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The Commonwealth of Independent States (CIS) office - cis@industriall-union.org 
All-Russian "Electric Trade Union" (ARETU)  - shpilkina-gb@mail.ru;  elprof@elprof.ru 
Automobile and Farm Machinery Workers' Union of Russia – AFW - afw@fnpr.ru 
Industry Workers' Union of Russia - IWU - panychev@inbox.ru; rosprofprom@rosprofprom.ru 
Interregional Trade Union "Workers Association" - ITUWA - naty_nikulova@list.ru; trudovoi2010@yandex.ru 
Miners' & Metallurgical Workers' Union of Russia - cs@gmpr.ru; alexander_kulagin@mail.ru 
Russian Aircraft Industry Workers' Union "Profavia" - info@profavia.ru 
Russian Chemical Workers Union - chemprof@fnpr.ru 
Russian Independent Coal Employees’ Union - ROSUGLEPROF - int@rosugleprof.ru; info@rosugleprof.ru 
Russian Oil, Gas and Construction Workers Union - dogadina@rogwu.ru;  inter@rogwu.ru; rogwu@rogwu.ru 
Russian Radio-Electronic Industry Workers’ Union - REIWU - info@profradioelectron.ru 
Russian Trade Union of Nuclear Power and Industry Workers - RTUNPIW - borisov@profatom.ru; 
ck@profatom.ru;  sidorov@profatom.ru 
Timber & Related Industries Workers Union of Russia - TRIWU - dzh749@gmail.com; roslesprof@gmail.com 
 
Kopie:  
industriAll Europe – Luc Triangle, generální tajemník 
IndustriALL Global Union – Atle Hoye, generální tajemník 
Východní region industriAll Europe  
Baltské odborové svazy 
Ukrajinské odborové svazy 

Praha 28.2.2022 
 

Kolegové odboráři, 
 
OS KOVO je šokován postupem vedení Ruska, které se rozhodlo vojensky napadnout Ukrajinu. Rusko patří mezi 
jaderné velmoci a po ekonomickém zotavení se po rozpadu SSSR se vedení vaší země zřejmě domnívá, že má 
právo diktovat okolním zemím svou vůli. Když se nepodařilo porazit Ukrajinu v řádu hodin, vystoupil prezident 
Putin s tím, že uvedl do pohotovosti jaderné zbraně! 
 
Dlouhá desetiletí byla armáda Ruska vděčně vzpomínána za osvobození Československa v roce 1945 s ohromnými 
oběťmi. Potom však přišel rok 1968 a vojenské obsazení Československa na dalších 21 let. To byl velký mezník ve 
vztahu k Rusku v mysli naprosté většiny obyvatel ČR. Posledních 30 let se cesty Ruska a ČR postupně rozcházely a 
vztahy se redukovaly na obchodní výměnu. OS KOVO se přesto snažil o kontakt s vašimi odborovými svazy na bázi 
odborové solidarity v prostředí tržního hospodářství. 
 
Nyní došlo k napadení Ukrajiny. Byla nasazena těžká vojenská technika a v roce 2022 umírají v Evropě nejen 
vojáci, ale i civilisté, mezi nimi děti. To je pro členy OS KOVO nepřijatelné. Zabíjení lidí není možno zdůvodňovat 
žádnými územními či ekonomickými cíli kterékoli evropské země. 
 
Dnes není rok 1968. Svět se v pudu sebezáchovy proti této ruské agresi sjednotí a z dlouhodobého vývoje to bude 
mít především pro běžné občany a zaměstnance vaší země velké dopady. 
 
Rusko je zatím zapojeno do řady mezinárodních projektů, které mají posunout lidstvo kupředu. Kosmonautika, 
energetika a další obory řeší budoucnost celého lidstva. 
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Vojenská agrese do sousedního státu vrhne tuto spolupráci o desítky let zpět a Rusko se ho zřejmě již účastnit 
nebude. 
 
Ve jménu odborové solidarity vyzývá OS KOVO Vaše odborové svazy, aby v rámci svých možností působily na 
veřejné mínění ve vaší zemi, které by přimělo vedení vaší země k ukončení válečného konfliktu na Ukrajině a 
k hledání cesty k mírovému řešení jednáním. 
 
Očekáváme vaši reakci na tento náš dopis. 
 
 
 
S pozdravem, 

 
Jaroslav Souček 
Předseda OS KOVO 
 

 

 

 

 

 

 


