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Uzbekistan: první letadlo s humanitární pomocí přiletělo do  Andijanu 
  

Ženeva/Moskva/Taškent (MVČK) –  První dodávka s humanitární pomocí byla dovezena do 
Andijanu v Uzbekistánu (blízko hranic s Kyrgystánem). Dodávku dopravil MVČK. Letadlo 
vezlo na palubě 40 tun energetických sušenek. Dále přiletěl tým MVČK ve složení lékař, dva 
experti z pátrací služby a jeden specialista na fázi obnovy. Budou společně 
s Uzbekistánským ČK dohlížet na to, aby se dodávka rychle dostala tam kam má a dále 
budou pomáhat Národní společnosti  při jednání s uprchlíky, kteří se pokusili uniknout 
současnému násilí na jihu Kyrgystánu.  

"Přílet prvního letadla je jakýmsi prvním krokem akutní pomoci desítkám tisícům uprchlíků, 
kteří za posledních pár dní překročili hranice" říká Pascale Meige Wagner, vedoucí operací 
MVČK pro Východní Evropu a Střední Asii. Další letadlo, které poveze 650 stanů a 
10  souprav zdravotnického materiálu je plánováno na zítra. 

MVČK úzce koordinuje svoje aktivity ve spolupráci s Uzbekistánským ČK a Mezinárodní 
Federací ČK&ČP. Partnerské organizace ČK/ČP se zavázaly  podporovat orgány 
Uzbekistánu v jejich snahách pomoci s touto humanitární krizí.  

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Cardon, ICRC Geneva, tel: +41 22 730 24 26, +41 79 251 93 02 
Pierre-Emmanuel Ducruet, ICRC Osh, tel: +996 77 20 22 610 

Yuriy Shafarenko, ICRC Moscow, tel: +7 9 03 545 3534 
nebo navštivte : www.cicr.org 
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Kyrgyzstán/Uzbekistán: rozsah humanitární krize je obrovský 
  

Biškek/Taškent/Moskva/Ženeva (MVČK) – tým Mezinárodního výboru červeného kříže dnes 
dorazil do odlehlé oblasti Jižního Kyrgystánu, kde si pracovníci mohli udělat lepší obrázek o 
humanitární situaci a současných potřebách postižených komunit, které trpí následkem 
brutálního násilí v regionu. 

"Částečné zklidnění situace za posledních 48 nám umožnilo přesun do oblasti, která byla 
předtím nedostupná" řekla Séverine Chappaz, zástupce vedoucího mise MVČK 
                                                 
1 Mezinárodní výbor Červeného kříže – ICRC (Ženeva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce. 
Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování 
mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním.  
Spolu se 186 národními společnostmi tvoří Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného 
kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.] 



v Kyrgystánu  "Slyšeli jsme a na vlastní oči viděli několik stovek až několik tisíců lidí, kteří byli 
nuceni opustit své domovy. Bohužel je v současné době nemožné určit přesný počet. Počet 
vysídlených osob Kyrgystánu se pohybuje kolem několika tisíc. Na Uzbekistánské straně 
hranic bylo registrováno 75,000 lidí, především žen. Toto číslo však nezahrnuje děti. Je to 
obrovská krizová situace“. 

MVČK hovoří o pokračujících nepokojích, strachu, nedostatku základních potravin, vody, 
přístřeší a zdravotnického materiálu. Toto se vše značně odráží na jednotlivých komunitách, 
rodinách, ale také na práci v nemocnicích  a na práci všech kdo se o uprchlíky z Kyrgystánu 
starají. Lékař z MVČK, který od začátku konfliktu pomáhá uprchlíkům hovoří i o několika 
znásilněních a ublíženích na zdraví, které se stávají stále častějšími. 

"Tento týden lékaři MVČK přijali několik žen z oblasti blízko města Osh v Kyrgystánu, které 
tvrdily, že byly znásilněny. Místní gynekolog společně s týmem MVČK jednu z nich prohlédl a 
potvrdil, že byla znásilněna a zbita" řekla paní Chappazová. «Nnemusíme ani říkat, že 
znásilnění je odporný násilný čin, který nenávratným způsobovém poškodí lidskou psychiku 
a důstojnost a odsuzujeme ho v nejvyšší možné míře." 

Dodala, že stejný tým objevil skupinu 3.000 lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy a 
zdržovali se v blízkém komplexu budov. Neměli jídlo ani potřebné věci pro své děti, kterých 
bylo okolo 500. Mezi nimi i 5 novorozenců, kteří se narodili v posledních 3 dnech v tom 
komplexu. 

Dnes poprvé od začátku krizové situace je MVČK schopen navštívit největší detenční 
centrum v Oshi, dovézt sem jídlo pro více než 1.000 zadržovaných, dodané Světovým 
potravinovým programem. 

První letadlo MVČK s dodávkami nezdravotnického materiálu dorazilo do Oshe dnes 
odpoledne z logistické základny v Ammanu, Jordánsku. Na palubě jsou přikrývky, konzervy 
s jídlem, matrace, nádoby na vaření atd. Tyto výrobky budou distribuovány 1.300 rodinám. 
V nadcházejících dnech přiletí další dodávky podobného materiálu.  

MVČK je připraven distribuovat dodávky potřebného materiálu do Andijanu v Uzbekistánu. 
Je to součást humanitární pomoci Mezinárního hnutí ČK&ČP a ostatních humanitárních 
partnerů. Uzbekistánským orgánům pomáhí při řešení této obrovské humanitární krize 
s uprchlíky, kteří v současné době vyskytují v parcích, kampech, školách, továrnách atd.   

 Tým MVČK zahrnující specialisty v oblasti zdravotnictví, pátrací služby a pohotovostní 
pomoci, dnes dorazil do Andijanu. 

 
 Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Cardon, ICRC Geneva, tel: +41 79 251 93 02 
Pierre-Emmanuel Ducruet, ICRC Osh, tel: +996 77 20 22 610 

Yuriy Shafarenko, ICRC Moscow, tel: +7 9 03 545 3534 
nebo navštivte : www.cicr.org 
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