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 Sýrie: Prezident MVČK na návštěvě – útrapy lidí centrem 
pozornosti 

 

Ženeva/Damašek (MVČK) – Rozsah syrské krize, která zasahuje miliony lidí, je ohromný, ale 
humanitární odezva je nedostatečná, řekl prezident MVČK Peter Maurer na konci své 
třídenní návštěvy země. Krom oficiálních jednání, na nichž usiloval o větší humanitární 
přístup k lidem v tísni, se také P. Maurer setkal s rodinami ve Starém Damašku, které byly 
nuceny konfliktem  opustit své domovy, a také s představiteli a dobrovolníky Syrského 
arabského Červeného půlměsíce (SČP). 

„Je mimo diskusi, že humanitární situace v Sýrii je katastrofická,“ řekl P. Maurer. „Jsem 
hluboce zaujat tím, že většina obyvatelstva je přímo či nepřímo zasažena spirálou násilí a 
nedostatečností humanitární pomoci. Zdravotnické potřeby, léčiva, potraviny a jiné základní 
nezbytnosti pro živit se stále rychleji stávají nedostupnými, zvláště v obležených oblastech, 
kde je situace opravdu kritická.“ 

Během svého setkání se syrskou vládou zdůraznil překážky, které stojí v cestě tomu, aby 
MVČK mohl doručit pomoc všem lidem napříč Sýrii, včetně oblastí kontrolovaných opozicí. 

„Potřebujeme mít možnost dělat v Sýrii mnohem více a vítám stanoviska řady syrských 
představitelů, s nimiž jsem se setkal, slibujících umožnit poskytnout každému zasaženému 
konfliktem více nestranné pomoci, včetně pomoci zdravotnické,“ uvedl prezident MVČK, a 
pokračoval:.„Nicméně musí nyní následovat – s tím, jak násilí i potřeby narůstají, zejména 
v obležených oblastech – činy, které vyústí v širší přístup MVČK a SČP do pole.“ 
  
V Damašku se P. Maurer setkal s řadou syrských vysokých představitelů, včetně předsedy vlády, 
ministrů zahraničí, vnitra, sociálních záležitostí, zdravotnictví a vedoucím národní bezpečnosti. 
Během rozhovorů zdůrazňoval určení MVČK k poskytování pomoci všem potřebným v Sýrii, 
nehledě na frontové linie, a k návštěvám zadržených osob za účelem sledování podmínek, 
v nichž se nacházejí. 
   

 
Pro další informace lze kontaktovat: 

Simon Schorno, ICRC Damascus, tel: +963 993 700 847 

Dibeh Fakhr, ICRC Geneva, tel: +41 22 730 37 23 nebo +41 79 447 37 26 

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



Sebastien Carliez, ICRC Geneva, tel: +41 22 730 28 81 nebo +41 79 536 92 37 

nebo navštívit  www.cicr.org  

 

 

 

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce zůstává v Sýrii jedinou 

celoplošně působící humanitární organizací. 
 

 

Již téměř tři roky poskytuje Syrský ČP za podpory MVČK velmi rozsáhlou pomoc. Tuto 

pomoc lze finančně podpořit  prostřednictvím sbírkového účtu ČČK: 

222885/5500, v.s. 333, 

Platbu je možné uskutečnit i on-line [platební karta, QR kód, PaySec, …]; více na 

www.cervenykriz.eu . 

 

 

 

 

Rok 2013: Pomoc MVČK byla v loňském roce realizována ve všech 14 provincích Sýrie. 

Např. pitná voda byla zajištěna 20 milionům osob, díky opravám vodovodů se pitná voda 

dostala dalším 10 milionům, potraviny 3,5 milionům, jeden milion získal přikrývky, matrace, 

přístřešky, humanitární pomoci  se dostává 810 tisícům vnitřních uprchlíků… 
 

Rozpočet na pomoc MVČK v Sýrii na letošní rok činí 2,1 mld Kč. 
 
 
 
 
Pro ČR vydal: 

                Český červený kříž 

             info@cervenykriz.eu  
                  -mj  
 

 

 

Pro informace o mezinárodním humanitárním právu lze navštívit 

www.cervenykriz.eu/humanitarnipravo 
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