
 

Jan Willem Goudriaan, Generální tajemník EPSU 

2. března 2022, 09:00 – 11:00 CET 
Tlumočení do angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a ukrajinštiny. 

Účast téměř 300 zástupců odborových organizací z celého světa, presidenti EPSU a PSI, generální 
tajemníci EPSU a PSI 
  
Informace Jurije Pižuka, předsedy svazu státních zaměstnanců přidruženého k EPSU/PSI, o aktuální 
situaci dělníků a lidu na Ukrajině. Zástupci z Ukrajiny byli online s námi navzdory hrozné situaci, v níž se 
nacházejí poté, co Putin 24. února poslal ruskou armádu.  

Vystoupení zástupců z Ukrajiny byla velmi emotivní plná hrozných projevů zuřící války, nebezpečí a 
utrpení. Popisovali útoky Ruska a Běloruska na vojáky i civilisty, bombardování civilních čtvrtí, škol, 
nemocnic a administrativních budou. Roste počet zraněných i bezdůvodně zabitých. 

Účastníci v chatu hromadně vyjadřují Ukrajině solidaritu. 

Zástupci z Ukrajiny za takovou podporu, vlnu solidarity, finanční i materiální dary velice děkují. 

Viz také prohlášení EPSU/PSI odsuzující tento útok https://publicservices.international/resources/news/epsu-and-
psi-condemn-the-attack-of-russia-on-ukraine?id=12692&lang=en 

24. února 2022 Podporujeme výzvu ukrajinských odborů a generálního tajemníka OSN, abychom požádali Rusko, aby 
okamžitě zastavilo útok a přivedlo ruskou armádu zpět do Ruska. 

Dnes ráno ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Odsuzujeme toto porušení integrity Ukrajiny. Válka a okupace 
přinášejí utrpení dělníkům, jejich rodinám a komunitám. To se nyní děje lidem na Ukrajině, když padají bomby a 
hledají útočiště nebo prchají před násilím, včetně stovek tisíc evakuovaných do Ruska. Utrpení bude mít dopad také 
na pracovníky a lidi v Rusku a Evropě, protože důsledky konfliktu budou pociťovány. 

Podporujeme výzvu ukrajinských odborů a generálního tajemníka OSN, abychom požádali Rusko, aby okamžitě 
zastavilo útok a přivedlo ruskou armádu zpět do Ruska. Jednání jsou jedinou cestou vpřed, jak přinést trvalou 
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bezpečnost, demokracii, dodržování lidských a odborových práv, mír a prosperitu pro lidi na Ukrajině, v Rusku a v 
Evropě. Jsme si jisti, že bomby, kulky a boty ne. 

Naše myšlenky jsou s našimi soudruhy v ukrajinských odborech. Dostali jsme první zprávy o útocích, které se dotýkají i 
členů odborů. Naše solidarita je s lidem Ukrajiny. Jsme přesvědčeni, že tato válka není tím, co chce většina pracujících 
lidí na Ukrajině a v Rusku. 

Stojíme na straně ukrajinských dělníků a odborového hnutí a budeme mobilizovat za mír a stabilitu na Ukrajině a v 
Evropě. Stojíme za všemi pracovníky veřejné služby, kteří jsou vyzýváni, aby ošetřili oběti války. Vyzýváme Evropskou 
unii a mezinárodní společenství, aby poskytly podporu a azyl lidem prchajícím z válečných zón. 

           

      

Druhé společné prohlášení PSI a EPSU o Ukrajině  
 
UKRAJINSKÝ FOND SOLIDARITY 
 
28. února 2022 - PSI a EPSU se připojují k EKOS a ITUC a znovu odsuzují ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. PSI a 
EPSU požadují, aby všechny ruské síly okamžitě opustily Ukrajinu. Musí být respektována územní celistvost Ukrajiny a 
její bezpečnost, jakož i její politická nezávislost jako demokratického státu. 
 
Podle Organizace spojených národů již ze země uprchlo více než 500 000 Ukrajinců. Pokud bude invaze pokračovat, 
očekávají, že uprchne až 5 milionů lidí. Evropské hranice zůstanou otevřené pro přijímání uprchlíků, zejména rodin se 
staršími lidmi a dětmi, zatímco muži ve věku od 18 do 60 let mají zakázáno opouštět zemi pod stanným právem. 
 
PSI a EPSU mají na Ukrajině devět poboček, které zastupují tisíce členů. Lidé a odboráři čelí ničení svých pracovišť, 
odborových zařízení a domovů. Pracovníci jsou zraňováni a zabíjeni. Jako pracovníci ve veřejných službách musí mnozí 
z našich členů pokračovat v práci ve zdravotnictví a pečovatelských službách, ve vodě a energetice, ve vzdělávání a 
dalších klíčových odvětvích. 
 
PSI a EPSU vyzývají své členy, aby projevili praktickou solidaritu s pracovníky a lidem Ukrajiny. Vyzýváme odbory, aby 
přispěly do společného fondu solidarity zřízeného ITUC a EKOS. Dary budou použity na podporu pracovníků a členů 
odborů prchajících ze své země (přístřeší, potraviny, zásoby, doprava...). 
 
Příspěvky do Fondu solidarity by měly být zasílány na adresu: 
 
Číslo účtu ITUC-CSI: 068-9007804-23 
Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Brusel, Belgie 
BIC/Swift kód: GKCCBEBB - IBAN Kód: BE92 0689 0078 0423 
Zmínka "PSI-EPSU Ukrajina" 
 
Pokud ve svém bankovním převodu nezmiňujete Ukrajinu, upozorněte finance@ituc-csi.org na svůj dar a uveďte, že je 
určen pro Ukrajinu. Můžete také určit, že pochází od přidružených společností PSI-EPSU. 
  
Závěrem zazněla úpěnlivá prosba o zavření leteckého prostoru v zemích kolem Ukrajiny. 
Sláva Ukrajině! 
 
V Nových Jirnech 3. března 2022 
Zapsala: Šárka Vojíková  
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