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Voorzitter Roberta Metsola – Toespraak voor de plenaire vergadering  

van 1 maart 2022 

 

 

We bevinden ons hier vandaag in de donkere schaduw van Poetins oorlog. Een oorlog die we 

niet hebben uitgelokt. Een oorlog die we niet zijn begonnen. Een schandelijke invasie van een 

soevereine, onafhankelijke staat. 

 

Namens het Europees Parlement veroordeel ik de Russische militaire agressie tegen Oekraïne 

in de krachtigste bewoordingen en betuig ik mijn solidariteit met al degenen die lijden en al 

degenen die om het leven zijn gekomen. 

 

De boodschap van Europa is duidelijk: we zullen ons verzetten. We zullen niet wegkijken 

wanneer degenen die in de straten vechten voor onze waarden, weerstand bieden aan de 

enorme oorlogsmachine van Poetin. We zullen de rechtsmacht steunen van het Internationaal 

Strafhof, en zijn onderzoek naar in Oekraïne gepleegde oorlogsmisdaden. We zullen Poetin 

ter verantwoording roepen... net zoals we dat doen met Loekasjenko. 

 

We worden geconfronteerd met een existentiële dreiging voor het Europa dat we kennen, 

het Europa waarvoor velen zoveel hebben gegeven. 

 

Daarom ben ik verheugd op deze belangrijke dag te kunnen aankondigen dat we zo dadelijk 

zullen worden toegesproken door president Zelensky, gevolgd door voorzitter 

Ruslan Stefanchuk, voorzitter van de Oekraïense Rada. En ik richt een bijzonder welkom tot 

de ambassadeur van Oekraïne en tot de Oekraïners die vandaag aanwezig zijn in de plenaire 

vergadering. 

 

Geachte president, dank u dat u de wereld laat zien wat het betekent om zich te verzetten. 

Dank u dat u ons eraan herinnert hoe gevaarlijk het is om zelfgenoegzaam te zijn. 

 

Alledaagse handelingen van buitengewoon heroïsme door Oekraïners inspireren ons allemaal. 

Verdedigingstroepen en burgers die uiterste offers brengen om een colonne tanks te vertragen. 

Oudere burgers die in verzet komen om weerstand te bieden aan Russische troepen, 

gewapend met louter trots en zonnebloemen. Moedige vrouwen die gedwongen worden te 

bevallen in een metrostation, naast hun Kalasjnikov. 

 

Ze hebben de wereld laten zien dat onze manier van leven de moeite waard is om te 

verdedigen. Dat ze een offer waard is. Al wie zich herinnert hoe het is om te leven onder 

bezetting, zal dit bevestigen. Al wie weerstand biedt in Belarus. Al wie onze richting uitkijkt in 

Moldavië, in Georgië. 

 

Het is het waard. Voor ons, voor de volgende generatie, voor iedereen in Oekraïne en de rest 

van de wereld die gelooft in Europa en in onze manier. Voor iedereen die vrij wil zijn. 
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De voorbije, pijnlijke dagen was te zien wat onze Europese respons is. Dit 

moet ons “whatever it takes”-moment zijn. 

 

–    De buurlanden hebben honderdduizenden vluchtende Oekraïners opgenomen. 

–    Europeanen hebben Oekraïners thuis onderdak geboden. 

– We hebben een reeks ongeziene, massale sancties afgekondigd. 

–    We zijn verder gegaan dan dat en zullen Oekraïne de broodnodige wapens leveren. 

– We hebben verklaard dat Russische vliegtuigen en oligarchen niet langer welkom zijn 

in ons open luchtruim. 

–  We hebben stappen ondernomen om Rusland los te koppelen van het 

SWIFT-systeem. 

–    We hebben propaganda-instrumenten van het Kremlin verboden. 

– Europese burgers, organisaties, bedrijven en sportbonden hebben een duidelijk, 

krachtig standpunt ingenomen en benadrukt dat ze niets te maken willen hebben met 

een agressor en dat ze die niet zullen ontvangen. 

 

Europa staat klaar om nog verder te gaan. 

 

We erkennen het Europese toekomstperspectief van Oekraïne. Zoals duidelijk gesteld in onze 

resolutie verwelkomen we, geachte president, de aanvraag door Oekraïne van de status van 

kandidaat-lidstaat, en we zullen naar die doelstelling toewerken. We moeten de toekomst 

samen tegemoet treden. 

 

Geachte president, we staan aan uw zijde in uw strijd om te overleven, op dit donkere moment 

in onze geschiedenis. Als u kijkt naar het Europees Parlement, zult u een bondgenoot vinden, 

een ruimte om Europa en de wereld aan te spreken, en altijd, maar dan ook altijd, een vriend. 

 

Het Europees Parlement heeft een lange, trotse geschiedenis als doorn in het vlees van 

autocraten en in die geest zal ik me inzetten voor een verbod om de gebouwen van het 

Europees Parlement te betreden voor elke vertegenwoordiger van het Kremlin. Agressors en 

aanstichters tot oorlog hebben geen plaats in het Huis van de democratie. 

 

 

Geachte president, geachte leden, laat mij tot slot vier belangrijke beginselen uiteenzetten voor 

onze toekomst. 

 

Ten eerste kan Europa niet langer afhankelijk blijven van Kremlin-gas. We moeten onze 

inspanningen verdubbelen voor een diversifiëring van onze energiesystemen, om te komen tot 

een Europa dat niet langer de invloed ondergaat van autocraten. Hierdoor zal onze 

energiezekerheid een sterkere basis krijgen. 

 

In de tweede plaats kan Europa niet langer Kremlin-geld ontvangen en doen alsof dat geen 

gevolgen heeft. Poetins oligarchen en degenen die hem financieren, mogen hun koopkracht 
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niet langer kunnen gebruiken om zich te verschuilen achter een dun laagje eerbiedwaardigheid 

– in onze steden, gemeenschappen... of onze sportclubs. 

 

Hun superjachten mogen geen haven vinden in ons Europa. En we kunnen niet langer 

paspoorten verkopen aan Poetins vrienden, waardoor ze onze veiligheid kunnen omzeilen. Dat 

mag niet meer gebeuren. 

 

Ten derde mogen we het niet laten bij woorden, maar moeten we investeren in onze defensie. 

Europa moet stappen ondernemen om te komen tot een echte veiligheids- en defensie-unie. 

We hebben afgelopen week laten zien dat dit mogelijk en wenselijk is – en bovenal is het nodig. 

 

En ten vierde moeten we de desinformatiecampagne van het Kremlin bestrijden, en ik roep 

socialemedia- en technologieconglomeraten op hun verantwoordelijkheid ernstig te nemen en 

in te zien dat er geen sprake kan zijn van neutraliteit als je moet kiezen tussen brand en de 

brandweer. 

 

Voorzitter Michel, voorzitter Von der Leyen, hoge vertegenwoordiger Borrell, dank jullie voor 

het waarborgen van de Europese eenheid en inzet om deze dreiging het hoofd te bieden. 

 

 

Ik weet dat wij allen, alle leden van dit Huis, de eensgezinde boodschap van Europa mee terug 

zullen nemen naar onze kiesdistricten. 

 

President Zelensky, dank u. We zijn nu samen. We zullen in de toekomst samen zijn. We staan 

aan de kant van Oekraïne. 

 

 

Het woord is aan u. 


