Prohlášení odborových svazů Vídeňského Memoranda

Společně za mír a solidaritu s ukrajinským lidem
Odborové svazy skupiny Vídeňského Memoranda odsuzují ruskou agresivní válku proti Ukrajině a jsou
solidární s lidmi a pracujícími na Ukrajině. Vzhledem ke své blízkosti k válečným událostem a vlastní
historii se kovácké odbory ze zemí skupiny Vídeňského Memoranda cítí v této situaci obzvláště dotčeny
a také odpovědné.

Společně pracujeme na míru a vyzýváme všechny aktéry, aby diplomatickými prostředky udělali vše
pro nalezení mírového řešení. Vyzýváme ruskou vládu, aby okamžitě zastavila otřesné útoky na civilní
obyvatelstvo a stáhla své jednotky z Ukrajiny. Protože územní celistvost suverénních států je základem
evropského mírového pořádku.

Vyjádřili jsme naši solidaritu ukrajinským odborům a přejeme ukrajinským pracovníkům hodně síly k
překonání této války. Za nejnepříznivějších podmínek lidé, kde je to ještě možné, pokračují ve výrobě,
jak nejlépe dovedou, aby si zajistili ekonomickou existenci a aby ekonomika a zásobování obyvatelstva
zcela nezkolabovaly.

Aktivně podporujeme pomocná opatření pro všechny, kteří uprchli z Ukrajiny, prostřednictvím peněžních darů, věcných darů a nesčetných dobrovolných humanitárních akcí ze strany našich aktivistů a
členů. Vyzýváme EU a národní vlády, aby umožnily bezpečné a nebyrokratické přijímání a integraci pro
všechny uprchlíky. To platí i pro integraci na trh práce, kdy je nezbytné zabránit zaměstnavatelům ve
zneužívání strádání uprchlíků a nechat je pracovat za dumpingové mzdy.

Kromě toho vyzýváme EU a národní vlády, aby zmírnily dopad inflace a zejména vývoje cen energií na
občany a zajistily bezpečnost dodávek. Okamžité úplné zřeknutí se dodávek energie z Ruska není reálné
ani možné vzhledem k vážným ekonomickým důsledkům, které lze očekávat. Jedno je nám ale jasné:
Musíme se co nejrychleji osvobodit ze závislosti na dodávkách energie z Ruska a dalších diktátorských
států. To může uspět pouze díky výrazně rychlejšímu a silnějšímu rozšíření obnovitelných energií a odklonu od fosilních paliv.

11. dubna 2022
IG Metall (Bavorsko), PRO-GE (Rakousko), OS KOVO (Česká republika),
OZ KOVO (Slovenská republika), SKEI (Slovinsko), VASAS (Maďarsko)

Pozadí:
Od roku 1999 spolupracují kovácké odbory z České republiky (OS KOVO), Slovenska (OZ KOVO), Maďarska (VASAS), Slovinska (SKEI), Rakouska (PRO-GE) a Německa (IG Metall Bavorsko) v institucionalizované síti. Tato skupina Vídeňského Memoranda si pravidelně vyměňuje informace s cílem zajistit přeshraničně dobré mzdy a pracovní podmínky i.

