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Heerlen, 24 mei 2022

Aan: H.E. de heer Alexa Vasilievich SHULGIN

Buiteneewoon - lmachtied ambassadeur van de Russische Federatie

Andries Bickerweg 2

2517 JP's-Gravenhage

e-mailadres: rusembassvnl@mid.ru

Betreft: aandringen tot stoppen van de oorlog in Oekraïne

Hooggeachte heer Shulgin,

Wij, leden van het Vredesplatform Heerlen, nemen de vrijheid om uw aandacht te vragen voor het
volgende. U bent ambassadeur van de Russische Federatie in Nederland. U vertegenwoordigt
daarmee het staatshoofd van de Russische federatie, Vladimir Vladimirovitsj Poetin.
Wij gaan ervanuit dat u vanuit uw functie van diplomaat persoonlijk de voorkeur heeft voor het
oplossen van conflicten tussen landen met diplomatieke middelen. Wij verwachten van u dat u ook
het voeren van de dialoog tussen landen wil bevorderen. Wij nemen aan dat het bij uw functie als
ambassadeur hoort dat u boodschappen vanuit het land waar u werkzaam bent, ter kennis brengt
van uw staatshoofd.

Sinds 24 februari 2022 heeft de Russische federatie via een militaire operatie Oekraïne aangevallen
en heeft uw land grote delen van dit land bezet. Deze oorlog woedt nog steeds in hevige mate, er zijn
talloze slachtoffers en grote delen van de Oekraïne zijn en worden vernield. Ook constateren wij dat
deze oorlog een uitputtingsslag is, waarbij ook aan Russische zijde veel doden te betreuren zijn. Naar
onze mening kent deze oorlog alleen maar verliezers en is ook voor de Russische Federatie en haar
bevolking zeer nadelig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze oorlog volkomen zinloos is.

Wij verzoeken u dan ook er bij uw staatshoofd Vladimir Poetin op aan te dringen om de oorlog in

Oekraïne te stoppen, tenminste door per direct een eenzijdige wapenstilstand in acht te nemen
zonder voorwaarden vooraf. Vervolgens moet het mogelijk zijn om alle inhoudel'rjke verschillen van
mening van de Russische Federatie met Oekraïne en wellicht ook met de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie op vreedzame wijze te bespreken. Wellicht wordt op deze wijze ook weer
geleidelijk het wederzijdse vertrouwen hersteld en kunnen landen op termijn weer een normale
relatie onderhouden op basis van de vele internationale afspraken die ook de Russische Federatie
mee heeft onderschreven.

Wij hopen dat onze vredeswens op een positieve wijze door u wordt ontvangen en dat u deze
overbrengt bij uw staatshoofd Vladimir Poetin.
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ln afwachting van uw reactie, danken wij u bij voorbaat voor uw aandacht. Wij wensen u alle succes
toe bij het herstellen van de vrede in Oekraïne.

Met wereldvredegroet,
namens Vredesplatform Heerlen

Harrie Winteraeken
(voorzitter)

Adres:

Esschenweg 55

6412PW Ten Esschen - Heerlen

Telefoonnummer: +31 6 523 756 L1,

E-mailadres: vredesplatform @gmail.com

Ps. 1: HetVredesplatform Heerlen maaktalsinds L98L actief deel uitvan de Nederlandse
vredesbeweging en heeft zich al die jaren ingezet voor vrede, gestart met jarenlange protesten tegen
de plaatsing van middellangeafstand kernwapens kruisrakketten, Pershing 2 én SS20-raketten in

Europa.

Ps. 2: Het Vredesplatform is teven Ambassade van Vrede, onderdeel van het netwerk Ambassades
van Vrede van PAX.

Ps. 3: Wij hebben afschriften van deze brief gestuurd naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken van
Nederland, de vredesorganisaties PAX, Kerk en Vrede en Vredesbeweging Pais alsmede naar
regionale media.

Ps. 4: Wij roepen mensen in Heerlen, Parkstad Limburg en Nederland op om een vergelijkbare brief
te ondertekenen en te sturen. Een voorbeeld is te vinden op https://www.heerlenmondiaal.nl/
Ps, 5: Deze brief hebben wij voor u in het Russisch vertaald via een vertaalprogramma van Microsoft
WORD. Wij kunnen echter niet controleren of deze vertaling volledig correct is, Bij twijfel verzoeken
wij u de Nederlandse tekst als leidend te beschouwen.

L

ffi
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Xepleu, 24 naa2022

Koruv: Ero flpeBocxoAhrenbcrBo r-H AaexcaHAp Bacrnuesilq lllylbfilH
I peseurqa Ë H ur Ë - flon Homoq H ur fi l-locon Pocoa fi cxoË Oeaepa ur r

AH4prec 6rnepeer 2

25L7 JP faara

aApec 3neKrpoHHoÍ noqrur: rusembassvnl@mid.ru

Terua: Flpraearu K npexpaqeHuo soiHur a Yxparue

Hooggeachte heer Shulgin,

Mut, vneHbr flnar$oprvrur Mhpa XepneHa, 6epervr sa ce6n cMenocrb o6parrru Balxe BHíMaHíe Ha

cneAypqee. Bur Rennerecb nocnoM Poccrficxofi Oe4epar4rara a Hr4epnaH4ax. Bul npeAcraBnnere

rnaBy rocyAapcrBa PoccrficxoÍ Oe4epaqr,rra Bna4rrurpa Bna4umrpoeuva flyrnua.
Mut rcxo4rM h3 Toro, qro s Baue^ KaqecrBe AunnoMara Bur nuqHo orAaere npeAnoqreHue
pa3peueHilrc xoHQnrxroB MexAy crpaHaMu AínnoMarhr{ecKr4M14 cpe4crBaMh. Mur oxr4aeM, qro

Bbr raKrxe 3axorhre co4eficreoearb AranoÍy MelKAy crpaHaMH. Mur rcxo4rnn í3 Toro, qro Baua

AonxHocrb noc.fla Fenffercn qacrbro Baurefi no3u4uv1, qro Bur AoBo4rre coo6qeHnn í3 crpaHbr, rAe

Bur pa6oraere, Ao cBeAeHrr Baruero r,naBbt rocy4apcrBa.

