
 

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. 

 

 
 

PSI:s 19e arbetsutskott – 18 november 2015 

Brådskande resolution om terrorism 

 
Fredagen den 13 november 2015 genomfördes attacker på sex olika platser samtidigt i den franska huvudstaden. 
129 personer dödades och minst 300 skadades. Public Services International och dess medlemsförbund framför 
sitt djupaste deltagande till dödsoffer och skadade vid attacken i Paris, liksom till deras familjer, och ger uttryck 
för sin upprördhet över detta meningslösa och extrema våld. Vi står solidariskt vid det franska folkets sida, dess 
fackföreningar och alla katastrofarbetare, samt hälso- och sjukvårdspersonal som befinner sig i främsta ledet vid 
dessa blodiga attacker. Orädda läkare och sjukvårdare, ambulanspersonal, polis och räddningstjänst visar hur 
viktiga de offentliga tjänsterna är i samhället. Det är grymheter som dessa som vittnar om hur avgörande offentliga 
tjänster är och om vikten av att stärka snarare än att försvaga tillhandahållandet av dem. Katastrofer som denna 
erinrar oss om betydelsen av offentlig styrning och tillhandahållandet av offentliga tjänster för att trygga 
människors säkerhet och trygghet. 
 
Som facklig organisation upprepar PSI sitt motstånd mot alla våldshandlingar mot civila och beklagar djupt de 
våldsattacker som sker över hela världen. Den 18 mars 2015 attackerade tre terrorister Bardomuséet i Tunisiens 
huvudstad Tunis. 23 personer dödades och 50 skadades. Den 26 juni dödades 38 personer och minst ytterligare 
39 skadades i Sousse, en semesterort i Tunisien. Vid attacken mot ett ryskt charterplan på Sinaihalvön i Egypten 
den 31 oktober dödades alla 224 ombordvarande. Dessa attackers tydliga mål är också att ytterligare försvaga 
redan bräckliga regeringar och ekonomier genom att skada turistindustrin och förvärra arbetslösheten. 
 
Brutala bombanfall i Ankara den 10 oktober dödade 96 personer och skadade 250 fredliga demonstranter. PSI:s 
medlemsförbund, medlemmar i DISK- och KESK-förbunden, deltog i ett fredsmöte där man krävde stopp för det 
förnyade våldet mellan kurder och turkiska säkerhetsstyrkor. Den 12 november, dagen före attackerna i Frankrike, 
dödade två självmordsbombare 43 personer och skadade ytterligare 239 vid en IS-stödd attack i den libanesiska 
huvudstaden. Vi fördömer också starkt den terror som Boko Haram för närvarande bedriver i Nigeria och Kamerun, 
liksom det extrema våld som utövas mot civilbefolkningen i Syrien, Irak, Libyen, Jemen, Saudiarabien och på andra 
platser.  
 
Dessa attacker är avsedda att väcka skräck och hat och leder till ytterligare våldsspiraler. Förövarna av dessa 
avskyvärda brott och de som stöder dem måste identifieras och ställas inför rätta, men vi måste också angripa de 
grundläggande orsakerna till terrorn. I en tid av ökade spänningar och fortsatt instabilitet i Syrien och på andra 
platser är det viktigt att vi inte utser syndabockar och drar felaktiga slutsatser. Vi behöver samlas och stärka vår 
föresats att arbeta för en fredlig lösning på konflikterna som leder de allt större folkvandringarna från 
krigsdrabbade områden.  
 
Det finns ingen rättvisa utan fred, men vi kan heller inte skapa fred utan rättvisa. Vi vädjar till regeringarna att 
fortsätta den diplomatiska vägen och fatta politiska beslut som kan trygga både fred och rättvisa. Tusentals 
oskyldiga människors död kan inte vara ett skäl till förnyad kapprustning och hårdare tag mot civila och politiska 
rättigheter, varken i norr och söder. Vi måste vara fortsatt vaksamma så att yttrandefrihet och föreningsfrihet inte 
inskränks med kampen mot terrorismen som ursäkt. Vi kräver i stället större satsningar på utbildning, hälsa och 
andra grundläggande offentliga tjänster som är avgörande för att bygga upp inkluderande samhällen.  
 
PSI och dess medlemsförbund i hela världen står solidariskt enade för fred, tolerans, rättvisa och en bättre framtid 
för alla.  
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