
 

 

 

Výzva k respektování 
neutrálních a nestranných humanitárních akcí 

 

 

Jsme znepokojeni velikostí lidského utrpení působeného ozbrojenými konflikty, násilnostmi, katastrofami 
a jinými krizemi, kterým je dnešní svět vystaven. Úroveň násilí, ničení a vysídlování ve spojení 
s prolínajícími se faktory nestability včetně dopadů změn podnebí a poškozování životního prostředí – to 
vše vede ke strmému celosvětovému nárůstu humanitárních potřeb. 
S hlubokou účastí sledujeme bezpečnost a zdraví všech zasažených lidí, zvláště pak zranitelných a těch, 
kteří potřebují ochranu a pomoc. 
Rostou také naše obavy plynoucí z jakýchkoli forem překážek v přístupu a poskytování pomoci 
neutrálními a nestrannými aktéry včetně Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce 
(Hnutí ČK&ČP). Zvláště nepřijatelné jsou přetrvávající násilné činy a hrozby vůči humanitárním 
pracovníkům včetně nových forem zneužívání a nátlaku jakými jsou kybernetické útoky, dezinformace a 
polopravdy – to vše vážně ohrožuje bezpečnost a důstojnost humanitárních pracovníků a osob, o které 
pečují, ochranu jednotlivců a jejich osobních údajů a schopnost humanitárních aktérů poskytnout pomoc 
těm, kdož ji nevíce potřebují. 
U příležitosti zasedání Rady delegátů ČK&ČP konaného v roce 2022 spojující všechny složky Hnutí 
ČK&ČP prohlašujeme, že  

 jsme odhodláni pokračovat v úsilí o snížení nebezpečí a humanitárních dopadů krizí a posílení 
našich kapacit na místní i mezinárodní úrovni pro poskytování účinné a odpovědné pomoci, 

 jsme přesvědčeni o nezbytnosti a významu neutrality, nezávislosti a nestrannosti humanitární 
akce pro účinné poskytování služeb a vysoce účinnou reakci na humanitární potřeby, zejména 
potřeby vznikající v kontextu vysokého stupně polarizace nebo sporných územních či jiných 
otázek, 

 znovu potvrzujeme naši vázanost Základními principy ČK&ČP – společným základem naší práce 
při ochraně a pomoci lidem v nouzi v duchu solidarity, tolerance, nediskriminace a respektu 
k lidské bytosti, 

 vyzýváme státy, jakožto vysoké smluvní strany Ženevských úmluv a členy mezinárodní 
konference ČK&ČP1, aby plnily své závazky podporovat práci Hnutí ČK&ČP a za všech okolností 
respektovat vázanost složek Hnutí ČK&ČP jeho Základními principy, 

 vyzýváme státy a ostatní zúčastněné činitele, aby na výše zmíněném základě činily proaktivní 
kroky k bezpečnosti humanitárních akcí a usnadnění poskytování humanitární pomoci 
obyvatelstvu v nouzi včetně předcházení, ukončování a nápravy úmyslných a 
neospravedlnitelných útoků, zneužívání a nátlaků ohrožujících fyzickou, psychickou, reputační a 
digitální integritu tohoto obyvatelstva a pomáhajících humanitárních organizací, dobrovolníků a 
pracovníků. 

                                                
1 Mezinárodní konference ČK&ČP je mezinárodní orgán ve smyslu mezinárodního práva, jehož členy jsou státy – 
smluvní strany Ženevských úmluv a složky Mezinárodního hnutí ČK&ČP (Mezinárodní výbor Červeného kříže, 
národní společnosti Červeného kříže [půlměsíce, Davidovy hvězdy] a jejich federace). 


