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Op 28 juni 2022 besprak de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme het voorstel van
resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over
het onderzoek naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide
en daarmee verband houdende strafbare feiten in Oekraïne. Het voorstel werd in
de commissie unaniem aangenomen.
1. Toelichting door Karl Vanlouwe
De gruweldaden die Rusland in Oekraïne pleegt, blijven aanslepen, zegt Karl
Vanlouwe. Afgelopen weekend werd het centrum van Kiev gebombardeerd, een
duidelijke boodschap aan de leiders van de G7, die op dat moment samenkwamen
voor een top waar onder andere verdere sancties tegen Rusland besproken werden.
Afgelopen nacht werd een winkelcentrum in Krementsjoek gebombardeerd, een
vermoedelijk gerichte aanval op een burgerdoelwit. Volgens president Volodymyr
Zelensky waren maar er liefst duizend burgers aanwezig op het moment van de
aanval. Volgens voorlopige cijfers vielen er 18 doden en 59 gewonden.
Die verhalen tonen waartoe Rusland in staat is. Net als iedereen vindt de spreker dat
schokkend. Het is verschrikkelijk dat er weer oorlog is op ons Europese continent en
dat daarin alle regels van het internationaal recht met de voeten worden getreden.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de internationale gemeenschap stappen gezet op
het vlak van oorlogsrecht en internationaal strafrecht, opdat de onmenselijke gruwel die zich toen afspeelde tot de geschiedenisboeken zou behoren.
Vandaag lijken die internationale afspraken voor Rusland, een van de grootste
naties ter wereld, echter waardeloos. Volgens de VN vielen er al meer dan 4700
burgerdoden, van wie meer dan 250 kinderen, en zouden een kleine 6000 burgers gewond geraakt zijn. Voor die cijfers heeft de indiener zich gebaseerd op
VN-rapporten. Verder zijn er berichten over massa-executies in bezet gebied, denk
maar aan de verschrikkelijke beelden uit Boetsja, en de verhalen over massagraven op verschillende plaatsen.
Daarnaast zijn er berichten over aanvallen, gericht op schuilplaatsen zoals het
theater van Marioepol, en op humanitaire corridors, en over bombardementen op
levensnoodzakelijke infrastructuur zoals bruggen waardoor ontsnapping onmogelijk werd gemaakt. Er zijn ook aanvallen op ziekenhuizen, waarvan de WHO er 64
heeft geteld, al spreekt president Volodymyr Zelensky zelf over 300. Ook scholen
worden door de Russische oorlogsmachine niet gespaard: een kleine maand geleden werden al 1888 scholen gebombardeerd of bestookt met raketten, volgens
Oekraïense cijfers (niet door de VN geverifieerd).
Men hoort of leest ook verhalen over humanitaire goederen die in beslag worden
genomen, over massaal en systematisch seksueel geweld. Men ontvangt berichten
van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap, dat stelt dat
2,7 miljoen Oekraïners met een beperking in een problematische, zelfs levensgevaarlijke situatie verkeren: ze zijn niet omringd door de juiste zorg, en zonder
toegang tot medische infrastructuur of andere levensnoodzakelijke goederen (zie
het rapport UN Human Rights).
Voorts zijn de aantallen van vluchtelingen en ontheemden binnen Oekraïne bekend,
en leest men hoe al een miljoen Oekraïners gedwongen werd in Rusland te gaan
wonen, en hoe hun kinderen daar verplicht Russisch onderwijs dienen te volgen.
Zulke verhalen gaan de menselijkheid te buiten, besluit het lid. Zelfs in oorlogstijd
gelden regels.
De eerste doelstelling is natuurlijk een snelle en vreedzame oplossing voor het
conflict, waarop men elke dag hoopt. Enkel duurzame vrede kan de Oekraïense
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bevolking weer perspectief geven. Het is echter ook essentieel dat er gerechtigheid komt, dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden in Oekraïne ter
verantwoording worden geroepen. Daarom moet er nu al een onderzoek worden
geopend, zodat er geen bewijs of tijd verloren gaat. Dat is precies wat de indieners
met hun voorstel van resolutie wensen te benadrukken.
In dit voorstel van resolutie schaart het Vlaams Parlement zich achter de oproep
en steun voor een breed en diepgaand onderzoek naar de vermeende misdaden in
Rusland. Het Europees Parlement keurde al een soortgelijk voorstel goed, net als
de Senaat.
