RESOLUTION Nr. 17) FÖRSVAR FÖR ANSTÄNDIGT ARBETE OCH GARANTIER FÖR
OFFENTLIGA TJÄNSTER MED KVALITET
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
EMEDAN
offentlig tjänst I Guyana alltsedan kolonialtiden varit karriärtjänst och därför att anställningarna är fasta
med pensionsrätt, och Public Service Commission (PSC, kommittén för offentlig tjänst) ansvarar för
tillsättning av personer på dessa tjänster.
och EMEDAN
regeringen i Guyana sedan den tillträdde år 1992 urholkat PSCs självständighet genom att tala om för
den när, och ibland med vem, vakanser ska tillsättas.
och EMEDAN
GPSU uppmanat regeringen att sluta med detta.
och EFTERSOM
regeringen fortsatte med sina metoder.
Med HÄNSYN
till konsekvenserna för statstjänstemän och offentliga tjänsters trovärdighet har GPSU stämt regeringen
i domstol för dessa olagliga metoder som domstolen, efter att ha behandlat anmälan, förklarade vara
grundlagsstridiga.
KONSTATERAR
att regeringen framhärdade med sina metoder vilket ledde till att förbundet uppmärksammade den på
att den ägnade sig åt domstolstrots och krävde att detta skulle upphöra.
INSER
Att Guyanas regering visserligen slutat ge PSC order men ändå fortsatt att godtyckligt utnämna
personer till de fasta tjänsterna på årliga kontrakt, vilket ibland krockar med kommissionens arbete för
att tillsätta dessa tjänster.
NOTERAR
att regeringen också fortsatt hota dessa personer med att förlängningen av deras kontrakt kan
äventyras om de går med i förbundet.
OBSERVERAR
att dessa utnämningar hindrar möjligheter till befordran och rörlighet uppåt för fast anställda
statstjänstemän med pensionsrätt, vilket skapar frustration och gör att många anställda lämnar sina
arbeten.
Med oro också OBSERVERAR
att framställningar till regeringen för att få den att sluta med detta förfarande och inse orättvisan i dess
agerande som:
i.
bidrar till att urholka löntagarnas rättigheter genom att äventyrar deras karriärmöjligheter,
ii.
tar bort anställningstryggheten och på så sätt leder till att antalet löntagare med otrygga
anställningar ökar,
iii.
politiserar Guyana Public Service vilket hotar förbundets integritet och trovärdighet.
UPPMANAR
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.

alla PSI:s medlemsförbund att stödja GPSUs strävan efter att helt återskapa en offentlig service som är
professionell och innehåller karriärvägar, där anställda har anställningstrygghet och är skyldiga att
troget tjäna den vid varje tidpunkt sittande regeringen och utan rädsla eller favörer på ett rättvist sätt
tjäna Guyanas medborgare och alla andra som använder de offentliga tjänsterna.
UPPDRAR ÅT
Generalsekreteraren att framföra kongressens oro till Guyanas regering.
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