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INLEDNING 
 
Den stora händelsen 2018 var att vi inledde vårt rättsfall mot EU-
kommissionen. I mars meddelade kommissionen långt om länge sitt 
beslut att inte hänvisa avtalet om information och samråd i 
statsförvaltningar till europeiska rådet för att införlivas som direktiv. 
Efter att ha väntat i över två år för ett kort brev med ett negativt svar 
beslöt EPSU att kommissionens vägran att förelägga avtalet måste 
utmanas både inför domstol, och med en politisk kampanj.    
 
För- och nackdelar med ett rättsfall vägdes noga upp under ett särskilt 
möte med fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA) i 
februari, bifölls av NEA:s ordinarie möte i mars, och därefter godkändes 
av styrelsemötet i maj. De rättsliga åtgärder som inträffade därefter 
förblir konfidentiella, men med utsikter att det blir en offentlig 
förhandling 2019.   
 
Migration och skatter var återigen ärenden som prioriterades. Trots att 
färre migranter och asylsökanden riskerade sina liv för att nå Europa 
under 2018 stod frågan högt på agendan, och vridningen åt höger i 
somliga länder, som Italien och Österrike, bidrog till en mer aggressiv 
politik och inställning mot migranter. EPSU förblev kritiskt inställd till 
Europeiska unionens handlande.  
 
Under året fick vi flera viktiga skatteärenden att hantera, bl.a. gavs en ny 
rapport ut om McDonalds skattesmitning, Europaparlamentet inrättade 
ett annat utskott om skatter och ekobrott, och det hände en del med 
skatteparadis.  
 
EPSU uttryckte solidaritet med många medlemsförbund som vidtog 
åtgärder för att försvara sina rättigheter och förbättra medlemmarnas 

löner och villkor. Turkiet förblir det land 
som mest oroar oss, där cirka 150 000 
offentliganställda fortfarande förnekas sina 
rättigheter, pga. omedelbar uppsägning 
efter den misslyckade statskuppen 2016. 
Ännu mer förtryck förekom när regeringen 
slog ned på en demonstration, som 
protesterade mot dödsfall bland 
byggnadsarbetare på Istanbuls flygplats, 
samt fängslade hälsovårds- och mänskliga 
rättighetsaktivister.  

 
Kvinnokonferensen i februari var den 

största som EPSU någonsin organiserat. Deltagarna godkände en 
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genusfärdplan och skrev under Praguttalandet om viktiga 
verksamhetsprioriteringar, som krävs för att ta itu med ojämlika löner, 
pensioner, samt sysselsättning och utbud av tjänster.  
 
Den av EPSU ledda koalitionen som drev kampanjen Right to Water och 
lyckades med det första framgångsrika europeiska medborgarinitiativet 
2013 fortsatte sin påtryckningsverksamhet under året, och lyckades 
delvis åstadkomma ändringar av inslag i dricksvattendirektivet, som EU-
kommissionen presenterade.   
 
EPSU har också haft ett nära samarbete med Europeiska fackliga 
samorganisationen (EFS) beträffande ett antal branschöverskridande 
lagar, bl.a. skydd för visselblåsare, balans mellan arbete och fritid och 
direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor.  
 
EPSU ser fram emot ett livligt år 2019, med förberedelser för EPSU:s 
kongress som äger rum i juni, jämte diskussioner och debatter om EFS 
kongress, och valet till europaparlamentet, som går av stapeln månaden 
innan.  
 
Efter många års tjänstgöring, först på Public Services International och 
därefter på EPSU sedan 2010 gick Marina Irimie, delregional 
ombudsman för sydöstra Europa i förtidspension.    
 

INFORMATION OCH SAMRÅD – KÄMPA FÖR LIKA 
RÄTTIGHETER ÅT STATSANSTÄLLDA  
 
Den 8 maj fattade EPSU:s styrelse ett beslut utan motstycke 
att ställa EU-kommissionen inför rätta på grund av att 
kommissionen vägrade lägga fram avtalet om information och 
samråd i statsförvaltningar till europeiska rådet för att 
genomdrivas som direktiv. Avtalet tecknades av de fackliga 
organisationerna TUNED, som leds av EPSU, och arbetsgivarna 
EUPAE i december 2015. Den 1 februari 2016 bad de 
kommissionen föreslå att avtalet skulle införlivas i EU lag (i 
linje med FEUF artikel 155.2). Det var dock först den 5 mars 
2018 som EU-kommissionen bekräftade att de vägrade att 
göra det.  
 
Efter att ha sett hur EU-kommissionen förhalat avgörandet 
och heller inte genomfört en utlovad konsekvensbedömning 
förväntades ett negativt beslut från kommissionen. EPSU 
inkallade ett extraordinarie möte med fasta kommittén för 
stats- och europeisk förvaltning, NEA, den 12 februari. 
Kommittén vägde argument för och emot rättsliga åtgärder, 

Foto 2 

https://www.epsu.org/article/public-service-unions-take-european-commission-court-social-dialogue-u-turn-0
https://www.epsu.org/article/landmark-agreement-information-and-consultation-rights
https://www.epsu.org/article/eu-commissioners-deny-98-million-workers-eu-legal-minimum-standards-info-consultation
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förslag om att finansiera målet och vikten av en politisk kampanj. 
Beslutet att väcka talan godkändes också av fasta kommitténs ordinarie 
möte den 27 mars, och därefter av styrelsen den 8 maj. 
 
EPSU:s formella klagan skickades in den 15 maj och kommissionen lade 
fram sitt försvar den 8 augusti, som dock förblir konfidentiellt. EPSU 
svarade på det den 19 september, och kommissionen reagerade på 
svaret. Den 15 november, ett år efter att den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter undertecknats i Göteborg, gav EPSU ut ett häfte med 
bakgrund om målet. Häftet sammanfattar avtalet och förklarar varför 
EU-kommissionen borde respektera sina egna regler om social dialog, 
informations- och samrådsrättigheter på arbetsplatser och lika 
behandling av alla arbetstagare. Detta utgjorde också huvudtemat i 
EPSU:s arbete med pressen på internationella dagen för offentliga 
tjänster i juni.  
 
EPSU och kommissionen växlade ytterligare argument, och vid årsslutet 
inväntas beslut om huruvida domstolen kommer att besluta att hålla en 
offentlig förhandling.  
 

RÄTTVISA SKATTER – FORTSATT TRYCK PÅ 
SKATTESMITARE  
 
Koalitionen bestående av EPSU, EFFAT (den europeiska federationen för 
livsmedelsarbetare), tjänsteförbundet SEIU i USA och War on Want, en 

NGO som verkar mot fattigdom, fortsatte med en andra 
rapport om skattesmitningsstrategin som det multinationella 
matföretaget McDonalds använder sig av.  
Den första rapporten gav upphov till att EU-kommissionen 
inledde en utredning om statshjälp till företaget, och i juni 
2018 kallades McDonalds till en tredje inställelse, vilket 
saknar motstycke, inför parlamentets särskilt inkallade 
skatteutskott.  
 