In het voorstel van resolutie van het Vlaams Parlement wordt wel expliciet opgeroepen tot een onderzoek door de aanklager bij het Internationaal Strafhof naar
alle mogelijke misdaden, dat wil zeggen: naar seksueel geweld, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid maar ook naar genocide. In de tekst wordt
verder gesproken over de mogelijke oprichting van een speciaal tribunaal, naar
analogie met dat over Joegoslavië, Rwanda en Cambodja.
Men kan bij voorbaat niets uitsluiten, ook niet de mogelijkheid van genocide.
Elke steen moet worden omgekeerd, elke schending van het internationaal recht
onderzocht, en elke dader – of het nu een uitvoerder dan wel een bevelhebber is
– berecht.
Het lid hoopt dan ook dat de commissie en de plenaire vergadering het voorstel
van resolutie steunen, en wel zeer breed, waarbij hij opmerkt dat in de Senaat
de PVDA zich alvast heeft onthouden, wat vragen oproept over het democratische
karakter van die partij.
Tot slot licht hij nog een eerder technisch amendement toe (Parl.St. Vl.Parl.
2021-22, nr. 1340/2). Het strekt ertoe aan de laatste alinea toe te voegen dat
de resolutie ook wordt bezorgd aan de aanklager van het Internationaal Strafhof.
2. Bespreking
Annick Lambrecht treedt bij dat de Russische agressie in Oekraïne steeds meer
haar ware, barbaarse aard toont. De verhalen van executies, massagraven en
oorlogsmisdaden komen steeds meer naar boven, zeker op de plaatsen waar de
Russische troepen zich terugtrekken. De raketaanvallen op een winkelcentrum gisteren tonen nog maar eens aan hoe weinig waarde de Russische agressor hecht
aan mensenlevens. Het voorliggende voorstel vat voor haar fractie goed samen
wat zich afspeelt in Oekraïne en waarom het cruciaal is dat er een onderzoek komt
naar de oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de menselijkheid. Vooruit steunt
het voorstel dan ook volmondig.
Bart Tommelein herinnert eraan dat in de nacht van 23 op 24 februari 2022 de
Russische president een grootschalige militaire operatie in Oekraïne aankondigde.
Op donderdag 24 februari heeft het Vlaams Parlement de inval onmiddellijk veroordeeld. De oorlog is immers niet uitgelokt en volledig verwerpelijk.
Vandaag zijn we ruim vier maanden verder en is de oorlog nog steeds aan de gang.
Hoewel de aandacht ervan in de media niet dezelfde intensiteit heeft als in de
beginfase, worden we toch nog dagelijks geconfronteerd met harde beelden. Met
de opvang van heel wat Oekraïense vluchtelingen bereiken ons ook steeds meer
getuigenissen over het geweld tegen de Oekraïense burgers. De horrorbeelden van
Boetsja, de verwoestingen van Marioepol en het geweld in heel wat andere steden
blijven op het netvlies gebrand. Het is bijna onmogelijk om zich werkelijk voor te
stellen welke terreur in de bezette gebieden heeft plaatsgevonden en wat er in de
huidige bezette gebieden dagelijks gebeurt.
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Verkrachting is het oudste en het goedkoopste oorlogswapen. In een gewapend
conflict worden verkrachting en andere vormen van seksueel geweld als een wapen
van vernedering en vernietiging ingezet. Ook in deze oorlog is dat helaas het geval,
wat totaal verwerpelijk is. Vandaar dat de indieners in hun voorstel van resolutie
ook expliciet verwijzen naar seksueel misbruik. De cultuur van straffeloosheid rond
seksueel geweld moet definitief doorbroken worden. Sima Bahous, de directeur van
UN Women, heeft namens de Verenigde Naties opgeroepen om een onafhankelijk
onderzoek te voeren naar seksueel geweld in Oekraïne. Ook de Britse minister van
Buitenlandse Zaken kondigde een team deskundigen aan, onder wie experts op het
gebied van seksueel geweld, om bewijsmateriaal te verzamelen.
De liberale fractie onderschrijft dit voorstel van resolutie dan ook volmondig. Het
is absoluut noodzakelijk dat wie zich in oorlogssituaties schuldig maakt aan het
schenden van mensenrechten en de gruwelijkste misdaden ter verantwoording
moet worden geroepen en bestraft. Het onderzoek ernaar moet dan ook worden
gevoerd. In wat voorligt, wordt die oproep tot dat onderzoek kracht bijgezet.
