
 

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. 29) TRYGGA DET ALLMÄNNA BÄSTA GENOM OFFENTLIGA 
TJÄNSTER OCH ETT SOCIALT GRUNDSKYDD 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 
 
1. Emedan  det allmänna bästa är ett socialt klister som gör det möjligt för människor att leva 

tillsammans och främjar kollektiva rättigheter som är grundläggande för friska 
samhällen och ligger i samhällets intresse.  

 
2. Bekräftar  att staterna har ansvaret för att utveckla och upprätthålla offentliga tjänster och social 

trygghet som kan garantera jämlika möjligheter och minska social ojämlikhet.  
 
3. Bekräftar  att offentliga tjänster och social trygghet är avgörande för upprätthållandet av de 

sociala band som krävs för att leva i ett samhälle och skapa solidaritet mellan 
individerna. 

 
4. Emedan  underhåll och utveckling av offentliga tjänster och social trygghet måste vara 

förankrat i följande principer:  
a) Vara tillgängliga för alla, oavsett status, inkomst och bostadsort; 
b) Ansvaret för detta ligger på staten och motsvarande offentliga myndigheter.  
c) Ovanstående får inte regleras i internationella frihandelsavtal. 

 
5. På grundval av 

den internationella Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
som framhåller att rätten till hälsa, utbildning och social trygghet är grunden till frihet, 
rättvisa och fred i världen.  

 
6. Emedan samhällen som är utbildade, där hälsan är bättre och invånarna har fullgod social 

trygghet i allmänhet är mer jämlika och har bättre livskvalitet. 
 
7. Emedan  det ändå står klart att sociala behov och skatteinkomsterna som används för att 

finansiera offentliga tjänster och social trygghet ser olika ut i alla länder och därför 
måste behandlas och lösas på sätt som är anpassade till förutsättningarna i varje 
land. 

 
8. Förklarar att införandet av ett socialt grundskydd kan vara ett kraftfullt redskap i kampen mot 

fattigdom och för bättre förmögenhetsfördelning för det allmänna bästa. 
 
PSI:s 29:e kongress REKOMMENDERAR att styrelsen och medlemsförbunden:  
 
• SÄTTER PRESS på regeringar, offentliga organ och internationella institutioner för att garantera att 

system för offentlig utbildning, hälsovård och sociala tjänster tillsammans med åtgärder för 
tillgänglig och allmän social trygghet utvecklas och förstärks i alla länder så att ett verkligt socialt 
grundskydd skapas. 

 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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