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Europeiska regionkommitténs toppmöte i Marseille den 3–4 mars 2022 samlar mer än 2 000 företrädare för regionala och lokala myndigheter i Europeiska unionen, som i sin tur representerar över en
miljon borgmästare samt lokalt och regionalt folkvalda politiska ledare.
Vi sluter enhälligt upp vid det ukrainska folkets sida och enas om följande:
Vi fördömer kraftfullt den ryska presidenten Vladimir Putins oprovocerade och orättfärdiga
militära angrepp på det fria Ukraina. Detta är en brottslig handling mot Ukrainas befolkning,
suveränitet och territoriella integritet. Dessutom strider det mot internationell rätt och den
regelbaserade världsordningen, och utgör ett hot mot Europas hela system i fråga om säkerhet
och stabilitet.
Ukrainska städer och regioner är våra direkta partner. Vi, borgmästare och regionala ledare
från Europeiska unionens samtliga 27 medlemsstater, betonar än en gång vår fulla solidaritet
med dem: vi är redo att framföra deras uppmaning om att vidta hårdast möjliga sanktioner mot
Ryska federationens regering till våra respektive regeringar och Europeiska unionens råd.
Vi efterlyser omedelbart bistånd till Ukrainas medborgare genom att Europeiska kommissionen snabbt aktiverar EU:s civilskyddsmekanism för humanitärt bistånd, vi är beredda att
mobilisera städers och regioners förmåga att tillhandahålla humanitärt bistånd till Ukraina på
begäran av borgmästarna i landet, och vi uppmuntrar lokala och regionala myndigheter runt
om i europeiska städer och regioner att hjälpa ukrainska medborgare som tvingats fly från sina
hem.
Vi anser att EU bör skicka stöd till de regioner inom EU som angränsar till Ukraina för att hjälpa
myndigheterna att ta emot och bistå flyktingar från Ukraina, som genom påskyndade nödförfaranden bör ges flyktingstatus enligt EU:s asyllagstiftning.
Framtiden för alla européer kan endast bygga på demokrati och rättsstatlighet som grundpelare för fred och välstånd. De europeiska framtidsutsikterna för Ukraina som suveränt land samt
för dess medborgare, städer och regioner måste stärkas för att avskräcka från alla försök att
återgå till ett totalitärt förflutet: ingen får undergräva ett folks rätt att välja frihet.
Vi hyllar det ukrainska folkets styrka och mod och uttrycker vår fulla solidaritet med dem.
Vi uppmanar alla lokala och regionala myndigheter i Europeiska unionen att stödja Ukraina
i denna tid av prövning.
President Vladimir Putin måste sätta stopp för sitt krig!
För ett fritt Ukraina i Europa!
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Europeiska regionkommittén inrättades 1994 och är EU:s politiska församling med 329
regionala och lokala företrädare, såsom regionpresidenter, kommunfullmäktigeledamöter
etc. från alla 27 medlemsstater, som företräder över 446 miljoner EU medborgare.
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