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På Det Europæiske Regionsudvalgs topmøde i Marseille den 3.-4. marts 2022 deltager mere end 
2.000 repræsentanter for regionale og lokale myndigheder i Den Europæiske Union, som repræsen-
terer over en million borgmestre og lokale og regionale folkevalgte politiske ledere. 

De støtter samstemmende Ukraines befolkning og er enige om følgende erklæring:

Vi fordømmer på det kraftigste den russiske præsident Putins uprovokerede og uberettigede 
militære aggression mod det frie Ukraine. Dette er en strafbar handling mod Ukraines befolk-
ning, landets suverænitet og dets territoriale integritet. Denne militære aggression er desuden 
i strid med folkeretten og vores regelbaserede verdensorden. Den bringer hele sikkerheds- og 
stabilitetssystemet i Europa i fare.

De ukrainske byer og regioner er vores direkte partnere. Som borgmestre og regionale ledere 
fra alle EU's 27 medlemsstater gentager vi, at vi er fuldt ud solidariske med dem. Vi er rede til at 
viderebringe deres opfordring om, at Den Russiske Føderations regering pålægges de strengest 
mulige sanktioner, til vores respektive regeringer og Rådet for Den Europæiske Union. 

Vi opfordrer til, at der ydes øjeblikkelig bistand til borgerne i Ukraine, ved at Kommissionen 
straks iværksætter EU-civilbeskyttelsesmekanismen med henblik på humanitær bistand. Vi står 
klar til at mobilisere byers og regioners kapacitet og yde humanitær bistand til Ukraine efter 
anmodning fra landets borgmestre. Vi tilskynder lokale og regionale myndigheder i hele EU til 
at hjælpe de ukrainske borgere, der er tvunget til at �ygte fra deres hjem.

Vi opfordrer til, at der ydes EU-støtte til de EU-regioner, der grænser op til Ukraine, med det 
formål at hjælpe myndighederne med at modtage og bistå �ygtninge fra Ukraine, som bør 
tildeles �ygtningestatus i henhold til EU's asyllovgivning ved hjælp af hurtige nødprocedurer.

Fremtiden for alle europæere kan kun bygges på demokrati og retsstatsprincippet som 
grundpillerne for fred og velstand. Det europæiske perspektiv, der tilbydes Ukraine som et 
suverænt land, dets befolkning samt dets byer og regioner, skal styrkes for at afskrække fra 
ethvert forsøg på at vende tilbage til den totalitære fortid. Ingen skal have lov til at undergrave 
en befolknings valg af frihed.

Vi hylder det ukrainske folks styrke og mod og er fuldt ud solidariske med dem. Vi opfordrer 
alle lokale og regionale myndigheder i Den Europæiske Union til at støtte Ukraine i disse kriseti-
der. 

Præsident Putin skal sætte en stopper for sin krig!

Et frit Ukraine i Europa! 
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Det Europæiske Regionsudvalg blev oprettet i 1994 og er EU's politiske forsamling af 
329 regionale og lokale repræsentanter såsom regionsformænd og borgmestre fra 

alle 27 medlemsstater, som repræsenterer over 446 millioner europæere.


