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INLEDNING  
 

2019 var ett betydelsefullt och rörligt år för EPSU, med kongressen i början av juni, som 
inträffade strax efter EFS kongress och valet till Europaparlamentet i maj. Vår rättsprocess 
mot EU-kommissionen om informations- och samrådsavtalet mellan 
arbetsmarknadsparterna i statsförvaltningar är fortfarande ett prioriterat ärende för oss.  
 

Det var en stor besvikelse att Europeiska unionens tribunal dömde mot EPSU i sitt utslag, 
som kom den 24 oktober. Domen bekräftade EU-kommissionens beslut att inte förelägga 
Europeiska rådet statsförvaltningsavtalet. EU-kommissionen får i själva verket helt 
godtyckligt råda över vad som sker med avtal mellan arbetsmarknadsparterna, och det 
försvagar principen om parternas självständighet.  
 
EPSU:s kommitté för stats- och europeisk förvaltning sammanträdde strax före domen 
och enades om att styrelsen skulle fatta beslut om nästa steg. På mötet i november beslöt 
styrelsen i princip att överklaga till EU:s domstol före tidsfristen den 19 december, och 
gav generalsekreteraren i uppdrag att verkställa det. Mötet enades också om en serie 
uppslag beträffande gemensamma initiativ med arbetsgivare, och av andra sociala 
dialogkommittéer, möten med den betydelsefulla nya kommissionären för att sätta tryck 
på kommissionen att klargöra bestämmelserna om avtal mellan arbetsmarknadsparterna, 
samt diskussioner med europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala 
ärenden.  
 
EPSU:S KONGRESS Vi fick mycket positiv återkoppling från medlemsförbund om kongressen 
som fungerade mycket smidigt, tack vare utmärkt organisation av våra irländska 

medlemsförbund. EPSU hade 
glädjen att välkomna  Irlands 
president, Michael D. Higgins, 
som invigningstalade på 
kongressöppnandet, och 
vädjade om brådskande 
åtgärder för klimatförändring 
och jämställdhet.   
 
Kongressen valde en ny 
ordförande, Mette Nord från 
offentliganställdas fack i 
Norge, Fagforbundet, och Jan 

Willem Goudriaan återvaldes som generalsekreterare. Ett handlingsprogram och 10 
motioner från medlemsförbund antogs, som utgör grunden för ett arbetsprogram, som 
godkänts av styrelsen och fasta kommittéer senare under året. En serie kongressunderlag 
gavs också ut om EPSU:s verksamhet inom viktiga områden.   
 

https://www.epsu.org/article/public-service-unions-elect-new-team-organise-decent-work-and-quality-services
https://www.epsu.org/article/irish-president-opens-epsu-congress-calls-union-action-climate-change-and-gender-equality
https://www.epsu.org/article/epsu-congress-programme-action
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Det här var inte bara EPSU:s 
första kongress med en jämn 
könsfördelning bland ombud 
utan det förekom också fler 
kvinnliga talare än män 
under debatter och panel-
diskussioner. Ombuden 
skrev på en stor banderoll – 
“Kvinnors rättigheter är 
arbetstagares rättigheter” – 
samt texten till EPSU:s 
Praguttalande om 
jämställdhet.  
 
 
EFS KONGRESS EPSU:s delegation var mycket aktiv under Europeiska fackliga 
samorganisationens kongress som ägde rum i Wien den 21-24 maj, och hävdade kraftigt 

att åtgärder bör tas för 
offentliga investeringar. EFS 
fastställde sina prioriteter för 
de kommande fyra åren, med 
särskild vikt vid starkare 

kollektivavtalsförhandlingar, 
högre löner och socialt 
rättvisa omställningar. Efter 
att ha godkänt ett handlings-
program utarbetade EFS en 
lista prioriteringar för de 
europeiska institutionernas 
nya mandatperiod.  
 

 
EPSU säkerställde att den slutliga versionen innehöll angelägna punkter om social dialog 
och progressiv skattepolitik.  
 
VAL TILL EUROPAPARLAMENTET EPSU framställde sina väsentliga krav för valet till 
europaparlamentet, och för att vägleda kandidater till posten som ordförande för EU-
kommissionen. EPSU gick också samman med andra organisationer och begärde mer 
tolerans i kampanjen. Valresultatet innebar att maktbalansen i parlamentet blev mindre 
förutsägbar, men samtidigt som yttersta högern stärktes tog de inte så många platser 
som vissa hade befarat.  
 
BREXIT EPSU har nära följt utvecklingen kring Brexit som inte helt slutförts vid årsskiftet. 
EPSU:s fasta kommitté för stats- och europeisk förvaltning gav ut ett uttalande som 
uttrycker oro för inverkan på tull och gränsbevakningspersonal. Representanter för 

Foto 2 

https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/48018028546/in/album-72157709353309327/
https://www.epsu.org/article/etuc-congress-new-manifesto-new-team-standing-working-people-together
https://www.epsu.org/article/european-elections-epsu-s-key-demands-different-europe-people-and-planet-not-profits
https://www.epsu.org/article/epsus-demands-ecs-new-presidency
https://www.epsu.org/article/european-elections-free-intolerance
https://www.epsu.org/article/european-elections-free-intolerance
https://www.epsu.org/article/epsu-chaos-looms-after-uk-government-loses-brexit-vote-people-need-have-say
https://www.epsu.org/article/epsu-members-working-customs-and-border-services-voice-strong-concerns-brexit
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brittiska och irländska medlemsförbund har hållit styrelsen uppdaterad om 
händelseförloppet under året.  
 
FÖRETAG OCH SOCIAL DIALOG Vi fick två påtagliga framgångar under året. Den första var att 
inrätta ett europeiskt företagsråd (EWC) i det multinationella omsorgsföretaget Korian. 
Det är det första europeiska företagsrådet i denna snabbt växande sektor, och kom efter 
EPSU:s initiativ att starta ett nätverk inom det multinationella företaget. Den andra 
positiva händelsen var att den branschvisa sociala dialogen har kommit igång igen inom 
gasbranschen, efter att ha legat nere i sju år.  
 
SOCIAL LAGSTIFTNING I EUROPEISKA UNIONEN Efter många års brist på åtgärder vad gäller social 
lagstiftning in EU, kom några positiva satsningar; direktiven om balans mellan arbete och 
privatliv och om visselblåsare, samt att Europeiska arbetsmyndigheten inrättats. Den 
slutliga versionen av direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor blev emellertid 
en stor besvikelse. Direktivet gav visserligen arbetstagare några nya rättigheter, men 
innehåller en klausul som låter regeringar på objektiva grunder undantaga 
statstjänstemän, försvars- och polisanställda, offentliga räddningstjänster, domare, 
åklagare, utredare eller andra brottsbekämpningstjänster från vissa rättigheter och skydd.  
 
PERSONAL EPSU önskade de delregionala funktionärerna Josef Krejbych och Vasyl Shilov 
lycka till när de båda gick i pension efter många års tjänst hos PSI och EPSU.  
 
MINNESORD Alan Leather, PSI:s förre biträdande generalsekreterare, avled vid 77 års ålder 
den 3 mars, efter en lång sjukdom. Alan kom 1987 till PSI som utbildningsansvarig, och 
blev PSI:s assisterande generalsekreterare 1993. Från 1995 tills han gick i pension 2006 
var han biträdande generalsekreterare. Det är också med stor sorg vi fick besked om att 
vår kamrat Arnaud Mellaerts plötsligt gått bort den 22 augusti. Arnaud satt i federala 
styrelsen för CGT-Services Publics och talade på EPSU:s kongress till försvar för facklig 
demokrati och vikten av att engagera sig i fackföreningsrörelsens verksamhet. Rudi 
Hundstorfer, f.d. ordförande för österrikiska medlemsförbundet GdG (nu younion) dog 
också i augusti. Han hade medverkat i EPSU:s styrelse, varit ordförande för 
centralorganisationen ÖGB och senare landets socialminister.  
 

