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Les diferents organitzacions sindicals convocants traslladem tot el nostre suport al poble

ucraïnès en la lluita per la llibertat i la democràcia. I així ho hem demostrat des del

primer dia, ara fa ja un any. Un any devastador per a la població de les zones

afectades, especialment la classe treballadora a la que nosaltres, els sindicats de

classe, defensem. Els sindicats ucraïnesos es van unir amb l’esclat de la guerra per

contrarestar l’agressió. El moviment sindical europeu no va trigar en reaccionar per

prestar suport humanitari. A qualsevol guerra, i aquesta no n’és una excepció, la

solidaritat i la mobilització de les treballadores i els treballadors, i els seus sindicats, són

fonamentals per lluitar per la llibertat, els drets humans i la democràcia. També aquesta

solidaritat serà clau per reconstruir el país, amb la Pau i el final de la guerra, perquè

Ucraïna esdevingui una societat democràtic, sobirana i que respecti els drets humans,

les llibertats, la igualtat i la cohesió social.

Segons els sindicats d'Ucraïna, la guerra ha provocat la desaparició d'uns cinc milions

de llocs de treball, una reducció d'un terç del PIB, la fugida del país d'aproximadament

deu milions de persones i cinc milions de persones refugiades.

Demanem a la Unió Europea que doni suport a les treballadores i els treballadors, que

defensi als sindicats a Ucraïna i que promogui el treball digne, basat en la negociació

col·lectiva i el respecte dels drets dels treballadors i treballadores. I és que el treball

digne és l'instrument més poderós per garantir unes condicions de vida dignes a la

classe treballadora.

Els sindicats exigim als nostres governs que s’utilitzi la diplomàcia amb l'objectiu

d'iniciar un procés de pau i que s’ofereixin garanties humanitàries per a la població civil

del país. Al Govern d'Espanya, li reclamem que inclogui la promoció de la pau en el

conflicte a Ucraïna com a part de la seva agenda política durant la propera presidència

espanyola del Consell de la UE.

Mentrestant, continuarem amb les iniciatives solidàries i de Pau que ja hem engegat per

ajudar tant als qui s’han quedat com als qui s’han vist obligats a fugir del conflicte. De la

mateixa manera, denunciar el tràfic de persones, el treball forçós i el treball no declarat

que afecten les persones que fugen de la guerra.

Un cop s’acabi aquesta barbàrie, Ucraïna necessitarà la unitat i la solidaritat dels pobles

per a la reconstrucció nacional, una unitat basada en el respecte dels drets laborals,

socials, civils i polítics, fonamental des del diàleg social com a base d'una nova política

industrial i d'ocupació i, per tant, del necessari rellançament de les relacions laborals i

socials del país, inclosa una revisió exhaustiva de la legislació laboral.

No obstant això, lamentem que les accions de les autoritats i els empresaris ucraïnesos

violin sistemàticament els drets laborals i sindicals, cosa que fa impossible el camí cap a



una societat democràtica i cohesionada envers els drets humans, que possibiliti la seva

integració a la UE.

La UE ha de deixar clar al govern ucraïnès que el procés d'adhesió s'ha de basar en

l’assumpció dels principis i valors fonamentals de la UE, de l'economia social de mercat,

el diàleg social i el paper dels interlocutors socials, així com garantir el respecte ple dels

drets sindicals i socials, assumint, respectant i sotmetent-se als convenis de la OIT.

Exigim que els empresaris d'Ucraïna respectin els drets dels seves treballadores i

treballadors, inclosos els salaris justos, les condicions de treball segures i els drets de

negociació col·lectiva. El treball digne es un element estratègic per reconstruir una

societat justa i avançada.

Han de cessar els atacs contra els sindicats, els drets socials i laborals!!

No podem oblidar tampoc que, a conseqüència del conflicte a Ucraïna, tota l’economia

mundial ha quedat malmesa. A posat en risc l’agenda 2030 i els seus objectius de

desenvolupament sostenible. Això es inacceptable i inassolible, la humanitat i el planeta

no s’ho pot permetre. La classe treballadora cada vegada és més pobre i la pèrdua de

llocs de treball augmentarà, les condicions de vida i el treball digne empitjoraran

incrementant les desigualtats i la pobresa. Per tant els sindicats de classe exigim als

nostres governs a ampliar la protecció social a persones vulnerabilitzades i que

implementin mesures polítiques publiques i administratives per fer front a la inflació i

incentivar el treball digne.

El Sindicalisme Internacional està amb les treballadores i treballadors d’Ucraïna i

enfortirem la nostra solidaritat i cooperació amb els sindicats del país. La justícia social,

inclòs el ple respecte dels drets humans de les treballadores i els treballadors, ha de ser

l’eix vertebrador del futur d'Ucraïna, element indispensable per pertànyer a la Unió

Europea.

NO A LA GUERRA, PER UN ALTO EL FOC IMMEDIAT I UN ACORD DE PAU A
UCRAÏNA!


