BRÅDSKANDE RESOLUTION OM MALI
PSIs 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
NOTERAR

att norra delen av Mali, ett enda och odelbart land, invaderats av grupper som
utmärks av övergrepp och oberättigade besittningstaganden under detta
tjugohundratal då endast demokrati och respekt för mänskliga rättigheter har visat sig
fungera för en hållbar utveckling;

FÖRFÄRAS

över övergreppen på obeväpnade människor i städerna i norra Mali i syfte att hindra
dem att revoltera mot angreppet de har utsatts för;
och över att bittert tvingats bevittna att våldet hårdast drabbat de mest utsatta i
befolkningen – kvinnor och barn – vilket visats av att en kvinna stenats för att hon har
levt tillsammans med en partner utan att vara gift;

UPPRÖRS

över att det delade territoriet ensidigt, utan den inhemska befolkningens samtycke,
och under fullständig maktlöshet hos de nationella militära styrkorna, utropats som
självständigt;

ANSER

att övergreppen och hela den övergripande situationen i norra Mali utgör skamliga
brott mot de mänskliga rättigheterna och kränker alla grundläggande regler och
rättigheter som proklamerats av ILO och i FN-deklarationen om de mänskliga
rättigheterna, en oacceptabel situation för oss som verkar för rättvisa och solidaritet;

STÖDER

det internationella samfundet och Afrikanska unionen i deras beslut som syftar till att
återställa fred och enhet i Mali;

UPPMANAR

alla PSI-förbund i Mali att ansluta sig till alla åtgärder som vidtas av deras regering
och det internationella samfundet för att befria norra delen av landet;

LANSERAR

en enträgen appell till alla subversiva grupper i denna del av landet att lägga ned
sina vapen och återgå till förhandlingar som bygger på demokrati och respekt för
mänskliga rättigheter;

BESLUTAR

1)

att erbjuda PSIs hjälp till alla maliska medlemsförbund som ber om medling i
syfte att återställa freden i norra Mali;

2)

att PSI skall stödja medlemsförbund med att skapa demokrati i Mali med sikte
på en utveckling för människorna och välfärd för arbetstagarna i landet.
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