Ние искаме Европа в Нагорни Карабах
Ние, долуподписаните, призоваваме Европейския съюз да се ангажира с народа на
Нагорни Карабах и да осигури помощ на неговото население.
Нагорни Карабах (НК) е планинска територия в Южен Кавказ, дом на 150,000 души. Това е
една от няколкото непризнати държави, които се появиха след разпадането на Съветския
съюз през 1991 г. и едно от най-неблагоприятните за живот места в Европа.
Жителите на тази малка територия живеят под обсада вече повече от 20 години. Република
Азербайджан, която претендира суверенитет над този район прави всичко възможно да го
изолира от външния свят. Това води до изключителни трудности за местното население.
Регионът има едни от най-високите в света нива на пострадали от мини на глава от
населението. Всяка година цивилни граждани, предимно деца и фермери, са жертви на
противо-пехотни мини. „Halo Trust” е единствената международна неправителствена
организация, работеща в региона, но на нея й се отказва каквото и да било международно
публично финансиране за обезопасяване на останалите непрочистени минни полета.
С фронтови линии на по-голямата част от своите граници и непрестанни припламвания на
конфликта с Азербайджан, сигурността на хората е изключително сериозен проблем. По
време на сблъсъците по границите се извършват невероятни зверства, но на место няма
никакви международни наблюдатели или неправителствени организации, които да се
ангажират с тяхното разследване.
Богатият на нефтени залежи Азербайджан влага огромна енергия и средства, за да не
допусне чуждестранни политици, официални лица, журналисти или неправителствени
организации в тази малка територия. Европейският съюз де факто се е присъединил към
бойкота на Нагорни Карабах. Нито един официален представител на Европейския съюз не
е посещавал региона през последните двадесет години и на населението му не е оказана
абсолютно никаква помощ от ЕС. Когато по границите му възникват конфликти или се
извършват зверства, Европейския съюз запазва мълчание или изказва вели общи призиви за
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сдържане.
Изолацията на Нагорни Карабах е уникална: Европейският съюз оказва помощ на
населението на много страни по света, без значение от политическия им режим или статут. В
други международно непризнати територии като Абхазия, Приднестровието и Северен
Кипър, Европейският съюз прилага политиката „ангажиране без признаване“, като осигурява
съществено подпомагане и международни контакти. Европейският съюз също така
предоставя значителна помощ на много диктатури, включително и на богатия на нефтени
залежи Азербайджан. Турция, с нейният авторитарен в момента режим, се явява найголемият в света бенефициент на помощи от ЕС с трите милиарда евро годишно, които
получава. За разлика от тях, Нагорни Карабах развива своите демократични институции.
Призивът към Европейския съюз е да се ангажира с Карабах и да подкрепи проекти за
подобряване на жизнените условия на хората там е, защото неговите политики трябва да
допринасят за подобряване на ситуацията, а не до страдания и лишения за жителите на
Европа и нейните периферии.
Ние също така призоваваме Европа да се ангажира с Нагорни Карабах, защото тя трябва да
присъства и допринася за мира там където ескалират конфликти близо до нейните
граници.
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