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Kära kolleger,  
 
Förra veckan deltog Public Services International (PSI) i firandet av IDAHOT 2016, den internationella dagen 
mot homofobi, bi- och transfobi. PSI och många av dess medlemsförbund har engagerat sig i att främja och 
försvara hbt-personers rättigheter under lång tid och kommer att fortsätta med det, både inom 
fackföreningsrörelsen och i samarbete med civilsamhällets organisationer i hela världen. Samtidigt som stora 
framsteg har gjorts måste vi vara fortsatt vaksamma när det gäller sexism, rasism och främlingsfientlighet 
som tyvärr ofta går hand i hand. PSI hyllar mångfald och inkludering på arbetsplatsen och i samhället.  
 
Under perioden fram till PSI:s kongress 2017 satsar PSI på att stärka sitt hbti-nätverk och samarbeta med 
medlemsförbund för att förbereda ett möte om hbti-frågor före kongressen. Vi föreslår också att nya 
riktlinjer om hbti-personers rättigheter ska utarbetas och vi behöver er hjälp för detta. En e-arbetsgrupp 
kommer därför att inrättas i slutet av juni 2016. PS kommer också att fortsätta att samarbeta med Education 
International i hbti-frågor.  
 
Vänligen lämna kontaktuppgifter till den hbti-ansvariga inom ditt fackförbund senast den 6 juni 
tillsammans med material som du vill sprida på PSI:s hbti-sida till equality@world-psi.org. 
 
Observera också konferensen Freedom at Work som arrangeras parallellt med Europride 2016 i 
Amsterdam, 4–5 augusti 2016. Det är en världskonferens för att aktivera fackliga medlemmar, personal och 
tjänstemän och (potentiella) allierade kring jämställdhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
intersexuella arbetstagare (hbti). Konferensen arrangeras av Netwerk Roze FNV, ett nätverk av fackliga 
medlemmar som arbetar för sexuell mångfald och rättvis könsfördelning som en del av FNV, som är 
Nederländernas största fackliga organisation. Registreringen är nu öppen så registrera dig om du vill delta! 
Ett begränsat antal kostnadsfria platser finns för företrädare för länderna på södra halvklotet. Vid 
fördelningen av platserna kommer arrangörerna att eftersträva balans mellan könen och sexuell mångfald. 
Ansökningar om fritt tillträde till konferensen måste lämnas senast den 1 juni 2016. All information finns här: 
www.freedomatwork.nl/registration/ 
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Berätta för oss om du kommer att delta i konferensen. Tveka inte att kontakta Sandra Vermuyten 
(sandra.vermuyten@world-psi.org), PSI:s kampanjansvariga.  
 
Vi ser fram emot att höra av dig,  
 
Med solidariska hälsningar,  
 

 
 
Rosa Pavanelli 
generalsekreterare 
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