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MVČK | Irák: boje mohou vyvolat prudký nárůst počtu osob bez
domova
29. červenec 2016
V současnosti je v Iráku 3,3 milionu lidí, kteří v důsledku války ztratily domov, mnozí dokonce
opakovaně. Strádají nedostatkem zdravotní péče a základních potřeb, které centrální vláda
z různých důvodů – finančních, politických apod. – není schopna zajistit.
Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) sleduje vývoj bojových operací, kdy lze
očekávat vládní ofenzívu a posun fronty ze západu severně, přibližně podél toku Tigridu.
Vojenskými operacemi může být ohroženo přinejmenším 825 tisíc civilistů v provinciích
Kirkúk, Ninive a Salahedin. V oblasti Mosulu a okolí, které se vláda snaží dobýt z rukou
ozbrojených skupin Islámského státu, jde o dalších 800 tis. (Mosul) a 1,2 mil. civilistů.
Lze předpokládat masivní nárůst počtu osob, které nebudou mít přístup k pitné vodě,
kanalizaci, zdravotní péči, budou tou či onou stranou zadrženi, řada rodin bude rozdělena.
Počet osob, které se ocitnou bez domova, může přesáhnout jeden milion, což by znamenalo
vzrůst o celou třetinu. Potřeby takového počtu osob nebude lehké uspokojit.
MVČK se na tuto situaci cíleně připravuje, včetně opatření preventivní povahy, mezi něž
patří intenzivní dialog s bojujícími stranami s cílem zajistit respektování pravidel
mezinárodního humanitárního práva chránících civilisty před boji a jejich následky. MVČK
provádí pravidelný monitoring vysídlenců, osob zbavených svobody, sleduje pohyby
migrantů a navrátilců.
V Mosulu a okolí je MVČK připraven okamžitě poskytnout pitnou vodu 200.000 lidí po osm
dní, potraviny 270.000 osob na dobu dvou měsíců, dále počítá s poskytování léků,
obvazového a dalšího zdravotnického materiálu zdravotnickým zařízením první linie a
nemocnicím v blízkosti fronty, aby byly schopny poskytnout potřebnou zdravotní péči
raněným. Dále půjde o činnosti pátrací služby, sjednocování rodin a návštěvy osob
zadržovaných tou či onou bojující stranou.
Personál MVČK čítá na místě v tuto chvíli asi 900 osob.
Finanční pokrytí této operace si vyžádá dalších 430 mil. Kč k již předpokládaným 3 miliardám
pro Irák v tomto roce.
Jak uvedl ředitel MVČK pro Blízký a Stredbí východ, R. Mardini, situace je nejistá a může se
nepředvídaně měnit.
Respekt k mezinárodnímu humanitárnímu právu je tím, co může výrazně snížit utrpení
obyvatelstva v místech vystaveným bojům.
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