
 

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. 
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PSI:s styrelsemöte den 16–17 maj 2013 
 

90 ledare för medlemsförbund inom PSI, anförda av 36 styrelseledamöter träffades 16–17 maj 2013 i 
Genève, Schweiz, för att diskutera frågor som rör offentliganställda och anta PSI:s prioriterade satsningar 
för 2013 och därefter. De viktigaste punkterna från mötet anges nedan. 

 PSI upprörs över ökade angrepp mot offentliganställdas rättigheter och över att den ekonomiska 
krisen används som ursäkt för att angripa offentliga tjänster och offentliganställdas fackliga 
rättigheter.  

 PSI oroas över att ojämlikheten ökar i hela världen och av de förmögnas skamlöst ökande välstånd, 
samtidigt som arbetstagarna betalar priset. 

 PSI vill inte acceptera den drastiska ökningen av arbetslösheten i många länder, särskilt de skadliga 
effekterna för arbetslösa ungdomar.  

Inom PSI:s medlemsförbund är vi: 

 eniga i vårt åtagande att bygga upp den kollektiva makten för offentliganställda för att försvara 
offentliga tjänster och ta itu med den bristande jämlikheten, 

 eniga om att samarbeta med våra samhällen för att förbättra offentliga tjänster av god kvalitet för 
det allmänna bästa, 

 eniga om att med alla tillgängliga medel se till att offentliganställdas demokratiska rättigheter 
respekteras. 

I enlighet med handlingsprogrammet "Social rättvisa genom fackliga rättigheter och offentliga tjänster av 
god kvalitet", den centrala resolution som PSI:s medlemsförbund godkände vid Världskongressen nyligen, 
är det viktigaste för all verksamhet inom PSI att försvara fackliga rättigheter och främja offentliga tjänster 
av god kvalitet. 

 Evenemang som "Global Route of Shame", cykelloppet för att belysa missförhållanden när det 
gäller nationella fackliga rättigheter under den internationella arbetskonferensen (ILC) 2013, 
kommer att fortsätta och utvidgas.  

 Det kommer också vår forskning av världsklass att göra som belyser fördelarna med offentliga 
tjänster av god kvalitet.  

Specifika åtgärder som stöds: 

 Fokus på tillväxt och på att organisera och bygga upp facklig styrka inom alla områden. 

 Samarbete med medlemsförbund vid kampanjer för rättvisa skatter på lokal, nationell och 
internationell nivå. 

 Bekämpa orättvisa handelsavtal som försvagar offentliga tjänster, offentliga upphandlingar och 
arbetstagarnas rättigheter. 

 Bekämpa korruption inom offentliga tjänster.  

 Fortsätta kampen för att sätta stopp för våld mot kvinnor. 

 Stärka sektorvisa aktiviteter och samordning. 

 Försvara offentliganställdas fackliga rättigheter. 



 

 

Sammanfattningsvis  

 erinras vi om att PSI är inkarnationen av våra fackföreningar och medlemmar, 

 är vi fast beslutna att bygga upp ett större, starkare och synligare PSI, 

 står vi enade i att arbeta för alternativet till nyliberal åtstramningspoliitk, vilket innefattar att 
kämpa för offentliga tjänster av god kvalitet och föra fram fackliga rättigheter inom offentliga 
tjänster över hela världen. 

 

 


