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VÁLKA RUSKO VS. UKRAJINA: MEZINÁRODNÍ VÝBOR
ČERVENÉHO KŘÍŽE NEPROVÁDÍ NUCENÉ PŘESUNY CIVILISTŮ

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

Před několika dny se na sociálních sítích objevilo obvinění Mezinárodního výboru
Červeného kříže (MVČK), podle něhož se MVČK měl podílet na nucených přesunech
civilistů z území Ukrajiny na území Ruské federace.
K tomu MVČK sdělil, že zcela jednoznačně tato obvinění odmítá s tím, že přesuny
civilistů, které se v rámci rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu odehrály pod
záštitou MVČK, směřovaly z obležených měst na území pod kontrolou ukrajinské
vlády a odehrály se (a budou se odehrávat) vždy pouze se souhlasem zúčastněných.
MVČK se nikdy nepodílí na žádných jiných přesunech osob, pokud s tím dotčené osoby
nevysloví souhlas. Toto je jedno z neměnných pravidel MVČK.
Uvedené nepravdivé informace mohou ohrozit činnost, kterou MVČK a ostatní složky
Červeného kříže vyvíjí ve prospěch osob, které jsou jakkoli a kdekoli postiženy ozbrojenými
konflikty.
Jak probíhá evakuace civilistů z obležených ukrajinských měst?
Podílí se na ní jak Mezinárodní výbor ČK, tak Ukrajinský červený kříž. MVČK se opakovaně
snaží dohodnout s bojujícími stranami „velkokapacitní" koridory včetně Mariupolu, ale k tomu
je nutné dosáhnout shody obou bojujících stran a navíc tato dohoda nesmí být porušena.
Konvojem velkého rozsahu (80 autobusů) proto zatím proběhly jen dvě evakuace (z města
Sumy), ale drobnějšími evakuacemi z desítky měst (vč. Mariupolu) se složkám Červeného
kříže podařilo evakuovat přes 60.000 lidí, a to i s využitím sanitek od ČČK.
Motivaci šiřitelů zmíněných „fake news“ nebude ČČK komentovat. Objevily se po proběhlých
jednáních prezidenta MVČK s ukrajinskými a ruskými vládními představiteli (infomovali jsme
o nich na stránce www.cervenykriz.eu/aktuality/telegraficky-ze-sveta-cerveneho-krize ); tato
jednání jsou zcela standardní a nijak nelegitimizují jednání bojujících. Uvedené desinformace
mohou oslabit pozici MVČK např. právě při jeho dialogu ohledně dodržování humanitárního
práva.
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