
 
 

 
 

EPSU håller fjärde seminariet för fackföreningsjour nalister 
 
(24 november 2008, Bryssel) Fem av de sju EPSU-regionerna var representerade på det fjärde 
journalistseminariet som ägde rum i Bryssel den 24 november. 
 
Seminariet inleddes av EPSU:s generalsekreterare, Carola Fischbach-Pyttel, som presenterade 
en översikt över förberedelserna och programmet för EPSU:s kongress, som kommer att hållas i 
juni 2009. 
 
Deltagarna diskuterade sedan följande tre frågor: EPSU:s löften om offentliga tjänster, EPSU:s 
forskning inom offentlig-privata partnerskap och sammanslagningen av EPSU och ISKA Europa. 
 
Många var entusiastiska inför löftena om offentliga tjänster. Bernard Harbor från IMPACT, Irland, 
samtyckte till att kontakta European Anti-Poverty Network för att samordna frågan. Man enades 
även om att andra sociala icke-statliga organisationer skulle bjudas in till initiativet. 
 
Sedan granskades tekniska kommunikationer, och man gick igenom EPSU:s nya webbplats, 
lanseringen av EPSU:s broschyr och de nya logotyperna och ikonerna.  
 
Ett område där man enades var införandet av RSS-feeds till och från EPSU:s webbplats. Man 
nämnde att det här verktyget redan finns på EPSU:s webbplats på sidorna för de enskilda 
länderna. Här anslås nya artiklar från medlemsförbunden automatiskt. Man enades om att en 
introduktion till RSS-feeds skulle skickas till journalistnätverket. Specifika RSS-feeds, som 
utformats för en viss sektor/ett visst ämne, diskuterades. Exemplet Ver.di togs upp. Som ett 
allmänt exempel på hur RSS-feeds används hänvisades till www.netvibes.com och i synnerhet 
sidan för EFS, http://www.netvibes.com/etuc#ETUC-CES_Netvibes_page. På den här sidan, 
som skapats av EFS, kan nyhetskällor med en mycket specifik inriktning göras tillgängliga på en 
enda plats. I EFS fall innebär detta direkta uppdateringar från EU:s institutioner och stora 
tidningar som rapporterar om händelser i Europa. 
 
Journalistnätverket enades även om att synkronisera kommunikationen genom en central 
distributionslista. På så vis kan europeiska artiklar spridas direkt, och dessutom kan nationella 
artiklar delas mellan de olika medlemsförbunden. 
 
En debatt ägde rum mellan nätverkets medlemmar om användningen av bloggar på EPSU:s 
webbplats. Man enades om att lansera ett pilotprojekt under våren 2009, med hjälp av en liten 
grupp EPSU-representanter. 
 
Medlemsförbunden gav exempel på deras kommunikationsarbete. Hermann Schmid från Ver.di, 
Tyskland, beskrev två initiativ, www.streik.tv och 
http://www.verdi.de/digitale/teilprojekte/mitgliedernetz, som är en dedikerad sida för Ver.dis 
medlemmar och aktivister.  
Peter Bloch från SKTF, Sverige, förklarade vilka åtgärder som vidtagits för att uppmuntra till 
konkreta förslag om fackföreningsarbete från ungdomar. 
Tuija Kinnunen-Moilanen från den finska fackföreningen Tehy beskrev dess projekt där man 
berättar om sjukvårdsarbetare från andra EU-länder för att framhäva likheterna i aktuella frågor. 
 
Journalistnätverket kommer att träffas igen under hösten 2009. 
 


