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EPSU cirkulär LC nr. 55 (2008) 
Till EPSU:s nätverk för fackliga journalister 
Till ledamöterna i EPSU:s styrelse  

 
REF.: CFP/BS/gd 
Kontaktperson: Brian Synnott 
 
2008-09-28 
 

 
EPSU:s 4e FACKLIGA JOURNALISTSEMINARIUM   

INBJUDAN  
 

"Främsta fråga – Europavalet 2009 – EPSU:s löfte om  offentliga tjänster" 
Dessutom – stor forskningsstudie om “konsekvenserna  av offentliga privata 

partnerskap” 
omarbetning av- www.epsu.org  samt interaktiva element 

 
24-25 november 2008,09.00 – 17.00 

Internationella fackföreningshuset (ITUH)  Sal B, Bryssel 
 

Bästa EPSU nationella kommunikationsansvarig, facklig journalist 

EPSU har nöjet att bjuda in dig till EPSU:s 4e journalistnätverksmöte. Mötet äger rum i 
Bryssel den 24-25 november 2008.  
 
Vi ber dig vänligen fylla i och skicka tillbaka bifogade anmälningsblankett.  
 
Seminariet har fem syften: 
 
Sektion A – Briefing inför EPSU:s kongress 2009  
En utförlig briefing ges om målsättningen för EPSU:s kongress 2009, med tonvikt på en 
beskrivning av och tidplan för publicitet före kongressen.  
 
Sektion B – EPSU:s webbplats och medverkan av fackl iga journalister  
Omformade www.epsu.org förklaras, med ett förslag att inkludera innehåll från EPSU:s 
fackliga journalister 
 
Sektion C – Uppdatering av EPSU:s kampanjer 
 
Sektion D – EPSU lanserar en bok om konsekvenserna av offentligt privata 
partnerskap 
EPSU är värd för lansering av en viktig studie om OPP, som lyfter fram betydande 
exempel på de negativa konsekvenserna av OPP modellen.  
 
Sektion E – EPSU:s löfte om offentliga tjänster inf ör valet till europaparlamentet 
2009 
EPSU:s styrelse håller en presskonferens för att beskriva EPSU:s valstrategi. Ledare 
för de större europeiska partierna inbjuds också att närvara. 
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Vi bifogar en mer detaljerad beskrivning om mötet. 
 
Mötet äger rum på Internationella fackföreningshuset (ITUH), Sal B, boulevard du Roi 
Albert II, 5 - 1210 Bryssel. Kontakt telefonnummer: +32 474 98 96 75.  
 
Tolkning har arrangerats enligt följande:  
Aktivt: engelska / franska / italienska 
Passivt: spanska/ tyska / portugisiska 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
EPSU:s generalsekreterare 
 
 
 
Lista med bilagor  som finns på http://ww.epsu.org/a/4117 
 
• Anmälningsblankett 
• Lista med hotell i Bryssel  
• Programförslag (översätts nu till DE/ES/FR/SV) 
• Beskrivning av seminariet (översätts nu till DE/ES/FR/SV) 


