
Rapport fra møte i EPSUs eksekutivkomité 16.-17. april 2013 
 
Valg av ny visepresident. 
 
Isolde Kunkel-Weber fra Ver.di i Tyskland ble valgt som ny visepresident i EPSU etter Rosa 
Pavanelli. På nest møte i november skal det velges en ny visepresident etter Jaana Leitinen-
Pesola som går av som TEHYs leder på deres kongress i starten på juni. 
 
Vannkampanjen. 
 
Det er nå samlet inn mer enn 1,3 millioner underskrifter i forbindelse med vannkampanjen. 
Kravet om mer enn 1 millioner underskrifter er dermed nådd. Det som gjenstår er å få 7 land 
som alle har nådd de nasjonale målsettingene. Foreløpig er antallet 5 land. 1. november er den 
offisielle fristen, men håpet er å nå målsettingen før sommeren. 
 
Implementering av PSIs handlingsprogram i 2013 og framover. 
 
Rosa Pavanelli innledet med å redegjøre for dokument fra PSI som peker på fire langsiktige 
prioriteringer som de viktigste for organisasjonen; 
 

 Bekjempe privatisering 
 Fremme faglige rettigheter 
 Påvirke global politikk 
 Organisering og vekst 

 
Jarkko Eloranta pekte på at kampen mot fattigdom og arbeidsløshet ikke nevnes blant de 
viktigste prioriteringene for PSI. Den økonomiske krisen har ført til massearbeidsløshet, ikke 
minst blant ungdom, samtidig som fattigdommen øker. Kampanjen for offentlige tjenester av 
god kvalitet (QPS) er nesten ikke nevnt i dokumentet. 
 
Det ble en kort debatt om temaet der en av de spanske kollegaene støttet Jarkko, spesielt når 
det gjaldt fattigdom. Carola Fischback-Pyttel pekte på viktigheten av samarbeidet mellom 
EPSU og PSI. For øvrig var det ikke konkrete kommentarer. Det blir viktig å følge opp dette 
på PSIs styremøte i mai. 
 
Evaluering av den sosiale sektordialogen. 
 
Richard Pond gikk gjennom svarene som har kommet inn på spørreskjemaet om den sosiale 
dialogen. Det har kommet inn 123 svar fra 61 ulike forbund og halvparten av de som har svart 
har vært direkte involvert i dialogen. Svarene viser at det er stor oppslutning om 
sektordialogene og nesten 2/3 mener at den også har relevans på nasjonalt plan. Språkene 
nevnes som et hinder for at dialogen skal fungere bedre. Fra Nordens side etterlyste vi 
dybdeintervjuer med sentrale aktører som vi tidligere har vært enige om å gjennomføre. 
Rapporten vil bli gjennomgått også i de faste komiteene ettersom de jo er sentrale i 
sektordialogene. Rapporten vil bli lagt ut på EPSUs hjemmesider. 
 
 
 
 
 



EPSU-kongressen 2014. 
 
Kongressen skal, som kjent, holdes i Toulouse i tiden 20.- 23. mai 2014. Penny Clarke gikk 
gjennom forberedelsene så langt som de har kommet til nå. Forberedelsene vil fortsette etter 
den oppsatte tidsplanen. Vi vil imidlertid kunne sende inn forslag til felles nordiske 
resolusjoner umiddelbart etter valgkretsmøtet 25. oktober i år. 
 
Til slutt under dette punktet fikk Jan Willem Goudriaan ordet. Han lanserte sitt eget 
kandidatur til vervet som generalsekretær etter Carola Fischback-Pyttel som tidligere har 
kunngjort at hun ikke stiller til gjenvalg. Flere av møtedeltakerne uttrykte sin støtte til Jan 
Willems kandidatur. Abvakabo var blant disse og de kunngjorde også at de formelt vil 
nominere Jan Willem til vervet. 
 
Økonomi. 
 
Kontingenten for 2013 holdes på samme nivå som i 2012. Kontingenten for 2014 fastsettes på 
styrets møte i november. 
 
Stockholm den 19 april 2013 
 
 
 
Kjartan Lund 


