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Sýrie: Prezident MVČK znovu v Damašku 

 

Ženeva/Damašek (MVČK) – Prezident Mezinárodní výboru Červeného kříže (MVČK) Jakob 

Kellenberger přijíždí dnes do Sýrie na dvoudenní návštěvu, kterou zahájí rozhovory 

s vysokými syrskými představiteli, mezi nimž bude ministr zahraničí Walid al-Múalem, ministr 

vnitra generálmajor Mohamad al-Shaar  a ministr zdravotnictví Dr. Wael al-Halki. 

Rozhovory budou zaměřeny na humanitární úhel pohledu na současnou situaci v oblastech 

zasažených nepokoji a na úsilí Mezinárodního výboru ČK a Syrského Arabského ČP, které 

reaguje na vrůstající potřeby raněných, nemocných a lidí, kteří museli opustit své domovy. 

„Jsem odhodlán zajistit Mezinárodnímu výboru ČK a Syrskému ČP rozšíření jejich 

přítomnosti, obsahu i rozsahu jejich činností zaměřených na potřeby zranitelných lidí,“ řekl 

J. Kellenberger. „To bude klíčovým prvkem mých jednání se syrskými představiteli.“ 

Prezident dále podtrhl dvě další důležitá témata. „Zdůrazním záležitost přístupu do všech 

míst, kde jsou v souvislosti s nepokoji zadržovány osoby. Návštěvy těchto lidí jsou naší 

prioritou. Budu též dále diskutovat praktická opatření pro provádění naší iniciativy 

každodenního dvouhodinového přerušení palby, toto období je nezbytné pro evakuaci 

raněných a doručení pomoci pro dobu zintenzivnění bojů.“ 

Pozitivním pokrokem nedávných týdnů je skutečnost, že MVČK získal širší přístup do řady 

oblastí zasažených nepokoji. Jeho personál je nyní schopen působit déle v poli a získat tak 

jasnější porozumění pro potřeby lidí v nouzi a může trak použít vhodnějších metod reakce na 

tyto potřeby. J.Kellenberger navštíví oblasti zasažené nepokoji, aby osobně zjistil, jaká je 

situace a jak probíhá pomoc MVČK a Syrského ČP přímo v terénu.  

Jedná se již o třetí návštěvu prezidenta Kellenbergera od června 2011. 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Saleh Dabbakeh, ICRC Damašek, tel: +963 993 700 847, +963 11 331 0476 

Hicham Hassan, ICRC Ženeva, tel: +41 22 730 25 41, +41 79 536 92 57 

Carla Haddad Mardini, ICRC Ženeva, tel: +41 22 730 24 05, +41 79 217 32 26 

nebo navštivte  www.cicr.org  

                                                
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 188 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. ČČK] 

http://www.cicr.org/


Pro ČR vydal: 

                Český červený kříž 

             info@cervenykriz.eu  
                  -mj  
 

 

Již rok poskytuje Syrský ČP za podpory MVČK velmi rozsáhlou pomoc. Tuto pomoc lze 

finančně podpořit  prostřednictvím sbírkového účtu ČČK: 

222885/5500, v.s. 333, 

nebo zasláním dárcovské sms s textem ve tvaru  

DMS CCK na telefonní číslo 87 777  

[cena jedné DMS je 30.- Kč, z níž ČČK obdrží 27,- Kč] 

Platbu je možné uskutečnit i on-line [PaySec, platební kartou]; více na www.cervenykriz.eu . 
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