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Prezident MVČK na návštěvě Gazy, Izraelele a Západního Břehu 

 

Tel Aviv/Gaza/Ženeva (ICRC) – Prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK, 
ICRC) Peter Maurer včera 
zahájil třídenní návštěvu Gazy, 
Izraele a Západního Břehu, aby 
se osobně seznámil s cenou, 
kterou musejí lidé zaplatit za 
momentální ozbrojený konflikt. 

V Gaze se včera P. Maurer se 
setkal s lidmi přímo zasaženými 
konfliktem, konstatoval, že 
dosud neviděl tak masivní 
destrukci, všudypřítomnou 
traumatizaci.  

V Shihayia (viz obr.) si prohlédl 
zbytky tisíců domů zničených 
nepřátelským bombardováním.  

 

Navštívil největší nemocnici v Gaze Al-
Shifa zaplněnou především civilními 
obětmi konfliktu, hovořil s pacienty 
zasaženými konfliktem, chirurgy 
MVČK, ostatními zdravotníky a 
vedením nemocnice. Nemocnice byla 
během bojů zasažena. V dětském 
oddělení (viz obr.) se setkal s malými 
pacienty vážně raněnými měsíc 
trvajícími boji. Dále prezident MVČK 
konstatoval, že boji byla nepřípustně 
zasažena řada zdravotnických zařízení 
i zdravotníků v Gaze, nad čímž vyjádřil  
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 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 189 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce).  



 

značné rozhořčení, uvedl, že podobné scény se již nesmějí opakovat. Ozbrojené síly musejí 
umět aplikovat mezinárodní humanitární právo a musí být vytvářen prostor pro naši 
humanitární činnost, zdůraznil. Prezident MVČK vyjádřil politování nad tím, že školy a 
nemocnice, namísto, aby byly místem ochrany, byly naopak obětí útoků. 

P. Maurer přenocoval v Gaze, aby vyjádřil důvěru v zastavení palby, a dnes navštívil Izrael. 
I při návštěvě nemocnice Barzilai v Ashkelonu se setkal s raněnými v důsledku konfliktu. 

Dnes P. Maurer jednal s palestinským prezidentem M. Abbasem a izraelskou ministryní 
spravedlnosti C. Livniovou, mající na starost rozhovory s Palestinci. Dále se setkal s Dr. 
Yifrachem, šéfem Davidovy hvězdy. 

V rámci návštěvy se P. Maurer setká ještě s vedením Palestinského Červeného půlměsíce a 
jeho pracovníky a dobrovolníky, kteří v velmi obtížných podmínkách poskytovali 
zdravotnickou a humanitární pomoc obětem proběhnuvšího konfliktu. Jak jsme informovali, 
utrpěl Palestinský ČP materiální a bohužel i personální ztráty. 

 

Izrael a okupovaná území jsou prioritní oblastí zájmu MVČK již od r.1948. V současnosti zde 
personál MVČK čítá 380 osob poskytujících široké humanitární služby. 

 

 
Pro další informace lze kontaktovat: 

Ran Goldstein, MVČK Tel Aviv, tel: +972 52 27 57 517 

Nadia Dibsy, MVČK Gaza, tel: +972 52 601 91 48 

Nada Doumani, MVČK Ženeva, tel: +41 22 730 37 23 or +41 79 447 37 26 

Maria Cecilia Goin, MVČK Jerusalem, tel: +972 52 601 91 50 or +972 59 893 54 68 

nebo navštívit  www.cicr.org  
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