
 

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. 7) UNIVERSELL TILLGÅNG TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 
NOTERAR att: 
a) Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och bör vara tillgänglig för alla medborgare.  
b) Sjukdomsbördan ökar i alla länder, särskilt i utvecklingsländerna. 
c) Hälsa har blivit en vara som säljs till den som lämnar högst bud och marginaliserar därför den 

fattige.  
d) Hälsa blir snabbt en privatiserad vara och därför har dess åtkomlighet blivit ett privilegium och inte 

längre en grundläggande rättighet.  
 
NOTERAR vidare att: 
e) Samhällens socioekonomiska status fortsatt påverkas negativt av de gräsliga effekterna av 

bristande tillgång till hälsa. 
f) Hälsovårdens ständigt försämrade tillstånd i utvecklingsländerna gör att utbildad sjukvårdspersonal 

där emigrerar till industriländerna som också påverkas, synnerhet i de delar där vården ges. 
 
ANSER att: 
a) Tillståndet för hälsovården särskilt i utvecklingsländerna förvärras framför allt genom den extrema 

bristen på mänskliga resurser och infrastruktur.  
b) Kostnaden för läkemedel och medicin för utvecklingsländer är extremt hög vilket gör det till en 

utmaning för arbetarklassen att få tillgång till dessa. 
c) Brist på tillräckliga medel för att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländer förvärrar 

ytterligare hälso- och sjukvården inför kroniska pandemier.  
 
BESLUTAR att: 
a) Kongressen bör utarbeta en kampanj som förespråkar universellt tillträde till hälso- och sjukvård för 

alla oavsett politisk, social och ekonomisk ställning.  
b) Utarbeta mekanismer för stöd för främjande av hälso- och sjukvård för alla i alla länder särskilt i 

utvecklingsländerna. 
c) Utarbeta en kampanj som förordar att hälso- och sjukvård icke privatiseras. 
d) Utveckling av personal inom hälso- och sjukvård bör vara den viktigaste prioriterade frågan och 

migration av yrkesutbildade arbetstagare inom hälso- och sjukvård bör motverkas. 
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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