
 

 

Utveckling utan offentliga tjänster – ett omöjligt uppdrag  
 
PSI, Genève, 18 juni 2015 – Sju år efter finanskrisen 2008 är det uppenbart att åtstramningspolitik 

inte fungerar. Nedskärningar av de offentliga utgifterna har tvärtom har endast lett till mer 

arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet. Samtidigt ökar bankers, finansiärers och företags vinster 

rejält och välbehövliga resurser för att finansiera offentliga tjänster döljs i skatteparadis och system 

för skatteflykt.  

 

I samband med den internationella dagen för offentliga tjänster den 23 juni säger Public Services 

Internationals (PSI) generalsekreterare Rosa Pavanelli:  

 

– Vi måste alla betala skatt, så varför gör de multinationella företagen inte det? PSI, den 

internationella fackföreningsrörelsen och våra samarbetspartner i det civila samhället är fast 

beslutna att sätta stopp för de internationella systemen för skattesmitning som rånar länder i 

hela världen på miljarder i skatteintäkter. Detta är resurser som skulle kunna finansiera 

offentliga tjänster av god kvalitet för alla, bland annat hälsovård, utbildning, vatten och 

sanitär utrustning, som är avgörande för den sociala utvecklingen.  

 

Arbetarrörelsen har alltid fördömt internationella skatteregler som gör det möjligt för 

multinationella företag att undvika att betala sin rättvisa del – samma multinationella företag som 

vill öka sin makt genom att förhandla fram handelsavtal, såsom TPP, TTIP och TISA, som enbart 

har utarbetats för att de ska kunna göra vinster bortom överskrider nationella regler. 

 

Rosa Pavanelli, fortsätter: 

 

 – Vi står inför överväldigande utmaningar, men 2015 är en historisk möjlighet att ändra den 

nuvarande internationella verkligheten. I mitten av juli kommer regeringar att träffas i Addis 

Abeba, Etiopien, vid den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering 

(FFD3), för att besluta om hur utvecklingen ska finansieras under de närmaste årtiondena. 

Alla länder, från norr till söder, bör ha en jämbördig plats vid bordet när internationella 

skatteregler beslutas, inte enbart de rikaste. PSI är övertygad om att ingen utveckling kan 

ske utan offentliga tjänster och vi förespråkar och bedriver därför lobbying för att reformen 

av företagsbeskattningen ska hamna högst upp på dagordningen för FFD3. 

 

PSI uppmanar samtliga medlemsförbund att mobilisera och puffa för ett mer rättvist skattesystem 

för alla. Tillsammans kan vi kräva ett internationellt skattesystem som representerar de flestas 

intressen, inte ett fåtals. Tillsammans kan vi kräva att våra regeringar ifrågasätter system för 

skattesmitning, så att länderna bättre kan erbjuda offentliga tjänster av god kvalitet för alla. 

 

Vi kräver:  

 

 Globala lösningar: Ett inkluderande mellanstatligt skatteorgan som samordnar skattepolitik 

och genomförande till förmån för alla. 

http://www.world-psi.org/en/issue/health-and-social-care-services
http://www.world-psi.org/en/issue/water-and-sanitation
http://www.world-psi.org/en/issue/water-and-sanitation
http://www.world-psi.org/en/third-international-conference-financing-development-ffd3
http://www.world-psi.org/en/third-international-conference-financing-development-ffd3
http://www.world-psi.org/en/icrict-declaration


 

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. 

 

 Öppenhet: Allmänheten måste få kännedom om de vinster som görs och de skatter som 

företagen betalar i de länder där de är verksamma. 

 

 Multinationella företag som betalar sin rättvisa del: Multinationella företag med 

dotterbolag i skatteparadis som fungerar som enskilda företag bör beskattas som enskilda 

företag så att vinster inte kan flyttas och skatter undvikas. 

 Rättvis beskattning för att finansiera offentliga tjänster av god kvalitet: Vi behöver 

policyer för rättvis beskattning för att finansiera gratis och allmänna hälso- och 

utbildningstjänster av god kvalitet, få slut på fattigdomen och minska ojämlikheten samt 

finansiera en hållbar utveckling 

  

Vi behöver dig! Endast om vi håller ihop kan vi skapa ett rättvist skattesystem. #TaxJustice 

 

Skriv under PSI:s upprop mot privatisering av utvecklingsagendan för perioden efter 2015 

 

***SLUT*** 

 
 

http://www.world-psi.org/en/golden-dodges-mcdonalds-18-billion-global-tax-avoidance-strategy-revealed
http://www.world-psi.org/en/golden-dodges-mcdonalds-18-billion-global-tax-avoidance-strategy-revealed
http://www.world-psi.org/en/issue/public-fundingtaxation
http://www.world-psi.org/en/post-2015-development-agenda-sign-petition

