EPSU:S KONGRESS 2019
8. ORIENTERING

Migration
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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Ca 1 miljon migranter och flyktingar flyttade 2015 till och runtom Europa, på
grund av konflikter, krig, ojämlikheter och klimatförändring. Antalet är stort
jämfört med vad vi är vana vid i EU, men är endast en skugga av de miljontals
flyktingar som finns i Mellanöstern eller Afrika. Det har dock inneburit stora
utmaningar för offentliga institutioner och deras medarbetare. Tyvärr har
svaret i Europa och enskilda länder till asylsökande ofta grymt svikit det som
borde förväntas av en av världens rikaste regioner.
EPSU har envist argumenterat att uppläggningen borde ändras, har kritiserat
EU:s politik, som fortsätter att inriktas på att befästa gränser, avvisa flyktingar och lägga ut asylplikter på tredje länder.
EPSU har också begärt ett slut på privatisering, och ökade offentliga investeringar i offentliga tjänster, som är väsentliga för att säkerställa att migranter
och asylsökande integreras i samhället på ett tryggt och säkert sätt.
Migrantarbetstagares bidrag till utbudet av offentliga tjänster är oumbärligt
i många av Europas länder, och detta bidrag måste uppskattas.

Jan Willem Goudriaan
EPSU:s generalsekreterare
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Migration
De viktigaste initiativen
DD Arbeta med EFS och PSI för att utmana Europeiska unionens och nationella
regeringars politik
DD Belysa läget för arbetstagare som står för tjänster till migranter och flyktingar,
och stödja ett nytt nätverk för att stärka förbindelser dem emellan
DD Utföra forskning för att blottlägga underfinansiering av migrant- och
flyktingtjänster och de negativa konsekvenserna av privatisering

EPSU har konsekvent kritiserat Europeiska unionens migrations- och flyktingpolitik. Kritiken skärptes 2015, när hundratusentals människor riskerade sina liv för att nå Europa. I april samma år enades EPSU:s styrelse om ett uttalande som ställde ett antal viktiga krav, bl.a.
•
•
•
•