Det var emellertid en stor besvikelse när EU-kommissionen i 
september beslöt att inga åtgärder skulle vidtas mot företaget 
för eventuellt brott mot bestämmelser om statsstöd, därför 
att dess skattearrangemang i Luxemburg inte gav det särskilda 
fördelar. Koalitionen svarade med ett upprop till 
skattemyndigheter i hela Europa att fortsätta undersökningar 
av företaget och vidta åtgärder som ska säkerställa att det 
betalar en rättvis andel skatt. Representanter för koalitionen 
träffade också EU-kommissionär Margaret Vestager i 

december för att diskutera kommissionens beslut, och framsteg med 
lagstiftningsinitiativ, som ska hjälpa kampen mot skattesmitning.   

Foto 3 

https://www.epsu.org/article/epsu-vs-european-commission-case-published-official-journal
https://www.epsu.org/article/european-pillar-broken-promises-time-social-europe-one-year-slow-progress-and-disappointment
https://www.epsu.org/article/public-service-day-2018-calling-information-and-consultation-rights-central-government
https://www.epsu.org/article/public-service-day-2018-calling-information-and-consultation-rights-central-government
https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-new-menu-less-transparency-more-tax-havens
https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-new-menu-less-transparency-more-tax-havens
https://www.epsu.org/article/european-parliament-orders-mcdonalds-make-unprecedented-third-appearance-committee-probing
https://www.epsu.org/article/commission-closes-mcdonalds-investigation-company-walks-away-laughing-1-billion-unpaid-taxes
https://www.epsu.org/article/mcavoidin-it-european-commissioner-vestager-says-mcdonalds-tax-practices-lawful-yet-unfair
https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-trade-union-delegation-and-eu-competition-commissioner-vestager-held-meeting-tax
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I januari reagerade EPSU kritiskt på EU:s 
sedan länge inväntade svartlista över 
skatteparadis, och beskrev att den saknade 
kontext och öppenhet då den utesluter 
skatteparadis i EU. Europaparlamentets 
beslut att inrätta ett nytt utskott för att 
utreda ekobrott och skattefusk var mera 
positivt. Det välkomnades av EPSU, som 
skrev till alla utskottsledamöter om de 
viktigaste orosmomenten.   
 
I juli välkomnade EPSU utgivning av en rapport som avslöjade de fyra 
stora internationella revisionsföretagens roll när det gäller att främja 
skattesmitningspolitik; frågor ställdes om deras lobby- och 
rådgivningsverksamhet i förhållande till EU-institutioner.   
 
EPSU fortsätter att propagera för att vidta åtgärder mot skattesmitning 
genom sitt medlemskap av EU-kommissionens plattform för sund 
skatteförvaltning; i april bidrog vi till en stor konferens arrangerad av 
ETUI/socialister och demokrater som förordade en progressiv 
skattepolitik.  
 
På global nivå förekom mer samarbete med PSI. EPSU bistår med 
kostnaderna för det nyligen startade Centre for International Corporate 
Tax Accountability and Research (Center för internationellt 
företagsskatteansvar och forskning - CICTAR) och deltog i det globala 
fackliga seminariet i oktober om skattekampanjer.  
 
EFS speciella skatteutskott gjorde uppehåll på grund av förberedelser 
för EFS kongress 2019.  
 
Arbete har påbörjats med en uppdatering av rapporten från 2014 om 
hur åtstramningar har påverkat skattemyndigheter, som ska ges ut 
under första halvåret 2019, och omfatta mer om outsourcing och 
politiskt inflytande på skattekontor. Avslöjanden om skatteskandalen 
Cum-Ex aktier underströk vikten av betydande investeringar och mer 
gränsöverskridande samarbete i skatteförvaltningar; dessa krav stöds av 
europaparlamentet.  
 
I december medverkade EPSU tillsammans med 3 500 organisationer 
över hela Europa och undertecknade en gemensam skrivelse som 
fordrade att mer ska göras för att genomdriva en finansiell 
transaktionsskatt av de 10 länder som nominellt fortfarande har kvar sitt 
åtagande för denna policy. 

Foto 4 

http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
https://www.epsu.org/article/meps-endorse-composition-tax-committee-investigate-financial-crimes-time-act
https://www.epsu.org/article/how-big-four-meddle-tax-avoidance-europe
https://www.epsu.org/article/fair-modern-and-efficient-corporate-taxation-europe
https://www.epsu.org/article/fair-modern-and-efficient-corporate-taxation-europe
https://www.epsu.org/article/cum-ex-scandal-investing-tax-administrations-solution
https://www.epsu.org/article/cum-ex-scandal-investing-tax-administrations-solution
https://www.epsu.org/article/ftt-don-t-give-most-popular-tax-ever-say-3500-organisations-representing-125-million
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MIGRATION OCH ASYL – BYGGA UPP ETT NÄTVERK FÖR 
ARBETSTAGARE   
 
EPSU har under året förblivit ytterst kritiskt inställt till EU:s asyl- och 
migrationspolitik, som fortsätter att fokusera på att befästa gränser, 
trycka tillbaka flyktingar och lägga ut asyl på tredje länder i Afrika och 
Mellanöstern. Orienteringar gavs ut om europeiska rådets möte i juli 
och kommissionens ordförande Junckers tal om tillståndet i unionen i 

september som visar att EU inte lyckats hantera ärendet med 
utgång från mänskliga rättigheter.  
 
EPSU stöttade sina spanska och italienska medlemsförbunds 
initiativ att inrikta sig på arbetstagare engagerade med att 
välkomna och utföra tjänster åt migranter och asylsökande. 
Två stora möten, i Melilla (den spanska enklaven i Marocko) 
och Palermo på Sicilien, förde samman hundratals 
arbetstagare i migrationstjänster, spanings- och 
räddningstjänster, hälsovård, mottagningscentraler och 
asylhandläggning.  
 
Efter dessa möten beslöt EPSU att inrätta ett nätverk för 
arbetstagare som tar emot migranter och flyktingar. 
Nätverkets syfte är att stärka banden i Europa, stödja 
arbetstagare att utföra offentliga tjänster som respekterar 
migranters och asylsökandes värdighet. Det erbjuder en 
plattform att diskutera europeisk och nationell 

migrationspolitik och rättslig utveckling.  
 
I september gav EPSU och PSI tillsammans ut en rapport skriven av 
forskningsorganisationen PSIRU om privatisering av migrations- och 
flyktingtjänster. Rapporten klarlägger de sociala, ekonomiska och 
avhumaniserade effekterna av privatisering, både på migranter, 
asylsökande, flyktingar och på arbetstagare som utför tjänsterna, och 
ger namnen på berörda företag.  
 

DEN SOCIALA AGENDAN: ÄNTLIGEN GÖR EUROPEISKA 
UNIONEN NÅGOT  
 
Det var en besvikelse att EU-kommissionen inte lyckades ta fram en 
handlingsplan för att genomdriva den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Däremot gjordes fler framsteg under 2018 med social 
lagstiftning än på många år, med initiativ om visselblåsning, balans 
mellan arbete och fritid, öppenhet och förutsägbarhet vad gäller 

Foto 5 

https://www.epsu.org/article/epsu-reiterates-warnings-against-controlled-centres-and-disembarkation-platforms-migrants
https://www.epsu.org/article/new-epsu-briefing-conclusions-migration-reached-last-eu-summit-28th-29th-june
file://///fileserver.systematcloud.local/C0108$/Personal/salsona_c0108/_OfficeAutoSave/Outlook/EC%20meetings
https://www.epsu.org/article/giving-voice-workers-dealing-reception-migrants-and-refugees
https://www.epsu.org/article/report-privatisation-and-private-sector-involvement-and-other-forms-state-disengagement
https://www.epsu.org/article/european-pillar-social-rights-one-year-slow-progress-and-disappointments
https://www.epsu.org/article/european-pillar-social-rights-one-year-slow-progress-and-disappointments
https://www.epsu.org/article/another-step-forward-eu-wide-protection-whistleblowers
https://www.epsu.org/article/etuc-welcomes-progress-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/etuc-welcomes-progress-work-life-balance-directive
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arbetsvillkor samt åtgärder för att inrätta en europeisk 
arbetsmyndighet. EPSU har haft ett nära samarbete med EFS kring dessa 
frågor för att säkerställa att de leder till äkta fördelar för arbetstagare, 
och har utmanat alla försök att utesluta eller begränsa dess omfattning 
av den offentliga sektorn.  
 

