
  
EPSU cirkulär LC nr 13 (2011) 
Till EPSU:s alla medlemsförbund  
Till alla ledamöter i EPSU:s fasta kommittéer  
Till styrelseledamöterna    

Re: PS/VV/EPSU seminarium för fackliga journalister 
Kontaktperson: Pablo Sánchez  

Bryssel 2011-02-04    

EPSU:s 5:e SEMINARIUM FÖR FACKLIGA JOURNALISTER  
24 mars 2011, 09.00 

 

17.30 
International Trade union House (ITUH), sal B 

Boulevard Albert II n° 5, 1210 Bryssel    

Vi vill be ditt förbund att nominera deltagare till nästa seminarium för fackliga journalister 
från medlemsförbund, som äger rum den 24 mars.   

Seminariets målsättning är att förbättra samordning inom EPSU och hjälpa 
medlemsförbund att sprida upplysningar om EU och Europa. Vårt syfte är också att bygga 
upp nätverket att bli en mer bestående kommunikationskanal.   

Fackföreningsrörelsen i Europa utmanas av den aktuella finansiella och ekonomiska 
krisen, och det krävs ett samordnat svar på nationella och EU:s åtstramningsplaner. Det 
är därför väsentligt att utarbeta gemensamma kommunikationsstrategier kring frågor som 
berör rörelsen.   

Nätverket för journalister har inte träffats på över två år, av olika skäl [i synnerhet att förre 
kommunikationsansvarige slutade]. Vi tycker, med hänsyn till nuvarande politiska 
omständigheter, att det är viktigt att få igång och ge ny kraft åt nätverket.   

Vi ber er välja ut en journalist per organisation, helst den som ansvarar för press och 
kommunikationer.   

Vi har bett om följande tolkning: 
Aktiva språk: engelska, franska, tyska, spanska, svenska och ryska  
Passiva språk: danska, italienska och norska   

Vi kan erbjuda ekonomiskt stöd för ett begränsat antal kollegor, enligt gällande regler för 
fackliga organisationer i länder under 100 %. Kontakta EPSU:s sekretariat om ni vill 
utnyttja denna möjlighet.   

Centrala frågor för diskussioner:    

 

Ekonomisk ledning och åtstramningsplaner: hur kan alternativ kommuniceras? 

 

Världsvattendagen: EPSU:s vattenkampanj  

 

Stats- och europeisk förvaltning: en ny social dialog inleds  

 

Uppgifter för nätverket  



EPSU cirkulär LC nr 13 (2011) 

2   

Bifogade deltagarblankett ska skickas in senast den 21 februari.  

Vi ser fram emot att få träffa kommunikationsföreträdaren från ditt förbund vid seminariet i 
mars.   

Vänliga hälsningar   

Carola FISCHBACH-PYTTEL 
EPSU:s generalsekreterare  

   

Lista över bifogade handlingar: finns på http://www.epsu.org/a/7226  
(område endast för medlemmar - klicka på knappen refresh om så krävs!) 
Ny inloggning och nytt lösenord fr.o.m. 2010-12-01: Inloggning (skiftlägeskänslig): 
Workers (klicka på submit) - Lösenord (skiftlägeskänslig): 8million (klicka på submit) 

 

Deltagarblankett  

 

Lista över hotell och karta över området  

 

Regler för ekonomiskt stöd    

http://www.epsu.org/a/7226

