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Inledning  
 

EPSU:s årsberättelse för 2009 är inte lik de tidigare rapporterna. Med detta nya format för 
årsberättelsen har vi för avsikt att erbjuda en kortare, mer lättläst rapport, som också ger en 
analytisk sammanställning av vår verksamhet.  

Under 2009 fortsatte vi att driva lobby- och kampanjverksamhet kring arbetstidsdirektivet, 
förslaget till direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande sjukvård, om systemet med 
handel om utsläppgsrättigheter, klimatförändring och hållbar utveckling, social dialog och 
många andra ämnen. 

Vi firade några stora framgångar: 

• Påtryckningar från fackliga organisationer lyckades påverka debatten om arbetstid 
och förslaget till sjukvårdsdirektiv; kommissionen kunde inte vidareutveckla dessa 
frågor på det sätt de ursprungligen hade tänkt göra.  

• Försöksperioden på 2 år med social dialog inom statsförvaltning avslutades med en 
positiv utvärdering; vi fortsätter att verka i riktning mot en formell social dialog i denna 
bransch.  

• Vi förhandlade ett ramavtal om förebyggande av skador och infektioner av stickande 
föremål inom sjukhus- och vårdbranschen på en rekordartad tid på sex månader. 
Avtalet mellan parterna förväntas bli ett bindande direktiv under första halvåret 2010. 

Allt överskuggades av konsekvenserna av den finansiella och ekonomiska krisen, som 
började 2008 och nu i allt högre grad inverkar på sysselsättningen i offentliga sektorn i allt 
fler länder i Europa. Krisen har mycket allvarliga konsekvenser för offentliga budgetar. 
Arbetsmarknadens parter inom kommunal och regional förvaltning antog ett gemensamt 
uttalande som framhäver vikten av en hållbar finansiering för kommunala myndigheter vid en 
tidpunkt då befolkningen krav ökar.  

2009 var kongressår för EPSU.  Federationens åttonde kongress ägde rum från den 8 till 11 
juni i Bryssel. Den lade grunden till ett viktigt steg: samgåendet mellan EPSU och ISKA 
Europa, som träder i kraft fr.o.m. januari 2010. EPSU omfattar nu hela kontinenten Europa 
och vi har för närvarande sammanlagt 274 anslutna organisationer.  

 

Carola Fischbach-Pyttel 
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Avsnitt I: Viktiga politiska händelser  
 

 
Finansiella och ekonomiska krisen  
Den djupa inverkan och de förödande konsekvenserna på hela ekonomin av den 
ekonomiska och finansiella krisen för arbetande män och kvinnor kändes särskilt av under 
2009. Stora grupper offentliganställda hotas med att förlora sitt arbete, lönestopp eller t.o.m. 
minskade löner. Åtskilliga regeringar, kommuner och andra offentliga organ föreslår att säga 
upp kollektivavtal som erbjuder löneutveckling under de kommande 2-3 år. Löner och 
pensioner i offentliga sektorn angrips och man glömmer att stora flertalet arbetstagare har 
låga eller genomsnittliga löner och erbjuder Europas befolkning och företag väsentliga 
tjänster. Med hänsyn till att många kvinnor arbetar inom vård, skola och sociala tjänster 
kommer påtvingade lönerestriktioner i offentliga sektorn troligen att förstöra många års 
arbete för att minska löneklyftor.  
 
Många offentliganställda har gått ut och demonstrerat för att kräva en alternativ politik och ett 
slut på nyliberal politik, som är en av de större anledningarna till krisen. EFS förslag till en ny 
social agenda fick enormt stöd av demonstrationerna i maj, som samordnades av EFS i 
Madrid, Bryssel, Berlin och Prag.  
 
 
 
Arbetstidsdirektivet1 
Den viktigaste frågan för fackliga organisationer i Europa förblev kampen om att 
vidareutveckla arbetstidsdirektivet. Vi påminner om att europaparlamentet den 17 december 
2008, efter en framgångsrik EFS kampanj och kraftful demonstration i Strasburg, röstade 
med absolut majoritet att göra slut på enskilda avvikelser från arbetstidsdirektivet. 
Omröstningen bekräftade fackföreningsrörelsens inställning att arbetstidsdirektivet är till för 
att skydda arbetstagare, som inte ska få utnyttjas genom att arbeta alltför långa timmar i rad, 
och att jour på arbetsplatsen måste anses vara arbetstid. Förlikningsförfarandet för att nå en 
överenskommelse mellan europaparlamentet och rådet om omarbetning av 
arbetstidsdirektivet strandade i slutet av april 2009.  
 
På EPSU:s och andra fackliga federationers initiativ antog EFS följande uttalande vid sitt 
styrelsemöte den 8 juli:  

“Efter det misslyckade förlikningsförfarandet mellan EU:s institutioner att komma 
överens om ett omarbetat arbetstidsdirektiv har alla sidor föreslagit att tid ska ges 
att fundera på frågan. EFS styrelse håller med om att tid för eftertanke ges innan 
direktivet fortsätter att omarbetas. Dock uppmanar EFS styrelse kraftigt att 
åtgärder vidtas åt nuvarande direktiv för att trygga att det implementeras 
fullständigt och på rätt sätt.” 

 
EFS manar i synnerhet Europeiska kommissionen att inleda rättsliga åtgärder för kränkning 
mot de medlemsstater som på betydande sätt inte implementerar arbetstidsdirektivet.  
 
Därpå sade EFS i sin inlaga till svenska ordförandeskapet att:  

 “Bollen är nu tillbaka på kommissionens plan. EFS anser att komissionen, som i 
9 år uppskjutit sitt ansvar bör vidta åtgärder att nu implementera  och driva 

                                                                 
1 Europeiska stiftelsen Arbetstidens utveckling 2008 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0903039s/tn0903039s.htm 
Europadomstolen Pressmeddelande om sjukdom under betald semester 
http://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp09/aff/cp090004en.pdf  
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igenom det aktuella direktivet, såsom det tolkats av europadomstolen. Domstolen 
har i en serie konsekventa domar sedan 2000 gång på gång bekräftat att jour på 
arbetsplatsen måste anses vara ”arbetstid”. Detta måste nu genomdrivas med 
alla medel som står till buds. Det finns enligt EFS ingen anledning att rusa vidare 
med ett nytt förslag att omarbeta direktivet, och det vore lämpligt att överlämna 
frågan till den nya kommissionen”.  

 
Europeiska kommissionen har inte bara varit inaktiv när det gäller att implementera 
nuvarande arbetstidsdirektiv, den har åtminstone tyst visat europeiska 
arbetsgivareorganisationer att kommissionen varken har för avsikt att göra något åt 
europadomstolens många beslut eller att ta hänsyn till kompromissen som nåtts i 
europaparlamentet. Så var falllet vid mötet med den branschöverskridande sociala 
dialogkommittén i oktober, då kommissionen meddelade ”en ny inställning” till 
arbetstidsdirektivet. Utifrån den version av texten som läckt ut skulle denna nya inställning 
omfatta:  
• Längre genomsnittlig arbetstid  
• Behandling av jourtid  
• Flexibilitet beträffande uträkning av genomsnittlig veckoarbetstid  
• Flexibilitet beträffande schemaläggning av minimiperioder för daglig- och veckovila. 
 
Kommissionen aktade sig för att ge ut det meddelande om arbetstid som aviserats, då dess 
mandatperiod löpte ut i november.  
 
 
Ratificiering av Lissabonfördraget – konsekvenser för offentliga 
sektorn  
I och med att Lissabonfördraget antagits har EU:s rättsliga ram för offentliga tjänster tagit ett  
avgörande steg framåt, och Europeiska unionen har nu ett klart ansvar att vidta åtgärder inom 
offentliga tjänster. Lissabonfördraget har ett nytt protokoll om offentliga tjänster, som fastställer 
viktiga värderingar för tjänster av allmänt intresse (Services of General Interest - SGI) som 
kvalitet, användarrättigheter, säkerhet och rimlig kostnad, lika behandling och tillgång för alla. 
SGI avses fullfölja två huvudmål: att implementera människors grundläggande sociala och 
ekonomiska rättigheter, samt att nå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Dessa 
ändringar förklaras i ett EPSU dokument, som antogs av styrelsen vid sitt möte i november 
2009, om ‘Tjänster av allmänt intresse efter Lissabonfördraget’. I detta styrelsedokument 
ställs ett antal krav på EU:  
• SGI protokollet till Lissabonfördraget ska behandlas som ‘riktmärke’ eller referens från 

vilket EU och nationell utveckling av offentliga tjänster ska bedömas  
• Lagstiftning om ‘allmänintresset’ som sätt att stärka regleringsramen som tillämpas på 

utförare av offentliga tjänster  
• Tillgång för alla till offentliga tjänster, som viktigt krav (och förstärks av ordalydelse från 

SGI protokollet); 
• En intergrupp i europaparlamentet om offentliga tjänster, som forum att bygga politiskt 

stöd över partigränserna för offentliga tjänster av hög kvalitet.2 
 
EPSU har inrättat ett nätverk som samordnar verksamhet om offentliga tjänster.  
 
Implementering av tjänstedirektivet  
EPSU bidrog till en workshop som arrangerades i oktober 2009 av EFS om implementering 
av tjänstedirektivet. Medlemsstater skulle ha införlivat direktivet vid slutet av 2009, men alla 
har ännu inte gjort det. Särskilda problem rapporteras beträffande omfattningen av 
införlivandet (vad som omfattas eller inte) samt att inrätta en enda kontaktpunkt. 

                                                                 
2 Intergruppen i EP sattes upp i början av 2010  
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Kommissionen ska organisera en första ‘ömsesidig utvärdering’ i slutet av 2010, vilket 
innebär att medlemsstaterna måste granska specifierade bestämmelser (t.ex. 
tillståndsförfaranden, rättsliga formkrav, äganderestriktioner, osv.) och skicka in en rapport 
om resultatet av granskningen med information om vilka krav som avskaffats, ändrats eller 
kvarhållits. Under detta förfarande ska resultatet av granskningen av lagstiftning diskuteras 
med och emellan medlemsstater. I enlighet med direktivet kommer samråd att ske med 
intressenter. Resultatet av samrådet läggs till den sammanfattande rapporten som 
kommissionen ska överlämna till EP och rådet vid slutet av förfarandet (senast i slutet av 
2010). 
Se http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/planned_en.pdf  
 
Tillämpning av sociala kriterier i offentliga avtal – påtryckningar om 
att få kommissionens vägledning om social upphandling  
Medlemsstater har länge, alltsedan början av 1900-talet, integrerat sociala kriterier i 
upphandling, främst genom ”sociala klausuler” som kräver att underleverantörer betalar 
rättvisa löner. Tyvärr byggde inte EU:s direktiv om offentlig upphandling, som antogs 2004, 
på denna historia, och vilket lett till en mer oklar situation, i vilken offentliga myndigheter får 
integrera sociala hänsyn, men utan att de ges aktiv uppmuntran att göra det. Å andra sidan 
har EU sedan 2004 stött grön upphandling genom att använda målsättningar och andra 
åtgärder. EU-fördraget kräver nu en ”social marknadsekonomi”, vilket innebär att ”social” 
upphandling kan hinna ikapp. ”Bästa värde” betyder inte billigaste, och kvalitet på arbete går 
hand i hand med kvalitet på varor och tjänster. 
 
EPSU har aktivt verkat med ett antal andra federationer och NGO och tryckt på EU att ”bli 
mer aktiv inom social upphandling. Under året bidrog vi till diverse förslag till en länge 
inväntad EG vägledning till socialt ansvarig offentlig upphandling (Socially Responsible 
Public Procurement - SRPP) och har också fört upp ärendet på dagordningen för sociala 
dialogen inom lokala och regionala förvaltningar.  
 
‘Spring alliance’ för hållbar utveckling  
EPSU bidrog till Spring Alliance – en koalition som för samman EFS, Europeiska miljöbyrån  
(EEB) och Social Platform i syfte att få social och hållbar utveckling som yttersta mål för den 
nya sociala agendan, och strategin ‘EU2020’ som diskuteras. Kampanjen utarbetade ett 
gemensamt manifest, som framhäver kopplingen mellan social- och miljöpolitik, och behovet 
att ha alternativa ekonomiska modeller. Kommissionen gav ut ett meddelande med nya 
funderingar om ”tillväxt”modellen för ekonomisk utveckling, se  
http://www.beyond-gdp.eu/index.html och  http://www.sd-
commission.org.uk/publications/downloads/prosperity_without_growth_report.pdf  
 
OECD har också krävt en ny generation statistik som ska mäta sociala framsteg och 
välmående.  

