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Andra gemensamma uttalandet från PSI-EPSU om Ukraina 

FONDEN FÖR SOLIDARITET MED UKRAINA 

28 februari 2022 - PSI och EPSU ansluter sig till EFS och ITUC och upprepar sitt fördömande av Rysslands 
militära invasion av Ukraina. PSI och EPSU kräver att alla ryska styrkor lämnar Ukraina omedelbart. 
Ukrainas territoriella integritet och säkerhet måste respekteras, liksom dess politiska oberoende som en 
demokratisk stat. 

Enligt FN har mer än 500 000 ukrainare redan flytt från landet. Om invasionen fortsätter räknar man med att 
upp till 5 miljoner människor kommer att fly. Europas gränser kommer att förbli öppna för att ta emot 
flyktingar, främst familjer med äldre och barn, medan män mellan 18 och 60 år förbjuds att lämna landet 
enligt krigslagstiftningen. 

PSI och EPSU har nio medlemsorganisationer i Ukraina som representerar tusentals medlemmar. Människor 

och fackföreningsmedlemmar står inför förstörelse av sina arbetsplatser, fackliga lokaler och hem. 

Arbetstagare skadas och dödas. Många av våra medlemmar måste fortsätta att arbeta som anställda inom 

offentlig verksamhet, inom hälso- och sjukvård, vatten och energi, utbildning och andra viktiga sektorer. 

PSI och EPSU uppmanar sina medlemmar att visa praktisk solidaritet med arbetarna och folket i Ukraina. Vi 
uppmanar fackföreningarna att bidra till en gemensam solidaritetsfond som inrättats av ITUC och EFS. 
Donationerna kommer att användas för att stödja arbetstagare och fackföreningsmedlemmar som flyr från 
sitt land (skydd, mat, förnödenheter, transporter...). 

Bidrag till solidaritetsfonden skickas till: 

ITUC-CSI-konto nr: 068-9007804-23 
Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bryssel, Belgien 
BIC/Swift-kod: GKCCBEBB - IBAN-kod: BE92 0689 0078 0423 
Ange "PSI-EPSU Ukraina". 
 
Om ni inte nämner Ukraina i banköverföringen kan ni informera finance@ituc-csi.org om er donation och 
ange att den är avsedd för Ukraina. Ni kan också ange att den kommer från PSI-EPSU-anslutna 
organisationer.  

Tack för er solidaritet! 
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