ATT STÄRKA OFFENTLIGA
TJÄNSTER – EN DUBBEL SEGER
FÖR JÄMSTÄLLDHET
EPSU:s orientering inför 63:e sessionen
med FN:s kommission för kvinnors ställning

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) för
samman och företräder över 8 miljoner offentliganställdas intressen,
från 49 länder i Europa. EPSU har, genom att tillhöra Europeiska fackliga samorganisationen och som Public Services Internationals europeiska region, engagerat sig att på europeiskt och på globalt plan
kämpa för bättre löner och arbetsvillkor för offentliganställda. Jämställdhet har stått i centrum för EPSU:s verksamhet och dess kvinno- och jämställdhetskommitté sammanträder regelbundet. EPSU är
därför väl lämpad att bidra till 63:e sessionen med FN-kommissionen
för kvinnors ställning (CSW); huvudtemat för nästa års session är bl.a.
tillträde till offentliga tjänster.

3

4

DE VIKTIGASTE BUDSKAPEN
Kvaliteten på sysselsättning i offentliga tjänster och kvalitet, tillgänglighet och överkomligt pris på de offentliga tjänster som erbjuds är nära sammankopplade – brister i
det första får det skadliga konsekvenser för det andra. Det är absolut nödvändigt ur ett
jämställdhetsperspektiv att på rätt sätt investera i offentliga tjänster, och det ger också
ett dubbelt utbyte.
1) Kvinnor utgör flertalet anställda i många av den offentliga sektorns branscher
och det är därför väsentligt att på rätt sätt värdera det arbetet och arbetstagarna
i dessa verksamheter (med hjälp av lämpliga löner, arbetsvillkor och representation), för att säkerställa anständigt arbete och förbättra offentliganställda kvinnors (och mäns) välbefinnande.
2) När det inträffar har det också en positiv inverkan på tjänsternas kvalitet (oavsett om det rör sig om omsorg, hälsovård, osv.) och därmed också på livet för
användarna av offentliga tjänster – där kvinnor dessutom också är i främsta
ledet.
3) Om det här ska åstadkommas är det ofrånkomligt att förstärkningen av offentliga tjänster sker i linje med de värderingar som företräds av offentliga tjänster:
solidaritet, lika tillträde, demokratisk kontroll. Det är endast offentliga investeringar som finansieras av progressiva skatter, och inte marknadsbaserade
alternativ (t.ex. offentlig privat samverkan) som kan hjälpa till att åstadkomma en
omfördelning som gynnar kvinnor, skapar kollektiv nytta och erbjuder anständiga löner och arbetsvillkor för kvinnor som arbetar i sektorn.
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Offentliga tjänster som möjliggörare av jämställdhet
Nyckeln till jämställdhet är att erbjuda lättillgängliga tjänster av hög kvalitet till rimlig
kostnad. Omsorg och sociala tjänster hjälper att omfördela oavlönat arbete och främjar
högre, tryggare medverkan för kvinnor i arbetsmarknaden, vilket understryks av ILO:s
nyligen utgivna rapport om omsorg och arbete inom omsorg, Care Work and Care jobs1.
Men de offentliga tjänsternas roll går längre än så. Ett offentligt utbud av hälsovård, rent
dricksvatten eller offentlig förvaltning osv av hög kvalitet - inte marknadsbaserade alternativ - hjälper att bidra till de mångfacetterade sidorna av kvinnors välfärd, och motverka kvinnlig fattigdom genom att nå de mest marginaliserade. I detta sammanhang
är allmänt tillträde till och allmänt utbud av offentliga tjänster väsentligt. I Eurofounds
senaste livskvalitetsundersökning berättade en betydande andel människor om hinder
att få tillträde till primärvård, särskilt personer från låginkomsthushåll som hade problem med avstånd, väntetider och överkomlig kostnad2.
Flera jämställdhetsindexer eller könskänsliga välfärdsindexer har också redovisat de offentliga tjänsternas oskattbara roll när det gäller att åstadkomma jämställdhet. EIGE’s
Gender Equality Index [Europeiska jämställdhetsinstitutets jämställdhetsindex] studerar t.ex. könskillnader med “otillfredsställda sjukvårdsbehov” som en indikator (betoning på behovet av tillgänglig hälsovård av hög kvalitet till rimligt pris), samtidigt som
OECD’s Better Life Index [OECD:s bättre livsindex] har som indikatorer till exempel vattenkvalitet, föroreningar, och säkerhet (och pekar på vikten av tjänster i detta sammanhang); det delas sedan upp efter kön.
“Säkerställa lämpliga investeringar för att stärka strävanden att genom bl.a. fördelning av resurser erbjuda tillgängliga offentliga tjänster av god kvalitet, till rimlig kostnad, bl.a. utbildning, hälsovård och andra sociala tjänster som innefattar jämställdhet som en grundläggande princip”. (Slutsatser från CSW:s 53:e session, 2009)
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Offentliga tjänster som anständiga arbetsplatser för kvinnor
Kvinnor utgör flertalet offentliganställda. Arbete i kvinnodominerade branscher och yrken värderas ofta inte rätt, vilket återspeglas i lägre löner3 (därmed också en könslöneoch pensionsklyfta), sämre och mer otrygga arbetsvillkor (och därmed olika tillgång till
socialförsäkringar samt tillträde till utbildning och karriärutveckling), fragmenterad
representation och att de inte hörs. Det var också kvinnor som, på grund av att de är
överrepresenterade bland offentliganställda, först och hårdast drabbades av åtstramningsåtgärder som vidtogs i flera länder i Europa, antingen genom lägre löner eller
lönestopp, eller nedskärningar med konsekvenser (också för könssysselsättnings och
löneklyftan) som känns av t.o.m. åratal efter den finansiella krisen4.
Om kvaliteten på sysselsättning i offentliga tjänster förbättras så säkerställs att kvinnors
arbete inom sektorn värderas på rätt sätt och bidrar till arbetstagares ekonomiska självständighet. Det måste leda till och visas genom att garantera lika lön för arbete av lika
värde, ta itu med otryggt arbete bland (kvinnliga) offentliganställda, på riktigt
värdera kvinnors färdigheter och arbete, och garantera rätt till representation
och kollektivförhandlingar.
“(…) kvinnor utgör flertalet anställda inom vård och sociala branscher, att de genom att arbeta i dessa branscher bidrar väsentligt till en hållbar utveckling, och att
investeringar i dessa branscher skulle kunna förbättra kvinnors ekonomiska styrka,
och förvandla oavlönade, informella omsorgsroller till anständigt arbete tack vare
förbättrade arbetsvillkor och löner, och tillfällen för deras ekonomiska frigörelse
genom att vidareutveckla färdigheter och karriärutveckling”. (Slutsatser från CSW:s
61:a session, 2017)

