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Mezinárodní den zmizelých: lhostejnost k humanitární tragedii?

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

U příležitosti Mezinárodního dnem zmizelých (30.srpen) se prezident Mezinárodního výboru
Červeného kříže Peter Maurer obrátil na vlády států světa s výzvou, aby se věnovaly osudu
zmizelých osob, ať již v souvislosti s ozbrojenými konflikty či jinými situacemi násilí,
přírodními katastrofami či migrací.
P. Maurer zdůraznil, že je třeba soustředěného úsilí, aby byl zjištěn osud zmizelých a jejich
rodinám byly poskytnuty informace a efektivní podpora. „Jde o tragédii, která zasahuje
miliony, ale zůstává neznámá a není o ní dostatečně informováno. Tato lhostejnost je vážná
a znepokojující. Zmizení je často citlivou sociální a politickou otázkou, to ale není omluvou
pro nečinnost. Vlády musí mít politickou vůli nezbytnou k poskytnutí odpovědí. Musí být
činěna opatření k předcházení zmizení a shromažďovány všechny dostupné informace o
pohřešovaných, neboť mohou pomoci poskytnout odpovědi jejich rodinám a blízkým,“ uvedl
P.Maurer.
Přesné počty zmizelých ve světě nejsou sice známy, ale odhady MVČK hovoří o stovkách
tisíc, což zahrnuje bojovníky zmizelé při akcích, děti oddělené od rodin opouštějících v tísni
obydlí, osoby zbavené svobody bez kontaktu s blízkými a vnitřně přesídlené osoby či
migranty, kteří se svými rodinami ztratily kontakt.
Absence přesných počtů je sama jednou z částí problému. Tím hlavním je ale to, že dopady
zmizení na jejich rodiny a komunity jsou jednoduše ignorovány.
MVČK vyzývá vlády k urychlení reakce, rozvinutí odpovídajícího právního rámce a přijetí
nezbytných systémů a procedur pro hlášení zmizení osob a podporu jejich rodin.
Například v roce 2015 MVČK sjednotil 479.000 osob s jejich rodinami a při návštěvách
věznic nalezl 27.500 vězňů, kteří předtím byli pohřešováni.
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