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Informace ČČK z 3.9.2012  

SÝRIE V OBČANSKÉ VÁLCE:  

POMOC ČERVENÉHO KŘÍŽE A PŮLMĚSÍCE  
 
 
 

Ozbrojený konflikt probíhající v Sýrii mezi povstaleckými ozbrojenými silami a ozbrojenými 

silami vlády nadále velmi negativně ovlivňuje osudy obyvatelstva. Již rok a půl trvající 

konflikt znamená i to, že řada lidí ztratila práci a mnoho rodin živitele – ať již přímo vlivem 

bojových událostí nebo z důvodu útěku (přemístění) těchto osob uvnitř Sýrie nebo do 

zahraničí. 

Narůstají oblasti země, kde je problém pro obyvatele zajistit si základní životní potřeby. 

Každý den dále přináší desítky mrtvých. Řada lidí umírá jen proto, že se jim nedostalo 

zdravotní péče nebo nebyl dostatek zdravotnického materiálu – zdravotnická zařízení se 

potýkají se stále většími problémy.  

Nejtěžší situace je v oblasti Damašku, Aleppa, Homsu či Idlibu. 

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Syrský Červený půlměsíc jsou nadále jedinými 

humanitárními organizacemi zajišťujícími v Sýrii plošně humanitární a zdravotnickou pomoc. 

MVČK dodal zdravotnický materiál a léčiva, ale i sanitky jak Syrskému ČP, tak syrskému 

ministerstvu zdravotnictví. Jen za posledních šest týdnů se tak dostalo patřičného ošetření 

několika desítkám tisíc osob.  

Krom zlepšení přístupu ke zdravotní péči pokračuje humanitární pomoc ČK&ČP zaměřená 

na základní životní potřeby, provoz evakuačních center – jen v oblasti Damašku, Idlibu a 

Aleppa se pomoci MVČK za posledních šest týdnů dostalo 180.000 lidem. Od počátku roku 

činí toto číslo 800.000, samotný Syrský ČP uvádí další jeden milion příjemců pomoci.  

MVČK se zaměřuje na zajišťování přísunu pitné vody – v oblasti Damašku, Starého 

Dasmašku a Homsu je na dodávky pitné vody takto odkázán jeden milion osob… 

Do Damašku dnes přijel na třídenní pracovní pobyt nový prezident Mezinárodního výboru ČK 

Peter Maurer, který je v této funkci od 1.7.2012. Jedná s představiteli státu: prezidentem 

Bašárem al-Assadem, ministr zahraničí Walid Muallemem, ministrem vnitra gen. 

Mohamadem Ibrahimem Al Shaarem, ministrem zdravotnictví Saad Abdel Salamem Al-

Nayefem a státním tajemníkem pro národní usmíření  Ali Haidarem.  

Tématem rozhovorů budou naléhavé humanitární otázky, přístup ke zdravotní péči a rovněž 

návštěvy osob zadržovaných v souvislosti s konfliktem. Rozhovory vede MVČK rovněž se 

syrskou opozicí – domácí i zahraniční. Podle P. Maurera rostou humanitární potřeby 

exponenciálně s časem. Prezident MVČK se rovněž setká s Dr. Abdulem Attarem, 

prezidentem Syrského ČP.  
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Již rok a půl 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. 

nebo odesláním dárcovské SMS s textem  

DMS CCK na číslo 87 777 

[cena jedné DMS je 30,- Kč, z čehož ČČK 

obdrží 27,- Kč] 

 

 

               [Syrští uprchlíci v táboře Libanonského ČK] 

 

Platbu je možné uskutečnit i on-line [PaySec, platební kartou]. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

V Praze dne 3.9.2012  

 

Dr. Marek Jukl 
prezident ČČK 
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