SOLIDARITET: STÖD FÖR MEDLEMSFÖRBUNDENS 
ÅTGÄRDER  
 
Bland de viktigaste av de stora 
strejker, protester och 
förhandlingar som EPSU stödde 
under året var konflikten i  
Danmark och strejken i Glasgow i 
Storbritannien för jämställdhet de 
mest betydande, med brett stöd 
från hela Europa och ännu längre 
bort. EPSU samordnade också 
solidaritet för arbetstagare på 
Celenuskliniken i Tyskland, som 
strejkade under många veckor för att säkerställa ett kollektivavtal. 
Celenus är ett dotterbolag till det multinationella omsorgsföretaget 
Orpea, där EPSU:s arbete med att bygga 
upp ett nätverk i företaget verkligen gav 
resultat vad gäller solidaritet.  
 
Förtrycket i Turkiet fortsätter, och EPSU 
stödde protester mot angrepp på fackligt 
aktiva och fängelsestraff för vårdanställda 
och andra som verkar för mänskliga 
rättigheter. 
 
Andra stora konflikter under året 
involverade arbetstagare på spanska 
kriminalvårdsanstalt och hemtjänster, 
rumänska vårdanställda och franska 
äldreomsorgsanställda. Ett flertal protester 
mot åtstramningar ägde återigen rum i 
Grekland, och EPSU skickade också 
solidaritetsmeddelanden till grekiska  
kraftverks-, vatten- och kulturarbetare. 
EPSU fortsatte att stötta de franska 
offentliganställdas förbund som igen 
kämpar för löneförhöjningar trots ett 
lönestopp som införts av regeringen. EPSU 

Foto 6 

Foto 7 

Foto 8 

https://www.epsu.org/article/epsu-urges-meps-reject-differentiated-treatment-emergency-service-workers-plenary-vote
https://www.epsu.org/article/danish-unions-stand-threat-bargaining-system
https://www.epsu.org/article/scottish-women-gear-strike-action-support-equal-pay
https://www.epsu.org/article/health-workers-and-unions-protest-against-anti-union-practices-orpea-group-germany
https://www.epsu.org/article/turkish-trade-unionist-set-free
https://www.epsu.org/article/turkish-trade-unionist-set-free
https://www.epsu.org/article/epsu-and-psi-send-message-solidarity-health-care-workers-standing-trial-madrin-turkey
https://www.epsu.org/article/epsu-joins-protests-against-prison-sentences-doctors-and-human-rights-defenders-turkey
https://www.epsu.org/article/epsu-joins-protests-against-prison-sentences-doctors-and-human-rights-defenders-turkey
https://www.epsu.org/article/spanish-prison-trade-unions-strike-los-sindicatos-espa-oles-de-las-prisiones-en-huelga
https://www.epsu.org/article/homecare-workers-continue-action-over-pay-working-conditions-and-service-quality
https://www.epsu.org/article/health-workers-action-leads-progress-pay-bonuses-and-collective-bargaining
https://www.epsu.org/article/care-workers-action-demanding-respect-and-decent-pay
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-protests-greek-workers-against-new-austerity-measures-and-attacks-right2strike
https://www.epsu.org/article/solidarity-message-genop-and-striking-workers-ppc-greece
https://www.epsu.org/article/solidarity-dismissed-greek-water-workers
https://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-greetings-greek-workers-strike-acropolis-and-historical-sites-greece
https://www.epsu.org/article/public-service-workers-action-better-pay-france-greece-netherlands-uk
https://www.epsu.org/article/public-service-workers-action-better-pay-france-greece-netherlands-uk
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hade en delegation på en stor demonstration med alla medlemsförbund 
i maj.  
 
EPSU gav ut en kongressorientering om sin solidaritetverksamhet, och 
rapporter om de många andra exemplen på stöd för medlemsförbund 
under året finns på webbsidans avsnitt om solidaritet.  
 

RÄTT TILL VATTEN: DIREKTIV LOVAR NÅGRA FRAMSTEG   
 

Efter många påtryckningar av EPSU och de 
andra organisationerna i kampanjen Right 
to Water gav EU-kommissionen ut sitt 
omarbetade dricksvattendirektiv i januari.  
Texten, och europaparlamentets 
påföljande ställningstagande om 
dricksvattendirektivet i november innehöll 
några positiva inslag, samtidigt som den 
inte inkluderar ett klart erkännande av den 
mänskliga rätten till vatten. 

Världsvattendagen den 22 mars var ett 
viktigt datum för kampanjen, och EPSU gav 

ut en kort video som belyser huvudlinjerna i budskapet, som drivits 
sedan det framgångsrika europeiska medborgarinitiativet 2013. Tidigare 
under året arrangerade EPSU och andra kampanjgrupper en visning av 
filmen  Up to the last drop, [Upp till sista droppen] som illustrerar hur 
EU:s institutioner och storföretag sätter tryck på regeringar, särskilt i 
Sydeuropa, att privatisera vatten.  
 

RÄTT TILL ENERGI: PRISREGLERING ÄR NYCKELN  
 
Tack vare ett år med aktiva kampanjer lyckades EPSU och andra 
organisationer i koalitionen Right to Energy säkerställa något skydd för 
konsumenter med låga inkomster i direktivet om utformning av 
elektricitetsmarknaden (EMDD). Lagstiftningen har en tydlig definition 
av energifattigdom och tillåter prisreglering i framtiden. I november gav 
EPSU ut en orientering om vikten av reglerade priser i kampen mot 
energifattigdom, efter ett tidigare underlag om de största 
orosmomenten i  EMDD. 
  

Foto 7 

https://www.epsu.org/article/solidarity-second-congress-briefing
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KLIMATFÖRÄNDRING: VI FORDRAR EN RÄTTVIS 
OMSTÄLLNING  
 
Årets viktigaste evenemang var konferensen i 
december, COP 24, FN:s ramkonvention om 
klimatförändring, i Katowice i Polen. EPSU 
närvarade som del av Internationella fackliga 
samorganisationens delegation och fick fira 
en framgång redan första dagen, då ett 
uttalande om en rättvis omställning antogs.  
 
Flera andra viktiga förhållanden utvecklades 
med EPSU som del av en  
arbetsmarknadspartsdelegation som 
sammanträdde med EU-kommissionens viceordförande Maroš Šefčovič i 
december för att diskutera ärenden rörande långsiktiga 
klimatförändringar. EPSU bidrog också till EU-kommissionens offentliga 
samråd om den långsiktiga koldioxidsnåla utsläppsstrategin 2050.  
 
