GENEVE-KONGRESSEN 2017 - CIRCULÄR NR 6B
TILL PSI:s SAMTLIGA MEDLEMSFÖRBUND
För information till:
 Ledamöterna i EB, WOC och SOC samt
PSI:s/EPSU:s personal
Filreferens: RP/DB-pc/Kongressen i Genève 2017
Kontaktperson: congress@world-psi.org
15 maj 2017

MÄNNISKAN FÖRE VINSTEN!
PSI:s 30:e VÄRLDSKONGRESS
30 oktober–3 november 2017, Genève, Schweiz
INFORMATION OM EVENEMANG, RÄTTIGHETER, REGISTRERING FÖR MEDLEMSFÖRBUND SOM
INTE ÄR SPONSRADE, RESE- OCH HOTELLBOKNINGAR, VISUM TILL SCHWEIZ
Kära kollegor,
Vänligen läs den praktiska informationen noga.
I april godkände styrelsen EB-150 förslaget till kongressens dagordning som hade utarbetats av arbetsordningskommittén (SOC), och styrelsen tog del av kongressens webbplats och registreringsförfarande. I detta
cirkulär finns praktisk information om PSI:s 30:e världskongress.
1) INFORMATION OM EVENEMANG FÖRE OCH UNDER KONGRESSEN
Webbplatsen för PSI:s kongress http://congress.world-psi.org/ finns på engelska (den kommer senare att
finnas på franska och spanska). Webbplatsen uppdateras löpande och här finns viktig information för alla
kongressdeltagare. Gå in regelbundet!
OBSERVERA ATT KONGRESSEN INVIGS MÅNDAG 30 OKTOBER KL. 18.00–20.00.
2) DELEGATIONERNAS RÄTTIGHETER
På webbplatsen finns en förteckning över rättigheter som uppdaterades den 4 maj http://congress.worldpsi.org/wp-content/uploads/2017/05/Voting-rights-5-May.pdf. Förteckningen bygger på betalda medlemsavgifter under perioden 2013–2016 och förutsätter att avgifterna för 2017 betalas i sin helhet (om de inte
redan har betalats). Av förteckningen framgår antalet delegater och observatörer per fackförening som kan
delta i kongressen och som har rätt att rösta som medlemmar (se även bifogade bilaga med PSI:s stadgar).
Sista dag att betala avgiften för 2017 är den 1 juli 2017. Om den inte är betald då anses fackföreningen ha en
skuld.
3) REGISTRERING FÖR DELEGATER OCH OBSERVATÖRER (EJ SPONSRADE)
Deltagare som deltar i kongressen på egen bekostnad kan nu registrera sig online via registreringsformuläret
här: http://surveys.world-psi.org/s3/Congress2017Registration.
Innan du registrerar dig måste du veta vilken status du har inom din fackliga delegation (delegationschef,
delegat, observatör) utifrån rättigheterna ovan. Vänligen följ PSI:s jämställdhetsregler när ni beslutar om er
delegation. Ni uppmanas även att ta med unga arbetstagare (under 35 år).
Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster är en global facklig federation som representerar 20 miljoner kvinnor och
män i den offentliga sektorn i 150 länder. ISKA kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt till offentliga tjänster av
god kvalitet. ISKA samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser.

När du är klar med din registrering och har skickat in den, kommer din kontaktperson att skicka ett svar som
bekräftelse:
Afrika och arabländerna: Clarisse.heronneaud@world-psi.org
Interamerika: Cissie.veniou@world-psi.org

Asien-Stillahavsområdet: Nobuko.mitsui@world-psi.org
Europa: veronika.tober@world-psi.org

