Прес реліз
CIVIC закликає Росію припинити незаконні атаки на критичну
інфраструктуру України
Київ / Гаага, 2 листопада, 2022 – Центр з питань захисту цивільних осіб в умовах конфлікту (CIVIC)
закликає Росію припинити численні атаки на критичну інфраструктуру в Україні. Страждання
людей в Україні дедалі загострюються, і CIVIC закликає, аби всі злочинці, причетні до завдання
прямої та непрямої шкоди цивільному населенню, були притягнуті до відповідальності.
Цього тижня було здійснено атаки на інфраструктуру, від якої напряму залежить виживання
цивільного населення: у багатьох регіонах України були і є перебої з постачанням електроенергії, в
результаті чого, за різними оцінками, 80% мешканців Києва лишилися без води. Українці змушені
по вісім годин на добу проводити без електроенергії, і цей час, за очікуваннями, може зрости аж
до 12 годин на добу. В результаті люди, можливо, стануть економити та розподіляти воду
погодинно. Україна потребуватиме подальшої та набагато швидшої міжнародної підтримки, аби
вчасно усунути пошкодження інфраструктури до настання зими.
Александер Гріф, директор CIVIC в Україні, заявив:
“Наразі у Києві немає жодної людини, яка б не постраждала від цих атак на критичну
інфраструктуру, а вони тривають. Замість підготовки до зими люди відчайдушно запасаються
базовими ресурсами, на кшталт води та їжі та збираються з духом, знаючи про прийдешні
відключення електроенергії.
Ми закликаємо, або Росія продемонструвала, як вона бере на себе відповідальність - якщо взагалі
бере - за очевидно непропорційну шкоду, завдану цивільному населенню, яке вже страждає від
щоденних відключень електроенергії. Світові лідери повинні зробити все, що у їхніх силах, аби
мінімізувати шкоду, завдану цивільним під час цього конфлікту. Росія має продемонструвати
чіткі та доступні докази того, що її атака була в рамках міжнародного гуманітарного
законодавства, в тому числі принципів обережності та пропорційності. В разі відсутності
таких доказів ці атаки мають бути припинені негайно.
Не має стати новою нормою дозвіл будь-якій країні атакувати критичну інфраструктуру іншої
країни без законного обґрунтування, зважаючи на значний вплив таких дій на цивільне населення!
Наш меседж чіткий та зрозумілий: всі сторони конфлікту мають зобов’язання захищати
цивільне населення від шкоди та повинні вживати всіх можливих заходів для захисту та
порятунку життів цивільних, а також збереження цивільної інфраструктури.”
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