EPSU:S KONGRESS 2019
7. BRIEFING

Klimatförändring

Inför nästa kongress i juni 2019 tar EPSU fram en rad orienteringar, som fokuserar på några av de viktigaste arbetsområdena under nästa kongressperiod. Innehållet ger en
översikt av EPSU:s verksamhet på senare tid och kommer
att belysa utvecklingar och utmaningar som vi ställs inför
under de närmaste åren.
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Klimatförändring, som är det största enskilda hotet mot nuvarande och
kommande generationer innebär en grundläggande utmaning för offentliga tjänster och offentliganställda. Under senare år har vi upplevt extremt
väder, t.ex. översvämningar och skogsbränder, som lett till dödsfall och omfattande skadegörelse och förödelse av byggnader och infrastruktur. Våra
medlemmar i många tjänster har medverkat i de omedelbara och långsiktiga
insatserna, i nöd- och räddningstjänster, energi och vatten, kommunala och
regionala förvaltningar.
Det krävs brådskande åtgärder för att ta itu med klimatförändring, vilket
krävts av hundratusentals ungdomar i gatudemonstrationer över hela Europa. EPSU har arbetat kraftigt för att påverka global och europeisk politik att
fasa ut fossila bränslen från vår ekonomi, och har framhållit att klimatförändring drivs av jakten efter maximala vinster och tillväxt till varje pris. Samtidigt
har vi prioriterat att säkerställa att ett mer hållbart samhälle uppnås genom
en rättvis omställning, så att ingen lämnas kvar. Vi måste minska koldioxidutsläppen, investera i förnybar energi, hjälpa u-länder och satsa på de mest
utsatta arbetstagarnas utbildningsbehov.
EPSU kommer att fortsätta att verka aktivt för att säkerställa att länderna i
Europa, särskilt större energianvändare och –exportörer som Ryssland och
Europeiska unionen, är de mest effektiva vad gäller att lindra och anpassa
sig till klimatförändringens krav.
Jan Willem Goudriaan
EPSU:s generalsekreterare
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Klimatförändring
Huvudsakliga initiativ
a Medverkat i fackliga påtryckningar på klimatkonferensen i Paris 2015 och
följande COP konferenser för att säkerställa att en rättvis omställning
inkluderas.
a Arbetat med EFS, andra fackliga organisationer och civilsamhället för att
påverka Europeiska unionens energi- och kretsloppsekonomiska politik för
att säkerställa ambitiösa klimatåtgärder och en kraftig social dimension.
a Förhandlat för att påverka elektricitetsarbetsgivarna att genomföra en
rättvis omställning, som omfattar utbildning och skapar sysselsättning av
god kvalitet.

