
Raportti PSI:n hallituksen kokouksesta Genevessä 22.11–23.11. 2016. 

Hallituksen kokous pidettiin tällä kertaa Geneven kansainvälisessä kongressikeskuksessa, 
jossa järjestetään myös ensi vuoden PSI:n kongressin. Kokous oli todella onnistunut ja 
edustajia NOFSin jäsenliitoilta oli kaiken kaikkiaan 18.   

Pääasiana kokouksessa oli kongressin valmistelutyö, jonka yhteydessä hallitus käsitteli sekä 
sääntömuutosehdotuksia ja ehdotusta PSI:n uudeksi toimintaohjelmaksi. Hallitus käsitteli 
myös pääsihteerin suullisia raportteja jokaiselta neljältä PSI:n alueelta. Suurin osa 
pääsihteerin puheesta käsitteli kaksi tärkeää asiaa, jotka ovat tapahtuneet viime hallituksen 
kokouksen jälkeen; Suur-Britannian Brexit-kansanäänestys ja vastikään pidetyt 
presidentinvaalit USA:ssa.  Vaalitulokset huolestuttavat häntä, ja hän näkee muukalaispelko 
suurena tekijänä vaalituloksiin. Tilanne näyttää yhtä surkealta monessa Euroopan maassa, 
joissa odottavat vaalit, esimerkiksi Ranskassa, Itävallassa ja Saksassa. 

Rosa Pavanelli ja Daniel Bertossa esittivät ehdotuksen uudeksi toimintaohjelmaksi 
seuraavalle toimintakaudelle. Ohjelman otsikko on alustavaksi «Our time to lead». Sihteeristö 
tavoittelee ohjelmaa, joka on niin lyhytsanainen ja toimintakykyinen kuin mahdollista, mutta 
niin pitkä kuin on tarpeen. Esitysten jälkeen hallituksen jäsenet saivat kommentoida 
ehdotusta. NOFSin puolelta sanoimme haluavansa muuttaa toimintaohjelman otsikkoa siten, 
että käytettäisiin kongressin iskulauselman, joka on «People over profit». Toimintaohjelman 
pitäisi myös muokata siten, että visiomme tulisi esiin selkeämmin. Nyt puuttuu selkeää kuvaa 
siitä, kuka me (PSI) olemme ja mitä me haluamme, ja lisäksi mitä haluamme saada aikaan 
seuraavana kautena. Toimintaohjelman muiden teemojenkin on parannettava, esimerkiksi; 
organisointi ja kasvu, rasismi ja muukalaispelko, ay-oikeudet, ay-liikkeen solidaarisuustyö, 
sosiaalinen yhdenvertaisuus ja sosiaaliset erot. Teksteissä käytetään maahanmuuttaja-sana ja 
erilaiset pakolais-sanat, joiden välisen eron pitäisi tehdä selvemmäksi.   

Suuri osa muista hallitusjäsenistä toivat esiin samankaltaisia näkökantoja kuin pohjoismaisten 
jäsenet, mutta huomioivat myös toisia asioita. Hallituksen kokouksessa antamat kommentit 
otetaan mahdollisesti mukaan jatkotyössä, ja uusi versio ehdotuksesta toimintaohjelmaksi 
valmistetaan viimeisintään 15.12.2016. Tämän jälkeen jäsenliitot voivat valmistaa omia 
konkreettisia muutosesityksiä.  

Muista asioista, panemme erityisesti merkille, että päätoimiston sijaintipaikan käsittely kohta 
näyttää olevan loppu. Hallituksen jäsenet kannattavat yksimielisesti toimiston siirtämistä 
Geneveen, ja antaa sihteeristölle tehtäväksi työstää tätä vaihtoehtoa. Hallitus korosti 
kuitenkin, että ratkaisun pitää pysyä talousraamien sisällä sekä oltava tyydyttävä myös 
henkilöstön näkökulmalta.   

Kokouksessa käytiin läpi myös PSI:n taloustilannetta. Kyseessä oli puolivuosiraportti 2016 ja 
arvio tulevasta puolivuodesta ja koko vuoden 2016 tuloksesta. Näyttää siltä, että PSI:n monen 
vuoden alijäämäinen toiminta muuttuu tasapainoiseksi. 

Seuraava PSI:n hallituksen kokous järjestetään 20.4.–21.4.2017. 

 

Kjartan Lund kirjoitti raportin 24.11.2016 


