
 

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. 

RESOLUTION Nr. 15) MOT STRAFFRIHETEN I GUATEMALA 
 

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

 
NOTERAR den alarmerande ökningen av extremt våld mot fackliga ledare och sociala rörelser i 

Guatemala under de senaste åren och är djupt oroade; 
 
ÄR BESVIKEN över de guatemalanska myndigheternas mycket begränsade framsteg när det gäller 

att utreda morden på ledare för fackliga och folkliga organisationer som begåtts av 
okända; 

 
STÖDJER  anmälningarna som fackliga internationella organisationer som IFS och GUF gjort 

mot regeringen och rättsinstanserna i Guatemala; 
 
MED HÄNSYN 
TILL  problemen med straffriheten som för närvarande råder och den dåliga respekten för 

rätten till livet, fackliga fri- och rättigheter och rätten till kollektiva förhandlingar; 
 
FÖRSKRÄCKTA över morden på över 20 fackligt aktiva inom hälsosektorn under de senaste tre 

åren. Majoriteten av dem var medlemmar i Sindicato Nacional de la Salud de 
Guatemala (SNTSG); 

 
BER  att denna 29:e kongress kräver att Guatemalas regering med största skyndsamhet 

genomför den rättsliga processen för att finna dem som begått morden och som är 
anstiftare och dömer de skyldiga till hårda straff enligt strafflagen; 

 
LIKASÅ  kräver vi fulla garantier för utövandet av fackliga friheter i Guatemala, erkännande 

och främjande av rätten till kollektiva förhandlingar för offentliganställda, ett stop för 
det antifackliga våldet och straffriheten för brott mot fackligt aktiva; 

 
SLUTLIGEN  uppmanar vi delegaterna i den 29:e kongressen att skicka ett exemplar av den här 

resolutionen till Guatemalas ambassad i era respektive länder.  
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 
 

http://www.world-psi.org/en/psi-congress-resolutions�
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