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Lékaři bez hranic 
 
Bc. Tereza Kratochvílová; Bc. Adéla Rohlíčková  
 
Anotace 
 
Příspěvek představuje sondu do fungování mezinárodní humanitární organizace „Lékaři bez 
hranic“, včetně popisu milníků jejího vzniku a fungování, principů a financování, Uvedeny 
jsou i konkrétní projekty, včetně příkladu, kdy se organizace musela z místa působení 
stáhnout. 
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Úvod 

 
Tato studie je zaměřena na mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic (Médecins 
Sans Frontières), jejímž cílem je poskytnutí zdravotnické pomoci lidem v ohrožení nebo 
v případě krize. Konkrétně se jedná o poskytování zdravotnické péče, provozování klinik či 
výkon operací v místech, kde se klasické zdravotnické struktury nevyskytují. Jedná se 
především o místa v odlehlých a nebezpečnějších oblastech.  
 
Tato dnes již světově známá organizace avizuje celkem přes 30 000 spolupracovníků, kteří 
poskytují zdravotnickou pomoc ve více než 70 státech celého světa.  
 

 
 
Historie organizace 
 
Lékaři bez hranic je organizací s bohatou a dlouhou historií. Založena byla v prosinci 1971 
skupinou francouzských lékařů, kteří jako účastníci humanitárních akcí viděli špatnou 
zdravotnickou situaci v Nigérii a Bangladéši a nechtěli se s tímto stavem smířit. Aby trpícím 
lidem nejen v této oblasti prakticky pomohli, založili organizaci, která si kromě aktivní 
pomoci přímo v regionech klade za cíl o problémech veřejně mluvit a propagovat je.  
 
První mise v rámci organizace se uskutečnila již necelý rok po jejím založení, konkrétně 
v roce 1972, kdy v Nikarague lékaři pomáhali po zemětřesení. Dále také asistovali při 
zvládání situace v Kambodži v roce 1975, kde poskytovali zdravotnickou pomoc uprchlíkům 
před Rudými Khméry. 
 
Mezinárodní organizací se Lékaři bez hranic stávají v roce 1980, kdy započali zakládat 
pobočky i v ostatních evropských státech mimo Francii. Opravdu význačného ocenění se jim 
dostalo roku 1999, kdy obdrželi Nobelovu cenu za mír. 
 
Úkoly Lékařů bez hranic 
 
Své úkoly Lékaři bez hranic plní zejména ve státech, kde nefunguje nebo úplně chybí řada 
zdravotnických zařízení, které by poskytovaly nezbytnou zdravotnickou péči. Často jsou tyto 
státy zmítány občanskými nepokoji nebo jinými problémy, které nejvíce postihují civilní 
obyvatelstvo. Odborníci pracující pod záštitou této organizace v rozvojových zemích, často  
i v odlehlých a velmi těžko přístupných oblastech, zajišťují poskytování nezbytné 
zdravotnické péče a provozují kliniky, vykonávají chirurgické zákroky a čelí epidemiím. 
 
Také zřizují výživová centra pro podvyživené děti, provozují programy psychologické pomoci 
a ošetřují jedince postižené infekčními nemocemi, jakými jsou například tuberkulóza, spavá 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fzpravy.idnes.cz%2Flekari-bez-hranic-zverejnili-top-10-humanitarnich-krizi-pgj-%2Fzahranicni.aspx%3Fc%3DA100106_141049_zahranicni_ash&ei=5WdHVZCyGIncUdHBgagK&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNHhlN-mMnv7CuGyW7wCBZOn3ushuA&ust=1430829355218710
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nemoc či HIV/AIDS. Přitom se musí řídit četnými bezpečnostními pravidly a opatřeními 
stanovenými místními bezpečnostními složkami či jinými mezinárodními organizacemi.1 
 
Lékaři bez hranic a jejich činnost při poskytování humanitární pomoci 
 
Hlavním cílem organizace je ochrana lidských životů, zmírnění lidského utrpení, zajištění 
zdraví a návrat k respektování základních lidských práv. Aby těchto met dosáhli, využívají 
různé prostředky, jak mezi veřejnost rozšířit informace o státech v krizi a utrpení jejich 
obyvatel. Proto jsou pracovníci Lékařů bez hranic ochotni své zkušenosti z misí poskytovat 
jako osobní svědectví toho, co viděli a zažili. Často poskytují rozhovory, pořádají prezentace  
a výstavy, a to vše za účelem zvyšování informovanosti. 
 