KLIMATFÖRÄNDRING – KÄMPA FÖR EN RÄTTVIS OMSTÄLLNING 
 
EPSU välkomnade i december utkastet till en grön giv från EU-kommissionen, och 
poängterade samtidigt att den måste åtföljas av en rättvis omställningsstrategi för 
arbetstagare och lokalsamhällen, och ge offentliga myndigheter och offentliga tjänster en 
starkare roll.  Tidigare samma månad varnade EPSU tillsammans med över 250 andra 
civilsamhällesorganisationer att den gröna given kunde undermineras av bestämmelserna 
i energistadgefördraget. 
EPSU:s centrala budskap om att det behövs en väsentligt annorlunda politik, med större 
offentliga investeringar och stöd för en rättvis omställning lyftes fram som ett tydligt 
meddelande till energiministrar för diskussioner om EU-kommissionens prioriteter för de 
kommande fem åren.   

https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-eu-protection-whistleblowers-against-retaliation-employers
https://www.epsu.org/article/epsu-disappointed-loophole-draft-law-could-deny-new-rights-public-service-workers
https://www.epsu.org/article/memoriam-alan-leather-former-deputy-general-secretary-psi
https://www.epsu.org/article/memoriam-arnaud-mellaerts-cgt-services-publics
https://www.epsu.org/article/memoriam-rudi-hundstorfer-former-president-austrian-trade-union-gdg
https://www.epsu.org/article/memoriam-rudi-hundstorfer-former-president-austrian-trade-union-gdg
https://www.epsu.org/article/european-new-green-deal-should-move-away-market-based-solutions
https://www.epsu.org/article/obscure-energy-treaty-could-thwart-eus-green-deal
https://www.epsu.org/article/it-s-now-or-never-will-eu-commit-socially-just-green-deal
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Protester och demonstrationer om klimatförändring blev allt kraftigare under året, 
särskilt genom skol- och 
högskoleelevernas strejker, 
som spreds till många länder 
i Europa. EPSU stöttade 
protesterna i september 
kring FN:s klimatmöte och 
skolstrejker i mars, då EPSU:s 
styrelse utfärdade ett 
uttalande till stöd för dem. I 
juni uppmanade EPSU sina 
medlemsförbund att delta i 
IFS globala dag för 
arbetsplatsåtgärder.  
 
 

DIGITALISERING – SKYDDA ARBETSTAGARE 
 
EPSU medverkade i EFS team, som började förhandla med branschöverskridande 
arbetsgivare om ett digitaliseringsavtal i juni. EPSU:s styrelsemöte i maj godkände EFS 
mandat, och begärde samtidigt att ett antal väsentliga åtgärder skulle vidtas. Fram till 
årsskiftet ägde fyra fler möten rum, men arbetet går trögt och endast ett obetydligt antal 
ord har utarbetats efter det femte mötet. Vi räknar med en mer intensiv 
förhandlingsrunda i början av 2020. 
 

EPSU deltog i en delegation som sammanträdde i januari med EU-kommissionens 
expertgrupp på hög nivå om hur en digital omställning kommer att påverka EU:s 
arbetsmarknader. Den fackliga sidan underströk att störningar på grund av digitalisering 

bör undvikas, att arbetstagare 
borde involveras och ha ett 
ord med i laget om hur 
digitalisering påverkar deras 
arbete och arbetsplatser. 
EPSU bidrog också i januari till 
ett offentligt samråd om 
förslag till etiska riktlinjer för 
tillförlitlig artificiell intelligens.  
 
EPSU gav i februari ut 
resultatet av forskning om 
inverkan av digitalisering på 
sysselsättningens innehåll och 
kvalitet i två betydande 

sektorer: hemtjänst och offentliga arbetsförmedlingar, som utfördes av European Social 
Observatory (OSE). Forskningen belyste hur den växande användningen av 
sammankopplade databaser och schemaläggningsverktyg i form av 

Figure 1 

Photo 4 

https://www.epsu.org/article/epsu-supports-school-strikes-actions-and-mobilisations-urgent-climate-action
https://www.epsu.org/article/public-service-unions-support-youth-climate-action-15-march-people-and-planet-over-profit
https://www.epsu.org/article/trade-union-and-employer-delegations-meet-high-level-group-digitalisation-invest-social
https://www.epsu.org/article/epsu-fights-trustworthy-artificial-intelligence-use-supports-rather-substitutes-public
https://www.epsu.org/article/workers-deserves-more-dignity-ahead-technological-revolution


 

EPSU:s verksamhetsberättelse 2019  – s i d  | 6 

programvaruapplikationer (appar) för datorer, surfplattor eller smarttelefoner radikalt 
förändrar arbetsorganisationen i dessa sektorer.  
 
EPSU gav ut en handledning för att hjälpa medlemsförbund att ta itu med den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen, som fokuserar på de viktigaste rättig- och skyldigheterna i 
offentliga tjänster och frågor av vikt för fackliga organisationer.  
 

SOLIDARITET – I EUROPA OCH RESTEN AV VÄRLDEN  
 

EPSU skickade meddelanden 
om stöd, solidaritet och 
protest till medlemsförbund i 
över 25 länder i Europa och 
även längre bort. De 
viktigaste åtgärderna 
inkluderade långsiktiga, men 
slutligen framgångsrika 
strejker av vårdpersonal i det 
multinationella omsorgs-
företaget Orpea i Tyskland, 
stora demonstrationer av 
offentliganställda i Frankrike, 
kvinnostrejken i Schweiz, 

medlemsförbundens demonstrationer mot ändringar av arbetstidslagar i Ungern, en 
facklig storstrejk i Belgien, en lyckad kampanj mot pensionsreformer av fackföreningar i 
Kroatien och konfliktåtgärder av arbetstagare som lagts ut på entreprenad i 
Storbritannien.  
 

EPSU:s vårdförbund var särskilt aktiva under året, med demonstrationer, protester and 
strejker i Belgien, Nederländerna, Frankrike, Lettland, Irland och Storbritannien.  
 
Läget i Ukraina blev allt mer oroväckande mot slutet av året, då regeringen lade fram 

stora ändringar av 
arbetslagstiftningen, som kan 
allvarligt undergräva 
arbetstagares och mänskliga 
rättigheter. EPSU skickade 
meddelanden om solidaritet 
till fackförbunden och protest 
till regeringen, en del av en 
internationell kampanj mot 
dessa åtgärder.   
 
EFS arrangerade i början av 
april en demonstration i 
Bryssel för att skicka ett 

Foto 6 

Foto 5 

https://www.epsu.org/article/epsu-guide-general-data-protection-regulation-gdpr-now-released
https://www.epsu.org/article/orpeacelenus-workers-and-verdi-reach-collective-agreement-after-long-strike
https://www.epsu.org/article/hundred-thousands-join-strike-french-public-service-unions-epsu-solidarity
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-womens-strike-switzerland
https://www.epsu.org/article/hungarian-unions-protest-against-unilateral-changes-working-time-legislation-epsu-solidarity
https://www.epsu.org/article/general-strike-belgium-13-february-2019-epsu-solidarity
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-croatian-unions-pensions-campaign
https://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-striking-outsourced-workers-uk
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-belgian-affiliates-health-care-and-culture-investment-staff-and-quality-care
https://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-dutch-workers-hospitals-strike-20-november
https://www.epsu.org/article/epsu-delegation-joins-french-health-and-care-unions-strike
https://www.epsu.org/article/latvia-union-coordinates-protest-higher-health-spending
https://www.epsu.org/article/ireland-epsu-solidarity-health-workers-strike-over-job-and-pay-regrading
https://www.epsu.org/article/large-health-sector-strike-northern-ireland
https://www.epsu.org/article/update-situation-ukraine
https://www.epsu.org/article/europe-s-unions-demand-fair-europe-workers-epsu-joins-demo
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tydligt budskap  till kandidater inför valet till europaparlamentet att arbetstagare kräver 
ett rättvist Europa.  
 
TURKIET Landet blev igen föremål för många av EPSU:s solidaritetsåtgärder, bland annat 
delegationsresor för att medverka i ett team observatörer vid rättegångar mot fackligt 
aktiva. Det kom goda nyheter då vårdanställda frikändes. Tre år tidigare hade de anhållits 
när de kom till den belägrade staden Cizre för att bistå de skadade. Då ledarna för en 
läkarorganisation fängslades medverkade EPSU i att fördöma det, och hjälpte också 
ledaren för ett vårdförbund som ställs inför rätta.   
 