“Klyftan mellan makroekonomiska bevis och människors uppfattning härrör inte 
från dålig kvalitet på officiell statistik, utan på att den används fel. Det kan leda till 
snedvriden analys och fel politiska mål. Vi måste gå bortom de aktuella 
mätningssystemen, som grundas på produktionsmått, till ett system som 
verkligen inriktas på välmående och framsteg i samhället”  

se http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_37443_43951876_1_1_1_1,00.html  
Utkastet till manifest och kampanjmaterial finns på en webbsida som handlar om det här: 
www.springalliance.eu. 
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Avsnitt 2: EPSU:s 8:e kongress, 8 – 11 juni, Bryssel 
 
EPSU:s 8:e kongress öppnades en dag efter valet till europaparlamentet, som europeiska 
folkpartiet vann, och ledde till stora förluster för europeiska socialdemokratiska partiet och 
andra progressiva krafter.  
 
Det var också viktigt att påpeka att EPSU:s kongress ägde rum mot en bakgrund av finansiell 
och ekonomisk tumult, som håller Europas och världens ekonomi i sitt grepp, med hot om 
minskad sysselsättning i hela ekonomin. Därför inriktades diskussionerna vid kongressen i 
stora delar på denna fråga, och belyste särskilt situationen i Lettland, Island och Irland. 
 
EPSU:s  kongress underströk den centrala roll som offentliga sektorn spelar i att klara av 
krisen, genom investeringar i offentliga tjänster och offentlig infrastruktur. Detta leder till att 
stabilisera ekonomin, minska ojämlikheter, behålla efterfrågan och sysselsättning, samt att 
bidra till framtida hållbar miljövänlig ekonomisk tillväxt.   
 
Kongressen lyfte fram EPSU:s verksamhet om offentliga tjänster som övergripande fråga 
såväl som arbetet inom olika branscher, med särskilda motioner om varje bransch, som lagts 
fram för debatt och godkännande.  
 
Ändringar av EPSU:s stadgar antogs och lade grunden till samgåendet mellan EPSU och 
ISKA Europa; EPSU omfattar nu hela kontinenten Europa och erkänns som ISKA:s regionala 
organ för Europa.  
 
Andra framträdande händelser på kongressen var de sessioner som hölls om jämställdhet 
och om fackliga rättigheter. Övriga debatter inriktades på rekrytering och om migration. En 
länk till alla kongressmotioner som antogs finns på baksidan av detta dokument.  
 
Den officiella talarlistan bestod av: 
• Poul Nyrup Rasmussen, ordförande för europeiska socialdemokratiska partiet  
• Andris Piebalgs, EU:s energikommissionär  
• Freddy Thielemans, Bryssels borgmästare  
• John Monks, EFS’ generalsekreterare   
• Peter Waldorff, ISKA:s generalsekreterare   
• John Evans, generalsekreterare för OECD:s fackliga rådgivande kommitté   
• Godfrey Perera, HOSPEEM:s generalsekreterare    
 
Kongressen valde om Anne-Marie till ordförande och Carola Fischbach-Pyttel till 
generalsekreterare. 

 
Listan över valda styrelseledamöter finns på http://www.epsu.org/a/5967.  
 
Yves Labasque, från CFDT Interco, Frankrike och Josiane Dekoker, CGSP-Admi, Belgien, 
valdes till lekmannarevisorer.  
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Avsnitt 3: Styrelsen  
 
Omdelbart efter kongressens slut sammanträdde den nya styrelse för att välja fyra 
viceordföranden: 
 
• Tuire Santamaki-Vuori, JHL, Finland 
• Rosa Pavanelli, FP-CGIL, Italien 
• Dave Prentis, UNISON, Storbritannien 
• Mikhael Kuzmenko, HWURF, Ryssland  

 
Vid styrelsemötet i november beslöts att Dave Prentis skulle bli EPSU:s förste 
viceordförande. Övriga huvudärenden: presentation och allmänt godkännade av EPSU:s 
arbetsprogram 2010 – 2014, presentation av SKTF – EPSU:s studie om kvinnors 
representativitet i EPSU:s medlemsförbund, samt godkännande av kriterier att tillämpas på 
valkretsars projektarbete.  
 
Styrelsen sammanträdde den 26-27 mars, 21 april, 8 juni, 11 juni samt 9-10 november (se 
http://www.epsu.org/r/26). 
 
 
Ekonomi, medlemskap och personal  
Styrelsen 
• Antog den ekonomiska berättelsen för 2008  
• Noterade information i rapporten från lekmannarevisorerna och balansräkningen för år 

2008 
• Godkände läget i slutet av juni 2009 och prognosen fram till slutet av december 2009  
• Godkände den provisoriska budgeten för 2010 
• Beslöt att inrätta en finansarbetsgrupp, bestående av ordförande och en representant 

för varje valkrets (som får vara en viceordförande eller annan styrelseledamot) såväl 
som EPSU:s generalsekreterare och biträdande generalsekreterare.   

 
Kongressen antog  
• Den ekonomiska berättelsen 2004-2008 
• En motion om medlemsavgifter som konsekvens av samgåendet 

http://www.epsu.org/r/493  
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Medlemskap  
 
 

Följande förändringar ägde rum i sekretariatet:  
 
Veronica Nilsson har anställts under ett år på sekretariatet för att täcka arbetsbördan inom 
området sjukvård och sociala tjänster. Sekretariatet fick låna Véronique Vandenabeele av 
belgiska medlemsorganisationen CGSP Admi under ett halvår för att hjälpa till med 
förberedelser för kongressen.   

Förbundets namn Länder 
Antal 

medlemma
r 

NYA MEDLEMMAR  

Gewerkschaft vida Österrike 6.000 

Trade Union of Energy Sector of Republic of Srpska Bosnien-Herzegovina 3.800 

Trade Union of Workers in Cultural Facilities Tjeckien 1.728 

Federation of Employees of Local and Central Public Administration Rumänien 3.500 

Trade Union Federation of Public Services  Rumänien 2.500 

Srbijagas Trade Union Serbien 950 

Trade union of Nurses and Medical Technicians of Serbia Serbien 35.000 

The Society of Chiropodists and Podiatrists Storbritannien 8.558 

UTESLUTNING 

Fédération des Finances et Affaires Economiques - CFDT Frankrike 500 
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Avsnitt 4: Jämställdhet  
 
EPSU:s jämställdhetskommitté sammanträdde den 5 maj och ombads uttrycka sina 
synpunkter under hela året om följande:   
• EPSU/SKTF:s kartläggning av kvinnlig representation i EPSU och dess medlemsförbund, 

se nedan  
• EPSU:s svar på kommissionens samråd om en framtida vägkarta om jämställdhet 

http://www.epsu.org/a/5768  
• Lika lön: förberedelser för EPSU:s kongressmotion och att i samarbete med HSS 

kommittén slutföra rapporten Pay and the gender wage gap in health and social care 
(Löner och löneklyftan mellan män och kvinnor i sjukvård och omsorg), Jane Pillinger, 
v.g. se  http://www.epsu.org/a/6272   

• Omarbetning av avtal om föräldraledighet: förhandlingarna om att omarbeta avtalet från 
1995 om föräldraledighet avslutades den 23 mars. Den omarbetade texten är ett 
blygsamt framsteg. Den ökar föräldraledighetens längd för barn upp till 8 år från 3 till 4 
månader, av vilket en månad inte får utbytas mellan föräldrar, för att uppmuntra pappor 
att ta föräldraledighet, ger mer flexibilitet om hur föräldraledighet får tas ut och stärker 
rätten att återvända till arbetet. Den omfattar alla arbetstagare, inklusive deltids-, visstids- 
och bemanningsföretagsanställda.   Vad beträffar andra viktiga prioriteringar för EFS (och 
EPSU), dvs. betald pappaledighet och erkännande av icke-traditionellt föräldraskap 
erbjuder texten inga bindande bestämmelser, på grund av arbetsgivarnas motstånd och 
kommissionens oklara rättsliga alternativ. Resultatet är att det blir viktigt att göra det 
mesta av de mjuka hänvisningarna i avtalet till den roll som spelas av inkomster när det 
gäller att öka användning av föräldraledighet och till “en mångfald familjestrukturer” när 
avtalet genomdrivs nationellt. Avtalet bör också användas som medel att förhandla avtal 
som går längre än minimikraven. Såsom en  första omarbetning av ett avtal mellan 
europeiska arbetsmarknadsparter kan vi lära oss några läxor. Förhandlingarna föregicks 
av (alltför) långa för-förhandlingar (2 år); kommissionens försiktiga inställning, som trots 
kraftigt stöd av utredningar, som backar upp behovet att ha betald föräldraledighet för att 
säkra att den faktiskt används av båda föräldrar, var inte till hjälp. Avtalet ska omvandlas 
till direktiv i början av 2010. Kommittén företräddes i EFS’ delegation av Blair Horan, 
CPSU, Irland. Texten på avtalet och EFS förklaring finns på  http://www.epsu.org/a/6161  

• Omarbetning av moderskapsdirektivet från 1992 (medbstämmande med parlamentet, 
rättslig grund om arbetsmiljö i EG fördraget): förslaget ökar ledigheten från 14 till 18 
veckor (med längre tid för utomordentliga omständigheter) med full lön,  dock med 
möjlighet att införa/behålla ett tak som inte får falla under sjuklön. EFS och EPSU 
välkomnade  förslaget men krävde kraftigare arbetsmiljöåtgärder, särskilt inom området 
reproduktiv hälsa och och reproduktiva risker, som gäller både kvinnor och män. 
Riskbedömning  spelar en central roll i direktivet, men begränsas först tills när kvinnor 
rapporterar att de är gravida, vilket kan vara för sent. I motsats till andra 
arbetsmiljödirektiv innehåller direktivet inga regler om att organ som företräder 
arbetstagare ska rådfrågas om förebyggande åtgärder. EFS kräver också kraftigare 
åtgärder för amning. Då det visade sig omöjligt att inkludera rätt till betald pappaledighet i 
förhandlingarna om omarbetat avtal om föräldraledighet trycker nu EFS på att detta ska 
behandlas i samband med moderskapsdirektivet (kanske 2-4 veckor, som är 
genomsnittet på de ställen det finns i EU). Med hänsyn till motståndet i somliga 
medlemsstater och från näringslivet blir det väsentligt att lobba europaparlamentet för att 
få förslaget till direktiv antaget. Mer information på http://www.epsu.org/a/6279  
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EPSU/SKTF:s rapport om kvinnlig representation i EPSU och dess 
medlemsorganisationer  

Rapporten utarbetades av Ulrika Öberg, som lånades ut till EPSU av SKTF, som vi tackar 
varmt. Den presenterades och godkändes av styrelsemötet i november. Utifrån 47 svar från 
medlemsorganisationer i EPSU, som företräder 9,8 miljoner medlemmar, fann rapporten att 
68.5 % av EPSU:s medlemmar är kvinnor (i medlemsförbunden efter samgåendet är siffran 
närmare 80%), jämfört med 40% i EFS. Sammanlagt ökar kvinnligt medlemskap något i alla 
EPSU:s valkretsar, dock finns inte alltid longitudinell data efter kön att tillgå. Bland 
medlemsförbunden är en majoritet av det fackliga ledarskapet män, utom i den nordiska 
valkretsen är flertalet är kvinnor, och hos medlemsförbunden efter samgåendet där 
ledarskapet är ganska jämt fördelat mellan män och kvinnor. Antalet kvinnor har också ökat 
vid medlemsförbundens kongresser och högsta beslutsfattande organ efter kongresser, ofta 
pga bindande jämställdhets- och/eller proportionerliga åtgärder. I EPSU:s styrelse och 
branschkommittéer förblir dock kvinnlig representation lägre än vad som krävs av stadgarna 
om jämställdhet mellan könen respektive proportionerlig representation. I branschkommittéer 
återger kvinnligt medlemskap inte medlemsförbundens rapporterade kvinnliga medlemskap. 
Samtidigt som det finns en del goda erfarenheter skulle bilden allmänt kunna förbättras en 
hel del, vilket kommer att kräva aktiva åtgärder både nationellt och på EU nivå. Styrelsen gav 
EPSU:s sekretariat i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att hjälpa till att förbättra 
situationen och beslöt att inhämta årliga rapporter.  
 
