
 

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. 19) FÖRSVAR OCH SKYDD AV LÖNTAGARNAS 
RÄTTIGHETER 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 
 
BEKRÄFTAR 
att löntagarnas rättigheter är mänskliga rättigheter. 
 
BEKRÄFTAR också 
att löntagarnas föreningsfrihet och rätt att gå med i en fackförening, delta i kollektiva förhandlingar och 
strejka garanteras, respekteras och upprätthålls i alla demokratiska samhällen.  
 
NOTERAR 
att dessa rättigheter är inskrivna i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s grundläggande 
konvention 87 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig.  
 
PÅPEKAR 
att det krävdes en särskild ILO-konvention nr 151 om löntagarnas rättigheter i offentlig sektor 1978 för 
att statsanställda skulle få dessa rättigheter på grund av deras arbetsgivares speciella inställning. 
 
VET 
att demokrati, social och ekonomisk rättvisa och harmoniska relationer inte kan upprätthållas och 
blomstra där föreningsfrihet, yttrandefrihet och löntagarnas rättigheter förtrycks, kränks eller förnekas 
och där de som kämpar för fackliga rättigheter hotas, skräms och löper allvarlig risk.  
 
VET också 
att antifackliga aktiviteter och åtgärder har urholkat demokrati, ekonomisk och social rättvisa, utveckling 
och medborgarnas välfärd och bidragit till brott mot mänskligheten.  
 
NOTERAR 
att de personer som begår sådana brott och vägrar erkänna löntagarnas föreningsfrihet, rätten att 
organisera sig och rätten till kollektiva förhandlingar, också bidragit till diskriminering och kränkningar av 
dem för att straffa eller avskräcka dem från engagemang till försvar för och representation av 
arbetskamrater mot övergrepp och andra former av skändliga handlingar. 
 
NOTERAR också 
att diskriminering, hot, avskedanden och andra former av kränkningar och övergrepp mot löntagare 
som är engagerade i fackliga aktiviteter som inte bara ödelagt deras liv utan också deras familjers liv, i 
fall där hjälplösa barn lämnas utblottade och deras framtid och karriärutveckling slås i spillror, och som 
till och med har lett till att deras hälsa, välfärd och liv äventyras.  
 
UPPMANAR 
alla PSI:s medlemsförbund att tillsammans vidta åtgärder för att hävda att fackliga rättigheter är 
mänskliga rättigheterna som måste respekteras både internationellt och nationellt.  
 
ENAS om 
att de som kränker fackliga rättigheter ska brännmärkas internationellt och genom att kriterier tas fram 
för identifiering och kategorisering av dessa individer och utveckling av en internationell webbsida som 
offentliggör dem och de brott de begått mot löntagarna. Vidare bör effektiva åtgärder och metoder 
undersökas för att bestämma straff för dessa antifackliga illdåd och brott.  
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 

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