GLOBALA AKTIONER EPSU skickade meddelanden om sympati till fackliga organisationer i Sri 
Lanka och Nya Zeeland efter terroristangrepp som kostade över 300 liv. Stöd för fackliga 
åtgärder och protester mot att fackliga rättigheter undertrycks skickades också till 
organisationer i Fiji, Indien, USA och Zimbabwe. Det var särskilt positivt att konstatera att 
ett antifackligt lagförslag slogs ut av en stor solidaritetskampanj med fackförbund i 
Australien. 
 

JÄMSTÄLLDHET – ATT FÅ UT BUDSKAPET  
 
EPSU gjorde en stor satsning på att samordna viktiga budskap inför internationella 

kvinnodagen den 8 mars, bl.a. 
om ojämlika löner, barn-
omsorg, vikten av kollektiv-
förhandlingar och under-
värdering av ”kvinno”arbete.  
Alla dessa ämnen utformades 
på sju olika sociala mediekort 
på 21 språk, och användes 
vitt av medlemsförbund över 
hela Europa. 
 
EPSU uttryckte solidaritet 

med demonstrationer som 
ägde rum i Europa på 

internationella dagen för säker, laglig abort i september, och skickade ut ett uttalande i 
november på internationella dagen för att avskaffa våld mot kvinnor som kräver att 
regeringar undertecknar och ratificerar ILO:s konvention 190 och Istanbulkonventionen; 
många medlemsförbund tog tag i de centrala budskapen. EPSU gav ut ett underlag som 
jämför tre handlingar, som kan hjälpa till att skydda kvinnor mot våld och trakasserier 
som baseras på kön.  
 
I november antog kvinno- och jämställdhetskommittén sin arbetsplan med fokus på 
löneklyftan mellan könen, och låga löner i branscher som domineras av kvinnor, 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv och samordning kring internationella 
kvinnodagen och internationella dagen för att avskaffa våld mot kvinnor.  
 

Foto 7 

https://www.epsu.org/article/epsu-participates-public-hearing-trials-trade-unionists-turkey-dismiss-charges
https://www.epsu.org/article/health-workers-2016-support-mission-cizre-acquitted-charges
https://www.epsu.org/article/epsu-condemns-sentences-imposed-leaders-turkish-doctors-organisation
https://www.epsu.org/article/epsu-free-speech-and-other-human-rights-need-defending-turkey-support-disk-president
https://www.epsu.org/article/epsu-expresses-its-concerns-over-situation-workers-and-trade-union-leaders-zimbabwe
https://www.epsu.org/article/success-australian-unions-solidarity-works
https://www.epsu.org/article/breaking-past-women-rights-are-workers-rights
https://www.epsu.org/article/breaking-past-women-rights-are-workers-rights
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/International%20Women%27s%20day%202019.pdf
https://www.epsu.org/article/international-safe-abortion-day-september-28-2019
https://www.epsu.org/article/public-services-prevent-protect-support-ps-stand-women-against-violence
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%27s%20affiliates.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Briefing%20Report%20ILO%20190_FINAL_0.PDF
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I april välkomnade EPSU europaparlamentets sista omröstning om direktivet om balans 
mellan arbete och privatliv, som inför pappaledighet i EU, ledighet för anhörigvård och 
föräldraledighet för föräldrar och vårdare i EU. Direktivet antogs med en överväldigande 
majoritet. EPSU medverkade också i EFS projekt “Rebalance”, som samlade in fackliga 
strategier och bästa praxis om balans mellan arbete och privatliv i kollektivförhandlingar.  
 
 
I september tecknades ett nytt avtal om jämställdhet med det i Frankrike baserade multi-

nationella företaget inom 
försörjningssektorn, SUEZ.  
 
EPSU deltog i EU-
kommissionens samråd om 
insyn i lönesättning, bl.a. ett 
seminarium i maj för arbets-
marknadsparterna, och 
medverkade under året i ett 
projekt på 18 månader om 
löneklyftan mellan könen i 
offentlig a tjänster, som 
drevs av University of 
Greenwich.  

 
KVINNLIG MEDVERKAN I EPSU:S KOMMITTÉER Nedanstående tabell visar andelen kvinnliga 
kommittéledamöter sedan 2013. Det var särskilt stimulerande att se en betydlig ökning av 
kvinnor i kommittén för allmännyttiga verk, som stigit till över 30 %, den högsta andelen 
på minst 10 år. .   

 
Kommitté 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

WGEC 91 95 95 100 100 63 83 
NEA 40 46 46 41 36 32 42 
LRG 43 44 47 32 39 20 40 
HSS 60 62 51 51 54 64 68 
SSWG 55 61 54 51 56 58 58 
UTIL 31 21 18 14 12 16 10 
EC 40 49 43 44 41 35 39 

 
 

REKRYTERING OCH ORGANISERING – EN LÅNGSIKTIG STRATEGI 
 
EPSU tog ett viktigt steg framåt i syfte att hjälpa medlemsförbundens rekryterings- och 
organiseringsinitiativ, särskilt i Central- och Östeuropa. Milos Vlaisavljevic och Agnieszka 
Ghinararu anställdes under hösten av federationen och började omedelbart kontakta 
medlemsförbund för att diskutera deras rekryterings- och organiseringsplaner. Båda två 
medverkade i en kurs i Prag i september för vårdförbundet OSZSP, då Adam Rogalewski 
var EPSU:s kursledare. Vid årsskiftet höll Europeiska fackliga institutet en utbildning för 
EPSU. Medlemsförbund från Rumänien, Serbien, Montenegro och Norra Makedonien 
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https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/epsu-signs-european-agreement-reinforcing-gender-equality-work-suez
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deltog, och EPSU var igen tacksam att Greg Thomson, f.d. chef för strategisk organisering 
på Unison, kunde medverka. 
 
EPSU tackar särskilt  Unison, som under en veckas tid tog emot Milos och gav honom 
insikt i förbundets arbete med att rekrytera och organisera, speciellt vad gäller 

vårdpersonal som lagts ut på 
entreprenad.  
 
Generalsekreteraren deltog i 
början av året i ett möte på 
COZZ organiseringscenter i 
Polen. Där utbildas 
organisatörer, fackligt aktiva 
och tillsammans med 
arbetstagare, fackföreningar 
och federationer utarbetas 
kampanjer för att säkra 
facklig representation och 
resultat av förhandlingar.  

 

HANDEL – FÖRSVARA ARBETSTAGARRÄTTIGHETER OCH OFFENTLIGA 
TJÄNSTER  
 
I november höll EPSU en workshop tillsammans med EFS och österrikiska arbetarrörelse- 
organisationerna AK EUROPA och ÖGB Europabüro. Den betonade det växande hotet mot 
offentliga tjänster i handelsavtal och att det behövs en omfattande, rättsligt välbetänkt 
mönsterklausul som skydd.  
 

I mars uppmanade EPSU europaparlamentsledamöter att rösta mot en motion om att 
inleda handelsförhandlingar med USA på grund av att förhandlingsdirektiven inte 
utgjorde en bas för en socialt rättvis och ekologiskt hållbar handelspolitik.  
 
EPSU och PSI gick in i en bred allians som driver en kampanj att få ett slut på tvistlösning 
mellan investerare och stat (ISDS), ett parallellt rättssystem som endast gäller för företag.  
 
 

MIGRATION – BYGGA UPP ETT NÄTVERK 
 
Inför valet till europa-parlamentet höll EPSU ett möte på parlamentet i mars, tillsammans 
med grupperna  socialdemokrater och demokrater, de gröna och GUE (grön/vänster) för 
att presentera och diskutera nätverket EUcare för anställda som arbetar med att ta emot 
migranter och flyktingar. Syftet var att synliggöra dessa arbetstagare  och deras allt sämre 
arbetsvillkor, och fackets alternativa syn på ett välkomnande Europa.  
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https://www.epsu.org/article/organising-workers-building-union-power-and-bargaining-results
https://www.epsu.org/article/next-generation-trade-and-investment-agreements-challenges-public-services
https://www.epsu.org/article/epsu-calls-meps-vote-against-opening-ttip-20-negotiations
https://www.epsu.org/article/time-end-isds-please-support-alliance
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EPSU, EFS och 100 andra 

organisationer 
undertecknade i juli ett 
upprop som bad Europeiska 
unionen att sluta 
kriminalisera solidaritet med 
invandrare och flyktingar.  
 
 
 
 
 

KOLLEKTIVFÖRHANDLINGAR – ETT EUROPEISKT INITIATIV? 
 
