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Další humanitární pomoc Červeného kříže předána v Sýrii
Český červený kříž byl realizátorem již druhé letošní dodávky humanitární pomoci do
Sýrie o objemu přes 6 tun a hodnotě 4,2 miliony Kč, která se uskutečnila díky finanční
podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR.
VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Český červený kříž (ČČK) dlouhodobě podporuje pomocné aktivity ve prospěch obětí
ozbrojeného konfliktu v Sýrii, a proto velmi oceňuje přístup MZV ČR, díky jehož podpoře i
spolupráci s Ministerstvem obrany ČR se mohla již druhá letošní zásilka humanitární pomoci
uskutečnit (první zásilka se uskutečnila v červnu t.r.).
Obsah zásilky je cílený a vychází přímo z konkrétních potřeb zjištěných v terénu díky
spolupráci obou národních společností Mezinárodního Červeného kříže, a to ČČK a
Syrského arabského Červeného půlměsíce (SARC).
Zásilka je tentokrát zaměřena na podporu zdravotní péče, kterou SARC poskytuje lidem
v oblastech zasažených občanskou válkou. Jde o čtyři dialyzační jednotky spolu se
zásobami k nim příslušného zdravotnického materiálu, zejména dialyzačními roztoky.
Doplňkem zásilky je několik desítek invalidních vozíků.
Pomoc předal v Damašku dne 9.10.2016 ředitel Úřadu ČČK Dr. Josef Konečný generálnímu
tajemníkovi SARC Marwanu Abdallahovi.
SARC spolu s dalšími složkami Červeného kříže a Červeného půlměsíce poskytuje pomoc
na 2/3 – 3/4 syrského území, bez ohledu na to, která ze stran konfliktu je právě kontroluje.
Pomoci ČK&ČP v Sýrii se měsíčně dostane pěti milionům Syřanů, především vnitřně
přesídleným osobám. Právě přepravená zásilka zmírňuje konkrétní lidské utrpení přímo v
místě jeho vzniku.
Pomoc ČČK se dostává přímo k potřebným a přispívá k naplnění zásady, že utrpení je třeba
mírnit přímo v místě jeho vzniku.
Za přípravu podkladů pro celní odbavení děkujeme agentuře GERLACH, tradičnímu
partnerovi ČČK.
ČČK věří, že za podpory MZV ČR bude realizace pomoci do Sýrie dále pokračovat.
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