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Всесвітній
день
гуманітарної
допомоги:
Україна
приєднується до глобального заклику посилити захист
цивільних громадян
Уже понад чотири роки на сході України не вщухають бойові дії. Цивільні громадяни
гинуть та отримують травми через обстріли та забрудненість територій мінами, які
щодня становлять смертельну загрозу мільйонам людей. Критично важлива
цивільна інфраструктура зазнає ушкоджень, що порушує доступ до життєво
необхідних послуг, таких як лікарні, системи водопостачання та водовідведення.
У Всесвітній день гуманітарної допомоги Україна приєдналася до глобальної
кампанії #NotATarget (#НеМішень). Сотні людей, у тому числі працівники
гуманітарних організацій та представники місцевих органів влади, зібралися в
Сєвєродонецьку Луганської області та Світлодарську Донецької області, щоби
відзначити цю подію. Їхнім головним гаслом було «Цивільні громадяни, гуманітарні
працівники та критична інфраструктура не мають бути мішенню». Організатори події
провели різні освітні та розважальні заходи для дітей та дорослих, під час яких
представники гуманітарних організацій розповіли про наслідки кризи на сході
України та свою роботу, спрямовану на те, щоби повернути цивільним громадянам,
які стали заручниками активних бойових дій, те, що вони втратили.
З нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги Координатор системи ООН в
Україні/Координатор з гуманітарних питань Оснат Лубрані зробила заяву, в якій
вона закликала до повного та негайного дотримання положень міжнародного
гуманітарного права для захисту мільйонів цивільних громадян на сході України, на
долю яких випали втрати, небезпека та переміщення. Оскільки План гуманітарного
реагування 2018 року профінансовано менше ніж на 30 відсотків, пані Лубрані
звернулася до міжнародної спільноти з проханням негайно збільшити їхню
підтримку, щоби допомогти гуманітарним організаціям полегшити страждання
мільйонів українських чоловіків, жінок та дітей.
Всесвітній день гуманітарної
допомоги
відзначається
19
серпня кожного року, щоби
віддати належне гуманітарним
працівникам,
які
ризикують
своїм життям, коли доставляють
гуманітарну
допомогу
та
надають підтримку людям, які
постраждали внаслідок криз, у
різних куточках світу. Цей день
запроваджено на згадку про 19
серпня 2003 року, коли під час
нападу на будівлю ООН у
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Багдаді 22 людини віддали свої життя.
Також було розпочато кампанію в соціальних мережах, у рамках якої гуманітарна
спільнота в Україні приєдналася до «онлайн петиції» #NotATarget, напередодні
вересневого засідання Генеральної Асамблеї в Нью-Йорку.

Зменшення кількості жертв серед цивільного населення
Для забезпечення збору врожаю громадянським населенням в липні було
оголошено про припинення вогню. Наприкінці серпня було оголошено про друге
перемир'я, щоби діти на сході України змогли безпечно розпочати новий
навчальний рік. Але попри це через бойові дії подовжувалося ушкодження критично
важливої інфраструктури, у тому числі житлових будинків та систем
водозабезпечення. Безпека мільйонів чоловіків, жінок та дітей продовжувала
залишатися під загрозою. Попри часті обстріли, кількість жертв серед цивільного
населення фактично зменшилася з 18 у липні до 8 в серпні, що поки що становить
один з найнижчих показників у 2018 році, за даними Управління Верховного
комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Хоча у звітному періоді спостерігалося помітне зменшення жертв серед цивільного
населення, це аж ніяк не применшує ціну, яку змушена платити кожна постраждала
родина внаслідок цього конфлікту. Лариса 1, мешканка селища на «лінії
розмежування», каже, що після того, як вона втратила сина, який загинув унаслідок
обстрілу, її життя стало «гірше ніж кошмар… це неймовірний біль, якого я
нікому не побажаю... навіть найзапеклішому ворогу».
З початку бойових дій чотири роки тому вже понад 3 000 цивільних громадян
втратили життя та майже 9 000 осіб зазнали поранень. За цими цифрами тисячі
історій, подібних до історії Лариси, рани від яких ніколи не заживляться. Потрібні
негайні дії для захисту мільйонів українських чоловіків, жінок та дітей по обидва
боки «лінії розмежування».

