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Libye: MVČK připraven pomoci raněným 
 
Ženeva (MVČK): Mezinárodní výbor Červeného kříže želí ztrát na životech a zranění osob, 

k nimž došlo následkem eskalace, která byla způsobena eskalací násilí v Bengází a dalších 

Libyjských městech. MVČK vyzývá úřady, demonstranty a ostatní účastníky nepokojů, aby 

za všech okolností respektovaly lidské životy a důstojnost člověka. 

„MVČK je v těsném kontaktu s Libyjskou národní společností Červeného půlměsíce, která 

provozuje v Bengází několik nemocnic,“ říká Jean-Michel Monod, vedoucí tuniské regionální 

delegace MVČK, do jejíž působnosti Libye náleží. „Nabídli jsme Libyjskému ČP naši přímou 

pomoc a chceme, jak jen to bude možné, prověřit situaci v terénu. 

Zranění, zdravotnický personál, zdravotnická vozidla a zařízení musí být respektovány 

všemi. Bezpečnostní síly musejí při užití síly k obnově práva a pořádku dodržovat příslušné 

mezinárodní standardy. Se zadrženými a věznenými musí být zacházeno v souladu 

s mezinárodním právem. 

MVČK je ve styku s Libyjskými úřady prostřednictvím diplomatického zastoupení v Ženevě. 

Učinil nabídku poskytnutí podpory národní zdravotnické službě při její péči o zraněné při 

násilnostech a je připraven reagovat na jakékoli urgentní humanitární potřeby. 

MVČK je neutrální a nezávislou celosvětově působící organizací. Poskytuje pomoc lidem 

zasaženými ozbrojenými konflikty a jinými situacemi násilí. 

 
 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Mohamed Ben Ahmed, MVČK Tunis, tel: +216 98 432 393 

Biljana Milosevic, MVČK Tunis, tel: +216 20 33 62 38  

Steven Anderson, MVČK Ženeva, tel: +41 22 730 20 11, +41 79 536 92 50 

nebo navštivte  www.cicr.org  
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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 186 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.] 
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