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Offentliga tjänster och anständigt arbete för alla 
Världsdagen för anständigt arbete - 7 oktober 2013 

 
Den 7 oktober firar vi Världsdagen för anständigt arbete. Public Services International (PSI) samarbetar 
med den internationella fackföreningsrörelsen och kräver anständigt arbete för alla och ett slut på de 
kontinuerliga angreppen mot fackliga rättigheter världen över. Vi vill ha arbetstillfällen som ger 
anständiga löner och social trygghet tillsammans med säkra arbetsförhållanden.  
 

Offentliga tjänster erbjuder anständigt arbete. Offentliga tjänster av god kvalitet kan endast 
åstadkommas av arbetstagare vars rättigheter respekteras fullt ut. Public Services International försvarar 
och främjar därför de grundläggande rättigheterna och arbetsvillkoren för alla arbetstagare över hela 
världen, oavsett ställning. Offentliganställdas fackföreningar attackeras över hela världen. Från 
Guatemala till Botswana och Sydkorea vägrar regeringar att erkänna fackföreningar, och 
fackföreningsmedlemmar diskrimineras i syfte att tysta de arbetstagare som kräver offentliga tjänster av 
god kvalitet för alla.  
 

Sommaren 2013 beslutade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ensidigt att beröva FN:s fackföreningar 
förhandlingsrätten och avskaffade personalens ledningskommitté. Det sänder ett oacceptabelt budskap 

till världen att fackföreningar inte är viktiga – och det är särskilt hycklande när det kommer från den 
internationella organisation som är starkt engagerad i fred och social rättvisa och som ska upprätthålla 
Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 (artikel 23, avsnitt 4), 
men även grundläggande ILO-konventioner om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.  
 

Vi uppmanar generalsekreterare Ban-ki Moon att omedelbart återinföra rätten till kollektiva 
förhandlingar i sin helhet för FN:s personal. Förenta nationerna som arbetsgivare bör föregå med gott 
exempel.  
För många offentliganställda har osäkra anställningsförhållanden blivit en bister verklighet som går hand 
i hand med diskriminering av kvinnor, ungdomar och migrerande arbetstagare. Vi kräver anständigt 

arbete och riktiga jobb för unga arbetstagare – inte minijobb eller underbetalda deltidskontrakt. Vi vill ha 
en rättvis värld utan modernt slaveri och utbredd diskriminering. Migration ska dessutom alltid vara en 
möjlighet, och inte det enda valet. 
 

Vi kräver en ekonomisk politik och en valuta- och skattepolitik som bidrar till fler arbetstillfällen och 
skapar sysselsättning, i stället för nedmontering av det sociala trygghetssystemet och förlust av 
arbetstillfällen. Vi behöver anständigt arbete och offentliga tjänster av god kvalitet för att stödja våra 
samhällen och erbjuda utbildning och hälsovårdstjänster till båda unga och gamla. Andelen 
offentliganställda som tillhandahåller grundläggande tjänster och som ersätts när de går i pension är så 
låg i vissa länder att det kan leda till social försummelse. 
 

Vi säger NEJ till åtstramningar och privatisering av offentliga tjänster! Många reformer genomförs i 
tysthet, exempelvis via handelsavtal för tjänster (GATS) som kommer att få stor inverkan på offentliga 
tjänster och hämma regleringar i det allmännas intresse och demokrati, eftersom förhandlingarna är 
hemlighetsfulla och äger rum utan parlamentarisk kontroll. Vår värld är inte till salu! 
 

PSI stöder Internationella fackliga samorganisationen i satsningen på att organisera fler arbetstagare. 
Eniga fackföreningar och internationell solidaritet är våra starkaste vapen i en globaliserad ekonomi. Vi 
ber PSI:s samtliga medlemsförbund att genomföra egna arrangemang för att fira Världsdagen för 



 

 

anständigt arbete den 7 oktober, eller delta i andra fackföreningsinitiativ. Informera oss om era planer så 
fort som möjligt på rights@world-psi.org 
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