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Πρόταση ψηφίσματος της Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής προς το Δημοτικό
Συμβούλιο
Με αφορμή την ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία το Δημοτικό Συμβούλιο
Καισαριανής:
















καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα την επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας
σε βάρος της Ουκρανίας, την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της
κυριαρχίας μίας ευρωπαϊκής χώρας που υπονομεύει ευθέως την ισχύ των διεθνών
συνθηκών
τάσσεται υπέρ του άμεσου τερματισμού του πολέμου και των βομβαρδισμών, της
απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων και της εξάντλησης όλων των διπλωματικών
μέσων, που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση της έντασης με στόχο την
εγκαθίδρυση της ειρήνης στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου
υπογραμμίζει ότι η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά.
Οι ηγεσίες ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν ευθύνες για την κλιμάκωση της κατάστασης με τα
λάθη αλλά και τις στρατηγικές επιλογές τους. Η ανοχή, η παθητικότητα των
αμερικανικών και ευρωπαϊκών ηγεσιών απέναντι στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο
το 1974 και τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999, έχουν
συμβάλλει επίσης στην αποσταθεροποίηση των διεθνών συνθηκών στην ευρωπαϊκή
ήπειρο την κρίσιμη εικοσαετία μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου
οι τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία αποδεικνύουν για άλλη μια φορά, ότι
οιενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για το μοίρασμα σφαιρών επιρροής
καιενεργειακών πόρων, οι κάθε είδους εθνικισμοί και τα γεωπολιτικά σχέδια
τωνισχυρών απειλούν ξανά τον κόσμο με καταστροφή
καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να προβεί στον άμεσο τερματισμό του πολέμου που
έχει τραγικές συνέπειες για τη ζωή των αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής
Κοινότητας που ζει στην Ουκρανία
αποδοκιμάζει την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Τα
συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού είναι με το στρατόπεδο της Ειρήνης,
των γεφυρών συνεννόησης, στη βάση σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των
αποφάσεων του ΟΗΕ
υποστηρίζει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας εκ μέρους της χώρας μας χωρίς
οποιαδήποτε εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις εκτιμώντας ότι η Ελλάδα πρέπει να
παραμείνει πυλώνας σταθερότητας στη περιοχή
στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις για την ανάπτυξη ενός δυναμικού
φιλειρηνικού κινήματος με άμεσο στόχο την πίεση για να σταματήσει ο πόλεμος
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