RESOLUTION Nr. 24): ÅTSTRAMNING OCH PRIVATISERING
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
NOTERAR att
EU-kommissionen och Europeiska unionens svar på den ekonomiska krisen är att anta
tillvägagångssätt som förorsakar allvarlig ekonomisk skada över hela Europa och oro bland fackförbund
och globala federationer. Många av de satsningar som beslutas eller föreslås skulle ha effekten att få
arbetstagare att betala kostnaderna för en ekonomisk kris de inte gjorde något för att förorsaka.
Kongressen beklagar det faktum att över hela Europa utser regeringar arbetstagare i offentliga sektorn,
pensionärer, arbetslösa och de offentliga tjänsterna till syndabock för en kris förorsakad av
finansmarknaderna.
Kongressen konstaterar och fördömer en del europeiska regeringars politik att överföra offentliga
tjänster till ”vilken villig tillhandahållare som helst” och att ett av skälen till att offentliga sektorns
pensioner angrips är att göra det lättare för storskalig privatisering.
Kongressen välkomnar Internationella fackliga organisationen för offentliga tjänster (PSI) / Europeiska
federationen för förbund inom offentliga tjänster (EPSU) kampanj "Nej till åtstramningar” och stödjer
EPSU:s krav på en förändring av europeisk ekonomisk politik; Nej till åtstramningar; och för jobb,
offentliga tjänster och sociala rättigheter.
NOTERAR vidare att kongressen är uppmuntrad av den solidaritet som visats i Storbritannien och över
hela Europa samt välkomnar satsningar som syftar till att bättre samordna framtida aktioner över hela
Europa för att främja länders kampanjer mot åtstramningar.
UPPMANAR PSI:s styrelse att:
•

STÖDJA samordnade aktiviteter och gå vidare med alla kampanjer om åtstramningsfrågor som har
en inverkan på medlemmar samt rådfråga medlemsförbund för att försöka att samordna globala
aktionsdagar i opposition mot åtstramningar.

•

UTVECKLA och dela med sig till medlemsförbund en bättre förståelse beträffande
åtstramningsfrågor och behovet av att driva kampanj tillsammans mot vad som sker i Europa och
världen över.

•

UPPMUNTRA medlemsförbund att skapa och utveckla bilaterala förbindelser med viktiga förbund i
de länder som drabbas värst av åtstramningsåtgärder och den ekonomiska krisen.

•

DRIVA KAMPANJ med bredast möjliga allianser med fackförbund och andra organisationer för att
utmana politiska riktlinjer hos organ såsom IMF och Världsbanken; att främja offentligt ägande samt
att stödja och bistå fackliga kampanjer för att skydda offentliga tjänster.
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