte är en lösning för begrän-
sade offentliga utgifter, och problemen de 
vållar när det gäller att finansiera och utföra 
offentliga tjänster. 

Rapporten om OPS och effektivitetsstudien lyftes 
fram i EPSU:s reaktion till EU-kommissionens inves-
teringsplan, vars första versioner förutsåg en stor 
roll för den privata sektorn, men sade föga om be-
tydelsen av direkta offentliga investeringar. Riskerna 
med OPS avslöjades också när det brittiska outsour-
cingföretaget Carillion kollapsade i slutet av 2017 
och en starkt ogillande rapport från Europeiska uni-
onens revisionsrätt i början av 2018. 

Viktiga dagar i EPSU:s kampanj mot privatisering 
och marknadsanpassning har varit aktionsdagarna 
för världshälsodagen den 7 april  2016 och 2017, 
som betonade sjukvårdens kommersialisering. För-
utom en tilldragelse i Bryssel organiserade fackligt 
aktiva många evenemang runt hela Europa. EPSU 
fortsätter att uttrycka sitt stöd för medlemsförbun-
dens kampanjer att förhindra privatisering, med ak-
tioner nyligen i energi och vatten branschen i Grekland, till exempel. 

På det globala planet stöttade EPSU PSI:s kampanj, som uppmanade Världsbanken att 
sluta ge sitt stöd åt privatisering av vatten, inklusive offentlig privat samverkan. EPSU 
deltog också i en grupp organisationer för global vattenrättvisa, som tillsammans skrev 
under ett brev till Förenta nationerna, i vilket de uttrycker djup oro över den kraftiga 
tonvikten på privat finansiering i verkställandet av FN:s hållbara utvecklingsmål beträf-
fande vatten och sanitet. 
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https://www.epsu.org/article/why-we-need-public-spending
https://www.epsu.org/article/report-challenges-assumptions-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/report-challenges-assumptions-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/epsu-briefing-public-private-partnerships-ppps-11-facts-about-public-private-partnerships
http://www.epsu.org/a/11010
https://www.epsu.org/article/uk-company-collapse-and-damning-official-report-expose-true-cost-privatisation
https://www.epsu.org/article/eu-auditors-issue-damning-report-public-private-partnerships
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-commercialisation-marketisation-and-privatisation-health-care-7
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-privatisation-marketisation-and-commercialisation-health
https://www.epsu.org/article/solidarity-message-genop-and-striking-workers-ppc-greece
https://www.epsu.org/article/fight-public-water-goes-greece
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-psi-campaign-world-bank-stop-investing-water-privatization
http://www.epsu.org/article/global-water-justice-movement-denounces-world-bank%E2%80%99s-strategy-promote-privatization-water
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I februari 2017 gick EPSU samman med Public Services International (PSI) och utveck-
lings- och skuldkampanjgruppen Eurodad och undertecknade ett öppet brev till Världs-
banken, som uppmanades att ta itu med den felaktiga redovisningen av OPS. I juni 
samma år utmanade vi EU-kommissionens positiva inställning till OPS i det nya europe-
iska samförståndet om utveckling. I 2017 gick EPSU med i en ny global kampanj som 
uppmanade regeringar och internationella finansinstitutioner att sluta prioritera OPS 
över traditionella finansieringsmetoder. EPSU har också utmanat EU-kommissionen 
pga. att OPS befordrats i dess internationella utvecklingspolitik. 

TA TILLBAKA OFFENTLIGA TJÄNSTER Samtidigt som EPSU driver kampanjer mot 
privatisering är vi också engagerade i att framföra positiva argument för offentliga 
tjänster, och om vikten av att ta tillbaka dessa tjänster internt. En stor rapport gavs ut i 
juni 2017 med uppgifter rörande över 800 exempel på återkommunalisering och åter-
förstatligande, då städer och regeringar över hela världen erkänner att internt utföran-
de skapar tjänster av bättre kvalitet. Utredningen gjordes och gavs ut av Transnational 
Institute (TNI) med hjälp av EPSU, PSI och flera andra organisationer. EPSU stöder PSI:s 
planer att följa upp utredningen, i samarbete med TNI och PSIRU, med ytterligare en 
kartläggning och en verktygslåda om hur fackliga organisationer kan hantera utma-
ningen av att ta tillbaka tjänster internt.

MER INFORMATION
EPSU:s webbsida har avsnitt som regelbundet uppdateras om privatisering, OPS och 
återkommunalisering samt också översikterna i årsberättelsen.

Främsta prioriteter 

a Uppdatera och tillföra material till utredningar mot privatisering och 
OPS i alla deras olika skepnader och de motargument, som görs gäl-
lande av nationella regeringar och internationella institutioner   

a Samarbeta med PSI och andra organisationer, som arbetar med kam-
panjer mot privatisering och för att ta tillbaka tjänster i offentlig 
förvaltning och kontroll 

a Stötta medlemsförbundens kampanjer att försvara offentliga tjäns-
ter mot privatisering och för att ta tillbaka tjänster internt 

http://www.epsu.org/article/world-bank-called-fix-accounting-problems-make-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/epsu-signs-new-campaign-stop-rush-expensive-and-high-risk-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/commission-wrong-promote-private-sector-eu-aid-policy-epsu-op-ed
http://www.epsu.org/article/remunicipalisation-becomes-unstoppable-trend
https://www.epsu.org/search/policies/privatisation-ppps?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/policies/ppps?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/policies/remunicipalisation?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/reports-activities
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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

