UKRAINA KONFLIKTIST OHUSTATUD
INIMESTE TOETUSEKS

Meie, Euroopa maaelu kodanikuühendused, mis esindavad rohkem kui 40 riigi maapiirkondades
elavaid kodanikke, oleme sügavalt šokeeritud Vene vägede sissetungist Ukrainasse ning
avaldame solidaarsust Ukraina rahvale.

Sõjategevuse lõpetamine ja inimõiguste järgimine
Tsiviilisikute säästmiseks kutsume kõiki osapooli üles suurendama jõupingutusi, saavutamaks
konflikti rahumeelset lahendust.
Toetame Punase Risti avaldust, mis kutsub konflikti osapooli tungivalt üles mitte unustama oma
kohustusi rahvusvahelise inimõiguslepete kontekstis. Tuleb tagada kaitse tsiviilelanikkonnale ja
nendele, kes enam lahingutes ei osale, nagu sõjavangidele, haavatutele või haigetele.
Rahvusvaheline õigus ütleb selgesõnaliselt: kõigil konflikti osapooltel on juriidiline kohustus
tagada, et sõjalisi operatsioone kavandatakse ja viiakse läbi viisil, mis tagab tsiviilisikute ja
tsiviilobjektide kaitsmise.
Nagu ka Punane rist, me juhime konflikti osapoolte tähelepanu sellele et:
• Ukraina konflikti osapooled peavad järgima rahvusvahelist humanitaarõigust, sealhulgas neli
1949. aasta Genfi konventsiooni ja selle esimest lisaprotokolli aastast 1977, samuti tagama
tsiviilisikute ja sõjavangide tkaitse. Tuleb hoiduda rünnakutest, mis rikuvad vaenutegevuse
läbiviimise reeglid või kasutavad sõjapidamiseks keelatud vahendeid ja meetodeid. Tiheasustuse
aladel tuleb vältida laialdase mõjuga relvade kasutamist.
• Rünnakud ei tohi olla suunatud tsiviilobjektide vastu. Tuleb säästa olulist infrastruktuuri, nagu
vee-, gaasi- ja elektrisüsteemid, mis varustavad kodusid, koole ja meditsiiniasutusi elutähtsa
vee- ja elektrivarustusega. Rahvusvahelisi humanitaarseadusi peavad arvestama ka rünnakud,
mida sooritatakse moodsate tehnoloogiate ja kübervahendite abil.
• Tuleb tagada ruum neutraalseks, erapooletuks ja sõltumatuks humanitaartegevuseks, et
tsiviilisikuid pääseksid aitama abiorganisatsioonid nagu Ukraina Punane Rist, Rahvusvaheline
Punase Risti Komitee (ICRC) ja teised Punase Risti ja Punase Poolkuu liikmed.
Kutsume kõiki riike üles tegema kõike, mis on nende võimuses, et vältida konflikti eskaleerumist,
mille hind ja tagajärjed tsiviilelanikkonnale ületavad suutlikkust neid kaitsta ja abistada.

Toetus Ukraina tsiviilisikutele
Me tegutsema Ukraina tsiviilisikute kaitsmise nimel ja rõhutame nende õigust demokraatiale.
Paljud meie liikmesorganisatsioonid tegelevad juba aktiivselt Ukraina põgenike toetamise,
vastuvõtmise ja abistamisega ja me pakume jätkuvalt abi oma liikmetele, et see tegevus oleks jätkuvalt võimalik ja nähtav. Meie võrgustik on väga suur, hõlmates poole Euroopa maaelanikkonnast
ja me jätkame toetusvõimaluste ja -kogemuste vahetamist selle võrgustiku sees.
Kutsume oma valitsusi üles tegema kõik selleks, et vastu võtta, majutada ja integreerida Ukrainast
pärit põgenikke meie riikides. Oleme valmis pagulastele avama oma kodude uksed ning jätkama
oma rohujuuretasandi vabatahtlikku tööd saabujate integreerimiseks nii maa- kui linnakogukondades.
Jätkame tugevamate alt-üles arendusstruktuuride ehitamist, vahetades eri riikide häid kogemusi
piirkondade arendamisest ning viies demokraatia uuele tasemele Euroopa Maapäeva kodanikuühiskonna võrgustikes, mis teevad tihedat koostööd Euroopa institutsioonide ja riikide valitsustega. Meie LEADERi alt-üles lähenemisviis, mis koondab kõiki rohujuuretasandi elanikkonna
rühmi ühiste eesmärkide ja rahu nimel, on kohaliku tasandi demokraatia parim väljendus.
Selles konfliktis on meie mõtted ennekõike Ukraina rahva ja lastega ning me teeme kõik endast
oleneva, et kergendada nende olukorda.

Brüssel, 1.märtsil 2022

President of ELARD,
Marion Eckardt

President of PREPARE,
Āris Ādlers

President of ERCA,
Tom Jones