7

Offentliga tjänster=offentliga investeringar
En förstärkning av offentliga tjänster leder bara till mer jämställdhet för både användare
och arbetstagare under förutsättning att det finns en politisk vilja att göra det med hjälp
av det sätt på vilket offentliga tjänster bekostas, finansieras, utformas och övervakas.
· De offentliga tjänsterna har en utjämnande verkan som bör förstärkas (inte motverkas) av systemet som utnyttjas för att finansiera tjänsterna: en rättvis, progressiv beskattning, som omfattar skatter på vinster och miljöförstörelse, och ska omfatta bekämpning av korruption och skatteflykt för att öka skattesvängrummet
och bekosta lättillgängliga offentliga tjänster av hög kvalitet till rimligt pris.
· Det finns en hel del forskning som visar att tjänster som utförs av offentliga aktörer leder till bättre samhällsresultat än privata företag. Att lägga ut offentliga
tjänster på entreprenad eller privatisera dem är heller inte nödvändigtvis mer effektivt5. EU:s revisionsrätts särskilda rapport 2018 om offentlig privat samverkan
(OPS) visade brister vad gäller effektivitet, ökade kostnader och rekommenderade att OPS inte skulle nyttjas tills en rad bekymmer grundligt åtgärdats6.
FN:s särskilde föredragande om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter uppmärksammade nyligen i sin rapport den skadliga inverkan som privatisering av
basvaror och tjänster har på mänskliga rättigheter, och kritiserade aktörer som
främjat det generellt, utan hänsyn till fattiga och marginaliserade människor7.
· Utvärdering av investeringar i tjänster bör ta hänsyn till ett stort urval indikatorer och inte enbart fokusera på kortsiktig kostnadseffektivitet, som driver ned
de offentliga tjänsternas kvalitet och tillgänglighet, samt löner och arbetsvillkor.
Människor och värderingar som företräds av offentliga tjänster, inklusive jämställdhet, kan inte kostnadsberäknas och är inte handelsvaror.
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REKOMMENDATIONER
Vi rekommenderar att slutsatserna som FN:s 63:e CSW enas om erkänner:
· Den väsentliga roll som ökade offentliga investeringar i offentliga tjänster har vad
gäller ökad jämställdhet, och kopplingen mellan kvaliteten på sysselsättning i offentliga tjänster och kvaliteten på de tjänster som erbjuds,
· Den skadliga inverkan som de senaste åtstramningsåtgärderna haft på jämställdhet genom att försämra kvaliteten på offentliga tjänster och på sysselsättning i
offentliga tjänster,
· Att det är nödvändigt att ta itu med låga löner och arbetsvillkor i de branscher av
offentliga tjänster som domineras av kvinnor, och dess betydelse för att (sluta)
könslöne- och pensionsklyftan, samt
· Den som kans spelas av kollektivförhandlingar och social dialog i detta sammanhang.

Kvinnors rättigheter är
arbetstagarrättigheter!
Praguttalandet, 2018
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EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. Den är EFS största federation och består av 8 miljoner offentliganställda från över 260 fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare
inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och sociala tjänster
samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga europeiska länder
inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s (Internationalen för
kommunal- och statsanställdas) erkända regionala organisation. Mer
information om EPSU och vårt arbete finns på www.epsu.org