EPSU arbetade med sin systerorganisation Public Services International, med EFS och Internationella fackliga samorganisationen inför Förenta nationernas klimatförändringskonferens i Paris i december 2015, och mobiliserade särskilt för mötet med en aktionsvecka i juni 2015. PSI:s
och EPSU:s fackliga delegationer var mycket aktiva i Paris inför de formella förhandlingarna.
Fackets och civilsamhällets kampanjer var väsentliga för att säkerställa att det slutliga avtalets
ingress innefattade en hänvisning till “en rättvis omställning för arbetstagare och att skapa
anständigt arbete och arbetstillfällen av god kvalitet”.
Det här är ett långsiktigt arbete för fackliga organisationer, och EPSU var närvarande som del av Internationella fackliga samorganisationens delegation
på konferensen i december 2018 COP 24 i Katowice i Polen. Delegationen lyckades redan den första
dagen fira antagandet av ett uttalande om en rättvis omställning av en stor grupp regeringar.
Dessa stora frågor har också tagits upp av EPSU:s
nätverk för brandmän, som gav ut ett uttalande
2015 kopplat till COP 21, och lyfte fram frågor om
anpassning och att minska risken för katastrofer.
EPSU lyckades också förhandla ett gemensamt uttalande om COP 21 med Eurelectric, elektricitetsarbetsgivarna, som betonar att arbetsmarknadens
parter måste samarbeta för att åtgärda klimatförändring, och i synnerhet de sociala och ekonomiska
konsekvenserna.
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Samverkan med Eurelectric i den europeiska
branschvisa sociala dialogen har fortsatt vad beträffar ett antal andra politiska ärenden beträffande klimatförändring. I november 2017 kom arbetsmarknadsparterna överens om ett gemensamt uttalande
om en rättvis och ren energiomställning. Uttalandet
understryker vikten av att fokusera på att skapa sysselsättning av god kvalitet, omskolning och kompetensutveckling, parternas och lokalsamhällens
medverkan och speciella ekonomiska medel för att
säkra en rättvis, ren omställning inom elbranschen.
Sedan dess har en gemensam påverkanssatsning
utvecklats.
I december 2018 mötte EPSU, industriAll och arbetsgivarna EU-kommissionens viceordförande
Maroš Šefčovič för att diskutera långsiktiga frågor
gällande klimatförändring.
EPSU har verkat aktivt vad gäller EU:s energipolitik,
belyst dess konsekvenser för utfasning av fossila bränslen och klimatförändring, t.ex. vad gäller
förslag om utformning av den inre energimarknaden 2016. EPSU bidrog 2018 till EU-kommissionens offentliga samråd om den långsiktiga koldioxidsnåla strategin 2050, och arbetade med
EU-kommissionens paket om ren energi, med fokus på vikten av att säkra det viktiga målet om
nollutsläpp senast 2050 samtidigt som vi måste säkerställa klimatförändringspolitikens sociala
dimension.
Som en del av denna satsning på en rättvis omställning för arbetstagare har EPSU kraftigt
yrkat på ambitiösa åtgärder för att avskaffa energifattigdom, som numera påverkar miljontals européer. EPSU gav 2017, tillsammans med European Anti-Poverty Network, ut ett policy
underlag, som krävde rätt till energi för alla européer. EPSU gick därefter samman med andra
sociala och gröna grupper och lanserade koalitionen Right to Energy, vars syfte främst är att
säkra ett förbud att stänga av energi för att skydda låginkomsthushåll, att reparera bostäder för
att minska utsläpp och energiräkningar, och ge folket kontroll över energi.
2017 beställde EPSU en rapport från Europeiska fackliga institutet om Public services and adaptation to climate change [Offentliga tjänster och anpassning till klimatförändring], som en förberedelse för EU-kommissionens granskning av sin anpassningsstrategi. Rapporten underströk
att det krävs brådskande nationella åtgärder för att utveckla anpassningsstrategier och -planer
med ett tydligt erkännande av ökade offentliga investeringar inom kommunala och regionala
förvaltningar, hälsovård, larmtjänster och andra västenliga offentliga tjänster.
Kretsloppsekonomin, särskilt minskning och återvinning av avfall, har viktiga konsekvenser för
klimatförändring, och för EPSU:s medlemmar inom avfallsbranschen. 2016 tog EPSU fram ett
underlag om EU-kommissionens kretsloppsekonomiska paket, och i början av 2018 gav vi ut en
rapport av utredningsinstitutet PSIRU, Waste management in Europe – good jobs in the circular
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economy [Avfallshantering i Europa - bra jobb i kretsloppsekonomin], som lyfte fram att det
krävs åtgärder beträffande sysselsättning, utbildning, arbetsmiljönormer och arbetsvillkor.
EPSU har samverkat med många andra progressiva organisationer för att offentliggöra att det
krävs brådskande politiska förändringar i Europa, med fokus på hållbarhet 2016 och om Europeiska unionens budget och ett alternativt scenario för EU:s framtid 2017. EPSU gick också
med i en annan bred koalition 2017 som uppmanade Europeiska centralbanken att sluta finansiera förorenande företag. I många år har EPSU medverkat i utrednings- och kampanjorganet
Trade Unions for Energy Democracy, som verkar aktivt i klimatförändringsfrågor. Vi har ett
viktigt samarbete med EFS med att arbeta för offentliga investeringar i offentligt ägda energiföretag och en rättvis omställning för att lindra de negativa konsekvenserna av utfasning av
fossila bränslen för arbetstagare och lokalsamhällen.
EPSU har kämpat för återkommunalisering och offentligt ägande av allmännyttiga verk, som
det mest effektiva sättet att uppnå en nollutsläppsekonomi och att säkerställa att åtgärder vidtas för att lindra klimatförändring. Liberalisering av vatten-, avfalls- och energibranscherna har
endast haft negativa konsekvenser för kampen mot klimatförändring. EPSU står för en annan
modell, baserad på de offentliga tjänsternas principer om allmängiltighet, tillträde, likabehandling, solidaritet, rimliga priser och samarbete.

Viktigaste prioriteter
a Fortsätta lobbyarbete gentemot EU-kommissionen om energi och kretsloppsekonomin och politik om att anpassa sig till och lindra klimatförändringar.
a Stötta europeiska och internationella fackliga åtgärder och kampanjer för
att säkerställa att Parisavtalet genomdrivs, genom att argumentera för offentliga alternativ.
a Fortsätta att samverka med andra fackliga organisationer och energiarbetsgivare för att säkerställa en rättvis omställning till en ekonomi utan
fossila bränslen.

6

EPSU:S KONGRESS 2019: ORIENTERING – KLIMATFÖRÄNDRING

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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