C 24 Qeapana2O22 ro4a Poccrficxan Oe4epaqíR Hanana Ha Vxparuy nocpe4crBonn eoexHoi
onepaqrí, Lí Baua crpaHa oKKynhpoBana 6onuuyro qacru srofi crpaHbr. 3ra eoËHa Bce eu-{e 6yuyer
B 3Haqhre.flbuofi crenenu, ecru 6ecqrcreHHbre xeprBbr, n 6onuuan vacruVxparHur 6urna H ocraercn
pa3pyueHHoË. Mur raKxe orMeqaeM, qro 9Ta soiHa ffB,flf,ercn eoËHofi Ha ícroqeHne, e xoropoË

MHorile cMeprí raKxe AonxHbr coxarerb c poccnÍcxoil cropoHur. Ha Hau B3r.flflA,9ra sofixa ríMeer

ronbKo npourpaBuhx, a raKxe oqeHb BpeAHa plta Poccnítcxoi <De4epaqnu vt ee Hapoga. Mur

y6ex4eHur B ToM, qro gra aofiua, nonHaflnonHoro norHa, 6eccvrurcneHua.

floaroruy Mbr npí3brBaeM r aBy Bauero rocyAapcrBa Bna4nmupa flyrrHa npeKparrírb aofiHy Ha

VxpanHe, no xpafiHefi Mepe, HeMeAneHHo co6ro4an o4HocropoHHee npeKpaur,eHíe orns 6es

npeABapírerbHbrx ycnoeui,t. ,Qanee AonxHa 6urru eos^ oxHocrb Ml4pHo o6cy4rru ece

cyr4ecrBeHHbre pa3Hornacun Poccuilcxofi Oe4epaqvvt c Vxpar,*rofi il, Bo3MolKHo, raKrxe c

OpraHnsaqreË Ceaepoar.naHrhqecKoro AoroBopa. Boen oxHo, TaKhM o6pasom B3anMHoe AoBepile
6y4er nocreneHHo BoccraHoBneHo, ,í crpaHbr B KoHeqHoM r4Tore cMoryr cHoBa noAAepxíBarb
HopManbHbre orHoueHíf, Ha ocHoBe MHorux MexAyHapoAHbrx cor.flaureHufi, K KoropbtM

npLícoeAhH14 nacb vt Poccrficxan Oe4epaqrn.

Mut Ha4eenncff, qro Haue noxe.flaHÍe Mhpa 6y4er BocnpuHFTo Bannr e no3hrr4BHoM Knnqe ta Bbr

nepeAa4hre ero fnaee Bauero rocyAapcrBa Baa4rrurpy llyrrHy.

llnarQoprvra nnr pa XepneH CrpaHrq. 1-.
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B oxngaunn Baurero orBera 3apaHee 6naropapnr,t Bac sa BHr4MaHíe. )Kenaenn Bann ecsqecxíx
ycnexoB B BoccTaHoBneqÁt/t Mípa B vxparHe.

C npraercreheM Mrpa Bo BceM Mrpe,
OT ]4MEHil pnn Xepneu

L

Xappu BuHrepaexeH

(llpe4ce4areau)

A4pec:

3ueHeer 65

6412PW TeH 3cceH - Xepnen

Honnep rene$oHa: +31 6 523 7567I
A4pec 3neKrpoHHofi noqrsr: vredesola ail.com

Ps. L: llaarQopMa Mrpa XepneHa RB,flRercR axríeHoË qacrblo ronnaHAcKoro ABhlKeHín 3a Mrp c

198L ro4a n pa6oraer Ha Mhp Bce grLl roAbr, HaqilHafl c MHoro,ÍrerHíx nporecroB npon4B
pa3Mer4eHhF Kpbtnarbtx paKer cpeAHeË 4anuuocril nAepHoro opyxl4R, paner Pershing2 n SS20 e

Eapone.

Ps. 2: l-lnarSopMa Mípa raKlKe RBnflercn flocoaucreonn Mrpa, qacrblo ceril noconbcrBa Milpa pax.

17

Ps. 3: Mut HanpaBnnn RonnÁ groro nhcbMa B MíHr4crepcrBo 14HocrpaHHbtx 4ea Hra,qepnaHAoB,

Mt4porBopr{ecKíe optaHta3a\nn PAX, Kerk en Vrede n Vredesbeweging Pais, a raKrxe B perhoHanbHbte

cpeAcrBa nnaccoeoÍ r HQopnnaqrr.

Ps, 4: Mut nph3brBaeM nngeil a Xepneue, llapxcra4e.l'lrann6ypre r Hr4epnaHAax noAnhcarb ,1

ornpaBilrb aHa.florrqHoe nncbMo. llprnnep MolKHo uailtn na https://www.heerlenmondiaal.nl/
Ps. 5: Mut nepeBenh 3ro nhcbMo Ann Bac qepe3 nporpaMMy nepeBoAa MicrosoftWORD. O,qHaxo nnul

He MoxeM npoBepilTb, FBnRercR nAgror nepeBoA no.ÍrHocrbto npaBí/tbHbtM. B clyvae connueHri
npoo4M Bac cquraru ro.flnaHAcKt4fi rexcr Be4yu.lt4M.

ffi
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