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Brådskande resolution från Public Services International (PSI) 

Styrelsemöte (EB 153), möte i Genève, Schweiz 

den 14 och 15 november 2018 om  

Valet i Brasilien 2018 

 

Brasiliens befolkning har nyligen valt en öppet rasistisk, homofobisk och kvinnofientlig president vid 
namn Jair Bolsonaro. 

Legitimiteten i valet av tillträdande president Jair Bolsonaro ifrågasätts både av domstolar och av 
allmänheten på grund av omfattande (miss)bruk av privata uppgifter och falska nyheter i hans 
valkampanj. 

Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro har upprepade gånger krävt en återgång till den typ av 
militärstyre som Brasilien upplevde mellan 1964 och 1985. 

Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro har förklarat att diktaturens enda misstag var att 
begränsa sig till tortyr och att de borde ha dödat fler människor. 

Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro har förklarat att de som protesterar mot hans 
presidentskap har två val när han kommer till makten: fängelse eller exil. 

Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro har antytt att hans regering ska bedriva en nyliberal 
politik, vilket innefattar en minimalistisk stat, skattesänkningar och omfattande 
privatiseringar. Det innebär att det blir omöjligt att tillhandahålla offentliga tjänster av god 
kvalitet. 

Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro har förklarat att Förenta nationerna är en värdelös 
organisation och att Brasilien under hans ledning ska lämna FN och Parisavtalet om att 
bekämpa klimatförändringar. 

Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaros ogrundade attack mot berättigandet för det 
brasilianska institutet för geografi och statistik, framför allt dess metod för att beräkna 
sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror (som följer internationell standard), har ifrågasatts 
offentligt av Rafael Diz Medina, direktör för statistikavdelningen vid Internationella 
arbetsorganisationen (ILO). 

Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro stöder kriminaliseringen av sociala rörelser, bland annat 
de jordlösa arbetarnas rörelse, och de bostadslösa arbetarnas rörelse och fackföreningarna 
själva. 

Brasilien räknas som ett av världens farligaste länder för miljöaktivister och aktivister bland 
urbefolkningar. 

Situationen i Brasilien kommer sannolikt att förvärras under de kommande åren. 

PSI noterar att Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro stöder dödsstraff, tortyr och avreglering 
av vapeninnehav. 
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PSI:s styrelse 

FÖRDÖMER strategin att hantera våld och osäkerhet med statligt våld, 

INSER att brasilianska fackförbund starkt kommer att motsätta sig Bolsonaroregeringens politik och 
metoder tillsammans med miljontals människor, 

UTTRYCKER sin solidaritet med det brasilianska folket och framför allt med fackföreningarna som 
försvarar arbetarklassen, 

UPPMUNTRAR sina medlemsorganisationer att utvidga alla former av stöd och internationell 
solidaritet till de brasilianska fackförbunden, fackligt aktiva och arbetare som direkt och 
indirekt utsätts för statligt våld, 

VÄLKOMNAR stöd och åtgärder som redan vidtagits av PSI, EPSU och den globala 
fackföreningsrörelsen, 

BESLUTAR att följa utvecklingen i Brasilien noga, 

UPPMUNTRAR sina medlemsorganisationer att stödja brasilianska medlemsförbund i alla 
internationella forum där den brasilianska regeringens politik och metoder offentligt fördöms. 