EPSU:s verksamhet fokuserade också på EU-kommissionens paket om 
ren energi, och tidigt under året på betydelsen av att säkra det viktiga 
målet om 40 % i direktivet om energieffektivitet. EPSU fortsatte att 
medverka i nätverket Trade Unions for Energy Democracy [fackförbund 
för energidemokrati] under året. Tillsammans med EFS betonades vikten 
av offentliga investeringar i offentligt ägda energiföretag, samtidigt som 
vi förordar en rättvis omställning för att lindra de negativa 
konsekvenserna för arbetstagare och lokalsamhällen av utfasning av 
fossila bränslen.   
 

JÄMSTÄLLDHET: ATT GENOMDRIVA 
FÄRDPLANEN  
 
Den 7-8 februari ägde den största kvinnokonferensen som 
någonsin organiserats av EPSU rum i Prag, med betydande 
överläggningar om könslöneklyftan, våld mot kvinnor, 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv, värdet av 
offentliga omsorgstjänster och balans mellan arbete och 
fritid. EPSU:s jämställdhets- och kvinnokommitté 
sammanträdde efter konferensen och beslöt att ge ut ett 
Praguttalande, med viktiga krav riktade till regeringar, 
arbetsgivare och fackliga organisationer.  
 
Många medlemsförbund deltog i evenemang på olika håll i 
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Europa som markerade den internationella kvinnodagen. Spanien ledde 
vägen med uppskattningsvis sex miljoner kvinnor, som deltog i 
demonstrationer och en två timmars strejk. EPSU utnyttjade dagen för 
att ge ut senaste data om könslöneklyftan i offentliga tjänster, och 
konstaterade särskilt att Eurostats data i många länder inte omfattar 
offentliga förvaltningar.  
 
EPSU och flera medlemsförbund deltog i ett seminarium om 
könslöneklyftan i Bryssel i juli, som arrangerats av Europeiska 
jämställdhetsinstitutet och i en konferens i december om kvinnor och 
cancersjukdomar pga. av arbetet, som organiserats av ETUI. 
 
EPSU stödde under året aktivt EFS satsning på ett ambitiöst direktiv om 
balans mellan arbete och fritid och medverkade också i EFS projekt 
“Rebalance”, som studerar bästa praxis vad gäller balans mellan arbete 
och fritid vid avtalsförhandlingar.   
 
Jämställdhet stod högst på agendan på kommunala och regionala 
förvaltningars sociala dialogmöte i december. Diskussionen fokuserade 
på CEMR-EPSU:s riktlinjer för att utarbeta åtgärdsplaner för jämställdhet 
och hur de verkställts på kommunal och regional nivå.  
 

KVINNORS MEDVERKAN I EPSU:S KOMMITTÉER Nedanstående tabell visar i 
procent andelen kvinnliga kommittédeltagare under de senaste sex 
åren.  
 
Kommitté 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

WGEC 95 95 100 100 63 83 
NEA 46 46 41 36 32 42 
LRG 44 47 32 39 20 40 
HSS 62 51 51 54 64 68 
SSWG 61 54 51 56 58 58 
UTIL 21 18 14 12 16 10 
STYRELSE 49 43 44 41 35 39 

 

UNGA ARBETSTAGARE: SE PÅ FRAMTIDENS ARBETSLIV  
 
EPSU:s nätverk för ungdomar sammanträdde 
den 31 augusti och 1 september i Sofia med 
30 ombud från 23 länder i Europa som deltog. 
En viktig debatt handlade om hur unga ombud 
och observatörers medverkan kan ökas på 
EPSU:s kongress; i november beslöt styrelsen 
att kongressdelegationer ska få ha med sig en 
extra observatör som företräder ungdomar, 
under förutsättning att de tillhör nätverket 
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och ännu inte fyllt 30 år.  
 
Mötet utarbetade också en motion till kongressen och diskuterade valet 
till europaparlamentet 2019, som ses som ett bra tillfälle att nå ut om 
nätverket. Det är kopplat till inverkan av nätverket inom EPSU och att 
unga arbetstagares ärenden bör integreras i hela federationens 
verksamhet.  
 
Nätverkets ledamöter spelade en aktiv roll under avtalskonferensen om 
sysselsättning av god kvalitet i juni.   
 
Mot slutet av året startade nätverket en kartläggning för ungdomar med 
hjälp av EFS ungdomskommitté och det europeiska ungdomsforumet. 
Syftet med kartläggningen är att bidra till en studie om hur ungdomar 
ser sina möjligheter i samhället och vad det kan innebära för framtidens 
arbetsliv. Rapporten ska ges ut i början av 2019. 
 

FÖRSVARA OCH FRÄMJA OFFENTLIGT ÄGANDE  
 
Riskerna av privatisering och offentlig-privat samverkan röjdes gång på 
gång under året med Carillion, ett brittiskt entreprenadföretag som gick 
i konkurs, skandaler som involverade spanska sjukhus och starkt kritiska 
rapporter från Europeiska revisionsrätten och utvecklingskampanjen 
Eurodad.  
 
EPSU fortsätter att propagera för offentligt ägande, samverkar med PSI 
och Transnational Institute (TNI) för att utarbeta verksamheten med att 
ta tillbaka offentliga tjänster. I juli bidrog både TNI och PSI till ett 
seminarium om att försvara offentliga tjänster, som organiserades 
gemensamt av EPSU och European Trade Union Institute. 
 

DIGITALISERING: EN CENTRAL ROLL FÖR 
KOLLEKTIVFÖRHANDLINGAR  
 
I juni samlades 55 representanter 
för 35 offentliganställdas förbund i 
15 länder och på europeisk nivå för 
att diskutera digitaliseringens 
följder för offentliganställda. 
Konferensen, som organiserades 
gemensamt av EPSU, det tyska 
medlemsförbundet ver.di och 
Friedrich Ebert stiftelsen höll flera 
sessioner, som omfattade rätten att 
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stänga av, omstrukturering och inverkan på jobb, och hur social dialog 
och kollektivförhandlingar kan användas för att reglera 
digitaliseringförfaranden. EPSU tog vara på konferensen för att ge ut ny 
forskning som beställts av European Social Observatory (OSE) om 
inverkan av digitalisering på arbetstagare i hemtjänst och anställda på 
offentliga arbetsförmedlingar.  
 
Samma månad reagerade EPSU på EU-kommissionens meddelande om 
e-vård, och underströk vikten av att utarbeta en politik som i första 
hand erkänner patienters och arbetstagares behov och välfärd, snarare 
än vinstpotential för storföretag.  
 
I maj trädde den allmänna dataskyddsförordningen i kraft. Den tog upp 
viktiga frågor för utförare av offentliga tjänster och för deras anställda. 
EPSU oroades av att de saknas riktlinjer för arbetstagare som använder 
personadata, och tog fram en vägledning för att hjälpa medlemsförbund 
ta itu med de största frågorna.  
 

EKONOMISK POLITIK: INGRIPANDE I 
PLANERINGSTERMINEN  
 

EPSU fortsätter att bevaka huvuddragen i den 
europeiska planeringsterminen -  EU:s årliga 
förfarande för ekonomisk och socialpolitisk 
samordning. Vi arbetar med EFS för att 
säkerställa att bekymmer om offentliga medel 
och offentliga investeringar tas upp, särskilt i 
samrådet om den årliga tillväxtöversikten.  
 
