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Варшава,	15.12.2017	

КАЗАХСТАН:	ПОНАД	700	ШАХТАРІВ	ОГОЛОСИЛИ	СТРАЙК	

11.12.2017	 гірники	 чотирьох	 шахт	 міста	 Шахтинськ	 Карагандинської	 області	 відмовилися	
підніматися	 на	 поверхню,	 оголосивши	 про	 початок	 страйку.	 Вони	 висунули	 ряд	 вимог,	
основною	 з	 яких	 є	 підвищення	 заробітної	 плати	 на	 100%.	 Компанія	 АТ	 «АрселорМіттал	
Теміртау»,	 якій	 належать	 шахти,	 через	 суд	 вимагає	 визнати	 акцію	 робочих	 незаконною1.	
Повідомляється,	 що	 в	 результаті	 страйку	 видобуток	 вугілля	 припинили	 всі	 8	 шахт	 компанії.	
Станом	на	15.12.2017	усі	шахтарі	піднялися	на	поверхню.		

Озвучувалась	різна	кількість	гірників,	які	перебували	під	землею.	12.12.2017	в	Міністерстві	праці	
Казахстану	 заявили	 про	 684	 протестувальників.	 За	 версією	 шахтарів,	 станом	 на	 13.12.2017	 в	 4	
шахтах	 («імені	 Леніна»,	 «Казахстанська»,	 «Тентекська»,	 «Шахтинська»)	 перебувало	 729	 осіб2.	
Сотні	інших	шахтарів,	які	перебувають	на	поверхні,	приєдналися	до	страйку.		

У	 компанії	 АТ	 «АрселорМіттал	 Теміртау»	 заявили,	 що	 вони	 готові	 почати	 переговори,	 але	 за	
умови,	що	всі	шахтарі	піднімуться	на	поверхню	3.	

Спочатку	 інтереси	 всіх	 протестувальників	 представляв	 профспілка	 вугільників	 «Коргау».	 Голова	
профспілки	 Марат	 Міргаязов	 повідомив,	 що	 в	 ході	 переговорів	 компанія	 АТ	 «АрселорМіттал	
Теміртау»	запропонувала	підняти	зарплату	на	30%	основним	працівникам,	на	20%	–	допоміжним	
і	на	10%	–	тим,	хто	працює	на	поверхні.	На	більше	компанія	нібито	не	погоджується4.	Шахтарів	не	
влаштовувала	 така	 пропозиція,	 тому	 вони	 відмовлялися	підніматися	 з	шахт.	 Влада	 заявляє,	що	
шахтарі	 отримують	 мінімум	 208-326	 тисяч	 тенге	 (620-970	 доларів).	 Проте,	 за	 словами	 деяких	
учасників	протесту,	зараз	вони	отримують	зарплати	в	еквіваленті	400-540	доларіваров5.			

12.12.2017	гірники	шахти	«Казахстанська»	висловили	недовіру	профспілці	«Коргау»	і	звернулися	
в	 громадську	 організацію	 «Шахтарська	 сім'я»	 з	 проханням	 представляти	 їхні	 інтереси	 в	
трудовому	спорі	з	АТ	«АрселорМіттал	Теміртау»6.	

14.12.2017	 співробітники	 поліції	 затримали	 керівника	 організації	 «Шахтарська	 сім'я»	 Наталію	
Томілову	7.	У	ЗМІ	повідомляється,	що	голова	профспілки	«Коргау»	Марат	Міргаязов	звернувся	до	
правоохоронних	 органів	 із	 заявою	 про	 притягнення	 Наталії	 Томілової	 і	 деяких	 інших	
громадських	 активістів	 до	 кримінальної	 та	 адміністративної	 відповідальності,	 оскільки	 вони	
«дестабілізують	 ситуацію,	 умовляючи	 шахтарів	 залишатися	 під	 землею	 і	 йти	 до	 кінця»8.	
Також	повідомляється,	що	шахтарям	погрожували	кримінальним	переслідуванням	у	разі	відмови	
піднятися	з	шахт9.	

13.12.2017	 АТ	 «АрселорМіттал	 Теміртау»	 подало	 судові	 позови	 з	 вимогою	 визнати	 страйк	
незаконним	10.	 14.12.2017	Шахтинський	міський	 суд	 виніс	 ухвалу	 про	 призупинення	 страйку	до	
																																																								
