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MVČK + Syrský ČP + MFČK&ČP | Sýrie: Jak dlouho ještě?
Společné prohlášení Mezinárodního hnutí ČK&ČP

19 březen 2016
Tento týden si připomínáme pět let od počátku války v Sýrii. V tomto konfliktu, představujícím
největší humanitární krizi současnosti, bylo již přes 250.000 lidí zabito a miliony musely
opustit své domovy. My, Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce,
využíváme tuto příležitost a vyzýváme všechny strany konfliktu, aby učinily vše, co je v jejich
moci, k nalezení dlouhodobého a udržitelného politického řešení konfliktu.
Při této příležitostí s hlubokým smutkem a velkým obdivem vzpomínáme na všechny, kdo
vytrvali snášet hrozná utrpení uplynulých pěti let. Znovu potvrzujeme svůj závazek lidu Sýrie,
který prokázal neuvěřitelnou statečnost a nezlomnost tváří v tvář nepřízni osudu. Zůstáváme
rozhodnuti podporovat je v jejich snaze o lepší zítřek a budoucnost jejich dětí.
Nedávné přerušení bojových akcí znamená dlouho hledané období klidu pro syrské
obyvatele a vítáme všechny snahy nalézt politické řešení krize. Skutečností však zůstává, že
přes 13,5 milionu lidí v Sýrii potřebuje neodkladnou humanitární pomoc, pět milionu z nich
jsou děti a mnoho z nich nepoznalo nic jiného, než válku. Strach a nejistota charakterizuje
každý den. Bomby a minometné střely jsou nerozlišující. Domy, nemocnice i školy jsou
poškozeny nebo zcela zničeny.
Vnitřně je vysídleno 6,6 milionu lidí, mnozí opakovaně. Personál Syrského arabského
červeného půlměsíce (SAČP), za podpory partnerů v Hnutí ČK&ČP, neúnavně dělá vše, co
je možné, aby pomohl, často v obtížných a nebezpečných podmínkách. SAČP rozdělí každý
měsíc pomoc 4,5 milionu příjemců a je primárním lokálním partnerem pro OSN a všechny
mezinárodní nevládní organizace registrované a působící v Sýrii.
Během uplynulých pěti let bylo při plnění humanitárních úkolů zabito 53 příslušníků SAČP a
osm dobrovolníků palestinského ČP. Využíváme tuto příležitost, abychom vzdali hold
obrovské odvaze a obětavosti zaměstnanců a členů Syrského a Palestinského červeného
půlměsíce. Vyzýváme všechny strany konfliktu, aby humanitárním a zdravotnickým
pracovníkům zajistily ochranu a umožnily jim výkon jejich poslání.
Využíváme tohoto výročí také k zopakování naší výzvy k zajištění pravidelného a
bezpodmínečného přístupu do obležených sídel a těžko dostupných oblastí Sýrie.
Humanitární pomoc by neměla záviset na politických jednáních, připomínáme všem stranám
konfliktu jejich povinnosti z mezinárodního humanitárního práva, zejména respektovat životy
civilistů a lidskou důstojnost.
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Jako Hnutí ČK&ČP zůstáváme pevně odhodláni přinést pomoc všem, kdož ji potřebují. Za
syrskými hranicemi se odehrává mnoho tragedií – přes 9 milionů lidí uprchlo před boji v Sýrii,
většina do okolních zemí – Jordánska, Libanonu, Iráku a Turecka. Miliony riskují své životy
při cestě do Evropy, při této nebezpečné cestě jim jsou stále nápomocny národní společnosti
Červeného kříže, Červeného půlměsíce. Sjednoceni Základními principy humanity, neutrality
a nestrannosti poskytují členové, zaměstnanci a dobrovolníci ČK&ČP každou hodinu těmto
lidem jídlo, vodu, zdravotní péči a pocit jistoty. Psychosociální pomoc a obnovování
rodinných kontaktů přineslo milionům lidí potěšení a vzájemné shledání, záblesk naděje
v hrozném smutku. Mnoho práce však ještě musí být vykonáno v nadcházejících týdnech a
měsících. Zůstáváme jednotni, jako Hnutí ČK&ČP, k zajištění ochrany migrantů, uprchlíků a
žadatelů o azyl.
Válka v Sýrii vstupuje do šestého roku, v Ženevě probíhá další fáze mírových
rozhovorů. Vyzýváme všechny, kdo mají vliv na tento konflikt, aby si uvědomili, že
mají ve svých rukou osudy milionů lidí.
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