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Prezident MVČK bude v Moskvě jednat o humanitární situaci v Sýrii 

 

Ženeva/Moskva MVČK) – Prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) Jakob 

Kellenberger je na cestě do Moskvy, kde se v pondělí 19. března setká s ministrem 

zahraničí Ruské federace Sergejem Lavrovem. 

J. Kellenberger navštíví Moskvu ve věci humanitární situace v Sýrii a s cílem osvětlit ministru 

Lavrovovi práci MVČK a Syrského Červeného půlměsíce, která byla učiněna od počátku 

nepokojů před rokem. 

Návštěva se koná v kontextu zhoršující se humanitární situace v Sýrii. 

„Humanitární situace v Homsu, Idlibu, Hamě, Deraa a dalších oblastech zasažených 

nepokoji zůstává extrémně obtížná a může se dále zhoršit. Lidé v těchto oblastech trpí již po 

řadu měsíců, zejména jsou situací postiženy ženy a děti,“ uvedl prezident MVČK J. 

Kellenberger.  

„Nezbytným zůstává každodenní zastavení palby na dobu alespoň dvou hodin, aby mohly 

být bezpečně evakuováni ranění a mohla být zranitelným osobám poskytnuta rychlá pomoc,“ 

dodal prezident MVČK. „Mezinárodní výbor ČK žádá jednoznačný příslib všech 

zúčastněných učinit toto zastavení palby, aby mohla být poskytnuta neodkladná pomoc 

potřebným osobám.“ 

Dále J.Kellenberger dodal: „předmětem zájmu Mezinárodního výboru ČK jsou zejména 

zranitelné osoby, jako jsou lidé zbavení svobody v souvislosti s boji a osoby raněné, 

nemocné a vyžadující zdravotní péči. Je věcí nejvýše urgentní, aby MVČK byl schopen 

rozšířit své pomocné a ochranné aktivity tak, aby odpovídaly potřebám těchto osob.“ 

MVČK oslovuje všechny, kdož mohou mít pozitivní vliv na jeho práci v Sýrii. J.Kellenberger 

navštívil Sýrii v červnu 2011, kdy jednal se syrským prezidentem Al-Assadem. Od té doby 

pokračují v Sýrii i zahraničí pravidelná jednání se syrskými úřady a příslušníky opozičních 

skupin. 

„Nestranná, neutrální a nezávislé humanitární aktivity umožnily Mezinárodnímu výboru ČK a 

Syrskému ČP pomoci tisícům lidí v oblastech zasažených boji. Potřebujeme však učinit 
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mnohem více,“ uzavřel J.Kellenberger. Od počátku nepokojů, které vypukly před rokem, 

poskytl MVČK a Syrský ČP potraviny, léky a další nezbytné životní potřeby tisícům osob. 

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jean-Yves Clémenzo, ICRC Geneva, tel. +41 22 730 22 71, +41 79 217 32 17 

Vassily Fadeev, ICRC Geneva (pro ruská média), tel +41 79 536 92 48 

Sébastien Carliez, ICRC Geneva, tel. +41 730 28 81, + 41 79 536 92 37, 

Dne 19.března : 

Hicham Hassan, ICRC Geneva, tel: +41 22 730 25 41, +41 79 536 92 57 

Vassily Fadeev, ICRC Geneva (pro ruská média), tel: +41 22 730 34 53, +41 79 536 92 48 

Carla Haddad Mardini, ICRC Geneva, tel: +41  22 730 24 05, +41 79 217 32 26 

nebo navštivte  www.cicr.org  
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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. : 

222885/5500, v.s. 333. 

Platbu je možné uskutečnit i on-line [PaySec, platební kartou]; více na www.cervenykriz.eu . 
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