EPSU följde under året överläggningarna i EFS om möjligheterna att driva en kampanj om 
kollektivförhandlingar och ett eventuellt europeiskt partnerskap om 
arbetsmarknadsrelationer. Diskussionerna ändrades slutligen betydligt när EU-
kommissionens nya ordförande, Ursula von der Leyen, redan innan hon tillträdde sin post, 
meddelade att hon hade för avsikt att starta ett initiativ om rättvisa löner. Det gav 
upphov till oro hos fackliga organisationer i somliga länder, särskilt i Norden, att det 
kunde hota deras kollektivförhandlingssystem. I december antog EFS styrelse sina 
centrala krav och fastställde gränser i förhållande till eventuella förslag från 
kommissionen, och betonade att det var angeläget att stärka kollektivförhandlingar. EPSU 
inkallade en arbetsgrupp för att diskutera de viktigaste inslagen, EU-kommissionens 
förslag och betydelsen av att säkerställa att hänsyn tas till situationen i offentliga tjänster. 
Gruppen ska sammanträda för första gången i januari 2020. 
 
Årets främsta kollektivförhandlingsprojekt fokuserade på digitalisering, med en serie 
regionala seminarier planerade under 2019 och 2020. Tjugofyra nummer av 
kollektivförhandlingsnyhetsbrevet gavs ut, med uppdateringar om ledande förhandlingar i 
offentliga tjänster.   
 

BRANSCH: STATS- OCH EUROPEISK FÖRVALTNING  
 

Målet mot EU-kommissionen var återigen kommitténs viktigaste ärende på årets båda 
möten (se inledningen). Ledamöter hjälpte till att samordna en demonstration utanför 
prövningen som ägde rum i Luxemburg i maj, och fortsatte att sprida ett häfte med en 
sammanfattning av bakgrunden till målet.   
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https://www.epsu.org/article/eu-must-stop-criminalisation-solidarity-migrants-and-refugees-joint-statement
https://www.epsu.org/article/epsu-training-project-collective-bargaining-digital-age
https://www.epsu.org/search/type/epsucob_article?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/public-service-unions-take-european-commission-court-first-time-seeking-enforce-social
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Domen blev en särskild 
besvikelse då den bekräftade 
EU-kommissionens argument 
mot att genomdriva avtalet, 
utan att komma med 
ytterligare motivering för 
dem. Argumenten påstår att 
lagstiftning om att ge 
offentliganställda rätt till  
information och samråd i de 
sex medlemsstater där de 
inte existerar ej kan 

motiveras, att implementering kan leda till åtskilda rättigheter, beroende på olika 
decentraliseringsformer i förvaltningar och att de kunde ändra relationer mellan 
förvaltningar och statstjänstemän och anställda, och därmed inverka på 
statsförvaltningars fungerande.  
 
Domen var något mer till fördel för EPSU:s ställning på två mindre punkter. För det första 
var det viktigt att målet kunde prövas, och därmed tillåtet för EPSU och övriga federation 
att ta EU-kommissionen inför rätten. För det andra uttalade sig domstolen kritiskt mot 
det sätt på vilket kommissionen hanterat avtalet, och dömde därför att de rättsliga 
kostnaderna skulle delas, i stället för att helt betalas av EPSU. På mötet i november beslöt 
EPSU:s styrelse i princip att överklaga domen, vilket skedde den 19 december.  
 
Andra frågor behandlades av kommittén, bl.a. inverkan av Brexit på gräns- och 
tullpersonal, migration och nätverket Eucare, digitalisering och balans mellan arbete och 
privatliv, jobb och arbetsvillkor i skatteförvaltningar, och läget för lokalanställd personal 
på ambassader. De första resultaten av den tredje rapporten om hur åtstramningar 
påverkat skattetjänster presenterades på mötet i november, och visade allmänt att 
personalen inte ökat för att hjälpa till med att verkställa de nya EU-direktiven som ska 
bekämpa företagens skattesmitning.  
Ett informellt möte hölls i Wien i december med generaldirektörer för statsförvaltningar 
om kollektivförhandlingars roll vid utformning av digitalisering i både arbetstagares och 
kvalitetsförvaltningars intresse.  
 
SOCIAL DIALOG I STATSFÖRVALTNINGAR Kommittén godkände vid sitt möte i november en 
checklista om digitalisering och balans mellan arbete och privatliv, som var det främsta 
resultatet av ett projekt på två år, som finansierades av EU-kommissionen. Checklistan 
innehåller rekommendationer till chefer om hur man ser till att införa eller fördjupa 
digitalisering av tjänster eller arbetssätt i statsförvaltningar så att anställdas balans mellan 
arbete och privatliv förbättras under hela karriären.  
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http://www.epsu.org/article/outcomes-ec-funded-social-dialogue-project-digitalisation-and-worklife-balance-2018-2019
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Kommittén antog tidigare 
under året sitt arbetsprogram 
för 2019-20, som omfattar 
verksamhet om att förhindra 
korruption, mångfald och 
antidiskriminering på arbetet, 
och den europeiska terminen. 
Programmet bekräftade 
också ett gemensamt mål om 
att uppnå juridiskt bindande 
rättigheter till information 
och samråd.  

 

 
EPSU:S NÄTVERK FÖR KRIMINALVÅRD Nätverkets ledamöter bidrog till ny forskning om 
arbetsvillkor i kriminalvården, som utfördes av Europeiska fackliga institutet (ETUI) och 
publicerades i en särskild upplaga av dess skrift för arbetsmiljö HESAmag. Samtidigt som 
nätverkets möte i december arrangerade EPSU en utställning bilder som tagits av 
fotografen, som arbetade med ETUI:s projekt.   
 
Arbetsmiljö var en av de främsta frågorna på dagordningen på nätverksmötet, inklusive 
en diskussion med en spansk europaparlamentsledamot om hur våld hanteras på 
kriminalvårdsanstalter. Nätverket diskuterade också privatisering, ny sociallagstiftning i 
EU, strejkrätten och bemanningstrender, antalet intagna och offentliga investeringar.  
 

BRANSCH: SJUKVÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER 
 
En säker, effektiv bemanningsnivå, privatisering och digitalisering var centrala inslag i 
diskussionen om branschens arbetsprogram, som avhandlades på kommittémötet i april. 
Dessutom medverkade PSI också om den globala hälsoagendan, vårdbiträden 
debatterades, liksom frågan om kompetensbalans med bidrag från en representant för 
Världshälsoorganisationen WHO. På mötet i oktober valdes ett nytt presidium, och de 
kommande fem årens arbetsprogram diskuterades. Andra viktiga frågor omfattar planer 
för ett seminarium om vårdbiträden i början av  2020, ett beslut att kontakta den nya EU-
kommissionären med ansvar för hälsa, en representant i EU-kommissionens 
intressentgrupp om e-hälsa, och verksamhet med EFS om att begära en strategi för att 
hantera arbetsrelaterad cancer.  
 
 

I mars deltog EPSU i ett möte som organiserades av EU-kommissionens hälso- och 
sjukvårdsdirektorat (GD Santé) för att överlägga om att inrätta en koalition av 
organisationer som kan hjälpa med att ta fram exakt information till allmänheten om 
vaccinationer, kämpa mot myter och utbyta bästa praxis.  
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https://www.etui.org/Topics/Health-Safety-working-conditions/HesaMag/Working-behind-bars
https://www.epsu.org/article/main-topics-addressed-and-decisions-taken-50th-standing-committee-health-and-social-services
https://www.epsu.org/article/working-towards-cross-european-coalition-vaccination
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Samma månad medverkade 
EPSU i en 
rundabordsdiskussion i 
europaparlamentet om att 
förhindra utsättning för 
hälsovådliga läkemedel i 
vårdbranschen, som 
organiserades av European 
Biosafety Network. 
 
 
 
 

SOCIAL DIALOG I SJUKHUS OCH VÅRDBRANSCHEN  I januari togs de första stegen mot ett 
gemensamt, av EU-kommissionen finansierat projekt som ska bidra till att bygga upp 
arbetsmarknadsparternas kapacitet inom sjukhusbranschen i 14 länder, genom 
överläggningar om relevanta ämnen och prioriteringar med hänsyn till den branschvisa 
sociala dialogen på EU-nivå. EPSU och medlemsförbund från Rumänien och Kroatien 
medverkade i kick-offmötet.  De två första workshopmötena hölls i Bukarest och Rom. 
 

