Výzva k podpoře finanční a humanitární
pomoci ukrajinskému lidu
Vážení členové,
připojujeme se k výzvě na podporu finanční a humanitární pomoci ukrajinskému lidu
prostřednictvím ukrajinských odborových svazů, kterou vydaly Mezinárodní odborová
konfederace (MEOK), Evropská odborová konfederace (EOK) a Celoevropská regionální rada
MEOK (PERC). Skupina Zaměstnanci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) ve
svém prohlášení z 24. února, tedy ze dne invaze, odsoudila ruskou vojenskou agresi proti
Ukrajině a vyzvala k úplnému stažení sil, aby byl vytvořen prostor pro dialog.
Současný vývoj je stále znepokojivější a válka pokračuje čím dál tím větším krveprolitím. Ze země
již utíkají statisíce uprchlíků, další miliony mohou následovat. Pokud se Putin pustí do městské
války s cílem dobýt hlavní ukrajinská města, budou ztráty na lidských životech obrovské. Ruský
prezident navíc v návaznosti na rostoucí podporu Ukrajiny ve světě a uvalení tvrdých sankcí zvýšil
stupeň pohotovosti svých jaderných sil.
Před možností dlouhého a násilného konfliktu, který přivede Ukrajinu na pokraj smrti, nebo
dokonce před náznakem jaderné konfrontace, znovu vyzýváme k ústupu ruských sil a k návratu k
dialogu. Jak prohlásil předseda Skupiny Zaměstnanci Oliver Röpke: "Demokratické hodnoty,
solidarita a sociální práva jsou klíčové, pokud chce Evropa zůstat jednotná proti této agresi. Stojíme na
straně ukrajinského lidu. V Evropě a ve světě musí rozhodovat demokracie, nikoli tanky."
Praktická solidarita
Připojujeme se k výzvě MEOK, EOK a PERC a vyzýváme vás k účasti na koordinovaných akcích:
Demonstrace podpory se konají po celém světě, ve městech v Evropě i v Rusku.
Zásadní význam má lobbování u institucí EU a národních vlád na podporu těchto požadavků.
Společně s vašimi organizacemi zřizování humanitárních koridorů na podporu uprchlíků.
Podporovat odborové organizace sdružené v EOK v zemích, které jsou více vystaveny následkům
ruských útoků.
Fond solidarity
Pro členské organizace MEOK/EOK: můžete posílat příspěvky do Fondu solidarity MEOK, který
bude spravován EOK a MEOK. Svůj příspěvek byste měli vložit na účet ITUC-CSI číslo 0689007804-23 u Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, B - 1000 Brusel, (BIC/Swift kód:
GKCCBEBB - IBAN kód: BE92 0689 0078 0423).
MEOK rovněž spustil veřejnou platformu, která bude propagována mezi členy
odborů https://petitions.ituc-csi.org/support-ukraine?lang=en.
Brusel, 2. března 2022
V solidaritě,
Oliver Röpke
Předseda Skupiny Zaměstnanci

