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Sýrie: lidem v nouzi Červený kříž stále pomáhá 

 

Nepokoje v Sýrii nadále působí lidem utrpení v několika částech země. Mezinárodní výbor 
Červeného kříže (MVČK) a Syrský arabský Čerbený půlměsíc dělají co  nejvíce  pro pomoc 
lidem zasaženým nepokoji. 

 

« Zaznamenáváme pokračující tok lidí opuštějících své domovy a hledajících bezpečné 
obydlí , » říká Alexandre Equey, zástupce vedoucího Delegace MVČK v Sýrii. « Zatímco někteří se 
přesunuli k příbuzným či přátelům nebo i cizím liodem, kteří nabídli pomocnou ruku, jiní nemají jinou 
možnost než nocovat ve školách, mešitách a kostelích. » 

Dobrovolníci Syrského ČP pracují nepřetržitě v místech stižených nepokoji, jako jsou oblast Homsu, 
severně od damašku. S podporou MVČK rozdělili za posledních 14 dnů jídlo a jiné nezbytné potřeby 
60.000 lidí v různých governorátech. 

« Většina z nich opustila své domovy ve spěchu a zanechala v nich všechny své věci, » uvedl A. 
Equey. « Stále potřebují jídlo a další základní potřeby. » 

Lidé budou po jistý čas nadále potřebovat humanitární pomoc a MVČK spolu se Syrským ČP pracují s 
plným nasazením, aby jim pomohli co nejrychleji.  

MVČK a Syrský ČP v minulých dvou týdnech:  

 dopravil osmi kamiony potravinové zásilky pro 60.000 lidí zasažených nepokoji v 
governorátech Homs, Lattakia, Dará a Starý Damašek. V Homsu také distribuují hygienické 
potřeby, ručníky, přikrývky, matrace a svíčky, 

 zahájil práce na posílení zásobáren vody, toalet a sprch v desíti veřejných budovách 
v Homsu, aby byly zlepšeny hygienické podmínky pro 2.000 osob, které opustily své domovy, 

 MVČK poskytl oblastném spolkům Syrského ČP v Damašku, Starém Damašku, Idlibu a 
Homsu zdravotnický  materiál pro ošetření 200 raněných 

  

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

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

Spolu se 188 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. ČČK] 



 Pro další informace lze kontaktovat: 

Rabab Al-Rifaï, ICRC Damašek, tel: +963 993 700 847, +963 11 331 0476 

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

nebo navštivit  www.cicr.org  

 

 
 
 

 

Již rok poskytuje Syrský ČP za podpory MVČK velmi rozsáhlou pomoc. Tuto pomoc lze 

finančně podpořit  prostřednictvím sbírkového účtu ČČK: 

222885/5500, v.s. 333, 

nebo zasláním dárcovské sms s textem ve tvaru  

DMS CCK na telefonní číslo 87 777  

[cena jedné DMS je 30.- Kč, z níž ČČK obdrží 27,- Kč] 

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

 
 
Pro ČR vydal: 

                Český červený kříž 

             info@cervenykriz.eu  
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