att omedelbart återinsätta sök- och räddningsinsatser, som finansieras av EU
tillräckligt många, välutbildade offentliganställda i mottagnings- och asylbehandlingscentraler
öka insatser för att säkerställa lämpliga levnadsvillkor för asylsökande och flyktingar
att efterleva FN:s Genèvekonvention, som skapar säkra, tillåtna vägar för personer som flyr från
krig och förföljelse, och öka antalet erkännanden av flyktingstatus, samt
• att omedelbart upphäva Dublinkonventionen, enligt vilken ankomstlandet i EU har ansvar för att
behandla asylansökningar, som lägger en oproportionerlig börda på gränsländer.
Senare samma år gav EPSU och systerorganisationen Public Services International (PSI) ut två
uttalanden före och efter justitie- och inrikesrådets extraordinära möte den 14 september. Inläggen
begärde en rättvis fördelning av vidarebosättning av flyktingar i hela Europeiska unionen, med stöd
av offentliga tjänster med tillräcklig personal.
Under 2016 samarbetade de två organisationerna flera gånger och gick samman med många andra
fackliga och flyktinggrupper om att fördöma flyktingsutbytesuppgörelsen mellan EU och Turkiet, och
stödde en demonstration i Bryssel som krävde ett slut på uppgörelsen. Det året använde EPSU och PSI
också världsflyktingdagen för att uppmana europeiska ledare att leva upp till sitt internationella ansvar.
EPSU fortsätter att rikta skarp kritik mot EU:s asyl- och migrationspolitik, som fortfarande fokuserar på att stärka gränser, tränga tillbaka flyktingar, och lägga ut asyl på tredje länder i Afrika och
Mellanöstern. Uppgifter 2018 från Europeiska rådets möte i juli och EU-kommissionens ordförande
Junckers tal om tillståndet i union i september belyste att EU underlåtit att vidta åtgärder om ärendet
baserade på mänskliga rättigheter.
EPSU har också tagit en rad initiativ som belyser fackliga organisationers och arbetstagares roll
i tjänster som välkomnar, stöder och försvarar migranter och flyktingar. 2016 arrangerade EPSU
tillsammans med PSI ett gemensamt möte med hjälp av medel från svenska medlemsförbund och
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Europeiska fackliga institutet, för att åskådliggöra offentliganställdas förbunds roll ur emigrationsoch immigrationsländers synvinkel i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.
Spanska och italienska medlemsförbund fick 2018 hjälp av EPSU med initiativ inriktade på arbetstagare, som verkar med att välkomna och utföra tjänster för migranter och asylsökanden. Två stora
möten i Melilla (den spanska enklaven i Marocko) och Palermo på Sicilien förde samman hundratals
medarbetare i migrationstjänster, sök- och räddningstjänster, vård, mottaggningscentraler för vuxna
och ensamkommande barn, och asylhandläggning.
Efter dessa möten beslutade EPSU att starta ett nätverk för anställda som arbetar med att ta emot
migranter och flyktingar. Nätverkets syfte är att stärka band i Europa, stötta arbetstagare som uträttar välkomnande offentliga tjänster, som respekterar migranters och asylsökandes värdighet och
rättigheter, och erbjuder en plattform för att diskutera utvecklingen av migrationspolitik i Europa och
nationellt. Den 18 mars 2019 arrangerade EPSU tillsammans med de socialdemokratiska, gröna och
grön-vänster (GUE) politiska grupperna ett möte i europaparlamentet. Flera europaparlamentsledamöter välkomnade nätverket Eucare och delade många av EPSU:s politiska krav.
Den branschvisa sociala dialogen har gett tillfällen att arbeta med arbetsgivare, särskilt inom kommunala och regionala förvaltningar. 2014 tecknade EPSU och arbetsgivarorganisationen CEMR
gemensamma riktlinjer om migration och att ta kraftigare tag mot diskriminering i kommunala och
regionala förvaltningar. Syftet med dem är att främja strategier och sysselsättning på arbetsplatser
för invandrare och att bekämpa rasism, diskriminering och främlingsfientlighet emot dem.
Att integrera invandrare i samhället var också en viktig fråga för sektorn. I början av 2016 höll EPSU
och CEMR ett gemensamt seminarium i Berlin för att diskutera migranter och inverkan på jobb och
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arbetsvillkor; en rapport gavs ut i februari. Senare under året, inför internationella migrantdagen, gav
de ut gemensamma riktlinjer om att integrera invandrare i samhället.
EPSU har krävt en ökning av offentliga investeringar i offentliga tjänster för asylsökanden, och ställt
krav mot privatisering. Anmodan om mer investeringar återspeglades i en rapport som det grekiska
medlemsförbundet ADEDY gav ut 2017 med hjälp av PSI. Rapporten avslöjade det desperata läget
på ön Lesbos och de lokala offentliga tjänsternas bristande resurser. Ungefär samtidigt gav EPSU
och PSI ut en rapport om privatisering och outsourcing av migrations- och asyltjänster. Rapporten
beställdes gemensamt från Public Services International Research Unit och gav skarpt kritisk information om migranters interneringsvillkor.
Internationella migrantdagen, den 18 december, har varit ett viktigt datum för kampanjer. 2015 utnyttjade EPSU och PSI den till att uppmärksamma flyktingars situation och uppmana regeringar att
ratificera och genomdriva Förenta nationernas konvention om att skydda migrantarbetares rättigheter. Följande år arbetade EPSU med EFS och plattformen PICUM för odokumenterade migranter
med att visa vad fackliga organisationer kan göra för att organisera och försvara odokumenterade
invandrare, och EPSU stödde ett gemensamt uttalande av EFS och PICUM.
Verksamheten om migration och flyktingar har inte bara inriktats på flöden från Nordafrika och
Mellanöstern. 2015 höll EPSU och PSI ett möte i Armenien, i samarbete med ILO:s kontor för arbetstagaraktiviteter i Moskva, för att diskutera migration av vårdpersonal i Östeuropa och hur det
påverkar vården och antal personal.
EPSU har också arbetat med speciella frågor rörande migrant- och flyktingkvinnor och barn.
Jämställdhets- och kvinnokommittén antog 2016 ett uttalande om integrering av flyktingkvinnor på
arbetsmarknaden. Följande år gick EPSU och PSI samman med 47 andra organisationer och undertecknade ett uttalande som uppmanade regeringar i EU att omedelbart vidta åtgärder för att sluta
internera barnmigranter och säkerställa att alternativ till internering är tillgängliga och åtkomliga.

Främsta prioriteter
DD Fortsätta att ställa EU:s institutioner och nationella regeringar till svars
för deras migrations- och flyktingpolitik och begära metoder baserade på
mänskliga rättigheter och solidaritet
DD Kampanja för att stoppa privatisering och öka offentliga investeringar i
tjänster för migranter och asylsökande
DD Stärka nätverket EU Care för arbetstagare som står för tjänster till flyktingar
och migranter i EPSU:s medlemsförbund, och vidareutveckla tanken om en
offentlig välkomsttjänst.
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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

8