Johan Deckmyn stelt vast dat de oorlog in Oekraïne iedereen aangrijpt. Het Westen
werd voor het eerst geconfronteerd met oorlogsmisdaden toen de berichten binnenkwamen over gruweldaden en onwettige executies in Boetsja en andere dorpen
en steden ten noordwesten van Kiev. Daarna hielden ze niet meer op, waarbij ook
hij de recente slachtoffers in Kiev en Krementsjoek vermeldt. Zijn fractie kan dan
ook niet anders dan achter het voorstel staan voor een onderzoekscommissie naar
de oorlogsmisdaden in Oekraïne.
Hij maakt wel twee kanttekeningen. De indieners roepen de EU en haar lidstaten
op de sancties tegen de Russische Federatie voort te zetten, wat voor zijn fractie op
zich geen probleem vormt, maar hij wil wel aandacht vragen voor de gevolgen voor
onze bedrijven en mensen. Daarmee moet men rekening blijven houden. Ook de
oproep om bevroren Russische activa en middelen in beslag te nemen en te gebruiken als schadevergoeding en voor de wederopbouw, is nobel, maar hij roept wel
de vraag op of men daarmee geen precedent schept voor andere landen die daarin
mogelijk een rechtsgrond zien voor de confiscatie van Westerse tegoeden. Vraag is
dan ook of iets dergelijks in het kader van het internationaal recht wel mogelijk is.
Ook Staf Aerts memoreert dat het ondertussen alweer vier maanden geleden is
dat Rusland besloot om de soevereiniteit van Oekraïne met de voeten te treden.
Dat was al laakbaar op zich, maar de manier waarop is helemaal verschrikkelijk.
Het Russische leger is misschien niet zo doortastend maar alleszins gruwelijk. De
voorbeelden zijn al opgesomd. De Russische manier van strijden gaat in tegen alles
waar het humanitair recht voor staat. Zijn fractie zal het voorstel dan ook steunen.
Orry Van de Wauwer treedt bij dat het om een belangrijk initiatief gaat. De illegale
inval van Rusland in een soeverein land is inmiddels al vier maanden aan de gang,
ook al beweren de Russen dat het om een broedervolk gaat. Het is dan ook onbegrijpelijk dat men tegen diezelfde bevolking oorlogsmisdaden begaat. In die vier
maanden gebruikten president Vladimir Poetin en het Russische regime illegale
praktijken en stelden zij daden die indruisen tegen de menselijkheid en het internationaal recht: oorlogsmisdaden.
Bij de bespreking van het genoemde voorstel van resolutie in de Senaat werd pakkend getuigd door Oekraïens parlementslid Kravtsjoek over verkrachting en ander
seksueel geweld als oorlogswapen, met alle mogelijke gevolgen op lange termijn en
trauma’s van dien. Rapporten signaleren burgerdoelen bij bombardementen, willekeurige aanvallen op beschermde gebouwen zoals ziekenhuizen en gisteren nog
op een winkelcentrum, duizenden burgerslachtoffers en buitengerechtelijke executies van burgers. Verder zijn er berichten over Oekraïense krijsgevangenen, die
president Vladimir Poetin zou willen berechten als terroristen om het oorlogsrecht
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te omzeilen. Er zijn ook getuigenissen over straf- en werkkampen, goelags, die
opnieuw geopend worden. Zelf zag hij verschrikkelijke beelden van een fosforaanval in een dorp.
Het komt erop aan dat de verantwoordelijken voor die oorlogsmisdaden ook werkelijk
ter verantwoording worden geroepen. Daarom roept het voorliggende voorstel op
om alle rechtsprocessen of -mechanismen, waaronder het Internationaal Strafhof,
te gebruiken om ervoor te zorgen dat alle verdachten van oorlogsmisdaden in een
proces worden berecht. Daarom is ook de documentering nu zo belangrijk. Verder
gaat het voorstel van resolutie in op het speciale internationaal tribunaal, en specifiek op het seksueel geweld als oorlogswapen, en, in dat verband, het voorzien
in en verlenen van medische, psychologische en juridische steun aan slachtoffers
van seksueel misbruik.
Zijn fractie zal het voorstel dan ook met volle overtuiging goedkeuren, en hoopt
ook de collega’s van de PVDA daarvan te overtuigen. De oorlog, de oorlogsmisdaden en de straffeloosheid moeten stoppen.
3. Stemming
Het amendement wordt unaniem aangenomen met 11 stemmen.
Het geamendeerde voorstel van resolutie wordt unaniem aangenomen met 11
stemmen.
