PODPORA CIVILISTOM
OHROZENÝM SÚČASNÝM
KONFLIKTOM NA UKRAJINE
My, vidiecke hnutia občianskeho sektora v Európe, ktoré zastupujeme viac ako 40 krajín a polovicu európskej populácie žijúcej vo vidieckych oblastiach, sme hlboko šokovaní ruskou inváziou na
Ukrajinu a ponúkame našu solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny.

Zastavte paľbu a dodržiavajte ľudské práva
Aby sme ušetrili civilistov, vyzývame všetkých zúčastnených, aby zvýšili svoje úsilie o civilizované
riešenie konfliktu a prímerie.
Podporujeme vyhlásenie Červeného kríža, ktoré naliehavo vyzýva strany konfliktu, aby nezabudli
na svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva. Musia zabezpečiť ochranu
civilného obyvateľstva a tých, ktorí sa už nezúčastňujú bojov, ako sú zadržiavaní alebo ranení a
chorí. Medzinárodné humanitárne právo je jasné: všetky strany konfliktu majú zákonnú povinnosť
zabezpečiť, aby sa vojenské operácie plánovali a viedli spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu
civilistov a civilných objektov.
Spolu s Červeným krížom žiadame tých, ktorí sú zapojení do tohto boja, aby vzali do úvahy, že:
• Strany konfliktu na Ukrajine musia dodržiavať medzinárodné humanitárne právo vrátane
štyroch Ženevských dohovorov z roku 1949 a jeho prvého dodatkového protokolu z roku 1977,
ako aj zabezpečiť ochranu civilného obyvateľstva a zadržiavaných osôb. Musia sa zdržať útokov,
ktoré porušujú pravidlá vedenia nepriateľských akcií alebo zákazy prostriedkov a metód vedenia
vojny. V obývaných oblastiach by sa mali vyhýbať používaniu zbraní s rozsiahlymi účinkami.
• Útoky nesmú smerovať proti civilným objektom. Musí sa zachovať základná infraštruktúra
vrátane vodovodných, plynových a elektrických systémov, ktoré napríklad poskytujú civilné domy,
školy a zdravotnícke zariadenia životne dôležité dodávky vody a elektriny. Útoky vykonávané
novými technológiami a kybernetickými prostriedkami musia tiež rešpektovať medzinárodné
humanitárne právo.
•Priestor pre neutrálnu, nestrannú a nezávislú humanitárnu činnosť musí byť chránený, aby si
aktéri pomoci ako Ukrajinský Červený kríž, Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) a širšie
Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca mohli zachovať prístup k civilistom.
Vyzývame všetky štáty, aby urobili všetko, čo je v ich silách a vplyve, aby sa vyhli eskalácii
konfliktu, ktorého náklady a dôsledky pre civilné obyvateľstvo prevyšujú možnosti ich ochrany a
pomoci.

Podpora ukrajinskému civilnému obyvateľstvu
Konáme na podporu ukrajinských civilistov a ich práva na demokraciu.
Mnohé z našich členských organizácií už aktívne podporujú, vítajú a prejavujú svoju solidaritu s
ukrajinskými utečencami. Budeme aj naďalej pomáhať našim členom, aby mohli v tomto
pokračovať a aby to bolo viditeľné. Naša sieť je rozsiahla, pokrýva polovicu vidieckeho
obyvateľstva Európy a budeme pokračovať v komunikácii o možnostiach v rámci tejto siete.
Vyzývame naše vlády, aby urobili všetko pre prijatie, ubytovanie a integráciu utečencov z Ukrajiny
v našich krajinách. Sme ochotní otvoriť dvere našich domovov pre utečencov, ako aj ponúknuť
našim ľuďom dobrovoľnícku prácu v rámci integračnej práce vo vidieckych aj mestských
komunitách.
V úzkej spolupráci s európskymi inštitúciami a národnými vládami budeme pokračovať v budovaní
silnejších rozvojových štruktúr zdola nahor, v zdieľaní dobrých praktík miestneho rozvoja
medzi našimi krajinami a vo zvyšovaní úrovne demokracie v našich sieťach občianskej spoločnosti
Európskeho vidieckeho parlamentu (ERP). Náš prístup rozvoja LEADER zdola nahor, ktorý spája
všetky základné skupiny obyvateľstva zjednotené smerom k spoločným cieľom a mieru, je
výrazom demokracie na miestnej úrovni.
V tomto konflikte naše myšlienky smerujú v prvom rade k ukrajinskému ľudu a deťom a urobíme
všetko pre to, aby sme im uľahčili situáciu.
Brusel, 1.3. 2022
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