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Somálsko: obyvatelstvo vyčerpáno 

Děsivá humanitární krize v Somálsku dosáhla nového „dolního bodu“. Lidé v centrálních a jižních 
oblastech situaci nemohou zvládnout a humanitární pomoc je naprosto nesrovnatelná s potřebou. 
MVČK  je jednou z mála mezinárodních organizací působící v těchto oblastech [MVČK působí 
v Somálsku nepřetrţitě od r. 1977 – pozn. ČČK]. 

Hrozné sucho, které od posledního období dešťů (tj. od září/listopadu 2010) suţuje větší část jiţního a 
středního Somálska, zasáhlo populaci jiţ vyčerpanou léty ozbrojeného konfliktu, předchozím obdobím 
sucha a ekonomické krize. 

Stovky tisíc lidí opustilo v Somálsku své domovy hledajíce přístřeší a potravu. Většina z nich ţije pod 
širým nebem nebo v provizorních táborech. Představují těţké břímě pro hostitelská společenství, která 
se s nimi dělí o své skrovné zdroje.Většina uprchlíků nemá cokoli k prodeji a nejsou tak schopni si 
potraviny koupit. Dopady podvýţivy jsou tak mezi hladovějícími uprchlíky ještě větší neţ mezi ostatní 
populací. 

Nepřítomnost mezinárodních humanitárních organizací, z nichţ mnohé svou činnost ukončily 
počátkem roku 2009, a to z důvodů bezpečnostních a vlivem omezení kladených místními úřady, 
navíc dále prohlubuje obtíţnost situace.  

Pokračující ozbrojený konflikt se počátkem roku dále zintenzivnil a především v oblasti Mogadiša a 
podél Keňských a Etiopských hranic tak brání uprchlíkům v návratu domů. Tisíce z nich překračují 
hranice kaţdý týden. 

„To, že stále více Somálců opouští svou zemi, ukazuje, že jejich utrpení je již nesnesitelné,“ říká 
Olivier Humbert-Droz, zástupce vedoucího Delegace MVČK pro Somálsko. „Současná situace je 
výsledkem dlouhodobé krize, která již lidi napjala na hranice jejich sil. Bez pomoci dojde během 
nadcházejících týdnů jen k dalšímu zhoršení.“ 

Dobytek, především v jiţních a středních regionech, strádá nedostatkem pastvy a vody. Mnoho zvířat, 
zejm. skotu, pošlo. Ty, které přeţívají, nejsou schopny reprodukce a nemají mléko. To má silně 
negativní vliv na výţivu dětí, pro něţ je zvířecí mléko důleţitým zdrojem bílkovin. Přeţivší dobytek je 
navíc ve špatném stavu a na trhu má tak jen nízkou cenu. Protoţe zemědělci potřebují zrní a nemají 
k prodeji nic neţ dobytek, znamená pro ně nízká prodejní cena dobytka v kombinaci se zvyšující se 
cenou zrní, způsobenou světovou potravinovou krizí, dvojí ránu… 

Pastevci, kteří ještě mají nějaký dobytek, směřují k řekám, kde hledají pastvu a vodu; ti, kteří ţádný 
nemají, hledají útočiště v uprchlických táborech za keňskou či etiopskou hranicí nebo se připojují 
k uprchlíkům ve městech, kde hledají práci. 

 

 

                                                
1
 Mezinárodní výbor Červeného kříže – ICRC (Ţeneva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce. 

Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakoţ i prosazování 
mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodrţováním. Je – stejně jako státy či 
mezinárodní mezivládní organizace – subjektem mezinárodního práva. 

Spolu se 186 národními společnostmi Červeného kříţe (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.] 



Kroky v boji proti podvýživě 

Ambulantní léčebné programy MVČK pro podvýţivu zaznamenávají alarmující počty podvyţivených 
ve středním a jiţním Somálsku. Vysoké procento střední a těţké podvýţivy dětí mladších pěti let jsou 
dokumentovány v pobřeţních oblastech středního Somálska, v Jubě a Gedo Počty přijatých do těchto 
léčebných programů uskutečňovaných Somálským Červeným půlměsícem se od března 
zdvojnásobily. V oblasti Bay nyní trpí 11% dětí mladších pěti let akutní těţkou podvýţivou. V okrese 
Tieglow v oblasti Bakool došlo k dramatickému nárůstu ošetřených dětí a matek v pediatrických 
střediscích – procento přijatých dětí s akutní těţkou podvýţivou vzrostlo mezi březnem a dubnem z 16 
na 30%. 

Srpnové ţně koncentrované do oblasti dvou velkých řek, kde je moţné zavlaţování – Shabelle a Juba 
– budou podprůměrné. V oblastech bohatých na sráţky bohuţel ţádné ţně pravděpodobně nebudou. 

Jako první krok odezvy na krizi rozšiřuje MVČK a Somálský ČP ambulantní léčebné výţivové 
programy v jiţním Somálsku. Nová výţivová centra budou otevřena v Bonkool, Gedo a Afgoye. 
Mobilní týmy tvořené zdravotními sestrami a nutričními specialisty budou navštěvovat lidi v nejhůře 
postiţených oblastech. Speciálně na děti ve věku do pěti let a na těhotné či kojící matky se zaměří 
nové výţivové programy. Pomohou asi 36.000 lidí. 

Jak to jen bude moţné, doplní MVČK spolu se Somálským ČP tyto programy cílenou distribucí 
potravin. 

