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Ukrajina: MVČK stupňuje během křehkého příměří svou pomoc.
Příměří z 5. září přineslo určitou úlevu lidem zasaženým konfliktem na východě
Ukrajiny. V naději, že příměří přejde ve stálý klid zbraní, pomáhá MVČK lidem čelit
následkům bojů.
MVČK dnes doručil do Lugansku 60 tun potravinové pomoci, která doplňuje pomoc přijatou
z Ruska i odjinud a distribuovanou místními úřady lidem v nouzi.
„S blížící zimou spolupracuje MVČK s místními úřady na východě Ukrajiny k řešení
nejpalčivějších potřeb,“ říká Michel Masson, vedoucí Delegace MVČK na Ukrajině.
V nadcházejících týdnech bude MVČK rozdělovat v Lugansku základní materiál pro přístřeší,
provádět rychlé opravy střech a oken v 500 domech a v současnosti nakupuje sklo, cement a
střešní krytinu pro opravu domů pro cca 31.000 lidí v oblasti Slavjansku.
Na Ukrajině je hlášeno cca 250.000 vnitřních utečenců, nejvíce z regionů Lugansk a Doněck.
Mnozí také utekli do Ruska. Lidé, kteří se nyní vracejí nalézají zničenou veřejnou
infrastrukturu a nefunkční základní služby, jakými jsou zdravotní péče a vzdělávání.
Znepokojení působí i situace v Doněcké oblasti, která se v několika minulých dnech stává
nestálou, se sporadickými ozbrojenými konfrontacemi působícími zranění obyvatelstvu.
Humanitární úsilí MVČK se, v souladu s jeho odborným zaměřením, zaměřuje na pomoc
nemocnicím, pomoc místním úřadům při důstojném nakládání se zemřelými a na návštěvy
osob zbavených svobody v souvislosti s konfliktem.
„Zůstáváme s ukrajinskými a ruskými úřady v kontaktu v oblasti jejich humanitárních
iniciativ“, uvedl Laurent Corbaz, vedoucí operací MVČK v Evropě a Střední Asii. „Ukrajina a
Rusko dosud nedosáhly dohody o podmínkách přeshraničních pomocných operací.
Vzhledem k absenci takové dohody sice nemůžeme zprostředkovávat průjezd konvojů
z Ruska, ale pokračujeme ve zprostředkovávání a odborné pomoci místním úřadům při
distribuci materiálu z těchto konvojů.“
V části Lugansku byla obnovena dodávka elektřiny a pokrytí telefonním signálem, díky
čemuž lze najít místa, odkud mhou lidé telefonicky kontaktovat své blízké. MVČK současně
pokračuje ve sběru krátkých zpráv „Přežil jsem“ od lidí, kterým se dosud nepodařilo kontakt
s příbuznými obnovit.
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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 189 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. ČČK]

Stručný přehled aktivit MVČK
Potraviny


MVČK 19.září doručil 60 tun potravin ze Severodoněcku do Lugansku.



Od začátku září MVČK ve spolupráci s Ukrajinským ČK pomohl utečencům zajistit
potraviny – rozděloval potravinovou pomoc na severu Luganské oblasti a poskytl
poukázky k nákupu potravin částečně zranitelným lidem v Charkovské a Mariupolské
oblasti.



Momentálně odesílá MVČK 40.000 rodinných potravinových balíků rodinám
v bojových zónách východní Ukrajiny – každý balík obsahuje 60kg potravin, jedná se
tedy celkem o 2.400 tun potravin

Zdraví
Lugansk


počátkem týdne MVČK rychle doručil zdravotnický materiál Luganské oblastní
nemocnici; jde o materiál a léčiva k ošetření 300 válečných zraněných .



Chirurg MVČK uskutečnil 2-denní seminář válečné chirurgie pro 40 chirurgů a
traumatologů Luganské oblastní nemocnice.



MVČK poskytuje městské márnici a jiným zařízením potřeby k důstojnému zacházení
se zemřelými.

Doněck


Tým MVČK doručuje nemocnicím ve městě a jeho okolí a poskytuje zdravotnický
materiál (hlavně obvazový a šicí materiál, nitrožilní roztoky) k realizaci 300 operací.



MVČK poskytuje oblastní márnici, pitevnám a nemocnicím potřeby k důstojnému
zacházení se zemřelými.

Přístřeší


V nadcházejících týdnech rozdělí MVČK v Lugansku základní materiál pro budování
přístřeší a umožní provedení rychlých oprav oken a střech v 500 domech. Materiálně
a odborně podpoří opravu městské vodovodní sítě.



Součástí širších opatření pomoci lidem v konfliktem zasažených oblastech ke
zvládnutí blížící se zimy nakupuje nyní MVČK sklo, cement a střešní krytinu pro
opravu domů pro cca 31.000 lidí ve Slavjanské oblasti.



MVČK připravuje materiál pro opravy střech a oken v nemocnicích v Doněcku a
Lisičansku.

Další pomoc


V Oděsse zásobil MVČK 800 lidí matracemi, přikrývkami, hygienickými potřebami a
kolečkovými křesly.



MVČK poskytl telefonní karty 30 tělesně postiženým utečencům ke kontaktu s jejich
rodinami.



MVČK právě připravuje 30.000 rodinných hygienických balíků a 30.000 balíků
základních domácích potřeb pro rodiny, jejichž domy byly zničeny, nebo žijí
v oblastech bez pravidelných dodávek vody či elektřiny.

Osoby zbavené svobody


V týdnu 15. – 21. září navštívil MVČK osoby zadržené v souvislosti s konfliktem
v Záporoží, Oděsse, Kijevu, aby zjistil úroveň zdravotní péče a podmínek, v nichž
jsou drženi.



MVČK právě jedná o návštěvě osob v Lugansku a Doněcku.



MVČK je připraven působit jako neutrlání zprostředkovatel při vzájemných výměnách
zadržených

Nevybuchlá munice


MVČK momentálně připravuje osvětovou kampaň v Doněcké a Luganské oblasti o
nebezpečích nevybuchlé munice.



Specialista MVČK poskytuje odborné rady úřadům k označení a vyčištění oblastí
obsahujících nevybuchlou munici.

Způsob vedení boje
MVČK je v trvalém styku se všemi stranami konfliktu v záležitostech způsobů vedení
boje; zejména připomíná zákaz útoku na civilisty a civilní objekty.
Pro další informace lze kontaktovat:
Alina Murzaeva, ICRC Kije, tel: +380 675 094 179
Anastasia Isyuk, ICRC Ženeva, tel: +41 22 730 30 23, +41 79 251 93 02
Galina Balzamova, ICRC Moskva, tel: +7 495 626 5426, +7 903 545 3534
nebo navštívit www.cicr.org

Pro ČR vydal:
Český červený kříž
info@cervenykriz.eu
-mj

Další informace:


zapojení Českého červeného kříže do pomoci obětem konfliktu na Ukrajině – zde.



podpořit pomoc poskytovanou Českým červeným křížem lze prostřednictvím sbírkového
účtu č. 222885/5500, v.s. 100
Platbu lze uskutečnit také on-line z webových stránek ČČK - kartou Visa, MasterCard,
systémem Pay-Sec, ČSOB, ERA a MasterCardMobile a QR platbou



MVČK úzce spolupracuje s Ukrajinským červeným křížem, který vyvíjí humanitární
činnost plošně na celém území Ukrajiny (tj. jak oblastech kontrolovaných kyjevskou
vládou, tak povstalců).
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