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Moskva/Ženeva – Prezident Mezinárodní federace společností Červeného kříže a 
Červeného půlměsíce (IFRC) Francesco Rocca se 5. prosince v pozdních odpoledních 
hodinách setkal s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. 

Během setkání prezident F. Rocca diskutoval o humanitárních prioritách a výzvách, jakými 
v současnosti jsou zejména pandemie COVID-19, rovný přístup k vakcínám, migrační krize 
na hranici Běloruska a Polska, podporu Ruského červeného kříže a zásadní role místních 
aktérů při reakci na mimořádné události. 

Prezident IFRC Francesco Rocca uvedl, že pro něj bylo ctí setkat se s prezidentem Putinem. 
Je zásadní zapojit světové vůdce do humanitárních diskusí, zvláště v této chvíli, kdy 
pandemie zasahuje všechny země na světě. Ruská federace je klíčovým hráčem, který je 
schopen ovlivňovat globální agendu, proto bylo tak důležité uspořádat toto setkání. Dále 
sdělil, že byl velmi potěšen produktivní diskusí o společných humanitárních prioritách a 
výzvách. Poděkoval prezidentu Putinovi za jeho odhodlání dosáhnout rovnosti v přístupu k 
vakcíně COVID-19, podporovat práci Červeného kříže s migranty a podporovat Ruský 
červený kříž. 

Lokální aktéři, jako je v tomto případě Ruský červený kříž, znají kulturu, mluví jazykem a mají 
důvěru svých komunit. Během pandemie COVID-19 doprovázené zákazy a omezeními 
cestování se školení místní aktéři, jako jsou národní společnosti Červeného kříže a 
Červeného půlměsíce, ukázali jako zásadní pro záchranu mnoha životů a oslovení 
zranitelných lidí. IFRC spolupracuje s Ruským červeným křížem na rozšíření jeho 
humanitárního dosahu. 

Prezident Ruského červeného kříže Pavel Savčuk uvedl, že Ruský Červený kříž posiluje 
svou práci na národní a regionální úrovni se specifickým zaměřením na zdravotní a sociální 
aktivity. Prvním důležitým krokem k vybudování silnější národní společnosti je „zákon o 
Červeném kříži“, který bude brzy dokončen a předložen Státní dumě. Ruský červený kříž je 
vděčen za zapojení prezidenta Putina do podpory tohoto procesu. Tento zákon jasně vymezí  
pomocnou roli Ruského ČK při poskytování humanitární pomoci a podpory nejzranitelnějším 
lidem, včetně nouzových situací. Ocenil závazek IFRC podpořit plány Ruského ČK na 
posílení pozice Ruského ČK na národní i mezinárodní úrovni. 

IFRC působí v Ruské federaci od roku 1993. Poskytuje technickou a poradenskou podporu 
Ruskému červenému kříži v programových oblastech včetně reakce na katastrofy, podpory 
zdraví, sociálního začleňování a migrace a rovněž posiluje jeho právní a statutární základ. 
IFRC mimo jiné vyčlenila 34 milionu Kč na pomoc ruskému Červenému kříži při podpoře lidí 
postižených pandemií. 

F. Rocca se v pátek setkal s místopředsedkyní vlády Ruské federace Taťánou Golikovou a 
ministrem zdravotnictví Michailem Muraškem. 6. 12. se také setká s náměstkem ministra 
zahraničních věcí Sergejem Veršininem a ministrem pro civilní obranu a mimořádné situace 
Alexandrem Čuprijanem. F. Rocca se zúčastnil i mezinárodního fóra „We Are Together“, což 
je důležitá příležitost setkat se s dobrovolníky a diskutovat o jejich prioritách. 
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