
 

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. 39) SWAZILAND 
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 

 
BESLUTAR att: 
 
a) Det modiga och nödvändiga agerandet av Swazilands demokratirörelse, ledd av det nya enade 

Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA) och PSI:s medlemsförbund inom organisationen 
som har fortsatt att driva kampanj för demokrati trots den styrande kungliga elitens undertryckande 
karaktär. 

b) Framväxten av Swaziland United Democratic Front (SUDF) som ett initiativ av 
fackföreningsrörelsen för att föra samman alla organisationer i civilsamhället innefattande 
trosbaserade organisationer, ungdomar och studerande, kvinnogrupper samt organisationer för 
befolkningsgrupper i städer och på landsbygden. 

c) Swaziregimens vägran att ta kontakt med demokratiska krafter annat än genom förtryck, och dess 
ovilja att släppa sitt grepp om makten och de rikedomar den plundrar för sina egna syften. 

d) Behovet av att erkänna att frågan om monarkin och en demokratisk Swazistats karaktär, är en 
fråga som måste lösas av Swazilands folk själva.  

e) Den fortsatta kris som majoriteten av människorna i Swaziland står inför, över 70% som lever på 
mindre än en US dollar om dagen, och som lever i yttersta fattigdom i själva verket helt utan 
tillgång till service, medan den kungliga familjens överhuvud räknas som en av de rikaste 
människorna i världen. 

f) Oföretagsamheten hos regeringar generellt, och i Afrikanska unionen och SADC i synnerhet, att 
kräva att demokratiska normer iakttas i Swaziland och att förtryck inte används för att lösa politiska 
förändringar i Swaziland. 

g) Det ökande stödet för Swazilands demokratikampanj utanför Swaziland genom PSI och IFS Afrika 
samt att man brutit den ’mur av tystnad’ som omgav Swaziland i media och folkets medvetenhet. 

 
Kongressen BESLUTAR därför att: 
 
1. STARKT UPPMANA alla medlemsförbund, samhällsrörelser och alla demokratiska krafter att 

stödja kampanjen för demokrati i Swaziland, och särskilt genom Swaziland Democracy Campaign, 
som är kampanjgrenen av den fackligt inspirerade Swaziland United Democratic Front (SUDF) och 
särskilt dess aktioner som äger rum årligen den 12 april till minne av suspenderingen av 
demokratiska rättigheter 1973 fram till idag samt den globala aktionsveckan om Swaziland som 
äger rum i september. 
 

2. GE STÖD till vårt systerförbund NAPSAWU och TUCOSWA, dess federation, för att hjälpa till att 
bygga upp kapacitet för att säkerställa ett demokratiskt program och förbereda för effektiv 
verksamhet i ett demokratiskt Swaziland. 

 
3. Där så är möjligt SKAPA FILIALER till Swaziland Democracy Campaign för att samordna aktioner 

på de datum som anges ovan. 
 

4. SÄKERSTÄLLA att PSI gör Swazilands demokrati till en viktig kampanj under nästa period och ta 
upp ärendet med regeringar i allmänhet men särskilt inom Afrikanska unionen och SADC för att 
göra den tidigare legitima Swaziregimen olaglig. 

 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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