Cathy COUDYSER,
voorzitter
Annick LAMBRECHT
Johan DECKMYN,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen
EU
G7
UN
VN
WHO

Europese Unie
Groep van Zeven
United Nations
Verenigde Naties
World Health Organization
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TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE
Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° het Handvest van de Verenigde Naties (VN) en de beginselen van internationaal recht;
2° het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide (het
Genocideverdrag) van 9 december 1948 en de aanvullende protocollen
erbij;
3° de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen erbij;
4° het Memorandum van Minsk van 19 september 2014 en het pakket maatregelen ter uitvoering van de akkoorden van Minsk dat op 12 februari 2015
in Minsk werd overeengekomen en ondertekend, en in zijn geheel werd
bekrachtigd bij resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad van 17
februari 2015;
5° het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof van 17 juli 1998
en de Kampala-amendementen van 2010 inzake de misdaad van agressie;
6° de in het Handvest van het Tribunaal van Neurenberg en in de uitspraak van
het Tribunaal erkende beginselen van internationaal recht (de beginselen
van Neurenberg), die door de Commissie voor internationaal recht van de
VN zijn ontwikkeld en die bepalen wat een oorlogsmisdaad is;
7° resolutie 1820 van de VN-Veiligheidsraad, aangenomen op 19 juni 2008
met eenparigheid van stemmen;
8° de resoluties van de Algemene Vergadering van de VN van 2 maart 2022
over de agressie tegen Oekraïne, en van 24 maart 2022 over de humanitaire gevolgen van de agressie tegen Oekraïne;
9° de door de VN-Mensenrechtenraad op 4 maart 2022 aangenomen resolutie over de situatie van de mensenrechten in Oekraïne als gevolg van de
Russische agressie, waarin de raad heeft besloten om een onafhankelijke
internationale onderzoekscommissie in te stellen;
10° de resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van
28 april 2022 over de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne:
aansprakelijkheid voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en andere internationale misdaden;
11° de Verklaring van Versailles van 11 maart 2022;
12° het verslag van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE) van 13 april 2022 over schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
menselijkheid die sinds 24 februari 2022 in Oekraïne zijn begaan;
13° de rapporten van Human Rights Watch over Oekraïne van 3 april en 21 april
2022, en de rapporten van Amnesty International van 6 mei en 13 juni
2022;
14° de verklaringen van de voorzitter van de Europese Raad en van de voorzitter van de Europese Commissie waarbij in de krachtigste bewoordingen de
Russische agressie en de flagrante schending van het internationaal recht
werden veroordeeld;
15° de oproep van de VN-Veiligheidsraad en de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO) om alle Russische aanvallen tegen Oekraïne
meteen te stoppen;
16° de afgekondigde sanctiepakketten door de Europese Unie (EU);
17° de op 24 februari 2022 door het Vlaams Parlement unaniem aangenomen
resolutie (Parl.St. Vl.Parl. 2021-22, nr. 1167/2) over de veroordeling van de
Russische inval in Oekraïne;
18° de op 25 februari 2022 door de Senaat aangenomen resolutie betreffende
de veroordeling van de Russische inval in Oekraïne;
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19° de op 17 maart 2022 door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen resolutie betreffende het veroordelen van de agressie van de
Russische Federatie jegens Oekraïne;
20° de op 19 mei 2022 door het Europees Parlement aangenomen resolutie
over de strijd tegen straffeloosheid met betrekking tot oorlogsmisdaden in
Oekraïne (2022/2655(RSP));
21° de op 19 mei 2022 door het Europees Parlement aangenomen wetgevingsresolutie over het voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1727 van
het Europees Parlement en de Raad, wat betreft het bij Eurojust verzamelen, bewaren en analyseren van bewijsmateriaal in verband met genocide,
misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden;
22° het rapport Conflict-related Sexual Violence van de Verenigde Naties, gepubliceerd op 29 maart 2022 (S/2022/272);
23° het rapport An Independent Legal Analysis of the Russian Federation’s
Breaches of the Genocide Convention in Ukraine and the Duty to Prevent
van het Newlines Institute for Strategy and Policy en The Raoul Wallenberg
Center van mei 2022, waarin wordt geconcludeerd dat er in Oekraïne een
ernstig risico op genocide bestaat en dat Rusland staatsverantwoordelijkheid draagt voor schendingen van het Genocideverdrag van 1948, en
waarin de internationale gemeenschap wordt opgeroepen om op te treden;
– overwegende dat:
1° staten zich in internationale betrekkingen moeten onthouden van het dreigen met geweld of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit
of de politieke onafhankelijkheid van welke andere staat ook;
2° alle betrokken partijen in een gewapend conflict te allen tijde de verplichtingen van het internationaal humanitair recht moeten naleven;
3° er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de Russische Federatie en
haar strijdkrachten in Oekraïne systematische en massale misdaden tegen
menselijkheid en oorlogsmisdaden hebben gepleegd en nog steeds plegen
in het kader van de huidige vijandelijkheden;
4° de Russische strijdkrachten en pro-Russische groeperingen in deze illegale,
niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde oorlog van Rusland tegen Oekraïne
sinds 24 februari 2022 willekeurige aanvallen uitvoeren tegen burgers en
zich onder meer schuldig maken aan ontvoeringen, seksueel misbruik, buitengerechtelijke executies en foltering, zowel in gebieden in Oekraïne die ze
pas onlangs zijn binnengevallen als in al eerder bezette gebieden;
5° duizenden mensen om het leven zijn gekomen of gewond zijn geraakt.
