
NATIONALE MANIFESTATIE IN SOLIDARITEIT MET OEKRAÏNE: 

STOP DE RUSSISCHE AGRESSIE-OORLOG! VREDE VOOR OEKRAÏNE! 

Op vrijdag 24 februari zal het een jaar geleden zijn dat het Russische leger op bevel van Poetin en 

zijn regime Oekraïne binnenviel. En jaar van onbeschrijfelijk leed en bloedvergieten voor de 

Oekraïense bevolking. 

De volledig ongerechtvaardigde invasie kostte al vele tienduizenden Oekraïense burgers en 

militairen het leven. Dagelijks wordt de Oekraïense bevolking geconfronteerd met wreedheid en 

geweld. Miljoenen burgers werden gedwongen naar het buitenland te vluchten, miljoenen anderen 

zijn in eigen land ontheemd. 

Ganse steden en dorpen werden tot puin herleid door de Russische bombardementen en 

luchtaanvallen. De civiele infrastructuur (elektriciteits- en verwarmingsnetwerk, scholen, 

ziekenhuizen, spoorwegen, havens, enz.) wordt systematisch verwoest, waardoor het land 

onleefbaar wordt gemaakt. 

Poetin wil een zelfstandig en leefbaar Oekraïne onmogelijk maken: 

• Het Russische leger pleegde op heel wat plaatsen massamoorden op burgers en Oekraïense 

militairen. Van vele duizenden is het lot nog steeds onbekend. Massale 

verkrachtingscampagnes en moorden door verkrachting, zijn gevestigde aanvalsstrategieën. 

Bij elke bevrijding van een Oekraïens dorp of stad komen nieuwe misdaden aan het licht. 

• Heel wat Oekraïense burgers (waaronder ook vele duizenden kinderen) werden, zonder 

toestemming en dikwijls met geweld, gedeporteerd naar het grondgebied van Rusland. 

Het Oekraïense volk weigert terecht passief slachtoffer te zijn van deze aanvalsoorlog en verzet zich 

actief en massaal tegen de invasie, met of zonder wapens in de hand. Zeer wijdverspreide 

onderlinge solidariteit en zelforganisatie van de bevolking speelt een cruciale rol om dit verzet voort 

te zetten, evenals internationale steun in zeer diverse vormen. 

Het doden van het Oekraïense volk voor de ogen van de wereld en de vernietiging van 

onafhankelijk Oekraïne moet stoppen! Zo luid mogelijk internationaal protest tegen de Russische 

inval en zo breed mogelijke solidariteit met de Oekraïense bevolking is meer dan ooit noodzakelijk! 

Op zaterdag 25 februari komen we massaal op straat in Brussel tegen de Russische invasie en 

voor solidariteit met Oekraïne. Aanvang om 13u, bij Brussel-Noordstation. De manifestatie 

kadert in een wereldwijde actieweek tegen de agressie-oorlog. 

• Vrede voor Oekraïne, neen aan de Russische oorlog! Onmiddellijke stopzetting van de 

bombardementen door het Russisch leger en terugtrekking van alle Russische troepen uit 

Oekraïne. 

• Zo breed mogelijke steun aan en solidariteit met de Oekraïense bevolking in haar 

gerechtvaardigd verzet tegen de Russische invasie. 

Het initiatief voor deze manifestatie gaat uit van NGO Promote Ukraine en het Europees 

Netwerk voor solidariteit met Oekraïne. We nodigen ook jou graag uit de oproep te ondersteunen 

als organisatie of individu. Mail naar resu.enso@gmail.com. Vermeld zeker of je als organisatie of 

als individu de oproep ondertekent. 

 

V.u.: Thomas Weyts, Kerkstraat 257A, 9050 Gent 
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НАРОДНА ДЕМОНСТРАЦІЯ СОЛІДАРНОСТІ З УКРАЇНОЮ: 

ЗУПИНІТЬ ВІЙНУ РОСІЇ! МИР ДЛЯ УКРАЇНИ! 

У п’ятницю, 24 лютого, виповнюється рік, як російська армія вторглася в Україну за наказом 

Путіна та його режиму. Рік невимовних страждань і кровопролиття для українського народу. 

Цілком невиправдане вторгнення вже коштувало життя багатьом десяткам тисяч українських 

цивільних та військовослужбовців. Кожен день український народ стикається з жорстокістю 

та насильством. Мільйони мирних жителів були змушені тікати за кордон, мільйони стали 

внутрішньо переміщеними особами. 

Через російські бомбардування та авіаудари цілі міста та села перетворені на руїни. Цивільна 

інфраструктура (електро- та тепломережі, школи, лікарні, залізниця, порти тощо) 

систематично руйнується, що робить країну непридатною для життя. 

Путін хоче зробити неможливою існування незалежної та придатної для життя України: 

• У багатьох місцях російська армія вчинила масові вбивства мирного населення та 

українських військових. Доля багатьох тисяч досі невідома. Кампанії масового 

зґвалтування та вбивства шляхом зґвалтування є усталеними стратегіями нападу. З 

кожним визволенням українського села чи міста з’являються нові злочини. 

• Велика кількість громадян України (зокрема, сотні тисяч дітей) були без дозволу, а 

часто й силою, депортовані на територію Росії. 

Український народ справедливо відмовляється бути пасивною жертвою цієї загарбницької 

війни і активно та масовано протистоїть вторгненню зі зброєю в руках чи без неї. Дуже 

поширена взаємна солідарність і самоорганізація населення відіграє вирішальну роль у 

забезпеченні продовження цього опору, як і міжнародна підтримка в багатьох різних формах. 

Вбивства українського народу на очах у світу та знищення незалежної України мають 

припинитися! Найгучніший міжнародний протест проти російського вторгнення та 

найширша солідарність з українським народом необхідні як ніколи 

У суботу, 25 лютого, ми масово вийдемо на вулиці Брюсселя проти російського 

вторгнення та на знак солідарності з Україною. О 13.00, Північний вокзал Брюсселя 

(Gare du Nord) Демонстрація проходить у рамках Всесвітнього тижня дій проти 

загарбницької війни. 

• Мир Україні, ні російській війні! Негайне припинення бомбардувань російськими 

військовими та виведення всіх російських військ з території України. 

• Найширша підтримка та солідарність з українським народом у його виправданому 

опорі російському вторгненню. 

Щоб додати назву вашої організації до цього звернення, напишіть нам на 

resu.enso@gmail.com. Будь ласка, вкажіть, чи Ви підписуєте звернення індивідуально, або ж 

від імені організаціі.  

 

V.u.: Thomas Weyts, Kerkstraat 257A, 9050 Gent 
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