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Libye: Zneškodňování nevybuchlé munice v Adžábiji 

  

Benghází/Ženeva (MVČK): Mezinárodní výbor Červeného kříže spolu s organizací Mines 
Advisory Group právě zahájil likvidaci nevybuchlé munice ve východolibyjském městě 
Adžabíja. Specialisté MVČK započali z čištěním od nevybuchlé munice již začátkem května, 
a to sbíráním neexplodovavší munice ve školách, obytných domech a podobných objektech, 
aby bylo dosaženo bezpečnosti oblastí. Nevybuchlé zbytky války, které nemohly být zatím 
odvezeny, byly výstražně označeny. 

„Je to poprvé, co likvidujeme takové prostředky v Libyii a vůbec poprvé, kdy se nám to daří 
činit ještě před skončením bojů,“ říká Ivo Palm, pyrotechnik MVČK, účastnící se operace. 
„Nebezpečí, které takové předměty pro civilisty představují, je vysoké a žádá si 
bezprostřední akci. Budeme pokračovat čištěním nejnebezpečnějších oblastí, jakými jsou 
Adžabíja a Misuráta. Velmi nás těší vidět rodiny v Adžabíji, jak se vracejí do svých 
bezpečných příbytků po té, co bylo město takřka liduprázdné.“ 

MVČK spolu s Libyjským ČP, krom těchto „čistících aktivit“ vede MVČK, vede kapmaň 
zaměřenou na obyvatelstvo a zvláště děti, v níž je upozorňuje na nebezpečí, které munice 
představuje pro jejich životy. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Dibeh Fakhr, ICRC Benghazi, tel: +218 92 330 4560 or +870 772 390 124 

Christian Cardon, ICRC Geneva, tel: +41 730 24 26 or +41 79 251 93 02 

nebo navštivte  www.cicr.org  
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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. Je – stejně jako státy či 
mezinárodní mezivládní organizace – subjektem mezinárodního práva. 

Spolu se 186 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.] 
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