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Oświadczenie ETUCE w sprawie sytuacji  

na granicy Ukrainy 

przyjęte przez Prezydium ETUCE dnia 21 lutego 2022 r. 
 
 

W świetle alarmującej sytuacji na granicy Ukrainy z Rosją i ostatnich niepokojących 

wydarzeń ETUCE, reprezentujący miliony nauczycieli i pracowników oświaty w całej 

Europie, wyraża wsparcie i solidarność ze swoimi organizacjami członkowskimi  

w Ukrainie, Związkiem Zawodowym Pracowników Oświaty i Nauki Ukrainy (TUESWU)  

i Wolnym Związkiem Zawodowym Oświaty i Nauki Ukrainy (VPONU), oraz  

z nauczycielami, studentami i narodem Ukrainy. Jesteśmy z Wami! 

Mając świadomość, że obecna sytuacja już wpływa na zakłócenia w edukacji młodych 

ludzi, nauczyciele i pracownicy oświaty na wszystkich poziomach edukacji  

w całej Europie mają ogromną nadzieję na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Potępiając 

wszelkie akty przemocy, w szczególności z użyciem sił zbrojnych, wzywamy głowy 

państw i przedstawicieli rządów Ukrainy, Rosji oraz społeczności europejskiej  

i międzynarodowej do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby deeskalować 

obecną sytuację i szukać pokojowego rozwiązania kryzysu. Przypominamy, że każda 

forma takich konfliktów ma poważne reperkusje dla niewinnych obywateli. 

Apelujemy również do organów międzynarodowych i instytucji europejskich, by 

dołożyli wszystkich starań w celu opanowania tej krytycznej sytuacji i ułatwienia 

pokojowego rozwiązania sporu.  

 
Z wyrazami solidarności, 

 

Biuro ETUCE 
 
*Europejski Komitet Związków Zawodowych na rzecz Edukacji (ETUCE) reprezentuje 

127 związków zawodowych działających w sektorze edukacji i 11 milionów 

nauczycieli w 51 krajach Europy. ETUCE jest partnerem społecznym w dziedzinie 

edukacji na poziomie UE oraz Europejską Federacją Związków Zawodowych w 

ramach ETUC, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. ETUCE jest 

europejskim regionem Education International, światowej federacji związków 

zawodowych działających w sektorze edukacji. 
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