Sista dag för registrering är den 28 juni 2017, men vi ser gärna att du registrerar dig tidigare.
4) RESE- OCH HOTELLBOKNINGAR
Efter registreringen ska ej sponsrade deltagare själva ordna resa och uppehälle i Genève. Om visum behövs
måste det sökas i tid (se nedan).
På webbplatsen http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2017/05/PSI-BLOCK-BOOKINGS-2.pdf
finns en förteckning över hotell där PSI har reserverat ett antal rum för kongressen, både i Genève, Schweiz,
och i närliggande staden Ferney-Voltaire i Frankrike. Rummen har reserverats för den längsta perioden, från
28 oktober till 4 november, men det går förstås att boka färre nätter. Kongressdeltagarna bokar själva direkt
hos hotellet. Bokningen görs med kreditkort.
På hotellförteckningen finns sista datum för bokningar. Efter sista datumet kommer obokade rum att minska
i antal eller annulleras helt.
Du kan självfallet boka andra hotell i regionen och använda kommersiella webbplatser. Information om budgetboenden i Genève finns på http://www.mandint.org/en/accommodation-new.
5) VISUM TILL SCHWEIZ
Kontrollera om du behöver visum för Schweiz via registreringsformuläret eller
https://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit/u.html.

Om du behöver visum fyller du i aktuella delar av registreringsformuläret. I god tid får du därefter ett personligt brev från det schweiziska medlemsförbundet VPÖD/SSP som stöd för din visumansökan. Efter sista
dag för registrering, den 28 juni, kommer PSI att lämna en förteckning till de schweiziska myndigheterna över
registrerade deltagare för att underlätta processen. Du måste boka tid hos det schweiziska konsulatet i ditt
land för att lämna in din ansökan. Räkna med att ansökningsförfarandet tar minst fyra veckor.
6) SPONSRING
Begränsad sponsring kommer att ske per region och underregion för att säkerställa ett representativt deltagande från PSI:s medlemsförbund. Valet sker enligt vissa fastställda kriterier och görs genom de regionala
organen. Slutligt beslut om sponsring lämnas i maj/juni och utvalda kandidater informeras personligen.
När sponsringen har bekräftats kommer PSI att ansvara för registrering samt rese- och hotellbokning för alla
sponsrade deltagare.
Din kontaktperson svarar gärna på eventuella frågor.
Med vänlig hälsning

Rosa Pavanelli
Generalsekreterare
Bilaga: Utdrag ur artikel 6 i PSI:s stadgar och tillhörande paragrafer i bilagan till stadgarna.
Tillhörande dokument (online):
1) Information om evenemang under och före kongressen 2) Delegationernas rättigheter
3) Registrering
4) Reserverade hotell
5) Visum till Schweiz

Bilaga
PSI STADGAR 2012: § 6 Kongress
6.5

Medlemsorganisationer som har fullgjort sina förpliktelser i enlighet med § 4, ”Medlemsavgifter” har rätt att vara representerade på kongressen på grundval av det genomsnittliga antalet
betalande medlemmar under åren efter den föregående kongressen, inklusive det aktuella kongressåret, eller efter anslutningen till PSI.

6.6

Medlemsförbundens representation bygger på följande tabell. Män och kvinnor bör vara representerade i lika stort antal i delegationer med mer än ett ombud, utom när detta inte är möjligt
på grund av en betydande överrepresentation av ett av könen bland den anslutna organisationens medlemmar.
Upp till 5 000 medlemmar - 1 ombud
5 001- 10 000 medlemmar - 2 ombud
10 001- 20 000 medlemmar - 3 ombud
20 001- 35 000 medlemmar - 4 ombud
35 001- 50 000 medlemmar - 5 ombud
50 001-100 000 medlemmar -6 ombud
För varje påbörjat 50 000-tal betalande medlemmar därutöver – ytterligare ett ombud.

PSI STADGAR 2012: Bilaga 4 Deltagande i kongressen
a) För organisationer som i enlighet med bilaga 2, ” Definitioner och särskilda bestämmelser för betalningen av medlemsavgifter” har beviljats befrielse från medlemsavgifter under något av åren som
föregår en kongress skall antalet betalande medlemmar sättas till noll för detta år. Medlemsorganisationer för vilka det genomsnittliga medlemsantalet för hela perioden är noll skall ha rätt att sända
ett ombud.
b) Medlemsorganisationerna har rätt att sända en observatör för varje påbörjat 100 000-tal betalande
medlemmar. Män och kvinnor bör vara representerade i lika stort antal i grupper om mer än en
observatör, utom när detta inte är möjligt på grund av en betydande överrepresentation av ett av
könen bland den anslutna organisationens medlemmar.