Рекордна кількість перетинів «лінії розмежування»
За кожною цифрою
справжні життя та
неповторні долі
звичайних чоловіків,
жінок та дітей

«Лінія
розмежування»,
яка
розділяє постраждалі внаслідок
конфлікту території, простягалася
на більш ніж 420 кілометрів. З
огляду на те, що цивільні
громадяни перетинають її в обох
напрямках тільки через п’ять
офіційних контрольно-пропускних
пунктів, їхній захист та право на
пересування
належать
до
найбільш невідкладних питань.
Тільки
в
серпні
було
зареєстровано понад 1,3 мільйона перетинів цивільними особами, що є найвищим
показником із кінця 2015 року.

1

ім’я змінено з метою збереження конфіденційності
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Незважаючи на те, що контрольно-пропускні пункти працюють уже понад три роки,
навіть сьогодні перетин «лінії розмежування» залишається виснажливим
завданням. Крім нестачі медичної інфраструктури, навісів (які є життєво
необхідними під час спеки влітку та холодів узимку), об’єктів водопостачання на всіх
контрольно-пропускних пунктах, є ще дуже велика небезпека, пов’язана з
нерегулярними обстрілами, снайперським вогнем або забрудненістю територій
мінами. Хоча умови на деяких контрольних пунктах покращуються, створюється
додаткова інфраструктура
для цивільних громадян, чоловіки, жінки та діти
стикаються зі значними труднощами для того, щоби підтримувати свої родинні
зв’язки та отримувати доступ до крамниць, медичних закладів та пенсій. Так, 19
липня 79-літній чоловік помер у черзі на перетин «лінії розмежування» через
проблеми зі здоров’ям. На жаль, такі випадки не поодинокі та трапляються занадто
часто.

Переміщені особи постають перед соціально-економічними
складнощами

Понад 700 000
українських цивільних
громадян отримали
життєво необхідну
гуманітарну допомогу
та захист

Як свідчать нові дані, зібрані Міжнародною організацією з міграції (МОМ), ситуація з
зайнятістю внутрішньо переміщених осіб (ВПО) погіршується. У червні лише 42
відсотки ВПО, які брали участь в опитуванні, мали роботу. Це становить 6відсоткове зменшення, як порівняти з березнем 2018 р., коли проводився збір даних
для попереднього опитування. Середній дохід ВПО також зменшився з грудня 2017
р. У червні 2018 р дохід знизився до рівня менше ніж 2 100 гривень або 77 доларів
США на місяць. Це менше національного прожиткового мінімуму, який
розраховується Міністерством соціальної політики України (МСП) і який у червні
2018 року перевищував
3 300 гривень.
ВПО також стикаються
зі складнощами щодо
доступу до медичних
послуг через вартість
ліків та послуг; третина
ВПО не відвідували
лікаря понад рік.
За
оцінками
МСП,
приблизно 1,5 мільйона людей є внутрішньо переміщеними особами у межах країни.
На кінець 2017 р. Уряд ухвалив «Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб
та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період
до 2020 року». Хоч доступ ВПО до різних державних пільг дещо покращився, для
ВПО усе ще складно знайти місце проживання або роботу та отримати доступ до
базових послуг, таких як медичні послуги.

