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Inledning 

I det här handlingsprogrammet lyfts EPSU:s viktigaste prioriteringar för nästa kongressperiod 
fram. Det grundar sig på tre huvudteman: 
 

A. Framtidens offentliga tjänster 

B. Framtidens arbete i offentliga tjänster  

C. Framtidens fackliga organisationer för offentliganställda 
 
Dessa tre inslag utgör grunden för EPSU:s bidrag till att bygga upp ett Europa, i vilket 
människor och miljö är fria från exploatering, och välfärd för alla står främst. Vår syn på 
arbete och samhälle formas av våra gemensamma värderingar, som belyser vikten av att 
värna och främja demokrati, fred, medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, och att bevara allas rätt att ha tillgång till offentliga tjänster av god kvalitet, för att 
garantera grundläggande rättigheter och välbefinnande. 
 
EPSU:s största utmaning är att försvara, främja och stärka det vi kallar för det sociala Europa, 
dvs. ett Europa där hållbar utveckling, offentliga tjänster av hög kvalitet, full sysselsättning, 
arbetstagarrättigheter, jämställdhet, medborgares välmående och en välfärdsstat med goda 
ekonomiska medel står i centrum. Det är ett Europa vars sociala modell fortsätter att utgöra 
ett exempel på global nivå, där det också krävs att sociala inslag understöds med kraftigare 
offentliga ekonomiska medel och ökade offentliga investeringar, som baseras på progressiva 
skatter, en rättvisare fördelning av inkomster och förmögenheter, samt starkare och mer 
omfattande kollektivförhandlingar och fackliga rättigheter. Det är ett Europa som satsar hela 
sin vikt på att uppnå de hållbara utvecklingsmålen både i EU, Europa och globalt, och leder 
genomdrivande av klimatavtalet från Paris. Vårt Europa bidrar till social rättvisa, solidaritet 
och fred i vår världsdel och i världen. Främst handlar det om välfärd för alla. Förenta 
nationernas globala mål för hållbar utveckling, de 17 målen, vars syfte är att få ett slut på 
fattigdom, att skydda planeten och säkerställa fred och välstånd, är ett viktigt riktmärke och 
bör till fullo integreras i handelsagendan. 
 

De trevande försöken att få en mer positiv social agenda i Europeiska unionen efter åratals 
åtstramningar måste stöttas och byggas upp vidare av det nya parlamentet och den nya EU-
kommissionen. Mycket återstår att göra.  
EU:s pelare för sociala rättigheter är en startpunkt och grund för att bedöma politik på det 
nationella planet, men fler kraftigare åtgärder krävs på europeisk nivå för att stärka 
arbetstagares och sociala rättigheter. Det inbegriper att balansera om den ekonomiska och 
sociala dimensionen, och att trygga att EPSU:s centrala värderingar verkligen återspeglas i 
budgetar, politik och lagstiftning i Europeiska unionen och nationellt. 
 
Dessa värderingar hotas av en rad reaktionära, främlingsfientliga, nationalistiska krafter, vars 
tillväxt närts av nationell och internationell politik, som handlar mer om marknader och vinster, 
och som inte säger ett ord om arbetstagares och medborgares rättigheter och välbefinnande. 
EPSU bekämpar alla former av antidemokratiska, fascistiska och nationalistiska rörelser. Det 
är därför ännu viktigare att besvara dem med att offentliganställdas förbund samarbetar och 
eftertryckligt upprepar att det behövs solidaritet och rättvisa för att stå emot de skadliga 
sociala och ekonomiska följderna av växande ojämlikhet. Vår vision av ett alternativt Europa, 
med offentliga tjänster som kärnpunkt, måste bli ett äkta alternativ till det nuvarande 
systemet, som med sin snäva inriktning på marknader och vinst prioriterar privatisering och 
liberalisering i stället för de offentliga utgifter och investeringar som krävs för att tillhandahålla 
välfärd på hög nivå och sysselsättning av god kvalitet.  
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Politiska förändringar leder till nya frågor för EPSU och dess medlemsförbund. Samtidigt 
som Storbritannien lämnar EU är andra länder på väg in; somliga medlemsstater ser sig om 
efter åtgärder att skapa en närmare ekonomisk och monetär union. Parallellt med det 
fortsätter förhållandet till grannländer att presentera nya utmaningar. Europeiska unionen, 
Ryssland och andra länder i Europa spelar en viktig global roll och vi ska verka för att 
säkerställa att de respekterar och främjar alla värderingar som EPSU upprätthåller. EPSU 
ska fortsätta att reagera på denna utveckling med klar inriktning på deras inverkan på 
demokrati, fred, offentliga tjänster, arbetstagare och medborgerliga rättigheter.  
 
I många länder förblir åtstramningsarvet och -beständigheten ett gissel. Miljontals människor 
har påverkats av inskränkta offentliga utgifter och investeringar. Kvinnor har berörts i 
oproportionerlig grad, både som användare av tjänster och som offentliganställda, samtidigt 
som sysselsättningsmöjligheter försvunnit för ungdomar, då ungdomsarbetslöshet skjutit i 
höjden i somliga länder. Åtstramningar har negativt påverkat jämställdhetspolitik och –lagar. I 
första hand blir kvinnor lidande. Migration har för många arbetstagare upplevts som det enda 
alternativet, och ofta leder till stor personalbrist i offentliga tjänster, särskilt inom vård och 
omsorg. Det finns ett brinnande behov av en progressiv, rättvis social-ekonomisk politik, som 
leder till ett mer enat Europa och radikalt minskar ojämlikhet, både inom och mellan länder. 
 
Det här handlingsprogrammet kommer att utgöra grunden för verksamhet, som utarbetats i 
EPSU:s olika kommittéer och arbetsgrupper. Det omfattar vård och omsorg, kommunala och 
regionala förvaltningar (inklusive brandmän), allmännyttiga verk (inklusive företagspolitik och 
europeiska företagsråd), statsförvaltningar och EU förvaltning (inklusive kriminalvård), 
kvinnor och jämställdhet, samt unga arbetstagare. 
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A. Framtidens offentliga tjänster  

Offentliga tjänster av god kvalitet är kärnan i rättvisa samhällen. De är väsentliga när det 
gäller att ta itu med de sociala, ekonomiska och miljöutmaningar, som Europa drabbas av. 
EPSU och dess medlemsförbund har utarbetat både policy och åtgärder för att försvara och 
stödja allmänt tillgängliga, demokratiskt organiserade offentliga tjänster, som svarar mot 
medborgarnas behov. De omfattar en ekonomisk politik som främjar social rättvisa och 
jämlikhet, och rättvisa och genomblickbara skatter, som gör det möjligt att finansiera 
offentliga tjänster av god kvalitet till fördel för alla medborgare. Ska stöd byggas upp för fler 
och bättre offentliga tjänster måste vi argumentera för offentligt ägande samt demokratisk 
kontroll och ledning och mot liberalisering, privatisering och kommersialisering, som 
undergräver tjänsternas kvalitet och demokratisk ansvarsskyldighet.  
 

A1. Kämpa för starkare offentliga finanser och rättvisa skatter 

Det mest effektiva sättet att finansiera och utföra allmänna offentliga tjänster av hög kvalitet 
är genom offentliga utgifter, stödda av öppna, demokratiska förfaranden som säkerställer att 
resurserna utnyttjas på bästa sätt. Tjänster ska vara tillgängliga, överkomliga, och baseras 
på behov. En rättvis, solidarisk finansiering bör främjas i stället för nedskärningar i syfte att 
uppnå godtyckliga skuld- och underskottsmål. En progressiv skattepolitik måste komma 
tillrätta med ojämlika inkomster och förmögenheter, utplåna skattefusk och göra slut på 
skatteparadis. 
 
Åtgärdspunkter 

 stödja en politik som främjar starka offentliga finanser och offentliga investeringar  

 sätta tryck för mer effektiva åtgärder att komma tillrätta med skattefusk och –smitning, 
speciellt av multinationella företag, med offentliggörande av särskilda 
skatteuppgörelser mellan dem och nationella regeringar, som en del av åtgärder i 
riktning mot rättvisare, mer progressiv beskattning och socialförsäkringssystem 

 vidta åtgärder för att säkerställa harmoniserade skatter i Europa och i EU, och därmed 
undvika skatte-dumpning 

 säkerställa att fördelarna av offentliga investeringar fördelas allmänt och stöder mer 
jämlika samhällen. 

 

A2. Förorda en annan ekonomisk modell 
 
EPSU yrkar på en radikalt förändrad ekonomisk politik som går i riktning mot ett system som 
sätter människor före vinst, där sociala och miljöfrågor får sin rättmätiga plats och offentliga 
utgifter inte anses vara en börda utan ses som ett väsentligt inslag som ger drivkraft åt 
ekonomin. Den här modellen prioriterar progressiva åtgärder för en mer rättvis fördelning av 
inkomster och förmögenheter, och som förhindrar ekonomisk spekulation och garanterar att 
ekonomin inte domineras av finansens intressen. 
 
