
 

 

 

 

 
Uttalande om läget och färden ut ur krisen i Ukraina 

 
 

1. EPSU sörjer den tragiska förlust av liv som inträffat i Ukraina och uttrycker sin djupa sorg 
till de anhöriga och till Ukrainas folk. Vi beklagar djupt att fackföreningsbyggnader blivit 
platser för så stor sorg. Vi fördömer våldet och att fackföreningslokaler blivit nedbrända i 
Kiev och Odessa, och stöder kravet på en självständig utredning av vem som orsakade 
bränderna och dödsfallen. De som bär ansvaret måste ställas inför rätta.  
 

2. Fackförbunden i FPU (Federation of Trade Unions of Ukraine - Ukrainas fackliga 
federation) har uttryckt sina anspråk på hur den allvarliga sociala och ekonomiska 
situationen i Ukraina ska hanteras, samt vad regeringen och den nya presidenten borde 
göra, i sitt upprop daterat den 15 april. Det främsta kravet är att Ukraina förblir en 
självständig, suverän, demokratisk och social stat. Rättigheter och friheter måste skyddas. 
Regeringen borde fokusera på sysselsättningen och att förbättra arbetstagarnas och 
folkets arbets- och levnadsvillkor. Andra centrala krav är att ta itu med korruption, 
säkerställa ett rättvist skattesystem, göra någonting åt fattigdom och garantera tillgång till 
offentliga tjänster (värme, vatten). 
 

3. EPSU är mycket bekymrad över de radikala högerinriktade och separatistgrupper som 
växer i Ukraina och fördömer våldet som dessa grupper utövar. EPSU står sida vid sida 
med arbetstagare i Ukraina och andra länder mot extremhögerns tillväxt i Europa. Dessa 
grupper hotar de väsentliga sociala, mänskliga och demokratiska värderingar som står i 
centrum för Europas fackföreningsrörelse. 
 

4. EPSU kräver ett slut på brutalitet och våld från alla parter. Det finns bara ett fredligt och 
socialt godtagbart sätt att komma ut ur krisen i Ukraina, efter åren med oansvarigt politiskt 
beslutsfattande, ansvarslös ekonomisk förvaltning och ett systematiskt åsidosättande av 
rättigheter och friheter i Ukraina. EPSU stöder helt uttalandet om fempunktsplanen som 
metod att komma ut ur krisen, som antogs av IFS' alleuropeiska regionala råd den 10 mars.  

 

5. EPSU yrkar på en nedtrappning av det spända förhållandet, respekt för Ukrainas 
författning, territoriella integritet och att alla militärstyrkor dras tillbaka från gränserna samt 
att paramilitära och andra avväpnas. Vi fordrar också att beväpnade styrkor dras tillbaka 
från sydöstra Ukraina när läget stabiliseras. Vi begär att Organisationen för säkerhet och 
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samarbete i Europa, som främsta säkerhetsinstitution med kompetens i regionen, stärker 
sitt engagemang och sina instrument för mänskliga rättigheter. 

 

6. EPSU begär fria, rättvisa val som övergång till ett äkta demokratiskt politiskt system, 

respekt för allas rättigheter, och att alla våldsdåd, olagliga beslagtaganden av offentliga 
medel och missbruk av offentligt ämbete utreds. 

 

7. EPSU stöder kravet på ekonomiskt bistånd från EU och internationella finansinstitutioner, 
men med en kraftig varning om att undvika de misskrediterade åtstramningar som trojkan 
påtvingar EU:s medlemsstater. EPSU stöder inga rekommendationer från IMF eller 
Världsbanken om villkorade, kortsiktiga privatiseringsåtgärder av offentliga tjänster.  
 

8. EPSU stöder åtgärder med sina medlemsförbund i syfte att stabilisera den politiska och 
socio-ekonomiska situationen, som säkrar medborgarnas rättigheter och friheter och 
återställer fred och stabilitet i samhället.  

 

9. EPSU yrkar på åtkomliga, pålitliga, säkra offentliga tjänster till rimligt pris, särskilt inom 
folkhälsa, skola och social omsorg, för att bygga upp ett demokratiskt Ukraina för alla 
medborgare. Biståndspaket från utlandet bör tydligt prioritera stöd för offentliga tjänster av 
god kvalitet.  

 

10. EPSU begär särskilt att en äkta social dialog inrättas med en garanti om att arbetstagares 
rättigheter alltid kommer att respekteras. 

 

11. EPSU kräver att ett äkta civilsamhälle grundläggs, fritt från korruption, maktmissbruk och 
ett slut på det oligarkiska statsförvaltningssystemet. 

 
12. EPSU uttrycker full solidaritet med fackföreningsrörelsen i Ukraina och stöder FPU:s krav 

om en minimilön, att arbetstagarnas författningsenliga rättigheter genomdrivs effektivt, att 
klyftan mellan pensioner och löner minskas, om subventionerade bostäder till rimligt pris 
och att anständiga arbetsvillkor säkerställs även för den yngre generationen. 

 

13. EPSU kommer att arbeta med fackföreningsrörelsen i Ukraina och andra medlemsförbund i 
berörda valkretsar med att främja demokrati, jämställdhet, social rättvisa och fackliga 
rättigheter. 

 

 

Uttalandet skickas till regeringarna i Ukraina, i Ryssland, i USA samt till EU:s institutioner och 

internationella organisationer som OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) 

och FN. 

 

Toulouse, 20/05/2014 

 


