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HUMANITÁRNÍ SITUACE V OBLASTI ALEPPA
Zesilující boje v oblasti Aleppa přinesly škody na zdravotnických zařízeních i
personálu, pro civilisty znamenají přerušení dodávek vody a elektřiny, z domů
vyhnaly přes 70.000 lidí.
VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

15.února byly například částečně poškozeny dvě nemocnice a došlo ke ztrátám na
životech civilistů a zdravotníků. Nemocnice přitom poskytovaly tisíce ošetření
měsíčně a jsou nyní vyřazeny z provozu.
Mezinárodní výbor ČK vyzval všechny bojující strany, aby okamžitě zastavily útoky
na zdravotnická zařízení a zdravotnický personál, připomněl, že civilní infrastruktura
rovněž nesmí být předmětem útoků, voda se nesmí stát zbraní. Boje pronikají i do
města a dále zhoršují humanitární situaci jeho obyvatel.
MVČK a Syrský ČP (SČP) opravují v Aleppu vodovody a nouzově dodávají denně 46
milionů litrů pitné vody pro cca 1,5 milionu lidí. Činnost nemocnic se 400.000
pacientů podporují dodávkami léků, zdravotnického materiálu a také kyslíku a
generátorů na výrobu elektřiny. Šest poliklinik SČP na západě a severu Aleppa
pečuje o 160.000 pacientů. ČK&ČP denně doručí 10.200 balíčků chleba.
MVČK/SČP překračuje frontové linie, je v kontaktu se všemi bojujícími stranami a
jeho pomoc se tak může dostat všem potřebným, jak zdůraznila vedoucí Delegace
MVČK M.Gasser.
Většina lidí chce pokračovat v obdělávání své půdy, chybí jim však palivo, voda a
zařízení.
V uplynulých desíti dnech pokračoval MVČK spolu s SČP v pomoci i v jiných
městech, např. Al Wayer (provincie Homs) a obleženém městě Moadamiyeh. Nadále
požadujeme zlepšení přístupu k potřebným, aby proud pomoci mohl být pravidelný.
Dne 22.2.2016 přijíždí na pětidenní návštěvu Sýrie president MVČK P.Maurer, aby
mohl bezprostředně posoudit humanitární situaci a jednat se syrskými představiteli.
Český červený kříž v současnosti připravuje dodávku mobilních ošetřoven, polních
kuchyní a dalšího potřebného materiálu.
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