SOCIALA TJÄNSTER I aprilmötet med arbetsgruppen för sociala tjänster ingick ett seminarium 
om omställning från institutionsvård till samhällsvård, med bidrag av en rad experter och 

EPSU:s medlemsförbund.  
Resten av mötet fokuserade 
på gemensamt arbetet med 
de sociala arbetsgivarnas 
organisation om digitalisering 
och att rekrytera och hålla 
kvar personal, framsteg med 
att inrätta europeiska 
företagsråd i multinationella 
omsorgsföretag, inklusive det 
banbrytande avtalet i Korian 
och utvecklingen med EPSU:s 

nätverk för barnomsorg.   
  

Mötet i oktober inkluderade en rundabordskonferens om förskola och barnomsorg, och 
diskuterade därefter framsteg med EPSU:s nätverk för barnomsorg, Gruppen 
informerades om hur social dialogen utvecklas och nästa steg med projektet “DialogueS” 
med de sociala arbetsgivarnas organisation. Två forskare presenterade också analyser om 
privatisering av sociala tjänster, som beställts av EPSU, och en från forskningsbyrån 
Eurofound om digitalisering inom vård och omsorg.   
 
 

Foto 13 
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https://www.epsu.org/article/working-towards-better-prevention-and-protection-those-working-hazardous-drugs
https://www.epsu.org/article/strengthening-social-dialogue-hospital-sector-new-hospeem-and-epsu-project
https://www.epsu.org/article/capacity-building-project-hospital-sector-central-east-and-southern-europe-started
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-first-regional-workshop-eastern-europe-14-june-2019-bucharest-romania
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-second-regional-workshop-southern-europe-15-november-2019-rome-italy
https://www.epsu.org/article/social-care-workers-call-strengthening-workforce-perspective-transition-institutional
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BRANSCH: KOMMUNAL OCH REGIONAL FÖRVALTNING 
 
Fasta kommittén för kommunförvaltning sammanträdde i oktober för att välja nytt 
ledarskap och godkänna arbetsprogrammet för de kommande fem åren, med fokus på 
privatisering, entreprenader och arbetstid. Digitalisering kommer också att 
uppmärksammas, och en företrädare för EU-kommissionens GD Connect redogjorde för 
somliga av kommissionens prioriteringar. Mötet diskuterade också tydliga och 
förutsägbara arbetsvillkor, och att offentliganställda eventuellt skulle lämnas utanför.   
 
Digitalisering kom också upp på kommitténs möte i februari med överläggningar om 
EPSU:s projekt om kollektivförhandlingar och de nya riktlinjerna om allmänna 
dataskyddsförordningen. Presentationer gjordes också om de hållbara utvecklingsmålen 
av företrädare för EU-kommissionen och CEMR.  
 
SOCIAL DIALOG I KOMMUNALA OCH REGIONALA FÖRVALTNINGAR De två sociala dialog- 
arbetsgrupperna i februari och maj ägnades främst åt att granska kommitténs verksamhet 
under de föregående 15 åren, men tog också upp prioriteter för nästa arbetsprogram och 
det aktuella projektet om den europeiska terminen. På plenarsessionen i november 
firades även kommitténs 15-årsjubileum, och arbetsprogrammet för de kommande tre 
åren bekräftades.  

 
EPSU:S NÄTVERK FÖR BRANDMÄN 

Nätverket sammanträdde i 
Rom i december för att 
diskutera arbetstid, yrkes-
relaterad cancer, yrkes-
försäkringar och resultatet av 
en kartläggning av FBU 
(Storbritannien) om frågor 
som uppstått efter branden i 
bostadshuset Grenfell Tower i 
London 2017. EPSU 
medverkade i EFS projekt om 
att anpassa policy till 

klimatförändring, som också sammanträdde i Rom i december och inkluderade bidrag 
från brandmannaförbund.  
 
I februari gav EPSU:s nätverk för brandmän ut ett uttalande om att det är angeläget att 
införa ett kraftigare regelverk och ett helhetsgrepp för att ta itu med arbetsrelaterade 
cancersjukdomar. Genomdrivandet av arbetstidsdirektivet fortsätter att vara en utmaning 
för brandmän, och EPSU publicerade ett uttalande som uppmanade franska regeringen 
att säkerställa att alla brandmän verkligen omfattas.   
 

EPSU skickade budskap till stöd för brandmän i Italien och Spanien. Det första gällde   
tragiska dödsfall då tre brandmän omkommit vid en explosion, såväl som en protest över 
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https://www.epsu.org/article/privatisation-digitalisation-and-working-time-priorities-epsu-affiliates-local-and-regional
https://www.epsu.org/article/social-dialogue-committee-local-and-regional-governments-adopts-its-new-work-programme-2020
https://www.epsu.org/article/firefighters-demand-greater-protection-exposure-carcinogens-mutagens-and-reprotoxics
https://www.epsu.org/article/le-droit-europeen-est-clair-la-directive-temps-de-travail-sapeur-pompier
https://www.epsu.org/article/epsu-deplores-tragic-loss-3-italian-firefighters
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-firefighters-against-misuse-their-work


 

EPSU:s verksamhetsberättelse 2019  – s i d  | 15 

missbruk av brandmäns ansvar. Det andra handlade om att stödja en brandman som 
ställts inför rätta för att ha räddat migranter till havs.  
 

BRANSCH: ALLMÄNNYTTIGA VERK 
 
Klimatförändring, kongress, rätt till vatten och energi, och utvecklingen i multinationella 
omsorgsföretag var de största frågorna för fasta kommittén för allmännyttiga verk under 

året. Marsmötet diskuterade 
en rättvis omställning, att 
utveckla en social dialog inom 
avfall och gas, digitalisering 
inom elektricitetsbranschen 
och diverse sidor av företags-
politik, inklusive avtal med 
multinationella företag.  
 
Mötet i oktober valde ett nytt 
presidium, ett arbetsprogram 
för de kommande fem åren 

och diskuterade klimat-
förändring och utvecklingen i 

den branschvisa sociala dialogen. En presentation gjordes av den nya rapporten om 
energiliberalisering, och om EU-kommissionens formella underrättelse till medlemsstater 
med vattenkraftkoncessioner.  
 
Klimatförändring och hotet om privatisering var viktigt ämnen som debatterades på ett 
möte med energiförbund från sydöstra Europa i Serbien i april. Liknande diskussioner 
hölls med medlemsförbund i Ukraina när EPSU:s funktionär för allmännyttiga verk 
besökte landet i februari.  
 
En ny, stor rapport, Going public: a decarbonised, affordable and democratic energy 
system for Europe, gavs ut i april, och gav en djupsinnig kritik av liberalisering i branschen. 

Rapporten hade beställts av 
EPSU av forskningsenheten för 
offentliga tjänster PSIRU, och 
författaren Vera Weghmann 
medverkade i en serie möten 
för att sprida rapporten och 
debattera dess viktigaste 
slutsatser.  
 
SOCIAL DIALOG I ELEKTRICITETS-
BRANSCHEN En rättvis 
omställning och digitalisering 
var bland prioriteter som 
branschens sociala dialog-
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Figure 2 

https://www.epsu.org/article/statement-solidarity-miguel-and-migrants-saving-lives-not-crime
https://www.epsu.org/article/standing-committee-utilities-elects-its-new-presidium-and-adopt-programme-actions-2019-2024
https://www.epsu.org/article/energy-unions-south-east-europe-consider-climate-change-restructuring-and-bargaining
https://www.epsu.org/article/epsu-secretariat-meets-ukrainian-affiliates-utility-sector
https://www.epsu.org/article/going-public-decarbonised-affordable-and-democratic-energy-system-europe-new-epsu-report
https://www.epsu.org/article/going-public-decarbonised-affordable-and-democratic-energy-system-europe-new-epsu-report
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kommitté avhandlade under året. Framsteg gjordes av kommittén med att förhandla en 
åtgärdsram om digitalisering och ett arbetsprogram för 2019-20 antogs. Kommittén 
fortsatte att arbeta med kompetens och kvalifikationer, med ett uppföljningsprojekt som 
studerar kapacitetsutveckling av kompetenskunnighet.   
 
