STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę
Bezprawne, niesprowokowane niczym, bezzasadne i brutalne działania wojenne wojsk
rosyjskich na terenie niepodległego państwa to wydarzenie bez precedensu w XXI wieku w
historii naszego kontynentu, które od społeczności międzynarodowej wymaga jasnego
i radykalnego potępienia, wyciągnięcia surowych konsekwencji, wezwania do
natychmiastowego zaprzestania agresji i opowiedzenia się po stronie pokoju, poszanowania
prawa międzynarodowego oraz zasad wypracowanych na arenie międzynarodowej przez
ostatnie dziesięciolecia.
Naród ukraiński, podobnie jak polski, w ciągu ostatnich dekad, kiedy odzyskał pełnię
suwerenności doświadczył, jak ważna jest możliwość samostanowienia i niezależnego
decydowania o własnych losach. Wolność jest wartością bezwzględną, choć nie daną raz na
zawsze, a kraje Europy Środkowej i Wschodniej dogłębnie rozumieją jej znaczenie. Dlatego
dziś w sposób szczególny pragniemy okazać naszą jednomyślną solidarność z mieszkańcami
Ukrainy, w tym z zamieszkującymi na jej terytorium Polakami, oraz z Ukraińcami, którzy
swój nowy dom znaleźli w województwie kujawsko-pomorskim. Szczególne wyrazy
wsparcia kierujemy w stronę naszych partnerów z Obwodów Chmielnickiego
i Żytomierskiego, z którymi łączą nas przyjaźń i wieloletnia współpraca.
Każdy z nas zasługuje na taki dom, w którym nasze dzieci będą mogły wzrastać w miłości
i poczuciu bezpieczeństwa. My, Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowczo
potępiamy brutalną politykę Rosji wobec Ukrainy i udzielane przez Białoruś wsparcie dla
niej, w tym wszelkie akty agresji, kierowane również wobec ludności cywilnej, naruszania
integralności granic, łamania zasad prawa międzynarodowego, które wywołują śmierć
i zniszczenie oraz prowadzą do zachwiania pokoju w Europie. Apelujemy jednocześnie o jak
najszybsze przyjęcie Ukrainy do struktur Unii Europejskiej i upoważniamy marszałka
województwa Piotra Całbeckiego do przedstawienia naszego postulatu w Europejskim
Komitecie Regionów.
Jednocześnie wyrażamy uznanie i słowa podziękowania dla Mieszkańców Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, którzy od pierwszych godzin inwazji rosyjskiej na Ukrainę pokazali
otwarte serca i solidarność z narodem ukraińskim angażując się w różne inicjatywy służące
pomocy ofiarom toczącego się za naszą wschodnią granicą konfliktu. Okazana solidarność
walczącym o wolność Ukrainy oraz ofiarowana pomoc ich rodzinom, które zmuszone są
uciekać przed grozą i cierpieniami wojny i szukają schronienia dla siebie i swoich bliskich
w naszym kraju dodaje sił całemu narodowi ukraińskiemu i daje poczucie wiary, że w tym
trudnym czasie mają wsparcie przyjaciół z Polski.
Samorząd Województwa i instytucje mu podległe, deklarują wsparcie i udzielanie niezbędnej
pomocy Ukrainie i narodowi ukraińskiemu dotkniętemu skutkami działań wojennych.

