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Vår uppgift på internationella dagen för offentliga sektorn  
Markera den 23 juni 2012 med aktioner! 

 
Detta är en tid av både kris och möjligheter. 

Medlemmarna i PSIs medlemsförbund ser det dagligen – så ni är inte ensamma. Detta är en 
världsomspännande utveckling; vildsinta angrepp på löner och arbetsvillkor, pensioner, fackföreningar 
för offentliganställda, och på de livsviktiga tjänster som vi tillhandahåller för samhällena. 

I den dagliga kampen för att försvara de offentliga tjänsterna och fackföreningsmedlemmarnas 
rättigheter är det lätt att missa att vi nu också har enastående möjligheter. 

Miljoner människor tycker att nu räcker det. De ”99 procenten” har fått nog av urholkningen av 
offentliga tjänster och hoten mot vår levnadsstandard. De är less på att behöva betala för enormt dyra 
räddningsaktioner av finansiella institutioner och allt generösare skattesubventioner till en liten elit 
som redan har allt. 

Vi måste gripa tillfällena som bjuds i flykten. Vi måste utnyttja hoten och möjligheterna, och tala och 
agera solidariskt i samhällena och nationerna runtom i världen. 

Det är nu vi har en möjlighet att förmedla vårt budskap om att offentliga tjänster av god kvalitet är 
nyckeln till ett civilsamhälle i vilket människorna samarbetar för allas bästa, inte enbart för att gynna 
de förmögna. Offentliga tjänster av god kvalitet som är fria från korruption, är avgörande för att alla 
skall ha lika tillgång till sjukvård och utbildning, för att vanliga människor skall ha lika möjligheter, och 
för att skapa hållbara ekonomier i en hållbar miljö. 

Vi ber er att ansluta er till era systrar och bröder världen över och gå till aktion på internationella 
dagen för offentliga sektorn, den 23 juni. Det är nu vi måste agera för offentliga tjänster av god 
kvalitet, skäliga skatter, fackliga rättigheter och starka och oberoende fackföreningar. 

I år koncentrerar vi oss på skälig beskattning. PSI uppmanar fackföreningsmedlemmar världen över att 
höja rösten för att kräva en global skatt på finansiella transaktioner, även kallad en Robin Hood-skatt. 
De finansiella institutionernas oreglerade girighet har skadat människor över hela världen. 
Storbankerna bör hjälpa till att reparera skadorna de har orsakat. 

En liten skatt på finansiella transaktioner skulle inbringa miljarder, som kan användas för att skapa 
anständiga arbetstillfällen i en hållbar ekonomi, minska klyftorna, ta miljoner människor ut ur 
fattigdom, förbättra den livsviktiga offentliga servicen och förstärka den globala kampen mot 
klimatförändringar. 

PSI arbetar i allians med de globala fackliga organisationerna, medlemsförbund och folkrörelser i en 
världsomspännande rörelse för en skatt på finansiella transaktioner. Våra gemensamma aktioner 
under G8-evenemang nyligen och under kommande G20- och Rio+20-möten fortsätter öka 
medvetenheten om behovet av en skälig beskattning. 

Agera nu till stöd för offentliga tjänster av god kvalitet: 
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• Stöd kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet – Agera nu! med en Twitteraktion den 23 juni. 
Hjälp till att generera tusentals tweets från hela världen till stöd för en skatt på finansiella 
transaktioner. Uppmana dem som teweetar att skriva @psiglobalunion och #FTT i sina 
meddelanden. 

• Stöd Genèvestadgan om offentliga tjänster. Be era medlemmar och allierade att underteckna 
stadgan på sajten www.qpsactionnow.org/.  

• Gå regelbundet till webbsajten för kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet – agera nu!  och 
anmäl er för e-postuppdateringar på www.qpsactionnow.org/. 

• Sprid information till fackföreningsmedlemmar och i era samhällen om hur en skatt på finansiella 
transaktioner skulle fungera, och hur intäkterna skulle kunna minska klyftor och tackla fattigdom 
och klimatförändringar, om de investeras i offentliga tjänster av god kvalitet. Mer information finns 
på www.world-psi.org/en/global-week-action-fair-taxation. 

• Gör ett offentligt uttalande på internationella dagen för offentliga sektorn för att stödja en skatt på 
finansiella transaktioner, och förmå andra organisationer att göra det också. 

• Anordna medieaktioner, presskonferenser och andra offentliga evenemang den 23 juni 2012 för 
att uppmärksamma det värdefulla arbete som utförs av offentliganställda för att bidra till 
hälsosamma och rättvisa samhällen. 

• Berätta om era aktioner och evenemang på kampanjkartan, www.qpsactionnow.org/map. 

• Använd de vackra affischerna för kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet – agera nu! för era 
lokala aktioner. Affischerna finns på flera språk, på www.qpsactionnow.org/page/world-public-
service-day-posters  

 

VIKTIGT: Hjälp till att inspirera PSI-aktivister runtom i världen genom att berätta om aktioner som ert 
förbund planerar den 23 juni, internationella dagen för offentliga sektorn. Skicka ett mejl till 
kampanjsamordnaren morna.ballantyne@world-psi.org med uppgifter, länkar och filer.  
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