RESOLUTION Nr. 23) EN ALTERNATIV KRISPOLITIK
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
NOTERAR att:
I den ekonomiska krisens kölvatten finns en uppenbar risk att politiken beslutar om allt för långtgående
förslag vilka påverkar både ländernas finanspolitik, lönebildning och hämmar tillväxten. I allt fler länder
fokuserar politikerna för ensidigt på den skuldkris som är en av följderna av den ekonomiska krisen.
Med den ensidiga fokusen på skuldkrisen följer en åtstramningspolitik i syfte att reducera statsskulden
genom nedskärningar i välfärden och försämring av de offentligt anställdas löner och villkor.
Skuldkrisen beror inte på en för stor offentlig sektor eller att man använder för mycket pengar till sociala
tjänster, äldre- och barnomsorg, utbildning och liknande. Inte heller beror den på att offentliganställda
har för höga löner och pensioner eller för bra villkor. Skuldkrisen är ett resultat av den finansiella och
ekonomiska krisen och ett resultat av enorma statliga stöd till banker och finansföretag.
NOTERAR vidare att:
Fokus måste flyttas från skuldkris till hållbar tillväxt, till en aktuell och aktiv politik som kan anta de
utmaningar som den ekonomiska krisen ställer samhällen inför just nu.
Den offentliga sektorn har världens viktigaste uppdrag; att erbjuda medborgarna en god trygg välfärd av
hög kvalitet.
Den offentliga sektorn kan motverka ekonomiska fluktuationer genom sin stabiliserande funktion. Att
upprätthålla attraktiva lönsamma jobb och utrymme för investeringar i offentlig sektor är därför av
största vikt.
NOTERAR vidare att:
Bra välfärd, genom våra medlemmars tjänster, åt såväl medborgare som företag är i mångt och mycket
en förutsättning för övrig samhällsutveckling och produktion. Hur vi än ser på det måste den
grundläggande välfärden fungera för att samhället och näringslivet ska ha goda förutsättningar för
framtiden. Åtstramningspolitiken med våldsamma nedskärningar i den offentliga sektorn och välfärdens
tjänster är inte svaret på en ekonomisk kris, den bidrar bara till en neråtgående spiral med ökad
arbetslöshet, ökade klyftor och orättvisa.
Ett alternativ till åtstramningspolitiken är investeringar i välfärdssektorn, i infrastruktur, i utbildning och
forskning – i arbetsplatser. Detta alternativ ser vi i andra delar av världen, ibland andra Brasilien, i
Sydafrika och Australien. Resultatet i dessa länder är inte negativ eller låg tillväxt utan fler jobb, mindre
olikhet och orättvisa, mindre fattigdom och mer välfärd.
Vidare NOTERAR att:
Det är av yttersta vikt att länder erkänns sin suveräna rätt att styra den ekonomiska utvecklingen i form
av ökade investeringar, minskade inkomstskillnader och ambitiösare socialförsäkringar då de fungerar
som automatiska stabilisatorer i tider av ekonomisk nedgång och som jämnar ut
konjunktursvängningar.
Samhällen med demokrati, rättssäkerhet och hög generell välfärd, står bättre rustade i ekonomiska
kristider. För att sådana samhällen ska fortsätta utvecklas krävs att de företag, institutioner och
individer som levererar välfärdstjänster kan göra det med högt förtroende hos medborgarna.
Medborgarna har rätt att förvänta sig hög kompetens och hög effektivitet och ingen korruption i service
och välfärd. Det kräver i sin tur att välfärdsproducenterna är kompetenta utförare med bra löner, trygga
arbeten och anställningsvillkor.
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.
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Vi NOTERAR vidare att:
Det behövs resurser för att motverka arbetslöshet i lågkonjunkturer. Få politiker vågar idag avstå från
att agera när en större kris blir uppenbar. Ett vanligt medel att ta till är skattesänkningar trots att det
mest effektiva vapnet, mot både arbetslöshet och ekonomiska svackor, är ökade offentliga utgifter och
investeringar.
Fackföreningsrörelsen måste stå upp för medlemmarna inom den offentlig sektor och upphandlade
verksamhet så att inte lönebildning, föreningsrätt och strejkrätt naggas i kanten vid krishanteringen. Vi
måste som facklig organisation för offentligt anställda tillsammans med olika parter formulera en
alternativ ekonomisk politik för en hållbar tillväxt.
Det betyder på kort sikt en aktiv politik för nya och bättre jobb, särskilda åtgärder för att bekämpa
ungdomsarbetslösheten, bättre kvalifikationer som alternativ till lägre löner och välfärdstjänster av hög
kvalitet. Det skall ske genom investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning, i gröna jobb. En grön
omställning av produktionen och grön energi förbättrar inte bara ekonomin snabbt utan skapar också
nya möjligheter för tillväxt på längre sikt.
På längre sikt måste vi ta itu med de strukturelle utmaningarna. De offentliga finanserna ska bygga på
en solidarisk finansiering utifrån en jämn fördelning. Vi vill en rättvis och progressiv beskattning för att
kunna säkerställa lämpliga(adekvata) offentliga finanser Detta för att trygga ett hållbart samhälle med
trygghetssystem och pensioner till alla som går att leva på. Hållbara åtgärder mot fattigdom och olikhet
krävs. Vi måste bryta finansmarknadernas makt genom att bland annat klyva stora banker och
finansieringsföretag, införa skatt på finansiella transaktioner och flytta kapital från spekulation till
investeringar i innovation, gröna jobb och välfärd.
UPPMANAR PSI att:
• Förstärka sina kunskaper och förmågor om ekonomisk politik, bidra till den ekonomiska
diskussionen på globalt nivå och formulera klara alternativ och utveckla verktyg till hjälp för
nationella fackförbund att delta och bidra i debatten om den ekonomiska politiken.
• Att bilda nätverk inom PSI för att förstärka insatsen.
UPPMANAR medlemsförbunden att:
• Verka för att vända den politiska trenden med att lösa de ekonomiska fluktuationerna genom
besparingar/åtstramningar inom den offentliga sektorn. För att istället gå mot en utveckling med
tillväxt och ökad efterfrågan på offentliga tjänster.
• Verka för breda långsiktiga infrastruktursatsningar både för dagis/förskolor, skolor, offentliga
byggnader samt vägar och järnvägar.
• Verka för införandet av en global skatt på finansiella transaktioner.

Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions
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