QUEREMOS A EUROPA EM NAGORNO-KARABAKH
Nós chamamos a União Europeia para se envolver e dar assistência para a população de
Nagorno-Karabakh.
Nagorno-Karabakh é um território montanhoso sem litoral no Sul do Cáucaso, onde vivem
150.000 pessoas. É um de vários estados não reconhecidos que emergiram da dissolução da
União Soviética em 1991 e é uma das áreas mais desfavorecidas da Europa.
Os habitantes deste pequeno território estão sob bloqueio há mais de 20 anos. A República do
Azerbaijão reivindica soberania sobre Nagorno-Karabakh e procurou isolá-la do mundo exterior;
isso tem causado dificuldades consideráveis.
O território tem uma das maiores taxas de acidentes per capita do mundo. Todos os anos, civis principalmente crianças e agricultores - são vítimas de minas antipessoais. A Halo Trust é a única
ONG internacional a trabalhar no território, mas não recebe financiamento público para limpar
os campos restantes.
Com as linhas de frente na maior parte de suas fronteiras e os constantes surtos do conflito
com o Azerbaijão, a segurança é um grande problema. As atrocidades cometidas foram
alegadas durante os confrontos na fronteira, mas não há observadores internacionais ou ONGs
para investigar essa questão.
O Azerbaijão é rico em petróleo e investe considerável esforço e dinheiro para garantir que os
líderes políticos estrangeiros, funcionários, jornalistas e organizações de ajuda permaneçam
fora do território. Por insistência do Azerbaijão, a União Européia (UE) também fica fora de
Nagorno-Karabakh. Nos últimos 20 anos, nenhum funcionário da UE viajou para lá, e nenhuma
assistência da UE foi prestada à sua população.
O isolamento de Nagorno-Karabakh é único. A UE fornece ajuda a 150 países em todo o mundo.
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Ela também fornece ajuda para pessoas em muitos territórios não reconhecidos como Abkhazia,
Transnístria e Chipre do Norte, independentemente do seu estatuto. Esta política é chamada de
"engajamento sem reconhecimento".
Apelamos à UE para que se empenhe com o Nagorno-Karabakh e apoie projectos para melhorar
as condições de vida da sua população, porque as políticas da UE devem contribuir para o bemestar e não para as dificuldades das populações europeias e periféricas.
Pedimos também à Europa que se envolva no Nagorno-Karabakh, porque ela tem que estar
presente e tem que contribuir para a paz à medida que o conflito se intensifica à sua porta.
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