EPSU gick samman med forskningsorganet 
OSE och Nottinghams universitet och 

lyckades få medel av EU-kommissionen för 
ett projekt på två år för att studera effektivt 

ingripande i terminen. Projektet stöddes också av 
utbildningsfederationen ETUCE; den första projektkonferensen ägde 
rum i Bryssel i oktober. 
 

EPSU deltog i EFS delegation som medverkade i det makroekonomiska 
tekniska och politiska dialogmötet och utnyttjade möjligheten till att 
understryka de ringa offentliga investeringarna och de långsiktiga 
effekterna av lönestopp och löneminskningar i den offentliga sektorn.  
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HANDEL: AVTALET EU-JAPAN I STRÅLKASTARLJUSET  
 
Förslaget om ett avtal mellan Europeiska unionen och Japan om ett 
ekonomiskt partnerskap blev brännpunkten för verksamheten om 
handel. I december skrev EPSU till alla europaparlamentsledamöter och 
uppmanade dem att inte ratificera avtalet på grund av riskerna för 
offentliga tjänster, och att det saknas åtgärder för sociala framsteg och 
miljömässigt ansvar.  
 
I oktober gick EPSU samman med PSI och över 300 andra 
civilsamhällesgrupper och fackliga organisationer och manade 
regeringarna som tillhör FN:s kommission on internationell 
handelslagstiftning att noggrant gå igenom det kontroversiella 
tvistlösningssystemet  mellan investerare och stater, som ingår i många 
internationella handels- och investeringsavtal. 
 

REKRYTERING – BYGGA UPP FACKLIG STYRKA  
 
Flera medlemsförbund i Central- och 
Östeuropa tog ytterligare åtgärder att 
vidareutveckla sin rekryterings- och 
organiseringsverksamhet, med stöd av 
EPSU för utbildningarna. Två utbildningar 
organiserades under året, båda i oktober; 
den ena för tre medlemsförbund i 
Moldavien och den andra för 
vårdförbundet OSZSP i Tjeckien. EPSU 
tackar Greg Thomson, f.d. ansvarig för 
strategisk organisering på UNISON (Storbritannien) och Adam 
Rogalewski från OPZZ (Polen) för deras bidrag till dessa 
seminarier.  
 

KOLLEKTIVFÖRHANDLINGAR: FLER 
LÖNEÖKNINGSÅTGÄRDER   
 
EFS kampanj om löneökning avslutades i slutet av juni med en 
slutlig konferens i Sofia, där ett nytt initiativ att en allians till 
stöd för kollektivförhandlingar föreslogs. EPSU var engagerad i 
diskussionerna om alliansen, som fortsatte i diverse EFS organ 
under andra halvåret. Ett formellt förslag ska utarbetas av EFS 
i början av 2019 och lanseras på EFS kongress i maj.  
 
Projektet på två år om sysselsättning av kvalitet höll en 
avslutande konferens i juni. Kriminalvård och barnomsorg stod 
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igen i centrum för diskussionerna, men viktiga debatter ägde också rum 
om låga löner i branscher som domineras av kvinnor och lönetrender i 
den offentliga och den privata sektorn. EPSU gav ut två utredningar om 
dessa ärenden, som gjorts av ETUI respektive Labour Research 
Department. 
 
23 nummer av EPSU:s nyhetsbrev om avtalsförhandlingar kom ut, med 
över 300 artiklar som omfattar mer än 30 länder. Årets sista utgåva 
inkluderade en sammanfattning av de viktigaste händelserna.  
 

CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA 
 
De fyra valkretsarna i Central- och Östeuropa sammanträdde i juni och 
september, med EPSU:s kongress som ett gemensamt tema. Valkretsen 
Nordöstra Europa ägde rum i Tbilisi, Georgien, och hade vittomfattande 
diskussioner om ändrad arbetslagstiftning, privatisering, korruption, 
migration och jämställdhet.  
 

Jämställdhet var också 
ett stort ärende på 
valkretsmötet för 
centrala och västra 
Balkan i Sarajevo, 
Bosnien och 

Hercegovina, 
tillsammans med en 
debatt om EPSU:s 
inställning till EU:s 
västra Balkanstrategi.  
 
Sydöstra Europas 
valkretsmöte ägde 

rum i Bukarest. Det pågående förtrycket i Turkiet var en viktig fråga på 
dagordningen. Mötet diskuterade också klimatförändring och framsteg 
med nuvarande EU lagstiftning om rätt till vatten, balans mellan arbete 
och fritid, samt tydliga och förutsägbara arbetsvillkor.  
 
På valkretsen Ryssland och Centralasiens möte i Moskva diskuterades de 
stora pensionsreformerna i Ryssland. Mötet enades om ett uttalande 
som kritiserade reformerna, i synnerhet som inget samråd skett med 
fackförbund. Mötet diskuterade också trenden med låga löner och hur 
ungdomar ska kunna rekryteras till  facket, under en särskild session 
tillsammans med unga ombud från flera förbund i valkretsen.  
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Generalsekreteraren besökte Ryssland i april för att träffa 
representanter för EPSU:s medlemsförbund och diskutera deras 
problem. Mötena med vård-, kommunala och elektricitetsförbund 
omfattade facklig rekrytering, finansiering av hälsovård och 
personalbrist, privatisering, klimatförändring och en rättvis omställning.  
 

BRANSCH: SJUKVÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER  
 
Fasta kommittén för sjukvård och sociala tjänster sammanträdde i mars 
och oktober. De viktigaste ärendena som behandlades inkluderar: den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, förberedelser för EPSU:s 
kongress, en onlineplattform om säker, effektiv bemanning, direktivet 
om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken, 
digitalisering och bidrag till Världshälsoorganisationens regionala 
konferens i september.  
 
Dr. Margret Steffen (ver.di, Tyskland) gick i 
pension och ersattes som fasta kommitténs 
ordförande av Maryvonne Nicolle (CFDT-SSS, 
Frankrike) och hennes lediga plats som en av 
tre viceordförande intogs av Razvan Gae 
(Sanitas, Rumänien). 
 
Kommittén fortsatte att arbeta med en säker, 
effektiv bemanningsnivå, med att inrätta en 
onlineplattform som ska bistå med ett  
informationsutbyte om kampanjer och 
forskning.  
 
EPSU har, när det gäller vårdbiträden och stödpersonal, stöttat ett antal 
initiativ, bl.a. ett förslag att en plattform för att underlätta 
meningsutbyten mellan medlemsförbund, och arrangera ett seminarium 
2019 som ska diskutera utbildning, yrkeskvalifikationer och andra 
centrala frågor för denna grupp arbetstagare.  
 
Direktivet om proportionalitetsprövning före 
antagande av ny reglering av yrken gavs ut i 
juli, och EPSU tog fram en orientering, som 
sammanfattar lobbyverksamheten kring 
lagstiftningen, samt i vilken utsträckning 
direktivets slutliga version återspeglar EPSU:s 
bekymmer.  
 
SOCIAL DIALOG I SJUKHUSBRANSCHEN EPSU 
sammanträder regelbundet med den 
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europeiska arbetsgivarorganisationen HOSPEEM. I april förnyade 
parterna på arbetsmarknaden sitt åtagande om etisk rekrytering och 
uppförandekoden, som de ursprungligen enades om 2008.  
 
