
 

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. 31) MOT KVINNOMORD I MEXIKO, CENTRALAMERIKA 
OCH DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 
 
BEKRÄFTAR 
att PSI:s medlemsorganisationer deltagit i utvecklingen av kvinnors mänskliga rättigheter och 
skyddsmekanismer för att utrota de många uttryck som förekommer för kränkningar av kön, etnicitet, 
klass och ras. 
 
MED HÄNVISNING TILL 
bl.a. konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), den 
interamerikanska konventionen om förebyggande, bestraffning och avskaffande av våld mot kvinnor 
(konvention från Belém do Pará) och det gemensamma uttalandet från den 11:e regionala konferensen 
om kvinnor i Latinamerika och Karibien i Brasilia. 
 
OROADE ÖVER 
de senaste årens skrämmande ökning av statistiken över våld mot kvinnor, eller kvinnomord, för att 
använda den term som vanligen används i delregionen för att beskriva dödandet av kvinnor och 
förövarnas straffrihet som orsakas av rättssystemet. 
 
BESLUTAR därför att: 
 
1. LÄMNA IN den här resolutionen till den 29:e Världskongressen för att fördöma alla former av 

våld mot kvinnor och flickor, fortsätta kräva respekt för alla internationella avtal som staterna 
ratificerat och kräva att effektiva åtgärder vidtas för att stoppa våldet mot kvinnor och flickor. 

2. UPPMANA staterna att snarast vidta åtgärder mot kvinnomord och alla former av våld mot 
kvinnor och flickor. 

3. UPPMANA PSI:s medlemsförbund att fortsätta skapa allianser och förstärka dialogen med 
kvinnorna som är medlemmar i våra fackliga organisationer och sociala rörelser och protestera 
mot alla former av våld mot kvinnor och mot statens institutionella våld som visar sig i 
straffriheten som främjas av domarkåren, 

4. UPPMANA PSI:s medlemsförbund att förbinda sig att fortsätta vidta aktiva åtgärder för att få 
staterna att främja offentlig politik som syftar till förändringar som rör det sociala och sexuella 
våldet mot kvinnor. 

5. FÖRSTÄRKA PSI:s handlingsplan för avskaffande av ekonomiska, sociala, kulturella, 
samhälleliga och politiska ojämlikheter och främja kvinnors effektiva deltagande i uppbyggnaden 
av ett nytt, inkluderande, rättvist och jämställt samhälle. 

6. SAMARBETA MED sociala rörelser och kvinnorörelser för gemensamma insatser mot de många 
uttrycken för våld mot kvinnor och flickor. 

7. FRÄMJA och stödja dialog över generationsgränserna samt underlätta och stärka ungdomars 
obegränsade medverkan för att ge dem nya möjligheter till social, politisk, ekonomisk, arbetslivs- 
och kulturell utveckling. 

 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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