V PODPORO CIVILISTOM PRIZADETIM
ZARADI KONFLIKTA V UKRAJINI

Mi, gibanja podeželskega civilnega sektorja Evrope, predstavljamo več kot 40 držav in polovico
evropskega prebivalstva, ki živi na podeželskih področjih, smo globoko zgroženi zaradi Ruske invazije
na Ukrajino in solidarno podpiramo prebivalce Ukrajine.

Premirje in upoštevanje človekovih pravic
V prizadevanju za zaščito civilistov, pozivamo vse vpletene, da stopnjujejo svoje aktivnosti za
civilizirano rešitev konflikta in premirje.
Podpiramo izjavo Rdečega križa, ki urgentno poziva vse vpletene v konfliktu, da ne pozabijo svojih
dolžnosti, ki izvirajo iz mednarodnega humanitarnega prava. Zagotoviti morajo zaščito civilnega
prebivalstva in tistih, ki niso več udeleženi v bojevanju, kot so pridržane osebe, ranjeni in bolni.
Mednarodno humanitarno pravo je jasno: vsi vpleteni v konfliktu so dolžni zagotoviti, da se vojaške
operacije načrtujejo in izvajajo na način, ki zagotavlja zaščito civilistov in civilnih objektov.
Enako kot Rdeči križ, prosimo vpletene v bojevanju naj upoštevajo:
•

Vpleteni v konflikt v Ukrajini morajo upoštevati mednarodno humanitarno pravo, vključno s
štirimi Ženevskimi konvencijami iz leta 1949 in njihov Prvi dodatni protokol iz leta 1977. Prav
tako morajo zagotoviti zaščito civilnega prebivalstva in pridržanih oseb. Vzdržati se morajo
napadov, s katerimi bi kršili pravila o izvajanju sovražnosti ali uporabi prepovedanih sredstev in
metod bojevanja. Izogibati se morajo uporabi orožja za množično ubijanje v naseljenih območjih.

•

Napadi ne smejo biti usmerjeni proti civilnim objektom. Ključna infrastruktura ne sme biti
poškodovana, vključujoč oskrbo z vodo, plinom in elektriko za prebivalstvo, šole in zdravstvene
ustanove. Tudi v napadih izvedenih z novimi tehnologijami in kibernetskimi sredstvi morajo
spoštovati mednarodni humanitarno pravo.

•

Koridorji za nevtralno, nepristransko in neodvisno humanitarno delovanje morajo biti zaščiteni, da
lahko organizacije, kot so Rdeči križ Ukrajine, Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) in druga
gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, vzdržujejo dostop do civilistov.

Pozivamo vse države, da storijo vse, kar je v njihovi moči in vplivu, da preprečijo stopnjevanje konflikta.
Njegova cena in posledice za civilno prebivalstvo presegajo naše zmožnosti, da jih zavarujemo in jim
pomagamo.

Podpora ukrajinskim civilistom
Ukrepamo v podporo ukrajinskim civilistom in njihovi pravici do demokracije.
Veliko naših organizacij članic že aktivno pomaga, sprejema in izkazuje solidarnosti z ukrajinskimi begunci in
mi bomo, s podporo članov, njihovo delo omogočali in ga naredili prepoznavnega. Naša mreža je velika,
pokriva polovico podeželskega prebivalstva Evrope, in še naprej bomo spodbujali iniciative znotraj mreže.
Pozivamo naše vlade, da storijo vse kar je mogoče za sprejem, nastanitev in integracijo beguncev iz
Ukrajine v naše dežele. Beguncem smo pripravljeni na široko odpreti vrata naših domov in jih s
prostovoljnim delom integrirati v podeželske in urbane skupnosti.
Nadaljevali bomo z gradnjo močnih razvojnih povezav po principu od spodaj navzgor in razširjanjem dobrih
lokalnih razvojnih praks med našimi državami; s povečanjem stopnje demokracije znotraj nevladnih mrež
Evropskega podeželskega parlamenta (EPP) in v tesnem sodelovanju z evropskimi institucijami in vladami.
Naš LEADER razvojni pristop od spodaj navzgor, ki povezuje različne skupine prebivalstva pri doseganju
skupnih ciljev in miru, je odraz demokracije na lokalni ravni.
V tem konfliktu so naše misli v prvi vrsti pri ukrajinskih ljudeh in otrocih, zato bomo storili največ, da jim
olajšamo trenutno situacijo.
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