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Het Vlaams Parlement,
– gehoord het actualiteitsdebat;
– gehoord het antwoord van de Vlaamse Regering;
– gelet op:
1° de agressieve inval van het Russische leger in Oekraïne op 24 februari 2022,
die een onaanvaardbare schending is van het Handvest van de Verenigde
Naties, het internationaal recht en de soevereiniteit van de staat Oekraïne,
en het feit dat de dodelijke gevechten blijven verdergaan en almaar meer
slachtoffers eisen;
2° de eenzijdige Russische erkenning van de zogenaamde volksrepublieken
van Donetsk en Loegansk;
3° de resolutie ES-11/1 die werd aangenomen tijdens een buitengewone bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 2
maart 2022;
4° het Minsk II-akkoord, ondertekend op 12 februari 2015;
5° de Slotakte van Helsinki uit 1975;
6° het Handvest van Parijs uit 1990;
7° het feit dat de Russische oorlog tegen Oekraïne de wapenwedloop in Europa
een nieuwe impuls heeft gegeven en tot een dramatische stijging van de
militaire uitgaven heeft geleid;
8° de drastische verhoging van militaire uitgaven die sommige EU-lidstaten,
zoals Duitsland, hebben aangekondigd;
9° het feit dat stabiliteit en vrede in Europa vreedzame conflictoplossing,
wapenbeheersing en ontwapeningsmaatregelen vereisen;
– veroordeelt de criminele Russische oorlog tegen Oekraïne, die een schending is
van het internationaal recht en van de soevereiniteit van Oekraïne, en veroordeelt met klem de erkenning door Rusland van de zogenaamde volksrepublieken
van Donetsk en Loegansk;
– vraagt de Vlaamse Regering om:
1° binnen alle relevante fora aan te dringen op:
a) een onmiddellijk en alomvattend staakt-het-vuren, de terugtrekking
van alle Russische troepen uit Oekraïne en een prompte heropstart
van de onderhandelingen in het Normandiëformaat en in de Trilaterale
Contactgroep op basis van de Minsk II-akkoorden;
b) de opheffing van economische dwangmaatregelen die de bevolking treffen, en hun vervanging door meer gerichte sancties tegen Russische
personen die meer dan 10 miljoen euro aan vastgoed en financiële
activa in de Europese Unie bezitten;
c) het opzetten van een mondiaal financieel register met informatie over
vermogen, vastgoed, financiële activa en uiteindelijke eigendom van
activa, door aan te dringen dat Europese belastingparadijzen volledig
meewerken aan het opzetten van dit financiële register en dat de EU
sancties oplegt aan belastingparadijzen in de EU die weigeren samen te
werken;
d) het opzetten van multilaterale onderhandelingen met alle betrokken
staten over een nieuwe en inclusieve Europese veiligheidsarchitectuur, gebaseerd op het principe van gemeenschappelijke en ondeelbare
veiligheid zoals belichaamd door de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE) en vastgelegd in de Helsinki-akkoorden
en het Handvest van Parijs waarop deze organisatie gebaseerd is;
e) het heropstarten van het nucleair ontwapeningsproces, allereerst tussen
Rusland en de Verenigde Staten, die samen 90% van alle kernwapens
bezitten, en in een tweede fase met alle kernmachten;
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f) maatregelen en subsidies voor huishoudens om te voorkomen dat hun
nu al moeilijke situatie niet verergert door bijkomende prijsstijgingen,
veroorzaakt door de oorlog en de sancties, van onder meer energie, en
door de stijgende inflatie die zij veroorzaken;
verder in te zetten op de ondersteuning van humanitaire hulpverlening in
het oorlogsgebied;
alle nodige initiatieven te nemen om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne
die in Vlaanderen aankomen menswaardig op te vangen en te voorzien in
alle nodige faciliteiten voor huisvesting, onderwijs, inburgering, kansen op
werk, medische hulp en psychosociale ondersteuning;
maatregelen te nemen om de door het conflict in Oekraïne drastisch opgelopen energiefactuur te verlichten voor huishoudens in Vlaanderen.
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