Arbetsmarknadsparterna utnyttjade ett möte i april med Dr. Vytenis 
Andriukaitis, EU-kommissionär för hälsovård, för att ta upp ett brett 
urval aktuella ärenden.  
 
I december organiserade parterna en workshop för att överlägga om 
resultaten av två gemensamma projekt om kontinuerlig yrkesutveckling 
och livslångt lärande, samt om arbetsmiljö. Detta skedde efter ett möte 
tidigare under året som en del av ett projekt. som fått medel av EU-
kommissionen, om att ta itu med arbetsmiljörisker.   
 

SOCIALA TJÄNSTER Arbetsgruppen om sociala tjänster sammanträdde i  
mars och oktober och diskuterade främst barnomsorg, digitalisering och 
att bygga upp nätverk i multinationella omsorgsföretag. En annan viktig 
debatt gällde att utveckla förhållandet till den nystartade Federation of 
Social Employers [federationen för sociala arbetsgivare]. Det var 
resultatet av Pessisprojekten, som ägt rum under flera år, och lett till det 
senaste projektet Pessis+ samt ett förslag om tre seminarier om 
digitalisering, att skapa sysselsättning och upphandling.    
 

BRANSCH: ALLMÄNNYTTIGA VERK 
 
Fasta kommittén för allmännyttiga verk sammanträdde i mars och 
oktober med två späckade dagordningar, som omfattar kampanjen om 
rätt till vatten och rätt till energi, klimatförändring och förberedelser för 
COP 24 konferensen, en rättvis omställning och diskussioner med 
arbetsgivare om utbildning, samt utveckling av kretsloppsekonomin.  
 

SOCIAL DIALOG INOM ELEKTRICITET EPSU arbetar tillsammans med den 
europeiska fackliga federationen Industriall Europe i 
den sociala dialogen i elbranschen, där de förhandlar 
med arbetsgivarorganisationen Eurelectric. Under 
året samarbetade de inom ett projekt som finansieras 
av EU-kommissionen om kvalifikationer och goda 
arbetsvillkor för ungdomar och praktikanter. På 
avslutningskonferensen enades parterna om en 
färdplan om kompetens och yrkesutbildning samt 
utbildningsprogram, och  undertecknade den 
europeiska alliansen för lärlingsplatsers förbindelse.  
   
Kommittén diskuterade också en rättvis omställning 

och digitalisering, och enades om ett nytt arbetsprogram 2019-20. 
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MULTINATIONELLA FÖRETAG OCH EUROPEISKA 

FÖRETAGSRÅD EPSU:s nätverk för samordnare 
av europeiska företagsråd sammanträdde 
som vanligt två gånger under året, i mars och 
oktober, dagen före mötet med kommittén 
allmännyttiga verk. Den mest positiva 
nyheten var framstegen med att bygga upp 
nätverk i företag, och de steg som tagits i 
riktning mot att inrätta europeiska 
företagsråd (EWC) i de multinationella 
omsorgsföretagen Orpea och Korian. 
Nätverket diskuterade EFS initiativ rörande 
det omarbetade EWC direktivet, projektet om gränsöverskridande 
företagsavtal och strategin om arbetsplatsdemokrati. Övriga frågor på 
nätverkets agenda omfattar en ny fransk lag som ska försöka förhindra 
brott mot mänskliga rättigheter i multinationella försörjningskedjor, 
skydd för visselblåsare och ett gemensamt ställningstagande av de 
europeiska fackliga federationerna om konsekvenserna av Brexit för 
multinationella företag.  
 
Mycket hände i flera viktiga multinationella företag i EPSU:s sektorer, 
bl.a. ett nytt globalt avtal som träder i kraft i energikoncernen EDF och 
farhågor om omstrukturering i energiföretagen RWE och EON. 
 

AVFALL EPSU gav ut en ny rapport om avfallsbranschen och 
kretsloppsekonomin. Utredningen gjordes av Public Service 
International Research Unit, som uppföljning av seminariet om avfall i 
slutet av 2017. 
 

BRANSCH: KOMMUNALA OCH REGIONALA 
FÖRVALTNINGAR 
 
 
Fasta kommittén för kommunförvaltning (LRG) sammanträdde i mars 
och oktober. Diskussionerna omfattade främst socialt ansvarig 
upphandling, digitalisering och kollektivförhandlingstrender i branschen. 
Information gavs om den globala utvecklingen med en presentation om 
aktuella aktiviteter av Daria Cibrario, PSI, med speciell inriktning på 
återkommunalisering.  
 
Fasta kommittén diskuterade icke-standardiserade arbetsformer, som 
tillfällig anställning och nolltimmarsavtal, och i vilken utsträckning de 
förekommer i sektorn. Beslöts att ett uttalande skulle ges ut på 
världsstadsdagen den 31 oktober. 
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SOCIAL DIALOG I KOMMUNALA OCH REGIONALA FÖRVALTNINGAR EPSU träffar den 
kommunala arbetsgivarorganisationen CEMR i den europeiska sociala 

dialogkommittén för kommunala och 
regionala förvaltningar. Två arbetsgrupper 
sammanträdde under året – i mars och 
september – och plenarmötet ägde rum i 
december. Bland annat diskuterades 
offentlig upphandling, EU:s paket om social 
rättvisa och atypiskt arbete. Kommittén 
överlade också om uppföljningen av EPSU-
CEMR:s riktlinjer om migration och 
flyktingar. Plenarmötet fokuserade på 
jämställdhet och att genomföra riktlinjer 
om åtgärdsplaner för jämställdhet.  

 
Dessa frågor, samt den europeiska sociala dialogens roll ingick i de 
ärenden som togs upp av EPSU i sitt bidrag till en stor CEMR konferens 
som ägde rum i Bilbao i juni.  
 
Kommittén inledde sitt gemensamma projekt om den europeiska 
planeringsterminen, och följderna för kommunala och regionala 
förvaltningar.  
 
EPSU:S NÄTVERK FÖR BRANDMÄN Nätverket sammanträdde i december i 
samverkan med de tre största fackliga organisationerna i Belgien, och 
dryftade aktuella frågor beträffande arbetsmiljö, särskilt vad gäller 
omarbetning av direktivet om carcinogener och mutagena ämnen. 
Mötet avhandlade också ILO:s senaste riktlinjer om anständigt arbete i 
offentliga räddningstjänster.  
 

BRANSCH: STATS- OCH EUROPEISK FÖRVALTNING  
 
Arbetet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA) 
dominerades av de rättsliga åtgärderna och politiska kampanjer 
beträffande avtalet om information och samråd i statsförvaltningar. Ett 
extraordinarie kommittémöte hölls i februari, och de normala mötena i 
mars och september. 
 
