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na humanitu 

Společné prohlášení 

 

 
20. září 2016 
 

Syrský arabský červený půlměsíc (SČP), Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) a 

Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (MF ČK&ČP) 

jsou rozhořčeny děsivým útokem, k němuž minulou noc došlo na sklad SČP a humanitární 

konvoj v Orem Al Kubra (Big Orem) ve venkovské oblasti Aleppa. 

Zemřelo při něm na dvacet civilistů a jeden pracovník SČP, kteří právě z automobilů 

vykládali životně důležitou humanitární pomoc. Mnoho z transportované pomoci bylo 

zničeno. Útok připravil tisíce obyvatel o potřebnou potravinovou a zdravotnickou pomoc. 

„Jsme naprosto zdrceni úmrtím tolika lidí, včetně našeho kolegy, ředitele oblastní pobočky 

SČP, Omara Barakaty. Byl oddaným a statečným členem naší rodiny věrných pracovníků a 

dobrovolníků, pracujících s takovou houževnatostí při zmírňování útrap syrského lidu. Je 

zcela nepřijatelné, aby naši pracovníci a dobrovolníci neustále platili kvůli pokračujícím 

bojům tak vysokou cenu,“ řekl prezident Syrského ČP, Dr. Abdulrahman Attar. 

„Z toho, co víme o včerejším útoku, lze říci, že šlo flagrantní porušení mezinárodního 

humanitárního práva (MHP), což je naprosto nepřijatelné. Nerespektovat či nechránit 

humanitární pracovníky a struktury může mít vážné dopady na pokračující humanitární 

operace v zemi. Milionům obyvatelům se tak nedostane tolik důležitá pomoc k přežití“, říká 

Peter Maurer, prezident MVČK. 

„Červený kříž a Červený půlměsíc dnes truchlí. Cítíme solidaritu se Syrským červeným 

půlměsícem a proto veřejně apelujeme, aby mezinárodní společenství zajistilo ochranu 

humanitárních pracovníků a dobrovolníků. Nejsme stranou tohoto konfliktu“, řekl Tadateru 

Konoé, prezident MF ČK&ČP. 

Sýrie je dnes jedním z nejnebezpečnějších konfliktů světa pro humanitární pracovníky. Za 

uplynulých šest let již 54 příslušníků SČP položilo životy při výkonu svých povinností.  

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce požaduje, aby všechny strany 

konfliktu dodržovaly pravidla mezinárodního humanitárního práva, která rovněž zahrnují 

ochranu humanitárních pracovníků.  

  

Poznámka: 

 Konvoj OSN a Syrského ČP tvořilo 31 nákladních aut vezoucí humanitární pomoc pro 
78.000 lidí v těžko dostupné oblasti města Urm al-Kubra v provincii Aleppo 

 Samostatný konvoj ICRC a Syrského ČP doručil 19.9.2016 do Talbiseh v provincii 
Homs pomoc pro 80.000 lidí, první od července 

 

                                                
1 Mezinárodní výbor Červeného kříže, Syrský arabský Červený půlměsíc, Mezinárodní federace 
společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

http://www.cervenykriz.eu/cz/482.aspx


__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                             | www.cervenykriz.eu | info@cervenykri.eu | @CCK_Tweetuje | 

http://www.cervenykriz.eu/
mailto:info@cervenykri.eu
http://twitter.com/CCK_Tweetuje

