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Overtrædelse af internationale standarder for arbejdsforhold i forslaget til lov
#2681 ”Om fagforeninger”
Ærede præsident Volodomyr Zelenskyy
Vi skriver til Dem på vegne af BAT kartellet og Byggefagenes Samvirke for at udtrykke
vores bekymring og protest over de angreb, der er på arbejder- og
fagforeningsrettigheder i Ukraine.
Lovforslag nr. 2681 og andre udkast til arbejdslovgivning i Ukraine overtræder
internationale standarder for arbejdsforhold.
Det drejer sig især om følgende forhold:
# Dannelsen af et nyt kontrolorgan over fagforeninger med vidtrækkende og
ukontrolleret magt til at kontrollere fagforeningernes aktiviteter.
# Begrænsning af retten til at organisere sig sammen gennem vilkårligt at reducere
antallet af fagforeninger på en arbejdsplads.
# At fastsætte et minimumstal for, hvor mange medlemmer en fagforening skal have,
hvorved arbejdernes ret til at gå ind i fagforeninger undergraves, specielt på små og
middelstore virksomheder.
# At nægte ansatte i ledelsesstrukturer retten til at danne eller melde sig ind i en
fagforening.
# At begrænse fagforeningernes ret til kontrol med opkrævning af kontingent.
# At give regeringen ret til at konfiskere fagforeningernes ejendom og derved
underminere fagforeningernes uafhængighed og selvstyre.

Vi er dybt bekymrede over, at de ukrainske fagforeninger ikke er blevet inddraget
meningsfuldt i udarbejdelsen af forslag til lov nummer 2681.
Vi understreger, at Ukraines regering er forpligtet over for den Internationale
Arbejdsorganisation (ILO) til at overholde de internationale standarder for
arbejdsforhold.
Vi råder såvel Deres kontor som lederne af det ukrainske parlament til at suspendere
arbejdet med denne lovgivning og øjeblikkelig søge ILOs tekniske ekspertrådgivning og
støtte, såvel som en meningsfuld konsultation med de ukrainske fagforeninger.
Hvis lovforslag nummer 2681 bliver vedtaget uden inddragelse af ukrainske
fagforeninger og i modstrid med internationale standarder for arbejdsforhold og
Ukraines forfatning, vil det underminere Ukraines omdømme internationalt.
Vi håber på Deres samarbejde og sender vores bedste hilsener.
Gunde Odgaard
Sekretariatschef
Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)

Henrik Juul Rasmussen
Formand
Byggefagenes Samvirke
På vegne af følgende fagforeninger:
Rør- og Blikkenslagernes Fagforening
Formand: Henrik J. Rasmussen
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
Formand: Claus Westergreen
3F Høje Taastrup
Formand: Søren Grøn
3F Kastrup
Formand: Henrik Bay-Clausen
3F Mølleåen
Formand: Michael Ovesen

3F Storkøbenhavn Nordvest
Formand: Jesper Holm
3F Vestegnen
Formand: Thomas Overgaard
Dansk El-Forbund København
Formand: Lars Bæk
HK It, Medie og Industri København
Formand: Peter Jacques Jensen
Malernes Fagforening Storkøbenhavn
Formand: Jimi Pedersen
Metal Hovedstaden
Formand: Henrik Stilling
Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920
Formand: Dag Vilhelmsen

