
Riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma avaldus 

 

Riigikogu liikmetena kinnitame oma vankumatut toetust sõjalise, tehnilise ja humanitaarabi 

andmiseks Ukrainale nii kaua kui vaja, et Ukraina võidaks Venemaa alustatud agressioonisõja, 

elaks üle raske talve, taastaks oma territoriaalse terviklikkuse ja ehitaks riigi uuesti üles. 

Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saamine on kaks Ukraina strateegilist sihti, mille saavutamist 

peame rahvaesindajatena ja demokraatliku ühiskonna liikmetena ühiselt toetama. 

Venemaa agressioon Ukraina vastu eirab rahvusvahelise õiguse norme ja ohustab maailma 

rahu. Ukraina riik ja rahvas ei kaitse mitte üksnes oma territoriaalset terviklikkust, vaid ka 

rahvusvahelise õiguse põhimõtteid, ning mitte üksnes oma kodanike elu ja inimõigusi, vaid 

kogu maailma rahu ja väärikust. 

Agressor ei tohi seda sõda võita ei lahinguväljal ega diplomaatiliselt, sõlmides endale soodsa 

rahulepingu. Selline rahu ei oleks mitte üksnes moraalitu, vaid ka lühinägelik. Ukraina peab 

saama vajalikku relvastust ja abi piisavas koguses, alusetu hirm agressorriigi pahandamise ees 

tuleb ületada. 

Kutsume üles kõikide maailma riikide parlamentide esindajaid minema Ukrainasse. Kõigil on 

kohustus näha oma silmaga sõja- ja agressioonikuritegusid, mida Venemaa on Ukrainas juba 

toime pannud ning mille toimepanemist ta ka jätkab. Meie kohustuseks on Ukraina rahvast 

toetada ja toimuvast oma koduriike teavitada. Meie ülesanne on tagada Ukrainale toetus ja abi. 

See on kõigi demokraatlike ühiskondade ühine võitlus. 

Mälestasime holodomori aastapäeval miljoneid ukrainlasi, kes surid Nõukogude Venemaa 

teadlikult ja sihilikult tekitatud näljahäda tagajärjel. Praegu, 90 aastat hiljem jätkab Venemaa 

ukrainlaste genotsiidi, hävitades kriitilist energiataristut ning represseerides miljoneid 

rahumeelseid inimesi. Need kuriteod ei aegu ja nende toimepanijad peavad saama karistuse. 

Me nõuame ajutiselt okupeeritud aladel kõikide inimõiguste järgimist ning tsiviilelanike 

kohtuvälise vangistamise, pantvangi võtmise, piinamise ja tapmise viivitamatut lõpetamist. 

Eraldi nõuame kõikide rahvusvähemuste, sealhulgas krimmitatarlaste vastu suunatud 

repressioonide lõpetamist ning poliitvangide kohest vabastamist. 

 

Riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma delegatsioon koosseisus Mati Raidma, Riho 

Breivel, Jüri Jaanson, Tarmo Kruusimägi, Mihhail Lotman, Anti Poolamets, Erki Savisaar, 

Andres Sutt ja Aivar Sõerd viibis Ukrainas 25.‒30. novembrini. Delegatsioon külastas 

Žõtomõri, Malõnit, Borodjankat ja Kiievit ning kohtus Žõtomõri oblasti esindajatega, 

Ülemraada esimese asespiikriga, Euroopa Liidu asjade ja rahvusvahelise koostöö, keskkonna-

, majandus-, riigikaitse- ja väliskomisjoni juhtidega ning Krimmi platvormi esindajatega. 


