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Udeleženci vrha Evropskega odbora regij v Marseillu 3. in 4. marca 2022, več kot 2000 predstavnikov
regionalnih in lokalnih oblasti Evropske unije, ki predstavljamo več kot milijon županov, lokalnih in
regionalnih izvoljenih političnih voditeljev,
soglasno izražamo podporo ukrajinskemu ljudstvu in sporazumno izjavljamo naslednje:
Odločno obsojamo neizzvano in neupravičeno vojaško agresijo ruskega predsednika Putina
proti svobodni Ukrajini. To je kaznivo dejanje proti ukrajinskemu ljudstvu ter ukrajinski suverenosti in ozemeljski celovitosti. Poleg tega gre za kršitev mednarodnega prava in našega svetovnega reda, ki temelji na pravilih, ter ogrožanje celotnega sistema varnosti in stabilnosti v Evropi.
Ukrajinska mesta in regije so naši neposredni partnerji: mi, župani in regionalni voditelji iz
vseh 27 držav članic Evropske unije, ponovno izražamo svojo polno solidarnost z njimi; svojim
vladam in Svetu Evropske unije smo pripravljeni posredovati njihov poziv, da se vladi Ruske
federacije naložijo čim strožje sankcije.
Pozivamo k takojšnji pomoči državljanom Ukrajine in k temu, da Evropska komisija naglo
sproži mehanizem EU na področju civilne zaščite za človekoljubno pomoč; pripravljeni smo
mobilizirati zmogljivosti mest in regij za dostavo človekoljubne pomoči Ukrajini na prošnjo
tamkajšnjih županov; spodbujamo lokalne in regionalne oblasti, naj pomagajo Ukrajincem, ki
so morali zbežati s svojih domov v evropska mesta in regije.
Pozivamo k zagotavljanju podpore regijam EU, ki mejijo na Ukrajino, da bi tamkajšnjim oblastem pomagali pri sprejemu in pomoči beguncem, ki prihajajo iz Ukrajine. Tem bi bilo treba
priznati status begunca v skladu z azilnim pravom EU v pospešenih nujnih postopkih.
Prihodnost vseh Evropejcev je odvisna od demokracije in pravne države kot stebrov miru in
blaginje; evropsko perspektivo, ponujeno Ukrajini kot suvereni državi, njenemu ljudstvu,
mestom in regijam, je treba okrepiti, da bi odvračali od vseh poskusov vračanja v totalitarno
preteklost: nihče ne bi smel spodkopavati volje ljudi, ki so se odločili za svobodo.
Pozdravljamo trdnost in pogum ukrajinskega ljudstva in smo z njim popolnoma solidarni. Vse
lokalne in regionalne oblasti v Evropski uniji pozivamo, naj Ukrajino podprejo v teh težkih časih.
Predsednik Putin mora ustaviti svojo vojno!
Svobodna Ukrajina v Evropi!

SL

Evropski odbor regij je bil ustanovljen leta 1994 in je politična skupščina EU, ki jo sestavlja
329 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti, kot so predsedniki regij in župani mest, iz
vseh 27 držav članic, ki zastopajo več kot 446 milijonov Evropejcev.
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