
 

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. 16) MOT REFORMEN AV 
ARBETSMARKNADSLAGSTIFTNINGEN I MEXIKO 

 
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 

 
KONSTATERAR att offentliganställdas förbund i det federala distriktet, Sindicato Único de 

Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos, internationellt tagit ställning mot godkännande av förslaget till 
ändring av Mexikos arbetsmarknadslagstiftning, som presenterades i mars 2011 och 
som allvarligt kommer att begränsa rättigheterna för miljoner löntagare och därmed 
också deras familjers välfärd.  

 
OROAD ÖVER  att en balanserad arbetsmarknad inte längre anses viktig och att informalitet och 

kroniskt hög arbetslöshet betraktas som acceptabla. Flexibiliteten för att hantera 
produktionskraven har också förändrat anställnings- och arbetslivsrelationernas art. 
Följen är att otrygga och tidsbegränsade anställningar och underentreprenader för 
offentliga tjänster har ökat i antal. Det är därför ingen överraskning att löntagare 
utvandrar i jakt på arbete.  

 
BEKLAGAR  att dessa så kallade reformer, som också tillämpats i andra länder, har avreglerat och 

flexibiliserat arbetslivsnormerna och gjort det billigare att avskeda anställda, införa 
otrygga löner, höja skatterna, avveckla formella anställningar och montera ner 
pensions- och socialförsäkringssystem.  

 
SER  att de tekniska förändringarnas omfattning och fart haft ett mycket stort inflytande 

över alla ekonomiska sektorer i alla delar av världen och förändrat både arbetslivet 
och företagen. Utläggning av tjänster på entreprenad syftar emellertid bara till att öka 
kontrollen över arbetskraften, sänka lönerna och avskeda alltfler. 

 
STÖDJER  respekten för föreskrifterna i Mexikos grundlag, i synnerhet i artiklarna 1, 5 och 123 i 

båda delarna, som aldrig tillämpats ens från första början. Om denna nya reform 
godkänns kommer den att hota alla löntagares arbetslivs- och sociala rättigheter. 
Garantier kommer att gå förlorade och de ILO-konventioner som Mexiko ratificerat 
kommer att kränkas. Vi håller med om att det krävs en del justeringar, men bara om 
de förbättrar situationen och inte skadar löntagarna.  

BER  alla medlemsförbund att ställa sig bakom åtgärderna som PSI:s medlemsförbund 
vidtar i Mexiko och ge kraftfullt internationellt stöd för att hindra att den föreslagna 
arbetslivsreformen i Mexiko godkänns.  

 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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

	RESOLUTION Nr. 16) MOT REFORMEN AV ARBETSMARKNADSLAGSTIFTNINGEN I MEXIKO
	PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika


