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Sürgős felhívás Mariupolból
Európai polgármesterek közös felhívása az európai kormányokhoz és az Európai Bizottsághoz
a háború befejezésére irányuló erőfeszítések fokozására

Határozottan elítéljük Oroszország háborús cselekményeit és az Ukrajna elleni fegyveres
agressziót. Semmi sem igazolhatja az Oroszország általi illegális erőszakot.
Miközben Ukrajna az EU-hoz való csatlakozás felé vezető úton halad, az ukránok már
integrálódtak az európai nemzetekbe. Egy tucatnyi uniós városban az ukránok a polgárok több
mint 10%-át teszik ki. Nincs olyan európai nagyváros, megye vagy régió, ahol ne lennének
ukránok.
Ma ukrán testvéreink hazájuk védelmére kényszerülnek. Bár az EU és polgárai humanitárius és
szolidaritási akciók százait kezdeményezték, mindannyian láthatjuk, hogy Ukrajna egyedül áll
szemben egy sokkal erősebb megszálló agressziójával. A 40 milliós Ukrajna provokáció nélküli,
20 napja tartó pusztítása után azonnali cselekvésre szólítjuk fel Önöket:

1. Felszólítjuk Önöket, hogy kényszerítsék az orosz kormányt humanitárius folyosók
megnyitására.Európa nem nézheti tétlenül ártatlan, sebesült emberek könyörtelen
és büntetlen legyilkolását. Nem fogadhatjuk el, hogy az orosz hadsereg által
"megnyitott" úgynevezett humanitárius folyosók olyan folyosók, ahol civileket
lőnek és ölnek meg, akár gyalog, akár busszal próbálnak menekülni. Barátaink nem
reményért tekintenek az ég felé, hanem a rájuk kilőtt rakéták miatt. A civilek elleni
minden katonai akciónak most azonnal véget kell érnie! Úgy gondoljuk, hogy
Európa és globális szövetségesei kötelessége ennek érvényt szerezni.
2.

Európai szolidaritást kérünk a menekültek megfelelő befogadására és európai
áthelyezésére vonatkozó szabályok kidolgozására és gyors elfogadására.
Felszólítjuk az EU és Ukrajna határa menti országok kormányait, hogy működjenek
együtt a vészhelyzet-kezelés és válságkezelés terén szakértelemmel rendelkező
nemzetközi és nemzeti szervezetekkel. A lehető leghamarabb humanitárius
segítségnyújtást kell indítani a Nyugat-Ukrajnában lakóhelyüket elhagyni
kényszerült nők és gyermekek számára is. Ha most nem cselekszünk, a második
világháború utáni legnagyobb menekültválság humanitárius katasztrófává fog
válni.

Egyetértünk abban, hogy minden európai országnak cselekednie kell, ki kell vennie részét a
támogatásból és szolidárisnak kell lennie. Teljesíteni fogjuk a menekültválság kezelésével
és a menekültek támogatásával kapcsolatos közös és megosztott felelősségről szóló
2015-ös uniós határozatot.

3.

Követeljük az Oroszországgal és Fehéroroszországgal fenntartott minden
kereskedelmi kapcsolat leállítását mindaddig, amíg az orosz hadsereg ki nem
vonul Ukrajnából. Ez egy nagyon súlyos döntés, de nincsenek kétségeink afelől,
hogy az európai értékeknek hogyan kellene vezérelniük minket. Úgy gondoljuk,
hogy az emberek élete fontosabb, mint a kereskedelem, a munkahelyek vagy akár
az energia. Még ha ez kihívás is, a választásnak nagyon egyszerűnek kellene lennie.
Nem kereskedünk gyilkosokkal és hazugokkal.

Erősen hiszünk az európai szolidaritásban az elkerülhetetlen energiaválság kezelése
érdekében. Hisszük, hogy az EU tagállamai egyenlően osztoznak majd a fosszilis
tüzelőanyagok gazdaságunkból való radikális kiiktatásának terhein. Nincs kétségünk afelől,
hogy az olaj-, gáz- és szénfüggőségünk megszüntetésének hirtelen sokkja szükséges
áldozat az ártatlan ukrán emberek áldozatához képest. A háborús bűnökkel és népirtással
szemben a "szokásos üzletmenetnek" véget kell vetni!
Végül, de nem utolsósorban, felszólítjuk a világ összes polgármesterét és a nemzetközi
közösséget, hogy egy hangon szólaljanak meg: a civilek elleni szándékos támadások háborús
bűncselekmények. Ártatlan férfiak, nők és gyermekek ezreinek éheztetése és egész
közösségek kihűlés okozta halála népirtás. A nemzetközi bíróságoknak teljesíteniük kell
kötelességüket! A bűnösöket meg kell büntetni! Ennek érdekében megfelelően dokumentálni
kell a háborús bűnökkel kapcsolatos bizonyítékokat, hogy a jövőben a Nemzetközi
Büntetőbíróságnál és máshol folyó perek során felhasználhatók legyenek.
Nagy tisztelettel figyeljük a bátor orosz fiatalok és idősek ezreit, akiket azért tartóztatnak le,
mert részt vesznek a napi tiltakozásokon. Ugyanakkor elítéljük mindazokat, akik támogatják az
orosz propagandagépezetet, amely lehetetlenné teszi polgártársaik számára az igazság
megismerését. Valójában ők támogatják az ukrajnai terrort.
Ezúton követeljük Melitopol és Dnyiprorudne fogva tartott és valószínűleg megkínzott
polgármesterének azonnali szabadon bocsátását. Reméljük, hogy hosszú távú béke lesz az EU
és a demokráciát, az emberi jogokat és a törvényeket tiszteletben tartó Oroszország között!
Az elmúlt 20 napban polgáraink és mi is segítettünk az ukrán menekülteknek, és nem fogjuk
abbahagyni a segítségnyújtást, minden módon, ahogyan csak tudunk. Ez a mi prioritásunk. A
jelenlegi helyzet azonban nem engedi meg, hogy ne beszéljünk arról, amit polgáraink éreznek.
Hihetünk-e még valaha Európában, ha hagyja, hogy az egyik európai ország kivérezzen és
romba dőljön? Többet kérünk! Itt az idő!

