
ÎN SPRIJINUL CIVILILOR AFECTAȚI DE 
CONFLICTUL ACTUAL DIN UCRAINA 

 

 

 

 

 

Noi, sector mișcărilor civile rurale din Europa, reprezentând peste 40 de țări și jumătate din 

populația europeană care trăiește în zonele rurale, am fost profund șocați de invazia rusă a 

Ucrainei și ne oferim solidaritatea cu poporul ucrainean. 

Încetați focul și respectați legile privind 

drepturile omului 

 

 
Pentru a cruța civilii, facem apel la toți cei implicați să-și intensifice eforturile pentru o soluție civilizată 

a conflictului și încetarea focului. 

 

Susținem declarația Crucii Roșii, care face apel de urgență părților în conflict să nu uite obligațiile 
care le revin în temeiul dreptului internațional umanitar. Ei trebuie să asigure protecția populației civile 
și a celor care nu mai participă la lupte, cum ar fi deținuții sau răniții și bolnavii. Dreptul internațional 
umanitar este clar: toate părțile implicate în conflict au obligația legală de a se asigura că operațiunile 
militare sunt planificate și desfășurate într-un mod care să asigure protecția civililor și a bunurilor 
civile. 

 

În calitate de Cruce Roșie, îi rugăm pe cei implicați în această luptă să țină cont de faptul că: 
 
• Părțile din conflictul din Ucraina trebuie să adere la dreptul internațional umanitar, inclusiv cele patru 
Convenții de la Geneva din 1949 și Primul Protocol Adițional din 1977, precum și să asigure protecția 
populației civile și a deținuților. Ei trebuie să se abțină de la atacuri care încalcă regulile de 
desfășurare a ostilităților sau interdicțiile privind mijloacele și metodele de război. Utilizarea armelor 
cu efecte de suprafață largă ar trebui evitată în zonele populate. 
 
• Atacurile nu trebuie îndreptate împotriva bunurilor civile. Trebuie economisită infrastructura 
esențială, inclusiv sistemele de apă, gaz și electricitate care, de exemplu, asigură caselor civile, 
școlilor și instituțiilor medicale surse vitale de apă și electricitate. Atacurile efectuate cu noi tehnologii 
și mijloace cibernetice trebuie să respecte și dreptul internațional umanitar. 
 
• Spațiul pentru acțiuni umanitare neutre, imparțiale și independente trebuie protejat, astfel încât 
actorii de ajutor precum Crucea Roșie Ucraineană, Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) și 
Mișcarea mai Largă a Crucii Roșii și Semilunii Roșii să poată menține accesul la civili. 
 
Facem apel la toate statele să facă tot ce le stă în putere și influență pentru a evita escaladarea unui 

conflict ale cărui costuri și consecințe pentru populațiile civile depășesc capacitatea de a le proteja și 

de a le ajuta. 



 

Sprijin pentru civilii ucraineni 
 

 
Acționăm în sprijinul civililor ucraineni și al dreptului lor la democrație. 
 
Multe dintre organizațiile noastre membre sunt deja active în sprijinirea, întâmpinarea și își arată 
solidaritatea cu refugiații ucraineni și vom continua să-i ajutăm pe membrii noștri pentru a face acest 
lucru posibil și vizibil. Rețeaua noastră este vastă, acoperind jumătate din populația rurală a Europei 
și vom continua să comunicăm posibilitățile în cadrul acestei rețele. 
 
Facem apel la guvernele noastre să facă totul pentru a primi, găzdui și integra refugiații din Ucraina 
în țările noastre. Suntem dispuși să deschidem ușile caselor noastre pentru refugiați, precum și să 
oferim contribuții de voluntariat la nivel de bază în munca de integrare, atât în comunitățile rurale, cât 
și urbane. 
 
Vom continua să construim structuri de dezvoltare de jos în sus mai puternice, împărtășind bune 
practici de dezvoltare locală între țările noastre și creșterea nivelului de democrație în rețelele 
societății civile ale Parlamentului Rural European (ERP), în strânsă cooperare cu instituțiile europene 
și guvernele naționale. Abordarea noastră de dezvoltare LEADER de jos în sus, care reunește toate 
grupurile de populație de bază unite spre obiective comune și pacea este o expresie a democrației la 
nivel local. 
 
În acest conflict, gândurile noastre se îndreaptă în primul rând către poporul și copiii ucraineni și vom    
face tot posibilul pentru a le ușura situația. 
 

 

 
        Bruxelles, 1 martie 2022 
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