Vážení kolegovia,
s ľútosťou konštatujeme, že situácia na Ukrajine sa z hodiny na hodinu zhoršuje. Útoky v husto
osídlených oblastiach sa zintenzívnili a vážne postihli civilné obyvateľstvo. Našich dvanásť členských
odborových zväzov a ich členovia na Ukrajine bojujú o život a naliehavo potrebujú našu solidaritu a
finančnú podporu. Potrebujú okamžitú podporu, ako aj dlhodobú pomoc pri prípadnej rekonštrukcii
odborových štruktúr.
Podľa správ od ukrajinských členských organizácií odborári, zamestnanci a členovia odborov bojujú o
prežitie, skrývajú sa v podzemných krytoch proti útokom, pričom sa stále zúfalo snažia podporovať
svojich členov. Ďalej sa uvádza, že väčšina tovární zastavila výrobu a niektoré z nich sú už okupované.
To je dôvod, prečo zamestnanci nemôžu pracovať a existujú obrovské obavy o ich živobytie.
Rovnako ani odbory, vrátane členských organizácií IndustriALL Global, nemôžu vykonávať svoje
povinnosti, keďže čelia existenčnej hrozbe. IndustriALL Global Union preto navrhuje stratégiu dvojitej
pomoci:
• Prvý krok: Poskytnite okamžitú pomoc každej členskej organizácii s jednorazovou platbou na riešenie
naliehavých potrieb odborov a ich členov.
• Druhý krok: Poskytnite pomoc pri rekonštrukcii. IndustriALL by mal poskytnúť strednodobú a dlhodobú
štrukturálnu pomoc všetkým členským organizáciám, aby im pomohlo obnoviť ich prácu a aktivity.
Vo všetkých častiach krajiny je potrebná solidarita a finančná pomoc z krátkodobého aj dlhodobého
hľadiska. Preto sa spoliehame na vašu štedrosť. Pre priamu humanitárnu podporu navrhujeme, aby ste
prispeli medzinárodným humanitárnym organizáciám, ktoré pôsobia na Ukrajine, ale ak chcete priamo
pomôcť našim členským organizáciám, prispejte prosím v eurách na zníženie transakčných nákladov
na nasledujúci bankový účet IndustriALL Global Union :
Referencie našej banky:
Názov banky: Cler Bank
Adresa banky: 6-8 Place Longemalle
CH - 1204 Ženeva Švajčiarsko
Meno majiteľa účtu: IndustriALL Global Union
Adresa majiteľa účtu: 54bis, route des Acacias 1227 Carouge
Swiftový kód: BCLRCHBB
Iban kód : CH70 0844 0145 2523 1139 0
Mena : Eur

Vážime si vašu podporu našim sestrám a bratom na Ukrajine v tomto najťažšom období.

v solidarite,
Atle Høie
Generálny tajomník