Надія для тисяч
отримувати пенсії

літних

людей,

позбавлених

можливості

Після тривалого судового процесу 4 вересня Велика Палата Верховного Суду
винесла рішення на користь внутрішньо переміщеної особи, якій було раніше
припинено виплату пенсії через складні логістичні та юридичні вимоги, встановлені
Кабінетом Міністрів.
З червня 2016 року, згідно з процедурами, мешканці не підконтрольних Уряду
територій (НПУТ) повинні фізично переїхати на підконтрольні Уряду території (ПУТ),
щоби зареєструватися як внутрішньо переміщені особи та час від часу проходити
процес верифікації для того, щоб отримувати свої пенсії. Наявність такої процедури
означає, що багато людей, які не в змозі здійснювати таку подорож через фізичний
стан, брак ресурсів або з інших причин, позбавлені своїх зароблених важкою
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працею виплат. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
(УВКБ), менше половини з 1,2 мільйона людей на НПУТ, які зверталися за
отриманням пенсій у серпні 2014 р., продовжували це робити в липні 2018 р. Хоча
таке рішення Суду є рішенням в окремій справі, воно може бути порятунком та
допомогти тисячам людей відновити доступ до їхніх пенсій.

Понад 700 000 українців, які опинилися в уразливому
становищі, отримали допомогу
«Дякую вам за це. Я б не вижила без гуманітарної допомоги», - розповідає
Марія, літня жінка, яка була вимушена переїхати та зараз проживає в Торецьку
(Донецька область), про підтримку, яку вона отримала від гуманітарних організацій.
Понад 700 000 чоловіків, жінок та дітей, які опинилися в уразливому становищі по
обидва боки «лінії розмежування», отримали певну допомогу, у вигляді допомоги з
житлом, непродовольчими товарами, допомоги у сфері води та санітарії, освіти або
життєво необхідного захисту. Такий аналіз був проведений після актуалізації даних
гуманітарними організаціями щодо заходів реагування за перше півріччя 2018 року.
За останні два місяці гуманітарні організації також надали надзвичайно важливу
допомогу та критичне устаткування для відновлення доступу до базових послуг. За
останні два місяці також за їхнього сприяння було направлено 12 гуманітарних
конвоїв через «лінію розмежування» з метою надання життєво необхідної допомоги
чоловікам, жінкам та дітям, які опинилися в уразливому становищі.
Російська Федерація поінформувала УКГС у Нью-Йорку, що було відправлено два
конвої, як повідомляється, з 1000 тонн дитячого харчування, ліків та виробів
медичного призначення в Донецьку та Луганську області (НПУТ)2.

70-відсотковий дефіцит коштів ускладнює роботу
Попри неодноразові заклики до збільшення фінансування, через вісім місяців із
початку 2018 року План гуманітарного реагування залишається в значній мірі
недофінансованим. Станом на 5 жовтня отримано лише 30% (або 56 млн дол. США)
з необхідних 187 млн дол. США. Необхідна негайна підтримка міжнародної
спільноти для збільшення гуманітарних заходів до початку зимового періоду, коли
вразливість населення ще поглибиться.
Терміново необхідно
усунути 70відсотковий дефіцит
фінансування, щоби
надати допомогу 2,3
мільйона цивільних
громадян України

Для ефективного використання ресурсів, а також реєстрації та визнання внесків
донори та партнери повинні внести дані про заявлені, виділені та отримані внески
на сайті https://fts.unocha.org.

За більш детальною інформацією звертайтесь:
Інгрід Макдональд, Голова Офісу, ochaukraine@un.org
Жан-Франсуа Рюель, спеціаліст УКГС ООН у Нью-Йорку, ruel@un.org, +1-917-367-5354
Валіджон Раноєв, спеціаліст з питань громадської інформації та звітності, ranoev@un.org, +380 95 284 73 22
Інші гуманітарні бюлетені УКГС ООН опубліковані за адресою: http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.unocha.org |
www.reliefweb.int | Facebook | Twitter | Підпишіться на електронну розсилку, щоб отримувати інформаційні документи УКГС Україна

2 УКГС повідомляє вищезазначене на підставі повідомлення до нью-йоркського офісу, але немає можливості перевірити

цю інформацію.
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