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BRÅDSKANDE RESOLUTION OM DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO 
 

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

Under nästan sex månader har nu folket i Kongo och hela världen vanmäktigt tvingats att se på när 
grannländerna återupptagit sina flagranta brott mot de mänskliga rättigheterna och döljer dem som ett 
inhemskt uppror. 
 
Kongressen  
noterar   att upproren är ett uttryck för dessa länders dolda vilja att kontrollera rikedomarna 

i provinser som invaderats eller som håller på att invaderas, och att fortsätta sin 
öppna plundring i hela det nationella och internationella samfundets åsyn, 

 
Anser   att de som stöder dessa uppror missbrukar en legitim vilja hos en del av 

befolkningen att delta i maktutövningen för att ingripa i landets interna affärer och 
destabilisera det för att tillfredsställa sina dolda ambitioner, 

 
Noterar  att denna situation gör livet svårare för arbetstagarna i landet, bidrar till en 

försämring av levnads- och arbetsförhållanden, och öppnar för fortsatta 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet sådana som drabbar 
kvinnor i krigstid, 

 
Understryker   att interna konflikter i en befolkning kan lösas med dialog, och att det redan finns 

reella öppningar för en dialog som skapats av den aktuella regeringen, 
 
Är medveten om  rebellernas och regeringens redan ingångna överenskommelser som inte 

respekterats, vilket har ökat förbittringen som rebellerna känner, 
 
Uppmanar   Kongos regering att göra allt som står i dess makt för att återuppta dialogen med 

rebellerna och alla politiska ledare och civilsamhället för att undvika att landet 
urartar i kaos, 

 
Lanserar en 
enträgen appell   till alla rebeller att inleda en dialog, utan vilken deras legitima mål inte kan uppnås; 

oavsett hur kriget utfaller kommer de att behöva förhandla med den besegrade 
parten för att kunna bilda en ny regering.  

 
PSI, som försvarare av de mänskliga rättigheterna: 
 
Rekommenderar  alla medlemsförbund att förstärka solidaritetsbanden med fackförbundet 

SOLSICO och dess medlemmar i Norra Kivu för att hjälpa dem att uthärda sina 
levnadsförhållanden tills problemen har lösts fullständigt, 

 
Uppmanar   Förenta nationerna att förmå länderna som är inblandade i denna attack att 

överge sina föraktliga ränker med avseende på det kongolesiska folket, eller att 
riskera att bli blockerade av medlemmar i sina egna länder, 

 
Rekommenderar  alla medlemsförbund och fackföreningar för offentliganställda i Kongo att agera för 

att stoppa detta krig. 
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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

	BRÅDSKANDE RESOLUTION OM DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

