
 

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 Nr. 49) PALESTINA OCH MELLERSTA ÖSTERN 
(Sammansatt resolution baserad på förslag till resolutionerna nr. 40, 41 och 43 samt på 

ändringsyttrandet nr. 15 till resolution nr. 40) 
 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 
NOTERAR ATT 
• PSI stödjer tron att bara när en suverän, oberoende, demokratiskt angränsande och livskraftig 

palestinsk stat bildas, som lever sida vid sida med ett säkert Israel, så kommer det att ske en 
förändring för fred och stabilitet i Mellersta Östern.  

• Oumbärligt för den långsiktiga lösningen för fred är organiserat arbetstagarmotstånd och 
kongressen beslutar att fortsätta att skapa förbindelser med både palestinska och israeliska 
arbetstagarorganisationer som stödjer jämlikhet, mänskliga rättigheter och internationell lag, 
betonar behovet av att vidta kollektiva åtgärder och erkänna deras gemensamma intressen att 
skapa enighet och fred. 

• PSI fördömer alla former av orättvisa i brott mot internationell lag, men anser att ockupationen av 
Västbanken, blockaden av Gaza och förekomsten av olagliga israeliska bosättningar förlänger 
instabilitet och våld i regionen.  

• Kongressen anser att slut på isoleringen av Gaza skulle vara ett viktigt steg i riktning mot att lösa 
konflikten och uppmanar till att blockaden mot Gaza upphävs och att Israel avslutar ockupationen 
av Västbanken och avlägsnar alla bosättningar.  

 
NOTERAR VIDARE ATT 
annekteringen av stora landområden av Israel stick i stäv mot internationell lag, användandet av murar 
och kontrollpunkter samt förstörelse av palestinska hem i processen, är en noga övervägd strategi för 
att underminera Västbankens livskraft och därigenom potentialen för en oberoende palestinsk stat. 
 
Därför GODKÄNNS uppmaningen från den palestinska landsorganisationen Palestinian General 
Federation of Trade Unions till den internationella fackföreningsrörelsen att stödja försöket, lanserat av 
den palestinska myndigheten och Palestinian Liberation Organisation, till omedelbart erkännande av 
Palestina som självständig stat av Förenta nationerna.  
 
• Att stödja PGFTU:s uppmaning till erkännande av Palestina som självständig stat; 
• Att arbeta med andra globala fackliga federationer för att utarbeta en kampanj som syftar till att 

övertala företag som är delaktiga i ockupationen att dra sig ur all ekonomisk verksamhet i de 
olagliga bosättningarna och industrizonerna i den ockuperade Västbanken och östra Jerusalem; 

• Att arbeta för att exponera och få slut på exploateringen av palestinska arbetstagare i 
bosättningarna och industrizonerna. 

• Uppmana fackföreningsrörelsen runt om i världen att göra allt som står i dess makt för att påverka 
och sätta press på den israeliska regeringen att respektera och följa FNs resolutioner och stoppa 
den olagliga ockupationen och bosättningarna på palestinsk mark och utnyttjandet av palestinska 
naturresurser 

• Avsätta resurser som kan hjälpa till att bygga upp fackföreningar i Palestina och regionen som 
helhet, och underlätta kontakterna mellan fackligt aktiva i Palestina och deras bröder och systrar i 
andra länder, så att det skapas utbildningstillfällen och solidaritetsåtgärder kan spridas effektivt. 
 

UPPMANAR medlemsförbunden att: 
• Att stödja PGFTU:s uppmaning till erkännande av Palestina som självständig stat samt att lobba 

sina nationella regeringar att göra detsamma; 
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• Att uppvakta sina regeringar och det internationella samfundet för att säkerställa varaktig fred 
genom en förhandlad uppgörelse baserad på ömsesidig respekt och självbestämmande, på rättvisa 
för palestinier och på säkerhet för Israel. 

• ATT öka påtryckningarna för att få ett slut på den israeliska ockupationen av de palestinska 
områdena och riva skiljemuren och de olagliga bosättningarna, genom att driva kampanj för 
desinvestering i företag som är förknippade med ockupationen och som är engagerade i olagliga 
bosättningar och skiljemuren, genom att se till att internationell lag som förbjuder alla undantag för 
export av produkter som kommer från ockuperade områden upprätthålls och tillämpas.  

• Att uppmana regeringarna i EUs medlemsstater att tillämpa europeisk lagstiftning om möjligheten 
att spåra produkters ursprung. 

• Att inom ramen för företagens sociala ansvar samarbeta med avlönad personal i berörda företag så 
att de upphör med all verksamhet i olagliga bosättningar och verksamhet som är knuten till dessa. 

• Att sätta tryck på företag som finns i Israel och på den israeliska regeringen för att de ska 
respektera anständigt arbete för alla, i enlighet med ILOs åtta kärnkonventioner och innehållet i 
slutsatserna i den slutliga resolutionen från Rio +20-konferensen. 

 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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