„Je třeba zdůraznit, že pomoc MVČK, Somálského ČP a několika dalších organizací ještě působících 
v těchto oblastech, nemůže sama postačit k pokrytí potřeb,“ doplnil Humbert-Droz. „Pro zmírnění 
celkově hrozné situace Somálců je třeba spojeného úsilí celé humanitární komunity.“ 

Od dubna do června poskytl MVČK potraviny a nezbytnou pomoc více neţ 300.000 lidí v Somálsku a 
zajistil přístup k pitné vodě 400.000. 

 

Zvýšení dostupnosti potravin a vody 

MVČK dlouhodobě zajišťuje 18 ambulantních léčebných výţivových programů uskutečňovaných 
Somálskou národní společností v Galgaduud, Mogadishu, Bay a Dolní Juba a tři mobilní programy v 
oblasti Střední Juba. Ošetřováno je nejméně 5.000 dětí s těţkým stupněm podvýţivy. 

V posledních třech měsících distribuoval MVČK dvouměsíční potravinové dávky více neţ 39.000 lidí 
zasaţených probíhající válkou v obastech Sool a Burhoodle a 4.000 obyvatel okresu Eyl obdrţelo 
dávku ujednoměsíční. Základní domácí potřeby byly distribuovány dalším 240.000 lidem uprchlým 
před válkou či suchem ve středních (Mudug, Galmudug) a jiţních (Bandir, Bay, Bakool, Střední a 
Dolní Juba) regionech. 

Od dubna do června distribuoval MVČK osivo 15.500 zemědělcům jiţného a středního Somálska. Na 
6.000 z nich dále obdţelo další zemědělské vstupy a 134 zavlaţovacích čerpadel ke zvýšení 
zemědělské produkce. 

Více neţ 3.000 si díky projektům MVČK zlepšilo závlahové systémy podéle řeky Juba nebo 42.000 
farmářů si zpevnilo hráze chránící úrodu. Dále, 6.000 rodin ţivících se rybolovem, obdrţelo potřebné 
rybářské vybavení. 

Mezi dubnem a červnem byla zpřístupněna pitná voda 350.000 lidem středního a jiţního Somálska. 
MVČK také dokončil práce na vrtaných studnách a vodovodních rozvodech v 13 projektech, které 
zajisdstí pitnou vodu 50.000 Somálcům. 

 

Poskytování zdravotní péče 

Od dubna do června poskytl MVČK chirurgický a další zdravotní materiál nemocnicím Keysaney a 
Medina – nemocnice v Mogadišu, kde jsou léčeny válečné oběti. Ošetřeno bylo 1.200 raněných, z 
toho 40% ţen a dětí. 

Dále za toto období poskytl MVČK obvazový a jiný zdravotnický materiál pro ošetření válečných 
zranění nemocnicím v Severním Somálsku po sráţkách mezi kmeny Hargeisa and Gaalkacyo. Pomoc 
MVČK dále směřovala do zdravotnických zařízení na jihu Somálska, vč. nemocnice Kismaayo, která 
ošetřovala onětí ofenzíny na počátku roku. Šlo o vícě neţ dvě tuny léčiv a obvazového materiálu 
dopraveného zařízením na obou stranách fronty. 

MVČK pokračuje v podpoře 39 zdravotnických zařízení Somálského ČP v jiţních a středních částech 
země, která zajišťují obyvatelstvu přístup ke zdravotní péči a kvalitním léčivům. Mezi dubnem a 
červnem je navštívilo na 160.000 lidí. 



Za tutéţ dobu v nich bylo na 16.000 dětí očkováno proti dětské obrně, záškrtu a tetanu. 

 

Obnova rodinných kontaktů 

MVČK pomáhá udrţovat a obnovovat kontakty lezi rodinnými příslušníky rozdělenými probíhajícím 
konfliktem a pátrá po pohřešovaných. Od dubna do června, za pomoci sítě dobrovolných pracovníků 
Somálského ČP, přijal 1.600 a předal 3.500 « rodinných zpráv ČK » [jde o krátká sdělení osobní 
povahy – pozn. ČČK]. 

Somálské vysílání BBC odvysílalo jména více neţ 1.100 pohřešovaných 11.000 jmen bylo zveřejněno 
na portále MVČK. Vypátráno bylo 120 osob. Ke sjednocení s rodinami ţijícími mimo Somálsko, 
především v Kanadě a Rakousku, bylo vydáno 31 cestovních dokladů Červeného kříţe. 

 

Prosazování mezinárodního humanitárního práva 

Základní částí práce MVČK je stálé připomínání povinnosti chránit civilisty stranám konfliktu. Cílem je 
dosaţení souladu s pravidly mezinárodního humanitárního práva (MHP) ve světě. MVČK rovněţ šíří 
znalost MHP ve společnosti. Principy MHP jsou vysvětlovány skrze somálské tradice, uznávající ţeny, 
děti, raněné a nemocné a některé další osoby za chráněné před útokem (biri ma gedo). 

 
 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Yves van Loo, MVČK Somalia, tel: +254 272 3963, +254 736 084 015 
Anna Schaaf, MVČK Nairobi, tel: +254 20 2723 963/4, +254 722 51 27 28 

Nicole Engelbrecht, MVČK Geneva, tel: +41 21 730 22 71, +41 79 217 32 17 

nebo navštivte  www.cicr.org 
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