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ČERVENÝ KŘÍŽ NA VS OSN: VYŘEŠIT HUMANITÁRNÍ KRIZE MŮŽE
JEN POLITICKÉ VEDENÍ

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer vede delegaci, která se
účastní týdenního zasedání na vysoké úrovni Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Prezident MVČK se obrací ke světovým leaderům s výzvou, aby projevili politickou vůli ve
vztahu k humanitárním krizím.
„Dnes, kdy se zdá, že mnohostranná diplomacie nedosahuje úspěchů, musí světoví leadeři
vyvinout větší úsilí, aby minimalizovali lidské utrpení vyvolané válkami a jejich následky.
Pracovníci Červeného kříže při práci v terénu vidí, že potřeba humanitární pomoci neklesá
dokonce ani tam, kde již neprobíhají vojenské akce. V tomto týdnu vyzýváme politické lídry,
aby našli nová řešení, jak ukončit ozbrojené konflikty,“ řekl P. Maurer.
Členy delegace MVČK jsou také generální tajemník MVČK Yves Daccord, stálý pozorovatel
MVČK při OSN Robert Mardini a ředitelka MVČK pro Afriku, Patricia Danzi.
Krom diskuse o dalších klíčových otázkách se MVČK zúčastní zasedáních na nejvyšší úrovni
věnovaných Sýrii, Jemenu, Myanmaru a Jižnímu Súdánu. Setká se rovněž s představiteli
vlád členských států OSN a bude usilovat, aby se ochrana civilního obyvatelstva v době
války stala jejich prioritou.
„MVČK je apolitickou organizací, nicméně politická rozhodnutí se dotýkají i nás. Avšak hlavní
břemeno důsledků politických rozhodnutí nese civilní obyvatelstvo: nerozlišující útoky,
zadržování a špatné zacházení, které působí nové vlny násilí, a trpí odloučením od blízkých.
Přijeli jsme sem, abychom světové lídry přesvědčili: mohou udělat více, aby ukončili lidské
utrpení,“ uvedl P. Maurer.
Mohou přijmout následující praktická opatření:
1. Odmítnout bojové akce, které jsou vedeny za účelem kolektivního trestání. Bojové
akce nesmí být vedeny libovolným způsobem – jsou zakázány nerozlišující a
nepřiměřené útoky v osídlených oblastech, útoky na civilní infrastrukturu a základní
služby. Mohou vítězové udržet mír, pokud se lidé domnívají, že jejich zacházení
s místním obyvatelstvem porušuje právní normy nebo elementární principy lidskosti?
2. Pomáhat civilnímu obyvatelstvu vrátit se k normálnímu životu, podniknout rozhodující
kroky k zajištění ekonomické perspektivy. Lidé sami vědí, jak si pomoci. Vnější
pomoc musí ponechat právo výběru a rozhodnutí v rukou obětí, vždyť právě oni
budou obnovovat své komunity a vytvářet pracovní místa.
3. Pomáhat lidem v návratu domů – avšak za jasně stanovených podmínek. Vítáme
Globální pakt o migraci, ale připomínáme, že lidé se musí vracet domů jen tehdy,
pokud je tamní situace stabilně bezpečná a pokud s takovým řešením souhlasí.
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4. Věnovat zvláštní pozornost slučování rozdělených rodin, usnadnit předávání
informací o osudu pohřešovaných a mrtvých. Některé následky válek trvají po několik
generací. Světoví lídři mohou už nyní pomoci statisícům získat informace o jejich
pohřešovaných rodinných příslušnících.
5. Lidsky zacházet se zadrženými osobami. Podmínky zadržování mají velký význam
pro budoucnost. Můžeme přerušit bludný kruh vzájemné pomsty – a nebo špatné
zacházení ignorovat a přispět tak k dalšímu růstu nenávisti, nelibosti a násilí.
Vlády zemí, které podporují strany ozbrojených konfliktů, musí uplatnit veškerý svůj vliv, aby
bojující dodržovali mezinárodní humanitární právo. Odpovědnost za dodržování právních
norem na bojišti leží sice v první řadě na účastnících boje a jejich velitelích, ale také na těch,
kdo je podporují, zejména jim dodávají zbraně.

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK
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