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Informace ČČK z 31.8.2011  

K SOUČASNÉ SITUACI V SÝRII  
 
 

Rozsah humanitárních důsledků nepokojů trvajících již šest měsíců je dle názoru 

Mezinárodního výboru Červeného kříže stále těžké s jistotou určit. Nepotvrzené zprávy 

hovoří o 2.200 mrtvých civilistech a 700 příslušnících armády a bezpečnostních sborů. 

Několik tisíc lidí bylo uvězněno nebo zraněno. 

Od počátku nepokojů je Syrský červený půlměsíc (SČP) schopen operovat v protesty 

zasažených oblastech, poskytovat první pomoc a evakuovat některé raněné. Ve velmi 

těžkých okolnostech poskytovali dobrovolní pracovníci SČP pomoc všem, kdož ji potřebovali. 

Ve svém veřejném stanovisku z počátku nepokojů upozornil MVČK všechny zúčastněné na 

povinnost respektovat lidskou důstojnost a životy ve smyslu mezinárodního práva a vyzval je 

k maximální zdrženlivosti. 

Po návštěvě prezidenta MVČK J. Kellenbergera a jeho jednání s vysokými syrskými 

představiteli byl MVČK a PČP umožněn širší přístup do oblastí stižených násilnostmi. Týmy 

MVČK/SČP navštěvovaly řadu měst a vesnic, včetně provincií Dara’a, Deir-Ez-Zor, Hama, 

Homs, Idlib a  Lattakia.  

Podle informací, které SČP a 

MVČK získaly přímo v poli, je 

v současnosti největší nouze o 

zdravotnický materiál a 

pomůcky, potraviny a základní 

potřeby jako matrace, 

kuchyňské soupravy a 

hygienické potřeby. 

S plynoucími měsíci se 

pomocné aktivity SČP a MVČK 

rozšiřovaly a jsou velmi dobře 

přijímány. Obě instituce se těší 

vysoké důvěře a představují 

klíčové humanitární aktéry 

v zemi.                         Rozdílení pomoci v Al-Hambushiyah 

V poslední době se MVČK více věnuje konstruktivnímu důvěrnému dialogu se syrskými 

úřady, jehož předmětem jsou podmínky přístupu do zařízení v působnosti ministerstva vnitra, 

v nichž jsou osoby zadržené v souvislosti s nepokoji. Došlo k dohodě o procedurálních 

záležitostech návštěv tak, aby probíhaly v souladu s mandátem MVČK svěřeným mu 

mezinárodním společenstvím prostřednictvím Statutu Mezinárodního ČK a MVČK věří, že 

návštěvy těchto zařízení začnou co nejdříve. 
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Fakta o pomoci poskytnuté SČP a MVČK v druhé polovině srpna 

 jednalo se o tato města a oblasti: Hama a Homs (Střední Sýrie), Deir Ezzor (SV 

Sýrie), Dara’a (Jižní Sýrie), Idlib (SZ Sýrie) a Lattakia 

 předáno bylo 25.750 potravinových balíků (obsahují potraviny pro rodinu na 1 

měsíc)  a 1.500 hygienických balíků (obsahují základní hygienické potřeby a 

prostředky pro rodinu na 1 měsíc)  

 nemocnice obdržely 3.000 balení konzervovaného mléka pro děti, 2.600 přikrývek 

a 2.600 matrací 

 nemocnice obdržely 51 souprav obvazového materiálu (každá souprava je určena 

k ošetření 150 raněných) 

 2 diagnostické soupravy pro příjmová třídící oddělení nemocnic 

 

 

 

 

V Praze dne 31.08.2011 

Dr. Marek Jukl 

prezident ČČK 

 


