НА ПІДТРИМКУ МИРНИХ ЖИТЕЛІВ,
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ В
УКРАЇНІ
Ми, європейський сільський громадянський рух, до складу якого входять представники
понад 40 країн світу і половина населення Європи, що проживає в сільській місцевості, були
глибоко вражені російським вторгненням в Україну та висловлюємо свою солідарність з
народом України.

Припинення вогню і дотримання законодавства про права людини
З метою недопущення втрат серед мирних жителів ми закликаємо всіх причетних
нарощувати зусилля задля цивілізованого вирішення конфлікту та припинення вогню.
Ми підтримуємо заяву Червоного Хреста щодо термінового заклику сторін конфлікту
не забувати про свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом. Вони повинні
забезпечити захист цивільного населення та тих, хто більше не бере участь у бойових
діях, наприклад, в’язнів, поранених і хворих. Принципи міжнародного гуманітарного права
чіткі – усі сторони конфлікту зобов’язані забезпечити планування та проведення військових
операцій в такий спосіб, аби забезпечити захист цивільного населення та цивільних об’єктів.
Як представники Червоного Хреста ми звертаємося до тих, хто бере участь у цьому
протистоянні, з проханням взяти до уваги, що
• Сторони конфлікту в Україні повинні дотримуватися принципів міжнародного гуманітарного
права, включаючи чотири Женевські конвенції 1949 року та Перший Додатковий протокол
до Женевських конвенцій 1977 року, а також забезпечувати захист цивільного населення та
затриманих. Вони повинні утримуватися від атак, які порушують правила ведення бойових
дій, та заборонених засобів і методів ведення війни. У населених пунктах заборонено
використання зброї, призначеної для спричинення масштабних руйнувань.
• Атаки не можуть бути спрямовані проти цивільних об’єктів. Об’єкти критичної
інфраструктури, як-то системи водо-, газо- та електропостачання, які забезпечують, зокрема,
житлові будинки, школи та медичні установи життєво необхідною водою та електроенергією,
не повинні бути пошкоджені. Бойові дії, що передбачають використання нових технологій та
кіберзасобів, також повинні узгоджуватися з принципами міжнародного гуманітарного права.
• Має бути наданий захищений простір для нейтральних, неупереджених та незалежних
гуманітарних дій, аби суб’єкти допомоги, як-то Товариство Червоного Хреста України,
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та ширша мережа товариств Міжнародний
Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, мали доступ до цивільного населення.
Ми закликаємо всі держави робити все, що в їх силах, аби допомогти уникнути ескалації
конфлікту, ціна та наслідки якого для цивільного населення перевищують можливості щодо
його захисту та допомоги йому.

Підтримка цивільного населення України
Наші дії спрямовані на підтримку мирних жителів України та захист їх права на демократію.
Багато наших членських організацій вже активно підтримують, приймають біженців з України
і демонструють свою солідарність з ними. Ми продовжуватимемо допомагати нашим
членам зробити це можливим і помітним. Наша мережа величезна, вона охоплює половину
населення Європи, яке проживає в сільській місцевості; і ми й надалі обговорюватимемо
можливості підтримки всередині цієї мережі.
Закликаємо наші уряди зробити все можливе, щоб прийняти, розмістити та інтегрувати
біженців з України в наші країни. Ми готові відкрити для біженців двері наших домівок, а
також запропонувати свою допомогу на низовому волонтерському рівні щодо їх інтеграції у
сільські та міські громади.
Ми продовжуватимемо будувати міцніші структури розвитку знизу вгору, обмінюватися
успішними практиками місцевого розвитку між нашими країнами та підвищувати рівень
демократії в наших мережах громадянського суспільства Європейського сільського
парламенту (ERP) у тісній співпраці з європейськими інституціями та національними
урядами. Наш підхід до розвитку «знизу вгору» LEADER, який об’єднує всі низові групи
населення заради досягнення спільних цілей і миру, є втіленням демократії на місцевому
рівні.
У цьому конфлікті наші думки спрямовані, в першу чергу, на український народ і дітей – ми
зробимо все можливе, аби полегшити їх становище.

м. Брюссель, 1 березня 2022 року

ELARD

PREPARE

ERCA

Marion Eckardt

Āris Ādlers

Tom Jones