Åtgärdspunkter 

 verka för att en ekonomisk politik antas i Europa, som uppskattar den roll som 
offentliga investeringar och offentliga utgifter har vad gäller att uppnå en rättvis 
fördelning av ekonomiskt och socialt välmående, i stället för inriktning på konkurrens, 
marknader och vinst 

 stödja en ändring av ekonomisk och budgetpolitik i EU och andra länder, där sociala 
frågor och offentliga tjänsters roll prioriteras. Det bör också avspeglas i den europeiska 
planeringsterminen och i EU:s budget 

 säkerställa att offentliga tjänster, industripolitik och mål för sociala framsteg 
kompletterar varandra. 
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A3. Få fram fler och bättre offentliga tjänster för alla 
 
Det behövs offentlig finansiering och investeringar för att garantera att offentliga tjänster och 
infrastrukturer av god kvalitet är tillgängliga, åtkomliga och överkomliga för alla. Det betyder 
stöd för alla offentliga tjänster – från energi (särskilt överföring och distribution), avfall och 
vattenförsörjning” via vård och omsorg till de många tjänster som utförs av kommunala, 
regionala och centrala förvaltningar. Alla dessa led inom offentliga tjänster kräver adekvata 
goda medel för att möta behov hos åldrande samhällen och svara på både nya och aktuella 
utmaningar, t.ex. hjälp åt migranter, flyktingar, asylsökande och andra diskriminerade. 

 
Åtgärdspunkter 

 garantera allas grundläggande rätt till offentliga tjänster av god kvalitet, inklusive rätt till 
vatten, energi, vård och utbildning“, och kollektivtrafik till överkomligt pris 

 driva kampanjer för att säkra ändamålsenliga medel för offentliga tjänster åt migranter, 
flyktingar och asylsökanden 

 se till att alla som utnyttjar offentliga tjänster har tillgång till offentliga tjänster av god 
kvalitet och bekämpa all diskriminering, oavsett om det gäller ras, kön, civilstånd, 
sexuell läggning, könsidentitet, könsbeteckning, ålder, religion, funktionshinder, 
politiska åsikter, social eller ekonomisk ställning, eller nationellt eller etniskt ursprung. 

 

A4. Försvara demokrati och rättsstaten, samt kampen mot korruption 
 
För att garantera ett rättvist, jämlikt utförande av offentliga tjänster krävs demokratisk kontroll 
över offentliga tjänster och förtroende för offentliga institutioner. Offentliganställda och deras 
fackliga organisationer spelar en väsentlig roll vad gäller att värna om dessa principer och 
avslöja gärningsmän som undergräver rättsstaten. 
 
Åtgärdspunkter 

 stötta arbetstagares och fackliga organisationers aktioner för att bekämpa korruption 
och odemokratisk praxis 

 slåss för lagar som skyddar visselblåsare. 
 

A5. Bekämpa privatisering och liberalisering för att försvara offentliga 
tjänster av god kvalitet 

 
Privatisering i dess många former, bl.a. skadlig offentlig-privat samverkan, outsourcing, 
koncessioner och förfaringssätt som marknadisering och kommersialisering, har en negativ 
inverkan på de offentliga tjänsternas kvalitet. Ett centralt verksamhetsområde är att ta fram 
forskning och kampanjmaterial för att hindra privatisering och verka för att tjänster återgår till 
offentligt ägande och demokratisk, offentlig översyn på alla myndighetsnivåer, över vård och 
omsorg såväl som energi, avfall och vatten.  
 
Åtgärdspunkter 

 avslöja de negativa effekterna av privatiseringar  

 belysa fördelarna med offentligt utförande och stödja kampanjer för att ta tillbaka 
tjänster till offentligt ägande och kontroll 

 stöd för initiativ att förbättra kvaliteten och kvantiteten av offentligt utförda tjänster 

 stärka regelverken för offentliga tjänster, bl.a. genom bestämmelser om information 
och insyn, och genom att arbetsmarknadens parter får representation i regleringsorgan  

 försvara nationella bestämmelser från att undermineras av handels- och 
investeringsavtal 

 mobilisera offentliganställda och sociala rörelser att försvara och stödja offentliga 
tjänster. 
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A6. Få ut det bästa av den digitala omvandlingen av offentliga tjänster 
 
EPSU välkomnar teknisk utveckling i den offentliga sektorn som förbättrar tjänster och 
arbetsvillkor. Det är emellertid viktigt att utvecklingen leds på ett sätt som är till nytta för både 
arbetstagarna inom offentliga sektorn och användarna av de offentliga tjänsterna. Det är av 
central betydelse att involvera anställda i processen av det teknologiska skiftet, för att 
förbättra servicen som tillhandahålls. Detta förutsätter arbetsgivare och politiker som 
underlättar relevant utbildning. Arbetstagarna behöver ny kunskap och ny kompetens för att 
kunna dra nytta av den nya teknologin. 
 
Digital omvandling, vare sig i form av artificiell intelligens, automatisering eller robotisering, 
ställer stora frågor beträffande kvaliteten på de offentliga tjänsterna. De har betydande 
möjligheter att öka verkningsfullhet och effektivitet och att erbjuda medborgare positiva 
fördelar, där de öppnar upp nya sätt att utföra bättre tjänster för fler människor. De kan dock 
också hota att avhumanisera tjänster och fjärma dem från användare. Fackliga 
organisationer måste ha en roll när digitala förfaranden introduceras och används, för att 
medverka till att nyttan fördelas rättvist. Samma gäller åtgärder för att reglera kontroll över 
data och rätten till personlig integritet, och understödja de offentliga tjänsterna i att 
tillhandahålla digitala tjänster, med hänsyn till att de domineras av den privata sektorns 
intressen. 
  
Åtgärdspunkter 

 verka för demokratisk kontroll av digitalisering och en rättvis fördelning av fördelarna 
med denna 

 utarbeta en politik som säkerställer att de potentiella positiva konsekvenserna av 
digitalisering utnyttjas till fullo samtidigt som de skydda mot hotet att de skulle kunna 
stärka ojämlikhet eller försämra tillgången till offentliga tjänster 

 sätta press för ett effektivt skydd av persondata och rätt till personlig integritet 

 vidta åtgärder för att säkerställa att digitalisering in förvärrar den digitala klyftan och att 
det är ett val och inte en skyldighet för användare genom att behålla möjligheter till 
direkta kontakter 

 arbeta för beskattning av digitala tjänster. 
 

A7. Fordra rättvisa handels- och investeringsavtal 
 

Handels- och investeringsavtal ska inte förhindra länder från att utveckla offentliga tjänster av 
god kvalitet. Det betyder att offentliga tjänster och det allmännas intresse har företräde 
framför investerares rättigheter. 

 

Åtgärdspunkter  

 kräva att offentliga tjänster utesluts ur handelsavtal 

 motarbeta förfaranden, som t.ex. systemet med multilaterala investeringsdomstolar, 
som ger investerare företräde framför arbetstagares, konsumenters och offentliga 
myndigheters rättigheter  

 bevaka och påverka förhandlingar om handels- och investeringsavtal och reagera när 
de utgör ett hot mot offentliga tjänster, miljöskydd eller arbetstagares och 
konsumenters rättigheter 

 kräva fullständig öppenhet, och information och samråd om handelsavtal 

 kräva att handels- och investeringsavtal inte underminerar nationella bestämmelser 
som skyddar offentliga tjänster och allmänhetens intressen. 

 

A8. Ta itu med klimatförändring och miljöskador 
 
Offentliga tjänster har en viktig roll vad gäller svaret på kort- och långsiktiga 
klimatförändringar. Offentliga investeringar, särskilt på kommunal och regional nivå, är 
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avgörande när det gäller att mildra inverkan av klimatförändring och att anpassa offentliga 
tjänster till att hantera svårartade väderleksförhållanden; såväl skogsbränder, 
översvämningar som deras inverkan på vårdsektorn och för räddnings- och insatspersonal. 
Klimatförändring innebär stora förändringar i form av omstrukturering i energibranschen och 
för energiförsörjningens sammansättning och säkerhet. EPSU kommer att verka för att 
hindra exploatering av vår naturmiljö. 

 
Åtgärdspunkter 

 sätta press för ökade, bärkraftiga offentliga investeringar för att hantera 
klimatförändring 

 säkerställa att fackliga organisationer involveras i arbetet med att utforma en politik för 
att mildra klimatförändringen och anpassningen till denna och inte bara i förhållande till 
energi 

 fortsätta att lobba för ett effektivt genomförande av Parisavtalet och verkställa 
miljömålen som fastställs i Förenta nationernas hållbara utvecklingsmål 

 främja forskning och utveckling och finansiering för att utveckla ren, åtkomlig energi, 
kollektivtrafik och en rättvis omställning 

 Vidta åtgärder för att motarbeta ytterligare liberalisering och verka för att vända på den, 
särskilt inom energibranschen 

 kämpa mot orsakerna till energifattigdom 

 åter bekräfta att företag som utför offentliga tjänster ska ha sociala och miljöomsorger 
som främsta mål 

 Arbeta för att kollektivavtal och, [andra åtgärder] däribland offentlig upphandling och 
pensionsfonder, används för ökad hållbarhet och etisk handel och etiska investeringar 

 kräva en storskalig investering i integrerade, moderniserade kollektivtrafiknätverk, med 
billiga, överkomliga priser som ett steg mot gratis kollektivtrafik, som ett stort bidrag till 
att ta itu med föroreningar, klimatförändring och fattigdom. 

