В ПОДКРЕПА НА ЦИВИЛНОТО
НАСЕЛЕНИЕ, ЗАСЕГНАТО ОТ
НАСТОЯЩИЯ КОНФЛИКТ В УКРАЙНА
Ние, движенията на гражданското общество от селските райони в Европа, представляващи
повече от 40 държави и половината от европейското население, живеещо в селските
райони, сме дълбоко шокирани от руската инвазия в Украйна и предлагаме нашата
солидарност с народа на Украйна.

Прекратете огъня и спазвайте законите за правата на човека
За да пощадим цивилните, ние призоваваме всички участващи да засилят усилията си за
цивилизовано разрешаване на конфликта и прекратяване на огъня.
Подкрепяме изявлението на Червения кръст, призовавайки спешно страните в конфликта да
не забравят задълженията си по международното хуманитарно право. Те трябва да осигурят
защитата на цивилното население и тези, които вече не участват в боевете, като задържани
или ранени и болни. Международното хуманитарно право е ясно: всички страни в конфликта
имат законово задължение да гарантират, че военните операции се планират и провеждат
по начин, който осигурява защитата на цивилното население и цивилните обекти.
Както и Червеният кръст, молим участниците в тази битка да вземат предвид, че:
•
Страните в конфликта в Украйна трябва да се придържат към международното
хуманитарно право, включително четирите Женевски конвенции от 1949 г. и Първия
допълнителен протокол към тях от 1977 г., както и да осигурят защитата на цивилното
население и задържаните. Те трябва да се въздържат от атаки, които нарушават правилата
за водене на военни действия или забраните за средства и методи за водене на война. В
населените места трябва да се избягва използването на оръжия с широкообхватен ефект.
•
Атаките не трябва да бъдат насочени срещу цивилни обекти. Основната
инфраструктура трябва да бъде пощадена, включително системите за водоснабдяване, газ
и електричество, които, например, осигуряват на цивилни домове, училища и медицински
заведения жизненоважни доставки на вода и електричество. Атаките, извършвани с нови
технологии и киберсредства, също трябва да спазват международното хуманитарно право.
•
Пространството за неутрални, безпристрастни и независими хуманитарни действия
трябва да бъде защитено, така че участници в помощта като Украинския Червен кръст,
Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и по-широкото Движение на Червения
кръст и Червения полумесец да могат да поддържат достъп до цивилното население.
Призоваваме всички държави да направят всичко по силите си и влиянието си, за да
избегнат ескалация на конфликт, чиято цена и последици за цивилното население
надхвърлят капацитета за защита и подпомагане.

Подкрепа за цивилното население на Украйна
Ние действаме в подкрепа на цивилното население на Украйна и тяхното право на
демокрация.
Много от нашите организации-членове вече са активни в подкрепата, посрещането и
показването на своята солидарност с украинските бежанци и ние ще продължим да помагаме
на нашите членове да направят това възможно и видимо. Нашата мрежа е огромна,
покрива половината от населението в селските райони на Европа и ние ще продължим да
комуникираме възможностите в рамките на тази мрежа.
Призоваваме нашите правителства да направят всичко възможно, за да посрещнат, приемат,
настанят и интегрират бежанците от Украйна в нашите страни. Готови сме да отворим
вратите на нашите домове за бежанците, както и да предложим на местно ниво доброволен
принос за интеграцията им в селските и в градските общности.
Ще продължим да изграждаме по-силни структури за развитие отдолу-нагоре, като
споделяме добри практики за местно развитие между нашите страни и като повишаваме
нивото на демокрация в нашите мрежи на гражданското общество на Европейския селски
парламент (ERP), в тясно сътрудничество с европейските институции и националните
правителства. Подходът ЛИДЕР за развитие отдолу-нагоре, който събира заедно всички
групи от населението на местно ниво, обединени за общи цели и мир, е израз на демокрация
на местно ниво.
В този конфликт нашите мисли са насочени преди всичко към украинския народ и децата и
ще направим всичко възможно, за да облекчим ситуацията за тях.
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