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 Mezinárodní den zmizelých:  

MVČK žádá větší úsilí o dokumentaci osudu zmizelých 

 

Ženeva (MVČK) – Vlády i občanská společnost musí více usilovat o dokumentaci 
osudu a místa pobytu osob zmizelých za ozbrojených konfliktů nebo jiných okolností 
a také poskytovat větší podporu jejich rodinám, prohlásil Mezinárodní výbor 
Červeného kříže (MVČK). „I když někdo zmizí, ať již během války, migrace či 
katastrofy, zůstává zde utrpení jeho rodiny“, říká Marianne Pecassou, vedoucí týmu 
MVČK zabývajícícho se mizením osob.  « Je nezbytné, aby informace o 
pohřešovaných, o tom kde a jak zmizeli, které jsou k dispozici dnes, mohly v určitém 
okamžiku přinést rodinám odpovědi », uvedla Pecassou u příležitosti blížícího se 
30. srpna, na který Mezinárodní den zmizelých připadá. 

Poskytnutí odpovědi trvá dlouho a často ani není v situaci probíhajícího ozbrojeného 
konfliktu možné. Pro některé rodiny nebude možné dát definitivní odpověď nikdy. Po 
celou tuto dobu však rodiny potřebují širokou podporu. 

„Až příliš často, zejména v konfliktních situacích, nebývá problém zmizelých vnímán 
jako prvořadá záležitost. Je třeba, aby vlády a ostatní aktéři byli ujištěni, že tento 
problém je naopak na pořadu dne, a více řešili praktické i citové potřeby rodin 
pohřešovaných,“ dodala M. Pecassou. 

Zmizení člena rodiny ji může zanechat bez ekonomických zdrojů a rodina často 
zbývající prostředky obětuje na hledání svého pohřešovaného člena. V mnoha 
případech se rodina brání prohlášení zmizelého za mrtvého a tak například nezíská 
přístup k majetku nebo financím dané osoby. 

Rodiny dále trpí v oblasti citové i sociální – mohou zakoušet izolaci, smutek a 
marginalizaci a často potřebují dlouhodobou podporu, aby tyto potíže překonaly a 
začaly opět žít. 

 

 

                                                
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] 



 

MVČK nabízí různé druhy podpory, od programů ekonomických, které mají rodinám 
pomoci zabezpečit živobytí, přes právní a administrativní pomoc až po 
psychologickou péči a nalézání způsobů, jak si připomínat chybějící blízké. 
   
   
 
   

Pro další informace lze kontaktovat: 

Francis Markus, ICRC Ženeva, tel: +41 22 730 23 28, +41 79 244 64 24 Email: fmarkus@icrc.org 

nebo navštívte  www.cicr.org 
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» souvisí s tématem: Mezinárodní úmluva na ochranu osob před nuceným zmizením 
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