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OZBROJENÝ KONFLIKT V  SÝRII:  

POMOC ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE 
V MÍSTĚ KONFLIKTU  

 

Již třetí rok trvají nepokoje a násilnosti v Sýrii, které před rokem již dosáhly intenzity 

občanské války. Humanitární situace velkého počtu Syřanů je velmi obtížná, i když se už 

nevyskytuje na prvních stránkách zpravodajství... 

Humanitární aktivity v Sýrii nyní představují nejrozsáhlejší z probíhajících operací složek 

Mezinárodního hnutí ČK&ČP1. Jejich finanční rozsah činí v přepočtu 3 mld. Kč. 

V Sýrii samotné z humanitárních organizací celoplošně působí jen Mezinárodní výbor ČK a 

národní společnost Syrského ČP, nehledě na všemožná nebezpečí a úskalí. V okolních 

státech statisícům uprchlíků pomáhá Mezinárodní federace ČK&ČP spolu s místními 

národními společnostmi. 

Jen mezi lednem a červnem 2013 týmy MVČK zajistily opravy, náhradní díly a desinfekční 

přípravky vodárnám a zajistily tak přístup k nezávadné pitné vodě 20 milionům osob. Na 

přímé dodávky pitné vody cisternami ČK je odkázáno 135 tisíc Syřanů. V prvním pololetí 

rozdělil MVČK balíky s potravinami (á 25kg) milionu lidí a soupravy domácích potřeb 

(matrace, přikrývky, kuchyňské potřeby, hygienické potřeby, svíčky atd.) dalším 400.000. 

Dále např. obnovil 321 veřejných zařízení (školy, zdravotnická zařízení ap.) v 13 syrských 

provinciích. V neposlední řadě pokračuje dodávání léčiv, zdravotnického materiálu a 

provozních potřeb pro zdravotnická zařízení i v místech zasažených boji tak, aby lidé měli 

přístup ke zdravotní péči. 

Týmy Syrského ČP – v počtu desetitisíc zdravotníků – nadále poskytují zdravotní péči 

přímo v terénu. 

 

Po celou dobu násilností 

poskytuje Syrský ČP za 

podpory MVČK velmi rozsáhlou 

pomoc.  

 

Tuto pomoc lze finančně 

podpořit i prostřednictvím ČČK 

č.ú.: 

 222885/5500, v.s. 333. 

                                            
1
 Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (Mezinárodní Červený kříž) tvoří: 

Mezinárodní výbor ČK spolu se 189 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a 
Davidovy hvězdy) a jejich Mezinárodní federací.  
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Platbu je možné uskutečnit i on-line ze stránek www.cervenykriz.eu [PaySec, platební 

kartou]. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

V Praze dne 10.7.2013  

 

Dr. Marek Jukl 
prezident ČČK 
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