
 

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. 45) TILL STÖD FÖR NGÖBE-BUGLÉ-FOLKETS 
KAMP I PANAMA 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 
 
VI HAR INFORMERATS OM 
upprepade internationella anmälningar som FENASEP i Panama gjort om angreppen som vid två 
tillfällen skett mot ursprungsfolket ”Ngöbe Buglé” som kämpar för att skydda sin miljö mot utländska 
intressen vars enda mål är obegränsad och irrationell exploatering av natur- och vattenkraftsresurser 
som varit skyddade sedan uråldriga tider.  
 
BEKYMRADE ÖVER 
antalet offer för fysiskt och psykiskt våld mot ursprungsbefolkningen “Ngöbe Buglé” genom det brutala 
förtryck som polisen och Panamas elit utsatte dem för under februari månad 2012.  
 
VI BEKLAGAR 
denna onödiga attack som är den andra blodiga händelsen som Panamas president, Ricardo Martinelli, 
beordrat och genomfört på mindre än två år.  
 
OCH likaså BEKRÄFTAR 
vi förbehållslöst att detta är ett brott mot ILO:s konvention 169 som Panama ratificerat och som 
uttryckligen erkänner ursprungsbefolkningars rätt inte bara att använda det egna språket utan också 
erkänner dem som kollektiv i andra frågor som rätten till mark och deras territorier.  
 
DÄRFÖR FÖRDÖMER kongressen 
med all kraft dessa upprepade övergrepp begångna av Panamas regering och begär samtidigt att 
Panamas rättsliga instanser utreder polisens överdrivna våld mot detta ursprungsfolk och avslöjar och 
straffar de ansvariga.  
 
SLUTLIGEN UPPMANAS 
delegaterna i denna 29:e kongress att skicka ett exemplar av denna resolution till Panamas ambassad i 
sina respektive länder.  
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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