
Steunbetuiging voor de burgers die getroffen zijn door het huidige conflict in Oekraïne 

Wij, de maatschappelijke burgerbewegingen op het platteland van Europa, vertegenwoordigen 
meer dan 40 landen en de helft van de overige burgerbevolking die in plattelandsgebieden leeft. 
Wij zijn diep geschokt door de Russische invasie van Oekraïne en betuigen onze solidariteit met de 
bevolking van Oekraïne. 

Staakt het vuren en respecteer de mensenrechten! 

In het belang van de burgerbevolking roepen wij alle betrokken partijen op om hun uiterste best te 
doen om een beschaafde oplossing te vinden voor het conflict en het schieten te staken. 

Wij onderschrijven de verklaring van het Rode Kruis waarin de betrokken partijen met klem gevraagd 
wordt om zich te houden aan hun verplichtingen ten aanzien van het internationale humanitaire 
recht. Zij zijn verplicht de veiligheid te garanderen van de burgerbevolking én van diegenen die niet 
meer aan de strijd deelnemen, bijvoorbeeld gevangenen, gewonden en zieken. Het internationale 
humanitaire recht is op dit punt heel duidelijk: alle bij het conflict betrokken partijen zijn wettelijk 
verplicht ervoor te zorgen dat militaire operaties op een zodanige wijze worden gepland en 
uitgevoerd dat de veiligheid van burgers en burgerdoelen wordt gegarandeerd. 

Het Rode Kruis en wij als maatschappelijke burgerbewegingen, vragen de bij de gevechten betrokken 
partijen de volgende regels in acht te nemen: 

De bij het conflict in Oekraïne betrokken partijen moeten zich houden aan het internationale 
humanitaire recht, waaronder de vier Conventies van Genève uit 1949 en het Eerste Aanvullende 
Protocol uit 1977, en zij dienen ook de bescherming van de burgerbevolking en gevangenen te 
garanderen. Zij mogen geen aanvallen uitvoeren die de regels omtrent het voeren van oorlog 
schenden of de verboden overtreden op het gebruik van bepaalden middelen en methoden tijdens 
de oorlogvoering. In bevolkte gebieden moet het gebruik van wapens met effecten voor grotere 
gebieden worden vermeden. 

Burgerdoelen mogen niet worden aangevallen. Essentiële infrastructuur dient gespaard te worden, 
zoals de watervoorziening en het gas- en elektriciteitsnet dat de huizen van burgers, scholen en 
medische centra voorziet van onmisbare watervoorraden en elektriciteit. Ook de aanvallen die 
worden uitgevoerd met behulp van nieuwe technologieën en cyberaanvallen dienen het 
internationale humanitaire recht te respecteren. 

Het gebied en de ruimtes waarin neutrale, onpartijdige en onafhankelijke humanitaire acties worden 
uitgevoerd dienen beschermd te worden, zodat hulporganisaties zoals het Oekraïense   Rode Kruis, 
het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC), de bredere Rode Kruisorganisatie en de Rode 
Halve Maanorganisatie toegang kunnen krijgen en houden tot de burgerbevolking. 

Wij roepen alle landen op om al het mogelijke te doen en hun invloed aan te wenden om escalatie 
van dit conflict te vermijden; een conflict waarin de prijs die betaald wordt en de gevolgen voor de 
burgerbevolking nu al veel groter zijn dan de mogelijkheden om die burgerbevolking te beschermen 
en helpen. 

Wij handelen ter ondersteuning van Oekraïense burgers en hun recht op democratie. 

Veel van onze aangesloten organisaties zijn al actief bij het ondersteunen en opvangen van 
Oekraïense vluchtelingen en bij het betuigen van solidariteit en we zullen onze leden blijven helpen 
om dit mogelijk en zichtbaar te maken. Ons netwerk is enorm en omvat de helft van de 



plattelandsbevolking van Europa en we zullen binnen dit netwerk voortdurend blijven communiceren 
over mogelijke acties. 

Wij roepen onze regeringen op om al het mogelijke te doen om de vluchtelingen uit Oekraïne te 
verwelkomen, op te vangen, te huisvesten en te integreren in onze landen. Wij zijn bereid onze 
huizen open te stellen voor de vluchtelingen, maar ook onze vrijwilligersorganisaties in te zetten voor 
het integratiewerk, zowel op het platteland als in de steden. 

Wij blijven doorgaan met het van onderaf opbouwen van sterkere ontwikkelingsstructuren, het 
uitwisselen van goede plaatselijke ontwikkelingsmaatregelen tussen onze landen en het verhogen 
van het democratisch gehalte in de maatschappelijke netwerken binnen ons Europese Rurale 
Parlement (ERP), in nauwe samenwerking met Europese instellingen en regeringen. Onze LEADER 
ontwikkelingsaanpak begint aan de basis, als ‘grassroots’ beweging, ze verenigt alle 
bevolkingsgroepen die gezamenlijke doelen en vrede nastreven en vormt een uiting van democratie 
op plaatselijk niveau. 

Maar allereerst gaan onze gedachten in dit conflict uit naar de Oekraïense burgers en hun kinderen 
en we zullen ons uiterste best doen om de situatie voor hen te verlichten. 
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