 

A9. Förbättra tjänster för invandrare och flyktingar 
 

Förflyttningen av miljontals migrantarbetstagare och flyktingar till och över Europa, på grund 
av konflikter och klimatförändring, har inneburit stora utmaningar för offentliga institutioner 
och deras anställda. Europas och nationella svar på asylsökande har ofta legat långt efter 
vad som borde förväntas av den rikaste regionen i världen. Offentliga tjänster för invandrare 
och asylsökanden är väsentliga för att säkerställa att de integreras säkert och effektivt i 
samhället, och dessa tjänster kräver lämpliga medel, personal och skydd mot 
privatiseringshot. Migrantarbetstagare är en väsentlig del av offentliganställda i många av 
Europas länder; dessa tjänster skulle inte kunna fungera utan dem, och deras bidrag måste 
erkännas. Migrantarbetstagare bidrar till offentliga tjänster genom skatter och flyktingar bör 
tillåtas arbeta medan deras ställning bedöms, för att tillåta att de integreras i samhället. 
 
Åtgärdspunkter 

 lobba för en mer rättvis behandling av invandrare och asylsökanden 

 verka för att säkra att tjänster för invandrare och asylsökanden får tillräckliga medel, 
med lämplig bemanningsnivå och utbildad personal 

 organisera migrantarbetstagare i fackliga organisationer och driva kampanjer för att 
flyktingar ska få arbeta  

 fordra åtgärder för att åtgärda skälen bakom flyktingströmmar som beror på 
klimatförändring, ekonomisk stagnering och konflikter 

 främja etisk rekrytering 

 driva kampanjer om grundläggande mänskliga rättigheter åt flyktingar, inklusive 
barnflyktingar, som omfattar tillgång till husrum, mat, vatten och sanitet. 
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B. Framtidens arbete i offentliga tjänster  

Sysselsättning av god kvalitet och offentliga tjänster av god kvalitet ska gå hand i hand. 
Arbete av god kvalitet innebär trygga, tillsvidareavtal och inget falskt egenföretagande eller 
andra otrygga avtal. Om vi verkligen vill ha offentliga tjänster av god kvalitet behöver vi 
tillräckligt välutbildad personal, anständiga, säkra arbetsvillkor. Otrygg anställning leder inte 
till sysselsättning och tjänster av hög kvalitet. Tack vare starka fackliga organisationer och 
väletablerade avtalsförhandlingar och sociala dialogorgan har arbete i offentliga tjänster i stor 
utsträckning varit förenat med goda löner och pensioner, trygg anställning och en rad andra 
positiva förmåner. Offentliganställdas fackförbund går också i bräschen för att främja 
jämställdhet och komma tillrätta med diskriminering.  
 
Däremot har lönesänkning, lönestopp, ökad arbetstid och mer otrygga arbetsvillkor haft en 
stor inverkan på tusentals offentliganställda över hela Europa. Nedskärningar av 
arbetstillfällen, stopp för nyanställningar, och stopp för befordran har också minskat 
sysselsättningstillfällen i många offentliga tjänster, vilket särskilt berör yngre arbetstagare. 
Brist på personal innebär att många anställda utsätts för en orimlig arbetsbörda, som leder till 
stress och utbrändhet. I många fall har trygga sysselsättningsvillkor undergrävts, och 
arbetstagare ställts inför olika former av otrygga anställningar, från visstids- och 
nolltimmarsavtal till praktikplatser av dålig kvalitet och falskt egenföretagande. Återigen är 
det ungdomar som råkar mest illa ut.  
 
Åtgärdspunkt 

 Hjälpa medlemsförbund att mobilisera för rätten till ett anständigt arbete i offentliga 
tjänster, som garanterar offentliga tjänster av god kvalitet. 

 
EPSU:s medlemsförbund i Europa kämpar med att hantera dess utmaningar, att åter bygga 
upp och stärka kollektivförhandlingar och stå emot försök att angripa sysselsättnings- och 
fackliga rättigheter. Starkare fackföreningar, mer effektiva kollektivförhandlingar och social 
dialog innebär också att vara beredd att ta itu med nya hot eller tillfällen i och med att 
digitalisering skapar en ny arbetsvärld.  

 

B1. Försvara grundläggande rättigheter på arbetet 
 
Offentliganställda och deras fackliga organisationer har ofta mött utmaningar mot och 
begränsningar av deras rätt att organisera, förhandla och vidta strejkåtgärder. Somliga 
grupper offentliganställda och statstjänstemän förnekas fortfarande dessa grundläggande 
rättigheter. Centrala regeringar fortsätter att hota eller driva fram ytterligare begränsningar, 
särskilt vad gäller rätten att strejka och att arbeta fackligt. 
 
Åtgärdspunkter 

 försvara och främja alla offentliganställdas och deras fackföreningars rätt att organisera, 
förhandla och vidta konfliktåtgärder 

 inrätta eller stärka arbetstagares medverkan i bolagsstyrelser och tillsynsnämnder för 
företag som utför offentliga tjänster.  
 

B2. Stärka kollektivförhandlingar, och förbättra löner och villkor 
 
Rätten att förhandla kollektivt i offentliga tjänster har inte alltid helt garanterats, och har 
ytterligare underminerats av åtstramningarna. Det mest effektiva sättet att skydda och 
förbättra offentliganställdas löner och villkor, oavsett vilken sorts anställningsavtal eller 
statstjänstemannastatus de har är att stärka och bredda kollektivförhandlingar, som omfattar 
ett brett urval frågor, bl.a. utbildning, pensioner – särskilt för tungt arbete – arbetstid, 
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arbetsmiljö, arbetsintensitet och ökande arbetsbörda, arbetsorganisation och tillsyn, säker, 
lämplig bemanning, karriärutveckling, erkännande av kvalifikationer och tillsvidareanställning.  

 
Åtgärdspunkter 

 främja, försvara och utöka rätten att förhandla kollektivt inom offentliga tjänster 
utgående ifrån de omfattande rättigheter som har stöd i ILO:s konvention 151 (Skydd 
för organisationsrätten i offentlig tjänst) 

 stötta medlemsförbundens strategier att försvara och förbättra löner och arbetsvillkor 
samt vår arbetsmiljö, och att komma tillrätta med ojämlika löner, låga löner, otryggt 
arbete, bl.a. i gränsöverskridande sammanhang 

 komma tillrätta med behovet av en säker, lämplig bemanningsnivå i olika branscher 

 utarbeta arbetstidspolitik som behandlar arbetstagares behov av en positiv balans 
mellan arbete och fritid, som säkerställer att arbetstagare har fullständig kontroll över 
sin arbetstid och sin fritid  

 utarbeta policy för att säkerställa skydd för arbetstagare, att värna om deras hälsa och 
främja arbetslivets kvalitet 

 verka för ökad facklig medverkan i förhandlingar om arbetsorganisation och 
arbetsvillkor för att hjälpa arbetstagares utveckling, främja arbetets kvalitet och 
förbättra arbetsmiljö.  
 

B3. Främja och bygga ut europeisk social dialog 
 
De branschvisa sociala dialogkommittéerna i EPSU:s branscher har gjort framsteg på ett 
antal områden under de senaste fem åren, särskilt på arbetsmiljöområdet. Verksamhetens 
slagkraft bör dock stärkas genom förhandlingar om bindande avtal, och förbättrad 
representativitet, både av fackliga och arbetsgivarorganisationer. Det blir väsentligt att öka 
trycket på EU:s institutioner att verkställa sitt åtagande för social dialog i ljuset av EU-
kommissionens vägran att gå med på att genomföra avtalet om information och samråd i 
statsförvaltningar genom ett direktiv. 
 
Åtgärdspunkter 

 samordna utvecklingen av en policy i EPSU:s sociala dialogkommittéer och även med 
den branschövergripande sociala dialogen 

 sträva efter att förhandla fram fler bindande avtal, som är relevanta nationellt och 
utvärdera hur de genomdrivs 

 stödja tillfällen att bygga upp social dialog i EPSU:s övriga branscher, särskilt 
satsningarna inom avfalls- och omsorgstjänster 

 granska, utvärdera och främja resultaten av sociala dialogen. 
 

B4. Försvara arbetstagare mot privatisering och outsourcing 
 
Det finns klara bevis för att privatisering, outsourcing, entreprenader och liberalisering har 
negativa konsekvenser för offentliganställdas arbeten, löner, pensioner och andra 
anställnings- och arbetsvillkor, i synnerhet i den privata sektorn med dålig täckning av 
branschavtal. Socialt ansvarig upphandling ger möjligheter att försvara rättigheterna för 
privatanställda arbetstagare, som utför offentliga tjänster.  
 
Åtgärdspunkter 

 visa på hur alla former av privatisering påverkar arbetstagares rättigheter, löner och 
villkor, och stötta åtgärder att skydda arbetstagare och vända på privatiseringen och 
outsourcingen 

 organisera och skydda arbetstagare i privata företag som utför offentliga tjänster och 
andra outsourcingföretag, försvara deras löner och villkor och existerande rättigheter 

 verka för branschomfattande kollektivavtal för att säkerställa lika villkor 

 verka för och bevaka användningen av sociala och miljöklausuler i offentliga avtal 
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 ifrågasätta föreskriven anbudsupphandling och angrepp på utförande av offentliga 
tjänster i egen regi 

 verka för att företag ska ha en vaksamhetsplikt i förhållande till underentreprenörer för 
att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter, inklusive fackliga rättigheter. 

