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Somálsko:  
Červený kříž po náletu v Jilib pokračuje v rozdělování potravin 

 

Ženeva/Nairobi (MVČK) – Mezinárodní výbor Červeného kříže znovu pokračuje v distribuci potravin 
více než 6.000 uprchlíků v táboře v okrese Jilib. 

Rozdělování potravin, které je prováděno spolu se Somálským Červeným půlměsíce, bylo dočasně 
pozastaveno po leteckém útoku 30. října, který zanechal řadu raněných a mrtvých. 

„MVČK a Somálský ČP připomínají všem stranám konfliktu povinnost chránit civilní obyvatelstvo,“ řekl 
Pascal Mauchle, vedoucí Delegace MVČK pro Somálsko v Nairobi. „Musí být učiněna všechna možná 
preventivní opatření, aby byly vyloučeny, nebo alespoň minimalizovány, náhodné ztráty na civilistech, 
jejich zranění a poškození civilních objektů. Humanitární pomocný personál musí být respektován a 
chráněn.“ 

Po útoku samém ošetřili dobrovolníci Somálského ČP raněné a pomohli je přesunout do 
zdravotnických zařízení mimo tábor. MVČK do nich přivezl léky a ostatní zdravotnický materiál pro 
ošetření raněných. 

Distribuce potravin v Jilib je součástí rozsáhlé nouzové operace realizované v současnosti 
Mezinárodním výborem Červeného kříže, jejímž cílem je pomoci 1,1 milionu civilistů sužovaných 
suchem a válkou v nejvíce zasažených oblastech jižního a středního Somálska. 

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Yves van Loo, MVČK Somalia, tel: +254 736 084 015 
Nicole Engelbrecht, MVČK Geneva, tel: +41 21 730 22 71, +41 79 217 32 17 

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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