Texten till rapporten finns på EN, FR och SP http://www.epsu.org/a/6268  
Noteras bör att EFS’ kvinnokommitté den 15-16 december 2009 valde nytt presidium, där 
Gloria Mills från UNISON ingår. 
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Avsnitt 5: Allmännyttiga verk  
 

Fasta kommittén om allmännyttiga verk  
Den fackligt-politiska verksamheten hos förbunden som organiserar allmännyttiga verk 
dominerades av:  
• Global uppvärmning och därmed följande klimatförändring. Det här var ett tema som 

kom tillbaka gång på gång under året, med diskussioner om verkställandet av EU:s 
handel av utsläppsrättigheter, förberedelser för klimatförändringsmötet i Köpenhamn, 
som främst leddes av EFS och IFS på den fackliga sidan, samt Europeiska unionens 
vägkartor för energi 2050. Tillsammans med arbetsgivarna inom el- och gasbranschen 
söker EPSU  en inriktning på kompetens, utbildning och sysselsättning i dessa 
långsiktiga scenarier, som tagits fram av komissonen för att minska utsläpp av 
växthusgaser. Ett gemensamt projekt med Eurelectric om ”Rättvisa övergångsprinciper 
för sysselsättning” började som del av den sociala dialogen, och detta kommer att bli 
en stor fråga under 2010. Avfallsförbund påpekade branschens tillväxtpotential, med 
jobb som håller planeten grön och ren.  

• Inverkan av den ekonomiska och finansiella krisen. Den bransch som råkade värst ut 
var avfallsbranschen, med minskad volym, uppskjutna och inställda investeringar, 
nedläggningar och förlorade arbetstillfällen. Ett antal konflikter ägde rum då 
arbetstagare och deras fackliga organisationer slogs mot lönestopp och minskad 
sysselsättning. EPSU gav framgångsrikt stöd åt dessa förbund. Vatten, el- och 
gasbranscherna upplevde också tryck på investeringar. EPSU har drivit att 
investeringar i offentlig infrastruktur som vatten- och avloppsanläggningar, förnybar 
energi, kraftledningsnät, samt energiverk och gasledningar ska vara del av 
återhämtningsplaner i Europa. 

• EPSU:s kongress 2009. En handlingsplan har utarbetats utifrån kommitténs motion 
som godkändes av kongressen. En av de främsta frågorna blir EPSU:s 
vattenkampanjg som ska trygga en grundläggande mänsklig rätt till vatten och få upp 
frågan på den politiska agendan i EU genom ett europeiskt medborgarinitiativ 
(European Citizens’ Initiative - ECI). EPSU har skickat in ett remissvar till 
kommissionens grönbok om ECI.  

 
Övriga frågor:  
• Fasta kommittén har i de sociala dialogkommittéerna (el och gas) samt vid enskilda 

möten diskuterat hur smarta mätare inverkar på sysselsättning. Ett bidrag skickades till 
de europeiska gas- och elektricitetsreglerarnas aktuella diskussioner, med en förfrågan 
att de skulle ta hänsyn till sysselsättning, utbildning och andra frågor. Det ska följas 
upp och kopplas till smarta kraftledningsnät 2010.  

• EPSU stödde ändringar under samrådet om kärnsäkerhet, arbetsmiljö och 
arbetstagare. Trots att dessa godkändes av stora flertalet ledamöter i 
europaparlamentet (EP) struntade rådet i ändringarna och många andra av EP:s 
ståndpunkter.  

• Insatser gjordes att påverka konsekvensbedömningen av biologiska avfallsdirektivet, 
genom att söka en hänvisning till arbetsmiljö och vikten av utbildning.  

• Avfallsförbund fortsätter att försöka få respekt för löner och villkor, samt arbetsmiljö i 
offentliga avtal.  

• EPSU gav sitt stöd till de europeiska vattennätverkens vattenupprop, uppvaktade 
europaparlamentet och europeiska kommissionen för att påverka deras ståndpunkter 
inför världsvattenforum i Istanbul; EPSU främjade begreppet offentliga-offentliga 
partnerskap för kommissionens biståndsverksamhet.  

• Fackliga organisationer undertecknade ett gemensamt uttalande med Eurelectric om 
företagens sociala ansvar. De europeiska elektricitetsarbetsgivarna godkände de 
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särskilda rapporteringsriktlinjerna i det globala rapporteringsinitiativet, vilket innebar att 
det var det första kontinentala uttalandet till stöd för det. Uttalandet ska följas upp med 
EPSU:s projekt om europeiska företagsråd i energiföretag och en rapport om 
företagens sociala ansvar, som utarbetas av ett nederländskt utredningsinstitut, 
SOMO, och kommer ut under 2010.  

• Det gemensamma projektet med Eurogas och EMCEF om Demografisk förändring och 
kompetens i gasbranschen avslutades med en framgångsrik första europeisk 
konferens mellan arbetsmarknadens parter. En studie, som tagits fram av David 
Tarren, Working Life Research Institute, och en verktygslåda, som utarbetats av Jane 
Pillinger är nu färdiga att användas av arbetsgivare och fackliga organisationer.  

• Under EPSU:s ledning gav de sociala dialogkommittéerna för gas och för el och 2:a 
sociala forumet för Sydösteuropeiska energigemenskapen ut kritiska ståndpunkter om 
implementering av samförståndspromemorian och de ofullständiga nationella sociala 
handlingsprogrammet, som getts ut av regeringar. Kritiska frågor ställdes också i 
europaparlamentet.   

 
Ordförande och viceordföranden: Kommittén valde Sven Bergelin, Verdi, Tyskland till 
ordförande, samt Jan Rudén, SEKO, Sverige och Reszo Gal, VDSzSz (nytt namn: EVDSZ 
efter sammanslagning), Ungern till viceordföranden för denna kongressperiod.  
 
Fasta kommittén sammanträdde den 14 maj och 29 september. 

 
EPSU:s nätverk för EWC samordnare  
Efter EFS’ kampanj för ett omarbetat direktiv om europeiska företagsråd (EWC), som både 
EPSU och av EPSU samordnade EWC:n bidrog till, gavs det reviderade EWC direktivet ut i 
maj 2009, och träder i kraft i maj 2011. EPSU har samarbetat med EFS och andra 
europeiska fackliga federationer om att ge ut riktlinjer till förhandlare, som ska trygga att nya 
europeiska företagsråd tar hänsyn till de stärkta rättigheter, som det nya direktivet erbjuder. 
EPSU  fortsätter sitt arbete med att trygga att fler multinationella företag omfattas av 
europeiska företagsråd. Public Services International Research Unit (PSIRU, University of 
Greenwich) uppdaterade fler branschstudier och granskade företag som verkar i dessa 
branscher.  
 
EWC samordnarnas nätverk och fasta kommittén tog också hand om förfaranden och 
mandat om gränsöverskridande avtal, som förhandlas mellan multinationella företag och 
EPSU såväl som med medlemsförbund för att komma fram till avtal för hela Europa, och 
täcker alla medarbetare. Efter tre års diskussioner godkände styrelsen dessa förfaranden i 
november 2009. Grunden är att berörda fackliga organisationer godkänner huruvida vi ska 
förhandla, vad vi förhandlar om och om det slutgiltiga resultatet.  
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Avsnitt 6: Kommunförvaltning (LRG) 
 
Under 2009 var det viktigaste frågorna för fasta kommittén:  
• Nytt arbetsprogram: Kommittén utarbetade ett nytt arbetsprogram, utifrån 

branschmotionen om lokal och regional förvaltning och andra handlingar som antogs av 
kongressen. Arbetsprogrammet återspeglar också den utvärdering av verksamheten 
som kommittén genomförde och påpekar vikten att stödja kommitténs nya medlemmar, 
till exempel genom att erbjuda en översikt av viktiga kommittéhandlingar och att göra 
LRG avsnittet på EPSU:s webbsida så tillgänglig som möjligt. Det är viktigt att dela med 
sig information och engagera fler kollegor i kommitténs verksamhet nationellt. 
Arbetsprogrammet innehåller ett antal ”nya” frågor, t.ex. hållbar utveckling (t.ex. lokala 
klimatplaner, att minska energiförbrukning i offentliga byggnader, utveckla ”gröna” jobb), 
omsorg (i samarbete med fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor), samt 
livslångt lärande och kompetensutveckling. Det bekräftar att social dialog med CEMR är 
en av fasta kommitténs centrala uppgifter, och framhäver också vikten att fortsätta att 
arbeta om offentlig upphandling och offentliga-privata partnerskap (OPP).   

• ‘Lönechecklista’. Kommittén utarbetade en checklista med fasta kommittén för stats- och 
europeisk förvaltning för att få fram en ram för diskussioner. Första temat är en inriktning 
på lika lön och att minska löneklyftan mellan kvinnor och män. Syftet är att göra konkreta 
framsteg om att implementera de två kongressmotionerna om ämnet.  

• Offentliga finanser av kvalitet (Quality Public Finance - QPF). En granskning av EU:s 
initiativ om offentliga finanser av kvalitet genomfördes tillsammans med fasta kommittén 
för stats- och europeisk förvaltning. QPF är kritiskt inställd mot höga offentliga utgifter 
och stora offentliga sektorer. Slutsatsen av workshopen var att det är viktigt att motverka 
detta och att utmana försök i Europa att gå i riktning mot more regressiva, dvs orättvisa, 
skattesystem. Som uppföljning av workshopen håller EPSU på att omarbeta sin 
skattestadga från 2000, som kräver att skattebasen utvidgas (t.ex. genom miljöskatt, 
Tobinskatt), att skattesystem är rättvisa och progressiva, samt att skatteparadis 
bekämpas. 

• Migrantarbetare. Se  sidan 18 
 
Ordförande och viceordföranden: Kommittén valde Anders Hammarbäck, SKTF Sverige till 
ordförande samt Jose Manuel Marques, STAL, Portugal och Heather Wakefield, UNISON, 
Storbritannien, till viceordföranden för kongressperioden.  
 
Fasta kommittén sammanträdde den 28 maj och 24 september. 
 
Social dialog med CEMR: 
• Diskussioner med CEMR om inverkan av den finansiella och ekonomiska krisen på 

kommunal och regional förvaltning ledde till ett uttalande som antogs i mars. Detta 
kopplades samman med verksamheten 2008 om omstrukturering (“stöd för  reformer i 
kommunal och regional förvalting: gemensam utvärdering av erfarenheter i olika former 
av tjänsteutbud”) i vilken vi identifierade behovet av långsiktig planering på det lokala 
planet och behovet av socialt partnerskap. Det gemensamma uttalandet fäster 
uppmärksamhet vid vikten att kvarhålla offentliga utgifter och lokala och regionala 
förvaltningars roll i att ta itu med krisen. 

• En “Översikt av social dialog i lokal och regional förvaltning (Overview of social 
dialogue in local and regional government)” gavs ut som del av projektet 2008 till stöd 
för social dialog på nationella planet. Översikten gjordes av Lionel Fulton på LRD i 
Storbritannien och ger en ögonblicksbild av hur kommunal och regional förvaltning 
fungerar i olika länder, och även i förhållande till social dialog.  

• Fortsatt arbete med mångsektorella initiativet om våld från utomstående. Initiativet är 
följden av EFS/BusinessEurope/UEAPME/CEEP ramavtal om trakasserier och våld på 
arbetet och omfattar arbetsmarknadens parter inom branscherna privat bevakning, 
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handel, sjukhus samt kommuner och regionala förvaltningar. Fackliga organisationer 
och arbetsgivarorganisationer identifierade bästa metoder att handskas med våld från 
utomstående och diskuterade dem vid en workshop och konferens. De olika 
branscherna godkände därefter en gemensam sammanfattning av resultatet av båda 
rapporter och ett ”gemensamt engagemang” att ta itu med problemen. Detta 
engagemang är en översikt av de viktigaste åtgärder som måste tas vid initiativ av det 
här slaget. Initiativet fortsätter under 2010.  

• Workshop om social upphandling (oktober 2009).  EPSU och CEMR anser att 
offentliga myndigheter bör ha fullständig frihet att ta hänsyn till sociala kriterier vid 
offentlig upphandling för att trygga ”bästa valuta” för pengarna. EU:s 
upphandlingsdirektiv ger offentliga myndigheter möjlighet att göra detta, men läget är 
oklart vad beträffar den rättsliga ramen, såväl som vilka praktiska åtgärder som får 
vidtas. En första diskussion ägde rum vid workshopen om en allmän ram för social 
upphandling och vi ska återvända till ämnet under 2010 när komissionen förväntas ge 
ut en handledning om socialt ansvarig offentlig upphandling.   

