
 

 

 
 
 
 
EPSU allmänt cirkulär nr 7 (2014) 
Till alla anslutna förbund i EPSU   
Till ledamöterna av EPSU:s styrelse  

Re. JWG/cb 
 
Bryssel den 5 juni 2014 
 

EPSU:s kongress 2014 – uppföljning  
(brevet översätts) 

 
 
EPSU:s 9:e kongress blev en framgång!  
Annelie och jag vill framföra ett varmt tack för en fin kongress och för allt stöd. Vi ser 
verkligen fram emot att få arbeta med er och era kollegor och genomföra kongressens 
beslut, säkra att EPSU fortsätter vara en stark federation, som främjar 
offentliganställdas intressen i Europa.  
 
Resultatet av valet till europaparlamentet, som blev ett uppsving för den yttersta 
högern i Europa, är mycket oroväckande för oss. EPSU säger nej till rasism, 
främlingsfientlighet och andra former av diskriminering. Vi ska utvärdera valresultatet 
på nästa styrelsemöte. En del av svaret blir att det Europeiska rådet, kommissionen 
och parlamentet måste ändra åtstramningspolitiken, göra något åt arbetslöshet och 
bidra till att skapa sysselsättning och säkerställa att den Europeiska unionen är 
någonting positivt för folket.  
 
En mängd foton som togs på kongressen finns här: 
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/  
Det finns också videofilmer och intervjuer med olika personer på: 
https://www.youtube.com/user/EPSUFSESP/videos  
 
Ett antal brådskande motioner och uttalanden antogs av kongressen (finns på  
www.epsu.org/r/630):  

 Om situationen i Ukraina, som skickats till berörda myndigheter (Ukraina, 
Ryssland, OSCE, FN, EU, USA). Svaret från EU:s höga representant har 
vidarebefordrats till fackförbunden i Ukraina. 

 Om den spanska konservativa regeringens förslag att ändra abortlagstiftningen. 
EPSU har uppmanat statsministern och justitieministern att ta tillbaka 
propositionen. 

 En solidarisk sympatiyttring till fackförbunden och människorna som nyligen utsatts 
för översvämningar i länder i Balkan. En vädjan gjordes på kongressen att stöda 
facken och folket i berörda länder, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, och Serbien 
(se också: www.epsu.org/a/10507) 

 
Kongressen avtackade också Carola Fischbach-Pyttel och Anne-Marie Perret för deras 
arbete som respektive generalsekreterare och ordförande. Ett nytt ledningsteam 
valdes: 
Ordförande: Annelie Nordström 
Generalsekreterare: Jan Willem Goudriaan 
samt två Lekmannarevisorer: Martine Ugolini, CGSP-Admi, Belgien; Catherine Blanc, 
CFDT-Interco, Frankrike. 
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På styrelsemötet omedelbart efter kongressen valdes fyra viceordföranden.  

 Dave Prentis, Unison, Storbritannien  

 Isolde Kunkel-Weber, Ver.di, Tyskland  

 Mikhail Kuzmenko, Health Workers Trade Union, Ryssland, samt 

 Francoise Geng, CGT-Sante-Action Sociale, Frankrike 
Styrelsen bekräftade att Dave Prentis blir förste viceordförande.  
 
Styrelsen utnämnde Penny Clarke till biträdande generalsekreterare.  
 
Kongressen antog de motioner, som ska vägleda EPSU:s verksamhet och ställnings-
taganden under de kommande 5 åren, såväl som några stadgeändringar. Sekretariatet 
arbetar för att dessa handlingar ska bli tillgängliga så fort som möjligt, på  
www.epsu.org/r/630. De fasta kommittéerna, kvinno- och jämställdhetskommittén, och 
styrelsen ska diskutera arbetsplaner och resurser, och hur kongressens beslut ska 
drivas igenom. 
 
Jag ser framemot att tala med många av er under de kommande månaderna och att 
tillsammans verka för att ändra Europas kurs.  
 
Med solidariska hälsningar  
 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem Goudriaan, 
EPSU:s generalsekreterare 
 
 

http://www.epsu.org/r/630

