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Port-au-Prince/Ženeva, 6. leden 2011 

Haiti: Zpráva Mezinárodní federace ČK&ČP
1
 o pokroku v 

prvním roce několikaleté reakce na katastrofu 

Navzdory mimořádným složitostem spojených s obnovou na Haiti byl během prvních 12 

měsíců od loňského lednového ničivého zemětřesení učiněn nepominutelný pokrok. Cíl 

operací – tedy rekonstrukce měst zničených zemětřesením, podpora rodin při obnově jejich 

života a pomoc při obnově veřejných institucí – je cílem dlouhodobým. 

Ve zprávě vydané 6.1.2011 Mezinárodním Červeným křížem – tj. Mezinárodní federací 

ČK&ČP, Haitským ČK a 124 zapojenými národními společnostmi ČK/ČP, můžeme najít 

tento souhrn pomoci Červeného kříže za období do 15.11.2010:  

 více než 172 tisíc rodinám byl poskytnut materiál pro nouzové přístřeší (stany, přístřešky, 

aj.), 

 téměř 160 tisíc rodin získalo další pomoc (kuchyňské soupravy, hygienické balíčky, 

přikrývky, kanystry na vodu) 

 více něž 195 tisíc rodin dostalo potraviny pro první týdny, 

 téměř 216 tisíc osobám byla poskytnuta zdravotní péče ve zbudovaných zdravotnických 

zařízeních, dalších 288 tisíc osob bylo ošetřeno na místě, 

 průměrně 317 tisíc lidí denně získalo přístup k nezávadné pitné vodě a 265 tisíc 

k sanitárním zařízením (latríny apod.) 

 téměř 49 tisíc rodin obdrželo finanční pomoc (granty na rozvoj živobytí) a 45 tisíc osob 

získalo krátkodobé pracovní příležitosti 

 více než 1,2 milionu osob na Haiti je obesíláno SMS s nezbytnými zdravotními 

informacemi, informacemi o prevenci a léčbě cholery apod. 

 do konce září 2010 získal Červený kříž na na základě vydaných výzev na pomoc obětem 

katastrofy 1,12 miliardy CHF (cca 18 miliard Kč) a vynaložil 273 milionů CHF (cca 

4,9 miliardy Kč). 

Zpráva Červeného kříže se také zmiňuje o výrazných problémech, které je nutné zvládnout: 

přes veškeré úsilí humanitárních aktérů se z táborů zatím nemůže vrátit na 1 milion lidí. 

Převažujícím problémem je zde země – přístup k půdě je velmi často blokován neformálním 

vymezením držby pozemků, kdy není jasné, kdo je daný kus půdy oprávněn užívat. 

Zemětřesení není sice příčinou tohoto problému, ale výrazně jej zvýšilo. To má velký vliv na 

obnovu obydlí. 

I přes tyto potíže bylo dosaženo pokroku při zabezpečování dlouhodobého a bezpečného 

přístřeší pro ty, kteří přišli o střechu nad hlavou. Podle údajů k 16.12.2010 bylo na celém 

Haiti postaveno 31 656 přechodných příbytků. Na konci listopadu poskytl Červený kříž 

bezpečné příbytky 3 120 rodinám. 

                                                 
1
 Mezinárodní federace ČK&ČP, národní společnosti Červeného kříže (půlměsíce, D. hvězdy) a 

Mezinárodní výbor ČK tvoří Mezinárodní hnutí ČK&ČP. 



Zpráva zdůrazňuje důležitost podpory obnovy haitských úřadů a veřejných institucí. Červený 

kříž obnovil nebo postavil 25 škol a 22 zdravotních středisek. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Haiti: Matthew Cochrane Tel: +509 3491 9813 

Panama: Lisa Söderlindh Tel: + 507 667 23170 

Ženeva: Paul Conneall Tel: +41 79 308 9809 

nebo navštívte webové stránky  www.ifrc.org/haiti     

 

 
Pro ČR vydal: 

           Český červený kříž 

         info@cervenykriz.eu  
            -mj 
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