
 

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. 26) INTERNATIONELL SOLIDARITET MED 
 CENTRALAMERIKA 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 
 
VI HAR MED ORO sett hur delregionen Centralamerika genomlever några av de mest komplicerade 

perioderna under de senaste 20 åren, med bekymmersam ekonomisk 
tillbakagång och välkända problem som rör miljön, sociala förhållanden, 
arbetsmarknaden och politiken. 

 
ÄR MEDVETNA OM att länderna står inför en rad utmaningar som i stort sett alla dokumenterats av 

UNDP, ILO och Världsbanken. Dessa institutioners viktigaste rapporter handlar 
om social uteslutning, otillräcklig hälsovård och utbildning, låga inkomster och 
miljöförstöring.  

 
MED TANKE 
ÄVEN PÅ  den långa historia av kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter som 

internationellt anmälts av IFS och de globala fackliga federationerna samt på 
ökningen av mord på fackliga ledare och medborgarnas växande otrygghet på 
grund av narkotikahandeln som ökar antalet mördade med tusentals i hela 
delregionen.  

INFORMERADE 
OM att 35 % och i vissa länder så många som 50 % av alla barn under fem år i 

Centralamerika lider av kronisk undernäring. Över 20 % av ungdomarna mellan 
12-24 år varken studerar eller arbetar och utvandringen av kvalificerad arbetskraft 
är mycket hög. Omkring 40 % av alla hem (18 miljoner personer) är övergivna på 
grund av marknadssystemet och staten och inget centralamerikanskt land har 55 
% av befolkningen i den formella ekonomin. Det betyder att största delen av 
befolkningen lever med otrygga arbeten. Socialförsäkringarna omfattar knappt 24 
% och investeringarna i utbildning och hälsa ligger i genomsnitt på bara 19 
dollar/person eftersom inget av länderna har ett system för beskattning som är 
effektivt, rättvist, jämlikt och solidariskt, vilket inte garanterar köpkraftsparitet. 

TILL DETTA 
KOMMER  att det i delregionen förekommer stora översvämningar och att den samtidigt är 

sårbar för klimatförändringen, vilket förvärras av bristen på god förvaltning av 
området, vilket gör att människornas utveckling blir allt mindre hållbar.  

 
OROADE ÖVER  den att förbrukningen av resurser vida överstiger biokapaciteten för producering 

av dem och över att klimathändelserna blir alltfler, vilket innebär att risken är stor 
för hela regionen. Man räknar med att dess temperaturökning kommer att gå från 
2,5 till 4,0 grader under de kommande 40-50 åren.  

 
ÄVEN OM Centralamerika producerar mindre än 0,5 % av utsläppen som orsakar för 

klimatförändringen, drabbas regionen hårdast av den.  
 

DÄRFÖR  beslutar denna 29:e kongress att PSI:s sekretariat ska vidta nödvändiga åtgärder 
för att de ekonomiska resurser som kommer som internationell solidaritet framför 
allt ska användas för att fortsätta den fackliga utvecklingen i denna delregion, som 
svar på de stora utmaningarna.  

 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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