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Er framtid är i offentliga händer – bra offentliga tjänster för alla!
Arbetstagarnas internationella högtidsdag, första maj 2013
Den internationella fackföreningsrörelsen firar första maj till minne av aktivisterna som dödades under
Haymarket-massakern 1886 när de demonstrerade för åtta timmars arbetsdag. Idag är nyliberala krafter
runtom i världen fast beslutna att undanröja arbetstagarnas rätt att förhandla kollektivt och andra dyrköpta sociala och arbetsrättsliga landvinningar, under förevändning av att den ekonomiska och finansiella krisen kräver det. Arbetstagare och samhällen förenar sig nu för att pressa tillbaka den våg av åtgärder
som används för att främja privatiseringar, skära ned offentliga utgifter, minimera staten och dess roll,
och försvaga den sociala dialogen och kollektivavtalsförhandlingarna på offentliga arbetsplatser.
PSIs generalsekreterare Rosa Pavanelli säger: “Vi accepterar inte en framtid där endast ett lyckligt fåtal
har anständiga jobb, och alla andra otrygga arbeten – där exploatering av kvinnor, unga arbetstagare och
barn är normen, och miljoner papperslösa migranter arbetar under slavliknande förhållanden.”
“Vi har ett ansvar för framtida generationer: att skydda de fackliga och sociala rättigheterna. Vi måste
agera kollektivt för att försäkra oss om att unga som gamla får tillgång till offentliga tjänster av god
kvalitet i framtiden, och därmed bidra till social rättvisa och jämlikhet.”
Kvinnor och unga arbetstagare får bära huvudbördan av nedskärningarna och svångremsåtgärderna. Den
långvariga kampen för kvinnlig jämställdhet har åsamkats ett bakslag genom att man skär ned offentliga
tjänster och institutioner som verkar för likaberättigande av kvinnor på arbetet och i samhället. Unga
arbetstagare får inte den utbildning de behöver, och utestängs från arbetsmarknaden.
Investeringar i offentliga tjänster, infrastruktur och industripolitik bidrar till hållbar utveckling och stabil
tillväxt, och genererar anständiga arbetstillfällen. Finansieringen av den offentliga sektorn reduceras
dock nu i en alarmerande takt. Effektiva åtgärder mot skattesmitning och att införa progressiva
skattesystem skulle generera de nödvändiga medlen för att bygga upp väl fungerande offentliga tjänster.
I många delar av världen fortsätter man att kränka de offentliganställdas fackliga rättigheter genom
direkta förbud av och restriktioner mot fackföreningar, missbruk av undantag för “oumbärliga
verksamheter”, samt våld och hotelser. Dessa brott mot de fackliga rättigheterna är angrepp på
demokratin och sociala framsteg.
Under den internationella arbetskonferensen i juni 2012 blockerade arbetsgivarsidan arbetet i ILOkommittén för tillämpningen av konventioner – man hävdade att experterna i kommittén inte hade
mandat att tolka konventionerna, och vägrade att diskutera något fall med koppling till strejkrätten, som
grundar sig i ILO-konvention 87. Denna strategi från arbetsgivarnas sida syftar till att rasera ILOs
övervakningssystem. Förhandlingar har fortsatt även under 2013 för att lösa detta dödläge.
Pavanelli säger: “Internationella arbetsorganisationen bildades år 1919 i enlighet med fördraget i
Versailles vid slutet av första världskriget som en bekräftelse av övertygelsen om att en universell och
hållbar fred endast är möjlig om den baseras på social rättvisa. Låt oss vägledas av denna övertygelse
idag. PSI uppmanar alla medlemmar att inleda samtal med sina regeringar och sina motparter på
arbetsmarknaden under upptakten till ILO-konferensen i juni 2013.
“PSI fortsätter att verka för föreningsfrihet i Algeriet, Guatemala, Korea, Turkiet och andra länder där det
förekommer orättvisor. Vi måste idag mer än någonsin vara enade och starka för att försvara
arbetstagarnas rättigheter.”
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