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Premier Charles Michel
Wetstraat 16
1000 Brussel
Minister Didier Reynders
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Antwerpen, 13 maart 2015
Geachte premier Michel,
Geachte minister Reynders,
Vandaag is het exact 70 jaar geleden dat de beweging Pax Christi startte met haar werk van
verzoening in Europa en wel in de Franse stad Montauban. Bij deze gelegenheid willen wij u,
vanuit Pax Christi Vlaanderen, vragen om uw inspanningen tot het bekomen van duurzame vrede
in Oekraïne kracht bij te zetten, gesterkt door het streven naar Europese vrede en
rechtvaardigheid van onze voorgangers.
Het Minsk II akkoord is een goede stap in de richting van de-escalatie in het conflict, maar dit
akkoord is maar levensvatbaar als de inspanningen worden verder gezet om de strijdende partijen
aan de onderhandelingstafel te krijgen. De diabolisering aan beide kanten is groot en raakt de
samenleving in Oekraïne en Rusland tot in het hart: mensen die anderhalf jaar geleden nog met
elkaar praatten, hebben alle communicatie met elkaar verbroken, families worden verscheurd
door verdeeldheid, onmacht en angst. Het is belangrijk dat in het vredesproces voldoende
aandacht besteed wordt aan de verzuchtingen van alle mensen en groepen, zowel in West- als in
Oost-Oekraïne, en zelfs in Rusland.
De Europese Unie moet zich manifest opstellen in dit conflict, maar met een matigende taal
spreken, gezien de gespannen verhouding met Rusland. De EU moet zich bewust zijn van de
gevolgen van de ondertekening van het ondertekenen van het Associatieakkoord en energie
steken in het zoeken naar een gemeenschappelijke gespreksbasis met Rusland.
Zodoende biedt het huidig Belgisch Voorzitterschap van de Raad van Europa een meer geschikte
opportuniteit om op een uitdrukkelijke manier bezig te zijn met het tot stand brengen van die
gespreksbasis. Ook de OVSE speelt een zeer verdienstelijke rol op het terrein, door de
aanwezigheid van vele waarnemers en door de geloofwaardigheid van deze instelling. Het is een
belangrijke actor, waarvan de rol zo optimaal mogelijk moet worden ingezet om te komen tot
dialoog.
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Pax Christi Vlaanderen, gesteund door de mening van verschillende experts en door organisaties
uit het Belgische, Oekraïense en Russische middenveld, vraagt u:
-

om in gesprekken met Rusland over vrede voor Oekraïne de Syrische kwestie mee op te
nemen; de relaties tussen Rusland, Syrië en Iran spelen ook een rol in het vinden van een
oplossing voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne;

-

om te assisteren bij het tot stand brengen van een interne dialoog in Oekraïne; de
Belgische ervaring van samenleven met verschillende taalgemeenschappen kan daarbij
helpen;

-

om samen met de Oekraïense autoriteiten stappen te ontwikkelen tegen de enorme
corruptie ten voordele van economische groei en sociale stabiliteit;

-

om de 'civil society' in Oekraïne, maar ook in Rusland, te betrekken in de hoger
genoemde processen; 'civil society' is de uitgelezen partner voor de Raad van Europa om
te komen tot samenlevingsmodellen, tot het respect voor diversiteit en mensenrechten,
tot de uitbouw van een democratie en een rechtstaat;

-

om een transparant onderzoek te steunen naar de ware toedracht van de escalatie van
geweld op 20 februari 2014 in Kiev

De Raad van Europa is een door alle betrokkenen gerespecteerd forum: u kan als huidig
voorzitter een wezenlijke aanzet geven tot een verbetering in de relaties tussen Rusland en
Oekraïne en in de situatie binnen Oekraïne zelf, rekening houdend met de hoger geformuleerde
vragen.
Pax Christi Vlaanderen pleit steeds voor de weg van de diplomatie en niet voor dreiging met
wapens. Enkel via gesprekken en onderhandelingen kan er een einde komen aan de spiraal van
geweld.
Hoogachtend,

Annemarie Gielen
Algemeen secretaris

Michel J. De Samblanx
Voorzitter
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