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Odborový svaz státních orgánů a organizací odsuzuje ruský útok na Ukrajinu. Postup Ruska je
bezohledný a směřuje k násilnému obsazení cizího území. Politika prezidenta Putina diskvalifikuje
Ruskou federaci v očích celého civilizovaného světa a jeho samotného řadí mezi válečné zločince.
S hlubokým zklamáním a znepokojením sledujeme, jak Ruská federace pošlapává mezinárodní
právo. Máme velké obavy nejen o občany na Ukrajině, ale také o hodnoty, na nichž je založeno
současné demokratické zřízení v zemích Evropské unie a na celém světě. Obáváme se, že nejen lid
Ukrajiny, ale také veškeré demokratické státy světa nyní stojí před velmi těžkou zkouškou.
Odborový svaz státních orgánů a organizací se připojuje k projevům solidarity s lidmi na Ukrajině.
Jsme přesvědčeni, že jednání Ruska vážně poškodilo česko-ruské vztahy a současná situace je pro
nás neakceptovatelná. Historie našeho státu a zkušenosti nám lépe, než komukoliv jinému,
umožňují chápat zoufalou situaci, v níž se Ukrajina a její lidé nacházejí. Stojíme na straně Ukrajiny,
stojíme za našimi evropskými spoluobčany.
Odborový svaz státních orgánů a organizací sdružuje základní nebo místní odborové organizace,
které jsou samostatnými právními subjekty. Ty budou pomáhat při řešení tíživé situace na Ukrajině
na základě rozhodnutí členů, které sdružují, a to dle jejich možností a konkrétních místních
podmínek.
Je potřebné v této souvislosti za zmínit, že Odborový svaz státních orgánů a organizací, jako jeden
z akcionářů Kongresového centra Aldis v Hradci Králové dal k dispozici toto zařízení pro potřeby
krajského asistenčního centra pomoci pro příjem uprchlíků z Ukrajiny. Toto centrum zřídil
Královéhradecký kraj ve spolupráci s policií, hasiči a dalšími organizacemi. Má sloužit jako první
kontaktní bod pro příjem uprchlíků z Ukrajiny a řešit to prvotní, co je potřeba pro přicházející
Ukrajince. Do příprav a chodu se zapojí více složek státu, např. úředníci odboru azylové a migrační
politiky, cizinecké policie, hasičů, ale i neziskové organizace, jako je Charita ČR, které zajistí nejen
registraci, administrativu, pojištění a další věci, ale postarají se i o hmotné potřeby přicházejících.
Asistenční centra vzniknou ve všech krajích, koordinovat je bude Národní asistenční centrum
pomoci.
Každému, kdo chce nabídnout pomoc nebo projevit solidaritu doporučujeme informovat se o
koordinovaných možnostech, například na rozcestníku Pomáhej Ukrajině (pomahejukrajine.cz)

