
 

 

EPSU:s cirkulär LC nr 39 (2007) 
Till fängelsenätverket: 
Till ledamöternq i EPSU:s fasta kommittéer 
för nationell och europeisk förvaltning 
(NEA) samt för hälsa och sociala  
tjänster (HSS) 
 
Kopia: deltagarna i workshopen i Luxem-
burg (2005) och i Prag (2006) 

 
 
 
Ref: NS/TG/gdw 
Kontaktpersoner: Nadja Salson (NEA) och Tamara Goosens (HSS)  
 
Bryssel 6 juli 2007 
 
 

UPPFÖLJNING OM KRIMINALVÅRD - ARBETSGRUPPSMÖTE  
14 september 2007 

EPSU:s kontor, rue Royale 45, Bryssel 
 
 
Bästa kollegor,  
 
Vi har nöjet att informera er om att EPSU:s styrelsemöte den 4 juni antog handlings-
planen för kriminalvård som utarbetades vid workshopen i Prag 10-12 december 2006. 
 
Före detta möte diskuterade och godkände EPSU:s fasta kommittéer för statsförvalt-
ning (16 april 2007) och för hälsa och sociala tjänster (27 mars 2007) planen med 
några mindre ändringar, som beaktas i den bifogade slutliga versionen. 
 
Nu skulle vi vilja diskutera genomförandet av handlingsplanen vid ett arbetsgruppsmöte 
som organiseras fredagen den 14 september 2007. 
 
Mötet äger rum i EPSU:s lokaler, rue Royale 45, Bryssel. 
 
Det inleds kl. 10.00 och håller på till 17.00 
 
Arbetsspråken är engelska och två andra språk beroende på vem som deltar. 
Observera att av budgetskäl kan vi inte tillhandahålla samtliga EPSU-språk. 
 
Vi ber er att nominera 2 delegater per EPSU-valkrets, en från kriminalvårdartjänster 
och en från social/omsorgstjänster inom kriminalvården. I syfte att säkerställa 
kontinuitet och uppföljning, kan ni till exempel välja personer som deltog i kriminal-
vårdsseminarierna i Prag och Luxemburg. En deltagarlista bifogas. 
 
Vi kommer att skicka ut ett utkast till dagordning senare, men observera att följande 
punkter finns med på dagordningen: 
 
 
 

EUROPEAN  
FEDERATION  
OF PUBLIC  
SERVICE  
UNIONS 
• 
FEDERACIÓN  
SINDICAL  
EUROPEA DE  
SERVICIOS  
PÚBLICOS 
• 
FÉDÉRATION  
SYNDICALE  
EUROPÉENNE  
DES SERVICES  
PUBLICS 
• 
EUROPEISKA  
FEDERATIONEN  
FÖR OFFENTLIG- 
ANSTÄLLDAS  
FÖRBUND 
• 
EUROPÄISCHER  
GEWERKSCHAFTS- 
VERBAND FÜR DEN  
ÖFFENTLICHEN  
DIENST 
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 Organisation av en europeisk aktionsdag om överbeläggning i fängelser – observera 
att italienska kollegor anordnar en aktionsdag den 27 september för att protestera 
mot överbeläggning i fängelser och sämre arbets- och levnadsvillkor i Italien 

 
 Förberedelser av en konferens under andra halvåret 2008 

 
Vi bifogar även en enkät om facklig organisationsgrad inom kriminalvården, som ni kan 
fylla i och skickar tillbaka till nsalson@epsu.org före den 10 september 2007. Enkäten 
delades ut under workshopen, men hittills vi har bara fått in två svar.  
 
Fyll i och skicka tillbaka bifogade anmälningsformulär senast den 25 augusti 2007. 
 
Vi ber er även att informera oss om eventuella fackliga aktiviteter inom ert lands 
kriminalvård. Tack på förhand! Vi kan ta med korta artiklar på webbsidan för EPSU:s 
fängelsenätverk, se www.epsu.org/r/226 
 
I undantagsfall finns ekonomiskt stöd tillgängligt för ett begränsat antal deltagare (1 per 
land), enligt bifogade ”EPSU:s regler för ekonomiskt stöd vid EPSU:s konferenser”. 
Ersättning utgår på grundval av ifyllda utgiftsformulär (samt originalverifikationer) som 
delas ut vid mötet. 
 
Vi tackar återigen de som deltog under seminarierna i Prag och Luxemburg och ser 
fram emot att träffa er igen i Bryssel! 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Tamara och Nadja 
 
 
Förteckning över bilagor finns på www.epsu.org/a/3074 (endast för medlemmar - 
vid behov, klicka på uppdateringsknappen! användarnamn: epsu, lösenord:uspe) 
 
• Handlingsplan för kriminalvård (finns på på EN/FR/TY/SP/SV) 
• Hotellförteckning 
• Karta 
• Ekonomiskt stöd 
• Anmälningsformulär 
• Enkät om facklig organisationsgrad i kriminalvården (översätts till FR/TY/SP/SV). 
• Deltagarlista för workshoparna i Prag och Luxemburg 
 