Financování organizace 
 
Nejpodstatnějším zdrojem financí této organizace jsou příspěvky od soukromých osob. Tato 
dlouhodobá strategie vznikla z důvodu zachování finanční a politické nezávislosti. Výhodou 
těchto darů je také to, že díky nim může být pomoc poskytnuta rychle a bez zbytečných 
byrokratických kroků. Například rok 2012 byl pro Lékaře bez hranic, co se týče financí, 
přínosný, jelikož jejich celkové příjmy činily téměř 938 milionů EUR, což představuje částku 
o 52 milionů EUR více než v roce 2011.  
 

Zdroje příjmů Příjmy (miliony EUR) Procentuální vyjádření 

Soukromé osoby 839 89 % 

Veřejné instituce 83 9 % 

Jiné 16 2 % 

CELKEM 938 100 % 

 
Co se týče výdajové části, organizace se sama zavázala, že minimálně 80 % prostředků, které 
vynaloží, musí přímo souviset s humanitární, zdravotnickou pomocí a přinášením svědectvím 
(tedy s jejich základním cílem). Zbylých 20 % výdajů je použito na péči o dárce, na získávání 
dalších prostředků a na administrativní fungování Lékařů bez hranic. Dle výsledků za rok 
2012 se tak skutečně děje, jelikož na administrativu bylo použito pouze 6 % výdajů, na 
náklady spojené se získáváním finančních darů 13 %, a tedy pro samotnou reálnou pomoc 
zbylo 81 % z možných výdajů.  
 

Cíl výdajů Výdaje (miliony EUR) Procentuální vyjádření 

Poslání organizace 762 81 % 

- Humanitární projekty 723 77 % 

- Svědectví 32 3 % 

- Jiné humanitární aktivity 7 1 % 

Jiné náklady 182 19 % 

- Fundraising 125 13 % 

- Administrativa 57 6 % 

CELKEM 944 100 % 

                                                           
1
 Projekty. Lékaři bez hranic. http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/organizace/projekty.php 
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Základní principy Lékařů bez hranic 
 
Jako bezmála každá organizace i Lékaři bez hranic mají vypracovaný seznam hlavních 
principů a úkolů, který určuje cíle, působnost a celkové fungování organizace na poli 
humanitární pomoci. Mezi hlavní úkoly a principy organizace patří: 
 
Zdravotnická pomoc: Hlavní aktivitou této humanitární organizace je poskytování odborné 
léčebné a preventivní zdravotnické péče lidem v nouzi. Základním cílem je záchrana lidských 
životů, pomoc postiženým populacím navrátit se k původnímu způsobu života a usnadnit jim 
překonání krize. Zajištění lékařské pomoci je hlavním a nejdůležitějším cílem této organizace. 
 
Lékařská etika: Etika je jednou z podstatných náležitostí, které lékař při své práci musí (měl 
by) dodržovat. Jde především o poskytování péče bez projevů jakékoli diskriminace, 
zachovávání úcty k lidskému životu a osobnosti a též se klasicky zachovává právo na 
důvěrnost informací. Pracovníci organizace Lékaři bez hranic striktně dodržují zásady 
lékařské etiky. Zásadami jsou povinnost lékaře pečovat o zdraví lidí v souladu se zásadami 
lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce a se 
všemi ohledy na důstojnost lidského jedince. Dále mezi tyto zásady patří úkol lékaře chránit 
zdraví a život, mírnit utrpení a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské 
vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň 
a pověst pacienta či osobní pocity lékaře. Je zakázán projev jakékoliv diskriminace na základě 
onemocnění ze strany lékaře a naopak povinností je respektování pacientova práva na 
důvěrnost informací, a to za všech okolností. 
 
