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Rapport - Raad van 14/03/2022

Voorstel van motie ingediend door mevr. EL BAKRI, mevr. DHONT en dhr. BAUWENS,
Gemeenteraadsleden.

Voorstel van motie om de Russische militaire agressie in Oekraïne te veroordelen en de vrede te ondersteunen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezien de Russische militaire interventie in Oekraïne, die een duidelijke schending van de soevereiniteit van de Oekraïense staat
vormt;

Gezien de militaire agressie van de Russische president, die met deze interventie de VN-resoluties en de grondregels van het
internationaal recht met de voeten treedt;

Gelet op de militaire situatie en het gevaar van escalatie in de regio;

Gelet op het gevaar van een kernoorlog ;

Overwegende het belang voor de bevolking om in vrede te kunnen leven;

Overwegende de noodzaak van een snelle en duurzame vrede;

Overwegende dat alles in het werk moet worden gesteld om het uitbreken van een kernoorlog te voorkomen; Overwegende dat het
onze plicht is alles in het werk te stellen om het gevaar van een kernoorlog af te wenden;

Overwegende de gehechtheid van onze Stad en haar bevolking aan vrede en pacifisme;

DE GEMEENTERAAD VAN STAD BRUSSEL:

Steunt de families van de slachtoffers van deze onrechtvaardige oorlog;

Is verontwaardigd en veroordeelt de Russische militaire agressie in Oekraïne;

Roept op tot beëindiging van de oorlog, een onmiddellijk staakt-het-vuren en de onmiddellijke terugtrekking van de Russische
troepen uit Oekraïne;

Steunt de geest van de Minsk 2-akkoorden, die in 2015 door de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland zijn
ondertekend;

Roept op tot de uitvoering van deze akkoorden van Minsk 2 door alle partijen;

Steunt de vredesdemonstraties in de hele wereld, en voornamelijk in Rusland;

Roept op tot verzoening en oplossing van het conflict in het kader van internationale organisaties zoals de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die een gemeenschappelijke collectieve veiligheid tussen de verschillende staten
kan waarborgen en opbouwen.

Verzoekt het College :
• De vluchtelingen uit Oekraïne steunen en specifieke maatregelen nemen om hen in onze stad op te vangen;
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• Verzoek aan de partnerziekenhuizen van de Stad Brussel om een lijst op te stellen en medisch materiaal in te zamelen voor
verzending naar Oekraïne;
• Een gecoördineerde mobilisatie van alle ziekenhuizen op het grondgebied van de Stad op gang brengen;
• Verzoek om bijstand van de federale regering om de logistieke mogelijkheden voor het registreren en opvangen van de duizenden
vluchtelingen uit Oekraïne uit te breiden.

(get.) Mathilde EL BAKRI, Bruno BAUWENS en Riet DHONT, Gemeenteraadsleden.
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