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Anständigt arbete 
 

Uttalande om krisen och avtalsförhandlingar  
i offentliga tjänster  

 
Över 150 deltagare från mer än 30 länder träffades i Bryssel den 3 och 4 december 2009 på 
EPSU:s konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2009. Deras viktigaste 
bekymmer rörande den ekonomiska krisen och avtalsförhandlingar återspeglas i följande 
uttalande.  
 
EFS påpekar i sitt svar till Europeiska kommissionens höstprognos hur svår den aktuella 
lågkonjunkturen är, då den europeiska ekonomins tillväxt faller 7 % under sin trend. Tidiga 
tillväxtindikationer bör hanteras ytterst varsamt och det finns allvarliga risker att somliga 
regeringar redan kanske planerar att skära ned återhämtningsprogram innan en fullständig 
återgång till ekonomisk tillväxt tryggats. I takt med den privata sektorns omstruktureringar 
som svar på den ekonomiska krisen bidrar den offentliga sektorn inte endast väsentligt stöd 
till ekonomisk verksamhet, men tillhandahåller även ett brett urval tjänster och stöd till 
miljontals enskilda personer som drabbats av recessionen.  
 
För åtskilliga länder i Europa kommer detta budskap tyvärr för sent, då nationella regeringar 
antagit strategier som inriktas på offentliga utgifter och i synnerhet på offentliganställdas 
löner och villkor, ibland som svar på betingelser för lån från Internationella Valutafonden och 
Europeiska kommissionen. Under senaste året har offentliganställda i ett mindre antal länder 
drabbats av lönestopp och en faktisk sänkning av reallöner, och även av betydande 
nedskärningar av nominella löner såväl som förlust av arbetstillfällen och rekryteringstopp. 
 
Konferensdeltagare bekräftade åter sitt stöd för EPSU:s kongressmotioner om krisen och 
avtalsförhandlingar, uttalandet från EPSU:s styrelse den 11 november och initiativ som 
föreslås av EFS, samt betonade särskilt:  

 
• att kollektivavtal måste behållas och deras täckningsområden utvidgas eller, att i 

enlighet med nationellt förfarande, lagstadgade regler som täcker löner och villkor; 
• att det är viktigt att förhandla nominella och reallöneökningar som väsentligt inslag när 

det gäller att behålla och öka efterfrågan i hela ekonomin och att förkasta förslag från 
bl.a. Europeiska centralbanken att offentliga sektorn föregå med gott exempel för 
privata sektorn genom att hålla lönekrav nere 

• att det är värdefullt att förbättra samordning av avtalspolitik och informationsutbyte, 
och att sända ut ett klart budskap till regeringar och arbetsgivare i offentliga sektorn 
att det inte bara är oantagbart att minska löner, men att detta underminerar eventuella 
försök att samordna ett europeiskt svar för att ta itu med krisen 

• att lågavlönade, av vilka flertalet är kvinnor, får stöd genom att i de länder där de 
förekommer öka lagstadgade minimilöner, och lägsta lönenivåer i kollektivavtal  

• att det är ytterst brådskande att minska omfattningen av otrygg sysselsättning i 
offentliga tjänster; 

• att i linje med Lissabonfördraget försöka förmå regeringar och Europeiska 
kommissionen att främja omfattande samråd med fackliga organisationer genom 
branschvis social dialog, för att trygga att kandidatländer till fullo engageras. Vi 
anmodar arbetsgivarna att och formellt inrätta en branschvis kommitté för socialdialog 
inom statssektorn. 