Kommittén behandlade den sociala dialogkommittén för 
statsförvaltningars viktigaste dagordningsfrågor, samt ett antal övriga 
ärenden, bl.a. direktivet till skydd för visselblåsare, migration och 
rasism, könslöneklyftan och initiativ kring rättvisa skatter (utkast till 
direktiv om landsspecifik rapportering). 
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https://www.epsu.org/article/epsu-and-cemr-discuss-public-procurement-social-fairness-package-and-gender-equality
https://www.epsu.org/article/migration-integration-and-implementation-gdpr-agenda-lrg-social-dialogue-committee
https://www.epsu.org/article/epsu-and-cemr-discuss-gender-equality-work-life-balance-and-european-semester
https://www.epsu.org/article/equality-diversity-and-inclusion-how-can-local-and-regional-governments-live-challenge
https://www.epsu.org/article/european-semester-mustn-t-remain-secret-local-level
https://www.epsu.org/article/firefighters-network-meeting-and-study-visit-health-and-safety-centre
https://www.epsu.org/article/central-administration-workers-debate-european-commissions-block-information-and


 

EPSU:s Verksamhetsberättelse 2018 –  Sid. | 19 

SOCIAL DIALOG I STATSFÖRVALTNINGAR EPSU är den ledande partnern i den 
fackliga TUNED gruppen, som 
sammanträder med arbetsgivarorganet i 
statsförvaltningar, EUPAE. Trots att 
kommittén lade ned mycket tid på 
händelseförloppet med avtalet om 
information och samråd lyckades den göra 
framsteg med andra ärenden. Uppföljning 
av den gemensamma handledningen om 
psyko-sociala risker som gavs ut i slutet av 
2017 diskuterades, ett nytt projekt om 
digitalisering och dess följder för balans 
mellan arbete och fritid, som ska 
färdigställas i slutet av 2019, samt trycket på tjänster för migranter och 
asylsökande.  
 
I december tecknade TUNED och EUPAE branschövergripande riktlinjer 
om att förhindra våld från utomstående och trakasserier på 
arbetsplatser; de gick samman med sociala dialogkommittén för 
kommunala och regionala förvaltningar, och flera andra 
branschkommittéer med dessa riktlinjer.   
 

STYRELSEN  
 
EPSU:s styrelse sammanträdde i maj och 
november. Det viktigaste ärendet på 
majmötet var beslutet att ställa EU-
kommissionen inför rätta på grund av 
kommissionens vägran att förelägga avtalet 
om information och samråd i 
statsförvaltningar till europeiska rådet och 
införliva det som direktiv. Mötet tog också 
ställning till EU-kommissionens västra Balkan 
strategi och godkände Praguttalandet, som 

gjorts av EPSU:s kvinnokonferens i februari. 
En första diskussion ägde rum om förslaget 
till handlingsprogram och inledande debatter om både EFS kongress och 
valet till europaparlamentet.      
 
I november dryftades ett antal frågor rörande kongressen, bl.a. 
diskussioner om ändringsförslag till handlingsprogrammet och 
stadgarna, såväl som nomineringen av den nuvarande 
generalsekreteraren och av Mette Nord, Fagforbundet i Norge, som 
efterträdare till Isolde Kunkel-Weber som ordförande. Mötet i 
november antog också fyra uttalanden: solidaritet med österrikiska 
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arbetstagare mot regeringens angrepp; begäran att österrikiska 
ordförandeskapet gör framsteg beträffande ett antal socialpolitiska 
ärenden; oro över utvecklingen i Brasilien sedan valet av en 
högerextrem president; och om nätverket arbetstagare som verkar i 
tjänster som välkomnar migranter och flyktingar i Europa. 

EPSU:S KONGRESS 
 

Förberedelser för EPSU:s kongress fortsatte 
under hela året. Kongressens motionsutskott 
och stadgearbetsgruppen höll två möten, vars 
rekommendationer diskuterades av styrelsen i 
maj och november. Vi samverkade 
regelbundet med irländska medlemsförbund 
och flera medarbetare besökte Dublin för att 
prata om praktiska arrangemang. Förutom 
förslaget till handlingsprogram gav 
sekretariatet ut ett antal orienteringar inför 

kongressen, som omfattar centrala delar av 
EPSU:s verksamhet, lyfter fram viktiga 

händelser på senare år och de främsta utmaningarna under den 
kommande kongressperioden. 
 

GLOBAL SAMVERKAN MED PSI 
EPSU tog upp ett antal globala solidaritetsärenden under året, farhågor 
beträffande det orättvisa fängslandet av förre brasilianske presidenten 
Lula; stöd för offentliganställdas förbund i USA på grund av en allvarlig 
rättslig utmaning mot deras finansiering, och stöd åt PSI:s och IFS 
satsning på en ILO konvention mot kvinnovåld. EPSU bidrog till 
diskussionerna i PSI:s styrelse när prioriteringarna utarbetades med 
utgång från handlingsprogrammet, som antogs på PSI:s kongress 2017. 
De diskuterades på EPSU:s styrelsemöte i november, som också 
debatterade viktiga ändringar av PSI:s stadgar.  
 

SAMARBETE MED EFS 
 
I år deltog EPSU både aktivt i Europeiska fackliga samorganisationens 
styrelse och många andra arbetsgrupper, såväl som utskottet som 
inrättats för att förbereda EFS kongress i maj 2019.  
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KOMMUNIKATIONER 
 
EPSU fortsatte att öka sin närvaro i sociala medier, och 
nådde utanför den normala publiken med över 4 800 
twitter- och 4 500 facebookföljare vid årsslutet. Ett 
Instagramkonto öppnades under första halvåret, som 
växt till närmare 200 följare.   
 
I maj trädde den allmänna uppgiftsskyddsförordningen 
i kraft och EPSU var en av de första europeiska fackliga 
organisationerna som iakttog den nya lagstiftningen 
före tidsgränsen; vi tog tillfället att rensa våra 
utskickslistor. Det finns nu 7 615 kontakter i databasen, 
inklusive 3 098 mottagare av EPSU:s Newsletter och 2 
928 som får nyhetsbrevet om kollektivförhandlingar. 
Trots att det är en liten minskning sedan förra året är 
det äkta kontakter, som svarade på vår anhållan att 

bekräfta sina detaljer.  
 
Vår hemsida besöktes 147 941 gånger av 51 428 olika användare och vi 
gav ut 419 artiklar, förutom ledare i nyhetsbreven.  

ORGANISATORISKA ÄRENDEN  
 

EKONOMI Finansarbetsgruppen sammanträdde i juni. En motion om 
ekonomi kommer att läggas fram på kongressen 2019 om en ökning av 
medlemsavgiften för åren 2020 t.o.m. 2022 med 0,01€ per år.  
 

MEDLEMSKAP Fyra nya organisationer gick med under året, nämligen 
danska kriminalvårdsförbundet Prison Officers’ Union (FF, 2761 
medlemmar), Craft Union of Firefighters of Montenegro (CUFM, 350 
medlemmar), Trade Union of Workers of State, Public and Banking 
Institutions of the Republic of Tajikistan (TUWSPBI, 5 000 medlemmar) 
och Fédération CFE-CGC Energies i Frankrike med 8 800 medlemmar. 
Endast en organisation lämnade oss under året, Society of Chiropodists 
and Podiatrists (Storbritannien, 8 165 medlemmar). 
 

PERSONAL Marina Irimie, regionalanställd i Bukarest, med ansvar för 
valkretsen sydöstra Europa, gick i pension i slutet av juli. Vi uttrycker vår 
stora uppskattning för hennes arbete i EPSU, efter samgåendet mellan 
EPSU och PSI Europa 2010, samt i PSI under många år dessförinnan.  
 
Christine Jakob (politiskt ansvarig för kommunal och regional 
förvaltning, och jämställdhet) slutade på EPSU i april. Paola Panzeri 
anställdes som ersättare och började arbeta i november. Rebeka Balogh 
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anställdes i maj på visstidsavtal för att hjälpa oss med dessa ärenden; 
hennes avtal har förlängts till början av 2019. 
 
