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En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa

EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen för samman 
över 50 fackförbund, som företräder hundratusentals medlemmar i över 45 länder.  
Våra medlemsförbund samarbetar med att utforma politik som påverkar arbetstagare och de tjänster de 
står för. 
Vårt ändamål är att skydda och förbättra sociala tjänster i Europa, såväl som sysselsättningsvillkoren för an-
ställda i branschen. 
Sociala tjänster är ju offentliga tjänster, oavsett vem som utför dem. EPSU organiserar arbetstagare i den of-
fentliga, ideella och privata sektorn.  

Om ditt förbund inte tillhör EPSU ska ni gå med, så att anställda inom sociala tjänster i Europa får en 
starkare röst. 
Om ditt förbund redan tillhör EPSU ska du se till att organisationen aktivt engagerar sig i EPSU:s arbete 
så att vår starka röst hörs ännu klarare.
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Att besvara vanliga utmaningar 

Offentligt finansierade sociala tjänster hotas av olika former av liberalisering och konkurrensutsättning och av 
offentlig privat samverkan. 

EPSU:s och medlemsförbundens kampanjer och utredningar avslöjar verkligheten. Dessa förfaranden 
undergräver kvaliteten på tjänsterna, och dessutom kommer de ofta till korta när det gäller att leverera 
effektivitet eller kostnadsbesparingar.

I många länder utsätter minskade budgetar och investeringar sociala tjänster för påfrestningar, just när efter-
frågan ökar. 

EPSU argumenterar klart för fler resurser i branschen. Att stödja kvalitet, rimliga priser och tillgänglighet 
är en väsentlig investering i sociala tjänster, som är både av ekonomisk och av social nytta. 

Det finns miljontals anställda i sociala tjänster i Europa, som står för oumbärlig vård och omsorg av barn, äldre, 
funktionshindrade och andra med omedelbara behov, både i hemmet och på institutioner. Deras arbete och 
bidrag till samhället underskattas, och avlönas ofta dåligt.

EPSU och dess medlemsförbund argumenterar för att anställda i sociala tjänster ska få bättre löner och 
villkor, fler och bättre kollektivavtal, ordentlig yrkesutbildning och fortbildning. 

De flesta som arbetar i sociala tjänster är kvinnor, och i många länder gör också migrantarbetare ovärderliga 
insatser i branschen.

Jämställdhet genomsyrar allt EPSU gör och står i centrum för verksamheten med sociala tjänster. Fe-
derationens initiativ om migration har identifierat behovet av åtgärder att försvara migrantarbetares rät-
tigheter.  



8



9

Att påverka EU:s politik 

Det är väsentligt att ha en stark facklig röst i Europeiska unionen (EU).  Allt fler initiativ tas av EU som påverkar 
sociala tjänster, bl.a. diskussioner om kvalitetsramar och standardisering, såväl som hur EU-lagstiftning och 
bred EU-politik påverkar branschen. 
EPSU ser till att fackets budskap kommer ut till EU:s institutioner:

Handel Nationernas möjligheter att skydda och reglera sociala tjänster hotas av TTIP, CETA, TISA och även 
av övriga handelsavtal som förhandlas av EU. 

EPSU driver kampanjer som ska få sociala tjänster och andra offentliga tjänster att undantas från dessa 
förhandlingar.

Sociala investeringar EU:s sociala investeringspaket (SIP) 2013 identifierade ett brett urval åtgärder som ska 
vidtas beträffande sociala tjänster.

EPSU accepterar SIP:s centrala argument, att sociala utgifter är investeringar och inte en kostnad, och 
understryker vikten av konkreta åtgärder för att följa upp förslagen.

Investeringsplan EU har kommit överens om ett förslag om en europeisk fond för strategiska investeringar, 
som är en del av strategin att skapa en hållbar ekonomisk återhämtning. 

EPSU har framfört kraftiga argument att det inte bara är sociala investeringar som ska stå i centrum 
för detta initiativ, utan också att ett bredare utrymme bör ges åt offentliga investeringar för ekonomisk 
återhämtning.
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Arbetstid Europeiska bestämmelser och domstolsbeslut om arbetstid erbjuder ett skydd, som kan vara sär-
skilt betydelsefullt för anställda i sociala tjänster.

EPSU har konsekvent under det senaste 10 åren drivit kampanjer, lobbat och förhandlat till försvar för 
arbetstidsbestämmelser, särskilt domslut om jourtjänst på arbetsplatsen.

Kvalitetsram och standardisering EU-kommissionen har lagt fram initiativ, som kan inverka på sociala tjäns-
ter och på dem som arbetar inom branschen. 

