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Public Services International - це глобальна федерація профспілок, що об’єднує понад 700 профспілок, які представляють 30 мільйонів 
працівників у 154 країнах. Ми передаємо їхні голоси до ООН, МОП, ВООЗ та інших регіональних і глобальних організацій. Ми захищаємо права 
профспілок і працівників, боремося за загальний доступ до якісних державних послуг. PSI відповідає законодавству Європейського Союзу про 
конфіденційність (GDPR). Будь ласка, ознайомтеся з нашою політикою конфіденційності або зв’яжіться з privacy@world-psi.org , якщо ви хочете 
переглянути, оновити або видалити будь-які свої контактні дані. Підпишіться на нашу розсилку. 

 
Інтернаціонал громадського обслуговування (ІГО) 

Європейська федерація профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО) 

Друга спільна заява ІГО-ЄФПГО стосовно України 

ФОНД СОЛІДАРНОСТІ З УКРАЇНОЮ  

28 лютого 2022 року ІГО та ЄФПГО приєднуються до Європейської Конфедерації Профспілок (ЄКП) та 
Міжнародної Конфедерації Профспілок (МКП) та вкотре заявляють про своє засудження російського 
військового вторгнення в Україну. ІГО та ЄФПГО вимагають від усіх російських сил негайно покинути 
територію України. Закликаємо поважати територіальну цілісність України та її безпеку, а також  
політичну незалежність як демократичної держави. 

За даними ООН, понад 500 000 українців вже покинули територію країни. В ООН передбачають, що якщо 
вторгнення продовжиться, ця цифра збільшиться до 5 мільйонів. Європейські кордони залишаться 
відкритими для біженців, переважно для сімей з літніми людьми та дітьми, оскільки чоловікам віком 
від 18 до 60 років заборонено покидати територію країни через воєнний стан. 

ІГО та ЄФПГО мають в Україні 9 представництв, які представляють інтереси її членів. Вторгнення руйнує 

будівлі профспілкових установ, робочі місця та домівки людей і членів профспілок. Працівників калічать 

та вбивають. Члени наших організацій вимушені продовжувати працювати, оскільки вони є 

працівниками громадського обслуговування та забезпечують функціонування систем охорони здоров'я, 

водо- та енергопостачання, освіти та інших ключових галузей. 

ІГО та ЄФПГО закликають своїх членів збільшити практичні прояви своєї солідарності з українським 
народом та працівниками. Ми закликаємо профспілки зробити внесок до загального фонду солідарності, 
заснованого  МКП та ЄКП. Пожертви будуть направлені на підтримку працівників та членів профспілок, 
які покидають свою країну (притулок, їжа, транспортування...). 

Внески до Фонду Солідарності можна робити на:  

Рахунок МКП № 068-9007804-23 
Белфіус Банк СA, бульвар Пачеоско-44, 1000 Брюсселя, Бельгія 
BIC/Swift: GKCCBEBB - IBAN: BE92 0689 0078 0423 
Призначення “PSI-EPSU Ukraine” 
 
Якщо ви не згадаєте Україну у призначенні до свого банківського переказу, будь ласка, повідомте про 
це finance@ituc-csi.org та вкажіть, що ваша пожертва призначена для України. Також ви можете 
зазначити, що пожертва спрямована від представництв ІГО-ЄФПГО.  

Дякуємо за вашу солідарність! 

 
  
Роза Паванеллі Ян Віллем Гаудріан 
Генеральний секретар ІГО Генеральний секретар ЄФПГО 
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