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Przyj te w 2012 r. w Rosji prawo dotycz ce 
tzw. agentów zagranicznych wprowadziło 
dokuczliwe restrykcje w odniesieniu do or-
ganizacji pozarz dowych, które w jakiejkol-
wiek formie otrzymuj  wsparcie z zagranicy. 
Jak łatwo mo na si  domy li , było tylko kwe-
sti  czasu kiedy na li cie podejrzanych znajd  
si  zwi zki zawodowe, którym z oczywistych 
powodów dla wypełniania ich misji współpra-
ca z mi dzynarodowym ruchem zwi zkowym 
jest po prostu niezb dna. I tak te  si  stało. 
Na pocz tku tego roku prokuratura zaata-
kowała Mi dzyregionalne Stowarzyszenie 
Zwi zków Zawodowych ITUWA, afi lianta Ro-
syjskiej Konfederacji Pracy KTR, zrzeszaj cej 

niezale ne organizacje zwi zkowe powstałe 
po upadku Zwi zku Sowieckiego. Stowarzy-
szeniu obok oskar e  o to, e obok pracowni-
ków nale  do niej tak e studenci i osoby bez-
robotne, zarzucono tak e naruszenie prawa 
poprzez współprac   z IndustriALL, globaln  
federacj  zwi zków zawodowych pracowni-
ków przemysłu. Szczególnym przewinieniem 
miało by  to, e ITUWA korzystaj c ze wsparcia 
fi nansowego IndustriAll publikowała odezwy 
przeciwko podwy kom podatków obejmu-
j cych kierowców ci arówek, a na dodatek 
zbierała online podpisy wspieraj ce zmiany 
w rosyjskim kodeksie pracy korzystaj c z ser-
werów zagranicznych. 

 Sąd Najwyższy Rosji uznał, 

 że związek zawodowy to nie 

 „agent zagraniczny” 
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Nie jest zaskoczeniem to, e przy tego typu 
powa nych zarzutach s d w Petersburgu 
w pełni przychylił si  do opinii prokuratorów, 
i  tak „perfi dnie” działaj ca organizacja zwi z-
kowa powinna zosta  z mocy prawa rozwi -
zana. Oczywi cie w niczym nie naruszyłoby 
to ratyfi kowanej jeszcze za czasów Nikity 
Chruszczowa konwencji MOP nr 87 dotycz -
cej wolno ci zrzeszania si , poniewa  zdaniem 
prokuratury jedynie otworzyłoby to drog  do 
utworzenia nowej organizacji zwi zkowej, 
tym razem przestrzegaj cej prawa. Sytuacja 
jednak si  troch  skomplikowała poniewa  8 
zwi zków zrzeszonych w innej - najwi kszej 
w Rosji konfederacji -FNPR zamiast cieszy  
si  z „pogn bienia” konkurenta, postanowiło 
działa  solidarnie i ostro skrytykowało wyrok 
petersburskiego s du, wskazuj c e nie tylko 
narusza on prawa pracownicze lecz wył cza 
ruch zwi zkowy w Rosji z mo liwo ci funkcjo-
nowania w ramach struktur mi dzynarodo-
wych. Wyrazy poparcia dla zwi zkowców rosyj-
skich przesłały tak e inne organizacje z obszaru 
posowieckiego, w tym z Białorusi i Kirgistanu. 

W dniu 22 maja 2018 r. S d Najwy szy Rosji 
uchylił orzeczenie sadu w Petersburgu, uznaj c 
e zwi zek ITUWA nie naruszył obowi zuj cych 
przepisów. Aleksiej Etmanow, przewodnicz -
cy ITUWA stwierdził, e „to zwyci stwo całego 
ruchu zwi zkowego - IndustriALL, Konfederacji 
Pracy Rosji (KTR), a tak e organizacji stowarzy-
szonych z Federacj  Niezale nych Zwi zków 
Zawodowych Rosji (FNPR), która nas wspierała. 
Ale wygrali my bitw , a nie wojn . Walka trwa! 
Nie pozwolimy na zniszczenie zwi zków zawo-
dowych, nasz  sił  jest jedno  i solidarno ”. 
W ocenie Kemala Özkana, asystenta sekretarza 
generalnego IndustriALL konieczna jest jednak 
zmiana obecnej rosyjskiej ustawy o organiza-
cjach non-profi t, tak aby unikn  takich ataków 
na zwi zki zawodowe i zagwarantowa  ramy 
prawne dla ich działalno ci.
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