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Координаторка з гуманітарних питань в Україні  
поділяє біль людей на сході України та 

 сподівається на краще наступного року 
 

(Київ, 18 грудня 2020 р.) В той час, коли багато хто з нас розмірковує над тим, як 
безпечно зустріти свята під час пандемії COVID-19, я хочу привернути увагу до 
додаткових труднощів, із якими стикаються люди на сході України.   
 
Цього року життя мешканців постраждалого внаслідок конфлікту регіону ще більше 
ускладнилось, і посилилось почуття їхньої ізольованості. Майже повне припинення 
роботи пунктів перетину наприкінці березня призвело до ще більшого розриву зв’язків 
між громадами, уже поділеними «лінією розмежування». Так, минулого місяця кількість 
перетинів «лінії розмежування» становила лише 3 % від 1,1 мільйона перетинів у 
листопаді 2019 року. Дев’ять місяців люди, які потерпають унаслідок конфлікту по 
обидва боки «лінії розмежування», майже не мають можливості побачитися з рідними 
та зустрітися з друзями. Сотні тисяч із них також не можуть одержати основні послуги 
та зароблені важкою працею пенсії. 
 
Я щойно повернулася з поїздки на схід України, де я знову побачила випробування 
людей, які позбавлені можливості перетнути «лінію розмежування», щоби доєднатися 
до своїх сімей та друзів, потрапити до лікарні або отримати необхідні кошти. А ті кілька, 
кому вдалося отримати дозвіл на перетин, змушені долати складні умови української 
зими — пронизливий вітер, сніг та ожеледицю. Але більшість не матиме можливості 
потрапити на інший бік «лінії розмежування», щоби відсвяткувати ці дорогоцінні 
хвилини разом із родинами. Існує небезпека того, що розрив між громадами, які колись 
були тісно поєднані, буде все збільшуватися. 
 
Із наближенням 2021 року сподіваюсь, що найбільші складнощі, спричинені пандемією 
COVID-19, уже позаду й люди зможуть зустрічатись одне з одним. Я найбільше хочу 
побачити відновлення свободи пересування через «лінію розмежування» та збільшення 
перетинів завдяки відкриттю двох нових пунктів пропуску в Луганській області та 
покращенню послуг на всіх контрольних пунктах. Ми зичимо сталого миру в новому 
році, а Організація Об’єднаних Націй та наші гуманітарні партнери продовжать робити 
все можливе для підтримки людей на сході України.  


