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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 ознайомитися з нашої 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 (PSI) 
Європейська федерація профспілок громадського обслуговування (EPSU) 

 
СПІЛЬНА ЗАЯВА 

 
ЄФПГО та ІГО засуджують напад Росії на Україну 

 
24 лютого 2022 року – сьогодні вранці російська армія напала на Україну. Ми засуджуємо 
це порушення цілісності України. Війна та окупація приносять страждання для трудящих, 
для їхніх сімей та громад. Зараз це відбувається з людьми в Україні, які під бомбами 
шукають притулку або спасаються від насильства, включаючи сотні тисяч, евакуйованих 
до Росії. Страждання також зачіпають працівників і людей у Росії та Європі, оскільки 
наслідки конфлікту відчувають усі. 
 
Ми підтримуємо заклик українських профспілок та Генерального секретаря ООН та 
закликаємо Росію негайно припинити напад та повернути російські війська до Росії. 
Переговори – це єдиний шлях до забезпечення міцної безпеки, демократії, дотримання 
прав людини та профспілок, миру та процвітання для людей в Україні, Росії та Європі. 
Ми впевнені, що бомбами, кулями та чоботами цього не домогтися. 
 
Наші думки з нашими товаришами в українських профспілках. Ми отримали перші 
повідомлення про напади, від яких постраждали і члени профспілок. Ми солідарні з 
народом України. Ми впевнені, що ця війна – зовсім не те, чого хоче більшість 
працівників в Україні та Росії. 
 
Ми стоїмо разом із українськими робітниками та з профспілковим рухом і готові 
мобілізуватися в ім’я миру та стабільності в Україні та Європі. Ми разом з усіма 
працівниками громадського обслуговування, покликаними надавати допомогу жертвам 
воєнних дій. Ми закликаємо Європейський Союз та міжнародне співтовариство надати 
підтримку та притулок людям, які полишають зони бойових дій. 
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