EPSU har varit en betydande facklig röst i dessa samråd, och påpekat vikten av att skydda allas tillgång 
till tjänster och kvaliteten på dem, och de anställdas rättigheter och arbetsvillkor i branschen.

Social dialog I EU är EPSU redan den erkända fackliga representanten för social dialog i branschkommittéer 
för sjukhus samt kommunala och regionala myndigheter. Vi har också medverkat i initiativ att utforska möjlig-
heterna till social dialog inom sociala tjänster.
Vad gäller företag bevakar EPSU aktivt de multinationella företagens åtaganden i sociala tjänster och möjlig-
heterna att inrätta europeiska företagsråd. 



12

EU-dAtA – 2008-2014
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*Från 8,448 miljoner till 9,967 miljoner
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Samarbete 

Två gånger om året träffas medlemsförbund från hela Europa i EPSU:s arbetsgrupp om sociala tjänster. Grup-
pen för samman förbund som organiserar i kommunala och regionala förvaltningar, samt inom sjukvård och 
sociala tjänster. Det är i detta forum som EPSU främst samordnar sina aktiviteter i branschen, debatterar 
spörsmålen och ger medlemsförbund tillfällen att diskutera sina initiativ att försvara sociala tjänster och de 
anställda, genom förhandlingar, organisering, kampanjer och lobbyverksamhet. 
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temaprioriteter

Långsiktig äldreomsorg Demografiska förändringar orsakas i stort av den kraftiga ökningen av den äldre 
befolkningen i Europa. Långsiktiga omsorgstjänster utförs både av sjukvården och de sociala tjänsterna. 

EPSU bekämpar alla former av informell omsorg och driver en debatt om det växande kravet på väl-
finansierade tjänster med äldreboende, hemtjänst och omsorg för funktionshindrade. 

Barnomsorg EU fastställde redan 2002 målsättning om barnomsorg (de s.k. Barcelona-målen) och gör re-
kommendationer till medlemsstaterna som del av den politiska samordningen inom ramen för den europeiska 
terminen.

EPSU kräver kraftigare åtgärder och ökade offentliga investeringar i barnomsorg för att säkra att fler 
länder når sina mål och kommer i åtnjutande av de ekonomiska och sociala fördelarna av barnomsorg 
av god kvalitet.

Hushållsnära tjänster Expanderar över hela Europa och mycket av det handlar om vård och omsorg i hemmet.
EPSU är fullständigt engagerat i denna debatt, och försöker förbättra kvaliteten på dessa arbeten och 
tjänster. 
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Ömsesidigt lärande 

EPSU:s medlemsförbund delar regelbundet med sig bra exempel på organisering, rekrytering och kampanjer 
i sociala tjänster. En rad olika initiativ har t.ex. tagits av förbund i Belgien, Storbritannien, Tyskland och Italien, 
som aktivt ökat antalet medlemmar inom barnomsorg, förbättrat kvaliteten på arbete i hemtjänsten, förhandlat 
bättre avtal för anställda i äldreomsorg och satsat på frågor som berör ett stort antal invandrare som arbetar 
i sociala tjänster. 
Det här är bara några exempel som vi diskuterat i arbetsgruppen om sociala tjänster, och underrättat med-
lemsförbunden om genom EPSU:s webbsida och nyhetsbrev. 
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Om EPSU 

EPSU:s medlemmar står för väsentliga tjänster. Vi bryr oss intensivt om våra samhällen. Vi delar med oss 
information och erfarenheter för att förbättra kvaliteten på jobb och tjänster. EPSU:s medlemsförbund träffas 
för att påverka beslut som fattas av våra arbetsgivare, våra regeringar och EU:s institutioner. Deras politik på-
verkar våra medlemmar, offentliganställda, våra familjer och våra samhällen. Vi går samman och mobiliserar 
för åtgärder och förändringar. 
EPSU (Europeiska fackliga federationen för offentliganställda) företräder åtta miljoner offentliganställda i deras 
265 förbund över hela Europa. EPSU tillhör den Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) och samarbetar 
med sin globala systerorganisation, Public Services International (PSI).
EPSU är språkrör för anställda i sociala tjänster gentemot europeiska institutioner som t.ex. EU-kommissionen 
och Europaparlamentet. EPSU och dess medlemsförbund försvarar de anställdas intressen i sociala tjänster, 
oavsett om de arbetar i den offentliga, ideella eller vinstdrivande sektorn.  







www.epsu.org

För ytterligare upplysningar om EPSU:s arbete i sociala tjänster kontakta: 

EPSU. Rue Joseph II 40, B - 1000 Bryssel  
telefon: +322 250 10 80     

Fax: +322 250 10 99
epsu@epsu.org