• En andra workshop om projektet CLIP (europeiska städer för lokal integrering av 
migranter) fick stöd av Eurofound och granskade de slutliga CLIP rekommendationerna  
om ”jämställdhet och mångfald i sysselsättning” och kom till slutsatsen att vi bör 
fortsätta att skicka ut och utbyta erfarenheter, bl.a. om praktiska tillämpningar av positiv 
diskriminering / lika behandling. Arbete fortsätter om detta ämne, och bygger på 
NEA/LRG:s kartläggning och verksamhet om migranter. 

 
EPSU:s nätverk för brandförsvar  
EPSU organiserade ett möte med nätverket i september. Nätverket koncentrerade sig på 
arbetsmiljö (standardisering) och civilskydd. Mötet diskuterade också resultatet av ett projekt 
som organiserats av medlemmar i Medelhavsländer, med inriktning på arbetsmiljöfrågor som 
brandmän kämpar med. 
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Avsnitt 7: Stats- och europeisk förvaltning  
 
Formalisering av social dialog fortsatte som främsta prioritering, med implementering av 
försöksperioden 2008-2009 mellan den av EPSU-ledda fackliga delegationen,TUNED, och 
EUPAN  om “arbetsformer och innehåll” för en formell social dialog. Denna bestod av:  
• Avslutning av Förtroendeprojektet, som finansierades av EU, om rollen för social dialog vid 

att föregripa förändringar i statsförvaltningar, med tonvikt på jämställdhet och mångfald, 
utbildning och arbetstagares rätt till information och samråd. Projektrapporten som Working 
Lives Research Institute fått i uppdrag att sammanställa gav detaljerad information om 15 
EU och kandidatländer (finns på http://www.epsu.org/a/5401). Utredningen presenterades 
vid projektkonferensen den 29-30 april i Prag, Tjeckien. Spanien och Sverige visade goda 
exempel på hur parterna har engagerat sig i att utforma förändringar snarare än att reagera 
på reformer. I konferensen deltog 80 ombud från EUPAN och TUNED , samt medverkan 
från kommissionen (GD sysselsättning) och offentlig förvaltning, en fransk generaldirektör 
och tjeckisk minister samt generaldirektör. Detta ledde till slutsatser som antogs av TUNED 
och EUPAN i juni. I texten står att en konstruktiv, strukturerad och välfinansierad social 
dialog, samt tidig och regelbunden medverkan av anställda och fackliga organisationer gör 
det lättare att föregripa förändringar och genomföra reformer, och är ett viktigt inslag i att 
förbättra förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Se http://www.epsu.org/a/5362  

• Efter den gemensamma ståndpunkten om stress i arbetet (dec.2008, 
http://www.epsu.org/a/4462 ), gjordes en sammanställning av goda metoder och politik om 
facklig medverkan i hur man handlägger och förhindrar stress på arbetet i 10 EU länder. 
Rapporten färdigställdes vid en arbetsgrupp med sociala dialogen den 16 september. Det 
är värt att notera att den gemensamma ståndpunkten översattes till 10 språk och 
tillsammans med sammanställningen har rapporten bidragit till att inleda diskussioner i 
Frankrike och Estland mellan arbetsmarknadens parter.  

• Under svenska ordförandeskapet påbörjades den 16 november ett meningsutbyte om att 
stödja effektiv förvaltning se multimedia rapporten http://www.epsu.org/a/5963 . 

• Utvärdering av försöksperioden: Svenska ordförandeskapet gav å EUPAN:s vägnar 
Ramböll i uppgift att utvärdera försöksperiodens andra år och inrättade en projektgrupp 
med 15 EUPAN  ledamöter i syfte att presentera rekommendationer om framtiden för 
social dialogen, dvs att formalisera den eller ej. Projektgruppen lyssnade på åsikter från 
kommissionen, CEEP och TUNED (TUNED:s bidrag se http://www.epsu.org/a/5962 ). 
Ramböllrapportens slutsats var att försöksperioden varit mycket framgångsrik både vad 
gäller förfarande och innehåll. EUPAN lyckades dock inte ena sig om formalisering, i stället 
antogs en motion om social dialog av EU-27 GD den 11 december, som bjuder in TUNED 
att fortsätta med en strukturerad informell social dialog och noterar möjligheten för de 
statsförvaltningar som så önskar att göra den formell. TUNED uttryckte att man vill 
beslutsamt inrikta sig på att formalisera förfarandet under 2010 och att dess medverkan i 
en informell social dialog kommer att bedömas i ljuset av goda framsteg i riktning mot 
formalisering, som logiskt steg efter en framgångsrik försöksperiod (alla handlingar som 
nämns ovan finns på http://www.epsu.org/a/6025 ).  

 
Andra frågor som behandlades vid de 29:e och 30:e kommittémöten: 
- NEA/LRG checklista om rättvisare löner och lönesystem i samverkan med LRG, se ovan, 

antogs  
- Workshop om komissionens agenda om offentliga finanser av kvalitet i maj 2009, också i 

samverkan med LRG, se ovan. Som del av uppföljningen beslöts att uppdatera EPSU 
skattestadga från 2000 

- Ett uttalande antogs om “Att skära ned löner och jobb i offentliga sektorn är inte en 
lösning på krisen” 
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- Arbetsprogrammet 2009-2014 antogs, och omfattar fackliga rättigheter och social dialog, 
kvalitetsförvaltningar/kvalitetsjobb, samt att förbättra kommittén internt (bl.a. 
representativitet för kvinnor och ungdomar). Nya politiska områden: invandringspolitik; 
beskattning; offentliga arbetsförmedlingar. Verksamhet om särskilda grupper arbetstagare, 
t.ex. kriminalvårdare fortsätter 

- diskussion om e-förvaltning i ljuset av implementering av tjänsterna i direktivet om inre 
marknaden, med hjälp av Ver.dis företrädare Annette Mühlberg 

 
Ordförande och viceordföranden: Kommittén valde Charles Cochrane, PCS, Storbritannien 
till ordförande och Thora Petersen, HK/Stat- OAO, DK, Jean-Paul Devos, CSC-services 
publics, Belgien och Jacek Ciacma, FSC-CCOO, Spanien, till viceordföranden.  
 
NEA/LRG/ETUI workshop om migration/migrantarbetare, 3-4.11.2009, Aten 
40 delegater från 17 länder deltog i denna workshop, som fick presentationer i plenum från 
EFS, OECD och Labour Research Department (LRD). En detaljerad rapport finns på 
http://www.epsu.org/a/5467. Det var utvecklingen inom EU om migrationspolitik, EFS svar 
och EPSU:s kongressmotion om migration (juni 2009) som ledde till detta initiativ, som togs 
av Medelhavsvalkretsen. Utredningsrapporten, som utarbetas av LRD om fackliga aktioner 
för migrantarbetare och viktiga frågor för offentliganställda som handskas med migranter, blir 
tillgänglig i början av 2010. Ett antal rekommendationer gjordes av workshopen till EPSU, 
enligt följande (somliga är redan del av kongressmotionen):    
• bekämpa hierarkin med arbetstagarrättigheter i EU och restriktioner mot att utnyttja 

offentliga tjänster utifrån identifierad migrationsstatus (t.ex. sjukvård)   
• uppmuntra EU:s medlemsstater att ratificiera FN:s konvention om migranter och deras 

familjer  
• i EFS svar på den politiska utveckligen i EU belysa offentliga sektorn och 

offentliganställdas speciella svårigheter när de handskas med migranter  
• utarbeta beteenderegler om migrationsfrågor   
• underlätta utbyte av informationer och fackliga handlingar till stöd för och att organisera 

migrantarbetare bland medlemsförbund.  
 
Uppföljning av workshopen och ovanstående rekommendationer ska diskuteras vid möten 
med fasta kommittéer na NEA och LRG under våren 2010. 
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Avsnitt 8: Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor 
 
För fasta kommittén var de centrala frågorna följande under 2009:    
• Förhandlingarna mellan EPSU och HOSPEEM om ramavtalet om  förebyggande av 

skador på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården, samt förslaget om ett 
rådsdirektiv om att tillämpa patienträttigheter i gränsöverskridande sjukvård var de två 
centrala frågorna under året.  
På mindre än ett halvår avslutade EPSU och HOSPEEM  förhandlingar om ett ramavtal 
om förebyggande av skador på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården. 
Syftet med avtalet är att åstadkomma säkraste möjliga arbetsmiljö genom att förebygga 
skador på grund av vassa instrument. Antalet olyckor av vassa instrument uppskattas till 
över 1 200 000 varje år, bara i Europa. Avtalet tecknades den 17 juli 2009 av EPSU och 
HOSPEEM. Den 26 oktober 2009 lade europeiska kommissionen fram ett förslag om ett 
rådsdirektivet som implementerar avtalet (http://www.epsu.org/a/5951). 

• Under hela 2009 fortsatte EPSU att driva sin kampanj om förslag till ett rådsdirektiv om 
tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande sjukvård. I april 2009 gav EPSU 
:s styrelse ut ett uttalande med hänsyn till omröstningen i europaparlamentet 
(http://www.epsu.org/a/4912). Detta åtföljdes av ett brev till EU:s sjukvårdsministrar i maj 
2009 med EPSU:s  ståndpunkt att direktivet bör baseras på artikel 152 i fördraget om 
folkhälsa, och inte på den inre marknaden, och att det inte får undergräva 
medlemsstaternas möjligheter att planera sin nationella sjukvårdssystem 
(http://www.epsu.org/a/5863). När svenska ordförandeskapet inte lyckades nå en politisk  
överenskommelse om direktivet gav EPSU och HOSPEEM ut ett gemensamt uttalande 
som uppmanade spanska ordförandeskapet att åter fundera på förslaget till direktiv med 
hänsyn till de nya bestämmelserna om offentliga tjänster i Lissabonfördraget. Regeringar 
uppmanades också att inte införa åtgärder som kan hota principen om universalitet, 
allmän tillgång, rimliga kostnader och sjukvård av god kvalitet 
(http://www.epsu.org/a/6009). 

 
Andra frågor:  
• EPSU:s svar på europeiska kommissionens samråd Grönboken om 

sjukvårdsarbetsstyrkan i Europa (http://www.epsu.org/a/4840); 
• EPSU:s svar på europeiska kommissionens samråd om Grönboken om 

hälsoojämlikheter (http://www.epsu.org/a/4840). 
• Arbetsprogrammet 2009-2014 utgår från kongressmotioner om gränsöverskridande 

sjukvård, kvaliteten på sjukvård och sociala tjänster, lika rättigheter, stärka den sociala 
dialogen, gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare, stärka EPSU:s engagemang i 
sociala tjänster, förbättra arbetsvillkor, främja fackliga rättigheter och bevaka 
multinationella företag. 

 
Ordförande och viceordföranden: Kommittén valde Liza di Paolo Sandberg, Kommunal, 
Sverige till ordförande samt Jiri Schlanger, OSZCP CR, Tjeckien och Gail Adams UNISON, 
Storbritannien och Margret Steffen, ver.di, Tyskland till viceordföranden för 
kongressperioden.  
 
Fasta kommittén sammanträdde den 30 mars och 4 november.   
 
Sociala tjänster  
En workshop om sociala tjänster organiserades den 5 november, och granskade facklig 
verksamhet inom sociala tjänster, samt diskuterade EU politik om sociala tjänster av allmänt 
intresse. En av de viktigaste frågorna var att allt fler privata utförare verkar inom vård och 
omsorg, i synnerhet inom äldreomsorg, och hur detta påverkar arbetsvillkor. Workshopen 
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diskuterade också frågan om EPSU:s framtida verksamhet om sociala tjänster och man 
enades om att inrikta sig på äldreomsorg.    
 
Social dialog i sjukhusbranschen  
Förutom förhandlingarna om vassa instrument organiserade EPSU och HOSPEEM två 
tekniska seminarier om ”behov av ny kompetens” och ”kvarhållande”. Medlemsförbunden 
uppmanades att skicka in fallstudier med goda exempel som kan användas för två olika 
sociala dialogverktyg.    
Vid plenarmötet med sociala dialogkommittén den 8 december 2009, beslöt EPSU och 
HOSPEEM att lägga till några av frågorna om nya kompetensbehov i verksamheten kring en 
ram för aktioner kring kvarhållande.   
 
