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REZOLUCE RB OSN 2016: NÁSILÍ PROTI ZDRAVOTNÍKŮM TRVÁ

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Uplynuly dva roky od přijetí rezoluce Rady Bezpečnosti OSN č.2286, ve kterém ostře
odsoudila násilí pro zdravotníkům. Od jejího přijetí zaznamenal Mezinárodní výbor
Červeného kříže dalších více než 1.200 útoků na zdravotníky či zdravotnická zařízení. Při
této příležitosti vyzývá MVČK k naplnění tří kroků, které by měly situaci zlepšit.
I válka má svá pravidla. Za jejich dodržování jsou odpovědni ti, kdo je stanovili – a to jsou
všechny státy světa.
***
K výročí přijetí rezoluce RB OSN vydal MVČK následující prohlášení:
K násilným incidentům proti zdravotníkům dochází i v každém jednotlivém týdnu během dvou
let od chvíle, co Rada bezpečnosti přijala rezoluci s cílem zvýšit respektování
nedotknutelnosti zdravotní péče.
Právě tento týden napadli ve Středoafrické republice ozbrojení muži nemocnici, v níž
operoval chirurgický tým MVČK a ohrožovali pacienty, zdravotnický personál i příslušníky
Červeného kříže. Na ulici byla zastavena a ohrožována sanitka…
Rezoluce rady bezpečnosti OSN č. 2286 byla přijata s velkou podporou, což ukazuje, že svět
je přesvědčen o tom, že lidé – obzvláště v místech zasažených válkami – musí mít bezpečný
přístup ke zdravotní péči. Bohužel, od května 2016, kdy byla tato rezoluce přijata,
zaznamenal MVČK jen v 16 zemích přes 1.200 násilných incidentů proti zdravotnickým
zařízením nebo personálu.
Například v Afghánistánu odřízly ozbrojené útoky proti zdravotnickým zařízením nebo jejich
zabavení ozbrojenci tisíce, ne-li miliony, lidí od zdravotní péče. Útoky na zdravotníky zahrnují
ohrožování, zadržování či zabití.
„Útoky proti zdravotnickým zařízením a zdravotníkům jsou dvojnásobnou tragedií,“ říká Peter
Maurer, prezident MVČK. „Zaprvé, tyto útoky zraní nebo zmrzačí ty, kteří poskytují zdravotní
péči nebo ji hledají. Dále však zbaví nesčíslné množství lidí dostupné zdravotní péče
v budoucnu, zbaví lidi nutně potřebující ošetření naděje na uzdravení.“
Přijetí rezoluce RB OSN č.2286 dne 3.května 2016 bylo významným krokem mezinárodního
společenství k řešení násilných útoků na zdravotní péči, ale závazky předcházet a mírnit
takové násilí musí být následovány činy.
Mezinárodní výbor Červeného kříže vyzývá k následujícím krokům v oblastech
zasažených boji:
1. ozbrojené síly se musí zdržet útoků na civilisty a civilní infrastrukturu včetně
zdravotnických zařízení, personálu a přepravních prostředků.
2. musí být uvolněny všechny blokády, které brání přístupu nezbytných zdravotnických
potřeb a evakuaci raněných a nemocných lidí.
3. násilné incidenty proti zdravotní péči musí být vyšetřeny a v případech, kdy
představují porušení mezinárodního práva, musí být za ně vyvozena odpovědnost.
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Zejména je znepokojující ničení zdravotnické infrastruktury a přerušení zdravotních služeb
na Blízkém Východě. Více než polovina syrských veřejných nemocnic a zdravotnických
středisek je uzavřena nebo funguje jen částečně. Některé z nich byly zasaženy opakovaně
leteckými útoky. Stále dochází k bránění v přístupu zdravotnických potřeb do určitých oblastí
stejně jako evakuaci nemocných a raněných lidí z nich.
Nejnovější násilnosti v Iráku působí masovou destrukci civilní infrastruktury v zasažených
oblastech. V Salah al-Din je více než třetina zdravotnických zařízení zničena nebo
poškozena.
V Jemenu bylo na konci roku 2017 v provozu jen 45 % zdravotnické infrastruktury a většina
z nich nemá dostatek zdravotnického materiálu a léků.
„Dokonce i válka má svá pravidla,“ řekl P.Maurer. „Ranění a nemocní musí být chráněni za
všech okolností. Násilí, které je zbavuje přístupu ke zdravotní péči, je porušením
mezinárodního humanitárního práva a všechny nás činí méně lidskými.“
» Video

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK
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