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Заява Координаторки ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані з нагоди 
Міжнародного дня миру 

 
(Київ, 21 вересня 2020 р.) Сьогодні, 21 вересня, відзначається Міжнародний день миру.  
 
Люди, які живуть в умовах тривалого збройного конфлікту, краще за будь-кого з нас знають 
справжню цінність миру.  На сході України з 2014 р. мільйони людей рік за роком мріють про 
мир. Сьогодні 3,4 мільйона з них усе ще покладаються на гуманітарну допомогу, щоби 
задовольнити свої щоденні потреби. У 2020 році пандемія коронавірусної хвороби та заходи для 
запобігання її розповсюдженню ще більше загострили їхню вразливість. 
 
Так, щомісячна кількість перетинів «лінії розмежування» зменшилася на 93 % у серпні, як 
порівняти із серпнем 2019 року.  У цей день я хочу привернути увагу до непомічених страждань 
1,2 мільйона вразливих мешканців Донбасу, які − вже шостий  місяць − не можуть одержати свої 
пенсії, проїхати, щоби доглядати за хворими рідними або возз'єднатися з близькими. Як вони, 
які вже майже вичерпали свої ресурси, переживуть сьому зиму конфлікту, якщо залишатимуться 
суворі обмеження на пересування через «лінію розмежування»?  
 
Багатьом із нас складно пристосуватися до пандемії COVID-19. Але найважчий тягар пандемії, 
який ще більше ускладнюється через збройний конфлікт, несуть найбільш уразливі люди на 
сході України, у яких дуже мало можливостей пристосуватися до цієї нової реальності.  
 
Під час моєї останньої поїздки на схід я з тривогою побачила майже пусті пункти пропуску, які 
перетинала лише невелика кількість людей. Вітаючи помітні покращення інфраструктури для 
надання послуг на контрольних пунктах по обидва боки «лінії розмежування», я закликаю 
сторони сприяти безпечному перетину для більшої кількості людей, які мають невідкладні 
потреби. Це критично необхідно для життя людей, а також для збереження зв'язків між людьми 
та надії на мир. Безпечний перетин контрольних пунктів у період пандемії можливий завдяки 
застосуванню узгоджених та реалістичних вимог, про які має бути чітко повідомлено. 
Організація Об'єднаних Націй та гуманітарна спільнота готові допомогти.  
 
У цей Міжнародній день миру я закликаю всі сторони скористатися кожною можливістю для 
збереження домовленостей про припинення вогню та досягнення тривалого миру на благо 
мирних громадян.  
 
А надання життєво необхідної термінової допомоги є важливою передумовою того, що вони 
зможуть пережити зиму та мати гідне життя. 
 


