
 

 Статия на Кристалина Георгиева, комисар по международното 
сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията, при кризи 
относно безопасността и закрилата на хуманитарните работници. 

 

Заглавие: „Не стреляйте!“. 
 

Хуманитарните работници имат трудна професия — през последните дни 
видяхме как работят в условия на пожари и наводнения. Но най-опасната 
работа се извършва от работещите в зони на конфликти. Знаете ли, че през 
изминалата година при изпълнение на професионалните си задължения са 
загинали повече хуманитарни работници, отколкото представители на 
мироопазващите сили на ООН? Знаете ли, че за едно десетилетие броят на 
мъжете и  жените, които са загубили живота си при осъществяването на 
хуманитарни дейности, е нараснал три пъти — от 30 души през 1999 г. на 102 
през 2009 г., а броят на отвличанията се е увеличил от 20 на 92?  

Преди да поема длъжността комисар на Европейския съюз (ЕС) по въпросите 
на хуманитарната помощ, не бях запозната с тези цифри. Оттогава насам 
посетих много места, където хората са изправени ежедневно пред рискове за 
безопасността и сигурността си. През юни тази година посетих проектите за 
хуманитарна помощ, финансирани от ЕС в Дарфур. Срещнах се с хуманитарни 
работници в град Ниала, който е едно от малкото места в Дарфур, считано за 
относително безопасно за тях. Два дни след посещението ми двама души от 
хуманитарния персонал, работещ там, бяха отвлечени от помещенията на 
собствения им лагер. За щастие те бяха освободени впоследствие, но 
тревогите, свързани с личната безопасност в района, в който работят, 
продължават да бъдат големи. 

Понастоящем хуманитарните дейности са все по-често изложени               
на рискове, свързани със сигурността, като се започне от тормоз, заплахи и 
отвличания и се стигне до убийства. Само преди няколко дни в Афганистан 
бяха зверски убити 8 чуждестранни хуманитарни работници. При друго 
хладнокръвно нападение в Пакистан тази година бяха убити шест хуманитарни 
работници. Тези хора бяха професионалисти и не изгубиха живота си заради 
проява на непредпазливост. Ужасната истина е, че те все по-често са мишена 
на предумишлени акции. Традиционната основна закрила на хуманитарните 
работници се основава на „приемането“ от враждуващите страни при 
стриктното спазване на хуманитарните принципи за неутралност, независимост 
и недискриминация. Но в днешните конфликти това приемане е застрашено все 
по-често. В някои случаи, като в източната част на Демократична република 
Конго, хуманитарните работници представляват мишена, защото са считани за 
неудобни свидетели на зверствата, извършвани над цивилното население. В 



други случаи, като в Афганистан, те са мишена поради политически или 
идеологически съображения. На някои места отвличането на хуманитарни 
работници се превърна в доходоносен бизнес. Каквито и да са водещите 
мотиви, тези действия не просто нараняват хора, но подронват също така и 
вярата в универсалните ценности на човечност и солидарност, независимо от 
религията, културата, расата или политическите убеждения. 

Най-опасните за хуманитарните работници страни, като Афганистан, Сомалия и 
Судан, са едновременно и местата, където нуждата от хуманитарна помощ е 
най-голяма. С непрестанното свиване на хуманитарното пространство 
хуманитарните работници често са изправени пред тежка морална дилема: 
поддържане на жизненоважна хуманитарна помощ за жертвите или опазване 
на собствения им живот? Това е причината да дължим на хуманитарните 
работници повече от само израз на симпатия и възхищение за тяхната 
ангажираност и смелост. Заради тях сме длъжни да предприемем решителни 
действия на международно равнище, за да може ситуацията и статистиката, 
свързани с една от най-опасните професии в света, да се подобрят. Като 
основен донор на хуманитарна помощ и участник на политическата сцена 
Европа възнамерява да поеме изцяло своята отговорност. 

През септември, по време на Общото събрание на ООН, ЕС ще представи 
проект на резолюция относно безопасността и сигурността на хуманитарния 
персонал и защитата на персонала на ООН. Ще работим в дух на 
сътрудничество с другите преговарящи страни, за да гарантираме, че на 
възможно най-високо равнище ще бъде поет ангажимент по отношение на 
резолюцията на ООН и ефективното ѐ прилагане на място. Ще разширим 
политическата, техническата и финансовата подкрепа за хуманитарните 
партньори (агенциите на ООН, Организациите на Червения кръст и на 
Червения полумесец, НПО) за подобряване на тяхната безопасност и закрила. 
Ние правим и ще продължим да правим всичко възможно за постигането на 
напредък по отношение на мерките за предотвратяване посредством 
разпространяване на международното хуманитарно право сред враждуващите 
страни или чрез практически протоколи за сигурност. А ако всички тези 
действия се окажат недостатъчни и хуманитарните работници станат жертва на 
престъпления, ние ще подкрепим приемането на строги наказателни мерки. 
Стрелянето по хуманитарни работници представлява военно престъпление 
според международните конвенции. Затова престъпните деяния срещу 
хуманитарния персонал трябва да бъдат наказвани — като акт на 
справедливост, но също така и като средство за обезкуражаване при борбата с 
безнаказаността.  

Отбелязването на Международния ден на хуманитарните дейности на 19 август 
е подходящ момент да отдадем дължимата почит на всички мъже и жени, 
които излагат живота си на риск, за да спасят живота на тези, които имат 
нужда от помощ. На тази дата на сградата на Европейската комисия в Брюксел 
широк плакат ще отбележи започването на европейската кампания за 
застъпничество, наречена „Не стреляйте! Аз съм хуманитарен работник“, чиято 
цел е широката публика и публичните органи да научат повече за опасностите 
и трудностите, пред които са изправени хуманитарните работници. 

Просто не можем да допуснем хуманитарните работници да бъдат убивани, 
защото това би означавало също да бъде потъпкана вярата и надеждата в 
човечеството. Не стреляйте! Ние сме хуманитарни работници. 


