FÖRSLAG TILL BRÅDSKANDE RESOLUTION NR. 2)
PSI STÅR UPP FÖR OCH SÄGER SIN MENING: DIPLOMATI INTE KRIG
Public Services Internationals (PSI) 30e världskongress,
som äger rum den 30 oktober–3 november 2017 i Genève, lämnar följande förslag till
brådskande resolution:
Spänningarna mellan Förenta staterna och Nordkorea har ökat de senaste månaderna och båda
länderna har fastnat i ett farligt dödläge av växande misstro och provokativa hot. PSI är djupt oroad
över hoten och förolämpningarna som kan föra oss närmare ett kärnvapenkrig. Vi behöver stå upp och
säga vår mening nu.
Världsmakterna har ett gemensamt intresse och ansvar för att samarbeta och hindra Förenta staterna
och Nordkorea från att utlösa en kris som hotar världsordningen. Strävan efter en lösning på
konflikten kräver engagemang och diplomati på högsta nivå som leder till förhandlingar med alla
parter i regionen och samarbete med hela det internationella samfundet.
Nordkoreas regering har ökat sin kärnvapen- och missilkapacitet och Förenta staternas president
Donald Trump har svarat med hot om att ”fullständigt förstöra” Nordkorea. USA och Sydkorea
genomför gemensamma militärövningar där man tränar på militära alternativ mot Nordkorea.
Den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen (ICAN) har kallat dödläget när det gäller
kärnvapen mellan Washington och Pyongyang för en ”väckarklocka” som visar hur bråttom det är att
nedrusta världens 15 000 kärnvapen.
Risken för en kärnvapenkonflikt är ett hot mot alla länder i en tid när vi står inför en rad viktiga
politiska, ekonomiska och sociala utmaningar.
Den här onda cirkeln måste brytas. Sanktioner, isolering och hot mot Nordkorea har inte fungerat.
Diplomati med Nordkorea är emellertid möjligt vilket vi såg 1994 med ramavtalet, och även med
sexpartssamtalen 2003-2007. Så sent som i juni 2017 uttryckte nordkoreanska diplomater en vilja att
överväga att byta frysning av kärnvapen och missiltestning mot en frysning av USA:s och Sydkoreas
gemensamma militärövningar.
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Kongressen står bakom PSI:s medlemsorganisationer i regionen – Sydkorea, Japan, Guam och
Filippinerna – när det gäller att hitta en diplomatisk metod som är konsekvent och förutsägbar för att
säkra stabilitet i regionen.
Kongressen:
UPPMANAR Nordkorea och Förenta staterna att upphöra med hotfulla aktioner, hänsynslöst språk
och farliga vapenprov och börja förhandla omedelbart.
UPPMANAR Donald Trump att sluta tvittra och börja tala.
UPPMANAR länderna i regionen – Nordkorea, Sydkorea, Kina, Japan, Ryssland och Förenta
staterna – att genomföra ett diplomatiskt åtgärdsprogram baserat på multilateral dialog.
UPPMANAR alla parter att arbeta för att skapa permanent fred genom ett fredsavtal för att få stopp
på Koreakriget och för en fredlig, fullständig och kontrollerbar kärnvapennedrusting på Koreahalvön,
inbegripet avskaffande av hotet om en förebyggande kärnvapenattack från USA.
STÖDER initiativ för att förbättra relationerna mellan Nord- och Sydkorea genom ekonomiskt och
kulturellt utbyte samt utbyte mellan arbetstagare i Nord- och Sydkorea.
BEKRÄFTAR den avgörande betydelsen av ramen för fred som inrättats genom de många FNfördragen om kärnvapenspridning, inklusive icke-spridningsavtalet och avtalet om förbud mot
kärnvapen.
UPPMANAR PSI att samarbeta med medlemsförbund i Sydkorea, Förenta staterna och andra
berörda länder för att utbilda PSI:s medlemsförbund och medlemmar i den aktuella konflikten, dess
bakgrund och vad den innebär för arbetstagarna.
UPPMANAR PSI:s medlemsförbund i Sydkorea, Förenta staterna och andra berörda länder att
diskutera den aktuella konflikten med målet att uppnå en gemensam förståelse och bygga upp en
internationell strategi för arbetstagare för att uppnå fred på Koreahalvön och den östasiatiska
regionen.
HÄVDAR BESTÄMT att diplomati och förhandling, inte en farlig politisk balansgång och krig,
måste vara vår väg framåt.
Framlagd av: PSI Korean Affiliates Council, Korea, AFT, USA och PSLINK, Filippinerna
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