
 
 
 
        
       Kjartan Lund, 2. april 2014 

Käännös norjan kieleltä (ei tarkistettu). Kielikorjauksia voi 

lähettää sähköpostiosoitteeseen: lena.nojd@nofs.org 

Raportti EPSUn hallituksen kokouksesta 1.huhtikuuta 2014  

Kokous pidettiin tapaan mukaan ammattiliittojen talossa Brysselissä.  

Ukrainan tilanne 

Ennen tavanomaisen esityslistan aloittamista, Ukrainan edustaja Valeriy Matov sai puheenvuoron, 
jossa hän kertoi maan tilanteesta. Ammattiliikkeen tilanne on erittäin vaikea 18. ja 19.helmikuun 
jälkeen, jolloin Kievin itenäisyyden aukiolla sijaitseva ammattiliittojen rakennus tuhottiin. 
Ukrainalaiset kokevat samanaikaisesti niin palkkaleikkauksia kuin sosiaalietuja koskevia kiristyksiä. 
Lisäksi, on epäselvää onko tapahtunut vahinkoa ammattiliikkeen lomakotitaloille, jotka sijaitsevat 
Krimin niemimaalla? Hän korosti selvästi että, tässä vaikeassa tilanteessa, maan ammattiliikkeellä on 
suuri tarve saada tukea sekä moraalisesti että materiaalisesti. Ukrainan tilanteesta saa lisätietoja 
tästä linkistä: http://www.epsu.org/a/10052 

Sosiaalisen Euroopan puolustavan mielenosoituksen  

Tulevana perjantaina 4.huhikuuta EFS järjestää mielenosoituksen sosiaalisen Euroopan 
puolustamiseksi. EPSU aikoo osallistua tapahtumaan mielenilmauksena investointien, laadukkaiden 
työpaikkojen ja ja tasa-arvon puolesta. Oletetaan että  40-50 000 mielenosoittajaa osallistuu .    

EPSUn talous 

Sihteeristö esitti vuoden 2013 tilinpäätös ja talouden ylijäämäksi arvioidaan yli 23 000 euroa. EPSUlla 
on siis pysyvästi vahva talous. Kuinka suuri omaisuusveroa EPSUn on maksettava ostettuaan omat 
toimistotilat on vielä epäselvä, minkä vuoksi  siihen on tilinpäätöksessä varattu määrärahaa.  

EPSUn ja PSI-Euroopan järjestöjen yhdistämisen evaluointia  

Sihteeristö on laatinut EPSUn ja PSI-Euroopan järjestöjen yhdistämisen evaluointia koskevan ohje-
ehdotuksen. Tämä on suora tulos siitä, että NOFS lähetti evaluointia käsittelevän 
päätöslauselmaehdotuksen EPSUn kongressille. Joka tapauksessa on yksimielisesti päätetty käsitellä 
kysymystä hallituksen kokouksessa. Pohjoismaiden puolesta sanoimme olevamme hyvin tyytyväisiä 
esitettyyn luonnokseen evaluointiehdotukseksi, jossa löytyy kaikki päätöslauselmassamme mainittuja 
keskeisiä kysymyksiä. Pätettiin antaa puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle tehtäväksi jatkaa 
evaluoinnin rakenteiden luomista. 

EPSUn kongressi 

Näyttää siltä, että kaikki vaikeat asiat ennen kongressia on hoidettu: Jan Willem Goudrian on ainoa 
ehdokas pääsihteeriksi ja Annelie Nordström on ainoa ehdokas puheenjohtajaksi. Vaalit pidetään 
torstaina 22.toukokuuta klo 12.30 – 15.00. Francois Geng on nimitetty varapuheenjohtajaksi Annelie 
Nordströmin seuraajana, ja heti kongressin jälkeen järjestetään nämä vaalit. Huhtikuun puolivälissä 
on myös tulossa verkkosivu, josta saa lisätietoja kongressista; www.epsucongress.eu. 

Finanssityöryhmä 

Nimitettiin uuden finanssityöryhmän. Pohjoismaiden edustajaksi nimitettiin Jarkko Eloranta ja 
varajäseneksi nimitettiin Kjartan Lund. 
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