
Laarbeek
Waterpoortvan de Peel

Motie van zorg en verontwaardiging
De gemeenteraad van Laarbeek, op 10 maart 2022 in vergadering bijeen,
Constateert dat :
1. het Russische leger zonder enige rechtvaardiging in opdrach van het staatshoofd

van de Russische Federatie buurland Oekraïne is binnengevallen
2. daarbij extreem geweld is gebruikt , ook tegen burgers
3. protesten van burgers tegen deze inval zowel in de veroverde gebieden als in

Rusland met harde hand worden onderdrukt.
Is van mening dat :
1. door deze handelwijze zowel de beginselen van internationaal recht als alle

democratische en morele waarden met voeten worden getreden
2. de acties van de Russische machthebbers ertoe leiden dat de democratische

ontwikkelingen in buurland Oekraïne bewust en met grof geweld de kop worden
ingedrukt3. democratie geen perfecte vorm van staatsinrichting is , maar wel de vorm die het
meest recht doet aan de eigenheid van mensen en gemeenschappen en alleen
daarom al gerespecteerd zou moeten worden .

4. geen enkel land het recht heeft met geweld een ander land binnen te vallen om
daarmee de door de bevolking van dat land gewenste ontwikkelingen te veranderen .

Besluit :
1. zijn solidariteit te betuigen met het Oekraïense volk , dat slachtoffer is van de

onrechtmatige militaire schending van het internationaal recht door het
staatshoofd van de Russische Federatie

2. zijn verontwaardiging uit te spreken over de schending van de burgerrechten van
de inwoners van zowel Oekraïne als de Russische Federatie

3. op te roepen tot het onmiddellijk beëindigen van de vijandelijkheden en het sluiten
van een vredesakkoord dat de soevereiniteit van de betrokken landen respecteert

4. deze motie aan alle Nederlandse gemeenteraden te zenden en hen op te roepen
een soortgelijke motie aan te nemen als gezamenlijk en krachtig signaal ter
ondersteuning .

En gaat over tot de orde van de dag .
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