
 

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. 

 
BRÅDSKANDE RESOLUTION OM TUNISIEN 

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

 
Efter de på varandra följande och sorgliga händelserna i flera städer i Tunisien, i synnerhet efter 
generalstrejken som inleddes i Siliana-regionen, och efter de våldsamma tvångsåtgärderna av polis 
under vilka mer än tvåhundrafemtio människor kom till skada, en del allvarligt; 
 
Och inom ramen för stödet för aktivisterna i regionen och indignationen över denna politik, 
 
UTTRYCKER  sitt stöd för kampen för social rättvisa, minskade obalanser i den regionala 

utvecklingen, sysselsättning och bättre arbetsvillkor som förs av UGTT, Union 
Générale des Travailleurs Tunisiens. 

FÖRDÖMER 
BESTÄMT  polisens förtryck av demonstranter som kräver sociala och politiska reformer; 

detta uppförande från polisens sida för tankarna till den störtade diktatorn som det 
tunisiska folket avsatt. 

 
UPPMANAR  Tunisiens regering att frige människorna som fängslats när de utövade sin 

yttrandefrihet och demonstrationsrätt, och att verka för en positiv demokratisk 
övergång genom en social och politisk reform som bygger på dialog och en 
utvidgad samhällelig och politisk medverkan från alla delar av samhället i 
Tunisien. 

 
PSI, i detta sammanhang, 
 
STÖDER  UGTTs initiativ för en nationell dialog, som syftar till att mildra sociala och politiska 

spänningar och skapa ett gynnsamt klimat som skall bidra till att övervinna krisen; 
 
UPPMANAR  fackföreningsmedlemmarna att delta massivt och verkningsfullt i det globala 

sociala forumet som planeras i mars 2013 i Tunisien, för att visa sitt stöd för 
fackföreningarna i Tunisien och deras kamp för en demokratisk övergång och en 
stärkt demokrati, samt för att förhindra ett återfall, särskilt mot bakgrund av hoten 
om hegemoni från vissa grupper i det politiska landskapet. 

 
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
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