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ЗАГРОЗІ МИРУ – КОНСОЛІДАЦІЮ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА!  
 

У момент, коли українська держава знаходиться в епіцентрі складних 

випробувань у зв’язку із загрозою можливого вторгнення збройних сил 

Російської Федерації в Україну, профспілки знову заявляють про підтримку 

незалежності і територіальної цілісності української держави і дій влади та 

українського війська по забезпеченню обороноздатності країни і безпеки 

громадян. 

Про це було заявлено 14 лютого ц.р. на позачерговому зібранні  головою 

Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та 

профоб’єднань Г. Осовим від імені понад 5 млн. членів профспілок.  

Профспілкові активісти  висловили серйозну стурбованість значним, 

 невиправданим нарощуванням Росією сил біля кордонів України останніми 

місяцями та водночас закликали працівників не піддаватися сумнівам щодо 

обороноздатності нашої армії та спроможності українців до національного 

спротиву. Наголосили на необхідності відповідально ставитися до 

професійних обов’язків, виробничих завдань, дотримуватися дисципліни на 

робочих місцях. Було зазначено, що «від праці кожного з нас залежить 

економічна та соціальна стабільність,життєзабезпечення населення ,  оборони 

країни, спроможність дати рішучу відсіч агресору».    

Було заявлено: «Ми серйозно оцінюємо наслідки у разі агресії проти 

України. Тому закликаємо Росію відвести війська від наших кордонів. 

Вважаємо, що нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися 

всередині країни, уникати дій, що розхитують економічну, соціальну і 

фінансову стабільність та сіють паніку серед населення». 

У такій ситуації не менш важливо, щоб дії влади і бізнесу не протистояли 

правозахисній діяльності профспілок,  нав’язуючи в законодавчому полі 

псевдо реформаторські ідеї щодо реформування законодавства, що 

порушують права працівників і профспілок. Не створювати напругу в 

трудових колективах через заборгованість із заробітної плати, незаконні 

звільнення, масові скорочення,  погіршення умов праці і безпеки на робочих 

місцях. 

Закликаємо всіх громадян  об’єднати зусилля, щоб захистити Україну, 

зберегти її територіальну цілісність, разом будувати демократичну, правову 

державу  добробуту для кожної родини, в якій поважаються і забезпечуються 

громадянські  права  і свободи.  Профспілки виступають за мирне вирішення 

існуючих загроз на основі норм міжнародного права, а не права сили. 

 

НІ- ВІЙНІ, ТАК- МИРУ! 

Пресцентр Федерації профспілок України 


