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Informace ČČK z 10.3.2012  

SÝRIE: POMOC ČERVENÉHO KŘÍŽE A PŮLMĚSÍCE  
 
 

Pomoc obětem vnitrostátních násilností, které již rok sužují Sýrii, poskytují jednotlivé složky 

Mezinárodního Červeného kříže – konkrétně Mezinárodní výbor Červeného kříže a Syrský 

Červený půlměsíc. 

Humanitární situace zůstává i nadále v mnoha částech země obtížná, což se týká nejen 

Homsu, kde v nedávných dnech probíhaly intenzívní boje, ale i v jiných regionech 

zasažených nepokoji. Krom bezprostředních následků ozbrojených srážek mezi vládními 

silami a povstalci negativně působí i momentální chladné počasí a zhoršení vnitřní 

ekonomické situace. 

Prioritou společné pomoci MVČK a Syrského ČP je pomoc lidem v Abel, Hama, Idlibu, 

Dara'a, Starém Damašku včetně těch, kteří uprchli z Baba Amr v Homsu. Jen v minulých 

dnech poskytli pomoc tisícům lidí.  

Primárním úkolem je evakuace raněných a bezpečnost zdravotnického personálu, který 

často musí působit v nepřehledné situaci. Podle mezinárodního práva se musí každému 

dostat potřebné zdravotní péče a zdravotnický personál musí být vždy chráněn a jeho 

poslání respektováno. 

Mezinárodní výbor ČK pokračuje v dialogu s ústředními syrskými úřady. 

 

Aktuálně o právě končícím týdnu: 

 Ve středu se konečně podařilo znova vstoupit do Baba Amr, velké většině civilistů se 

podařilo již v předešlých dnech naštěstí tuto čtvrť opustit. 

 V městě Abel (10 km od Homsu) byly potraviny, přikrývky, matrace a hygienické 

potřeby poskytnuty 2.700 osobám. Pomoci se dostalo i lidem, kteří sem uprchli 

z Baba Amr. Tým SČP navštívil Abel opakovaně, zvláštní péče byla věnována 

nemocným dětem. 

 Lidé žijící v severní části města Hama a blízkých vesnicích dostávají pravidelně 

pomoc. I zde se nacházejí uprchlíci z jiných částí Sýrie. 

 Městu Idlib se dostává pomoci každodenně. 

 Lidem v Dara’a a okolí města je rovněž pomoc poskytována pravidelně; i zde 

pobývají uprchlíci z Homs a dalších míst. 

 V oblasti Starého Damašku je rovněž pomoc opakovaně poskytována. Např. 

7.března byla pomoc rozdělována v Al-Kisweh (cca 20 km od Damašku) a Al-Nabak 

(75 km od Damašku) 

 Konvoj SČP dorazil 8.března do oblasti Al-Raqqa a poskytl pomoc nomádům a 

místním obyvatelům strádajícím zhoršením ekonomické situace. Pomoc mj. 

obsahovala 1.500 balíků potravin, 500 dávek kojeneckého mléka a 1.000 přikrývek. 
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Již prakticky rok poskytuje Syrský ČP 

za podpory MVČK velmi rozsáhlou 

pomoc.  

Tuto pomoc lze finančně podpořit i 

prostřednictvím ČČK č.ú. 

222 885/5500, v.s. 333. 

Platbu je možné uskutečnit i on-line 

[PaySec, platební kartou]. 

 

 

                                                                             

                                                                                       [distribuce pomoci v Homs] 

 

 

 

 

V Praze dne 10.3.2012 

 

 

Dr. Marek Jukl 
prezident ČČK 
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