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Brådskande resolution om strejkrätten

Styrelsen för PSI, Internationell facklig organisation för offentliga tjänster, är djupt oroad över
de kontinuerliga attackerna mot arbetstagarnas och de fackliga rättigheterna. Vi tillbakavisar
med kraft att begränsningar i rätten att förhandla kollektivt skulle vara acceptabla under några
som helst förhållanden. Som fackföreningar för offentliganställda engagerar vi oss för att
försvara medborgare och användare av tjänster genom att sörja för att de alltid har tillgång till
offentliga tjänster av god kvalitet, bland annat genom att oumbärliga tjänster regleras. Men
när en konflikt uppkommer har arbetstagarna endast ett demokratiskt medel för att göra sig
hörda: strejken.

I alltför många länder har man diskuterat eller stiftat lagar som begränsar rätten att strejka
inom “oumbärliga tjänster”, eller till och med för alla offentliganställda. Dessutom har en
kriminalisering av sociala konflikter, och ett ökande våld mot människor som protesterar, blivit
en realitet från norr till söder.

Rätten att strejka, att bilda fackföreningar och att förhandla kollektivt om löner och villkor är
grundläggande friheter, och mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter har stadsfästs i ILO-
stadgarna, i ILOs konventioner 87 och 98, i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna
och i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

I juni 2014, under Internationella arbetskonferensen och diskussioner i ILO-kommittén för
tillämpningen av konventioner, framhärdade arbetsgivargruppen i att förneka att strejkrätten
är inskriven i ILO-konvention 87, och undergräver därmed årtionden av rättspraxis och
tillämpning av internationell rätt. Arbetstagargruppen förkastade enhälligt kraven från
arbetsgivargruppen. Konflikten om strejkrätten har hänskjutits till ILOs styrelse, som kan be
Internationella domstolen om ett rådgivande utlåtande och att sätta punkt för dispyten. Ett
beslut väntas i november 2014.

PSIs styrelse engagerar sig därför för följande:
 att lansera en global kampanj till stöd för alla arbetstagares rätt att strejka
 att uppmana regeringar att stödja ILOs övervakningsmekanismer
 att uppmana till att man hänskjuter fallet till Internationella domstolen, och ta kontakt med

ledamöter i ILO-styrelsen; vi måste få stöd av en majoritet i ILO-styrelsen, vilket innebär
att PSIs medlemsförbund måste bedriva påverkansarbete gentemot nationella fackliga
huvudorganisationer och regeringar

 att bilda allianser med andra fackliga organisationer och folkrörelser för att stödja denna
kampanj

 att fortsätta att erbjuda solidaritet och bistånd till medlemsförbund vars rättigheter
ifrågasätts

 att bedriva aktivt kampanjarbete för att sörja för att enskilda länder ratificerar och rättar
sig efter ILO-konventionerna 87 och 98

 att bedriva påverkansarbete gentemot mellanstatliga organ och andra relevanta
internationella byråer och organisationer, som Världsbanken och IMF, för att förmå dem
att uttala stöd för ILO-konventioner som garanterar grundläggande fackliga rättigheter

 att verka för att globala frihandelsavtal skall inrymma ett meningsfullt engagemang för
arbetstagarnas rättigheter, inklusive respekt för ILO-konventionerna.


