
 

 

 
Resolution från EPSU:s valkrets i Medelhavsområdet 

 
2000-talet inleddes med en allvarlig finanskris under det första decenniet, som snart 
övervältrades på medborgarna och framför allt på offentliga tjänster. Den politik som 
Europeiska unionen antog var kopplad till åtstramning, med budgetnedskärningar och 
personalnedskärningar inom den offentliga sektorn. Även arbetstagarnas rättigheter 
försämrades. Denna situation har pågått i flera år och drabbar framför allt Medelhavsländerna.  

 
Det enda som dessa åtgärder ledde till var en ökning av ojämlikheterna inom länderna, vilket 
ökade fattigdoms- och energiklyftan och skapade en ny bild av vad "fattig arbetare" är, en 
omständighet som också inträffade mellan Medelhavsländerna och i andra länder inom EU. 
 
En misstroendediskurs spreds mellan länderna, vilket innebar en kränkning av EU:s 
grundpelare och ledde till konsekvenser som Brexit, ett tydligt antieuropeiskt svar på EU:s 
dåliga hantering av krisen och dess politik, samt en ökande tillväxt av extremhögern i Europa 
och av nationalistiska och suveränitetsvänliga partier. 
 
Precis när vi höll på att ta oss ur de svåra ekonomiska konsekvenserna och de massiva 
förlusterna av arbetstillfällen började covid-19-pandemin. Denna nya hälsokris fick hela 

världen att stanna upp och belyste vikten av offentliga tjänster som samhällsviktiga tjänster. 
De offentliga tjänsterna hade misshandlats under de tidigare krisåren på grund av en liberal 
kapitalistisk mentalitet, där grundläggande tjänster som borde stå till folkets förfogande 
outsourcas eller privatiseras. Syftet är enbart att göra affärer, men görs under förevändningen 
att det leder till "bättre och effektivare förvaltning".  
 
Att möta pandemin och samtidigt upprätthålla stabiliteten i länderna var under de rådande 
omständigheterna endast möjligt, även med små resurser och personal, tack vare 
arbetstagarnas goda vilja - arbetstagare som till och med riskerade sin hälsa för att upprätthålla 
dessa tjänster. Det fanns många tjänster, både inom den offentliga och den privata sektorn, 
som visade sig vara samhällsviktiga, men många av dem ansågs vara lågkvalificerade och ha 
ett litet mervärde. Inom dessa sektorer fick vårdsektorn stor betydelse, då de stod inför ett helt 

okänt virus, med brist på skyddsutrustning i hela Europa, underbemanning, brist på rutiner och 
förberedelser samt överdriven arbetsbelastning, vilket har lett till allvarliga psykiska 
konsekvenser för personal inom denna sektor. 
 
Personal inom omsorg och hemvård var också mycket viktiga under pandemins första år, då 
covid-19 var mest dödlig bland den äldre delen av befolkningen. Inom förvaltningarna har den 
del som är avsedd för vårdhem och hemtjänst drabbats av många nedskärningar och 
privatiseringar för att göra företagen ekonomiskt lönsamma. Dessa nedskärningar och den 
liberala politiken gjorde hanteringen av pandemin till ett helvete för många personalgrupper. 
 
Om något har de offentliga tjänsternas roll under covid-19-krisen absolut visat sig vara 
samhällsviktiga, inte bara vårdsektorn, utan även sociala tjänster och lokala offentliga tjänster, 

särskilt när det gäller implementering av socioekonomiska åtgärder för att lindra effekterna när 
det gäller sysselsättning och sociala rättigheter. 
 
De offentliganställda har gjort en stor insats för att ta hand om medborgarna, genomföra dessa 
åtgärder, begränsa nedmonteringen av arbetstillfällen och tillgodose grundläggande behov. 
 
EU har infört återhämtningsplaner och Next Generation-fonder, pengar som EU ställer till 
förfogande för sina länder för att återuppbygga EU i samband med en pandemi, men som 
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fortfarande inte löser problemet med uppvärdering av arbetskraft, vilket stora privata intressen 
insisterar på att ge företräde åt. 
 
Men när medlen börjar komma till medlemsländerna står vi inför en rysk invasion av Ukraina. 

En invasion som får bränsle- och elpriserna att stiga och som till största delen kontrolleras av 
privata oligopol som gör miljonvinster. Ett krig som i första läget påverkar många sektorer, t.ex. 
transportsektorn, men som snabbt sprider sig till alla andra sektorer. 
 
