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Trygga framsteg för jämställdhet 
 
 
Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) skall, under de 
kommande fyra åren, verka för att trygga de framsteg som nåtts för jämställdhet, som är en 
viktig prioritet.     
 
Anledningen till att arbetet med löne- och andra former av jämställdhet mellan män och 
kvinnor i arbetsstyrkan lider mot sitt slut förklaras i Resolution: R.4. Jämställdhet.  Den 
kommer att läggas fram vid EPSU:s kongress i Stockholm (14-17 juni). 
 
Det finns fler kvinnor än män i den offentliga sektorn, och de är vanligtvis den främsta 
beröringspunkten mellan offentliga tjänster och familjer.  Nedskärningar av offentliga tjänster 
och privatisering hotar de svårvunna framstegen som gjorts för jämställdhet.  Ett urholkande 
av fackliga rättigheter och en underminering av partsförhållandet utgör ytterligare inslag i 
överhängande hotelser mot kvinnors arbetsvillkor. 
 
I EPSU:s dokument påpekas att Europeiska kommissionens lagstiftningsinitiativ för 
jämställdhet nalkar sig slutet. Dokumentet förklarar därför att den viktigaste inriktningen 
under de kommande åren blir att genomdriva den aktuella lagstiftningen, att all verksamhet 
präglas av ett jämställdhetsperspektiv, en öppen samordningsmetodik, 
sysselsättningsstrategin och den sociala dialogen.   
 
Enligt dokumentet innebär det att upprätthålla den drivande kraften, som kom igång tack 
vare det politiska uttalandet som antogs av förra kongressen 2000. EPSU:s 
generalsekreterare Carola Fishbach-Pyttel framhåller att:  “Betydande framsteg har gjorts 
när det gäller jämställdhet, men en stor del av lagstiftningen och andra framgångar har ännu 
inte verkställts. Det är därför ironiskt att tendensen mot privatisering och politiken som 
bedrivs både av medlemsstater och på europeiskt plan nu hotar att rasera det som teoretiskt 
uppnåtts och ännu inte i praktiken införts. Vi har för avsikt att se till att framstegen 
genomförs i praktiken.” 
 
Den “inre fackliga” inriktningen har lett till bildandet av ett speciellt EPSU organ för 
jämställdhet: Jämställdhetskommittén. Enligt kongressdokumentet kommer dess 
verksamhet att ändras i riktning mot “mer konkreta, kampanjbaserade politiska ärenden”. 
 
Enligt dokumentet kan dessa sammanfattas som: “Att åter bekräfta de positiva kopplingarna 
mellan välfinansierade offentliga kvalitetstjänster och jämställdhet, i samverkan med 
metoder grundade på kollektiva fackliga rättigheter.”  Prioritetsområden omfattar arbete 
kring kollektivförhandlingar, pensioner och sociala dialogen, som komplement till andra 
resolutioner.    
 
EPSU:s dokument framhäver att det trots den övervägande positiva lagstiftningen om 
jämställdhet finns inneboende motsägelser i hjärtat av EU:s och kommissionens arbete. 
“Den ökande spänningen mellan å ena sidan EU:s tro på marknadens överlägsenhet och 
fördelarna med avreglering och konkurrens, samt, å andra sidan, strävan efter jämställdhet, 
som ofta kräver att man sätter sig mot marknadskrafterna, är inte hållbar.” 
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Kollektivförhandlingar och social dialog är det centrala inslaget i fackliga prioriteter, som 
rekommenderas av kongressdokumentet.  Detta framstår klart genom EPSU:s samverkan 
med broderorganisationen Internationalen för stats- och kommunalanställda (ISKA), då de 
två organisationerna gemensamt håller på att sammanställa en checklista om jämställdhet i 
kollektivförhandlingar. Samordning och samverkan med Europeiska fackliga 
samorganisationen (EFS) föreslås också enligt kongressdokumentet. Detta visas genom 
EPSU:s stöd för att verkställa EFS’ handlingsplan 2003-2007, som antogs av EFS kongress 
i maj 2003.    
 
Slutligen skall en handlingsplan för jämställdhet 2004-2008 utarbetas, som kommer att 
omfatta olika politiska frågor och inriktas på särskilda målgrupper. 
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