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Az RB tagjai számára

Tisztelt Kollégák!
Mindannyiunkat megdöbbent Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A Régiók Európai
Bizottsága tagjai a március 3-i marseille-i csúcstalálkozón nyilatkozatot fogadtak el az Ukrajnával
való szolidaritásról. Ebben határozottan elítélték az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót, és szilárd
támogatásukat fejezték ki az ukránok, szuverenitásuk és szabadságuk iránt.
Önök közül sokan kérdezték már az RB-t arról, hogy miként lehetne segíteni ukrán partnereinknek. Az
RB Ukrajnával foglalkozó munkacsoportjának március 30-i ülése a humanitárius segítségnyújtással és
a menekültekkel foglalkozik majd. Ezek azok a témák, amelyekkel jelenleg a leginkább foglalkoznunk
kell.
Ugyanakkor az ukrán partnerek szükségletei igen sürgősek, a lehető leggyorsabban eleget kell tennünk
ezeknek. Az ukrán partnereinket segítő különböző kezdeményezésekről és módszerekről az RB
Ukrajnának nyújtott segítségről szóló weboldalán (https://cor.europa.eu/hu/our-work/Pages/helpfor-ukraine.aspx) tájékozódhatnak, ahol összegyűjtjük és rendszeresen frissítjük, hogy milyen konkrét
segítséget kérnek az ukrán helyi és regionális önkormányzatok szövetségei, illetve felsoroljuk, hogy a
regionális és kerületi tanácsok ukrán szövetségének mikor éppen mi mindenre van szüksége.
A következő linken a tagállami polgári védelmi hatóságok válságközpontjainak elérhetőségei
találhatók: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/national-disaster-management-system_en.
Az ukrán hatóságok által benyújtott, tárgyi segítségnyújtás iránti kérésekre adott uniós választ a
Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ (ERCC) koordinálja az uniós polgári védelmi
mechanizmus keretében.
Hadd osszunk meg Önökkel néhány olyan kezdeményezést, melyeket teljes mértékben támogatunk, és
amelyek a honlapunk ezzel foglalkozó részén is megtalálhatók.
Március 3-án Marseille-ben Provence-Alpes-Côte d’Azur régió elnökével, Renaud Muselier-vel
együtt felhívást tettünk közzé az Ukrajnában, helyben tevékenykedő legnagyobb humanitárius
segélyszervezet, az ACTED (www.acted.org/en/humanitarian-convoys-for-ukraine) támogatására: a
felhívás minden olyan európai helyi és regionális önkormányzat előtt nyitva áll, amely hozzá kíván
járulni a szervezet tevékenységéhez. Üdvözöljük továbbá tagjaink számos kezdeményezését. Ilyen
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például a Gdańsk városa által erre a célra létrehozott weboldal, amely összegyűjti a
segítségkéréseket, és magánszemélyek vagy szervezetek felajánlásaival párosítja össze őket:
https://ukraina.gdanskpomaga.pl.
Ezenkívül Lengyelországban, Rzeszów városában egyik tagunk, Władysław Ortyl, LengyelKárpátalja (Podkarpackie) vajdaság elnöke támogatásával létrehoztak egy gyűjtőhelyet
(pomoc.ukraina@podkarpackie.pl).
Felhívjuk figyelmüket, hogy számos egyéb lehetőség is van a segítségre: sok Ukrajnával határos
régióban alakítottak ki humanitárius központokat, vagy a helyi és regionális önkormányzatok, vagy
nemzetközi szervezetek, például a Vöröskereszt szervezésében. Mellékelten küldünk egy listát az ilyen
központokról, valamint az Ukrajnába irányuló humanitárius segélyszállítmányok külföldi központi
raktárairól.
Végezetül pedig hadd emlékeztessük Önöket arra, hogy az RB támogatja azt a Firenze polgármestere,
Dario Nardella által indított kezdeményezést is, hogy azzal mutassuk meg szolidaritásunkat, hogy
szombaton, március 12-én városainkban a városháza előtt összegyűlve követeljük a békét Európában.
Bízunk abban, hogy együtt képesek vagyunk változást elérni.
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