 



 

21 

 

Avsnitt 9: Avtalsförhandlingar  
 
Lika lön var en av de centrala frågorna vid avtalförhandlingar under året. Två 
kongressmotioner behandlade likalönsfrågan som också var i brännpunkten för 
förhandlingsarbetet i fasta kommittéerna för sjukvård och sociala tjänster (HSS), 
kommunförvaltning (LRG) och stats- och europeisk förvaltning (NEA).  
 
Fasta kommittéerna LRG och NEA enades om att utarbeta en lönechecklista som ram för 
diskussioner om lönesystem. Tanken med en checklista är att identifiera de viktigaste 
delarna av en rättvis lönestruktur och löneökningar. För att göra framsteg inom detta breda 
område beslöts att inledningsvis arbeta med lika lön och ta reda på i vilken utsträckning 
medlemsförbund genomfört de olika delarna av likalönsmotionerna. HSS kommittén beslöt 
också att arbeta med likalön som uppföljning till en tidigare rapport on ojämlika löner inom 
vård och omsorg.   
 
Fasta kommittén om allmännyttiga verk fick uppdateringar om avtalsförhandlingar inom 
branschen och gjorde fler insatser för att trygga en omfattande täckning för kartläggningen 
av löneökningar som presenteras vid varje kommittémöte.  
 
Gruppen om avtalsförhandlingar i Central- och Västeuropa sammanträdde tre gånger under 
året, i januari, mars och oktober. Gruppen består av medlemsförbund inom energi från 
Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna som samlas och 
diskuterar en rad avtalsfrågor av gemensamt intresse. I mars beslöt förbunden att fortsätta 
att träffas två gånger om året och bidra till kostnaderna för mötet.   
 
En av de viktigaste frågorna som debatterades under året var olika möjligheten att jämföra 
löner mellan länder. En möjlighet är att analysera information om löner, vinster och 
aktieutdelning från företagens verksamhetsberättelser, som visar en viktig tendens hos flera 
av de stora energibolagen, där den sammanlagda lönekostnaden föll i förhållande till vinst 
och utdelning.   
 
En annan metod är att försöka studera löneläget för olika yrkesgrupper. Det visade sig vara 
komplicerat och kommittén beslöt att arbeta tillsammans med löneindikationsprojektet på 
Amsterdams universitet för att se om dess internationella webbnätverk med lönejämförelser 
skulle kunna användas för att ge information just om energibranschen. Tyvärr avslogs 
projektets ansökan om medel från EU, men de planerar att lägga in en ny ansökan i början 
av 2010. 
 
En rapport om avtalsförhandlingar i energibranschen i sydöstra Europa presenterades vid 
det årliga rundabordsmötet, som sammanträder under hösten i regionen. En liten grupp 
fackföreningsföreträdare beslöt att inrätta en arbetsgrupp om avtalsförhandlingar, för att 
studera ett urval grundläggande förhandlingsfrågor, och de hoppas att det blir möjligt att få 
fram informationer i tid till rundabordsmötet 2010. 
 
Över 140 personer deltog i den årliga avtalskonferensen i december, och det var särskilt bra 
att se att så gott som allt ekonomiskt stöd från europeiska kommissionen utnyttjades av 
medlemsförbund från Central- och Östeuropa, inklusive de tre kandidatländerna. Flera nya 
medlemsförbund efter samgåendet med ISKA Europa deltog också för första gången.  
 
På konferensen debatterades bl.a. krisen, anständigt arbete, och genomförandet av 
kongressmotionen om kollektivförhandlingar. Arbetsgrupper diskuterade kvinnor och 
jämlikhet, otrygg anställning och livslångt lärande. De första resultaten av 
bakgrundsutredningen för konferensen om arbetstid och livslångt lärande visade att få 
medlemsförbund har förhandlat större förändringar i sin politik. Den slutliga rapporten om 
dessa frågor ska komma ut i början av 2010 och diskuteras vidare vid tre regionala 
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avtalskonferenser, som ska äga rum tack vare framgång med en ansökan om medel från 
europeiska kommissionen.  
 
E-nyhetsbrevet som kommer två gånger i månaden, epsucob@NEWS, fortsätter att 
uppdatera medlemsförbund om senaste nytt i avtalsförhandlingar och ändringar på 
webbsidan innebär att artiklar ur nyhetsbrevet nu lagras efter var och en av EPSU:s 
branscher samt jämställdhet. Arbete pågår med webbsidan om att förbättra urvalet 
informationer per land och bransch, med hjälp av material som getts ut i ett urval studier som 
beställts av EPSU eller som utförts för europeiska kommissionen. 
 
Länkar 
Avtalskonferensen 2009 http://www.epsu.org/a/5512 
Avtalsförhandlingar i energibransch i Central- och Västeuropa http://www.epsu.org/r/427 
Avtalsförhandlingar - landprofiler http://www.epsu.org/r/463 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
Branschnytt 
HSS http://www.epsu.org/cob/97 
N EA http://www.epsu.org/cob/91 
LRG http://www.epsu.org/cob/101 
PUT http://www.epsu.org/cob/94 
Jämställdhet http://www.epsu.org/cob/329 



 

23 

 

Avsnitt 10: Regioner 
 
Centraleuropa 
 
12:e årliga centraleuropeiska (CE) valkretsmötet hölls i Skopje, Makedonien i januari 2009 
och diskuterade utvecklingen i CE valkretsens alla länder. I syfte att stärka svaga punkter 
inom facklig verksamhet föreslog och enades medlemsförbunden om ett antal projekt (7 
aktiviteter) under 2009, som sponsras av ISKA, och inriktas både på viktiga grupper och 
branscher i offentliga tjänster: unga arbetstagare, kvinnor, energi, kommunala tjänster, 
statsförvaltning samt sjukvård och sociala tjänster.   
 
Rapporten om utvecklingen och initiativ i CE valkretsen under 2009 presenterades vid 
EPSU:s styrelsemöte i november 2009 och beskrev det politiska, ekonomiska och sociala 
läget i Centraleuropa och västra Balkan ur facklig synvinkel, gav en beskrivning av 
projektarbetet med inriktning på resultatet av verksamheten.   
 
De viktigaste rekommendationerna är att:  
• Koppla nästa CE valkretsmöte till ett seminarium om utvidning av EU  
• Informera CEMR om särskilda problem i länder i västra Balkan och bjuda in deras 

representant att delta i nästa möte med kommunala fackliga organisationer  
• Skriva till regeringarna i länderna i CE valkretsen och informera dem om problem 

rörande social dialog och fackliga rättigheter, samt om negativa konsekvenser av 
privatisering i offentliga sektorn, och be dem respektera fackliga och 
arbetstagarrättigheter, samt sätta stopp för privatisering   

• Be regionala samarbetsrådet att ägna särskild uppmärksamhet åt den ekonomiska och 
sociala utvecklingen i regionen under den aktuella ekonomiska krisen, åt 
integreringsförfaranden med EU, som måste fortsätta, och be om närmare samarbete 
med fackliga organisationer    

• Be EU och dess relevanta institutioner att hjälpa länderna i västra Balkan överbrygga 
konsekvenserna av den ekonomiska krisen genom ekonomiskt stöd för att skapa sociala 
investeringsfonder eller sysselsättningsfonder, som skulle kunna användas för att hjälpa 
arbetstagare med svåra villkor   

• EPSU :s verksamhet under 2010 inriktas på att stödja medlemsförbund som mest 
påverkas av krisen   

 
Alla som organiserar aktiviteter och medverkande förbund har alltid ombetts följa 
ISKA/EPSU:s policy on balans mellan kvinnor och män. Icke desto mindre har detta inte 
alltid varit möjligt i några enskilda fall, pga de fackliga organisationernas natur eller syftet 
med verksamheten (t.ex. ”Rundabordskonferens om energi” for energifackförbund med em 
majoritet män, eller seminariet om ”Kvinnor och jämställdhet i statstjänsten” där flertalet är 
kvinnor. Men i allmänhet har policyn om balans mellan kvinnor och män uppnåtts: i 7 projekt 
deltog sammanlagt 95 manliga och 93 kvinnliga deltagare.  
 
Alla projekt under 2009 hölls inom gränserna för ISKA:s budget för regionen Europa. Inför 
2010 måste medel tilldelas till några uppföljningsmöten (t.ex. energirundabordsmöte för 
sydöstra Europa, projekt för kommunala och statsanställda i länder i f.d. Jugoslavien, mm).  
 
AKTIVITETER SOM ORGANISERADES  I REGIONEN CENTRALEUROPA UNDER 2009        
 
1. Motivera unga arbetstagare att bli aktiva medlemmar – 2 seminarier för medlemsförbund 

i Tjeckien och Slovakien den 24-26 april och 18 oktober organiserades som uppföljning 
till ISKA/IMPACT:s ungdomsprojekt 2007-2008. 
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2. ISKA/EPSU/FES 9:e Energirundabordskonferens för länderna i sydösteuropeiska 
energigemenskapen - 17-18 september för medlemsförbund från Bosnien-Hercegovina, 
Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien och Slovenien 

3. Kampanjen kommunala tjänster av hög kvalitet - 8-9 oktober för kommunala 
medlemsföbund i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro och 
Slovenien 

4. Kvinnor och jämställdhet i statstjänsten - 21-22 maj för medlemsförbund inom 
statssektorn i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien och Montenegro 

5. Social dialog i offentlig förvaltning och statsanställdas rättigheter – serbiska förbundet för 
sjuksköterskor och medicinska tekniker och andra serbiska medlemförbund inom vården  

 
Lista över dokument  
• Valkretsen Centraleuropas 12:e möte finns på ISKA:s webbsida “Meetings and 

Networks” (Möten och nätverk)  
• Rapport om utvecklingen och initiativ i Centraleuropeiska valkretsen 2009 erhålls frång 

EPSU:s sekretariat och regionalkontoret i Prag   
• Rapporter om enskilda projekt finns att få från ISKA:s sekretariat och regionalkontoret i 

Prag  
• Lägesrapporter (Kroatien, Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien) på 

EU:s anslutningssida:  
 http://ec.europe.eu/enlargement/how-does-it-work/progress_reports/index_en.htm  
 



 

25 

 
Nordöstra Europa 
Medlemsförbunden i valkretsen genomförde olika verksamheter för att lindra inverkan av 
krisen. Offentliganställdas förbund i Armenien, Georgien, Lettland, Litauen och Ukraina gav 
ut uttalanden och upprop i vilka de uttryckte sin ståndpunkt att det var otillåtet att flytta över 
bördan av krisen på arbetstagarna. Alla beslutsfattande organ hos EPSU:s medlemsförbund 
diskuterade fackliga aktiviteter under nuvarande villkor. I Armenien, Lettland, Litauen, 
Estland och Ukraina bidrog offentliganställdas förbund tillsammans med fackliga 
centralorganisationer till att vaka över den sociala och ekonomiska situationen.  
 
Nästan överallt fortsatte offentliganställdas förbund att regelbundet samråda med 
branschens departement för att inrätta ytterligare åtgärder mot krisen och delta i att 
genomföra dem. Fackliga organisationer deltog i möte med utskott och grupper i offentliga 
sektorn som verkar mot krisen. Andra former av socialt partnerskap utnyttjas, bl.a. 
samförståndspromemorior.  
 
I Lettland, Litauen och Ukraina organiserades massprotester mot kränkningar av 
arbetstagares arbets-, sociala och ekonomiska rättigheter i stor skala.  
 
Health Workers’ Union i Georgien deltog tillsammans med andra förbund i en allmän protest 
framför riksdagen i Georgien.  
 
Tryck från offentliganställdas förbund hjälpte att förhindra nedläggning av somliga företag, 
massuppsägningar av arbetstagare och kränkningar av deras sociala och arbetsrättigheter.  
 
Kurser organiserades för att förstå aktuella händelser i ekonomisk, social och 
arbetsmarknadspolitik, samt att utarbeta rekommendationer om facklig verksamhet under 
den finansiella och ekonomiska krisen, om fackliga organisationers roll för att skydda 
arbetstagarrättigheter, lösning av arbetsplatskonflikter, social dialog, samt att genomdriva 
kollektivavtal i valkretsländer. Flertalet deltagare i kurserna var kvinnor.  
 
Solidariskt stöd gavs till medlemsförbund. Brev skickades till europeiska delegationen, IVF:s 
representantkontor, regeringar, och borgmästare om kränkningar av fackliga rättigheter, 
inblandning i deras verksamhet och privatisering.    
 
