
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRSLAG TILL BRÅDSKANDE RESOLUTION NR. 7) 
UTEBLIVEN LÖNEUTBETALNING OFFENTLIGANSTÄLLDA I NIGERIA 

 
Public Services Internationals (PSI) 30e världskongress, 

som äger rum den 30 oktober–3 november 2017 i Genève, lämnar följande förslag till 
brådskande resolution: 

 
MED ORO över att offentliganställda i Nigeria i mer än hälften av de 36 staterna för närvarande inte 
har fått ut sin lön på mellan 3 och 18 månader. 

 
MOT BAKGRUND AV den grundläggande betydelsen av att säkerställa att en arbetstagare får betalt 
för sitt arbete varje vecka eller månad, och senast 30 dagar i efterskott, i enlighet med konstitutionen 
i den federala republiken Nigeria, är den nigerianska regeringen skyldig att säkerställa att denna 
skyldighet upprätthålls. 
 
OCH MED INSIKT OM att detta är i linje med bokstaven och andan i ILO:s grundläggande principer 
och rättigheter på arbetsplatsen, och som undertecknare är den nigerianska staten skyldig att 
upprätthålla dessa principer och rättigheter. 
 
NOTERAR KONGRESSEN att Nigerias federala regering meddelade i oktober sin avsikt att 
frisläppa ytterliga en del av räddningsfonderna och att detta kommer att ske inom en mycket snar 
framtid. 

KONGRESSEN NOTERAR VIDARE att tidigare frisläppta medel inte har använts för att se till att 
arbetstagare helt och fullt får ut rättmätig ersättning och lön för utfört arbete, och att om detta 
upprepar sig kommer det att bli ännu svårare att säkerställa att ytterligare medel görs tillgängliga för 
arbetstagare i framtiden.  
 
Kongressen BESLUTAR därför att sätta press på den nigerianska regeringen för att den: 
 
1. ska säkerställa att räddningsfonderna, när de väl frisläpps, används i sin helhet för betalning av 

innestående löner till offentliganställda utan att någon del av dessa medel avleds eller på annat 
sätt tillgrips av staternas regeringar.   

2. fullt ut ska involvera fackföreningarna i processen med att omedelbart betala ut innestående löner 
i sin helhet, och 

3. från och med nu ska sätta stopp för den olagliga situationen med utebliven eller försenad betalning 
av månadslöner till offentliganställda. 

 
Framlagd av PSI:s medlemsförbund i Nigeria. 


