Výzvu k akci – válka na Ukrajině musí nyní skončit! přijal mimořádný výkonný výbor
ETUC (EOK) na zasedání dne 1. března 2022

Výkonný výbor ETUC se sešel 1. března 2022:
Vyjadřuje svou solidaritu s ukrajinským lidem, pracujícími a odbory.
Znovu opakuje, že odsuzuje ruský útok na Ukrajinu, požaduje okamžité zastavení vojenských
operací, odchod ruských jednotek ze země a zintenzivnění skutečného dialogu a rozhovorů o
míru.
Pověřuje sekretariát ETUC, aby pozorně sledoval vývoj situace na Ukrajině a v sousedních
zemích a aby přijal všechna nezbytná stanoviska a opatření zaměřená na pomoc odborům a
postiženým pracovníkům a přispěl k zastavení války a obnovení míru, demokracie a sociálního
pokroku a spravedlnosti v zemi.
Pověřuje sekretariát ETUC, aby se vrátil do Výkonného výboru na jeho zasedání ve dnech
16.-17 března 2022 s obsáhlejším usnesením o situaci na Ukrajině.
Podporuje výzvu ETUC k akci v následujících oblastech:
• Lobovat v institucích EU a národních vládách a Radě Evropy na podporu požadavků
ETUC a za účelem udržení vysokého tlaku.
• Podporovat všechna nezbytná opatření proti ruské vládě a vedení, včetně všech
nezbytných sankcí a bojkotových iniciativ proti ruským výrobkům, zboží a službám.
• Zasadit se o rychlou aktivaci směrnice EU o dočasné ochraně.
• Pomáhat vytvořit humanitární koridory na podporu uprchlíků v zemích regionu a ve
všech ostatních zemích EU.
• Uvědomit si specifickou situaci žen a dětí v oblastech konfliktů, včetně rizik genderově
podmíněného násilí, zejména sexuálního násilí.
• Pomáhat zajistit bezpečný přechod na hranicích EU pro občany třetích zemí s
bydlištěm na Ukrajině, kteří nemají schengenské vízum.
• Zasazovat se o zavedení/pokračování mimořádných opatření na podporu ekonomiky,
systémů sociální ochrany a zaměstnanosti, aby se minimalizoval socioekonomický
dopad války a souvisejících sankcí.
• Podporovat odbory na Ukrajině a v zemích nejvíce vystavených následkům ruského
útoku.
• Aktivovat mobilizační akce na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, včetně akčního dne
pro Ukrajinu, které mají být koordinovány na celosvětové úrovni.
• Poskytovat finanční a humanitární pomoc ukrajinskému obyvatelstvu prostřednictvím
ukrajinských odborů – v tomto ohledu byla spuštěna společně s ITUC výzva
prostřednictvím veřejné platformy a možnost přispět do Fondu solidarity ITUC.
• Přesměrovat fondy projektů EU, které má k dispozici ETUC (UnionMigrantNet), na
pomoc ukrajinským uprchlíkům na hranicích EU a na území EU.
• Mobilizovat rezervy ETUC až do výše 500 000 EUR, také za účelem získání finančních
prostředků EU na humanitární pomoc poskytovanou ukrajinskému obyvatelstvu ve
spolupráci s ukrajinskými odbory.
• Zřídit „pracovní skupinu pro mír“ ETUC pro koordinaci takových akcí a „sledování míru“
ETUC pro výměnu informací s a mezi členskými organizacemi.

