
 

Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) är en global facklig federation som representerar 20 miljoner kvinnor 
och män i den offentliga sektorn i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa  och allas rätt till offentliga tjänster 
av god kvalitet. PSI samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser. 

RESOLUTION Nr. 21) OM OFFENTLIGA TJÄNSTER 
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 

NOTERAR följande: 
PSI:s medlemsförbund erinrar om att försvar och förbättring av sysselsättningen samt arbetsvillkoren 
för tjänstemän och offentliganställda måste stå i centrum för alla krav.  
 
PSI och dess medlemsförbund kämpar för att främja social rättvisa, grundläggande rättigheter mot 
social dumpning och utnyttjandet av arbetstagare. De motsätter sig och fördömer den ultraliberala 
synen på ekonomi, dess antisociala karaktär och tanken om fri konkurrens. Alla dessa faktorer gynnar 
och påskyndar privatiseringen av offentliga tjänster. 
 
Den rådande krisen beror på det kapitalistiska systemet. Krisen belyser det bristande ansvaret inom 
finansvärlden, slarvet och avsaknaden av statliga regleringar, vilket har ruinerat och tvingat miljontals 
arbetstagare in i arbetslöshet. 
 
PSI och dess medlemsförbund vänder sig mot att regeringarna vill att effekterna av krisen ska belasta 
löntagarna. Inom offentliga tjänster tas många tjänster bort och destruktiva reformer blir allt vanligare. 
Statlig och kommunal sektor och dess anställda har blivit en rörlig post där budgeten går att justera i 
termer av antal anställda, löner, pensioner och organisering av tjänster. 
 
De grundläggande principerna för offentliga tjänster och de anställdas rättigheter är utsatta för de 
största hoten och farorna. Medborgarnas lagliga rätt till offentliga tjänster samt en neutral statlig och 
kommunal sektor äventyras.  
 
Av dessa anledningar fördömer PSI och dess medlemsförbund denna politik som förstör staten och 
överlåter offentliga tjänster till marknaden.  
 
Oavsett om de är motiverade på grund av krisen eller inte så motsätter sig PSI och dess 
medlemsförbund: 
• motreformer som regeringarna genomför efter anmodan från internationella kommersiella och 

finansiella institutioner, och som leder till att offentliga tjänster raseras och social tillbakagång, 
• varje försök att inskränka kraven med hänvisning till ekonomisk och budgetmässig konvergens, 

radikal sänkning av offentliga utgifter och offentliga underskott. 

I protest mot denna politik, som slår sönder de offentliga tjänsterna, BESLUTAR PSI:s kongress att 
kämpa för att: 

• UPPRÄTTHÅLLA och UTVECKLA garantier för sysselsättning och karriär för tjänstemän och 
offentliganställda för att skydda dem mot påtryckningar från inflytelserika grupper och se till att de 
förblir neutrala i sin yrkesutövning, 

• UPPRÄTTHÅLLA och FRÄMJA offentliga tjänster av god kvalitet, som inte är utsatta för 
marknadskrafter och som är tillgängliga för alla, för att bevara och stärka den ekonomiska och 
sociala solidariteten, 

• HÖJA lönerna samt förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna, 
• KÄMPA mot osäkra förhållanden, 
• FRÄMJA yrkesmässig jämlikhet, 
• KÄMPA mot alla former av diskriminering, 
• FRÄMJA unga människors möjlighet till hållbara offentliga arbetstillfällen av god kvalitet, 
• INFÖRA en omfördelande skattepolitik som garanterar adekvat finansiering av offentliga tjänster. 
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För PSI och dess medlemsförbund är en effektiv tillämpning av Internationella arbetsorganisationens 
konventioner och försvar av kollektiva rättigheter fortsatt prioriterade frågor. 
 
Genom solidaritet, internationellt samarbete och mobilisering av arbetstagare kan kampen vinnas. 

 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

http://www.world-psi.org/en/psi-congress-resolutions�
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