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Російські  війська  з  перших  днів  повномасштабного
вторгнення  в  Україну  регулярно  застосовують  заборонені
міжнародними  конвенціями  касетні  боєприпаси.
Обстрілюють житлові будинки, лікарні і дитсадки, внаслідок
чого вже загинули сотні мирних мешканців. ООН, міжнародні
правозахисні  організації  верифікують  злочини  РФ  та
закликають зупинити це.

Невибіркові удари, які завдає росія в ході бойових дій в
Україні,  заборонені  міжнародним  гуманітарним
законодавством і є воєнними злочинами, адже російська армія
не робить ніякої різниці між застосуванням таких боєприпасів
в полі чи місті, де живуть люди.

Касетні боєприпаси складаються з контейнерів, які, як
правило,  розкриваються  в  повітрі  і  розкидають  над  ціллю
десятки,  навіть  сотні  невеликих  суббоєприпасів  на  площу
розміром з футбольне поле. 

Касетні боєприпаси загрожують цивільному населенню
з двох причин. По-перше, вони поширюють суббоєприпаси на
велику площу і не можуть відрізнити солдатів від цивільних.
По-друге,  багато  суббоєприпасів  не  вибухають  при  ударі.
Вони  стають  наземними  мінами,  які  становлять  загрозу
цивільному  населенню  протягом  місяців,  років  або  навіть
десятиліть після конфлікту.

Тому  будьте  особливо  обачними  в  тих  місцях,  де
відбувалися  обстріли!  Побачили  підозрілий  предмет?  Не
підходьте,  не  чіпайте.  Телефонуйте  101.  Навчіть  цьому  і
дітей,  адже проблема  нерозірваних боєприпасів,  з  нами,  на
жаль, надовго.

Російські  війська  з  перших  днів  повномасштабного
вторгнення  в  Україну  регулярно  застосовують  заборонені
міжнародними  конвенціями  касетні  боєприпаси.
Обстрілюють житлові будинки, лікарні і дитсадки, внаслідок
чого вже загинули сотні мирних мешканців. ООН, міжнародні
правозахисні  організації  верифікують  злочини  РФ  та
закликають зупинити це.

Невибіркові удари, які завдає росія в ході бойових дій в
Україні,  заборонені  міжнародним  гуманітарним
законодавством і є воєнними злочинами, адже російська армія
не робить ніякої різниці між застосуванням таких боєприпасів
в полі чи місті, де живуть люди.

Касетні боєприпаси складаються з контейнерів, які, як
правило,  розкриваються  в  повітрі  і  розкидають  над  ціллю
десятки,  навіть  сотні  невеликих  суббоєприпасів  на  площу
розміром з футбольне поле. 

Касетні боєприпаси загрожують цивільному населенню
з двох причин. По-перше, вони поширюють суббоєприпаси на
велику площу і не можуть відрізнити солдатів від цивільних.
По-друге,  багато  суббоєприпасів  не  вибухають  при  ударі.
Вони  стають  наземними  мінами,  які  становлять  загрозу
цивільному  населенню  протягом  місяців,  років  або  навіть
десятиліть після конфлікту.

Тому  будьте  особливо  обачними  в  тих  місцях,  де
відбувалися  обстріли!  Побачили  підозрілий  предмет?  Не
підходьте,  не  чіпайте.  Телефонуйте  101.  Навчіть  цьому  і
дітей,  адже проблема  нерозірваних боєприпасів,  з  нами,  на
жаль, надовго.


