RESOLUTION Nr. 5) GEMENSAMMA TILLGÅNGAR –
ETT RAMVERK FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
ÄR MEDVETEN OM att växande orättvisa inkomstskillnader idag är den största utmaning för många
länder.
ÄR OROADE ÖVER att inkomstklyftan mellan de rikaste och fattigaste medborgarna i nästan alla
länder har vuxit dramatiskt under de senaste 30 åren, vilket gjort ländernas
ekonomier instabilare. Det har i sin tur skadat ländernas samhällsstruktur och
försämrat medborgarnas levnadsstandard.
HÄVDAR

att växande inkomstklyftor överallt i världen förvärras av fyra globala fenomen:
•
En ökande brist på rättvisa i skattesystemen i många länder. Det har gjort
att de statliga satsningarna på skattesänkningar för företag och de rika
ökats och statliga utgifter för offentliga tjänster minskats.
•
Ständiga angrepp på offentliga tjänster och program over hela världen, som
tvingat allt fler av världens sårbara människor till att försöka klara sig på
egen hand.
•
Ett obarmhärtigt angrepp på rättigheter i arbetslivet till förmån för företagens
rättigheter, vilket inneburit att den fackliga organisationsgraden i de flesta
länder sjunkit och till att fackliga organisationer inte kan driva igenom
rättvisare inkomster för löntagarna.
•
Stopp för proaktiva industriella strategier i hela världen, till förmån för
självreglerande strategier för avregleringar, frihandel, privatisering och
statliga satsningar på skattesänkningar till företagen utan några krav på att
dessa ska förbinda sig att skapa motsvarande sysselsättning.

INSER

värdet av offentliga tjänster som uttryck för ett lands gemensamma tillgångar för
det allmänna bästa.

BEKRÄFTAR

att offentliga tjänster som tillhandahålls av staten måste vara ändamålsenligt
finansierade genom progressiva skattesystem som bygger på rättvisa.

NOTERAR

den allt större mängden av empiriska bevis från internationella organisationer som
ILO och Världsbanken, som tydligt visar att hög facklig organisationsgrad medför
rättvisare inkomster.

STÖDJER

utvecklingen av industriella strategier i länder som uppmuntrar blandekonomi
byggd på uthållig ekonomisk tillväxt, grön teknik, rättvis förmögenhetsfördelning
och social rättvisa.

UPPMANAR

PSI att anta ett ramverk för gemensamma tillgångar och det allmänna bästa
(‘Common Wealth – Common Good Framework’) som koncentreras på:
•
Offentliga tjänster med kvalitet som tillgodoser alla medborgares behov och
stärker jämlikhet och integration.
•
Rättvis beskattning som bygger på ett progressivt förhållningssätt till
förmögenhetsfördelning.
•
Industriella strategier som främjar blandekonomi på grundval av uthållig
ekonomisk tillväxt, grön teknik, rättvis förmögenhetsfördelning och social
rättvisa.

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.

•

UPPMANAR
UPPMANAR
OCKSÅ

Bekräftelse av att rättigheterna i arbetslivet är mänskliga rättigheter och av
avgörande betydelse om man vill uppnå ökad ekonomisk rättvisa och
sociala rättigheter för alla medborgare.

PSI att främja detta ramverk som ett klokt förhållningssätt till en ekonomisk politik
som kan minska de stora inkomstskillnaderna i världens länder.
PSI att främja ramverket i sin kampanj Offentliga tjänster av god kvalitet –
Agera nu! samt i sina kontakter med nationella regeringar och internationella
institutioner.
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