
 

 
EPSU:s styrelse 

24-25 november 2021  
DAGORDNINGSPUNKT 3  

 

3. Protokoll och eventuella frågor 

23 juni 2022 FN:s dag för offentliga tjänster 
 

A DOKUMENTHISTORIK OCH BESLUTSPUNKTER 
 
EPSU:s medlemsförbund har varit aktiva och kampanjat för personal inom offentliga 
tjänster och synliggjort våra medlemmars krav och använt FN:s dag för offentliga 
tjänster den 23 juni 2021. Det var fler fackförbund som engagerade sig denna dag än 
tidigare år. 

 

Det är viktigt att vi fortsätter att gemensamt synliggöra kraven från anställda inom 
offentliga tjänster under rubriken Sätt värde på våra offentliga tjänster - Sätt värde på 
offentliganställda - hylla, gör motstånd, agera.  

 

Medlemmar uppmanas att godkänna den 23 juni 2022 som en EPSU-gemensam 
aktionsdag och att uppmana medlemsförbund att integrera dagen i sina 
kalendrar.  

B SAMMANFATTNING  
 
2021 - Aktionsdagen i samband med FN:s dag för offentliga tjänster den 23 juni 2021 
uppmärksammades av fackförbunden. Vårt gemensamma mål bör vara att göra det 
ännu bättre 2022, med mer engagemang från anställda på arbetsplatsen.  
 
Facken engagerade sig i lokala evenemang, seminarier och den gemensamma 
bildaktionen. EPSU deltog i debatter som anordnades av medlemsförbund som t.ex. 
schweiziska VPOD och vi organiserade en serie debatter den 23 juni. En panel 
sammanförde FN-experten på mänskliga rättigheter och extrem fattigdom, Oliver de 
Schutter, och direktören för UNCTAD:s avdelning för globaliserings- och 
utvecklingsstrategier, Richard Kozul-Wright. De delade i stort vår kritiska inställning 
och uppfattningen om vilken förödande påverkan en återgång till åtstramningspolitiken 
skulle ha på personal, offentliga tjänster och människor i allmänhet. I en annan panel 
fanns journalisterna och författarna Eve Livingstone och Leigh Philips som 
diskuterade vikten av att arbetande människor organiserar sig i fackföreningar och att 
fackförbunden fortsätter att vara det bästa verktyget för att skydda och förbättra 
arbetsvillkor och löner. I den tredje panelen talade fackliga aktivister om de viktigaste 
striderna för att deras arbetsplatser skulle förbli i offentlig regi och för att bekämpa 
försök att privatisera offentliga tjänster. 
 
2022 – Vi kommer att möta mer aggressiva krav från konservativa/liberala kretsar på 
en återgång till ekonomisk balans/konsolidering, nollunderskott, minskning av offentlig 
skuld - med andra ord: åtstramning. Det kommer även innebära förslag om att 
försvaga facken, reformera arbetsmarknaden och pensionssystemen. Inom EU och 
framför allt i eurozonen kommer man att fokusera på att granska och eventuellt 
reformera det europeiska ekonomiska styrsystemet. Dessa diskussioner kommer att 
ske i Europaparlamentet runt den 23 juni. 
 
Det föreslås att vi fortsätter vår kampanj för anställda inom offentliga tjänster under 
samma breda slagord som 2021. Medlemsförbunden har varit mycket uppfinningsrika 
när det gäller hur de kan integrera dessa slagord i sina kampanjer. Vi kommer att 
överväga att ha en panel igen, med talare på hög nivå. Beroende på utvecklingen när 
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det gäller covid-19 kan vi komma att ha en mer synlig närvaro, t.ex. genom en aktion i 
Bryssel och på andra platser som Strasbourg, torsdagen den 23 juni 2022 
 
På mitterminskonferensen den 4-5 maj 2022 kommer styrelsen att ha mer detaljerade 
förslag på dagordningen. 
 

C JÄMSTÄLLDHETSASPEKTER 

Offentliga tjänster och kraven på att fackförbund inom offentliga tjänster uppnår 
jämställdhet hänger tätt samman. FN:s dag för offentliga tjänster är ett tillfälle att 
understryka vilken betydelse offentliga tjänster har för jämlikheten.  

D LÄNK TILL ARBETSPROGRAM 

FN:s dag för offentliga tjänster den 23 juni hänger samman med många olika delar av 
EPSU:s arbetsprogram. Vi använder den tillsammans i EPSU till att synliggöra 
anställda inom offentliga tjänster, till att komma ihåg deras insats i samhället och hur 
centrala de anställda inom offentliga tjänster kommer att vara för att lyfta fram 
ekonomisk utveckling, klimatförändringar och säkerställa att människor kan utöva sina 
mänskliga rättigheter.  

E BUDGETKONSEKVENS(ER) 

Vi har inkluderat 10 000 euro i kommunikationsbudgeten (2022) för att stötta det 

arbete som görs på aktionsdagen.  

F LISTA ÖVER TILLHÖRANDE DOKUMENT  

• En sammanfattning av aktionsdagen 2021 https://www.epsu.org/article/massive-
participation-european-actions-un-public-service-day-23-june-value-our-public  
och en översikt över de många aktionerna genom bilder på personal inom 
offentliga tjänster finns här.  
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/albums/72157719220975391  

• Panelernas program. https://www.epsu.org/article/valuing-public-services-
valuing-public-service-workers  

• Beslut i EPSU:s styrelse 24-25 november 2022 
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%205.b%20Cover%2023%20Ju
ne%20Public%20Service%20Day%20-%20EN_1.pdf  och uppföljningen på 
styrelsemötet den 7-8 april 2021. Ramarna för aktionerna: 
https://www.epsu.org/article/epsu-day-den-international-public-service-day-23-
june-2021   
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20Cover%2023%20June

%20Public%20Service%20Day%20-%20EN.PDF  

• Publicitet på aktionsdagen https://socialeurope.eu/author/jan-willem-goudriaan   
Med Mette   https://www.brusselstimes.com/174289/un-public-service-day-
unions-call-for-a-revaluing-of-the-public-sector/  Ett exempel på hur 
fackförbunden har använt den: https://www.vd.hu/az-ensz-kozszolgalati-napjan-
a-szakszervezetek-a-kozszfera-atertekelesere-szolitanak-fel och här 
https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2021/06/23/news/rivalutare_il_s
ettore_pubblico-1241603/   strejk 
https://twitter.com/VPOD_Schweiz/status/1407666745272422409  seminarium 

https://www.younion.at/themen/ourfutureispublic 
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