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Хороший день. Я з Польщі. З країни, куди вже прибуло 2,3 мільйона біженців. Можу 

запевнити, що «Солідарність» і наші члени надають притулок тисячам людей з України. 
Ця війна почалася через те, що Росія не в змозі знову приборкати свої територіальні та 

політичні амбіції в своїй історії. Те, що відбувається в Україні, важливо не тільки тому, 

що ми спостерігаємо безмірну жорстокість, до якої не можемо бути байдужими. Також 

тому, що дії Росії підривають мир і безпеку в Європі та світі. 
Україна потребує всієї підтримки. Будь-що! Вміти захищатися від агресора. Також 

необхідні ефективні санкції проти Росії, щоб припинити фінансування цієї війни. 
Ця ситуація зараз обговорюється всюди. Існують різні види санкцій. Про ізоляцію Росії в 

усіх можливих сферах. Ми останні. 
Навіть МОП вже вирішила призупинити технічне співробітництво з Росією, а також не 

запрошувати представників цієї країни на заходи, організовані МОП. 
Що відбувається в союзному світі? Ми засуджуємо війну. Ми хочемо миру і солідарні з 

українськими друзями. Організовуємо матеріальну допомогу. Проте ми дуже 

консервативні у своїй сфері по відношенню до однієї з двох профспілок в Росії, яка 

відкрито визнає цю війну справедливою і правильною. 
«Він підтримує рішення президента Росії Володимира Путіна провести операцію 

денацифікації в Україні». 
І стверджує, що так 
«Війна з нацистами!». 
Те саме він говорить не місяць, а роки. 
Коли Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році, ФНПР підтримала Путіна і включила 

в свої структури українські профспілки, які існують у Криму. 
Практично щодня ФНПР публікує інформацію, що тиражує російську пропаганду та 

дезінформацію. Згідно з цим наративом, у війні винна Україна, а за військові злочини 

відповідальна Україна, а не Росія. Це огидно. 
А ми закликаємо до діалогу?! 
Що ще має статися, щоб наша позиція щодо ФНПР стала зрозумілою? 
Я пригадую уривок з нашої Конституції: «МКП відкидає вдаватися до війни для 

вирішення конфлікту». 
І ще раз комюніке ФНПР: 
«Федерація незалежних профспілок Росії підтримує дії президента Росії Володимира 

Путіна та політичного та військового лідера Росії». 
Попри сигнали про неприпустимість того, що й українські профспілки, члени яких гинуть 

у цій страшній війні, ФНПР не змінила своєї позиції. Більше того, нові повідомлення 

з’являються день за днем в тому ж дусі. 
І якщо, як казав Іраклій, це вплив пропаганди або, як казали інші, справа політичного 

тиску, то виникає питання, чи є ФНПР незалежною та автономною організацією. 
Голос ФНПР – це не лише голос керівництва профспілки. Досить заглянути на сайт цієї 

організації, щоб побачити, що галузеві та регіональні структури ФНПР підтримують 

бойові дії в Україні, організовують акції солідарності та тиражують неправдиву російську 

пропаганду. Це узгоджується з даними про підтримку війни населенням Росії – на рівні 

близько 70%. Водночас такий самий відсоток підтримує потенційний напад Росії на 

Польщу. Це не війна між Путіним і елітою. Не впадаймо на це. 
Звертаю вашу увагу на питання МОП. Там за це рішення проголосували і представники 

робочої групи від МКП. Для підтримки послідовності слід також вжити заходів у МКП. 
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Важко уявити, що ми говоримо про нашу роботу в МОП у присутності ФНПР, а в МОП 

представники з Росії є небажаними та ізольованими. 
Наше повідомлення має бути чітким, якщо ми хочемо залишатися надійними – FNPR має 

бути вилучено з наших структур. Конституція говорить про процедури та про 

необхідність знати посади. Нам зрозуміло, що немає потреби організовувати слухання, на 

яких ми будемо чути викривлені переклади та кепську турботу про мир, як у листі ФНПР 

до Шарана. ФНПР чітко представив свою позицію, і сьогодні ми маємо прийняти рішення 

про припинення діяльності цієї організації в структурах МКП. 
З іншого боку, якщо ми не вживемо жодних заходів і замітаємо цю проблему під 

килимом, ми покажемо світу, що профспільний рух байдужий до смерті та страждань. 

Щоб ті, хто її підтримує, могли функціонувати в структурах, що об’єднують незалежні та 

демократичні організації, без жодних наслідків. Причому – з тими, хто в цей момент 

помирає. Саме бачення того, що це може статися, жахає. 
Водночас, як ви уявляєте дискусію про побудову миру та відбудову України [пропозиція 

Шаран Берроу] за участю ФНПР? Це смішно. 
Наостанок хочу звернути увагу на пропозицію наших друзів з України. У своєму листі до 

Шарана вони запропонували організувати місію МКП в Україну, щоб зблизька побачити, 

до чого призвело вторгнення Росії. Від імені Голови НСЗЗ «Солідарність» Петра Дуди 

висловлюю готовність організувати та взяти участь у такій місії. Голова Дуда готовий 

очолити його. 
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