
 

Solidarni bomo vedno! Pomagajmo ukrajinskim delavkam in 
delavcem ter njihovim družinam  

Konec februarja smo se z invazijo na Ukrajino, ki jo je odredil ruski predsednik Vladimir 
Putin, prebudili v vojno, ki grmi v naši soseščini. V nekaj dneh se je marsikaj spremenilo, 
prihodnost pa vsaj zaenkrat ne prinaša nič dobrega. 

Treba je biti jasen: Putin je z napadom na sosednjo državo pohodil vsa pravila mednarodnega 
prava, za kar ni nobenega opravičila, zato lahko pohod na Ukrajino samo obsodimo. In medtem 
ko spremljamo podobe vojne iz države v soseščini – med Ljubljano in Kijevom je dobrih 1200 
kilometrov zračne črte –, obleganje ukrajinskih mest, bombardiranje, raketiranje, obstreljevanje, 
uničenje in kaos, premike ruske vojske in srčen ukrajinski odpor, množice beguncev na begu, 
obsežne ekonomske sankcije proti Rusiji, humanitarno katastrofo, poskus mirovnih pogajanj v 
Belorusiji in upoštevajoč širši ukrajinsko-ruski konflikt, od majdanske revolucije, ruske zasedbe 
Krima, spopadov v Donbasu do skupne polpretekle zgodovine in različnih geostrateških ter 
političnih prelomov, ki zaznamujejo aktualno dogajanje, se je treba zavedati predvsem trojega: 

• Najprej je treba beguncem, ki prihajajo iz Ukrajine – tako Ukrajinkam in Ukrajincem kot 
tujcem, ki so v državi delali, študirali, bivali – izraziti brezpogojno solidarnost in podporo, 
jim ponuditi pomoč in jih oskrbeti na najboljši mogoči način; 

• prav tako se je treba zavedati, da je Putinova Rusija globoko konservativna, avtoritarna, 
nesvobodna država z brutalnim represivnim aparatom, kjer oblast v navezi z oligarhi 
utrjuje svojo moč s trdo roko, s propagando, nacionalizmom, nadzorom nad mediji in 
zatiranjem opozicije ter drugih kritičnih glasov. Zato je treba izraziti brezpogojno podporo 
in solidarnost tudi vsem tistim, ki so se v Rusiji v minulih dneh odpravili na ulice in jasno 
pokazali svoje nasprotovanje vojni ter to plačali s policijskim nasiljem in aretacijami. 
Jasno je treba torej podpreti rusko ljudstvo, ki nasprotuje tej brutalni vojni, s sankcijami 
pa udariti po tistih, ki imajo v državi moč. 

• domačim hujskačem, jastrebom, podpihovalcem vojne in eskalacije dogajanja, ki ga 
izkoriščajo v notranjepolitične in predvolilne namene, je treba pokazati vrata. Ne 
nasedimo ljudem, ki so še nedolgo nazaj dali zapliniti središče Ljubljane, ko nam govorijo 
o miru in solidarnosti. 

Prispevajte v sindikalni solidarnostni sklad za Ukrajino 

ZSSS pa se ob grozljivih dogodkih v Ukrajini pridružuje akciji Mednarodne konfederacije 
sindikatov (ITUC) in Evropske konfederacije sindikatov (Etuc), ki sta vzpostavili poseben 
sindikalni solidarnostni sklad za Ukrajino, v okviru katerega poteka zbiranje sredstev za oskrbo s 
hrano in vodo, nakup medicinskih pripomočkov ter izdelkov za osebno nego in higieno. Sredstva 
bodo šla dvema ukrajinskima sindikalnima organizacijama, to je Zvezi sindikatov Ukrajine (FPU) 
in Konfederaciji svobodnih sindikatov Ukrajine (KVPU), ki zastopata približno 5 milijonov delavk 
in delavcev ter sta po vsej državi odprla svoja vrata vsem tistim, ki iščejo zatočišče pred 
bombami in vojnim nasiljem, ženskam, otrokom, starejšim in tudi ranjenim v spopadih. Z njimi pa 
boste podprli tudi delo sindikatov, povezanih z Mednarodno konfederacijo sindikatov, iz sosednjih 
Poljske, Slovaške, Madžarske, Romunije in Moldavije, ki že zdaj pomagajo ukrajinskim 
beguncem. 

  



Vse informacije o tem, kako pomagati ukrajinskim delavkam in delavcem ter njihovim 
družinam v okviru akcije Mednarodne konfederacije sindikatov, najdete na tej povezavi. 
Pridružujemo se ji tudi v ZSSS. 

Pomagajte tudi vi po svojih močeh! Ne pozabimo, da je vojna – katerakoli – vedno najslabša prav 
za delovne ljudi, za delavke in delavce, za najšibkejše v družbi, za tiste, ki imajo najmanj, saj 
prinaša uničenje, begunstvo in smrt. 

Solidarni bomo vedno! 

Vir: www.zsss.si 
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