1	http://101tv.kz/video_news/849-zabastovki-shahterov-v-karagandinskoy-oblasti-prichina-i-sledstvie.html		
2	https://rus.azattyq.org/a/protest-shakhterov-karagandinskaya-oblast/28913851.html	
3	https://karaganda-region.gov.kz/rus/news/10335/		
4	https://rus.azattyq.org/a/protest-shakhterov-karagandinskaya-oblast/28913851.html	
5	http://www.fergananews.com/news/27526		
6	http://www.ratel.kz/scandal/shahtery_ne_doverjajut_profsojuzu_korgau		
7	http://www.ratel.kz/scandal/tomilovu_dostavili_v_uvd_shahtinska		
8	http://www.ratel.kz/scandal/profsojuz_zhaluetsja_prokuroru_na_shahterskuju_semju		
9	https://www.facebook.com/aydos.sadykov/videos/1049839388489208/		
10	https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/arselormittal-temirtau-sud-pyitaetsya-priznat-zabastovku-333243/		
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розгляду	позову	про	визнання	страйку	незаконним.	У	судовій	ухвалі	зазначається,	що	працівники	
шахт,	 проводячи	 страйк,	 наражають	 на	 небезпеку	 власні	 життя	 і	 життя	 інших	 людей.	 Також	
наголошується,	що	шахтарі	 перебувають	 під	 землею	понад	 	 три	доби	 в	 умовах,	 які	 непридатні	
для	тривалого	перебування	і	нормальної	життєдіяльності11.	

Прокуратура	 міста	 Шахтинська	 пообіцяла	 не	 піддавати	 кримінальному	 переслідуванню	 тих	
шахтарів,	 які	 піднімуться	 на	 поверхню,	 що	 можна	 розцінювати	 як	 пряму	 загрозу	 для	 тих,	 хто	
вирішить	продовжувати	страйк	під	землею12.	У	ніч	на	15.12.2017	гірники	почали	залишати	шахти.	
Представники	компанії	АТ	«АрселорМіттал	Теміртау»	пообіцяли	надбавку	до	зарплатні	в	розмірі	
30%	для	всіх	шахтарів,	які	працюють	під	землею..	

Страйк	в	Шахтинську	є	другим	за	рахунком	в	Карагандинській	області	за	останній	місяць.	В	кінці	
листопада	2017	року	в	місті	Сатпаєв	протестували	десятки	гірників	Південно-Жезказганского	
рудника.	У	січні	2017	року	в	Мангістауській	області	кілька	сотень	нафтовиків	оголосили	
голодування	з	вимогою	зупинити	закриття	Конфедерації	незалежних	профспілок.	Рішенням	суду	
акція	протесту	була	визнана	незаконною.	В	результаті	чого	лідери	профспілкового	руху	Амін	
Елеусінов	і	Нурбек	Кушакбаєв	були	засуджені	до	тюремного	ув'язнення.	

Рівно	 6	 років	 тому,	 16.12.2011-17.12.2011,	 в	м.	Жанаозен	 і	 п.	Шетпе	 поліція	 розстріляла	мирну	
акцію	 протесту	 нафтовиків,	 які	 протягом	 7	 місяців	 вимагали	 поліпшення	 умов	 праці.	 За	
офіційними	даними,	було	вбито	не	менше	17	осіб.	Більш	ніж	30	нафтовиків	були	 засуджені	до	
тюремних	і	умовних	термінів	за	звинуваченням	в	участі	у	масових	заворушеннях.	

	

Результатом	останнього	великого	страйку	нафтовиків	в	Мангістауській	області	стало	
засудження	до	тюремного	ув'язнення	профспілкових	активістів	Аміна	Елеусінова	і	Нурбек	
Кушакбаеєа.	Переслідування	Елеусінова	і	Кушакбаєва	почалося	після	ухвалення	судом	рішення	
про	незаконність	страйку.	Це	може	свідчити	про	те,	що	влада	знайшла	спосіб,	як	боротися	зі	
страйками	на	великих	підприємствах.	Ухвала	суду	про	призупинення	страйку	в	Теміртау	може	
бути	використана	владою	як	нагода	для	початку	кримінальних	переслідувань	учасників	
протесту.	Казахстанський	режим	продемонстрував,	що	вважає	силу	єдиним	способом	
вирішення	конфліктних	ситуацій.	

12.12.2017	Європейський	парламент	прийняв	резолюцію	щодо	Угоди	про	розширене	
партнерство	між	Казахстаном	і	ЄС,	в	якій	закликав	звільнити	профспілкових	активістів,	а	також	
забезпечити	вільну	діяльність	профспілок	в	Казахстані13.	Порушення	Казахстаном	своїх	
зобов'язань	перед	ЄС	має	спричинити	припинення	інвестицій	в	казахстанську	економіку	з	боку	
європейських	партнерів.	

Фундація	«Відкритий	Діалог»	закликає	владу	Казахстану	вирішити	даний	трудовий	спір	в	
правовому	полі.	Ми	закликаємо	міжнародну	громадськість	докласти	всіх	зусиль,	аби	не	
допустити	випадків	переслідування	і	тиску	на	учасників	мирного	страйку	в	місті	Шахтинськ,	а	
також	їхніх	представників.	
	

	

Для	отримання	більш	детальної	інформації,	будь	ласка,	звертайтесь:	
Людмила	Козловська	–	lyudmylakozlovska@odfoundation.eu	

																																																								
11	https://www.facebook.com/aydos.sadykov/posts/1050345505105263		
12	https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chem-dogovorilis-bastuyuschie-shahteryi-arselormittal-333319/		
13	http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0485+0+DOC+PDF+V0//EN		


