
 

 EPSU:s 4e fackliga journalistseminarium    
 

24-25 november 2008 (version 25 september 2008) 
 

Plats: Internationella fackföreningshuset (ITUH) - SAL B 
 

PROGRAMFÖRSLAG 
 
Dag I: Måndagen den 24 november  
 
Plats:  Internationella fackföreningshuset (ITUH) – Sal B Boulevard du Roi Albert 
 II, 5 – 1210 Bryssel 
 
09.00 Registrering 
  
Sektion A – Briefing om EPSU:s kongress 2009 
 
09.30 Inledning av generalsekretare för Europeiska federationen för 

offentliganställdas förbund (EPSU), Carola Fischbach-Pyttel 
 
Beskrivning av seminariet - 
Brian Synnott, EPSU:s kommunikations- och kampanjansvarig 

 
En utförlig briefing ges om syftet för EPSU:s kongress 2009, med tonvikt på en beskrivning av och 
tidplan för publicitet före kongressen. 
 
11.00 Kaffepaus 
 
Sektion B – EPSU:s webbplats och medverkan av fackl iga journalister 

 
Beskrivning av EPSU:s agenda (med hjälp av EPSU:s politiskt ansvariga i 
mån av tillgänglighet) 

 Brian Synnott,  
 Xavier Dutoit Extern webbplatskonsult 
 
Omformade www.epsu.org förklaras, med ett förslag att inkludera innehåll från fackliga EPSU 
journalister. 

 
Frågor och debatt 

 
13.00 Lunch 
 
Sektion C – Uppdatering om EPSU:s kampanjer 
 
14.30 – 15.15 EU:s sjukvårdsdirektiv 
 
15.15 – 16.00  Arbetstidsdirektivet  
 
16.00 – 16.30  Kaffepaus 
 
16.30 – 17.00  EPSU och Lissabonfördraget (framtiden för offentliga tjänster) 
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17.00 Slut på första dagen  
 
19.00 Middag för deltagare (plats ännu ej bekräftad) 
 
 
Dag II: Tisdagen den 25 november  
 
Plats: Auditoriet ITUH – EPSU:s styrelse 
 
9.30 EPSU:s generalsekreterare Carola Fischbach-Pyttel välkomnar  
 
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 att närvara.  
 
10.00  Presskonferens med europeiska politiker om löftet om offentliga tjänster. 
 
Sektion D – EPSU lanserar en bok om konsekvenserna av offentliga 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. 
 
11.00 Presentation och frågor med David Hall (Direktör PSIRU) 
 
13.00 Lunch och seminariet avslutas 
 
 


