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MVČK | Podmínky humánní evakuace
14. březen 2018

V souvislosti s možnou evakuací osob z Východní Ghúty připomíná Mezinárodní výbor
Červeného kříže orgánům bojujících stran standardy, které musí být v případě každé
evakuace splněny.
Stručně řečeno, civilisté i osoby, které se již přímo neúčastní nepřátelství, musí být vždy
respektovány a chráněny, což platí samozřejmě i v případě evakuace.
Při evakuaci musí být splněny následující podmínky:
»

evakuovaní musí být předem informováni o čase evakuace, místě, kam mají být
evakuováni a způsobu evakuace,

»

civilisté si mohou vybrat, zda budou evakuováni, či zůstanou,

»

civilisté jsou za všech okolností chráněni před útokem, jak evakuovaní, tak ti, kteří se
rozhodli zůstat,

»

evakuaci civilistů musí být garantován bezpečný průchod,

»

vše možné musí být učiněno pro zachování jednoty rodin,

»

s civilisty, osobami zbavenými svobody a osobami, které se již přímo neúčastní
nepřátelství, musí být zacházeno lidsky a v souladu s mezinárodním právem, bez ohledu
na jejich status, náboženské vyznání a etnickou či politickou příslušnost,

»

evakuovaní nesmí být zbaveni předmětů nutných k přežití, jejich přístup k humanitární
pomoci a službám nesmí být během přesunu i po něm ničím podmiňován,

»

evakuovaným musí být umožněno vzít s sebou a ponechat si osobní vlastnictví v rozsahu
nebránícím evakuaci, zejména cennosti, smlouvy a doklady o vlastnictví, osobní doklady
či účty za elektřinu a vodu,

»

osoby se speciálními potřebami, jako jsou ranění a nemocní, nedoprovázené děti, staří
lidé a osoby s postižením mají nárok na zvláštní ochranu a péči,

»

v místě určení budou mít přemístění civilisté možnost volného pohybu, uspokojivého
přístupu k přístřeší, hygieně, zdravotní péči, jídlu, veřejným službám, bezpečnosti a
způsobu obživy,

»

do místa určení musí mít umožněn přístup humanitární pracovníci, kteří se budou moci
setkávat s evakuovanými, zjišťovat jejich potřeby a poskytovat humanitární pomoc a
služby,

»

evakuace má dočasný charakter a přesunutí budou moci uplatnit právo návratu, jak jen
důvody jejich evakuace pominou; budou jim poskytnuty jasné informace o perspektivách
návratu,

»

je zaručena nedotknutelnost soukromého vlastnictví evakuovaných, které zanechali
v místě; jejich vlastnictví musí být chráněno před pleněním, zničením nebo protiprávním
přivlastněním či užíváním.
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