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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 03.05.2021

8. KVĚTEN: SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO
PŮLMĚSÍCE

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

Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce je 8. květen – výroční den
narození zakladatele Červeného kříže a prvního nositele Nobelovy ceny za mír Henri
Jeana Dunanta. Český červený kříž si Světový den připomíná jako jedna ze 192
národních společností celosvětového Hnutí ČK&ČP.

Světový den ČK&ČP byl zaveden po 2. světové válce podle československé tradice Dnů
míru Červeného kříže, kterými si Československo od r. 1921 připomínalo památku obětí
válek.
Dnes je Světový den ČK&ČP oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a
zaměstnanců Červeného kříže, jejichž služba lidem zachraňuje životy nebo lidské životy
mění k lepšímu, připomenutím našeho závazku vůči lidstvu – být současně aktéry lokálními i
mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude a pro všechny.
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Letošní rok je rokem 120. výročí, kdy byla poprvé udělena Nobelova cena za mír – právě
zakladateli Červeného kříže za jeho úsilí při humanizaci válek. Ve spojitosti s Červeným
křížem byla udělena ještě třikrát – v letech 1917, 1944, a to Mezinárodnímu výboru
Červeného kříže za jeho účinnou pomoc obětem obou světových válek, a v roce 1963 –
s Mezinárodním výborem ČK ji společně získala dnešní Mezinárodní federace společností
ČK&ČP. Spojitost Červeného kříže a míru je vyjádřena již v prvním ze základních principů
ČK&ČP, principu Humanity a státy – smluvní strany Ženevských úmluv tuto spojitost
opakovaně svými rezolucemi potvrdily.
Mottem letošního Světového dne je Together we are #Unstoppable – Společně jsme
nezastavitelní. Má symbolizovat fakt, že v terénu je pod vlajkou Červeného kříže ve 192
zemích každodenně přítomno 12,2 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků, kteří se
v duchu principu Humanity rozhodli bez ohledu na obtíže a rizika předcházet nebo alespoň
mírnit lidské utrpení ve všech jeho formách – poskytováním zdravotní či psychosociální
pomoci, výukou první pomoci, předávání informací o prevenci nemocí, připraveností na
katastrofy a války, sociálními a dalšími aktivitami – nestranně, bez ohledu na příslušnost
potřebného člověka k národu, rase, náboženství, sociální skupině či politickému názoru a
neutrálně – bez ohledu na vojenské či politické preference okolí.
Loňský rok byl významně poznamenán pandemií Covidu-19. Červený kříž díky své
celosvětové přítomnosti zahájil své aktivity v bezprostřední reakci na výskyt této nemoci
všude, ať to již bylo v Číně, Itálii, Španělsku, Izraeli, USA, Rusku a samozřejmě také u nás,
kde jsme se věnovali distribuci ochranných prostředků, psychosociální pomoci, podpoře
zranitelných, výcviku dobrovolných zdravotníků nebo nasazením personálu na pomoc
zdravotníkům v nemocnicích či sociálních zařízeních, očkování, testování a podobně.
Příjemci různých forem naší „covidové“ pomoci loni bylo ve světě 350 milionů lidí.
I dnes, když se zdá, že epidemie slábne, si musíme uvědomovat její dlouhodobý
nebezpečný potenciál a neopakovat loňské chyby, kdy jsme rychle zapomněli na nutná
opatření. Chovejme se rozumně. Jen tak můžeme zabránit zbytečným ztrátám na životech a
umožnit našim dětem normální život.
Děkujeme všem, kdo nás, ať již v činnosti „proticovidové“ nebo „běžné“, kterou jsme
samozřejmě nepřerušili, podpořili – svým osobním nasazením či darem. Nebylo jich málo a
jsme rádi, že demonstrovali solidaritu, díky níž naše organizace v 19. století vznikla.
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