TILL STÖD FÖR CIVILBEFOLKNINGEN
SOM DRABBAS AV DEN PÅGÅENDE
KONFLIKTEN I UKRAINA
Vi, den ideella sektorn på Europas landsbygder, som representerar mer än 40 länder och hälften
av den Europeiska landsbygdsbefolkningen, är djupt berörda av den ryska invaderingen av
Ukraina och vi erbjuder vår solidaritet med Ukrainas befolkning.

Uppmaning till eldupphör och att följa lagar om mänskliga rättigheter
För att skona civila uppmanar vi alla inblandade att öka sina ansträngningar för en civiliserad
lösning av konflikten och eldupphör.
Vi stöder Röda Korsets uttalande, som uppmanar parterna i konflikten att inte glömma sina
skyldigheter enligt internationell humanitär rätt. De måste säkerställa skyddet av civilbefolkningen
och de som inte längre deltar i striderna, såsom fångar eller sårade och sjuka. Internationell
humanitär rätt är tydlig: alla parter i konflikten har en rättslig skyldighet att se till att militära
operationer planeras och genomförs på ett sätt som säkerställer skyddet av civila och civila
föremål.
Liksom Röda Korset ber vi de inblandade i striderna att ta hänsyn till att:
• Parter i konflikten i Ukraina måste följa internationell humanitär rätt, inklusive de fyra
Genèvekonventionerna från 1949 och dess första tilläggsprotokoll från 1977, samt säkerställa
skyddet av civilbefolkningen och fångarna. De måste avstå från attacker som bryter mot reglerna
för genomförandet av fientligheter eller förbud mot medel och metoder för krigföring. Användning
av vapen med vidsträckta effekter bör undvikas i befolkade områden.
• Attacker får inte riktas mot civila föremål. Nödvändig infrastruktur måste skonas, inklusive
vatten-, gas- och elsystem som till exempel förser civila hem, skolor och sjukvårdsinrättningar med
livsviktig vatten- och elförsörjning. Attacker som utförs med nya teknologier och cybermedel måste
också respektera internationell humanitär rätt.
• Utrymme för neutrala, opartiska och oberoende humanitära åtgärder måste skyddas så att
biståndsaktörer som ukrainska Röda Korset, Internationella Röda Korset (ICRC) och den bredare
Röda Korset och Röda Halvmånen kan behålla tillgången till civila.
Vi uppmanar alla stater att göra allt som står i deras makt och inflytande för att undvika en
eskalerande konflikt vars kostnader och konsekvenser för civilbefolkningen överträffar kapaciteten
att skydda och hjälpa dem.

Stöd till ukrainska civilsamhället
Vi agerar till stöd för ukrainska civilsamhället och deras rätt till demokrati.
Många av våra medlemsorganisationer är redan aktiva med att stödja, välkomna och visa sin
solidaritet med ukrainska flyktingar och vi kommer att fortsätta att hjälpa våra medlemmar att göra
detta möjligt och synligt. Vårt nätverk är stort och täcker hälften av Europas landsbygdsbefolkning
och vi kommer att fortsätta att kommunicera möjligheter inom detta nätverk.
Vi uppmanar våra regeringar att göra allt för att välkomna, ta emot, ta emot och integrera
flyktingarna från Ukraina i våra länder. Vi är villiga att öppna dörrarna till våra hem för flyktingarna,
samt erbjuda våra frivilliga arbetsinsatser på gräsrotsnivå i integrationsarbetet, både på
landsbygden och i städerna.
Vi kommer att fortsätta bygga starka utvecklingsstrukturer underifrån, dela god lokal
utvecklingspraxis mellan våra länder och öka demokratinivån i våra nätverk för det civila
samhället i Europeiska landsbygdsriksdagen (ERP), i nära samarbete med de europeiska
institutionerna och nationella regeringar. LEADER-metoden som vi använder oss av, förenar
gräsrotsgrupper mot gemensamma mål och fred, och är ett uttryck för demokrati på lokal nivå.
I denna konflikt går våra tankar först och främst till det ukrainska folket och barnen. Vi kommer att
göra vårt yttersta för att underlätta situationen för dem.

Bryssel, den 1 Mars, 2022

President of ELARD,
Marion Eckardt

President of PREPARE,
Āris Ādlers

President of ERCA,
Tom Jones

President of LUS,
Lovisa Westling

