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Vi kämpar för rätt till vatten, förhandlar om rätt till in-

formation och samråd för statsanställda, lobbar för 

kraftigare åtgärder mot skattesmitning och –fusk, står 

upp mot multinationella företag och försvarar uppsag-

da eller fängslade fackföreningsmedlemmar … Det är 

bara ett urval av vad EPSU – den Europeiska fackliga 

federationen för offentliganställda – sysslar med. Vi 

mobiliserar för handling och förändring. 

Vi påverkar arbetsgivares, regeringars och europeiska 

institutioners politik och beslut, vi driver kampanjer 

för välfinansierade offentliga tjänster och bättre rät-

tigheter på arbetet. Vår vision är ett Europa där män 

och kvinnor och vår miljö inte utnyttjas, där offentliga 

tjänster står i centrum. Bra arbetstillfällen i våra bran-

scher betyder tjänster av god kvalitet för medborgare. 

EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas för-
bund. Den är EFS största federation och består av 8 miljoner offent-
liganställda från över 260 fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare 
inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och sociala tjänster 
samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga europeiska länder 
inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s (Internationalen för 
kommunal- och statsanställdas) erkända regionala organisation. Mer 
information om EPSU och vårt arbete finns på www.epsu.org
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EPSU företräder 8 miljoner arbetsta-

gare i 270 fackliga organisationer i 49 

europeiska länder. Våra medlemmar 

utför offentliga tjänster, oavsett om 

de är direkt anställda av den offentliga 

sektorn, eller arbetar för organisationer 

i den ideella icke-vinstdrivande eller i 

den privata sektorn. Våra medlemmar 

arbetar inom vård och sociala tjänster, i 

kommunala, regionala och statsförvalt-

ningar, inom energi, avfall och vatten. 

EPSU är den globala offentliganställdas 

federation PSI europeiska regionalorga-

nisation, och tillhör Europeiska fackliga 

samorganisationen. Vi samarbetar med 

de övriga europeiska fackliga federatio-

nerna som tillhör EFS.

KOLLEKTIVFÖR-
HANDLINGAR 
OCH FACKLIGA 
RÄTTIGHETER 

Kollektivförhandlingar är en cen-
tral verksamhet för EPSU:s med-
lemsförbund, centralt, regionalt 
och lokalt, och EPSU rapporterar 
regelbundet om viktiga händel-
ser, och bevakar EU politik som 
inverkar på nationell utveckling. 
Förhandlings- och strejkrätten 
måste respekteras och stärkas. 
EPSU stöttar medlemsförbund 
med solidaritet när de står inför 
svåra förhandlingar eller när deras 
fackliga rättigheter utmanas. Vi 
kommer från olika länder, men 
har samma kamp. 

FÖRHANDLINGAR 
PÅ EUROPEISK 
NIVÅ   

EPSU arbetar hårt för att få fram 
bättre arbetsvillkor, bättre ar-
betsmiljö och bättre rättigheter 
för våra medlemmar. Genom att 
vi på europeisk nivå sätter oss 
ned med arbetsgivare i sociala 
dialogkommittéer förhandlar vi 
avtal, med avsikt att förbättra 
offentliganställdas arbetsliv och 
säkerställa tjänster av god kvalitet 
för medborgare.  

EPSU är aktiv med arbetsgivaror-
ganisationer som omfattar sjuk-
hus, kommunala och regionala 
förvaltningar, statsförvaltningar 
och elektricitet. Exempel på vad 
som nyligen åstadkommits inklu-
derar: ett avtal om information 
och samråd (statsförvaltning), en 
åtgärdsplan om välmående på ar-
betet (kommunala och regionala 
förvaltningar), ett avtal om utbild-
ning av god kvalitet  (elektricitet) 
och ett gemensamt uttalande 
och uppföljning av arbete röran-
de kontinuerlig yrkesutveckling 
och livslångt lärande (sjukhus). 

