
Міжнародна конфедерація 
профспілок

«Уряд України став на сторону олігархів і багато-
національних корпорацій проти працівників, громадськості та 
профспілок. Глобальні профспілки будуть стояти пліч-о-пліч з 
нашими сестрами і братами в Україні. Вони заслуговують гідної 
праці, гідних зарплат та контролю за балансом між роботою та 
особистим життям».



Європейська конфедерація 
профспілок

«Такі зміни в захисті працівників є неприйнятними для країни, яка 
заявляє про свою вірність демократичним цінностям, декларує 
європейські прагнення та зобов’язалася дотримуватися принципів 
ЄС, підписавши Угоду про асоціацію.

Закликаємо українську владу дотримуватися положень Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, забезпечуючи захист прав 
працівників у своїй країні і, таким чином, демонструючи свою 
підтримку європейським прагненням України».



Глобальний союз «ІндастріАлл»

«Обов’язок Уряду України  - негайно відкликати цей проект закону 
про працю  та діяти  у повній відповідності до чинних рішень, 
прийнятих на національному рівні зі своїми соціальними 
партнерами; виконувати міжнародні зобов’язання  шляхом чіткої 
відповідності  та імплементації міжнародних трудових конвенцій, 
які ратифікувала Україна».



Міжнародна федерація 
транспортників

«Руйнується вся система трудового законодавства та соціального 

захисту. Закон про працю вже називають «законом про рабство». 

Масовий перехід на індивідуальні контракти позбавить працівників 

їхніх прав, і кожному працівникові доведеться індивідуально вести 

переговори щодо своєї заробітної плати та умов праці… Уряд 

України зобов'язаний невідкладно відкликати проект закону про 

працю».



Міжнародна федерація 
будівельників та деревообробників

«Це найгірший новорічний «подарунок», який уряд може зробити 

власному народу. Новий законопроект порушує міжнародні 

зобов’язання щодо боротьби з бідністю та захисту прав українських 

громадян на гідне життя та гідну працю. Він також значно 

розширює можливості роботодавців керувати підприємствами, 

ігноруючи права людини працівників, в том числі профспілкові 

права».



Європейська федерація профспілок 
громадського обслуговування

«Оскільки в основі відносин ЄС з Україною лежить, окрім всього 
іншого, повага до спільних цінностей, а у сфері соціальної політики 
та політики зайнятості ЄС керується, серед іншого, «Європейською 
опорою соціальних прав», ми закликаємо український Уряд 
дотримуватися демократичних цінностей та принципів та вести 
змістовний соціальний діалог із профспілками».



Європейський комітет 
профспілок освіти 

«Повністю підтримуємо кампанію українських профспілок та 
висловлюємо солідарність з усіма працівниками України, зокрема з 
тими, хто працює в сфері освіти. У сфері державної освіти дійсно 
зайнята найбільша частка працівників громадського 
обслуговування, тому наслідки прийняття законопроектів 
потенційно вплинуть на них значним чином, що ставить під загрозу 
якість освіти».



Загальна конфедерація праці 
Франції

«У Франції з пильною увагою та занепокоєнням стежать за 
ультраліберальними реформами, які проводить Уряд України. Вони 
нагадують нам ті, які переживаємо і ми, які рішуче мобілізують 
населення та трудящих Франції.

Ми солідарні з вами у боротьбі, яка поєднує нас, на захист 
соціальних прав, проти антисоціального наступу, руйнації 
Трудового кодексу та ліквідації прав профспілок, з якими наразі 
стикаєтесь Ви».



Британський конгрес 
тред-юніонів

«Законодавчі зміни мають бути предметом повномасштабних 

консультацій з профспілками. Немає жодного обґрунтування 

поспішному прийняттю розроблених законопроектів, зокрема без 

повноцінних тристоронніх переговорів. Пані Посол, ми закликаємо Вас 

звернути увагу Уряду та Парламенту на необхідність дотримання 

міжнародних трудових стандартів МОП та закликати Уряд скористатися 

технічною допомогою МОП у підготовці трудового кодексу».



Національна самоврядна 
профспілка  «Солідарність»

«Українські профспілки оголосили про проведення кампанії проти 
законопроектів та такого підходу уряду. Ми повністю підтримуємо 
цю кампанію та висловлюємо солідарність з усіма працівниками 
України та їхніми профспілками. Ми вимагаємо відкликати 
законопроект і відкласти будь-які офіційні читання у Верховній 
Раді».



Автономна конфедерація 
працівників Аргентини 

«Проект закону «Про працю» позбавить працівників правового 
захисту, а профспілки – можливості їх захищати. 

Висловлюємо свою солідарність з усіма працівниками України та 
вимагаємо відкликати законопроект».



Білоруський конгрес демократичних 
профспілок

«Намір уряду критично обмежити права трудящих і профспілок та 
поставити під загрозу саме існування профспілок в такий 
непростий момент сучасної історії української держави носить 
провокаційний і безвідповідальний характер.

Замість пошуку шляхів консолідації суспільства перед викликами, 
що стоять перед країною, влада обрала небезпечний шлях 
конфронтації з наймасовішими організаціями громадянського 
суспільства – профспілками».



Національна конфедерація 
профспілок Молдови

«Реформи в основному спрямовані на експлуатацію через працю 
громадян України в інтересах бізнесу та транснаціональних 
корпорацій, що абсолютно неприпустимо. Такі реформи не 
відповідають Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

Зміни, що вносяться Урядом України в області трудового права, 
безсумнівно, викличуть невдоволення, трудові конфлікти, а також 
еміграцію працівників».



Союз робітничих 
профспілок Іспанії

«Ми закликаємо український Уряд та Парламент дотримуватися 
міжнародних трудових стандартів МОП та скористатися технічною 
допомогою МОП у підготовці трудового кодексу»



Профспілка громадських 
працівників Сомалі 

«Профспілка працівників Сомалі закликає уряд України негайно 
відкликати проект Закону про працю та діяти у повній відповідності 
із зобов'язаннями, взятими на національному рівні перед 
соціальними партнерами, та на міжнародному рівні, шляхом 
суворого дотримання та виконання міжнародних трудових 
конвенцій, які були ратифіковані Україною».



Профспілка працівників 
Вануату 

«Ми закликаємо вас не приймати проект Закону про працю! 

Ні рабству в Україні! 

Ні новому закону про працю! 

Так правам працівників! 

Так профспілкам!»



Профспілка громадського 
обслуговування 
Великобританії ЮНІСОН

«Ми повністю підтримуємо акції протесту українських профспілок, 
які виступають проти цих законопроектів, та висловлюємо 
солідарність з усіма працівниками України та їхніми 
профспілками». 


