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 Första maj 2012 – kamp för offentliga tjänster 
 
Denna första maj bekräftar PSI, Internationell facklig organisation för offentliga tjänster, sin 
beslutsamhet i kampen för att försvara de offentliganställdas grundläggande mänskliga och 
fackliga rättigheter, och alla medborgares rätt att få tillgång till offentliga tjänster av god 
kvalitet.  
 
Den första maj 2012 är offentliganställda i våra fackföreningar engagerade i en ideologisk 
strid för att rädda det levebröd och de offentliga tjänster som så många människor värderar 
högt, och är beroende av. 
 
Den ekonomiska kris som slog till år 2008 används som ett skäl för att skära ned offentliga 
utgifter, privatisera offentliga tjänster, säga upp offentliganställda och försämra löner och 
anställningsvillkor. Realiteten är att krisen nu inte är annat än ett svepskäl. De offentliga 
underskott som sägs motivera att man försämrar tjänster är en konsekvens av den 
ekonomiska krisen, inte dess orsak. De flesta regeringarnas blinda vägran att söka efter 
lösningar som bygger på att det skapas arbetstillfällen och anständigt arbete befäster flera 
kriser. De svångremsåtgärder som många regeringar på den norra hemisfären driver igenom 
för tankarna till de strukturanpassningsprogram som de internationella finansinstitutionerna 
har genomdrivit i u-länderna, med förfärliga konsekvenser. 
 
Dessa samordnade attacker utan motstycke mot arbetstagarna är oupplösligt knutna till detta 
ideologiska vrak. Man hotar nu föreningsfriheten, rätten att förhandla kollektivt och 
yttrandefriheten. Unga människor ser en framtid med få möjligheter att få ett anständigt 
arbete, skälig lön och ett anständigt liv. Jämställdhet mellan könen sätts alltmer på undantag.  
 
PSIs generalsekreterare Peter Waldorff säger: “Men vi förenar oss mot dessa orättvisor. 
Vanliga medborgare ser att ett fåtal egennyttiga och mäktiga oligarker – de 1 % rikaste – 
profiterar på vår bekostnad. Vi ser de ökande klyftor som de 1 % rikaste avsiktligen främjar, i 
ett desperat försök att hålla fast vid och öka sin väldiga förmögenhet. Vanliga medborgare ser 
att våra offentliga tjänster raseras, och att de hårt arbetande människor som sörjer för dem 
smutskastas. Vi säger nej till detta. Vi mobiliserar mot dessa uppenbara orättvisor, för en 
bättre värld som bygger på rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter.” 
 
“Som fackföreningar för offentliganställda vet vi att offentliga tjänster är själva grunden för 
rättvisa och demokratiska samhällen. Vi vet att vår kamp är massornas kamp.” 
 
Solidariteten kommer att ge oss segern. 