En hel del informationsarbete ägde rum.  
 
AKTIVITETER SOM ORGANISERADES  I REGIONEN  NORDÖSTRA EUROPEISKA 
UNDER 2009 
 
1. Balans mellan arbete och privatliv för vård- och omsorgsanställda: svar på utmaningar 

under 2009 
2. Fackets roll och strategi i samband med att omvandla och utveckla bostads- och 

kommunala tjänster i Ukraina 9-11 juni  
3. Fackföreningars verksamhet under den finansiella och ekonomiska krisens speciella 

villkor – 15-19 juni 
4. Riksomfattande kollektivavtal i offentliga tjänster i Litauen – 19-20 juni 
5. Arbetskonflikter – Metoder för att lösa dem (konflikthanterings workshop) – 20-21 augusti 
6. Stärka den sociala dialogen inom sjukvården under 2009 – 26-27 september 
7. Ledarskap och motivering av facklig medlemmar – 14-18 december 
8. Kollektivavtal i sjukvårdsinstitutioner och övning i social dialog– 21-22 december 
 
Lista över dokument  
• Möte med ISKA:s valkrets för nordöstra Europa, Tallinn, Estland. Mötet finns på ISKA:s 

webbsida “Meetings and Networks” (möten och nätverk) och är tillgänglig från ISKA:s 
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sekretariat och regionalkontoret i Kiev  
• Rapport om ISKA:s verksamhet i valkretsen nordöstra Europa för EPSU:s styrelsemöte 

i Bryssel, 9-10 november 2009 erhålls från EPSU:s sekretariat och regionalkontoret i 
Kiev 

• Rapporter från enskilda projekt erhålls från ISKA:s sekretariat och regionalkontoret i 
Kiev  

• Rapport om ISKA:s verksamhet i valkretsen nordöstra Europa för ISKA:s möte med 
valkretsen nordöstra Europa, Minsk, Vitryssland, 26-27 april 2010 erhålls från 
regionalkontoret i Kiev   
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Sydöstra Europa  
 
Vid sista mötet med valkretsen sydöstra Europa enades medlemsförbunden om ett antal 
aktiviteter, som ska svara mot deras behov i samband med den världsomfattande finansiella 
och ekonomiska krisen. Prioritet gavs åt aktiviteter som omfattar fler fackliga organisationer i 
ett land, eller t.o.m. en region där det passar. Särskild uppmärksamhet ägnades åt 
branschverksamhet som omfattar fackliga organisationer i alla 6 länder i regionen. 
Jämställdhet integrerades i alla aktiviteter som arrangerades i samverkan med ISKA, EPSU 
eller andra partnerorganisationer och ett mål på 30% representation av unga arbetstagare 
fastställdes för all sponsrad verksamhet.   
 
De största problemen som offentliganställdas förbund och deras medlemmar står inför 
identifierades som:  
• Massiva nedskärningar av offentliga utgifter, som motiveras av den globala krisen. 

Nedskärningar av det här slaget har lett till ökad fattigdom och minskad tillgång till 
offentliga tjänster, hög arbetslöshet (8% i Rumänien, över 20% i Turkiet och 32-38% i 
Albanien) och tryck på arbetstagarnas jobb, löner och arbetsvillkor.   

• De internationella finansinstitutionerna kommer tillbaka och spelar åter en viktig roll, 
då länder tvingas vända sig till IVF och Världsbanken om lån för att överleva under 
krisen.  

• Hög migrationstakt från öst till väst, samtidigt som de summor som migrantarbetare 
skickar hem har fallit dramatiskt (i somliga länder 30-40% mindre under 2009 än 2008).  

• Social dialog undergrävs av den internationella krisen, regeringar fattar beslut ensidigt 
och försöker ändra arbetslagstiftning och minska arbetstagares rättigheter, vilket  
”rekommenderats” av finansinstitutionerna. Arbetsgivarna gör också försök att hoppa 
över kollektivavtal, och använder den globala krisen som ursäkt.  

• Fackliga rättigheter och arbetstagarrättigheter angrips, särskilt i Turkiet, där 
avskedanden och politiska repressalier på grund av medlemskap i facket fortfarande ofta 
förekommer. I andra länder, som Rumänien, försöker arbetsgivarna hindra att fackliga 
organisationer grundas, och i somliga företag får arbetstagare anställning på villkor att de 
lovar att varken starta eller gå med i en fackförening.   

De fackliga organisationerna måste sätta tryck på europeiska kommissionen att anta 
åtgärder som begränsar arbetsgivarnas oegentligheter och garanterar respekt för 
arbetstagarnas rättigheter.  
 
AKTIVITETER SOM ORGANISERADES I  REGIONEN SYDÖSTRA EUROPA UNDER 
2009 
 
Under 2009 organiserade ISKA/EPSU följande aktiviteter som försök att svara på de behov 
som fackliga organisationer identifierat: 
1. Branschseminarium för statsanställdas förbund i Bulgarien, Moldova och Rumänien den 

28-30 maj. Seminariet var del av FNV/Abvakabos projekt för sydöstra Europa  
2. Seminarium om globalisering och inverkan av krisen på offentliganställdas förbund i 

Moldova, 23-25 juni. Seminariet var del av SKTFs projekt för moldoviska förbund  
3. Seminarium för sydöstra Europa om arbetsmiljö i vården, 25-26 augusti för 

sjukvårdsförbund från Bulgarien, Moldova, Rumänien och Turkiet  
4. Seminarium om kvinnor och avtalsförhandlingar, 1-3 september för offentliganställdas 

förbund från Bulgarien och Rumänien  
5. ISKA/SKTF seminarium  om offentliga tjänster av hög kvalitet i Moldova, 13-15 oktober. 

Seminariet var del av SKTFs projekt för moldoviska fackliga organisationer  
6. ISKA/FNV seminarium om ungdomar på arbetsmarknaden i Europa, 20-22 oktober för 

Bulgarien, Moldova och Rumänien. Seminariet var del av FNV/Abvakabos projekt för 
sydöstra Europa    
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7. Seminarium om ‘Ungdomsmigration’ för rumänska offentliganställdas förbund, 21-23 
december, tillsammans med liknande från andra regioner.  

 
Utvärderings- och planeringsmöten hölls i slutet av FNVs projekt för sydöstra Europa och 
SKTFs projekt för Moldova, i november-december 2009.  
 
De albanska förbunden fick ekonomiskt stöd att driva två kampanjer om arbetsmiljö, inom 
vården respektive energibranschen.    
 
De turkiska förbunden avslutade ett projekt om fackliga rättigheter, som lett till 1 700 rättsfall 
som dragits inför domstol av offentliganställdas förbund. Ett nytt  projekt för kommande 3 år 
har lagts fram till den svenska samarbetspartnern med inriktning på otrygg anställning och 
särskild uppmärksamhet vid att organisera kvinnor och unga arbetstagare.   
 
Jämställdhetsperspektiv har integrerats i all verksamhet som organiserats. Könsparitet har 
observerats och över 50% av deltagarna har varit kvinnor. Ett seminarium handlade enbart 
om kvinnor, med 23 deltagare. Ungdomar uppmuntrades att delta, och över 30% av 
medverkande var unga.  
 
Verksamheten som organiserades i regionen har också haft som syfte att främja ISKA och 
EPSU politik som antogs vid de senaste kongresserna.   
 
LISTA ÖVER DOKUMENT  
• Protokoll från valkretsmötet för sydöstra Europa finns att få på ISKA:s och EPSU:s 

webbsidor samt på regionalkontoret i Bukarest    
• Verksamhetsberättelser för all verksamhet som organiserades under 2009 finns på 

ISKA:s och EPSU:s webbsidor och på regionalkontoret i Bukarest.  
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Ryssland och Centralasien  
Ryssland  
Ryssland har drabbats hårt av den globala ekonomiska krisen, och de flesta inhemska 
företagen har antingen avskedat personal eller minskat sin produktion pga minskad 
efterfrågan. Ryssland brottas nu med sitt första budgetunderskott på mer än tio år. 
Försäljning av statliga tillgångar ses som ett sätt att minska, om inte täcka, underskottet. 
Detta understöds av yttrande av landets ledare, som säger sig vara väsentligt engagerade 
för en marknadsekonomi på kort till medel sikt, och som president Medvedev upprepade 
nyligen när han krävde en mer livaktig privat sektor.  
 
Arbetslöshet: Arbetslösheten föll med 100 000, enligt uträkningar med ILOs normer, en 
minskning på 1,6% från en månad till en annan. Sammanlagt är 2,1 miljoner ryska 
medborgare officiellt inskrivna hos de statliga arbetslöshetsförmedlingarna, inklusive 1,8 
miljoner som har rätt till arbetslöshetsunderstöd. 
Migration: Officiellt finns det i Ryssland 2 miljoner migrantarbetare, men i själva verket är det 
troligen 10 miljoner, av vilka många som är odokumenterade. De har inte råd att köpa biljett 
hem. Arbetsgivare som vill anställa migranter i Ryssland måste bära bördan av kostnaderna 
och förbereda dessa arbetstagare i sina hemländer.  
ISKA:s valkretsmöte beslöt att VKP måste kräva och slåss för en arbetslöshetfond för OSS.  
Kränkning av fackliga rättigheter: Ryska förbund behöver enighet medan regeringen nu 
försöker instrumentalisera “Sotsprof”.  
Vårdbranschen: Regeringen föreslog ett nytt lönesystem för vårdanställda; det såg bra ut vid 
första anblick, men ledde inte till ökade löner. Minimilönen ökade till 4 430 rubler, men i det 
ingår nu alla tillägg för t.ex. tungt eller farligt arbete, övertid, osv. Därför innebär det i många 
fall ingen ökning. 
Energibranschen: Energy Workers Union drev långa och mycket svåra förhandlingar med 
arbetsgivarorganisationen för att komma fram till ett framtida centralt löneavtal i elenergi och 
elverksbranschen. De lyckades behålla och i somliga fall vidareutveckla de framsteg som 
uppnåtts och förbättra arbetstagarnas sociala skydd.  
Ryska energiarbetstagare konfronterades av en stor strukturreform av elverk, när ryska 
aktiebolaget “United Energy of Russia” – det mäktigaste monopolet i elverksbranschen -  
delades upp och nu har mellan-regionala affärsorgan har dykt upp. Under dessa villkor 
försökte fackföreningen trygga att de nya energiföretagen inrättas på ett socialt ansvarigt sätt 
med ett minimum av förlust av sysselsättning för arbetstagarna.  
Samtidigt har energifackförbundet försökt finna de mest effektiva metoderna att organisera 
social dialog med de nya ägarna, och att utveckla fackföreningar i mellanregionalt 
integrerade företag.  
Allmännyttiga verk: Reformer av allmännyttiga verk bör sikta till att minska priser och spara 
energi. Folket måste också utbildas. Miljömedvetenhet måste utvecklas. Alla guvernörer och 
borgmästare lovar att minska priser, men ökar dem efter valet.   
Kostnaden för bostäder i Moskva: 6 000 USD per kvadratmeter hör till det billigaste. 
Tusentals måste betalas för att kopplas till vatten, energi osv, och mutor av alla slag för att 
snabbare få underskrifter.  
Tiotusentals kan inte betala av sina krediter eller villalån och förlorar därför bostäder, kylskåp 
och bilar. Samtidigt står många lägenheter med miljontals kvadratmeter tomma. De byggdes 
och hålls tomma i spekulativt syfte för att säljas vidare till höga priser.   
Under senaste året har industrin förlorat cirka 1 miljon välutbildade arbetstagare på grund av 
låga löner.   
Nuvarande slöseri med och framtida avsaknad av dricksvatten är också något mycket farligt 
för Ryssland.  
 
 
Centralasien  
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Centralasiatiska republiker har drabbats hårt av den världsomfattande ekonomiska krisen 
och de flesta har stora skulder till Ryssland för energi. Dessutom söker allt fler av 
republikerna i f.d. Sovjetunionen alternativa metoder och mer politisk frihet från Moskva. Det 
innebär att förbrukning av rysk energi i dessa republiker kommer att minska med tiden, och 
ryska myndigheter vet att det kommer att ha konsekvenser för statsbudgeten. Vidare anser 
somliga centralasiatiska republiker faktiskt att Nabuccoprojektet är ett bättre alternativ till 
Rysslands South Stream, vilket innebär en fara för planering av den ryska budgeten under 
många år framåt, och för förhoppningar om en snar framtid vad beträffar statsutgifter. 
Ansvariga tjänstemän i Moskva är medvetna om detta och söker efter metoder att trygga att 
deras egna budgetar växer under närmaste tid. Att enbart satsa på ett enda projekt som 
South Stream kan leda till ett kraftigt nederlag för den ryska ekonomin, då ingen garanti finns 
att projektet kommer att slutföras.   
 
