Crida urgent des de Mariupol
Declaració conjunta d'alcaldesses i alcaldes europeus adreçada als Estats
membre i a la Comissió Europea per augmentar els esforços per posar fi a la
guerra a Europa
Condemnem amb determinació els actes de guerra de Rússia i l'agressió armada contra
Ucraïna. Res no justifica l'ús il·legal de la força per part de Rússia.
Mentre Ucraïna es troba de camí a l'adhesió formal a la UE, els ucraïnesos i altres nacions
europees ja es troben units. Els ucraïnesos representen més del 10% dels ciutadans en una
dotzena de ciutats de la UE. No hi ha ciutat, comarca o regió europea important sense dones i
homes ucraïnesos.
Avui, les nostres germanes i germans ucraïnesos es veuen obligats a defensar la seva terra. Tot i
que la UE i els seus ciutadans han iniciat centenars d'accions humanitàries i de solidaritat, tots
podem veure que Ucraïna es troba sola contra l'agressió d'un invasor molt més poderós.
Després de 20 dies de destrucció no provocada per la nació d'Ucraïna, on hi viuen més de 40
milions de persones, us demanem que actueu immediatament:
1. Us demanem que obligueu el govern rus a realment obrir corredors humanitaris.
Europa no es pot quedar parada i mirar mentre persones innocents i ferides són
impunement assassinades sense pietat. No podem acceptar que els anomenats
corredors humanitaris "oberts" per l'exèrcit rus siguin corredors en què els civils són
disparats i assassinats, tant si intenten escapar a peu com amb autobús. Els nostres
amics han de mirar cap al cel i el mar, no per esperança, sinó per por dels coets que es
disparen contra ells. Tota acció militar contra els civils ha d'acabar ara i creiem que és el
deure d'Europa i dels seus aliats globals assegurar-ho.
2. Demanem que la solidaritat europea actuï, elaborant i adoptant ràpidament
decisions sobre la capacitat d'acolliment i reubicació dels refugiats a Europa.
Demanem als governs dels països fronterers de la UE amb Ucraïna que col·laborin amb
organitzacions internacionals i nacionals, transferint la seva experiència en la resposta
a emergències i en la gestió de crisis. L'ajuda humanitària per a les dones i els nens
desplaçats dins de les fronteres d'Ucraïna a l'oest del país també s'hauria d'iniciar com
més aviat millor. Llevat que actuem ara, la crisi de refugiats més gran després de la
Segona Guerra Mundial es convertirà en una catàstrofe humanitària.
Acordem que tots els països europeus han d'actuar, participar en el suport i mostrar solidaritat.
Complirem la decisió de la UE del 2015 sobre responsabilitats comunes i compartides
relacionades amb la gestió i el suport de les crisis de refugiats.
3. Exigim el cessament de totes les relacions comercials amb Rússia i Bielorússia fins
que l'exèrcit rus es retiri d'Ucraïna. És una decisió d'extrema gravetat, però no tenim
cap dubte sobre com ens han de guiar els valors europeus. Creiem que la vida de dones i
homes és més important que el comerç, els llocs de treball i fins i tot l'energia. Tot i que
és un repte, l'elecció hauria de ser molt senzilla. No negocieu amb assassins i mentiders.
Almenys volem creure que Europa no ho hauria de fer.

Creiem fermament en la solidaritat europea per gestionar la inevitable crisi energètica. Creiem
que els Estats membres de la UE compartiran equitativament la càrrega d'eliminar radicalment
els combustibles fòssils de les nostres economies. No tenim cap dubte que el xoc sobtat de
posar fi a la nostra dependència al petroli, el gas i el carbó és un sacrifici necessari en
comparació amb el sacrifici de dones i homes ucraïnesos innocents. Davant els crims de guerra i
el genocidi, s'ha d'acabar el “mirar cap a un altre costat”.
Per acabar, fem una crida a tots els alcaldes del món i a la comunitat internacional perquè parlin
amb una sola veu: els atacs deliberats a civils són crims de guerra. Obligar a morir de gana o
hipotèrmia milers d'homes, dones, nens i comunitats senceres de persones innocents, és un
genocidi. Els tribunals internacionals han de complir amb les seves obligacions i els culpables
han de ser castigats. Per fer-ho, l'evidència dels crims de guerra que s'estan cometent s'ha de
documentar per ser usada en futurs judicis davant del Tribunal Penal Internacional o d'altres
instàncies judicials.
Amb gran respecte veiem milers de valents joves i grans russos que són detinguts per
manifestar-se diàriament. Alhora, condemnem tots aquells que donen suport a l'aparell de
propaganda de Rússia que fa impossible que els seus ciutadans tinguin accés a la veritat. De fet,
estan recolzant el terror a Ucraïna.
Demanem la immediata posada en llibertat dels alcaldes de Melitopol i Dniprorudne capturats,
detinguts i segurament torturats. Desitgem una pau duradora entre la UE i una Rússia
democràtica, i respectuosa amb la llei i els drets humans.
Durant els darrers 20 dies, nosaltres i els nostres ciutadans hem estat ajudant als refugiats
ucraïnesos, i no deixarem d'ajudar de la manera que puguem. Aquesta és la nostra prioritat. Tot
i això, la situació actual no ens permet no parlar del que senten els nostres ciutadans.
Podríem tornar a creure en Europa si deixa que un dels països europeus es dessagni i caigui a la
ruïna? Demanem més. El temps és ara.
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