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Заява
у зв'язку з черговим наступом влади
на права працівників та профспілок

У черговий раз провладна більшість, вдалася до порушення конституційних та
міжнародних норм, що стосуються трудових і соціально-економічних прав працівників і
діяльності профспілок.
Головна причина цього - принципова позиція Федерації профспілок України, яка
повстала проти політики максимального зниження соціальних норм та мінімального
контролю за їх додержанням, яка є «падінням на дно». В Україні намагаються
запровадити найбільш огидні форми експлуатації праці робітників, які
використовувалися в кінці ХІХ і на початку ХХ століття, та знищити профспілки.
Це порушує основоположні пакти ООН про права людини, Конвенції МОП, ратифіковані
Україною, Угоду про асоціацію Україна - ЄС та торгівельну угоду між Україною і
Канадою.
Ми розцінюємо ці спроби, як залякування та тиск на професійні спілки через активну
правозахисну роботу, організований супротив лібералізації трудового законодавства та
ліквідації основних трудових і профспілкових прав громадян України.
Влада в умовах карантину, яким обмежено проведення масових заходів, використовує
правоохоронні органи, під надуманим приводом через суд наклала арешт на об'єкти
власності Федерації профспілок України, в тому числі на Будинок профспілок у Києві,
побудований у 1980 році на профспілкові внески.
Такі дії є неприйнятними у цивілізованому світі. В черговий раз, зловживаючи відсутністю
законодавчого врегулювання питання правового статусу майна загальносоюзних
організацій колишнього СРСР та профспілкових організацій, здійснюється тиск на
профспілки, щоб дискредитувати їх в очах суспільства.
Правова позиція ФПУ щодо власності майна в правовідносинах з державою фактично
визнана рішенням Європейського суду з прав людини.
Федерація профспілок України, її членські організації не допустять маніпуляцій з
Трудовим кодексом України, Законом про профспілки до яких знову намагаються внести
дискримінаційні трудові і антипрофспілкові норми.
Ми маємо від сьогодні розпочати мобілізацію наших рядів. Не можна допустити, щоб
влада знущалася над сторічними завоюваннями українських профспілок, одночасно
декларуючи, що вона відкрита до соціального діалогу і ставить своєю головною метою
покращення життя усього українського народу.
За знищенням ФПУ – обов'язково впровадять рабську працю для народу України!
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