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De godsdienstvrijheid in Oekraïne verdient steunt. Daarom roept een groep christenen op om op 6 april ”ja” te zeggen tegen het 
associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. 

Onder de naam ”WelPeil” is de groep een campagne gestart. WelPeil is een initiatief van de stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun 
Slachtoffers. Zij komt op voor landen die geleden hebben onder de dictatuur van vooral het communisme.

Voorzitter Johann Grünbauer uit Wilnis: „Veel mensen denken dat door dit verdrag Oekraïne op den duur lid wordt van de EU. Maar dat is helemaal 
niet de bedoeling. Met een ”ja” geven we onze steun aan godsdienstvrijheid en andere belangrijke waarden in Oekraïne. We ondersteunen daarmee 
het democratiseringsproces dat op dit moment in het land plaatsvindt.”

De campagne wordt gesteund door onder anderen de predikanten J. Westerink en R. van Kooten, historicus dr. George Harinck en voormalig Eerste 
Kamerlid prof. dr. ir. Egbert Schuurman.

„Als Oekraïne weer sterker onder de invloed van Rusland komt, is dat niet goed voor de godsdienstvrijheid in het land”, aldus ds. Westerink, christelijk 
gereformeerd emeritus predikant, donderdag desgevraagd. „Mede door het werk van de stichting Kom Over En Help groeit het kerkelijk leven in 
Oekraïne weer. Dat moeten wij als christenen in het Westen steunen. Laten we Oekraïne helpen ónze kant uit te groeien in plaats van de Russische.”

De vrees dat de EU de banden aanhaalt met een zwak economisch land, is voor ds. Westerink niet doorslaggevend. „Ik sta niet te trappelen bij de 
toelating van Oekraïne tot de EU, maar is het Bijbels om te zeggen: Het land heeft een zwakke economie, dus laat het maar zitten? De Heere beveelt 
ons de armen en verdrukten te helpen.” De predikant maakt zich zorgen over „een deel van de reformatorische achterban” dat zich van Oekraïne lijkt 
af te keren. „Deze mensen laten hun oren hangen naar de PVV. Ik verhef mijn stem daartegen.”
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