SOCIAL DIALOG I GASBRANSCHEN Efter sju sysslolösa år lanserades åter den branschvisa sociala 
dialogen för gasindustrin den 28 oktober. Ett arbetsprogram antogs för åren 2020-21 och 
en första debatt hölls om vilken roll gas kan spela i en utsläppssnål ekonomi.  
 
RÄTT TILL ENERGI EPSU är en ledande medlem av koalitionen Right to Energy, som 

organiserade ett stort 
europeiskt evenemang under 
tre dagar i Bryssel i juli, med 
över 100 deltagare från 20 
länder. Det var ett urval 
föredrag, workshops och nät-
verksmöten för att utarbeta 
koalitionens kommande verk-
samheter. Koalitionen hade 
tidigare på året gett ut en 
rapport om energifattigdom, 
som avslöjade att flertalet 

EU-länder inte lyckas hålla 
sina medborgare varma om 

vintern. EPSU fortsatte också att samarbeta med kampanjen Trade Unions for Energy 
Democracy, som medverkade i Right to Energys sidomöte på kongressen.  
 
RÄTTEN TILL VATTEN I mars blev vi mycket besvikna när EU:s miljöministerrådsmöte antog en 
mycket urvattnad text om Right2Water i Dricksvattendirektivet. Det var därför viktigt att 
ta upp frågan under valet till europaparlamentet och generalsekreteraren talade på en 
parlamentarisk utfrågning om ärendet i Österrike i maj.  
 
EUROPEISKA FÖREAGSRÅD Den viktigaste händelsen under året var det banbrytande avtalet 
som tecknades om ett nytt europeiskt företagsråd (EWC) i det franska omsorgsföretaget 
Korian. Det var en stor framgång för EPSU, och är ett betydande genombrott i denna 
snabbt växande sektor. EPSU fortsatte att verka för ett EWC i Orpea, ett annat 
multinationellt företag i samma bransch, som också är baserat i Frankrike.  
 
Förhandlingar pågår om nya EWC avtal i det multinationella vårdföretaget Ramsay Santé, 
sedan det förvärvade Capiokoncernen 2018 och även i omsorgsföretaget Attendo.   
 
Under tiden fortsatte debatten om EWC direktivet med EU-kommissionen som förkastade 
yrkanden från EPSU, EFS och andra fackliga federationer att omarbeta lagstiftningen.  
 

Foto 17 

https://www.epsu.org/article/european-sectoral-social-dialogue-gas-sector-reactivated-what-role
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https://www.epsu.org/article/member-states-deny-citizens-right2water-drinking-water-directive-eci-campaigners
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https://www.epsu.org/article/korian-and-epsu-sign-landmark-agreement-care-sector
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UTVECKLINGEN I FÖRETAG Den tyska Freseniuskoncernen är ett av världens största 
vårdföretag och utgör ett antal utmaningar för fackföreningar. En del dotterbolag har 

intagit en hård antifacklig 
linje, vilket stod högt på 
agendan vid ett möte i maj, 
som inrättade ett globalt 
facklig nätverk i företaget. I 
september gick EPSU 
samman med de globala 
federationerna PSI och UNI 
och andra fackliga ledare som 
krävde att företaget skulle 
förhandla ett globalt 
ramavtal.   
 

 
I september var EPSU med och tecknade ett förnyat avtal om jämställdhet på arbetet med 
det franska multinationella försörjningsföretaget SUEZ. Avtalet omfattar att företagets 
alla arbetsplatser ska anpassas och bli tillgängliga för både kvinnor och män, åtgärder för 
att utplåna stereotyper och nolltolerans vad gäller sexuella trakasserier.  
 
I oktober medverkade EPSU med 88 andra organisationer och skrev under European 
Coalition for Corporate Justices deklaration om tillbörlig aktsamhet, med ett krav att EU-
kommissionen inför ny lagstiftning om företagens ansvarighet, som begär att företag 
respekterar mänskliga rättigheter och miljön i sina globala värdekedjor och verksamheter.  
 

UNGDOMSNÄTVERKET – ENKÄT RÖJER VIKTIGA BEKYMMER  
 

Ungdomsnätverkets 10:e 
möte hölls i Dublin strax före 
EPSU:s kongress, med över 50 
deltagare från 24 länder. Det 
blev en bred diskussion om 
resultatet av en stor enkät 
som gjordes av nätverket. 
Mötet valde en ny styrgrupp 
och ledamöter i nätverket var 
aktiva och synliga under 
kongressen, som antog 
motionen som lagts fram 

tillsammans med de nordiska 
förbunden. Styrkommittén 

höll ett möte i Vilnius, och nätverket skickade också ut ett antal viktiga meddelanden till 
kandidater i valet till europaparlamentet.  
 

Foto 18 

Foto 19 

https://www.epsu.org/article/trade-unions-set-global-union-network-german-multinational-fresenius
https://www.epsu.org/article/unions-call-fresenius-respect-trade-union-rights-worldwide-global-agreement-needed
https://www.epsu.org/article/unions-call-fresenius-respect-trade-union-rights-worldwide-global-agreement-needed
https://www.epsu.org/article/epsu-signs-european-agreement-reinforcing-gender-equality-work-suez
https://www.epsu.org/article/trade-unions-join-call-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation
https://www.epsu.org/article/epsu-youth-network-publishes-survey-attitudes-young-workers
https://www.epsu.org/article/epsu-youth-network-call-european-elections
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FORSKNING – EN ALTERNATIV SYNPUNKT  
 
EPSU beställde eller hjälpte till att finansiera ett antal viktiga forskningsstudier och 
publikationer, bl.a. en kritisk analys av energiliberalisering och en uppdatering av 
jämförelsen av effektivitet i den offentliga och den privata sektorn från 2014, båda två av 
Public Services International Research Unit.  
 
En av de mest omfattande utredningar som gjorts för EPSU under senare år var att ta 
fram faktablad för 35 länder om strejkrätten i den offentliga sektorn. Det samordnades av 
det Europeiska fackliga institutet, och omfattar EU:s medlemsstater och kandidatländer. 
Arbetet med faktablad om länder utanför EU började mot årsskiftet.  
 
Forskning kom igång om privatisering av sociala tjänster, och en uppdatering pågår av en 
analys av arbetstillfällen och –villkor i skatteförvaltningar. EPSU stödde utgivning av en ny 
utredning om hur företagsintressen försöker påverka EU-institutioner, studerar hur deras 
lobbyister förvränger politiskt beslutsfattande, sätter vinstintressen före människor och 
undergräver arbetstagarrättigheter, offentliga tjänster och allmänhetens intresse.   

 

PRIVATISERING – KÄMPA EMOT PRIVATISERARNA  
 
EPSU, kampanjgruppen mot skulder Eurodad, och andra civilsamhällesorganisationer höll 
ett möte med  Europeiska revisionsrätten för att diskutera rättens mycket kritiska rapport 
om offentlig privat samverkan. EPSU:s medlemsförbund inom vård och sociala tjänster 
fortsatte att arrangera evenemang för att markera den årliga aktionsdagen mot 
sjukvårdsprivatisering i april. En uppdatering av 2014 års rapport om effektivitet i den 
offentliga och den privata sektorn gavs ut i samband med EPSU:s kongress.  
 

CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA 
 
De fyra valkretsmötena för Central- och Östeuropa som ägde rum i augusti, september 
och oktober hade som gemensamt tema statsskulder och angrepp på fackliga rättigheter.   
 
Valkretsen nordöstra Europa sammanträdde i Tallinn och diskuterade en presentation om 

statsskulder, som var en del 
av ett projekt som 
samordnades av PSI. 
Deltagarna lyssnade också på 
ett anförande av ordförande 
för estniska fackliga 
centralorganisationen EAKL, 
och landets statsmedlare. 
Generalsekreteraren tog 
tillfället att träffa Estlands 
statsminister. Tillsammans 
med kollegor från stats-
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https://www.epsu.org/article/going-public-decarbonised-affordable-and-democratic-energy-system-europe-new-epsu-report
https://www.epsu.org/article/public-and-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/right-strike-public-sector-europe
https://www.epsu.org/article/new-report-captured-states-when-eu-governments-are-channel-corporate-interests
https://www.epsu.org/article/european-court-auditors-report-public-private-partnerships-ppps
https://www.epsu.org/article/fighting-and-challenging-privatisation-and-marketisation-health-care-europe
https://www.epsu.org/article/fighting-and-challenging-privatisation-and-marketisation-health-care-europe
https://www.epsu.org/article/public-and-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/public-and-private-sector-efficiency
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tjänstemanna- och energi-förbund tog han upp ett antal ärenden beträffande 
klimatförändring, social dialog och offentliganställdas strejkrätt.   
 
