RESOLUTION Nr. 32) EFTER COP 17: KAMPANJ FÖR GRÖNA JOBB
OCH POLITIK
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
NOTERAR följande:
a) De nedslående men rätt förutsägbara resultaten av COP 17 i termer av konkreta åtgärder och
bindande politiska riktlinjer för regeringar.
b) Den fortsatta utmaningen att finna ett hållbart svar på försämrad miljö och det desperata behovet av
att ta itu med arbetslöshetsfrågan.
c) Vikten av att behålla och säkerställa en arbetar/människovänlig dimension i diskussionen om
klimatförändringen.
d) Den särskilda roll som lokala och nationella statliga strukturer skulle kunna ha i att utveckla,
genomföra och övervaka grön politik.
Kongress BESLUTAR därför att:
•

Upprätta en projektgrupp för en kampanj för gröna jobb som under nästa år ska utarbeta en
omfattande kampanjstrategi för att komplettera handlingsplanen och inkludera:
a) Strategier för att säkerställa att vilka överenskommelser som än växer fram på internationell
eller nationell nivå, så måste det vara centralt för dem att skapa meningsfulla jobb, och skydda
befintliga arbetstagare i tider av övergång från en icke grön till en grön ekonomi.
b) Tillsättande av vakanser och en ökning i offentliga sektorn av kvalitetsjobb för att ta itu med
arbetslöshet genom ökat utförande av tjänster samt för att ta itu med miljömässiga utmaningar.
c) Att utarbeta en kritisk checklista för att göra det möjligt för medlemsförbund att engagera
regeringar i hur man ska säkerställa att de följer upp resultaten av COP 17 och initierar
kampanjåtgärder på nationell nivå samt övervakar utmaningar och framsteg som sker.
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