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MVČK | Stanovisko prezidenta Mezinárodního výboru Červeného
kříže k situaci na Ukrajině
24. únor 2022
Prezident MVČK P. Maurer dnes vystoupil se stanoviskem k situaci na Ukrajině. Ve
stanovisku se uvádí, že intenzifikace a rozšíření ozbrojeného konfliktu přináší riziko smrti a
zkázy v rozsahu plynoucím z nesmírných vojenských kapacit.
Jsou již patrny bezprostřední následky pro civilisty, mezi něž patří nově vysídlení. Obyvatelé
Donbasu a dalších území již prožili osm let konfliktu. Nynější eskalace konfliktu hrozí
potenciálem masivního počtu obětí a rozsáhlého ničení civilních objektů, jako jsou vodní a
elektrické elektrárny, stejně jako hromadného vysídlení, traumat, odloučení rodin a
pohřešovaných osob.
Upozornil na zkušenosti MVČK, podle nichž chybné propočty a chybné předpoklady použité
pro posouzení potenciálních dopadů velkých bojových operací na civilní osoby a objekty,
mívají hrozivé.
MVČK vyzývá všechny zapojené do bojových akcí, aby si byli vědomi následujícího:
»

»

»

Strany konfliktu na Ukrajině musí dodržovat mezinárodní humanitární právo včetně
čtyř Ženevských úmluv z roku 1949 a Prvního dodatkového protokolu k nim z r. 1977
a zajistit ochranu civilního obyvatelstva a zadržovaných osob. Musí se zdržet útoků,
které by porušovaly pravidla vedení války nebo zákazy některých způsobů a
prostředků boje. Užití zbraní se širokou oblastí účinků není v osídlených oblastí
přípustné.
Útoky nesmí být zaměřeny na civilní objekty. Šetřena musí být nezbytná
infrastruktura, včetně rozvodů plynu, vody a elektřiny, které např. zásobují civilní
domy, školy a zdravotnická zařízení. Také útoky vedené novými technologiemi a
kybernetickými prostředky musí respektovat mezinárodní humanitární právo.
Chráněn musí být prostor pro neutrální, nestranné a nezávislé humanitární aktivity,
aby humanitární aktéři jako je Ukrajinský červený kříž, Mezinárodní výbor Červeného
kříže a širší Mezinárodní hnutí ČK&ČP musí mít zajištěn přístup k civilistům.

Prioritou MVČK je pomáhat lidem v tísni. Tento víkend např. doručil dokuchajevské
nemocnici 3.000 l pitné vody a 7.000 l samosprávě Doněcku.
Současná práce také zahrnuje návštěvy detenčních míst a zlepšení hygieny a výživy
zadržovaných osob. Dovolují-li to bezpečnostní podmínky, pokračují naše týmy v opravách
nezbytné infrastruktury a podpoře zdravotnických zařízení zdravotnickým materiálem a
podpoře rodin potravinami a hygienickými potřebami.
Pokračujeme také v bilaterálním důvěrném dialogu se stranami konfliktu, aby byla zajištěna
ochrana osob zasažených boji.
MVČK vyzývá všechny státy, aby učinily vše, co je v jejich silách a vlivu, s cílem vyhnout se
eskalaci konfliktu a jeho dopadů na civilní obyvatelstvo.
MVČK zažil v posledních letech vznik a eskalaci řadu konfliktů, avšak málo z nich skončilo a
v každém neslo následky civilní obyvatelstvo.
Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl
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