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RESOLUTIONSFÖRSLAG 

PSI bekräftar på nytt sitt starka engagemang för att skydda de mänskliga rättigheterna för 

migranter, flyktingar och tvångsförflyttade. Vi säger entydigt nej till fascism, rasism och 

främlingsfientlighet och försvarar den mänskliga rättigheten till offentliga tjänster av god kvalitet 

för alla 

 Dagens politiska scenario uppvisar en djupt oroande trend där ett antal utvecklade länder och 

utvecklingsländer upplever att högerextrema, nationalistiska och populistiska politiska partier får 

allt större makt. Partier vars kampanjer bygger på rasistisk och människofientlig propaganda. 

 Dessa aktörer sprider lögner och vilseleder och använder migranter, flyktingar, asylsökande och 

tvångsförflyttade personer som syndabockar för olika ekonomiska och sociala motgångar. De ser 

dem som hot mot nationell säkerhet och identitet och en börda för de offentliga resurserna. 

 Dessa vilseledande berättelser förskjuter uppmärksamheten från de verkliga orsakerna bakom 

förflyttningarna, såsom nyliberal politik och företagens snikenhet som förstör arbetstagarnas 

arbetstillfällen, försämrar offentliga tjänster, förstör miljön och spär på spänningar och konflikter. 

 Arbetstagare, progressiva ledare, fackföreningar, organisationer i civilsamhället och kommuner, 

bland annat migrantsamhällena själva, fortsätter att stå emot denna negativa skildring och 

motståndet måste få ett starkt stöd och förstärkas. 

 PSI:s handlingsprogram (2018–2022) visar i Att sätta människan före vinsten sitt starka 

engagemang för det synsätt som bygger på mänskliga rättigheter när det gäller bemötande av 

migranter, flyktingar och tvångsförflyttade person och försvarar deras rätt till anständigt arbete, 

social trygghet och tillgång till offentliga tjänster av god kvalitet. 

PSI:s styrelse bör därför vid sitt möte i Genève den 14–15 november 2018 starkt fördöma 

extremhögerns rasistiska och människofientliga propaganda som även innefattar migranter och 

fattiga.  

PSI engagerar sig starkt för att skydda migranters, flyktingars och tvångsförflyttades mänskliga 

rättigheter. Vi säger entydigt nej till fascism, rasism och främlingsfientlighet och försvarar den 

mänskliga rättigheten till offentliga tjänster av god kvalitet för alla. 

PSI fortsätter att starkt prioritera sitt arbete om migration, flyktingar och tvångsförflyttade personer. 

Vi kommer att samordna programmet mellan PSI:s sektorer och regioner, avsätta tillräckliga resurser 

och arbeta i allianser med den bredare fackföreningsrörelsen och civilsamhället för att främja arbetet 

nationellt, regionalt och globalt, bland annat genom vårt engagemang i FN:s Global Compact on 

Refugees och FN:s Global Compact on Migration.  


