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Somálsko: více než 160.000 dostává potravinovou pomoc MVČK 

Ženeva/Nairobi (MVČK) – Mazinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) právě distribuuje potraviny pro 
162.000 lidí v oblastech zasažených suchem a ozbrojenými násilnostmi na jihu a ve středu Somálska. 
Je to první pomoc velkého rozsahu v této části země v letošním roce. 

Operace je dokončována v Gedo (24.000 příjemců), Dolní Juba (21,000), Střední Juba (30,000 
příjemců), Bay (15,000), Bakool (12,000), Dolní Shabelle (21,000), Střední Shabelle (12,000) a v 
regionu Mogadišu (27,000). Celkem distribuuje MVČK 3 miliony kilogramů potravin – rodiny dostanou 
dostatek rýže, fazolí a oleje na dobu jednoho měsíce. 

« Operace ukazuje schopnost MVČK doručit nouzovou pomoc přímo potřebným lidem v Jižním 
Somálsku, » říká Andrea Heath, koordinátor MVČK pro ekonomické zabezpečení Somálska. « Tato 
pomoc však pomůže jen malému zlomku potřebných. K překlenutí období do dalšího období dešťů v 
prosinci je zapotřebí další pomoci. » 

Vážné sucho v Africkém Rohu je příčinou akutního nedostatku vody a potravin. Došlo k prudkému 
poklesu produkce obilí,  nedostatku pastvy a úhynu velkého množství dobytka v nejhůře postižených 
oblastech  Jižního a Středního Somálska. Sucho ztížilo již tak otřesnou situaci způsobenou dvaceti 
lety vnitrostátního ozbrojeného konfliktu a nespočet rodin bezpodmínečně potřebuje humanitární 
pomoc. 

Distribuce potravin představuje neodkladnou reakci na nejurgentnější potřeby. Je doplňována 
dlouhodobou pomocí MVČK, která je zaměřena na to, aby populace si dokázala zajistit živobytí bez 
vnější pomoci. Příkladem je rozdělování osiva, budování a zlepšování zdrojů pitné vody, závlahové 
systémy a poskytování financí na infrastrukturu, což zvyšuje odolnost zemědělců vůči extrémům 
počasí. 

MVČK v těchto týdnech, v těsné spolupráci se Somálskou národní společností, rozšířil léčebný 
výživový program pro dětí trpící vážnou podvýživou v izolovaných venkovských oblastech. MVČK je 
jednou z velmi mála humanitárních organizací aktivních ve všech provinciích Jižního a Středního 
Somálska. 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Anna Schaaf, MVČK Nairobi, tel: +254 20 2723 963/4, +254 722 51 27 28 
Nicole Engelbrecht, MVČK Ženeva, tel: +41 21 730 22 71, +41 79 217 32 17 

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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