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Libye: MVČK posiluje přítomnost v Benghází 
 

Ženeva (MVČK) –  Situace ve východolibyjském městě Benghází se podle pracovníků 
MVČK v neděli zklidnila. Personál MVČK do Benghází přijel v sobotu z Egypta. MVČK uvádí, 
že byly otevřeny obchody, je možné opatřit si potraviny a v ulicích se objevili běžní občané. 

Místní zdravotničtí pracovníci uvádějí, že hlavní městské nemocnice pociťují nedostatek 
sester, protože značná část personálu byli cizinci, které evakuovaly jejich zastupitelské 
úřady. Skupina lékařů, pověřených koordinací zdravotnických aktivit ve městě, hlásí, že při 
nepokojích zahynulo 256 osob a dva tisíce byly zraněny. 

Od vypuknutí nepokojů zaměstnanci a dobrovolníci Libyjského Červeného půlměsíce, 
v reakci na zvýšené zdravotní potřeby shromažďují krev, evakuují raněné a pracují 
v nemocnicích. 

„Jsme zde, abychom podpořili Libyjský ČP, který zde v minulých týdnech odvedl výjimečnou 
práci,“ říká Simon Brooks, vedoucí týmu MVČK v Benghází. „Zaznamenali jsme, že 
chirurgové a ortopedi jsou v bengházských nemocnicích zapotřebí, stejně jako léčiva pro 
chronicky nemocné. Podle našeho zjištění zde naopak není nouze o potraviny, není však 
snadné zjistit, jaké potřeby jsou mimo město.“ 

Další zdravotnický tým MVČK a Norského ČK, skládající se ze dvou chirurgů, lékaře a dvou 
zdravotních sester, přijel do Libye z Egypta v neděli a jeho příjezd do Benghází je očekáván 
v noci na pondělí. Podpoří místní zdravotnický personál. Kamiony MVČK se zdravotnickým 
materiálem přijedou z Káhiry do Libye v nejbližších dnech. 

MVČK, nehledě na relativní uklidnění na východě, se z humanitírního hlediska silně zajímá o 
situaci panující na západě země. 

„Pokoušíme se získat jasnější obrázek o podmínkách a potřebách v celé zemi, včetně 
Tripolisu a okolí,“ říká Georgios Georgantas, pověřenec MVČK pro koordinaci pomoci v Libyi 
a sousedních zemích. „Naši kolegové v Tunisku hlásí příjezdy desítek tisíc uprchlíků, což 
v příhraniční oblasti zatěžuje místní infrastrukturu a základní služby, jako jsou např. sanitární 
zařízení.  Pokud bude příliv pokračovat, nebude infrastruktura již stačit. Naproti tomu 
personál MVČK z Egypta hlásí, že situace v příhraničí je klidná. 

MVČK podporuje Egyptský i Tuniský Červený půlměsíc, které zvládají příliv uprchlíků před 
násilí z Libye. Pátrací služba MVČK byla vyslána k egyptské i tuniské hranici, aby pomáhala 
lidem nalézt kontakty s jejich blízkými. Např. v Tunisku byl jen o víkendu 200 lidem vypátrán 
kontakt s jejich blízkými. Lékařský tým MVČK a Finského ČK v pondělí zahájí pomoc 
uprchlíkům v tuniském pohraničí. 

 
                                                 
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 Červeného kříže (Č. půlměsíce, Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.] 



MVČK úzce spolupracuje s Mezinárodní federací ČK&ČP při koordinaci humanitární reakce 
na krizi. 
  
  

  
   

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hicham Hassan, MVČK Benghazi, tel. +20 1 87 42 43 44 

Mohamed Ben Ahmed, MVČK Tunis, tel. +216 98 432 393 
Biljana Milosevic, MVČK Tunis, tel. +216 20 33 62 38 

Anna Nelson, MVČK Ženeva, tel. +41 22 730 20 63  or  +41 79 217 3264 
Anna Nelson, MVČK Ženeva, tel +41 79 217 32 64 
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