RESOLUTION Nr. 12) UTBILDNING OCH MOBILISERING AV LÖNTAGARNA
OCH ALLMÄNHETEN FÖR STÖD TILL RÄTTVISA SKATTESYSTEM FÖR
FINANSIERING AV OFFENTLIGA TJÄNSTER MED HÖG KVALITET
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
Noterar följande:
Offentliga tjänster med hög kvalitet är en förutsättning för det allmänna bästa, det moderna samhällets
behov och utvecklingen av demokratin. Forskningen har visat att nivån på offentliga utgifter är nära
kopplad till ekonomisk tillväxt och samhällsvinster. Det finns i själva verket ett direkt samband mellan
offentliga utgifter, ekonomisk tillväxt och sociala framsteg. Vår uppgift är att utbilda våra medlemmar
och allmänheten om detta samband och genomföra insatser till stöd för politik som förbättrar
finansieringen av offentliga tjänster med hög kvalitet.
David Hall, forskningschef på University of Greenwich i London, har visat att de länder som investerar
mest i infrastruktur och offentliga tjänster är bättre rustade för ekonomisk tillväxt och för att tillgodose
medborgarnas behov. En stabil finansiering av den typen av investeringar kräver dock ett rättvist och
jämlikt skattesystem som kan ge jämna och långsiktiga inkomster. Skatten på finansiella transaktioner,
en låg procentuell skatt på institutionell handel med valutor, aktier, obligationer, derivat och
räntepapper, har förbättrat tillförlitligheten i skattesystemet och gjort det rättvisare och mer jämlikt för
alla medborgare.
Löntagarna, allmänheten och beslutsfattarna måste inse att påtvingad åtstramning under dessa
besvärliga tider är ett katastrofrecept som bara kommer att leda till ytterligare recession och
depression. Vi kan göra framsteg mot en bättre ekonomi om vi utbildar våra medlemmar och
mobiliserar allmänheten i frågor som stödjer bättre skattepolitik och förstärkt finansiering för offentliga
tjänster med kvalitet.
Emedan ökade investeringar i offentliga tjänster kan trygga och skapa de högkvalitativa tjänster som
arbetsgivare, löntagare och medborgare behöver.
Emedan offentlig finansiering är avgörande för goda transporter, el- och vattenkvalitet samt för tjänster
som sjukvård och utbildning som är nödvändiga för en väl fungerande modern ekonomi och
Emedan ekonomier som permanentar ojämlikhet och fattigdom har en tendens att begränsa de
skatteinkomster som behövs för offentliga tjänster och därmed begränsar den ekonomiska
utvecklingen av ekonomin i dess helhet. På samma sätt har länder med progressiv
skattepolitik en tendens att stödja ekonomisk tillväxt, vilket skapar högre skatteinkomster för
fortsatta investeringar i högkvalitativa offentliga tjänster, till fromma för samhället. Dessutom
kan offentliga tjänster av god kvalitet gynna dem som befinner sig på den lägre delen av
ekonomin och bidra till ökad jämlikhet och möjligheter för alla.
Emedan privata finansinstitut sedan flera år tillbaka ägnat sig åt att manipulera marknaden och bedriva
aktiviteter som är negativa för konsumenterna och hotar länders ekonomi över hela världen.
Dessa aktiviteter har medfört våldsamma svängningar på marknaden, vilket har ödelagt
ekonomier, länder, samhällen och löntagare. Ombytligheten har gjort att ekonomiska bubblor
kunnat skapas som, när de allt oftare spricker, sliter på samhället.
Emedan regeringsutgifter för infrastruktur, tjänster och sysselsättningsprogram kan vara vårt
effektivaste redskap för hantering av marknadens ombytlighet. När det gäller att skapa
sysselsättning och på ett bättre sätt ta itu med behoven i länder som ödelagts av recessionen
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har det också varit mycket mer framgångsrikt att göra statliga satsningar än att vänta på hjälp
från privata finansinstitut.
Emedan klyftan mellan uttaxerad och faktiskt inbetald skatt är ofta oerhört djup, på grund av att
skattesmitning i olika former är så vanlig. Länderna klarar helt enkelt inte av att ta in de skatter
som man har att fordra, vilket kan bero på olaglig skattesmitning, en kultur som innebär att
skatt bara inte betalas och på ett ineffektivt och underfinansierat system för skatteuppbörd.
Under alla förhållanden sänder en sådan kultur negativa budskap till alla medborgare och
urholkar legitimiteten i statliga skattesystem som finansierar statliga tjänster.
Emedan sysselsättningsskapande offentliga investeringar alltför ofta ges till företag, i form av
skattesubventioner som inte spåras, och företag som får sådant offentligt stöd inte ställs till
ansvar för att skapa de jobb som utlovats i utbyte mot investeringen, och
Emedan offentliga investeringar i infrastruktur och tjänster också ger utomordentliga fördelar för de
rikaste företagen och individerna i vårt samhälle. Ändå betalar samma företag och individer
ofta mycket lägre skatt än vad som är deras rättvisa andel. Följden är att de som har lägre
inkomster bär den största delen av den totala skattebördan för upprätthållandet av samhällets
tjänster.
Emedan regeringarna måste införa rättvis, jämlik och progressiv beskattning som kan garantera
nödvändiga resurser för ordentliga investeringar i högkvalitativa offentliga tjänster långt in i
framtiden.
KONGRESSEN BESLUTAR ATT:
PSI ska agera till stöd för införandet av skattepolitik som skapar större rättvisa, jämlikhet och
progressivitet för att förbättra finansieringen för högkvalitativa offentliga tjänster. En sådan politik är
nödvändig för att man ska kunna hantera ombytligheten som blivit ett återkommande inslag i
världsekonomin; och
BESLUTAR
att PSI ska agera för införandet av skatt på finansiella transaktioner som ett sätt att skapa rättvisare,
mer jämlika och pålitliga system för skatteuppbörden. Om ett sådant system införs kommer det att
förbättra inkomsterna och hjälpa till att hantera marknadens ombytlighet; och
BESLUTAR
att PSI ska arbeta tillsammans med medlemsförbunden över hela världen och med andra globala
fackliga federationer för att utbilda löntagarna och de fackliga, samhälleliga och politiska ledarna om
behovet av skatte- och inkomstreformer till stöd för offentliga tjänster med hög kvalitet. Utbildningen kan
få människor att agera på alla statliga nivåer för att få till stånd de politiska förändringar som krävs för
stöd till offentliga tjänster. Tillsammans kan vi mobilisera allmänheten så att den stödjer förändringar,
reformer och nya inriktningar som leder till en bättre ekonom för det allmänna bästa.
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