
 

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. 3) UPPBYGGNAD AV ETT KATASTROFTÅLIGT SAMHÄLLE 

GENOM FÖRSTÄRKNING AV DE OFFENTLIGA TJÄNSTERNA 
 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 
PÅMINNER Den 11 mars kl. 14:46 drabbades hela östra Japan av en massiv jordbävning med 

magnitud 9. Den utlöste en tsunami och fick en kärnkraftsanläggning att rasa 
samman, vilket gjort att Japan och omgivande länder nu lever i fruktan 

ERKÄNNER  Jordbävningen och tsunamin krävde många offer och förstörde och svepte bort allt i 
det drabbade området. Skadorna som den rasade kärnkraftsanläggningen orsakar 
drabbade inte bara anläggningens närområde utan har spridit sig över ett mycket 
stort område. Skadorna handlar inte bara om strålning och kontamination, inklusive 
förorening av havet, utan också om mycket annat, som ekonomiska förluster som 
företag drabbats på grund av ogrundade rykten om förhållandena i regionen, 
lokalsamhällens sammanbrott, psykiska problem och ekonomiska och 
sysselsättningsbekymmer 
Detta har redovisats i resolutionen som PSI:s kamrater I Asien-Stillahavsregionen 
antog under mötet i APRECON i oktober 2011 och som bekräftats av PSI:s 
styrelsemöte i november 2011. 

ERKÄNNER att katastrofer drabbar många olika delar av ekonomin och samhället, att även om 
det i de flesta fall rör sig om naturkatastrofer har dessa ofta framkallats av 
människan, att offentliga tjänster spelar en viktig roll i varje skede – från 
katastrofförebyggande arbete till räddningsinsatser, återhämtning och 
återuppbyggnad – och att den fysiska och psykiska stress som offentliganställda som 
genomför dessa uppgifter utsätts för är omätlig och, slutligen, att alltför omfattande 
nedskärningar och privatisering av offentliga tjänster förvärrat dessa problem. 

INSER det omedelbara behovet av att följande åtgärder snarast vidtas: 
i. Förstärkning av FNs mekanism för katastrofhjälp och upprättandet av ett system för 

insamling av nödvändiga medel. 
ii. Upprättande av nya källor till förnybar energi som minskar beroendet av atomenergi 

och fossila bränslen.  
iii. På internationell nivå agera för goda metoder för att förbättra samarbetet när det 

gäller miljöskydd. 
iv. Positionering av ”relationen mellan katastrofer och offentliga tjänster” som ett 

centralt tema för det globala federationernas kampanj om offentliga tjänster med 
kvalitet. 

v. Organisering av anställda i räddningstjänster och införande av fackliga rättigheter.  
vi. Anordnande av en internationell PSI-konferens för fokusering på energipolitik.  
vii. Förstärkning och förbättrat genomförande av åtgärder för flyktingar från katastrofer.  

 
UPPMANAR alla medlemmar i PSIs medlemsförbund över hela världen, som arbetar med 

offentliga tjänster, till gemensamma åtgärder för utveckling av ett tryggt och säkert 
samhälle.  

 
UPPDRAR PSIs styrelse att snarast tillsätta en kommitté under sin ledning, som särskilt ska 

undersöka och utveckla lämpliga strategier med vars hjälp man ska nå de mål som 
ställts upp ovan. 

 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 
 

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