Statsskuld var också ett 
huvudtema på valkretsmötet 
för Centraleuropa och västra 
Balkan som hölls i  Belgrad. 
Mötet fick också 
presentationer av Serbiens 
socialminister och stats-
kommissionär för jämställd-
hetsskydd. Mötet uttryckte 
solidaritet med de kroatiska 
vårdförbundens kampanj, och 
önskade Josef Krejbych lycka till, då han gick i pension efter många års tjänst hos PSI och 
EPSU. 

 
Sydösteuropeiska valkretsen  
höll sitt möte i Chisinau, med 
fokus på angreppen mot 
fackliga rättigheter och de 

amerikanska 
handelskamrarnas roll 
regionen. Mötet fick 
presentationer av en 
professor i juridik på 
universitetet i Moldova och av 
ordförande för Moldovas 

fackliga centralorganisation.  
 

Valkretsen Ryssland och Centralasien sammanträdde i Moskva och diskuterade också 
inflytandet som de 
amerikanska handels-
kamrarna har i regionen vad 
gäller påtryckningar att ändra 
arbetslagstiftning och försvaga 
fackliga organisationer. En 
företrädare för ILO gav en 
översikt av hur konventioner 
kan användas, och deltagarna 
diskuterade vikten av den nya 
konventionen 190 om våld 
och trakasserier.  
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https://www.epsu.org/article/public-debt-organizing-and-eu-policies-central-european-constituency
https://www.epsu.org/article/public-debt-organizing-and-eu-policies-central-european-constituency
https://www.epsu.org/article/public-debt-organizing-and-eu-policies-central-european-constituency
https://www.epsu.org/article/south-east-european-public-services-unions-warn-negative-role-us-chamber-commerce
https://www.epsu.org/article/unions-russia-and-central-asia-support-kazakh-health-workers-union-against-attacks
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EKONOMISK POLITIK – ARGUMENTERA FÖR OFFENTLIGA 
INVESTERINGAR  
 
EPSU fortsatte att plädera för ökade offentliga investeringar, som också togs upp av EFS i 
bidrag till den europeiska terminen och den makroekonomiska dialogen. Ett två 
årsprojekt om den europeiska terminen slutfördes, med en analys dels av hur stor andel 
av offentliga tjänster som är föremål för landsspecifika rekommendationer och dels i 
vilken mån de offentliga tjänsterna var involverade i processen. EPSU:s partner i projektet 
var lärarfacket ETUCE, forskningsorganisationen OSE och universitetet i Nottingham. EPSU 
samarbetade också med den kommunala arbetsgivarorganisationen CEMR i ett projekt 
som studerar inverkan av terminen på lokala och regionala förvaltningar.   
 

KOMMUNIKATIONER 
 
EPSU fortsatte att öka sin närvaro i sociala medier, bl.a. genom att söka sig utanför sin 
normala publik och nådde över 5542 twitter- och 5473 Facebookföljare vid årsskiftet. 
Instagramkontot, som nu är över ett år gammalt, har mer än fördubblat antalet följare till 
sammanlagt 455.  
 
Efter att ha städat databasen 2018 har vi 14 852 kontakter (13 303 enskilda och 1 549 
organisationer), 2 481 som får EPSU:s nyhetsbrev och 3 273 nyhetsbrevet om 
kollektivförhandlingar. Jämfört med förra året har vi färre mottagare av EPSU:s 
nyhetsbrev, men fler som får kollektivförhandlingsnyheterna.  
 
Under året fick vi 248 123 träffar på vår webbsida av 63 689 olika användare, fler än 
under 2018. Vi gav ut 315 artiklar, förutom ledare i nyhetsbrevet, vilket är ca 100 färre än 
föregående år. Sammanlagt, gav i, med alla nyhetsartiklar om kollektivförhandlingar och 
evenemang, ut omkring 900 sidor. 
 
Den stora kommunkationssatsningen 2019 var EPSU:s 10:e kongress, som fick många 
rapporter i den irländska pressen, tack vare irländska presidentens, Michael D. Higgins tal.  
 

STYRELSEN  
 
Styrelsen hade, som vanligt under kongressår, extra sammankomster, med två korta 
möten direkt före och efter kongressen.  
 
De mest angelägna ärendena på dagordningen i november var att fundera på nästa steg 
efter domen till förmån för EU-kommissionen i vårt mål om avtalet i statsförvaltningar.   
Styrelsen beslutade också om arbetsplaner för de kommande fem åren, med utgång från 
handlingsprogrammet och motionerna som antogs på kongressen. EFS generalsekreterare 
Luca Visentini talade på mötet, och fokuserade på uppföljning av EFS kongress, den nya 
EU-kommissionen och det nya europa-parlamentet. Efter en första överläggning i mars 
godkände mötet i november stöd för ett europeiskt medborgarinitiativ som begär sociala 
bostäder till ett överkomligt pris för alla, som lanserades av EPSU:s medlemsförbund i 

https://www.epsu.org/article/tripartite-social-summit-eve-european-council-more-investment-needed-public-services-say
https://www.epsu.org/article/reports-put-spotlight-public-services-and-social-dialogue-european-semester
https://www.epsu.org/article/epsu-executive-committee-stop-violence-against-women-and-more-its-agenda
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Österrike och andra fackliga 
organisationer, den 
österrikiska fackliga 
centralorganisationen ÖGB, 
samt kampanjer mot 
fattigdom och för bostäder.  
 
Styrelsemötet i juni, strax 
efter kongressen, valde 
Françoise Geng (CGT Santé, 
Frankrike) till första 
viceordförande och valde om 
Thomas Kattnig (younion, 
Österrike) och Mikhail 

Kuzmenko (HWURF, Ryssland). Liz Snape (UNISON, Storbritannien) valdes till fjärde 
viceordförande.     
 
Förberedelserna för EPSU:s kongress slutfördes på mötet i april som också inkluderade 
vidare diskussioner om klimatstrejker samt EFS kongress och valet till europaparlamentet.  
 
Mötet i mars dominerades av kongressärenden och förslaget till handlingsprogram, 
medlemsförbundens motioner och nomineringar till kongressorgan. Mötet enades också 
om en motion till stöd för klimatstrejker, som skulle hållas den 15 mars.   
 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 
 

Inom flera områden är det 
viktigt för EPSU att samarbeta 
med PSI. I år har det handlat 
om återkommunalisering, 
hälsovård och att inrätta ett 
globalt företagsnätverk i 
vårdkoncernen Fresenius.  
 
EPSU fortsätter att se till att 
våra viktigaste ärenden tas 
upp i EFS, och vi medverkar i 
många kommittéer såväl som 
i styrelsen. Det var positivt att 

konstatera EFS beslut att ta itu mer systematiskt med skattefrågor, och ett åtagande att 
följa dem i EFS ekonomiska kommitté.  
 
Våra kontakter med andra federationer för offentliganställda är betydelsefulla. EPSU har 
samverkat med lärarfederationen ETUCE kring ett antal ärenden, inklusive barnomsorg, 
och i projektet om den europeiska terminen. Ett initiativ togs också med polis- och 
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https://www.epsu.org/article/executive-committee-elects-vice-presidents
https://www.epsu.org/article/epsu-executive-committee-supports-climate-strike-discusses-congress-ep-elections
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militärfederationerna Eurocop och EUROMIL beträffande fackliga rättigheter, i ljuset av 
direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor.  
 

Både ETUCE och Eurocop 
tillhör EFS; däremot inte 
EUROMIL som sökt upp EPSU 
för att diskutera hur det går 
till att gå med i EFS. Styrelsen 
gav på mötet i mars 
generalsekreteraren i 
uppdrag att utforska 
samarbete med federationen 
och han presenterade ett 
förslag på styrelsemötet i 
november, med utsikter att 
det kan godkännas i början 
av 2020. 

 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR  
 

EKONOMI EPSU:s kongress i juni antog en motion om ekonomi, som bekräftar att 
medlemsavgiften ska öka med en eurocent om året under 2020, 2021 och 2022, och att 
finansarbetsgruppen ska inkallas under 2022 för att överlägga om utvecklingen åren 2023 
och 2024. 
 

