
Din anul 2014, estul Ucrainei este afectat de 
un război, provocat de grupări separatiste, 
sprijinite de Rusia. Luptele între armata 
Ucraineană și forțele separatiste din auto-
declaratele republici Donetsk și Luhansk 
continuă și astăzi de-a lungul așa-numitei 
linie de contact.

Conflictul din Ucraina a fost mult medi-
atizat din punct de vedere politic, dar s-a 
vorbit prea puțin despre dezastrul umanitar 
creat.

Razboiul uitat
Solidar cu Oamenii din Ucraina

Situația populației 
din Ucraina, țara 
vecină, acolo unde 
mulți semeni de-ai 
noștri trăiesc de 
mult timp într-o 
situație de nesig-
uranță, provizo-
riat și sărăcie, nu 
poate să ne lase 
indiferenți. Nu putem să ne orientăm 
privirea în altă parte de la vecinii noștri 
și să rămânem liniștiți ca și cum nu 
s-ar întâmpla nimic. Conștiința noastră 
creștină nu ne lasă în pace. Ne cheamă 
la solidaritate. Strigătul glasului nostru 
interior ne invită să îndrăznim mai 
mult: să devenim samariteni milostivi 
prin rugăciune și acțiune. Să fim așadar 
generoși din iubire creștină față de frații 
noștri care se află în condiții dificile de 
viață și să le întindem o mână de ajutor 
contribuind din puținul nostru,   având 
deplina încredere că Dumnezeu va 
înmulți darul nostru către dânșii dar va 
face să prisosească și binecuvântarea Sa 
asupra noastră a tuturor.

Egidiu Condac 
Președinte Confederația Caritas România

Din cauza războiului, aproximativ 3,4 mili- 
oane de oameni au nevoie de asistență 
umanitară. Aproximativ 3.000 de civili au 
fost uciși și altii 8.000 până la 10.000 de 
civili au fost răniți. Sute de mii de oameni 
au fost forțați să plece din casele lor și să-și 
caute adăposturi în zone mai sigure.

Situația este deosebit de dificilă pentru per-
soanele care trăiesc în continuare în zonele 

Din zona de conflict
Maryinka este o localitate situată chiar 
lângă linia de contact. În timpul zilei este 
liniște și pace, dar după lăsarea întuneric-
ului încep împușcăturile și bombardamen-
tele. Din 2014, 42 de civili au fost uciși in 
Marzinka, alți 120 au fost răniți.

Casa Doamnei Halina (84 de ani) și a fii-
cei ei Ludmila (48 de ani) este la doar 400 
de metri de linia de contact. Cele două do-
amne sunt ambele persoane cu dizabilități, 
ceea ce face foarte dificil pentru ele să își 
părăsească casa, sau să ajungă în pivniță 
pentru protecție. Casa a fost lovită de două 
ori de proiectile, distrugând acoperișul și 
ferestrele, iar Ludmila a fost rănită într-unul 
dintre atacuri. Ele au părăsit Maryinka doar 
pentru o perioadă scurtă în 2015/16, când 
au avut loc cele mai dure bombardamente, 
dar la scurt timp s-au întors. Pensia lor de 
doar 40 de euro nu le permite să trăiască în 
altă parte. Cu sprijinul Caritas, casa a fost 
reparată și ferestrele au fost înlocuite, dar 

Halina și Ludmila se confruntă și cu alte 
probleme: apa de băut în Maryinka este 
poluată de fostele mine de cărbune de pe 
cealaltă parte a liniei de contact. Acum ele 
folosesc apa de la propriile lor fântâni, dar 
nimeni nu știe cât de sigură este.

Dna. Halina din Maryinka

Ce face Caritas?
Caritas Ucraina este alături de cei mai afectați 
și vulnerabili încă din primele momente ale 
războiului. Pentru  perioada următoare, Cari-
tas Ucraina propune următoarele programe:

• Program de pregătire pentru iarnă:  
reparații de geamuri, sobe și materiale de 
încălzit,pături

• Acces la apă potabilă: în multe sate 
aproape de linia de contact, din cauza 
poluării apa din fântâni nu mai este po-
tabilă. Caritas va asigura surse alternative 
de apă

• Îngrijirea vârstnicilor: în sate aproape de 
linia de contact au rămas mulți vârstnici 
singuri care au nevoie de ajutor și îngriji-
re. Caritas Ucraina dorește se pună bazele 
unui program de suport și îngrijire cu vol-
untari și angajați direct din zonele vizate.

din apropierea liniei de contact, dar și pen-
tru cei care au rămas în zonele care nu mai 
sunt sub controlul guvernului Ucrainean și 
unde accesul organizațiilor umanitare este 
foarte dificil, de multe ori chiar imposibil.

În curând în estul Ucrainei se va instala 
din nou iarna care va aduce alte dificultăți 
pentru oameni. Geamurile multor case sunt 
distruse din cauza exploziilor și materiale 
de încălzit sunt aproape inaccesibile. În 
această situație trăiesc peste 500.000 de mii 
de vârstnici, dar și 300.000 de copii.

Caritas Ucraina
Distribuție de ajutoare

Bloc de locuințe din Maryinka - 
distrus de război
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