
 
 

CHCEMY EUROPY W GÓRSKIM KARABACHU 
 

My, niżej podpisani, wzywamy Unię Europejską do zaangażowania i zapewnienia pomocy dla 
ludności Górskiego Karabachu. 
 
Górski Karabach to górzysty region na Kaukazie Południowym, zamieszkały przez 150 000 osób. Jest 
jednym z kilku nieuznawanych państw, powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku i 
jednym najbardziej niestabilnych w Europie.  
 
Mieszkańcy tego niewielkiego terytorium od ponad 20 lat żyją w oblężeniu. Republika Azerbejdżanu, 
która rości sobie prawo do sprawowania nad nim suwerennej kontroli, stara się izolować go od świata 
zewnętrznego, co prowadzi do znacznych trudności. 
 
Obszar ten posiada jeden z najwyższych na świecie wskaźników liczby wypadków spowodowanych 
wybuchem min lądowych na osobę. Każdego roku ludność cywilna – przeważnie dzieci i rolnicy – 
pada ofiarą min przeciwpiechotnych. Halo Trust jest jedyną międzynarodową organizacją pozarządową, 
działającą na tym terenie, ale ta odrzuciła wszelkie międzynarodowe fundusze publiczne, które 
zostałyby przeznaczone na oczyszczenie pozostałych obszarów. 
 
Ze względu na linie frontowe pokrywające się przeważnie z granicami Karabachu oraz nieustanną 
eskalację konfliktu z Azerbejdżanem, bezpieczeństwo stanowi istotną kwestię. Podczas starć na 
granicach dochodzi do popełniania okrutnych czynów, jednak obszar jest pozbawiony 
międzynarodowych obserwatorów czy organizacji pozarządowych, które prowadziłyby w tych 
sprawach dochodzenia.  
 
Bogaty w ropę Azerbejdżan inwestuje znaczne ilości energii i pieniędzy, aby mieć pewność, że 
zagraniczni przywódcy polityczni, funkcjonariusze, dziennikarze i organizacje pomocowe będą 
trzymać się z dala od tego niewielkiego terytorium. Unia Europejska de facto przyłączyła się do 
bojkotu Górskiego Karabachu. Przez ostatnie 20 lat żaden z funkcjonariuszy Unii Europejskiej nie 
udał się tam ani nie zapewniono jakiejkolwiek pomocy unijnej dla jego ludności. W sytuacji zaostrzenia 
konfliktu na granicy bądź gdy dochodzi do okrutnych mordów, Unia Europejska milczy lub głosi 
bezbarwne apele do obu stron o rozwagę w działaniu.  
 
Sytuacja izolacji Górskiego Karabachu jest wyjątkowa: Unia Europejska udziela pomocy 
obywatelom różnych państw bez względu na ich formę rządów czy status. W innych nieuznawanych 
terytoriach, takich jak Abchazja, Naddniestrze czy Cypr Północny, Unia Europejska wdraża politykę 
,,zaangażowania bez uznawania”, zapewniając znaczącą pomoc i międzynarodowe powiązania. Unia 
Europejska udziela również wsparcia dla wielu dyktatur, w tym Azerbejdżanowi; jeśli chodzi o Turcję, 
obecnie kraju autorytarnego, to jest ona pierwszym beneficjentem pomocy, jaką Unia Europejska 
dostarcza w skali światowej, wynoszącej 3 mld € rocznie. Natomiast Górski Karabach rozwija 
instytucje demokratyczne.  
 
Wzywamy Unię Europejską do zaangażowania w Karabachu oraz wspierania projektów w celu 
poprawy warunków życia jego ludności, ponieważ jej polityka powinna przyczyniać się do 
dobrobytu, a nie cierpienia ludności w Europie i na obszarach peryferyjnych. 
 
Wzywamy też Europę do zaangażowania, ponieważ powinna być obecna oraz przyczyniać się do 
pokoju, kiedy konflikt narasta tuż przy jej granicy.  
 