Danae Dimitrakopoulou anställdes som kommunikationsassistent i 
januari att arbeta fyra dagar i veckan, i första hand under sex månader, 
men avtalet har sedan dess förlängts till juni 2019. Barbara Helferrich 
kom till EPSU på ett tillfälligt deltidsavtal 2017 för att arbeta med 
jämställdhetsfrågor; hennes avtal har förlängts till slutet av april.   
 
Som tidigare har ett antal praktikanter bidragit till EPSU:s arbete som en 
del av sina studier. I år var det Noémie Gilles (Haute Ecole Lucia de 
Brouckere), Owusua Afriyie Agyeman-Dua och Priyadarshini Gupta 
Quedou (Global Labour University, Tyskland), Pol Reuter, (Institut 
d'Etudes Politiques, Paris) och Patricia Velicu (Central European 
University, Ungern). 
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Bildtexter  
 
Omslag:  

1. Demonstration för bättre pensioner i Zagreb, 20 oktober 2018 
2. Spanska brandmän strejkar, 26 oktober 2018 
3. Bygga nätverk i företag och europeiska företagsråd inom vård och omsorg, 

avslutningskonferens EPSU projekt – deltagare visar stöd för Korian och Orpea 
Celenus, 4 september, Bryssel 

4. Omröstning om dricksvattendirektivet, 23 oktober, Strasbourg 
5. EPSU:s kvinno- och jämställdhetskonferens, 7-8 februari, Prag 
6. Facklig delegation på COP 24, 6-9 december, Katowice 
7. Omslag till EPSU-PSI:s rapport, Privatisation and Private Sector Involvement and other 

Forms of State Disengagement in Migration and Refugee Services, september 
8. Omslag till EPSU:s rapport, Waste management in Europe – good jobs in the circular 

economy?, februari 
9. Omslag till EPSU:s häfte, Information and consultation rights - the European Pillar of 

Broken Promises, time for a Social Europe, november 
10. Omslag till EPSU, EFFAT, och SEIU rapport, Unhappier Meal om McDonalds 

skattevanor, maj 
 
 
Foto 1:  Solidaritet med fängslade fackföreningsmedlemmar i Turkiet, 27 november 
Foto 2:  Omslag till EPSU:s häfte, Information and Consultation Rights 
Foto 3:  Omslag till EPSU:s rapport, Unhappier Meal 
Foto 4:  Möte med McDonalds internationella fackliga koalition och 

konkurrenskommissionär Vestager (från vänster till höger: Pablo Sanchez, EPSU:s 
kommunikationsansvarige,  Jan Willem Goudriaan, EPSU:s generalsekreterare, 
kommissionär Vestager, Nadja Salson EPSU, ansvarig för rättvisa skatter och 
ledamot av kommissionens plattform för god skatteförvaltning, och Carl 
Leinonen, internationell ombudsman, SEIU)  

Foto 5:  Affisch för FP-CGIL, FSC-CCOO och EPSU evenemang: “Europeisk solidaritet? Ett 
europeiskt nätverk för offentliganställda som välkomnar nykomlingar”, 26-28 
september, Palermo. 

Foto 6:  Affisch för kommunalanställdas likalönstrejk, Glasgow, Skottland 
Foto 7:  EPSU:s regionale ombudsman Josef Krejbych talar på offentliganställdas i 

Slovenien med Lidija Jerkič (ordförande i ZSSS) och Jakob Počivavšek (ordförande 
i Pergam), 24 januari, Ljubljana 

Foto 8:  Offentliganställdas demonstration för bättre löner, 22 maj 2018, Paris 
Foto 9:  Affisch för visning av dokumentärfilmen “Up to the last drop” i Bryssel 
Foto 10:  Guillaume Durivaux, ansvarig på EPSU för allmännyttiga verk och Patricia  Velicu, 

praktikant på EPSU under COP 24, 6-9 december, Katowice 
Foto 11:  Omslag till EPSU:s rapport, The Gender Pay Gap in Public Services, mars 
Foto 12:  Möte med EPSU:s ungdomsnätverk den 31 augusti-1 september, Sofia 
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Foto 13:  EPSU, Ver.di och FES konferens “Hur kan fackföreningar använda 
avtalsförhandlingar för att upprätthålla och förbättra arbetsvillkor i samband 
med digital omställning av offentliga tjänster?”, 26-27 juni, Berlin 

Foto 14:  Treparts socialt toppmöte, 21 mars, Bryssel 
Foto 15:  EPSU:s rekryterings- och organiseringsseminarium, 2 oktober, Moldavien 
Foto 16:  Omslag till EPSU:s rapport, She works hard for the money, juli 
Foto 17:  EPSU:s valkretsmöten: från vänster till höger, uppifrån och ned: nordöstra 

Europa, Tbilisi 17-20 juni; sydöstra Europa, Bukarest, 21-22 juni; Ryssland-
Centralasien, Moskva, 18 september; Central- och Östeuropa, Sarajevo, 26-27 
juni 

Foto 18:  Ledamöter av fasta kommittén för sjukvård och sociala tjänster stöder danska 
förbund, 14 mars, Bryssel. 

Foto 19:  HOSPEEM:s generalsekreterare T. Alkema och EPSU:s generalsekreterare J.W. 
Goudriaan upprepar sitt åtagande för de 12 centrala principerna i den etiska 
uppförandekoden 2008 om att rekrytera och hålla kvar personal, 4 april, Bryssel 

Foto 20:  De europeiska arbetsmarknadsparterna inom elektricitetsbranschen – EPSU, 
IndustriAll och Eurelectrics gemensamma projekt, avslutningskonferens om de 
rätta kvalifikationerna och goda arbetsvillkor för ungdomar och praktikanter. De 
europeiska arbetsmarknadsparternas generalsekreterare tecknade en ”Färdplan 
för kompetens och kvalifikationer” och ett ”Gemensamt löfte att gå med i den 
europeiska alliansen för lärlingsplatser - European Alliance for Apprenticeships 
(EAfA), 23 oktober, Bryssel 

Foto 21:  EPSU:s generalsekreterare och ordförande I. Kunkel-Weber stöttar ORPEA-
anställdas demonstration, 28 september, Berlin 

Foto 22:  Möte med EPSU:s nätverk för brandmän, 12 december, Bryssel 
Foto 23:  Branschöverskridande riktlinjer om våld från utomstående på arbetsplatser 

undertecknades på Liaison Forum, 17 december, Bryssel 
Foto 24:  EPSU:s styrelsemöte, 6-7 november, Bryssel 
Foto 25:  EPSU:s kongress 2019 logotyp 
Foto 26:  Omslag på EPSU:s 2:a kongressorientering, Solidarity 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EPSU är Europeiska federationen för offentliganställdas förbund, den största 
federationen i EFS och består av 8 miljoner offentliganställda från över 260 
fackförbund  Europa. EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, 
hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt kommunal, regional och statlig 
förvaltning, i samtliga europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. Vi 
organiserar arbetstagare i våra branscher i den offentliga, icke vinstdrivande, 
blandade och privata sektorn. EPSU är PSI:s (Internationalen för offentliganställdas 
förbund) erkända regionalorganisation.  
 
Mer information om EPSU och vårt arbete finns på www.epsu.org  
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