Kirgizistan 
I Kirgizistan uppgick genomsnittliga nominella lönen till 5 986 Som 2009, en ökning med 
17,7% jämfört med samma period 2008. Antalet arbetslösa uppgick till 64 100 personer, en 
minskning med 7,3 %.   
 
Kränkning av fackliga rättigheter: Kirgiziska statliga myndigheter gjorde ett försök att direkt 
blanda sig i interna fackliga angelägenheter, vilket är en uppenbar kränkning av ILOs 
konvention 87, som ratificierats av Kirgizistan. 
Den 17 september suspenderade allmänna åklagarenTemirbek Djanaliev från ställningen 
som förste viceordförande och t.f. ordförande för Kirgizistans fackliga federation. Det är inte 
första gången som allmänna åklagarämbetet går in och avsätter en vald facklig funktionär.  
Det finns vidare klara belägg för att myndigheterna och andra statliga organ har utövat tryck 
för att påverka planerade val, bl.a. genom påtryckningar på enskilda personer. Statliga 
tjänstemän har permanent inrättat sig på federationens huvudkontor. Samma har hänt 
tidigare, återigen före federationens plenarmöte.  
Energi:  
Strömransonering började i oktober, och inledde ytterligare en vinter med drastisk brist på 
kraft. Myndigheterna sade att strömavbrott skulle drivas som rullande avbrott över hela 
landet mellan midnatt och 05.00 alla nätter, och endast skolor och sjukhus skulle undantas 
från dessa åtgärder, som troligen kommer att fortsätta tills i vår.  
Det är förbjudet att strejka inom järnväg, kollektivtrafik, civilflyg, kommunikationer och företag 
som arbetar dygnet runt, om avbrott hos dem skulle ha farliga konsekvenser. Det är den 
tredje vintern i rad i Kirgizistan med stora strömavbrott, trots att landet har betydande 
vattenkraftresurser. Regeringskritiker säger att korruption ligger bakom felhantering av 
landets kraftresurser, som särskilt ansträngs under vintermånaderna när 
vattenkraftreservoarerna fryser.   
 
Kazakstan  
Kazakstans regering är skyldig offentliganställda omkring $40 miljoner i obetalda löner. Bl.a. 
väntar socialarbetare, lärare och läkare på betalning av uteblivna löner. Enligt rapporter från 
kommunala myndigheter uppgick obetalda löner som finansieras av lokala budgetar till $40 
miljoner. Regionen Almaty har den största skulden -- $16 miljoner, staden Almaty $8 
miljoner, provinsen norra Kazakstan -- $6,6 miljoner, provinsen Zhambyl $5,3 miljoner, 
regionen Pavlodar $3,4 miljoner.  
Tusentals offentliganställda kazaker kan komma att förlora sina jobb. Regeringen funderar 
på massuppsägningar av offentliganställda, och sedan april råder anställningsstopp i 
statstjänsten. Det aktuella trycket på budgeten innebär att anställningsstoppet inte kommer 
att släppas på länge.  
 
Tadzjikistan 
Sjukvårdsbudgeten täcker inte mer än 40% av behovet. Genomsnittslönen i vården är USD 
20. Minimilönen ökades från 10 till 20 USD.   
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Ett nytt lönesystem infördes i Tadzjikistan. Fackförbundet motsatte sig kraftigt de metoder 
som användes av Världsbanken och IVF. Tadzjikiska regeringen gick med på ett antal krav 
och förslag som ställdes av facket, t.ex. att lönen för nya läkare ska uppgå till USD 100. Det 
nya systemet infördes den 1 juli.   
 
AKTIVITETET SOM ORGANISERADES  I REGIONEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN 
UNDER 2009 
 
1. Utveckla unga aktiva – ungdomsseminarium om att förbereda fackliga utbildare – 21-24 

juni 2009, Astana, Kazakstan (25 deltagare) 
2. Avtalsförhandlingsutbildning för unga arbetstagare i vården– Issyk-Kul, Kirgizistan, 28-30 

juli 2009 (27deltagare) 
3. Seminarium om strategisk ledning, fas 1 – 4-7 augusti 2009, Dushanbe, Tadzjikistan (26 

deltagare) 
4. Andra ungdomsforum för hela Ryssland, internationell konferens “Förbättra tekniska 

förfaranden för tillverkning och överföring av elenergi och inom elverk”; “Förbättra 
organisering och arbetsvillkor (arbetsmiljö, hälsovård) i branschen”; “Problem med att 
utveckla ungdomars kreativitet” – 4-6 september 2009, Anapa, Ryssland (100 deltagare) 
– Medverkande förbund: All-Russia ElectroUnion (Ryssland); EL&IT (Norge); Svenska 
elektrikerförbundet (Sverige)   

5. Seminarium om att förhindra HIV/aids på arbetsplatsen bland vårdanställda i 
Tadzjikistan, inklusive undgomar–  28-30 oktober 2009, Dushanbe, Tadzjikistan (25 
deltagare) 

6. Jämställdhetsseminarium – 3:e fasen– 12-16 november Astana, Kazakstan (en 
tredagarskurs för fackligt aktiva, särskilt kvinnor och unga aktiva, med sammanlagt 25 
deltagare)     

7. Migration av vårdarbetstagare – inverkan på unga arbetstagare 2/2 – Konferens om 
migration med presentation av utredning– 20-23 december 2009,  Moskva, Ryssland (25 
deltagare) 
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Förteckning över viktigaste dokument som utarbetats/antagits 2009 
 
 
• Statement on the crisis and collective bargaining in the public services, December 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV/RU/IT/CZ/HU/RO) http://www.epsu.org/a/6008  
 
• Towards better pay and fairer pay systems, EPSU checklist for the co-ordination of information on 

pay bargaining and pay systems in the state sector and in local and regional government, 
October 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6248  
 

• EPSU response to EU ‘roadmap for equality’ consultation, September 2009 (EN) 
http://www.epsu.org/a/5768  

 
• Services of General Interest (SGI) after the Lisbon Treaty, EPSU Opinion and Recommendations 

EPSU Executive Committee, November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/5934#sgi     

 
• Statement on the continuing economic and financial crisis, EPSU Executive Committee, 

November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5933  
 
• Criteria for financing projects and activities to be undertaken in Central and Eastern Europe, 

EPSU Executive Committee,  November 2009 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU/RO/HU/CZ/BG/AL/TK/CRO) http://www.epsu.org/a/5934#criteria  
 

• Procedure for Negotiations at Multinational Company Level, EPSU Executive Committee, 
November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5934#multi  

 
• HOSPEEM, CEMR, EPSU, CoESS, Eurocommerce and UNI europa commitment on third-party 

violence at work, October 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6104  
 
• EPSU General Work Plan 2010 – 2014, based on EPSU Congress resolutions adopted June 

2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5934#plan   
 
• Sectoral Work Programmes 2009 – 2014 (HSS, LRG, PUT : EN/FR/DE/ES/SV/RU – NEA : 

EN/FR/DE/RU)  http://www.epsu.org/a/5934#sector  
 

• The Financial and Economic Crisis, Consequences for the public sector and economy at  
large, an EPSU response - EPSU actions, adopted at the EPSU Executive Committee, 21 April 
2009 (EN/FR/DE/ES/SV/) http://www.epsu.org/a/5074 

 
• EPSU Comments on the Status Review on Regulatory Aspects of Metering (Electricity and Gas), 

December 2009 
 
• Toolkit on demographic change, age management and competencies in the gas sector in Europe, 

J. Pillinger, October 2009 (EN + summary EN/FR/DE/IT/BG/CZ/RO/CRO) 
http://www.epsu.org/a/6092  
 

• Demographic change, age management and competencies in light of the challenges facing the 
European Gas sector, D. Tarren, October 2009 (EN + summary EN/FR/DE/IT/BG/CZ/RO/CRO) 
http://www.epsu.org/a/6093  
 

• EPSU Water Campaign action plan & targets (EN/FR/DE/ES/SV/RU)  
http://www.epsu.org/a/5934#water  

 
• The social aspects of Corporate Social Responsibility in the European Electricity Industry – Joint 

Position by EURELECTRIC / EPSU / EMCEF, 22 June 2009 (EN) http://www.epsu.org/a/5343 
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• EPSU-HOSPEEM Statement on the Proposal for a Directive on the Application of Patients’ Rights 

in Cross-border Healthcare http://www.epsu.org/a/6009  
 

• EPSU/UNI Europa report on third-party violence: "Policies, strategies and implementation: How 
issues of third party violence have been tackled in practice by social partners in the commerce, 
hospital, private security and local and regional government sectors", September 2009 
(EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/5866 

 
• Privatisation of ambulance, emergency and firefighting services in Europe – a growing threat? By 

Jane Lethbridge, PSIRU, September 2009 (EN only) http://www.epsu.org/a/5681 
 
• Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare 

sector, signed on 17 July 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5581 
 
• EPSU Campaign Healthcare for all ! Declaration of the EPSU Executive Committee on the 

draft directive on the application of patients’ rights in cross border healthcare, adopted by the 
Executive Committee on 21 April 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/4912 

 
• EPSU Health Strategy Group – Declaration, 25 February 2009 (EN/FR/DE/ES/SV) 

http://www.epsu.org/a/4624 
 
• Social dialogue in the local and regional government sector: an overview, April 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/TK) http://www.epsu.org/a/5375 
 
• CEMR-EP/EPSU Joint Message to the Spring European Council 2009, March 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/4870 
 
• Public sector pay and job cuts is not the solution to the global economic crisis - Statement by 

EPSU Standing Committee on national and EU institutions (NEA), October 2009 (EN/FR/NL/RU) 
http://www.epsu.org/a/5858  

 
• Improving Trust in Central Government, a Report for TUNED and EUPAN, by David Tarren, 

WLRI, June 2009 (EN/FR/DE - Executive Summary CZ/SV/ES/NL) http://www.epsu.org/a/5401 
 
• EUPAN/TUNED conclusions Improving trust in central government administrations through 

effective social dialogue, June 2009 (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/5362 
 
• Future outcome of the Test Phase on European social dialogue in central government 

administrations - TUNED contribution in view of DG/TUNED meeting on 18 June 2009, Prague 
http://www.epsu.org/a/5962 

  
Motioner som antogs vid EPSU:s 8:e kongress, juni 2009 (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU – TK/CZ) 
http://www.epsu.org/r/493 
 
• R.1. Offentliga tjänster av hög kvalitet – livskvalitet,  http://www.epsu.org/a/5524 
 
• R.2. Avtalsförhandlingar och social dialog,  http://www.epsu.org/a/5530 
 
• R.3.Likalön, antogs vid EPSU:s 8:e kongress, juni 2009 http://www.epsu.org/a/5534 
 
• R.4. Social tjänster och sjukvårdsfrågor http://www.epsu.org/a/5535 
 
• R.5. Kommunal och regional förvaltning http://www.epsu.org/a/5536 
 
• R.6. Stats- och europeisk förvaltning http://www.epsu.org/a/5538 
 
• R.7. Allmännyttiga verk http://www.epsu.org/a/5539 
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• R.A.1. Stärka offentliganställdas förbund i Europa http://www.epsu.org/a/5541 
 
• R.A.2. Migration http://www.epsu.org/a/5542 
 
• R.A.3. Likalön i kvinnodominerade branscher – Undanröj löneskillnader mellan 

mans- och kvinnodominerade branscher och sektorer http://www.epsu.org/a/5543 
 
• E.R.1.  Brådskande motion om den finansiella och ekonomiska krisen 

http://www.epsu.org/a/5540 
 
• E.R.2.  Brådskande motion om stöd för fackliga rättigheter -  Nej till frihandel med 

Colombia http://www.epsu.org/a/5545 
 
• S.R.1.  Europeiska sociala modellen: inre marknadens fyra friheter kontra 

nationella fackliga rättigheter http://www.epsu.org/a/5546 
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Möten 
EPSU GOVERNING BODIES 
 