Ongeveer 7,7 miljoen Oekraïense burgers zijn ontheemd in eigen land
en bijna 6 miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht. Daarnaast zouden
400.000 Oekraïense burgers onder dwang zijn gedeporteerd van Oekraïne
naar de Russische Federatie, onder wie meer dan 200.000 kinderen. De
Russische strijdkrachten en gelieerde groeperingen hebben herhaaldelijk de
oprichting van humanitaire corridors verhinderd en hebben op die manier
de evacuatie van de burgerbevolking uit de belegerde gebieden geblokkeerd of belemmerd;
6° de Russische Federatie in de tijdelijk bezette gebieden, met name de steden
Boetsja, Borodjanka, Hostomel, Irpin, Marioepol en vele andere Oekraïense
nederzettingen, massale wreedheden tegen de burgerbevolking hebben
begaan, waaronder moorden, gedwongen verdwijningen, deportaties,
gevangenschap, marteling, verkrachting en lijkschennis;
7° de Russische strijdkrachten en pro-Russische groeperingen gericht journalisten, burgemeesters en mensenrechtenactivisten ontvoeren, opsluiten en
vermoorden. Journalisten en mediawerkers worden op grond van het internationaal humanitair recht beschermd door artikel 79 van het Aanvullend
Protocol I bij de Verdragen van Genève;
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de oorlog ook verwoestende en langdurige gevolgen zal hebben voor het
milieu en de volksgezondheid;
de aanklager van het Internationaal Strafhof op 2 maart 2022 heeft aangekondigd dat hij op basis van de verwijzingen die hij heeft ontvangen van
de staten die partij zijn, een onderzoek heeft ingesteld naar de situatie in
Oekraïne;
Rusland zijn ondertekening van het Statuut van Rome in november 2016
ongedaan heeft gemaakt. Oekraïne is geen partij bij het Statuut van Rome,
maar heeft tot tweemaal toe gebruikgemaakt van zijn recht krachtens datzelfde Statuut van Rome om de uitoefening van de rechtsmacht van het
Internationaal Strafhof te aanvaarden met betrekking tot vermeende misdaden die op zijn grondgebied hebben plaatsgevonden, overeenkomstig
artikel 12, lid 3, van het Statuut;
de VN-Mensenrechtenraad zich op 4 maart 2022 heeft uitgesproken voor
de oprichting van een internationale onderzoekscommissie voor Oekraïne,
die de taak heeft schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht in het kader van de Russische inval van Oekraïne
te onderzoeken;
de Verenigde Naties bij monde van Sima Bahous, directeur van UN Women,
op 11 april 2022 heeft opgeroepen tot het voeren van een onafhankelijk
onderzoek naar seksueel geweld in Oekraïne;
Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk,
op 29 april 2022 heeft aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk een team
van deskundigen, waaronder experten op het gebied van seksueel geweld,
zal inzetten om Oekraïne te helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal;
het belangrijk is om snel te werk te gaan en vooruitgang te boeken om het
nodige bewijsmateriaal te verkrijgen voor het onderzoek naar en de vervolging van alle personen die verantwoordelijk zijn voor het toestaan, begaan
en verbergen van oorlogsmisdaden en andere schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht in Oekraïne;
Rusland in de VN-Veiligheidsraad met betrekking tot de situatie in Oekraïne
zijn veto uitspreekt over elke inhoudelijke actie;
de situatie dermate ernstig is dat de Unie met spoed alle nodige maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat wie in Oekraïne misdaden tegen
de menselijkheid en oorlogsmisdaden pleegt, ter verantwoording wordt
geroepen;
Eurojust over de deskundigheid en ervaring beschikt om het onderzoek
naar en het vervolgen van grensoverschrijdende misdrijven, waaronder
genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en daarmee
verband houdende strafbare feiten, te ondersteunen. Die steun omvat het
bewaren, de analyse en de opslag van bewijsmateriaal met het oog op de
toelaatbaarheid voor rechterlijke instanties en de betrouwbaarheid ervan;

