
 
 

 

 
 
 
EPSU allmänt cirkulär nr 9 (2015) 
 

Till alla EPSU:s medlemsförbund  

Till EPSU:s stadgeenliga kommittéer  

 

 

Re: JWG/PC/ak 

Kontaktperson: Penny Clarke 

 

Bryssel 2015-05-08 
 

Offentliga tjänsternas dag – 23 juni 2015 
 
 

Den 23 juni är världsdagen för offentliga tjänster. I år vill vi uppmärksamma farorna 
med de aktuella handels- och investeringsavtalen, som EU-kommissionen förhandlar 
om. EPSU:s 50:e styrelsemöte godkände nyligen ett beslut att fortsätta med kampanjer 
för att utesluta offentliga sektorer ur dessa handelsavtal och att tillsammans med andra 
organisationer arbeta för ett antal andra viktiga krav (se bifogade underlag ”Public 
Service Day 23 June 2015 – background note on possible activities” med en lista över 
dem). 
  
Frånvaron av en sammanhängande ram för offentliga tjänster i Europa innebär att 
handelsavtal och –förhandlingar har en mycket snäv syn på vad offentliga tjänster är, 
vilket gör det lättare att fortsätta liberaliseringsprocesserna, som EPSU motarbetat. 
  
Vi inbjuder alla EPSU:s medlemsförbund att engagera sig i debatter om handel i avsikt 
att fortsätta mobiliseringen i Europa och visa det breda motståndet mot handelsavtal 
och förhandlingar, och att lansera en kampanj om att utesluta offentliga tjänster från 
avtalen. Ett uttalande som nyligen gjordes av USA och EU för att lugna medborgare 
om att det inte finns några faror för offentliga tjänster visar tydligt att om inte vi 
mobiliserar kommer offentliga tjänster att urholkas av dessa avtal 
(http://www.epsu.org/a/11286).  
  
Vi lanserar en webbsida till stöd för våra aktioner den 23 juni, som med bilder av 
arbetstagare som organiseras av EPSU:s medlemsförbund ska visa motståndet mot att 
förhandla bort offentliga tjänster. Parollerna kan låta så här:  

”Det här är en offentlig tjänst! Uteslut den ur TTIP/TiSA/CETA” 
”Stoppa liberalisering av offentliga tjänster! Stoppa TTIP/TiSA/CETA” 
(andra välkomnas, fackförbund har visat en hel del kreativitet när de åskådliggjort sitt 
motstånd, t.ex. använt bilder på den trojanska hästen). 
 
Vi föreslår att foton för denna aktion tas av en grupp arbetstagare / era medlemmar 
utanför olika offentliga arbetsplatser, också för att belysa våra arbetsplatser och vad 
som rent konkret står på spel. Ett exempel är vad som gjordes för kampanjen i 
november 2013 “1000 arbetsplatser” (http://www.epsu.org/a/9755). På så sätt kommer 
många hundratals – om inte fler – arbetstagare att engageras i vår gemensamma 
kamp till försvar för offentliga tjänster. Se också aktiviteter som organiserades av 
EPSU:s medlemmar inför den globala handelsdagen den 18 april 2015 
(http://www.epsu.org/a/11364).  
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Senaste måndagen den 8 juni vill vi få in så många foton som möjligt, då vi lanserar 
webbsidan den 10 juni, när en viktig omröstning ska äga rum i Europaparlamentet om 
TTIP.   
Vårt mål är att få minst 200 foton. Bilderna skickas till Catherine Boeckx 
(cboeckx@epsu.org). Vänligen välj ut de bästa bilderna innan ni skickar in dem, högst 
2-3 per fackförbund. 
 
Under de kommande veckorna skickar vi er mer material till stöd för era aktioner den 
23 juni. 
  
Ett varmt tack för er hjälp  
Med solidariska hälsningar  
 
 

 
Jan Willem Goudriaan 
EPSU:s generalsekreterare  
 
Bilaga:   Underlag om eventuella aktiviteter  

se också http://www.epsu.org/a/11393  
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