 

B5.  Säkerställa att arbetstagare får nytta av digitalisering 
 
Anställningsvillkor och former av sysselsättning i offentliga tjänster förändras fundamentalt 
och raskt genom digital omvandling, oavsett om det sker i form av artificiell intelligens, 
automatisering eller robotisering. Det finns potentiellt både positiva och negativa inslag i 
denna förändring. Samtidigt som arbete kan bli mer givande genom att avskaffa repetitiva 
rutinuppgifter, inkluderar riskerna förlorade arbetstillfällen, att vara tillgänglig dygnet runt 
samt ökad övervakning och kontroll. Vad som än händer behöver offentliganställda skydd 
genom effektiva kollektivavtal och rätt till information och samråd för att säkerställa att 
fackföreningar kan påverka och styra pågående omstruktureringar. Den föränderliga 
arbetsmarknaden innebär generellt nya utmaningar för arbetstagare i form av falskt 
egenföretagande, nolltimmarsavtal och en ytterst flexibel, oförutsägbar arbetstid. De 
fundamentalt ändrade arbetsvillkoren, som uppstår av den digitala omvandlingen, gör 
dessutom lämpliga utbildnings- och vidareutbildningsåtgärder ofrånkomliga. 
 
Åtgärdspunkter 

 analysera hur digitalisering påverkar sysselsättning och arbetstagares rättigheter  

 ta itu med trycket på löner och arbetsvillkor, särskilt arbetstid och tillväxten av 
distansarbete, och sätta tryck för rätten att stänga av – rätten att inte ha ständig jour 
utanför arbetstiden  

 säkra rätt till information och samråd för att reglera förändringar pga. digitalisering, 
genom kollektivavtal eller lagstiftning  

 begära kvalificerad vidareutbildning och träning , i syfte att optimera arbetstagares 
förberedelser för utmaningarna som uppstår pga. den digitala omvandlingen, och för att 
trygga att arbetstagare som påverkas av digitalisering förblir sysselsatta 

 stödja initiativ att genom avtal eller lagstiftning reglera nya former av flexibilitet på 
arbetsmarknaden 

 Driva kampanjer för kortare arbetsvecka, utan förlust av inkomst för arbetstagare, för 
att ta vara på fördelar av digitalisering – i motsats till att förlora arbetstillfällen. 

 

B6.  Genomdrivande och vidareutveckling av arbetsmiljö 

 
Genomdrivande och vidareutveckling av arbetsmiljö är en central uppgift för fackliga 
organisationer. Det gäller särskilt ärenden som att förhindra, undvika eller minska bördor och 
risker, och att återställa eller förbättra hälsan och möjligheter att arbeta. Det är särskilt viktigt 
för arbetsmiljön att vara utformade så att de säkerställer hälsa och säkerhet. Arbetsplatser 
ska vara tillgängliga, att främja sysselsättning för personer med funktionshinder. EU har 
antagit viktiga direktiv om detta ämne – speciellt ramdirektiven om arbetsmiljö. 
 
Åtgärdspunkter 

 Fortsätta att främja arbetsmiljön, med hänsyn till särskilda yrkesgruppers behov 

 Vidareutveckla europeisk lagstiftning and nationell införlivning av den, särskilt vad 
gäller risker beträffande psykisk hälsa och muskel-skelettsystemet 

 Stärka arbetsinspektionen och säkerställa tillräckliga ekonomiska och mänskliga 
resurser för ett effektivt genomdrivande.   
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B7.  Skapa fler, bättre jobb genom att ta itu med klimatförändring och 
sysselsättning  

 
Klimatförändring har stora följder för offentliganställdas sysselsättning och arbetsvillkor, 
alltifrån de många tusentals som påverkas av energiomställningen till de arbetstagare som 
mest direkt får ta tag i konsekvenserna av svåra väderförhållanden.  

 

Åtgärdspunkter 

 hävda rätten till information och samråd och förhandlingar för att reglera 
omvandlingsförfarandet, skydda offentliganställdas rättigheter och arbetstillfällen 

 främja en rättvis omställning från att vara beroende av fossila bränslen till en 
koldioxidneutral, hållbar ekonomisk modell, som bl.a. omfattar åtgärder att skydda 
sysselsättning och hålla kvar offentliganställda, ge dem vidareutbildning och 
kompetens för nytt arbete och ansvar 

 göra en detaljerad analys av de eventuella konsekvenserna för avlönat arbete, 
inklusive anställning – kvantitativt och kvalitativt – en väsentlig förutsättning för ett 
eventuellt förslag som ska beslutas på europeisk nivå 

 främja målet att skapa en stor mängd gröna arbetstillfällen nationellt och internationellt 
genom investeringar i och ägande av den offentliga sektorn, inklusive hållbar 
energiförsörjning, allmännyttiga bostäder till högsta miljönormer, och kollektivtrafik. 

 

B8.  Åstadkomma jämställdhet på arbetet 
 
Offentliganställdas förbund har ofta tagit en ledande roll och kämpat för jämställdhet på 
arbetet. EPSU har åskådliggjort, betonad och bevakat följderna av åtstramningar, och i 
färdplanen för jämställdhet och Praguttalandet läggs de viktigaste prioriteringarna fram. En 
central åtgärd för att avskaffa löneklyftan mellan könen är att säkra högre löner i 
låglönebranscher och yrken som domineras av kvinnor. Det finns ett brådskande behov att 
omvärdera arbetsuppgifter och minska köns- och yrkessegregering på arbetsmarknaden. 
Barnomsorgens kvalitet, kvantitet och överkomlighet måste förbättras och en mer progressiv 
politik beträffande balans mellan arbete och fritid är grundläggande.  

 
Åtgärdspunkter 

 stärka och förbättra tillämpning av likalönslagstiftning och andra åtgärder för att minska 
löne- och pensionsklyftan mellan könen 

 lyfta fram initiativ att förbättra löner i branscher och yrken som domineras av kvinnor 

 förverkliga de prioriteter vi enats om i färdplanen om jämställdhet och Praguttalandet 

 göra internationella kvinnodagen och europeiska likalönsdagen till stora evenemang för 
offentliganställda 

 arbeta för att avlägsnar hinder av nationella skattesystem mot kvinnors deltagande i 
arbetsmarknaden, såsom sambeskattning av makar. 

 

B9.  Bekämpa diskriminering och främja jämställdhet på arbetsplatser 
 
Många offentliganställda lider diskriminering som påverkar deras löner och arbetsvillkor, 
antingen på grund av ras, kön, civilstånd, sexuell läggning, genusidentitet och sexuella 
särdrag, ålder, religion, funktionshinder, politiska åsikter, social eller ekonomisk ställning, 
eller nationellt eller etniskt ursprung. Offentliganställdas förbund har ofta lett kampen för att 
komma åt alla dessa former av diskriminering. Arbetstagare och tjänsteanvändare som är 
svarta, asiatiska och från etniska minoriteter (BAME) påverkas oproportionerligt av 
nedskärningar och åtstramningar. De möter också diskriminering på arbetsmarknaden med 
dubbel verkan på BAME kvinnor och BAME ungdomar. Rasism och fascism har ökat över 
hela Europa och den diskriminering och missgynnade ställning som BAME grupper erfar i 
hela Europa har fördjupats, inklusive andelen anmälda hatbrott. Migrantgrupper används 
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som syndabockar som skäl till nedskärningar och åtstramningar, i stället för att erkänna de 
positiva bidrag till ekonomin som görs av migrantarbetstagare. Av dessa skäl är det viktigt att 
vi driver kampanjer för rättvisa och rasjämställdhet för berörda personer, och för säkra, 
inkluderande arbetsplatser och för lika tillgång till tjänster. 
 
Åtgärdspunkter 

 utarbeta gemensamma strategier för att bekämpa diskriminering och våld på 
arbetsplatser inklusive diskriminering baserad på sexuell läggning eller genusidentitet 

 utnyttja social dialog och kollektivförhandlingar för att utforma en politik som 
återspeglar mångfalden hos offentliganställda och stärka skyddet mot diskriminering 

 säkra arbetsplatserna mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor 

 driva kampanjer för att utnyttja offentliga upphandlingsavtal som påtryckningsmedel för 
att främja jämställdhet i offentliga tjänster 

 fortsätta att driva kampanjer att anta en ILO konvention om våld och trakasserier i 
arbetets värld och att skydda kvinnors värdighet på arbetsplatser 

 främja ett nätverk för EPSU BAME fackligt förtroendevalda från medlemsförbunden, för 
att identifiera centrala svårigheter, utarbeta en handlingsplan för att ta itu med dem och 
att erbjuda EPSU råd om att hjälpa utforma arbetet med att bekämpa rasdiskriminering 

 Stimulera ömsesidig hjälp, utbyta idéer och ge solidaritet i kampen mot förtryck, 
marginalisering och diskriminering 

 driva kampanjer mot rasism på arbetet och i samhället som helhet. 
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C. Framtiden för offentliganställdas fackliga organisationer 
 
Starka fackföreningar värnar våra värderingar och vår vision på våra arbetsplatser, i våra 
branscher, i våra samhällen och i våra länder samt i europeiska och globala institutioner och 
politikområden. Vi främjar våra medlemmars och arbetstagares intressen. Offentliganställdas 
fackförbunds röster är av avgörande betydelse i nationella fackliga centralorganisationer och 
i Europeiska fackliga samorganisationen EFS. Fackförbund driver mer effektiva förhandlingar 
och kampanjer när de kan räkna med aktiva medlemmar, en hög organisationsgrad eller 
brett stöd från arbetstagare.  
 
