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Sektion A – Briefing om EPSU:s  kongress 2009 
 
En utförlig briefing ges om målsättningarna för EPSU:s kongress 2009, i synnerhet en 
beskrivning och tidplan för publicitet före kongressen, kongressens struktur, innehållet i 
motionerna som skickas in till kongressen, samt gästtalare. 
Under förutsättning att EPSU:s fackliga journalister medger det kommer vi att försöka 
samordna en uppbyggnad till kongressen i nationella fackliga publikationer. Det är en 
uppenbar fördel att koppla EPSU:s frågor till upptakten för Europaparlamentsvalet i juni 2009 
(som äger rum helgen före kongresstarten). 
EPSU ska koppla kongressmotioner till publikationen “The Tide is Turning (ung. Vinden 
vänder)”. Syftet är att skapa medvetenhet att det i hela Europa finns en tendens i riktning mot 
offentliga tjänster och bort från lösligt reglerad inveckling av privata sektorn.  
 
 
Sektion B – EPSU webbplats och medverkan av facklig a journalister  
Omformade www.epsu.org förklaras.  
 
De 8 logotyperna på hemsidan förklaras. Målet är att föra ut dessa logotyper över alla delar 
av vår kommunikationsverksamhet. EPSU:s broschyr “Who are We?” (vem är vi) som 
nyligen kommit ut beskrivs. 
 
Den omformade webbplatsen ger en stark profil till de nationella representanter  som har 
uppdrag i diverse EPSU-organ. Ett exempel ges på EPSU:s sida om Storbritannien. Målet är 
att höja profilen för de som aktivt deltar i EPSU:s verksamheter. Det ger också ökad insyn. 
Vanliga offentliganställda fackliga medlemmar kommer att kunna se vem som utför deras 
uppdrag i den europeiska verksamheten. 
Under förutsättning att EPSUs fackliga journalister medger det, ska möjligheten att ha en 
liknande sida för journalisterna själva diskuteras, inklusive idén om enskilda bloggar. Detta 
skulle tillåta kommentarer och nyheter att föras in direkt på webbplatsen. En sak som kanske 
är lika viktig är att detta skulle öka innehållet på www.epsu.org på andra språk än engelska. 
 
 
Sektion C – Uppdatering om EPSU:s kampanjer 
 
Briefing och intervjuer med europeiska politiker om följande viktiga ämnen: 
Direktivet om gränsöverskridande sjukvård inom EU 
Arbetstidsdirektivet 
EPSU och Lissabonfördraget (framtiden för offentliga tjänster) 
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Sektion D – EPSU:s löfte om offentliga tjänster inf ör valet till Europaparlamentet  
 
EPSU hoppas kunna spela en konstruktiv roll under valet till Europaparlamentet genom att 
lyfta fram frågor rörande offentliga sektorn och mobilisera vårt medlemskap inför valet. 
Vi hoppas kunna visa att europeiska val verkligen har konsekvenser för kärnfrågor, som 
sjukvård, kommunala ärenden, energi, vatten och inom offentlig förvaltning. 
 
EPSU har för avsikt att bidra till Europavalet med följande steg: 
 
1. I somras (2008) skickade EPSU in politiska krav för nästa mandatperiod i 
Europaparlamentet 2009-2014. Förslaget skickades till PPE, De Gröna-EFA gruppen, och 
GUE-NGL gruppen. EPSU deltog också i Europeiska socialdemokraters partiers (PSE) 
konsultationsprocess med att utarbeta ett valmanifest för Europavalet i juni 2009. Vi har fått 
ett positivt svar från PSE och har haft uppföljningsmöten för att förtydliga gemensamma 
politiska synpunkter. EPSU hoppas kunna spela en konstruktiv roll i Europavalet genom att 
lyfta fram frågor rörande offentliga sektorn och mobilisera vårt medlemskap inför valet. 
 
Vi hoppas kunna visa att europeiska val verkligen har konsekvenser för kärnfrågor, som 
sjukvård, kommunala ärenden, energi, vatten och inom offentlig förvaltning. 
 
2. EPSU journalister inbjuds att delta i EPSU:s styrelsemöte förmiddagen den 25 november 
(styrelsemötet äger rum i samma byggnad som seminariet). EPSU-ledare kommer att hålla 
en presskonferens för att beskriva EPSU:s europeiska valstrategi. Ledare för de större 
europeiska partierna inbjuds också att delta. De europeiska politiker som är närvarande 
inbjuds skriva under ett “löfte om offentliga tjänster ” för Europaparlamentet 2009-2014. 
Journalister inbjuds att ställa frågor till EPSU-ledare och europeiska politiker. 
 
3. Under förutsättning att EPSUs fackliga journalister medger det hoppas vi att “löftet om 
offentliga tjänster” kan bli en regelbunden verksamhet i alla EU medlemsstater. Förslaget är 
att till EPSU anslutna fackliga organisationer arrangerar fototillfällen och pressbriefings, där 
kandidater till Europaparlamentet “skriver under” löftet. EPSU:s sekretariat kommer att 
notera alla dessa händelser och ge ytterligare publicitet till kandidatens löfte. 
 
4. EPSU ger i maj 2008 ut en bok som heter “the tide is turning – the human face of public 
services in Europe (ung. vinden vänder – offentliga tjänsters mänskliga ansikte i Europa). 
Den innehåller minst ett exempel från varje medlemsstat i EU av en “allmän tjänst” som 
kommer tillbaka till offentlig styrning eller kontroll. Publikationen inriktas på “hjältarna i 
offentlig tjänst”, som tog initiativet till att återföra tjänsten i offentliga händer, och inkluderar 
vittnesmål från användare. 
 
 
Sektion E – EPSU boklansering om effekterna av offe ntliga privata partnerskap (OPP) 
EPSU är värd vid lanseringen av en stor studie om OPP, som lyfter fram betydande exempel 
på de negativa effekterna av OPP-modellen. 
Lanseringen äger också rum den 25 november under förmiddagssessionens styrelsemöte 
med EPSU. Fackliga journalister inom EPSU får tillfälle att intervjua David Hall (Direktör för 
Public Services International Research Unit (PSIRU). 


