
 

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 No. 44) MALVINAS 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 

 
NOTERAR att 
FN uttryckt sin önskan att sätta punkt för kolonialismen överallt och i alla former, som Malvinas, 
Sydgeorgien och Sydsandwichöarna är delar av, och eftersom bibehållandet av kolonier är oförenligt 
med världsfreden som ideal. 
 
Det råder tvist om överhögheten över Malvinas, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna och 
havsområdena runt Argentina och Storbritannien, och den har erkänts genom otaliga uttalanden i FN, i 
synnerhet i generalförsamlingens resolution 2065 och nio senare resolutioner.  
 
FN uppmanar Argentina och Storbritannien att återuppta förhandlingarna för att nå en fredlig lösning på 
tvisten om överhögheten över öarna.  
 
Den argentinska regeringen visar alltid en konstruktiv inställning och vilja att genom förhandlingar nå en 
fredlig och definitiv lösning på tvisten.  
 
FNs generalförsamlings resolution 31/49 uppmanar båda parter att avstå från beslut som medför 
unilaterala förändringar av situationen så länge öarna befinner sig i den förhandlingsprocess som 
generalförsamlingen rekommenderat.  
 
Storbritannien har bedrivit unilaterala aktiviteter i det omtvistade området, som prospektering och 
utvinning av förnybara och ändliga naturresurser och genomförandet av militära övningar.  
 
FÖRKLARAR 
att man är oroade av de unilaterala aktiviteterna som Storbritannien och Nordirland genomfört i det 
omtvistade området, inklusive prospektering och utvinning av förnybara och ändliga naturresurser och 
militära övningar, vilket strider mot FNs generalförsamlings resolution 31/49, och 
  
UPPMANAR 
regeringarna i Argentina och Storbritannien att omedelbart återuppta förhandlingarna för att nå en 
fredlig lösning av tvisten om överhögheten, och i dem tar hänsyn till FN-stadgans föreskrifter och mål 
och generalförsamlingens resolution 1514 (XV) (i synnerhet principen om territoriell integritet) samt till 
befolkningens i Malvinas intressen.  
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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