MEDLEMSKAP Tre nya förbund gick med under året, och en organisation anslöt sig åter som 
medlem. De tre nya medlemsförbunden var danska kriminalvårdsförbundet (FF, 2 761 
medlemmar), vars medlemskap godkändes av styrelsen 2018 men trädde ikraft fr.o.m. 
januari 2019, Military Trade Union of Serbia (VSS, 1 127) och Sindikat Ministrstva Za 
Obrambo (SMO, Slovenien, 650). Den återanslutna organisationen var Federazione 
Energia, Moda, Chimica e Affini della (FEMCA CISL, 1 000). Tre organisationer gick ur: 
Federation of Energetic Workers (FEW-Podkrepa, Bulgarien, 2 025 medlemmar), Energy 
Workers Union of Tajikistan (EWU, 4 000) och Industry, Public Utilities and Business 
Workers’ Union (IPUBWU, Kirgizistan, 1 400). 
 

PERSONAL Veronique Vandenabeele lämnade oss i juni efter 10 år, och återvände för att 
arbeta på sitt förbund CGSP, som tagit hand om hennes utstationering hos EPSU. Roxana 
Drug anställdes som ersättare i augusti. Efter åtta år hos EPSU, beslöt vår funktionär för 
sjukvård och sociala tjänster Mathias Maucher att gå vidare, och hans assistent Luca 
Scarpiello sökte och fick platsen för att ersätta honom. Därför annonserades tjänsten som 
biträdande funktionär ut; Jakob Embacher anställdes och tillträder i början av 2020. 
 
Nyanställningar: Milos Vlaisavljevic och Agnieszka Ghinararu engagerades till nya tjänster 
i Central- och Östeuropa, med särskilt fokus på att rekrytera, organisera och driva 
kampanjer. En tredje tjänst ska annonseras ut i början av 2020. 
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Danae Dimitrakopoulou kom till EPSU som kommunikationsassistent med visstidsavtal 
2018, som upphörde den 30 juni. En ny kommunikationsassistent, Tuscany Bell, började i 
oktober på EPSU med ett avtal till slutet av september 2020. Yoan Buthod-Garcon 
anställdes i oktober 2018 som vikarie för en sjuk sekreterare, och lämnade EPSU i 
september 2019. Han avlöstes av Pascale Mathieu fram till årsskiftet,  och ersattes 
därefter av Silvia Espinoza, som ska börja i januari 2020. I februari sade vi adjö till Rebeka 
Balogh, som anställts med visstidavtal i början av 2018 som biträdande funktionär inom 
kommunförvaltning och genus- och jämställdhet.  
 
Som vanligt drog EPSU nytta av att ta emot ett antal högskolepraktikanter under 2019 
inklusive: Arsen Igityan, Yigit Can Yirmibes och Gabriel Berlovitz (alla från Global Labour 
University i Tyskland), Claudia Marà (University of Turin), Ilaria Crotti (University of 
Bologna) och Dylan Marshall (Hague University of Applied Science). 
 

EPSU sade farväl till Isolde 
Kunkel-Weber, som var vår 
ordförande från november 
2016 till kongressen i juni 
2019. Vi tackar henne och 
även alla som bidrog till att 
bygga upp vår europeiska och 
internationella fack-
föreningsrörelse i många år, 
och som sade adjö till oss 
2019 på vår kongress
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Bildtext 
 
Omslag:  

1. EFS kongress, 20-24 maj 2019, Wien 
2. EPSU:s mål mot EU-kommissionen om informations- och samrådsrättigheter  
3. Möte med Right to Energy Coalition, juni 2019 
4. EPSU:s kongress, kvinnors rättigheter är arbetstagarrättigheter, 4-7 juni 2019, Dublin 
5. Ungdomar för klimatåtgärder, 15 mars, Bryssel  
6. EPSU:s kongress, ungdomsombud, 4-7 juni 2019, Dublin 
7. Euro-Demo, Bryssel, 26 april 2019 
8. EPSU:s generalsekreterare, 1:a majdemonstration i Budapest. 

 
 
Foto 1:  Michael D. Higgins, Irlands president, håller tal på EPSU:s kongress, 4 juni 2019, 

Dublin 
Foto 2:  Mette Nord, Fagforbundet, Norge, vald till ny ordförande för EPSU och Jan 

Willem Goudriaan omvald till generalsekreterare  
Foto 3:  EPSU:s delegation på EFS kongress, 21-24 maj, Wien. 
Foto 4:  EPSU:s styrelse antog ett uttalande om solidaritet med skolbarns och elevers 

klimatstrejk den 15 mars  
Tabell 1:  Utmaningar med digitalisering, utdrag ur en presentation på EPSU:s 

utbildningsprojekt om kollektivförhandlingar i en digital tidsålder - regionalt 
seminarium 1, 24-25 oktober 2019, Bukarest 

Foto 5:  Sjukvårdsprotest, 7 november 2019, Lettland 
Foto 6:  Demonstration mot angrepp på fackliga rättigheter för ett anständigt liv, 14 

november 2019, Ukraina 
Foto 7:  Internationella dagen för att avskaffa våld mot kvinnor, 25 november 2019 
Foto 8:  EPSU, IndustriAll Europe och fackföreningarna i företaget med Bertrand Camus, 

VD på SUEZ tecknar ett förnyat avtal om jämställdhet på arbetet 
Foto 9:  Deltagare i EPSU:s tvådagars kurs om att rekrytera och organisera uttrycker 

solidaritet med ungerska fackförbund, 17-18 januari 2019, Budapest 
Foto 10:  EFS styrelse, fotoaktion 18 december 2019 
Foto 11: Kampanj för att skydda visselblåsare  
Foto 12:  Foto av Sadak Souici för EPSU:s fotoutställning “Att arbeta bakom galler”, 5-6 

december 2019 
Foto 13: Sjukvårdsstrejk, 20 november 2019, Nederländerna 
Foto 14: Aktionsdag för hälsovård, 2 april 2019, Bryssel 
Foto 15: Brandmän demonstrerar, 12 december 2019, Rom 
Foto 16: EPSU:s styrelse den 15 maj 2019, Bryssel 
Tabell 2:  Utdrag ur EPSU:s rapport “Going public: decarbonised, affordable and 

democratic energy”, september 2019 
Foto 17:  Möte med koalitionen Right to Energy, 18-20 juni 2019, Bryssel 
Foto 18:  Solidaritet med Freseniusanställda, ver.dis kongress 23-26 september 2019, 

Leipzig 
Foto 19:  Ungdomsnätverkets möte, 1-2 juni 2019, Dublin 
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Foto 20:  Nordösteuropeiska valkretsmötet, 28-29 augusti, Tallinn 
Foto 21: EPSU:s valkretsmöte för Centraleuropa och västra Balkan, 4-5 september, 

Belgrad  
Foto 22:  Sydosteuropeiska valkretsmötet, 11-12 oktober, Chisinau 
Foto 23:  Valkretsmöte för Ryssland och Centralasien, 16-17 oktober, Moskva  
Foto 24: Dave Prentis och Françoise Geng, EPSU:s viceordföranden, skriver på banderollen 

“Kvinnors rättigheter är arbetstagarrättigheter” i Dublin, 4 juni 2019 
Foto 25: ILO-PSI hälsomöte 7-8 oktober 2019, Nur Sultan, Kazakstan 
Foto 26: Facklig delegation på socialt trepartsmöte för att diskutera investeringar, 

rörlighet och social dialog med arbetsgivare, 20 mars 2019, Bryssel 
Foto 27:  EPSU f.d. ordförande Isolde Kunkel-Weber, på EPSU:s kongress 4-7 juni, Dublin 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EPSU är den Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. EPSU är 
den största federationen i EFS, och omfattar 8 miljoner offentliganställda i över 
260 fackförbund i Europa. EPSU organiserar arbetstagare inom energi-, vatten- 
och avfallsbranschen, inom vård och sociala tjänster, inom kommunal, regional 
och statsförvaltning, i alla Europas länder, inklusive EU:s östra 
grannskapsområde. Vi organiserar arbetstagare i våra branscher inom den 
offentliga, den ideella, den blandade och den privata sektorn, inklusive 
multinationella företag. EPSU är Public Services International:s (PSI) erkända 
regionala organisation.   
 
Mer information finns på: www.epsu.org. 
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