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Rapport - Raad van 14/03/2022

Voorstel van motie ingediend door dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.

Voorstel van motie betreffende de situatie in Oekraïne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Gemeenteraad,

Overwegende de inval op 24 februari 2022 van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie in Oekraïne, die niet
uitgelokt was en onrechtvaardig is;

Overwegende dat de Russische Federatie met deze inval de grootste militaire operatie in een ander soeverein land in Europa sinds de
Tweede Wereldoorlog begon;

Overwegende de ongeziene humanitaire gevolgen van deze inval, die een flagrante schending is van het internationaal recht dat stelt
dat staten zich moeten onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke
onafhankelijkheid van enige staat;

Overwegende de voorgeschiedenis van de inmenging van de Russische Federatie in de soevereiniteit van Oekraïne: het illegaal
inlijven van de Krim in het voorjaar van 2014, middels een militaire operatie en het organiseren van een illegaal referendum, dat in
strijd was met het internationaal recht, en de verantwoordelijkheid in het in stand houden van de zogenaamde, internationaal niet-
erkende Volksrepublieken Donetsk en Loehansk, onder meer door militaire inmenging en het organiseren van illegale verkiezingen
die in strijd waren met de Akkoorden van Minsk en het internationaal recht;

Overwegende dat de Russische Federatie ongemeen hard optreedt tegen haar eigen onderdanen die op een vreedzame manier hun
ongenoegen uiten met de inval in Oekraïne, met massale arrestaties tot gevolg, wat een schending is van het fundamenteel recht op
manifesteren en de democratische waarden;

Overwegende het belang van het vreedzaam samenleven van alle inwoners van Brussel, van welke afkomst ook;

Overwegende de lange en rijke traditie van Brussel als stad met een vrije en tolerante geest, waar plaats is voor alle overtuigingen
zolang deze respectvol en vreedzaam geuit worden;

Overwegende dat deze traditie maakt dat Brussel elke vorm van geweld of agressie verwerpt.

BESLUIT :

1) solidariteit te betuigen met het Oekraïense volk, dat slachtoffer is van de onrechtmatige militaire schending van het internationaal
recht door de Russische Federatie.

2) zijn ongenoegen en verontwaardiging te uiten over de schending van burgerrechten in de Russische Federatie.

3) in naam van alle inwoners van Brussel op te roepen tot het onmiddellijk beëindigen van de vijandelijkheden en het sluiten van een
vredesakkoord dat de soevereiniteit van Oekraïne respecteert.

(get.) Mathias VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
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