
 

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. 47) GLOBAL FACKLIG ENIGHET 
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 

 
NOTERAR: 

a) De utmaningar som arbetstagare över hela världen står inför i denna tid av allvarliga åtstramningar 
och underminerandet av offentliga sektorn och de offentliga tjänster den utför.  

b) De konservativa allianser som har upprättats av arbetsgivare, finansinstitutioner och deras statliga 
partners för att driva ett program baserat på nyliberala premisser, vilka befäster den mäktiges makt 
och styr deras samordnade åtgärder för att underminera sociala förmåner och facklig organisering.  

c) Graden av facklig uppdelning som existerar i många länder och nödvändigheten av att skapa 
samgåenden och allianser för att försvara arbetstagares levnadsstandard. 

d) Den absoluta nödvändigheten av att utarbeta ett trovärdigt program för att ta itu med den globala 
ekonomiska krisen som är baserat i första hand på behoven hos arbetarklassen och den fattige, och 
som eftersträvar att beslutsamt flytta bort makten från dem som för närvarande kontrollerar välstånd 
till förmån för social kontroll och ansvarsskyldighet.  

e) Den absoluta nödvändigheten av att bygga upp en enda enad, demokratisk och oberoende facklig 
världsorganisation som är kapabel att försvara den globala arbetarklassen genom effektiva 
solidaritetsåtgärder och som bortser från det som återstår av det kalla kriget. 

f) Behovet av att bygga upp kompletterande globala fackliga organisationer som för samman förbund i 
samma sektor och som är kapabla att bidra till ett globalt alternativ till åtstramningar, samt att 
genomföra beslutsamma solidaritetsaktioner för att utmana nyliberal politik. 

g) Försök är på gång på kontinentnivå, t. ex. i Afrika, att förena IFS Afrika och Organisationen för 
facklig enighet (OATUU) 

h) Slöseriet och söndringen det medför att ha konkurrerande fackliga organisationer på världs- och 
kontinentnivå, samt de möjlighet detta ger för att underminera facklig sammanhållning. 

 
Kongressen BESLUTAR därför: 
 
1. att PSI ska positionera sig i främsta ledet för att uppmuntra en dialog mellan IFS och WFTU för att 

utröna möjligheterna att skapa en enad, oberoende och demokratisk facklig världsorganisation. 
 
2. att PSI:s medlemsförbund ska uppmuntras att ta kontakt med medlemsförbund inom andra fackliga 

federationer på nationell nivå, och med oberoende förbund i den offentliga sektorn för att öppna ett 
samtal om gemensamma åtgärder och framtida enighet. 

 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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