EPSU:s medlemsförbund i Europa rekryterar hundratusentals nya medlemmar varje år, men 
utmaningen är att se till att detta antal mer än kompenserar för medlemmar som lämnar, för 
att vända på den tillbakagående organisationsgraden, som upplevs i många länder, och att 
bygga upp en aktiv medlemskår. Kvinnoövervikten inom offentliga tjänster ska också 
avspeglas, och det måste säkerställas att de är väl representerade i fackliga organ.  
 
Åtgärdspunkt 

 Förmedla offentliganställdas förbunds principer och mål vitt omkring. 
 

C1. Uppmuntra rekrytering och organisering 
 
Några av EPSU:s initiativ att stödja medlemsförbund med att utveckla rekryterings- och 
organiseringsstrategier och -kampanjer har börjat bära frukt med ett antal framgångsrika 
medlemsrekryteringar. Stärka och utöka dessa initiativ till fler medlemsförbund med exempel 
på god praxis av nytta för alla medlemsförbund skulle kunna utgöra grunden för en långsiktig 
strategi för att vända om det minskande medlemsantalet.  
 
Åtgärdspunkter 

 uppmuntra och stödja medlemsförbund att starta nya initiativ för att öka rekryterings- 
och organiseringsverksamheter 

 fokusera regionala resurser i Central- och Östeuropa på stöd för rekryterings- och 
organiseringsaktiviteter 

 säkerställa att rekryterings- och organiseringsinitiativ tar hänsyn till eventuella specifika 
åtgärder för att öka antalet medlemmar bland ungdomar och migrantarbetare 

 Stimulera medlemsförbund att erbjuda studerande för att göra det möjligt för ungdomar 
att upptäcka fackföreningsrörelsen.   
 

C2. Förbättra kvinnors och ungdomars representation 
 
EPSU har vidtagit åtgärder för att öka kvinnors och ungdomars representation i sina organ 
och möten, och uppmuntrat medlemsförbund att utföra liknande åtgärder. Dessa måste 
behållas och utvecklas för att säkerställa att kvinnor och unga arbetstagare spelar en aktiv 
roll på alla nivåer i federationen.  
 
Åtgärdspunkter 

 bevaka kvinnorepresentation i EPSU:s organisationer och främja åtgärder som ökar 
kvinnors medverkan i hela federationen 

 fortsätta att stödja ett livaktigt nätverk för unga arbetstagare och dess initiativ kring 
mentorskap och andra åtgärder som tryggar att ungdomar medverkar. 
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C3. Göra EPSU starkare 
 
Bättre samordning inom EPSU och med andra arbetarrörelseorganisationer kan göra 
kampanjer, lobbyverksamhet och andra former av fackliga åtgärder mer effektiva. EPSU 
måste ha en god ekonomi, vara självständig och öka sina möjligheter att vidta rättsliga och 
politiska åtgärder. Offentliganställdas förbund har en stor roll att spela när fackliga 
samorganisationers prioriteringar utformas. EPSU bidrar på europeisk nivå till att bygga upp 
ett effektivt EFS, som avspeglar alla arbetstagares och deras familjers bekymmer, inklusive 
de offentliganställdas, och som strider för allas tillgång till offentliga tjänster av god kvalitet 
och bekämpar privatisering. EPSU ska bli mer målinriktat i sina relationer till europeiska och 
andra institutioner och i sitt arbete med övriga arbetar- och sociala rörelser för att få 
förändringar till stånd. Vi blir alla starkare om arbetstagare och våra medlemmar känner att 
de tillhör en europeisk fackföreningsrörelse, och att medlemsförbund informerar och 
engagerar alla i vårt arbete. 
 
Åtgärdspunkter 

 öka EPSU:s styrka genom att se till att arbetstagare informeras om vårt gemensamma 
arbete, att medlemsförbunden är helt engagerade i EPSU:s planeringsprocesser så att 
kampanjer och lobbyverksamhet samt andra former av fackliga ä får bredast möjliga 
stöd och deltagande 

 öka kunskaper om EPSU:s initiativ att utforma ett alternativt Europa, som baseras på 
solidaritet och rättvisa 

 verka inom EFS och PSI (Internationella fackliga organisationen för offentliga tjänster) 
samt med arbetar- och sociala rörelser i stort för att kämpa för ett socialt Europa, som 
också har inflytande över EU:s påverkan på det vidare Europa och den globala 
utvecklingen. 
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I. Motion om energi 
 

Insänd av franska medlemsförbund, Frankrike 
 

 

Energi och klimatförändring: ett absolut offentligt behov 

Det minsta som krävs för att rädda planeten för nuvarande och kommande generationer är 
att uppfylla förpliktelserna i Paris COP 21. Global uppvärmning är inte bara ett hot mot vår 
framtid, den är också orsaken till allt fler krig, naturkatastrofer och klimatflyktingkriser. Det är 
de mest missgynnade människorna som är de främsta offren. 

 Låt oss kräva konkreta svar baserade på verkligheten i varje land, för att bygga upp 
åtgärder på europeisk och internationell nivå. 

Energifrågor är centrala när det gäller att genomdriva en rättvis omställning i riktning mot en 
hållbar utveckling. 

 Prioriteten är att minska energikonsumtion och att förbättra energieffektivitet.  

Alla delar av ekonomin berörs, från bostäder till transport och industri. 

Forskning efter energibesparingar får inte begränsas till den enskildes nivå. 

 Det innebär förändringar av stadsplanering, stadsutbyggnad, transportorganisation, 
vattenförvaltning, osv 

I energisektorn: 

 Alla länder i Europa måste få bestämma sin egen energimix, som ger möjlighet till 
effektiva industrisektorer att utvecklas, och respekterar rättsliga åtaganden och mål om 
att minska de CO2 utsläpp, som beslutats av COP 21. 

Dessa förpliktelser kan endast uppnås genom att stärka offentligt ägande av energisystem, 
som garanti för allmänhetens intresse och energisäkerhet. De förändringar som 
elektricitetsbranschen står inför kommer att kräva: 

 Investeringar och en planerad långsiktig strategi. 

Den finansiella kapitalismens övergrepp och/eller konkurrensinriktad liberal dogma, som 
fokuseras på det kortsiktiga, får inte vägleda hantering av energisystem, annat än att 
misslyckas vad gäller klimatförändring. 
 

Den liberala visionen om Europa är baserad på att offentliga tjänster 
försvinner 

Begäran på demokrati och solidaritet i energisektorn måste stärkas i alla länder och på 
europeisk nivå. Över hela världen har de negativa erfarenheterna av liberalisering och 
privatisering visat att offentliga tjänster är ett begrepp för framtiden, en stabilitetsfaktor. 

Det handlar om vårt samhälles kapacitet att motsvara befolkningens omedelbara och 
framtida behov på grundval av: 

 energiförsörjning, solidaritet, social rättvisa och ekonomisk effektivitet. 

Analyser av avregleringen av energisektorn i Europa har tydligt visat mindre nationell 
sammanhållning, färre sociala garantier, en dramatisk ökning av bränslefattigdom och 
prisökningar. Det är inte uteslutet att energibrist till och med ibland organiseras för att möta 
kravet på en lönsam marknad. 
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Arbetstagarna i sektorn har ett skarpt sinne för offentlig service och 
allmänhetens intresse 

Social dumpning är en konsekvens av en sträng konkurrens- och ekonomisk politik, som 
bör kraftigt motverkas. 

 Vi måste arbeta för att säkerställa att alla anställda i energisektorn åtnjuter sociala 
garantier och skydd på hög nivå. 

Energiomställningen måste omfattas av ett gemensamt europeiskt projekt, som kommer att 
innebära djupa förändringar beträffande fysisk planering, beskattning, industrisektorer och 
utbildningssystem. 

Det är nödvändigt att ha kontroll över offentliga tjänster i energisektorn 

De beslutsamma avgörandena måste fattas efter en upplyst politisk debatt som är åtkomlig 
för alla medborgare och inte enbart baseras på lönsamhetskriterier och ge företräde åt att 
belöna aktieägare: 

 Fackförbunden som tillhör EPSU kräver för energi: att stärka krav avseende offentliga 
tjänster, offentlig kontroll och demokratisk medverkan. Medborgare, arbetstagare och 
fackliga organisationer ska vara de främsta aktörerna i detta förfarande. 

En europeisk energipolitik innebär: 

 att skapa ett europeiskt energiämbetsverk, med uppgift att föra samman långsiktiga 
inköp, säkra försörjning och länka samman nationella nätverk;  

 en industristrategi för att skapa kvalificerade, hållbara arbetstillfällen i Europa; 

 allt detta samtidigt som alla EU:s medlemsstaters egna särdrag och självständighet 
respekteras. 
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II. Motion om sjukvård och sociala tjänster 
 

 
Insänd av franska medlemsförbund, Frankrike 

 

Vi har under ett antal år upplevt nedskärningar inom offentlig sjukvård och omsorg och en 

tillväxt av den vinstdrivande sektorn, som fyller gapet efter det minskande offentliga 

tjänsteutbudet. 

Stora, privata företag etableras över hela Europa och resten av världen, med ett enda syfte 

att göra sig vinster på bekostnad av goda arbetsvillkor. Allmänt uttryckt struntar dessa stora 

koncerner med sin omättliga aptit på pengar i de grundläggande reglerna för social dialog 

och undertrycker arbetstagare och fackliga organisationer. 

EPSU:s och PSI:s medlemsförbund anser att offentliga tjänster ska vara tillgängliga för alla 

och motsvara människors behov. Staten måste garantera en pålitlig sjukvård av god kvalitet, 

med tillräckligt många kvalificerade och utbildade anställda.  

Staten ska säkerställa att offentliga utförare har de nödvändiga ekonomiska resurserna att 

genomföra sitt offentliga tjänsteuppdrag, samtidigt som en ärlig, produktiv social dialog 

tillåts. Löner ska återspegla personalens kvalifikationer och branschens särskilda 

egenskaper, som är starkt kvinnodominerad. 

Om dessa villkor tillfredsställs kan offentliga tjänster av god kvalitet garanteras åt alla 

människor, oavsett social status eller ekonomiska resurser.  

Utbudet av offentliga tjänster av god kvalitet kräver också säkra, effektiva kvoter personal i 

förhållande till patienter, vars syfte är att säkerställa skydd och säkerhet för både anställda 

och användare. 

Starka offentliga tjänster kan blockera utbredning av privata, vinstdrivande utförare, som 
endast är tillgängliga för de förmögna och inte garanterar en standard av god kvalitet.
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III. Kvinnor och jämställdhet 
 

Insänd av tre styrelser för WIZ (arbetsgrupper om internationella frågor):  

WIZ stat, WIZ offentliga tjänster och WIZ omsorg och vård, FNV, Nederländerna 

 

I erkännande av att bättre förena arbetsliv och familjeliv mellan könen och för att öka kvinnors 
medverkan uppmanar kongressen medlemsförbunden att stimulera offentliga myndigheter och 
arbetsgivare att: 

 ge anställda mer kontroll över sin arbetstid och arbetsplats;  

 utarbeta politik som tillåter en jämlik fördelning av omsorg och arbete mellan kvinnor och 
män;  

 göra barnomsorg mer lockande genom bättre kvalitet, överkomligt pris och tillgänglighet;  

 göra arbetstillfällen mer utmanande och erbjuda bättre karriärmöjligheter;  

 förbättra representation av kvinnor i alla befattningar och yrken, inklusive tekniska yrken;  

 aktivt stimulera arbetsgivare att rekrytera ett lika antal kvinnor och män;  

 bygga upp en stödjande arbetsmiljö;  

 säkerställa att alla arbetstagare utvärderas och belönas lika för att göra slut på 
lönediskriminering mot kvinnor och minoriteter;  

 redigera lagar och avtal som behandlar sexuella trakasserier och angrepp;  

 utveckla en politik som ökar kvinnors ekonomiska oberoende. 
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IV. Att kämpa för unga europeiska offentliganställda innebär att 
kämpa för arbetets framtid och en framtid för offentliganställdas 

fackliga organisationer 
 

Insänd av nordiska valkretsen och EPSU:s ungdomsnätverk 
 

Det är i linje med EPSU:s viktigaste prioriteter för de kommande åren att ta itu med utmaningar 
som unga offentliganställda ställs inför. En del av svaret på framtidens arbete i offentliga tjänster 
och framtiden för offentliganställdas fackliga organisationer innebär att handskas med unga 
arbetstagares frågor. 

Unga arbetstagare och framtidens arbete i offentliga tjänster 

EPSU konstaterar att de utmaningar som unga arbetstagare möter idag är just de utmaningar 
som alla arbetstagare ställs inför i morgon. Anständiga arbetsvillkor bland unga offentliganställda 
är lösningen till att säkerställa framtiden för arbete i offentliga tjänster och för alla arbetstagare. 

Arbetslöshet och otryggt arbete utgör stora utmaningar för framtidens arbete. 2017 var ca 15,8 
miljoner ungdomar i EU i åldern 20-34 år varken i arbete eller i utbildning. Långvarig arbetslöshet 
bland ungdomar är en ledande orsak för problem med välmående, osäkra inkomster och 
bristande framtida sysselsättningsutsikter. 

Unga offentliganställda konfronteras med obetald övertid eller arbetstid, långa arbetsdagar, 
tvingas gå med på olagliga avtal, är lågavlönade och har svårt att få tillsvidare- eller heltidsavtal. 
Villkor förvärras ytterligare av en otrygg arbetskultur då förbindelsen mellan arbetstagare och ett 
organiserat arbetsliv och fackföreningar brutits. 

EPSU stöder kampen med att komma tillrätta med utmaningarna, som oproportionerligt påverkar 
unga arbetstagare, och erkänner att striden är en del av lösningen för att uppnå önskvärt 
framtida arbete i offentliga tjänster. 

Unga arbetstagare och framtidens offentliga tjänster 

EPSU är medvetet om att ungdomars medlemskap och medverkan i facket står i centrum för att 
säkerställa framtiden för offentliganställdas förbund. 

Bristande kunskap om och intresse för fackliga organisationer bland unga arbetstagare leder nu 
till fallande medlemstal över hela Europa. Fackföreningarnas negativa profil, otrygga arbetsvillkor 
i den offentliga sektorn, samt bristande synlighet och medvetenhet i utbildningssystem om 
fackföreningars verksamhet förstärker problemet. I arbetets värld, som snabbt förändras, är det 
omöjligt att se framtidsutsikter för offentliga tjänster och fackliga organisationer utan aktiv 
medverkan av unga arbetstagare. 

EPSU stöder åtgärder för att öka intresse och stöd för fackföreningar bland ungdomar och unga 
arbetstagare, för att hjälpa till att lösa problemet med fallande medlemstal och ett lågt 
medvetande och intresse för facket bland ungdomar och unga arbetstagare.  
Unga arbetstagare som engagerar sig i facket kan ta en aktiv roll och utarbeta innovativa 
metoder för att locka och rekrytera nya unga medlemmar med hjälp av lyckade erfarenheter av 
att organisera unga arbetstagare.  

Offentliganställdas förbund kan bidra till ungdomsengagemang på flera sätt, bl.a. genom 
ungdomsorienterade plattformar och utbildningar i fackföreningar, och genom att främja policies 
som särskilt hjälper unga arbetstagare. Genom att göra så kan offentliganställdas förbund förbli 
en stark kraft för att bevara och förbättra alla arbetstagares rättigheter och representation. 

Det krävs ömsesidiga, inkluderande satsningar, som låter ungdomar ta en aktiv del i 
fackföreningar, för att bygga upp offentliganställdas fackförbund med bred representation. EPSU 
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noterar att unga arbetstagares engagemang kan hjälpa till med rekrytering och öka intresset för 
fackföreningsrörelsen bland unga arbetstagare. 

EPSU stöder och emotser en offentlig sektor, som erbjuder unga arbetstagare goda, rättvisa 
löner, anständiga arbetsvillkor, familjevänlig politik, tillfällen för yrkesutveckling och 
yrkesutbildning, och en inkluderande arbetsmiljö utan diskriminering och trakasserier. 
Offentliganställdas förbund kan, genom att uppnå detta, bevisa för unga arbetstagare att de är 
relevanta för morgondagens arbetsliv, och få en bättre organisationsgrad för ungdomar. 

Att stödja unga arbetstagare är att investera i framtiden för offentliganställdas förbund. 

Åtgärdspunkter: 

 Uppmuntra den offentliga sektorn att erbjuda fler anställningsmöjligheter åt unga 
arbetstagare 

 Stödja system för att integrera unga arbetstagare, som stått utanför arbetsmarknaden 
under en längre period, för att handskas med ungdomsarbetslöshet nationellt och på 
europeisk nivå 

 Stimulera den offentliga sektorn att utarbeta sätt att vända sig till ungdomar, bl.a. genom 
rådgivning, mentoring och tidiga ungdomsinriktade yrkesorienteringsprogram 

 Godkänna åtgärder att ta itu med outsourcing och arbetsmarknadsfragmentering (t.ex. 
obetalda praktikplatser, nolltimmarsavtal och ersättning av tillsvidareanställningar med 
visstidsavtal) som oproportionerligt påverkar unga arbetstagare 

 Stödja åtgärder för att säkerställa att policy om balans mellan arbete och fritid är tillgängliga 
för unga arbetstagare och deras familjer 

 Stärka samarbete mellan den offentliga sektorn, fackliga organisationer och 
utbildningsinstitutioner genom att erbjuda utbildning och facklig information till unga 
arbetstagare 

 Uppmuntra fackförbund att inkludera unga arbetstagare i fackföreningsrörelsens 
gemensamma mål, genom att erbjuda plattformar, evenemang och kurser som särskilt 
vänder sig till unga arbetstagare och deras utmaningar 

 Stödja EPSU:s nätverk för ungdomar i arbetet med att engagera unga 
fackföreningsmedlemmar i EPSU. 
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V.   Jämställdhet på arbetet 
 

Insänt av nordiska valkretsen 
 

Jämställdhet på arbetet  

EPSU konstaterar att den offentliga sektorn i Europa är en stor utförare av sjukvård och omsorg, 
och andra offentliga tjänster, och borde vara en socialt ansvarig arbetsgivare. Den offentliga 
sektorn är vidare den största arbetsgivaren för kvinnor, och har därför ett särskilt ansvar att 
garantera kvinnor och män lika behandling.  