– veroordeelt nogmaals in de krachtigst mogelijke bewoordingen de niet-uitgelokte, illegale en ongerechtvaardigde Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne
en de invasie ervan, en eist dat Rusland onmiddellijk een einde maakt aan alle
militaire activiteiten in Oekraïne, en alle strijdkrachten en militaire uitrusting
onvoorwaardelijk terugtrekt van het volledige internationaal erkende grondgebied van Oekraïne, zoals het Internationaal Gerechtshof op 16 maart 2022 heeft
bevolen;
– veroordeelt ten strengste het seksueel geweld dat door Russische militairen en
huurlingen als oorlogswapen wordt gebruikt;
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– roept het Internationaal Strafhof op om:
1° met urgentie alle vermeende misdaden tegen Oekraïense burgers, waaronder oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en seksueel
geweld, diepgaand te onderzoeken;
2° met urgentie te onderzoeken of misdaden die de Russische Federatie tegen
het Oekraïense volk heeft gepleegd, genocidale kenmerken vertonen en
bijgevolg als een genocide gekwalificeerd moeten worden;
– is van mening dat snel optreden van cruciaal belang is om alle nodige maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat wie zich in Oekraïne schuldig heeft
gemaakt aan mensenrechtenschendingen en -misdaden, ter verantwoording
wordt geroepen;
– roept nationale parlementen en internationale organisaties op om de misdaden
die de Russische Federatie tegen het Oekraïense volk heeft gepleegd, te vervolgen en te bestraffen;
– roept de Europese Unie en haar lidstaten op om:
1° de sancties tegen de Russische Federatie voort te zetten;
2° te blijven voorzien in de noodzakelijke humanitaire hulp voor Oekraïne;
– betuigt een diep respect voor de Oekraïense natie in hun strijd voor vrijheid,
herdenkt de gevallenen en rouwt om de slachtoffers;
– vraagt aan de Europese Commissie om:
1° haar steun uit te spreken voor het onderzoek dat de aanklager bij het
Internationaal Strafhof heeft ingesteld naar vermeende oorlogsmisdaden,
misdaden tegen de menselijkheid en genocide die in Oekraïne zijn begaan,
alsook voor het werk van de onderzoekscommissie van het Bureau van de
Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten en de inspanningen
van onafhankelijke maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het
verzamelen en bewaren van bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden;
2° alle nodige bijstand te verlenen ter versterking van de justitiële capaciteit
en de middelen van Oekraïne om misdaden doeltreffend te onderzoeken en
te berechten;
3° de oprichting mee mogelijk te maken van een speciaal internationaal tribunaal voor de bestraffing van de daden van agressie die door de politieke
leiders en militaire bevelhebbers van Rusland en zijn bondgenoten tegen
Oekraïne zijn gepleegd;
4° de nodige initiatieven te nemen zodat bevroren Russische activa en middelen in beslag kunnen worden genomen en gebruikt kunnen worden als
schadevergoeding en voor de wederopbouw van Oekraïne;
5° in het kader van humanitaire hulpoperaties ervoor te pleiten dat in voldoende
middelen wordt voorzien voor het verlenen van medische, psychologische
en juridische steun aan slachtoffers van seksueel misbruik in Oekraïne, en
de oproep van de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) om in Polen reproductieve diensten te verstrekken aan vrouwen die uit Oekraïne zijn gevlucht,
te ondersteunen;
– vraagt aan de Europese Commissie om deze resolutie te behandelen in het
kader van de politieke dialoog en aan te geven op welke manier ze er rekening
mee zal houden;
– verzoekt de voorzitter van het Vlaams Parlement om deze resolutie te bezorgen
aan de Europese Commissie, aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, aan de president, de regering en het
parlement van Oekraïne en aan de aanklager van het Internationaal Strafhof.
Vlaams Parlement

