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Dnes se ze třídenní pracovní návštěvy Sýrie vrátil prezident Mezinárodního výboru 

Červeného kříže Peter Maurer. V Damašku vedl v uplynulých dnech jednání s nejvyššími 

syrskými představiteli: prezidentem Bašárem al-Assadem, ministrem 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.  

Navštívil místa zasažená boji ve Starém Damašku, kde se také seznámil se stavem a 

činností ošetřoven Syrského Červeného půlměsíce, který je spolu s MVČK jedinou plošně 

působící humanitární organizací v Sýrii. Jednal také s Dr. Abdulem Attarem, prezidentem 

Syrského ČP.  

Tématem jednání se syrskými představiteli byly naléhavé humanitární otázky již rok a půl 

trvajícího konfliktu, při němž se humanitární situace stále jen zhoršuje. Jmenovitě 

humanitární situace civilního obyvatelstva, ochrana civilistů neúčastných v bojích, přístup ke 

zdravotní péči – řada lidí umírá jen proto, že se jim nedostane zdravotnické pomoci. P. 

Maurer navštívil konkrétně místa Mu’dhamiya, Qaboun a Harasta, kde dle svých slov shledal 

následky války jako šokující, zejména pokud jde o rozsah destrukce infrastruktury. Za 

alarmující označil též nebezpečí, kterému musí čelit zdravotničtí pracovníci, tedy především 

personál Syrského ČP, který v terénu P. Maurer navštívil. Prezident MVČK rovněž zdůraznil 

nutnost pravidelných návštěv zadržovaných osob, včetně těch, které jsou vyšetřovány.  

Rozhovory se syrským prezidentem hodnotil P. Maurer pozitivně. Dle jeho slov prezident 

Assad kladně reagoval na návrhy na zlepšení přístupu humanitárních pracovníků ČK&ČP 

k adresátům potřebné pomoci a uznal potřebu těchto opatření. Stejně přijal požadavek 

MVČK na obnovení návštěv míst, kde jsou osoby zbavené svobody. 

P. Maurer uvedl, že pozitivní dojem z jednání prověří následující týdny, kdy bude MVČK 

sledovat, zda jsou dohodnuté závěry naplňovány v praxi. 

MVČK je rovněž v pravidelném kontaktu s představiteli povstaleckých skupin v Sýrii i 

v zahraničí 

 

Mezinárodní humanitární právo chránící oběti válek musí být dodržováno za všech 

okolností a všemi stranami ozbrojeného konfliktu, zaznělo na závěr shrnutí výsledků 

návštěvy Sýrie od prezidenta MVČK. 

 

 



 

www.cervenykriz.eu  info@cervenykriz.eu tel. 251 104 111 
 

 

 

 

 

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] 

                   [P.Maurer se zdravotníky Syrského ČP v Mu'adhamiya] 

 

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

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

V Praze dne 7.9.2012  

 

Dr. Marek Jukl 
prezident ČČK 

https://gateway.paysec.cz/GateWay.aspx?MicroaccountNumber=3044250&MessageForTarget=P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+%C4%8C%C4%8CK+na+pomoc+v+S%C3%BDrii&OrderId=P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+p%C5%99es+www.cervenykriz.eu+-+S%C3%BDrie&BackURL=http%3a%2f%2fwww.cervenykriz.