EPSU konstaterar också att dess möjligheter att försvara arbetstagare och medborgare mot alla 
former av ojämlik behandling och diskriminering blivit mycket svårare på många håll i Europa på 
grund av de åtstramningsåtgärder, som vidtogs efter den finansiella krisen. 

Ofrivilligt deltidsarbete och arbetstagare med många tillfälliga avtal gör det ofta svårt att erbjuda 
välfärdstjänster av hög kvalitet, med tanke på medarbetarnas kompetens, engagemang och 
erfarenhet. 

EPSU oroar sig att deltidsarbete inte bara innebär sämre inkomster men också i många fall kan 
leda till sämre sjukpenning och arbetslöshetsersättning. Detta har i sin tur en skadlig inverkan på 
kvinnors pensioner, och ökar den redan högre risken kvinnor har att bli fattiga. Det är därför som 
fast, heltidsanställning måste bli normen i branscher som domineras av kvinnor. 

EPSU kräver att privatisering, outsourcing och offentlig-privat samverkan inte får leda till sämre 
löner och anställningsvillkor eller andra former av social dumpning. Tidigare framgångar för 
jämställdhet får inte hotas. 

EPSU observerar att vi fortfarande har mycket ojämlika och könssegregerade arbetsliv. EPSU 
ska därför verka för att skapa och stärka rättigheter i EU till heltidsarbete, rimlig föräldraledighet 
vad gäller lön och längd, och moderskapsersättning. Barnomsorg av god kvalitet och bra 
bestämmelser om föräldraledighet för båda föräldrar bidrar till mer jämlika arbetsliv. 

Följande punkter kan läggas till EPSU:s redan ambitiösa mål i arbetet för lika rättigheter:  

 alla människor ska kunna försörja sig hela livet; 

 både män och kvinnor ska kunna kombinera arbete och ansvar för omsorg;  

 kvinno- och mansdominerade branscher ska ha motsvarande löner, villkor och andra 
förmåner; 

 arbetsplatser ska vara säkra, fria från könsbaserat hot, våld, sexism eller trakasserier; 

 kvinnor och män ska ha lika makt i arbetslivet och i fackliga organisationer, samt 

 krav bör ställas om jämställdhet i offentlig upphandling. 
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VI. Europeiska unionen och ekonomisk och socialpolitik 
 

Insänt av STAL, Portugal 
 

Under senare år har EU:s ekonomiska politik, som ofta speglas i nationella regeringars politik, 
lämnat ett åtstramningsarv, som fortsätter att ha negativa konsekvenser för offentliga tjänster och 
offentliganställda, och även på tillväxt och ekonomisk utveckling i flera länder. 

Samtidigt som Europeiska unionen bidragit till ekonomisk utveckling i många regioner har nyttan 
fördelats ojämnt, och betydande utmaningar återstår i förhållande till rättigheter vad gäller 
sysselsättning, inkomster, arbets- och sociala rättigheter.    

Trots retoriken om Europas sociala Europe, sociala, arbetstagarrättigheter och 
kollektivförhandlingar angrips i många medlemsstater . 

Europeiska arbetstagare och medborgare har motarbetat tillbakadragandet av rättigheter på 
många sätt och krävt att ett äkta ekonomiskt och socialt Europa skapas.  

Emellertid har stora ekonomiska och finansiella gruppers makt ökat, till samhällets förfång. De är 
förankrade i högerpolitik och nyliberalism i somliga fall oavsett en regerings politiska inställning. 

Det har förvärrats av bristande öppenhet och tecken på korruption som är uppenbara både på 
nationell och EU nivå. 

Det är därför upp till nationella och europeiska fackliga organisationer att spela en oersättlig roll 
(på grund av det som de företräder, dvs. den produktiva styrkan som arbetstagare utgör) och 
kräva att socialpolitik och i synnerhet en ny ekonomisk politik återinförs, med målet att: 

 Öka den europeiska sammanhållningsfonden för att främja utvecklingen i de mest 
ekonomiskt utsatta länderna, genom att främja en effektiv ekonomisk konvergens och 
bättre levnadsvillkor; 

 Europeiska centralbanken slutar att göra offentliga medel tillgängliga för stora finansiella 
grupper som alstrar spekulativa vinster till nackdel för folken och länderna som har de 
största svårigheterna; 

 EU institutioner verkställer kommissionen och Europaparlamentet arbets- och socialpolitik 
som återspeglar arbetstagarnas historiska strider och återställer och stärker arbets- och 
sociala rättigheter; 

 Skapa metoder inom den Europeiska centralbanken att täcka olika länders offentliga 
skulder med rimliga, långsiktiga räntor och betalningsvillkor; 

 Ändra de orubbliga villkoren i den s.k. stabilitets- och tillväxtpakten (SGP), och möjliggöra 
att skapa eller ge tillfälle till politik som tillåter olika länder att främja en hållbar utveckling av 
sin ekonomi, samtidigt som den fullgör förpliktelser mot EU; 

 Säkerställa respekt för varje lands självständighet och kultur, vilket bidrar till ett ekonomiskt 
och socialt Europa, som vi alla vill bygga upp. 
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VII. Öka löner, främja kollektivförhandlingar! 
 

Insänt av STAL, Portugal 

 

Under svepskälet att bekämpa krisen har Europa upplevt en politik, som inneburit lägre löner och 
köpkraft, ödeläggelse av arbetstagarrättigheter och kollektivförhandlingar, och en brutal 
avveckling av offentliga tjänster. Effekterna har blivit utbredda och särskilt drastiska i länder som 
varit föremål för trojkans räddningsprogram, som Portugal, Grekland, Cypern och Irland. 

I dessa länder har arbetstagare generellt, men främst statsanställda, råkat ut för chocken att bli 
urfattiga och exploateras ännu mer. Offentliga tjänster som utbildning, vård och 
socialförsäkringar, har blivit föremål för allvarliga nedskärningar i syfte att svärta dem i 
samhällets ögon, och med ett bestämt mål: att avveckla dem som ett steg mot privatisering. 

Löneminskningar, i synnerhet för statsanställda, har blivit ett mål som bedrivits för 
konkurrenskraft och utrikeshandelsbalans, och är resultatet av regeringars underkastelse för 
EU:s budgetregler och påbud. En del av samma mål har varit att göra slut på kollektivavtal och 
förhindra avtalsförhandlingar i den offentliga sektorn. 

I Portugal, till exempel, där löner i den offentliga sektorn varit frusna i nio år mellan 2010 och 
2018, har arbetstagare i genomsnitt förlorat 12 % av lönen, om man bara tar hänsyn till 
inflationen! Om vi går tillbaka till århundradets början uppgår förlusten i reallöner till 20 % och i 
somliga yrken – de mest kvalificerade – är förlusten närmare 30 %! 

Statistiken bekräftar dessa enorma löneförluster och faktum är att löner i många länder 
fortfarande ligger under nivån före krisen, i motsats till vinster. Detta scenario och åtgärderna 
som meddelats bådar inte väl, då det är uppenbart att de europeiska institutionerna har hittills 
inte lyckats att utveckla eller verkställa en omfattande åtgärdsplan för att genomföra den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 

Det är därför brådskande att lämna denna väg genom att säkerställa att alla arbetstagare i 
Europa, särskilt offentliganställda, har en anständig lön och levnadsstandard. 

Det är upp till fackföreningsrörelsen, och naturligtvis till EPSU, att driva kampanjer om denna 
fråga och samtidigt komma med förslag om hur den ökande ojämlikheten och en alltmer orättvis 
inkomstfördelning ska hanteras. 

Med hänsyn till det här och i syfte att vinna tillbaka köpkraft är det väsentligt att intensifiera 
kampen och att kräva: 

 en allmän, äkta löneökning för alla arbetstagare i den offentliga sektorn, för att säkerställa 
en återhämtning av reallöneminskningen under senare år, i förhållande till ekonomisk 
tillväxt; 

 regelbundna förhandlingar om löner och som ska anpassas åtminstone i linje med priser 
och med en andel av nationell genomsnittlig ökning av produktivitet;  

 främja och stärka kollektivförhandlingar i den offentliga sektorn. 
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VIII. Solidaritet med invandrare och flyktingar 
 

Insänd av HİZMET-İŞ, Turkiet 
 

Våld, krig, fattigdom, klimatförändring och annat tryck driver migration. Ingen människa ska 
behandlas som illegal och det ska finnas solidaritet för alla. 

EU och nationell migrationspolitik är ofta selektiv och repressiv. I somliga länder skapar 
arbetslagstiftning en komplicerad hierarki för arbetstagare och gör det ännu svårare att 
organisera fackligt. EU och dess medlemsstater har sedan 2011 inte tagit på sig det ansvar som 
förväntas av dem, trots ett snabbt fortsatt inflöde av flyktingar, och har skrivit avtal med Turkiet 
som försök att hålla flyktingar utanför sina gränser. 

