
Raportti PSI:n hallituksen kokouksesta 20.4.–21.4.2017 

PSI:n hallituksen esityslistan tärkein asia oli kongressin valmistelutyö. Kuten tiedämme, 
kongressi järjestetään Genevessä 30.10.2017–3.11.2017. 

Tähän mennessä on päätetty, että kongressin avajaiset pidetään 30.10. maanantai-iltana, kello 
18.00 alkaen. Avajaisiin suunnitellaan sekä kulttuuriesityksiä että puheita, jotka pitävät muun 
muassa Geneven pormestari, Sharon Burrow, ITUCin pääsihteeri ja PSI:n puheenjohtaja Dave 
Prentis. 

Pohjoismaiden puolesta kiinnosti ensinnäkin miten on käsitelty meidän vaalipiirimme 
muutosehdotuksia toimintaohjelmaan (POA). Kokouksessa tuli esille, että on otettu huomioon 
melkein kaikki muutosehdotuksiamme. Ainoa poikkeuksena tähän on PSI:n vaatimus 
terveyslaitosten henkilöstön minimimäärästä. Kaikki muut kannustavat ehdotusta, paitsi 
Pohjoismaat, joten vaatimus jää koskematta toimintaohjelmaehdotuksessa (POA:ssa).  

Myös NOFSin lähettämiä päätöslauselmia viedään eteenpäin kongressiin hyväksyttäväksi. 
Kyseessä on päätöslauselmat «Flere fagorganiserte skaper en bedre verden» (päätöslauselma 
nro 6) ja «Jämlikhet för personer som menstruerar» (päätöslauselma nro 9). Päätöslauselmat 
lähetetään kaikki jäsenliitoille, joiden on mahdollista luoda muutosehdotuksia 
päätöslauselmien pohjalta 28.kesäkuuta saakka. Tämä päivämäärä koskee myös muiden 
jäsenliittojen päätöslauselmia ja niiden käsittelyä.    

Tähän lisäksi esitettiin kolme Palestiinaa käsittelevää päätöslauselmaa, joiden sisällöt olivat 
osiltaan ristiriitaisia ja osiltaan päällekkäisiä. Päätettiin pyytää sihteeristöltä ottamaan yhteyttä 
ehdotusten kirjoittajien kanssa, ja kehua heitä laatimaan kompromissin, jota voivat tukea 
kaikki. Toisin sanoen, tässä vaiheessa ei kannata laatia muutosehdotuksia kyseisiin oleviin 
päätöslauselmiin nro 49, 50 ja 51.   

Lisäksi on lähetetty lähes 20 sääntömuutosehdotusta. Hallitus suhtautuu kielteisesti melkein 
kaikkiin sääntömuutosehdotuksiin, ja todennäköisesti ehdotetaan kongressia hylkäämään 
sääntömuutosehdotukset.   

On myös selvää, että pääsihteeri Rosa Pavanelli ja puheenjohtaja Dave Prentis ovat halukkaita 
jatkamaan tehtäviensä. Ei ole tietoja muista ehdokkaista pääsihteerin ja puheenjohtajan 
paikkoihin.  

PSI:n hallituksen kokouksessa käsiteltiin myös tilinpäätöstä ja talousasioita. Vuoden 2016 
tulos oli voitollinen; voitto oli 4.000€. Huomio herättävää oli kuitenkin se, että jäsenmaksujen 
summa oli 187.000€ vuoden budjettia pienempi. Maksupuutteet löytyvät erityisesti Afrikan 
alueelta ja ”Inter Americas” alueelta. NOFS nosti huolensa esiin hallituksen kokoukselle.  

Jäsenmaksun koskevissa asioissa kongressilla on aiemmin ollut tapana siirtää päätöksen 
hallitukselle. Tällä kertaa sihteeristö esittää toisen vaihtoehdon, jonka mukaan kongressi 
päättäisi vuosittaisesta korotuksesta 1 eurosentillä per jäsen. Hallitus ei hyväksy ehdotusta, 
minkä syystä sihteeristö aikoo ehdottaa kompromissin, oman sanansa mukaan. Sihteeristö 
ehdottaa vuosittaisen korotuksen 1 eurosentillä per jäsen ensimmäisenä kolmena vuotena. 
Kongressikauden kahdesta viimeisestä vuodesta saa päättää hallitus. Kannattaa seuraa mitä 
tulevissa asiakirjoissa kirjoitetaan. 

Kjartan Lund 24.4.2017 


