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Generální ředitel Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) Robert Mardini přednesl 
stanovisko MVČK k vývoji situace v Afghánistánu. 

Mezinárodní výbor Červeného kříže s úlevou zaznamenal, že se Kábul vyhnul ničivým bojům 
v zastavěné oblasti, ale MVČK má na paměti tisíce civilistů zraněných či přemístěných 
v nedávných bojích v jiných zastavěných oblastech. 

MVČK je odhodlán nadále stát při afghánském lidu a pomáhat mužům, ženám a dětem 
vyrovnávat se s aktuální humanitární situací. 

Afghánistán se nachází v přechodném období, jehož konečný stav lze zatím jen obtížně 
odhadovat, jisté však je, že humanitární potřeby zůstanou vysoké. 

Od 1. srpna ošetřila zdravotnická zařízení podporovaná MVČK přes 7.600 raněných různými 
zbraněmi, za červen, červenec a srpen převyšuje tento počet 40.000. 

Naše zdravotnické týmy a rehabilitační centra očekávají, že budou po měsíce i léta přijímat 
pacienty zotavující se ze zranění výbušnými pozůstatky války, kterými je země zamořena, 
mnoho z nich bylo položeno v těchto týdnech. Je velmi smutné vidět, jak se naše zařízení 
plní dětmi a mladými muži či ženami, kteří ztratily některou končetinu. 

Humanitární potřeby v Afghánistánu jsou vysoké již příliš dlouho, zvláště v posledních letech, 
a nebyly nikdy plně uspokojeny. MVČK aktuálně postrádá 30 milionů CHF, tj. 550.000.000 
Kč, z částky 79 mil. CHF, tj. 1.875.000.000 Kč (rozpočtované na afghánské programy) a 
vyzýváme potenciální dárce, aby co nejrychleji podpořili naši práci včetně zdravotnického 
pole a rehabilitačních a protetických center. 

Mezinárodní výbor Červeného kříže je v Afghánistánu přítomen od roku 1987. Jeho personál 
pracoval po léta na územích kontrolovaných Talibánem k ochraně a pomoci potřebným, 
máme otevřené kanály a pravidelně komunikuje s vedením Talibánu i lokálními vůdci. 
Budeme pokračovat v práci ruku v ruce s Afghánským Červeným půlměsícem při pomoci 
těm, jejichž životy poznamenala válka. 
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