Som fackföreningar i Medelhavsländerna fördömer vi alla typer av konflikter, eftersom vi är 
övertygade om att internationella tvister inte kan lösas genom krig. Vi fördömer den ryska 
invasionen i Ukraina och vi åtar oss att stödja de ukrainska fackföreningarna i detta svåra 
historiska ögonblick. Vi är övertygade om att åtgärder måste vidtas för att avsluta konflikten 
och stödja de drabbade befolkningarna. 
 
Vi behöver en EPSU-analys av hur pandemin har påverkat offentliga tjänster och hur kriget 
påverkar EU-länderna som helhet, samt vilka konsekvenserna kan bli när det gäller offentliga 

tjänster.  
 
De senaste problemen är de extra kostnader som förvaltningarna får ta på sig på grund av de 
stigande energi- och bränslepriserna, både för att värma upp offentliga byggnader, bostäder 
osv., och för att kunna utföra de uppgifter som hör till varje befattning som kräver användning 
av fordon, t.ex. poliser, brandmän, driftpersonal, m.fl. 
 
Men sociala tjänster och förvaltningar påverkas också redan av den omfattande migration som 
orsakats av kriget och som tvingar ukrainare att lämna landet. Kriget kommer att orsaka en 
stor migrationsvåg och vi måste ta itu med den för att stödja de människor som flyr. Redan i 
samband med EUCARE betonade vi hur viktiga offentliga tjänster är vid mottagandet av 
migranter och det ansvar som Europa måste ta för att hantera migrationsfenomenet.  Och det 

är här som länderna måste tillhandahålla mer resurser - inte bara ekonomiska resurser utan 
även personalresurser - för att säkerställa en god utveckling av offentliga tjänster.  Vi måste 
övervinna de ståndpunkter som vissa länder hittills har intagit och införa en europeisk 
mottagningsmekanism som bygger på solidaritet.  
 
Vi måste fortsätta att agera i den arbetsgrupp som inrättades för att ta hand om och förbättra 
arbetsvillkoren för offentliganställda som tar hand om invandrare. Vi anser att vi måste utvidga 
detta arbetsnätverk med tanke på omständigheterna. 
 
Från Medelhavsländerna lägger vi fram denna resolution eftersom vi anser att våra och 
EPSU:s prioriteringar bör vara: 

1. Stärka de offentliga tjänsternas roll och bekämpa privatisering. 

2. Stärka vård och omsorg genom offentlig finansiering och offentliga försorg. 
3. Att organisera folkhälsan för att vårdsystemen ska vara bättre förberedda vid framtida 

pandemier. 
4. Stärka primärvården som basen för den offentliga vården. 
5. Arbeta med migrationspolitik, lämplig behandling av migranter, kontroll av 

migrationsströmmar, fördöma situationen för tusentals människor som flyr väpnade 
konflikter eller fattigdom (dödsfall i Medelhavet, turkiska kustområden, Lampedusa) 
eller asylpolitik (Syrien, Ukraina...). 

6. När det gäller Next Generation-fonder har det funnits många ojämlikheter mellan de 
bidrag som de olika medlemsstaterna har tilldelat vård- och omsorgssektorn, och det 
har också funnits skillnader i fackföreningarnas deltagande i dessa beslut. Därför är 
det nödvändigt att homogenisera anslagen till dessa sektorer i de olika länderna, se 
över dem och se om de anpassas till den nya ekonomiska verkligheten, där inflationen 

inte slutar att stiga.  
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7. För att förhindra att de ekonomiska händelserna upprepar politiken från 2008 med 
åtstramningspolitik, en politik som förvärrade den befintliga ekonomiska krisen, 
förlamade infrastrukturutvecklingen, ökade arbetslösheten och fattigdomen och 
framkallade en instabilitet som strider mot Europeiska unionens grundpelare. 

8. Återhämta och anpassa sysselsättnings- och bemanningsnivåer i offentlig sektor. 
9. Förbättra lönerna och arbetsvillkoren för offentliganställda och öka personalandelen så 

att den närmar sig det europeiska genomsnittet. 
10. Bygga ett Europa som präglas av fred, solidaritet och beredskap att ta emot migranter 

som flyr från krig, svält eller klimatproblem. 
11. Kontrastera Europas upprustningspolitik och stärka diplomatin. 

 
Vi måste stärka de internationella nätverk som gör det möjligt för oss att åstadkomma 
förbättringar, inte bara för de offentligt anställda utan även för medborgarna. Med starka 
offentliga tjänster förbättras människors livskvalitet. 


