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Op de Top van het Europees Comité van de Regio’s op 3 en 4 maart 2022 in Marseille zijn meer dan 2000 
vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden van de Europese Unie bijeengekomen, die meer 
dan een miljoen burgemeesters en lokale en regionale gekozen politieke leiders vertegenwoordigen.

Zij scharen zich eensgezind achter het Oekraïense volk en zijn de volgende verklaring overeengekomen:

Wij veroordelen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische 
president Poetin tegen het vrije Oekraïne met klem. Dit is een misdaad tegen het Oekraïense volk 
en de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne. Bovendien vormt het een inbreuk 
op het internationale recht en op onze op regels gebaseerde wereldorde, waardoor het hele 
systeem van veiligheid en stabiliteit in Europa in gevaar wordt gebracht.

Oekraïense steden en regio’s zijn onze directe partners; wij, burgemeesters en regionale leiders 
uit alle 27 lidstaten van de Europese Unie, betuigen opnieuw onze volledige solidariteit met hen; 
wij staan klaar om hun oproep om de zwaarst mogelijke sancties tegen de regering van de Russi-
sche Federatie in te stellen, over te brengen aan onze respectieve regeringen en aan de Raad van 
de Europese Unie.

Wij dringen erop aan dat de burgers van Oekraïne onmiddellijk bijstand wordt verleend door 
middel van de snelle activering van het Uniemechanisme voor civiele bescherming voor humani-
taire hulp door de Europese Commissie; wij staan klaar om de capaciteit van onze steden en regio’s 
op verzoek van Oekraïense burgemeesters in te zetten om Oekraïne humanitaire hulp te bieden; 
wij moedigen de lokale en regionale overheden aan om de Oekraïense burgers die gedwongen 
zijn hun huis te ontvluchten, hulp te bieden in steden en regio’s in Europa.

Wij dringen aan op EU-steun voor de regio’s van de EU die grenzen aan Oekraïne, om de autori-
teiten te helpen vluchtelingen uit Oekraïne te verwelkomen en bijstand te verlenen; aan die vluch-
telingen moet in overeenstemming met de EU-asielwetgeving de vluchtelingenstatus worden 
toegekend door middel van versnelde noodprocedures.

De toekomst van alle Europeanen staat of valt met democratie en de rechtsstaat als pijlers van 
vrede en welvaart; het Europese perspectief dat de soevereine staat Oekraïne, zijn bevolking en 
zijn steden en regio’s is geboden, moet worden versterkt als afschrikking voor iedere poging om 
terug te keren naar het totalitaire verleden: niemand mag de keuze van mensen voor vrijheid 
ondermijnen.

Wij brengen hulde aan de kracht en de moed van het Oekraïense volk en betuigen onze volledi-
ge solidariteit met het Oekraïense volk. Wij roepen alle lokale en regionale overheden in de Euro-
pese Unie op Oekraïne in deze tijden van nood te steunen. 

President Poetin moet zijn oorlog beëindigen!

Voor een vrij Oekraïne in Europa! 
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Het in 1994 opgerichte Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is de politieke assemblee 
van 329 regionale en lokale afgevaardigden, zoals regionale leiders en burgemeesters, uit alle 

27 lidstaten van de EU, die meer dan 446 miljoen Europese burgers vertegenwoordigen.