KAMPANJER MED 
ANDRA ORGANI-
SATIONER

Arbetstagare och våra familjer är 
del av de samhällen där vi bor. 
EPSU samarbetar med sociala 
rörelser och civilsamhällesorga-
nisationer för att trycka på och 
driva kampanjer för bättre offent-
liga tjänster. EPSU var en ledande 
medlem av den framgångsrika 
kampanjen som lyckades få 1,8 
miljoner underskrifter för den 
mänskliga rätten till vatten och 
är en del av nätverk som arbetar 
hårt för rätten till energi och för 
rättvisa skatter. 

SLÅSS MOT PRIVA-
TISERING 

EPSU delar med sig information, 
forskning och erfarenheter för att 
försvara kvaliteten på direkt utfö-
rande av offentliga tjänster trots 
trycket att privatisera. Vi utmanar 
av alla krafter påståenden att den 
privata sektorn är mer effektiv 
vad gäller att utföra offentliga 
tjänster. Utförlig forskning och 
arbetstagares erfarenheter under-
stryker att offentlig privat samver-
kan inte är ett kostnadseffektivt 
alternativ till direkta offentliga 
investeringar. 

SKATTER, 
HANDEL OCH 
MIGRATION 

EPSU kämpar för rättvisa skatter 
och mot multinationella företags 
skattesmitning för att säkra håll-
bara offentliga medel. Vi har ar-
gumenterat för bärkraftig handel 
och investeringar, som skyddar 
arbetstagares rättigheter och ute-
sluter offentliga tjänster. Vi värnar 
om migranters rättigheter, både 
på arbetsplatser och i de tjänster 
som våra medlemmar utför. 

DIGITALISERING 

Utbudet av offentliga tjänster och 
arbetsförhållanden i offentliga 
tjänster omvandlas av nya meto-
der, som digitalisering, automa-
tisering och robotisering. EPSU 
bevakar trender och hjälper med-
lemsförbund att dela med sig 
upplysningar och resurser som 
behövs för att ha kontroll över 
utvecklingen. 

BYGGA UPP FACK-
LIG STYRKA 

EPSU stöder sina medlems-
förbund som tar initiativ att 
stärka sitt arbete med att re-
krytera och organisera. Ju fler 
vi är desto starkare är vi, och 
desto högre blir vår röst på 
arbetet, under förhandlingar 
och i samhället. 

KOMMUNIKATIO-
NER 

EPSU säkerställer att budskapet 
når ut till den rätta publiken, oav-
sett det går via webben, twitter 
eller facebook, samt våra press-
meddelanden och regelbundna 
nyhetsbrev.

HUR VI ARBETAR

· KONGRESSEN inkallas vart fem-
te år. Den senaste var i Toulouse 
i Frankrike i maj 2014 och nästa 
blir i Dublin i juni 2019. 

· Styrelsen sammanträder minst 
två gånger om året, med natio-
nella företrädare från alla länder 
i EPSU:s region.

· Det finns fasta kommittéer för 
sjukvård och sociala tjänster, 
kommunal och regional för-
valtning, stats- och europeisk 
förvaltning och allmännyttiga 
verk, som också sammanträder 
minst två gånger om året med 
representanter för alla med-
lemsförbund i branschen.

· Det finns också en arbetsgrupp 
om sociala tjänster, jämställd-
hets- och kvinnokommittén,  
och ett nätverk för samordnare 
av europeiska företagsråd. 

· Det finns nätverk för vissa yrkes-
grupper. Brandmän och krimi-
nalvårdare träffas en gång om 
året. Nätverket för ungdomar är 
öppet för alla medlemsförbund 
och har ombud från hela regi-
onen.  

· Våra förbund ingår också i nio 
valkretsar, som för samman 
alla medlemsförbund i en viss 
region. 

JÄMSTÄLLDHET 

Kvinnor utgör flertalet av EPSU:s 
medlemmar och jämställdhet står 
i centrum för allt vi gör. Från våra 
medlemsförbund som förhandlar 
med arbetsgivare om kvinnors 
rättigheter på arbetsplatser, till 
att röja skandalen med könslö-
neklyftan – EPSU vidtar åtgärder 
för äkta jämlikhet. 
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