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Declarația Președinției în numele Uniunii Europene
cu ocazia celei de a 150-a aniversări a bătăliei de la
Solferino

Cu ocazia celei de a 150-a aniversări a bătăliei de la Solferino, Uniunea Europeană
reamintește importanța capitală a empatiei și solidarității față de cei afectați de conflictele
armate și de alte situații care implică violență.
Pe cenușa teribilei bătălii care a avut loc la 24 iunie 1859 la Solferino, umanitatea a putut,
grație eforturilor depuse sub conducerea lui Henry Dunant, să stimuleze elanul umanitar
deosebit care a condus la fondarea Crucii Roșii și a Semilunii Roșii (denumită în
continuare „Mișcarea”), actualmente cea mai mare organizație umanitară, activă în aproape
toate țările din lume. Această bătălie a reprezentat, de asemenea, motivația pentru care
comunitatea internațională a statelor a dezvoltat și adoptat instrumente din domeniul
dreptului internațional umanitar, normele de drept internațional relevante în momente de
conflict armat, în special cele patru Convenții de la Geneva din 1949, care vor sărbători
anul acesta cea de a 60-a aniversare.
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Mișcarea, formată din Comitetul Internațional al Crucii Roșii, cele 186 de societăți
naționale ale Crucii Roșii și ale Semilunii Roșii și din Federația Internațională a Crucii
Roșii și a Semilunii Roșii se bazează pe șapte principii fundamentale. După o aplicare
îndelungată și constantă, acestea au fost recunoscute și definite în mod formal de
Conferința Internațională a Crucii Roșii desfășurată la Viena în 1965, la care au participat
toate statele părți la Convențiile de la Geneva. Aceste principii ale umanității,
imparțialității, neutralității, independenței, voluntariatului, unității și universalității sunt
specifice Mișcării și reprezintă un instrument operațional pentru toate activitățile acesteia.
UE le reamintește statelor angajamentul asumat în favoarea respectării în permanență a
adeziunii prin toate componentele Mișcării la cele șapte principii fundamentale.
50 de ani după acest moment de referință reprezentat de bătălia de la Solferino, UE, care a
fost construită ea însăși pe vestigiile unui teribil conflict, rămâne devotată eforturilor
depuse în sensul alinării suferințelor victimelor conflictelor armate din întreaga lume.
Uniunea Europeană salută activitățile desfășurate de Mișcare în cadrul și în afara UE și își
exprimă angajamentul ferm în favoarea sprijinirii acesteia.
Croația*, țară candidată, și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei*, Albania, Bosnia și
Herțegovina, Muntenegru și Serbia, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere
și potențiale țări candidate, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale
Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova, Armenia,
Azerbaidjan și Georgia se aliniază prezentei declarații.
* Croația și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei continuă să facă parte din procesul de
stabilizare și de asociere.”
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