Verklaring over de oorlog in Oekraïne - MenEngage Europe
Met grote droefheid en woede zijn we getuige van de dramatische ontwikkelingen in
Oekraïne. De oorlog tegen onschuldige burgers en de militaire operaties op Oekraïense
bodem tonen ons de rampzalige kant van militair geweld en oorlogsvoering. Onschuldige
levens worden beëindigd of bedreigd, burgers worden gedwongen hun huizen te verlaten,
infrastructuur wordt vernietigd, het milieu wordt aangetast, en de civiele samenleving wordt
uitgehold.
Wij, als MenEngage Europe, zetten ons in voor het beëindigen van geweld door mannen in al
zijn vormen, ongeacht waar en hoe het plaatsvindt. Wij ondersteunen de ontwikkeling van
geweldloze en zorgzame mannelijkheden, en verwerpen de dominante, agressieve rollen die
normaal met mannelijkheid worden geassocieerd. MenEngage Europe streeft naar een
wereld waarin vrede heerst en geweld is uitgebannen.
Aan de basis van deze (en vele andere) conflicten liggen dominante mannen die de militaire,
politieke, economische en bestuurlijke macht in handen hebben. Als gevolg daarvan worden
mannen en jongens gedwongen of onder druk gezet om in het leger te gaan en de wapens
op te nemen. Onschuldige mensen - mannen, vrouwen en kinderen - lijden onder de
verschrikkelijke en destructieve gevolgen van dit patriarchale systeem van door de staat
gesanctioneerd geweld.
Wij geloven in de kracht van vreedzame verandering, en wij zijn solidair met het volk van
Oekraïne, dat het verdient vrij en veilig te leven in zijn huizen en gemeenschappen. Wij zijn
solidair met alle mensen over de hele wereld die eensgezind handelen en hun steun
betuigen aan hen die door oorlog zijn getroffen. En we zijn solidair met organisaties en
individuen die vluchtelingen en migranten steunen, opkomen voor vrede en geweldloosheid
en het maatschappelijk middenveld in de regio helpen.
Voor meer informatie over wat MenEngage Global Alliance doet op het gebied van
vredesopbouw en het tegengaan van militarisme, kunt u dit document van ons wereldwijde
Ubuntu Symposium hier lezen.