EXECUTIVE COMMITTEE  
www.epsu.org/r/26  

 
Executive Committee 

 
26-27 March 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/r/422  

Executive Committee 21 April Brussels www.epsu.org/a/4970   
Executive Committee 8 and 11 June Brussels www.epsu.org/r/119  
Executive Committee 9-10 November Brussels www.epsu.org/a/5934 

and 
www.epsu.org/a/5293  

 
EPSU Congress 

 
www.epsu.org/r/349  

 
EPSU Congress Resolutions Committee 

 
6 February 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4465  

EPSU 8th Congress 8-11 June Brussels www.epsu.org/r/349  
 

GENDER EQUALITY COMMITTEE 
 
www.epsu.org/r/28  

 
14th Meeting of the EPSU Gender Equality 
Committee to be renamed Women’s and 
Gender Equality Committee 

 
5 May 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4815  

 

EPSU STANDING COMMITTEES 
 
Health and Social Services www.epsu.org/r/2  
 
30th meeting of the Standing Committee on 
Health and Social Services 

 
30 March 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/r/430  

31st meeting of the Standing Committee on 
Health and Social Services 

4 November Luxembourg www.epsu.org/r/506 

Workshop on Social Services 5 November Luxembourg www.epsu.org/r/507  
and www.epsu.org/a/5688  

2nd meeting of the EPSU strategy group on 
the proposed Directive on the application 
of Patient’s rights in cross-border 
healthcare 
 

25 February Brussels www.epsu.org/a/4570  

Social Dialogue www.epsu.org/r/20  
 

Sectoral Social Dialogue Committee on 
Hospital Sector, Prevention of sharp 
injuries 
 
 
Social Dialogue hospitals drafting sharps 

- 26 January 
- 27 February 
- 7 April 
- 8 May 
- 2 June 
- 10 March 
- 28 April 
- 14 May 

Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/4432 
and 
www.epsu.org/a/4431  
www.epsu.org/a/4593  
www.epsu.org/a/4775,  
www.epsu.org/a/4954  
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Technical Seminar on new skill Needs 16 September Brussels www.epsu.org/a/5404 
and www.epsu.org/a/5403  

Hospital Sector Social Dialogue Committee 
Plenary meeting 

- 2 June 
- 8 December 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/r/346 
and www.epsu.org/a/5838  

Conference “RESPECT – Successful 
approaches to deal with third-party 
violence 

22 October Brussels www.epsu.org/a/5740 
and 
www.epsu.org/a/5739   

Multi-sectoral initiative on third-party 
violence at work, Joint working group 
meeting 

1 July Brussels www.epsu.org/a/5469  

3rd party violence mgt Committee - 24 March 
- October 

Brussels  

? Technical seminar on Retention 27 October Brussels www.epsu.org/a/5698 
and 
www.epsu.org/a/5697  

 
National and European Administration 

 
www.epsu.org/r/4  

 
NEA Chair’s meeting 

 
- 13 March 
- 6 July 

 
London 
Stockholm 

 

31st meeting of the Standing Committee on 
National and European Administration  

26 May Luxembourg www.epsu.org/a/4823  

32nd meeting of the Standing Committee on 
National and European Administration  

15 October Brussels www.epsu.org/a/5598 
 

Joint NEA/LRG seminar on Quality Public 
Finances 

27 May Luxembourg www.epsu.org/a/5397 
and www.epsu.org/a/4871  

PSI-PCS-ST seminar on the State Sector 
in the Balkans 

4-6 October Ohrid  

Joint NEA/LRG workshop on trade union 
actions for migrant workers and main 
issues faced by staff dealing with migrant 
 

3-4 November Athens www.epsu.org/a/5466  
and www.epsu.org/a/5795  
 

Social Dialogue www.epsu.org/r/62  
 

5th TUNED/EUPAN Steering Group 
Meeting (stress) 

20 January Prague www.epsu.org/a/4369  

6th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group meeting 

3 February Brussels www.epsu.org/a/4373 
and www.epsu.org/a/4581  

TUNED/EUPAN conference “Improving 
trust in central government administrations 
through effective social dialogue” 

29-30 April Prague www.epsu.org/a/4613  

TUNED/EUPAN Trust project meeting 
(statement) 

20 May Prague  

DG/TUNED Plenary Social Dialogue 
meeting (test phase) 

18 June Prague www.epsu.org/a/5165  

8th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group 

16 November Malmö www.epsu.org/a/5865  

Trust Project Steering 19 March Brussels  
Social Dialogue Steering Group 20 May Prague  
Social Dialogue NEA Project Steering 7 July 

20 October 
Stockholm 
Stockholm 

 

7th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group and Trust,follow-up 

16 September Stockholm  
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DG/TUNED Plenary Social Dialogue 11 December Sweden www.epsu.org/a/6025  
EUPAN Taskforce on future of Social 
Dialogue 

7 October 
23 November 

Brussels 
Stockholm 

 

EUPAN Social Dialogue evaluation 
taskforce 
 

19 October Stockholm  

Local and Regional Government www.epsu.org/r/3  
 
President and Vice-Presidents LRG 

 
- 9-10 February 
- 10 December 

 
Lisbon 
Brussels 

 

32nd Standing Committee on Local and 
Regional Government 

28 May Luxembourg www.epsu.org/a/4822  

33rd Standing Committee on Local and 
Regional Government 

24 September Brussels www.epsu.org/a/5400   

 
Other LRG activities 

 

 
Joint LRG/NEA workshop on “Quality 
Public Finances (see previous section) 

 
27 May 

 
Luxembourg  

 
www.epsu.org/a/5397 
and www.epsu.org/a/4871  

EPSU Firefighters network meeting 23 September Brussels www.espu.org/r/315 , 
www.epsu.org/a/5917 
and www.epsu.org/a/5775  

ETUC/EPSU activity “civil society dialogue: 
bringing together the workers from Turkey 
and the European Union 

16-20 November Ankara www.epsu.org/a/5840  

European Sectoral Social Dialogue Committee in Local and Regional 
Government   

www.epsu.org/r/73  

Workshop on “Integration of Migrants and 
implementing diversity policies in local and 
regional administration 

4 March Brussels www.epsu.org/a/4867  

Steering Group meeting - 9 March 
- 10 September 

Brussels 
Brussels 

 

Working group on the impact of the 
financial economic crisis on local and 
regional government and restructuring 

30 March Brussels www.epsu.org/a/4763 
and www.epsu.org/a/4869  

Plenary meeting of the European Sectoral 
Social Dialogue Committee for Local and 
Regional Government 

5 June Brussels www.epsu.org/a/5345  

Multi-sectoral initiative on third-party 
violence at work, Joint working group 
meeting 

1 July Brussels www.epsu.org/a/5469  

Working Group on Social Procurement 
meeting 

9 October Brussels www.epsu.org/a/5920  

Conference “RESPECT – Successful 
approaches to deal with third-party 
violence 

22 October Brussels www.epsu.org/a/5740 
and www.epsu.org/a/5739 

Social dialogue LRG Plenary 11 December Brussels www.epsu.org/a/5972  
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Public Utilities www.epsu.org/r/16  
30th meeting of the Standing Committee on 
Public Utilities 

14 May Luxembourg www.espu.org/r/428  

31st  meeting of the Standing Committee 
on Public Utilities  

29 September Brussels www.epsu.org/r/450  

Social Dialogue in the Electricity sector www.epsu.org/r/63  
 
Social Dialogue Electricity WG 

 
10 March 

 
 

 
www.epsu.org/a/4759  

Sectoral Social Dialogue Committee, 
Electricity Plenary meeting 

- 22 June 
- 11 December 

Brussels 
Budapest 

www.epsu.org/a/5238  
www.epsu.org/a/4258 
and www.epsu.org/a/4251  

Electricity Social Dialogue committee 7 October Brussels www.epsu.org/a/5815  
Social partner  workshop on Climate 
Change – Electricity – Employment 
Consequences 

10 December Budapest www.epsu.org/a/5819  

 
Social Dialogue in the Gas Sector 

 
www.epsu.org/r/98  

 
Social Dialogue Gas project Steering 

 
- 5 February 
- 29 April 
- 8 September 

 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4559  
www.epsu.org/a/4961  
www.epsu.org/a/5710  

Sectoral Social Dialogue committee for the 
European gas sector 

Working group : 
- 19 March 
- 5 October 
Plenary :  
- 26 June 
- 2 December 

 
Brussels 
Brussels 
 
Brussels 
Brussels 

 
 
www.epsu.org/a/5803  
 
www.epsu.org/a/5366  
www.epsu.org/a/5998  

Demographic Change and Competencies 
in the European Gas sector: Ensuring 
quality and security the challenge, 
Eurogas/EMCEF/EPSU Conference 

4 November  Brussels www.epsu.org/a/5743   

 
Other activities  
? Improving the co-ordination of collective 
bargaining in the energy sector in Central and 
West Europe 
 

27 January Brussels www.epsu.org/a/4535 
and 
www.epsu.org/a/5821  

EPSU/ETUI Collective Bargaining CWE 
Energy 

- 24-25 March 
- 6 October 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/4769 
and www.epsu.org/a/4764  
www.epsu.org/a/5811 
and www.epsu.org/a/5686  

ETUC/EPSU/ EMCEF activity “civil society 
dialogue – bringing together the workers from 
Turkey and the European Union” 

21-23 October Ankara www.epsu.org/a/5748 
and www.epsu.org/a/5749 

 
South East European (SEE) Energy Community 

 
www.epsu.org/r/239  

 
Social Dialogue Workshop on the Energy 
Community 

 
16 June 

 
Vienna 

 
www.epsu.org/a/5304   

2nd Social Forum Energy Community - 12-13 Nov 
- 12-13 Dec  

Tirana www.epsu.org/a/6027  

The South East European Energy 
Roundtable Conference (EPSU/PSI/FES) 

17-18 September Belgrade www.epsu.org/a/5750  
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Waste www.epsu.org/a/1061 
Transnational companies, European 
Works Councils and the waste industry, 
Facing up to change 

26-27 November Brussels www.epsu.org/a/5765  

Water www.epsu.org/r/38  
World Water Forum  20-22 March Istanbul www.epsu.org/a/4813  
    
European Works Councils www.epsu.org/r/69  
EPSU EWC coordinators network - 13 May 

- 28 September 
Luxembourg 
Luxembourg 

www.epsu.org/a/5049  
www.epsu.org/a/5240 
and www.epsu.org/a/5779  

Transnational companies, European 
Works Councils and the Waste industry, 
Facing up to change 

26-27 November Brussels   

EWCS – Learning and practicing, a project 
for the European Energy sector, 
preparatory meeting 

14 December Brussels www.epsu.org/a/5746 
and 
www.epsu.org/a/6018  

 
Coordination of Collective Bargaining 

 
www.epsu.org/r/87  

Collective Bargaining Project Follow-up 17 March Brussels www.epsu.org/a/4532  
EPSU Project Conference : EPSU Social 
Dialogue and Collective Bargaining 
Conference Decent work in the Public 
Services 
 

3-4 December Brussels www.epsu.org/a/5512 
 

ETUC EXECUTIVE COMMITTEE 
ETUC Executive Committee - 17-18 March 

- 27-28 May 
- 8 July 
- 20-21 October 
- 1-2 December 

Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

OTHER ACTIVITIES 
ETUC SC (EiFs) 5 February Brussels 
ETUC SC 28 April 

17 September 
19 November 

Brussels 
Brussels 
Brussels 

ETUC/SDA Conference “The recast EWC 
directive : better information and 
consultation rights for European Works 
Council 

  

Tripartite Social Summit 19 March Brussels 
 

PSI Executive Board 22-24 April 
17-18 November 

Geneva 
Geneva 
 

PSI Health Task Force 27-29 May Geneva 
 

Joint NEA-LRG ETUI-REHS Education 
workshop : Migration policy and migrant 
workers’ rights 

3-4 November Athens 



 

 

 

Europeiska federationen för offentliganställdas 

förbund (EPSU) 
 

Den är EFS största federation och består av 8 miljoner offentliganställda från 
över 250 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  
http://www.epsu.org 

 

 

Ordförande: Anne-Marie Perret, FGF-FO, Frankrike 

Viceordföranden: Dave Prentis, UNISON, Storbritannien och Tuire Santamäki-
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HWURF, Ryssland 
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EPSU:s fyra sektorer är: 

• statlig och europeisk förvaltning 

• lokal och regional förvaltning 

• hälso- och sjukvård samt sociala tjänster 

• allmännyttiga verk och företag 

 

 

 


