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MÄNNISKAN FÖRE VINSTEN!
PSI:s 30:E VÄRLDSKONGRESS
30 oktober–3 november 2017, Genève, Schweiz
YTTERLIGARE KONGRESSHANDLINGAR
Bästa kolleger,
Vi har glädjen att meddela att följande kongresshandlingar nu kan laddas ner från PSI-kongressens webbplats
http://congress.world-psi.org/pop-documents/:
1.
2.
3.
4.
5.

Utkast till kongressens behandlingsordning daterad den 10 oktober 2017
Ytterligare information om interaktiva panelsessioner via länkarna nedan (se även behandlingsordning)
Information om sociala och kulturella evenemang
Grundläggande orientering för delegater/observatörer
Tillägg till handlingsprogrammet med ändringar i medlemsförbundens ändringsförslag.

Särskilda länkar för interaktiva panelsessioner
Panel 1 och 2:
EN http://congress.world-psi.org/schedule/schedule-oct31/
Panel 3, 4, 5 och 6:
EN http://congress.world-psi.org/schedule/schedule-nov1/
Panel 7 och 8:
EN http://congress.world-psi.org/schedule/schedule-nov2/
Panel 9:
EN http://congress.world-psi.org/schedule/schedule-nov3/

Praktisk information om kongressen kommer att skickas ut inom kort. Du är välkommen att regelbundet titta in
på kongressens webbplats för uppdateringar.
Kom ihåg att vi inte skickar ut tryckta handlingar till medlemsförbunden av miljöskäl. Registrerade deltagare som
vill ha tryckta dokument på grund av tekniska utskriftsproblem kan skicka ett e-postmeddelande till
congress@world-psi.org och be att få en uppsättning av handlingarna utskrivna och överlämnade i samband
Public Services International är en global facklig federation som representerar 20 miljoner arbetande kvinnor och män som
tillhandahåller offentliga tjänster i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, arbetar för social rättvisa och främj ar allmän
tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet. PSI samarbetar med FN-systemet och i partnerskap med arbetstagarorganisationer,
icke-statliga organisationer och andra organisationer.

med registreringen till kongressen. Alla deltagare får en uppsättning av samtliga kongresshandlingar på en usbsticka vid registreringen.

Deltagare som är registrerade för något av mötena under förkongressen får information och dokument för
dessa möten separat.
Tillägg till handlingsprogrammet med ändringar i medlemsförbundens ändringsförslag
Sekretariatet har fått information om ett litet antal ändringar i dokumentet ”Människan före vinsten:
förslag till handlingsprogram 2018-2022, Styrelsens resolutionsförslag nr 1) inklusive medlemsförbundens
ändringsförslag, augusti 2017”.
Dessa ändringar visas nu som ett tillägg i slutet av dokumentet ”Människan före vinsten”.
Medlemsförbunden uppmanas att ladda ned den reviderade versionen av handlingsprogrammet,
alternativt endast tillägget.
Kongressprogram
Utkastet till behandlingsordning daterat den 10 oktober återspeglar den nuvarande situationen och kan
uppdateras före kongressen. Delegaterna bjuds in för att bekanta sig närmare med utkastet till
behandlingsordning (i arbetsordningskommitténs 3:e rapport) – detta är särskilt viktigt för de delegater som
ska lägga fram ett förslag på en resolution eller ändring eller som planerar att tala under debatten.
PSI-evenemangsapp
PSI tillhandahåller en gratis PSI-evenemangsapp för smarta telefoner, surfplattor och PC inför kongressen.
Appen ger många olika möjligheter: en detaljerad kongressdagordning, tillhörande dokument, möjlighet till
nätverkande med andra deltagare och att delta mer interaktivt i vissa sessioner liksom många andra funktioner.
Du får en personlig inbjudan till att använda appen i mitten av oktober.

Utställningsområde
Ett utställningsområde för nationellt eller regionalt fackligt material kommer att finnas på CICG. Observera
att det endast finns 20 tillgängliga montrar. Kontakta aurore.capelier@world-psi.org för ytterligare
information och för att registrera dina behov.
Anmälan till särskilda evenemang
Broschyren ”sociala och kulturella evenemang” innehåller information om demonstrationen och olika
extraevenemang som du måste anmäla dig till via respektive länk. Antalet platser är begränsat, så först till
kvarn-principen gäller.

ALLA DELTAGARE SKA HA MED SIG SINA KONGRESSHANDLINGAR.
SEKRETARIATET KOMMER ENDAST ATT TILLHANDAHÅLLA ETT BEGRÄNSAT ANTAL EXEMPLAR PÅ PLATS.
Vänliga hälsningar,

ROSA PAVANELLI
generalsekreterare, PSI