Det finns fortfarande allvarliga brister vad gäller att informera migranter om grundläggande 
mänskliga rättigheter, invandrartjänster och tillgång till utbildning. Rättslig och allmän information 
och rådgivning för migrantarbetstagare och flyktingar, inklusive inslag från fackliga organisationer, 
bör tillhandahållas av offentliga myndigheter. 

Fackliga organisationer bör stödja och organisera migrantarbetstagare och flyktingar och 
bekämpa rasism, främlingsfientlighet och social dumpning. 

Kongressen  

 Uppmanar EPSU:s medlemsförbund att anmoda och stödja kommunala och nationella 
myndigheter att säkerställa att alla migranter och flyktingar, minoritetsgrupper såväl som 
andra utsatta grupper med otrygga villkor i våra samhällen har tillgång till offentliga tjänster, 
inklusive vård, utbildning, socialt skydd, rättsliga och lokala samhällstjänster utan hinder 
eller fruktan; 

 Uppmanar medlemsförbund att stödja sina lokala organisationer att utarbeta webbaserat 
och tryckt material för att hjälpa migranter och flyktingar; 

 Beslutar med EPSU:s medlemsorganisationer att utöva påtryckningar för en humanitär, 
rättvis flyktingpolitik på nationell och internationell nivå, och för att ge uppehållstillstånd och 
medborgarskap åt alla invandrare. 
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IX. Bekämpa ökad rasism, främlingsfientlighet, islamofobi och 
antisemitism i Europa 

 
Insänd av HİZMET-İŞ, Turkiet 

 

Rasistiska och främlingsfientliga inslag blir allt mer förankrade i Europas samhällen och 
institutioner. Det är inte endast extremistgrupper utan också somliga traditionella partier, både till 
höger och till vänster, som kan anklagas för rasistiska politiska uttalanden, särskilt mot islam och 
muslimer.  

Det har skapat ett läge där offren är rädda för att klaga om angreppen på dem. Enligt studier som 
getts ut av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) rapporterar endast 12 % av muslimer 
diskrimineringsfall till myndigheterna. 31 % av muslimer som söker arbete har råkat ut för 
diskriminering och närmare 30 % av judiska människor har varit föremål för trakasserier. 

Statistiken visar att angrepp på utlänningar, och särskilt på muslimska sammanslutningar och 
platser för religionsutövning ökat dramatiskt i större länder i Europa, inklusive bevis på tusentals 
muntliga och fysiska angrepp på muslimer. 

Europa ska inte ge efter till terrorister från extremhögern eller –vänstern, annars fortsätter 
tendensen bort från grunden och värderingarna som den baserades på. Vidare kommer Europas 
stater fortsätta att förlora trovärdighet för sin politik om de inte vidtar nödvändiga åtgärder mot 
islamofobi och andra former av främlingsfientlighet. 

EPSU ska därför besluta att yrka på en effektiv implementering av EU:s lagstiftning mot 
diskriminering på arbetsplatser för att bekämpa diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung, 
religion och tro. 

Uppmana medlemsförbund att: 

 driva kampanjer mot rasism, särskilt inom polisen och rättssystemet; 

 diskutera rekrytering av en mer mångfaldig arbetskraft i offentliga tjänster; 

 främja kampanjer och social dialog och kollektivförhandlingssystem för att säkerställa lika 
behandling och lika lön för alla anställda inklusive invandrare; 

 främja arbetstagarvänliga, progressiva partier och kandidater i val på europeisk, nationell 
och lokal nivå, och stödja politiska företrädare med att ta itu med rasism, 
främlingsfientlighet, islamofobi och antisemitism. 
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X.  För en självständig palestinsk stat som erbjuder sina medborgare 
offentliga tjänster av god kvalitet 

 
Insänt av HİZMET-İŞ, Turkiet 

 

EPSU:S KONGRESS  NOTERAR ATT: 

EPSU välkomnar och ansluter sig till Public Services Internationals (PSI) 30:e världskongress 
motion nr 50, För en självständig palestinsk stat som erbjuder sina medborgare offentliga tjänster 
av god kvalitet. 

Arab-israeliska krig i Mellanöstern har lett till att Israel ockuperat Västbanken, östra Jerusalem, 
Gaza och Golan i Syrien, samt till att hundratusentals palestinier och syrier fördrivits.  

Denna ockupation har lagt tunga humanitära och utvecklingsbördor på det palestinska folket.  

Bland annat att generation efter generation av palestinier tvingats växa upp och leva i allt mer 
fullspäckade flyktingläger, många i eländig fattigdom och med få eller inga utsikter om ett bättre 
liv för sina barn.  

Förutom den pågående israeliska ockupationen av palestinska territorier är idag det största hotet 
mot fred i Mellanöstern att tvåstatslösningen förkastats, vilket uppenbarades av Israel och USA:s 
regering efter det första mötet mellan USA:s president Donald Trump och Israels premiärminister 
Benjamin Netanyahu. 

FN:s säkerhetsråd antog resolution 2334 den 23 december 2016, som fastslog att all 
bosättningsverksamhet skulle upphöra omedelbart och att alla bosättningar som skapats efter 
1967 var olovliga. Trots säkerhetsrådets resolution fortsätter israeliska regeringen med 
bosättningar i allt högre takt i palestinska territorier, inklusive östra Jerusalem.  

Gaza är fortfarande belägrat och därmed hindrar israeliska regeringen palestinier från att resa 
över gränsen för att få sjukvård på olika nivåer, och förvägrar palestinska folkets rätt att få 
tillgång till den mest grundläggande hälsovården. 

Trots att FN:s generalförsamling beslutat att ”uppmana alla stater att avstå från att inrätta 
diplomatiska beskickningar i den heliga staden Jerusalem”, som 128 medlemsstater enats om, 
bestämde USA:s president Donald Trump att flytta USA:s ambassad i Tel Aviv till Jerusalem, och 
förklarade Jerusalem som Israels officiella huvudstad. Detta beslut underblåste den existerande 
spänningen och hotade fredsmiljön i sin helhet. 

USA har kränkt alla relevanta FN motioner, skadat det internationella samfundets trovärdighet 
och hat under president Trump, förlorat sin roll som medlare när det gäller att. 

Staten Israel fortsätter att använda oproportionerlig styrka mot Palestinas civilbefolkning, som 
protesterade mot USA:s beslut.  

Ett resultat av att utan urskiljning skjuta på folksamlingen var att offentliganställda, särskilt 
vårdarbetstagare, förlorade sina liv och många skadades. 

Europa är Israels största handelsmarknad. Associeringavtalet mellan EU och Israel fastställer att 
handel och andra relationer ska baseras på respekt för mänskliga rättigheter.  EU och 
europeiska regeringen fortsätter emellertid att ha överseende av handel med de olagliga 
bosättningarna och har inte ställts israeliska regeringen till svars för dess allvarliga kränkningar 
av mänskliga rättigheter och internationell rätt. 
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Kongressen NOTERAR också att: 

Det enda sättet att lägga grunden för en varaktig fred, som motsvarar Israels säkerhetsbehov 
och palestinska strävanden att bli en självständig stat och att åstadkomma ett förhandlat 
tvåstatsresultat är att göra slut på ockupationen som började 1967. Det är det enda sättet att 
uppnå det palestinska folkets obestridliga rättigheter.  

EPSU bekräftar att offentliga tjänster av god kvalitet och anständigt arbete inte är möjliga utan en 
stat som kan fatta sina egna beslut genom demokratiska förfaranden, självständigt utan någon 
utomstående makt. 

Israels begränsningar av rörelsefrihet och av ekonomin, tillsammans med blockaden av 
Gazaremsan och interna politiska stridigheter är roten till palestiniernas lidande i ockuperade 
områden och att ha bidragit till en av världens högsta arbetslöshetssatser.    

Därför ska kongressen: 

 Främja och resa parollen "en demokratisk, självständig palestinsk stat, som erbjuder sina 
medborgare kvalificerade offentliga tjänster"; 

 Protestera mot USA:s beslut att flytta ambassaden i Tel Aviv till Jerusalem, som utgör ett 
stort hinder mot en vision om fred med två stater som existerar sida vid sida i fred och 
säkerhet inom erkända, säkra gränser;  

 Besluta att tillsammans med PSI mobilisera sina resurser för att möta brådskande behov 
vad beträffar de allvarligt försämrade humanitära villkoren i Gazaremsan och de 
ockuperade palestinska territorierna; 

 Fördöma staten Israels oproportionerliga, godtyckliga angrepp inriktade på 
civilbefolkningen och offentliganställda arbetstagare och uppmanar europeiska regeringar 
att häva vapenhandeln med Israel tills israeliska regeringen efterlever internationell rätt om 
mänskliga rättigheter. 

 Med EFS utforska hur klausuler om mänskliga rättigheter kan verkställas effektivt EU:s 
handels- och associeringsavtal, inklusive i förhållande till. 

 Noterar inrättandet av ett europeiskt fackligt nätverk för rättvisa åt Palestina, för att kämpa 
för ett slut på Europas delaktighet och för anständigt arbete för palestinier och åtar sig att 
informera medlemsförbund om nätverkets arbete. 

 
 


