RESOLUTION Nr. 30) PENSIONER: ÅTGÄRDER FÖR ATT BEVARA, STÄRKA
OCH FÖRBÄTTRA ALLMÄNNA SOCIALSKYDDSSYSTEM
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
NOTERAR följande:
Det är lätt att konstatera att ända sedan PSI:s senaste kongress i Wien, har våra socialskyddssystem,
som är nödvändiga verktyg för frihet, jämlikhet och broderskap, oupphörligen attackerats och till och
med raserats i många länder.
Inför detta faktum uttrycker våra fackiga organisationer tillsammans med PSI följande:
OROAR SIG: för att statsmakterna bedriver en ständig kampanj för att de kollektiva
pensionssystemen är ekonomiska hål och att systemen har nått gränsen för vad de
klarar av. I fråga om pensionsmedlen tvekar de inte över att ifrågasätta fördelningen
samt systemen för tjänstemän och offentliganställda.
BEKRÄFTAR:

att den ekonomiska krisen och inbromsningen i ekonomin som vi nu ser drabbar
offentliganställda hårt och tydliggör hur sårbara pensionssystemen är på grund av
kapitaliseringen, vilket medför minskad avkastning. Vissa har till och med kollapsat.
Bland annat har ett stort antal arbetstagare i Storbritannien, Nederländerna och USA
drabbats av detta.

VÄGRAR:

acceptera alla ensidiga åtgärder som vidtas av regeringar, oavsett var i världen, och
som skadar löntagares och pensionärers intressen genom att förlänga den period under
vilken pensionsavgifter betalas, senarelägga pensionsåldern, avskaffa familjebidrag
och, i synnerhet, sänka pensionerna.

ANSER:

att denna politik är socialt oacceptabel och ekonomiskt ineffektiv.

VÄGRAR:

konsekvenserna av dessa åtgärder som idag gör att ett stort antal äldre arbetstagare blir
arbetslösa och att antalet fattiga pensionärer ökar explosionsartat, utan att detta skapar
arbetstillfällen åt de unga.

Med anledning av denna obestridliga verklighet och i tillägg till tillsättningen av en särskild arbetsgrupp
för pensionsfrågor också att vidta omfattande åtgärder för att få regeringarna att dra tillbaka deras
svångremspolitik som obevekligen orsakar social orättvisa och att offentliga tjänster successivt
försvinner.
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