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#Onderwerp : Gemeentelijk secretariaat - Motie tegen de oorlog in Oekraïne, ingediend door de
partijen PTB-PVDA, Les Engagés, PS-SP.A, MR-Open VLD - Uitstel van 16/03/2022. #

Openbare zitting

Algemene organisatie

DE RAAD,
 
Gezien de Russische militaire invasie in Oekraïne op 24 februari 2022, die een duidelijke schending vormt
van de soevereiniteit van de Oekraïense staat en zijn grenzen;
Gezien de Europese en internationale verbintenissen die België is aangegaan om de fundamentele rechten
van de mens, en in het bijzonder van de meest kwetsbare personen, te eerbiedigen (Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens; Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens; Internationaal
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten);
Gezien de verbintenissen die België is aangegaan met betrekking tot de bescherming van vluchtelingen in het
kader van het Verdrag van Genève van 1951;
Gezien artikel 23 van de Belgische Grondwet, dat aan eenieder het recht toekent een menswaardig leven te
leiden en economische, sociale en culturele rechten te genieten;
Gezien het eenzijdige besluit van de Russische president om militair in te grijpen, hetgeen volledig in strijd
is met de teksten van het internationaal recht en andere resoluties van de Verenigde Naties;
Gezien de unanieme veroordeling door de hoogste autoriteiten van de EU en België;
Overwegende dat deze crisis de regio kan doen ontvlammen, maar ook de veiligheid en het evenwicht in de
EU kan destabiliseren, met een aanzienlijk nucleair risico;
Gezien de Europese status van "tijdelijke bescherming" voor oorlogsvluchtelingen met dezelfde rechten als
Europeanen van de Lidstaten;
Gezien het feit dat sinds 24 februari al meer dan 2,5 miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht [1];
Gezien België al ongeveer 5.500 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd heeft en 9.000 plaatsen voor
tijdelijke huisvesting [2];
Gezien het feit dat Rusland de EU voorziet van 40% van haar gas;
Gezien de impact van de Europese sancties tegen Rusland op de stijging van de inflatie (energie en
grondstoffen) en de daling van de koopkracht in België en in Europa;
Gezien de onzekerheid over de toekomstige economische gevolgen;
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Gezien het belang voor mensen om in vrede te kunnen leven;
Gezien de culturele, broederlijke en soms familiale verwantschap tussen de volkeren van Rusland en
Oekraïne;
Gezien de reden om een duurzame vrede te stichten bij de oprichting van de EU;
Gezien de noodzaak van een snelle en duurzame vrede;
Overwegende dat alles moet worden gedaan om escalatie en oplaaiing te voorkomen;
Overwegende dat het onze plicht is al het mogelijke te doen om het gevaar van een nucleaire oorlog af te
wenden;
Gezien de gehechtheid van onze gemeente Sint-Jans-Molenbeek en haar bevolking aan vrede en pacifisme;
Gezien het feit dat de opvang van migranten niet alleen de verantwoordelijkheid is van de federale regering,
en dat samenleven ook de verantwoordelijkheid is van het niveau dat het dichtst bij de burger staat, namelijk
de gemeente;
Overwegende het belang van de opvang op het grondgebied van onze gemeente van burgers die hun land in
oorlog hebben moeten ontvluchten;
Overwegende dat het passend is - hen een kwalitatief hoogstaande opvang en materiële hulp te bieden, door
een platform op te richten dat de burgers informeert over de acties die ter plaatse worden gevoerd en waarbij
zij zich kunnen aansluiten;
Overwegende dat met dit initiatief wordt beoogd oplossingen te vinden voor de moeilijkheden van
Oekraïners die hun land in oorlog zijn ontvlucht en die naar onze gemeente komen, met name wat betreft
huisvesting
Overwegende dat Sint-Jans-Molenbeek zichzelf op de gemeenteraad van 21 maart 2018 tot "Gastvrije
gemeente" heeft uitgeroepen;
 
Wij roepen de gemeenteraadsleden van Sint-Jans-Molenbeek op om:

de Russische militaire agressie in Oekraïne te veroordelen;
Sint-Jans-Molenbeek opnieuw te bevestigen als "gastvrije gemeente";
ervoor te zorgen dat ons bestuursniveau het voortouw neemt bij de opvang van en steun aan

Oekraïense vluchtelingen en andere onderdanen van Oekraïne;
door de toegang tot een kwaliteitsvolle opvang in onze gemeente te vergemakkelijken voor

Oekraïners die hun land in oorlog zijn ontvlucht na de Russische militaire invasie in februari
2022;

door bijstand te verlenen aan Oekraïners door hun duidelijke en nauwkeurige informatie te
verstrekken over de administratieve stappen die moeten worden ondernomen in het kader van
hun "tijdelijke bescherming" en eventuele latere asielverzoeken. De gemeente zal ook de
toegang tot informatie over opleiding, werkgelegenheid en onderwijs voor de kinderen van de
gezinnen vergemakkelijken.

door de dienst voor sociaal, cultureel en economisch leven op te dragen een gemeentelijke
werkgroep op te richten waarin de betrokken diensten vertegenwoordigd zijn: scholen, crèches,
OCMW, enz. door externe openbare en/of burgerpartners in te schakelen. En om deze
werkgroep op te dragen:

de inwoners van Sint-Jans-Molenbeek met alle nuttige middelen te informeren over de
burgeracties die in Sint-Jans-Molenbeek worden gevoerd

een platform te creëren voor deze acties;
de Oekraïners die op ons grondgebied zijn aangekomen, in hun eigen taal te

informeren over de geboden bijstand, met name over de mogelijkheden van huisvesting
een beroep te doen op burgers die willen helpen.

De hulp in te roepen van andere overheidsniveaus om de opvang van Oekraïense vluchtelingen en
de harmonieuze organisatie van huisvestingsoplossingen met het OCMW en andere gemeentelijke
structuren tot een goed einde te brengen;

Op basis van de Europese status van "tijdelijke bescherming", toegang tot sociale rechten te vragen
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voor deze vluchtelingen om de werklast van de gemeente en het OCMW te verlichten;
Een einde te maken aan het meten met twee maten, te vragen dat buitenlandse studenten die op het

moment van de invasie in Oekraïne als gewone studenten waren ingeschreven en die in België hun
toevlucht zoeken, dezelfde rechten genieten als alle andere Oekraïense vluchtelingen, en dat zij hun
studies kunnen voltooien indien de gelijkstelling van diploma's mogelijk is;

De andere machtsniveaus te vragen om elk Europees initiatief tot hervatting van de
vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne te verdedigen en te steunen;

Ook op te roepen tot beëindiging van de oorlog, een onmiddellijk staakt-het-vuren en de
onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne;

De geest van de Minsk 2-akkoorden te steunen, die in 2015 door de leiders van Oekraïne, Rusland,
Frankrijk en Duitsland zijn ondertekend;

Op te roepen tot uitvoering van de akkoorden van Minsk door alle partijen;
De anti-oorlogsprotesten over de hele wereld te steunen, ook in Rusland;
Op te roepen tot verzoening en conflictoplossing in het kader van internationale organisaties zoals

de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die een gemeenschappelijke
collectieve veiligheid tussen de verschillende staten kunnen garanderen en opbouwen;

 
[1]             Volgens de laatste cijfers van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde
Naties
 
[2]             Volgens de federale overheid

33 stemmers : 32 positieve stemmen, 1 onthouding.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Wnd. Secretaris, 
(g) Marijke Aelbrecht  

De Voorzitster van de Raad, 
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 02 mei 2022

De Wnd. Secretaris,

Marijke Aelbrecht  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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