Svědectví: Důležitou funkci plní organizace v oblasti informovanosti veřejnosti 
o problematických tématech z regionů, v nichž působí. Svědectví mohou mít mnoho podob 
od podávání informací samotnými pracovníky, podáním obžaloby, veřejnou kritikou 
v médiích atd. Díky těmto sdělením se daná problematika dostane do podvědomí společnosti 
a může mít za následek vyšší zájem vlád či ostatních mezinárodních organizací o změnu 
poměrů v dané zemi.  
 
Lidská práva: Lékaři bez hranic plně dbají na respektování lidských práv.2 Také zcela dodržují 
mezinárodní humanitární právo, právu na ochranu a pomoc civilistům, nemocným  
a raněným vojákům a válečným zajatcům ve válečných konfliktech a také právo na ochranu 
dětí ve válečných konfliktech. 
 
Nezávislost: Další princip vyžaduje, aby organizace fungovala nezávisle na politických, 
náboženských, vojenských, ekonomických a jiných vlivech. Záruka, že se dostane pomoci 
všem lidem v nouzi je zajištěna finančními příspěvky od soukromých dárců. 
 
Nestrannost: Lékaři bez hranic a jejich akce jsou přímou reakcí na utrpení lidí, a proto je 
pomoc poskytována všem lidem v nouzi či ohrožení bez ohledu na rasu, barvu pleti, 
náboženské vyznání či politické smýšlení. 
 

                                                           
2
 Viz Všeobecná deklarace lidských práv ze dne 10. prosince 1948. 
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Neutralita: Pracovníci této humanitární organizace nesmí žádným způsobem komentovat 
nebo se jinak vyjadřovat k politické situaci v zemi, kde právě probíhá jejich mise. To ovšem 
neznamená, že bude z jejich strany přehlíženo porušování respektu k lidským právům či 
nedodržování mezinárodního humanitárního práva. 
 
Transparentnost: Transparentnost činnosti Lékařů bez hranic spočívá v převzetí úplné 
odpovědnosti za kvalitu a účinnost poskytované zdravotnické péče a prostředků. 
Transparentní jsou k soukromým dárcům finančních prostředků, ale zejména k příjemcům 
humanitární pomoci. 
 
Dobrovolnictví: Pracovníci této organizace jsou jejími dobrovolnými a motivovanými 
profesionály ve svém oboru, kteří neváhají se na nějaký čas vzdát svého pohodlí a účastní se 
misí v různých koutech světa, aby mohli díky svým znalostem zachraňovat lidské životy 
a přitom převzít úplnou odpovědnost za své konání.3 
 

                                                           
3
 Principy. Lékaři bez hranic. http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/organizace/principy.php 

Ilustrace: Getting to Know Doctors Without Borders. IPoll Blog, 18. VI. 2013. 
https://www.ipoll.com/blog/2013/06/getting-to-know-doctors-without-borders/ 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.ipoll.com%2Fblog%2F2013%2F06%2Fgetting-to-know-doctors-without-borders%2F&ei=W69JVfb1OIH5ULrKgfAK&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNFemld_EFBQTX0kmXfkXCT-rIwxmw&ust=1430978768560669
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Lékaři bez hranic v České republice 
 
Dne 24. ledna 2007 otevřela tato mezinárodní humanitární organizace svou kancelář 
i v Praze. Pobočka v České republice je součástí rakouské sekce Lékařů bez hranic. 
Organizace se dělí na celkem 19 sekcí, přičemž již zmíněná rakouská sekce vznikla v roce 
1994 a už od svého začátku je nejúspěšnější co do přijímání nových dobrovolníků, ale  
i získávání finančních prostředků na zajištění financování humanitárních misí na celém světě.  
 
Důvody, proč Lékaři bez hranic přišli do České republiky, jsou dva. Prvním byl nábor nových 
dobrovolníků, kteří by se zapojili do nových mezinárodních misí a druhým důvodem byla 
snaha o pozvednutí povědomí veřejnosti v České republice a na Slovensku o organizaci, její 
činnosti, a hlavně o základních principech této mezinárodní organizace. Právě zřízení české 
pobočky velmi usnadnilo výběrové řízení a pohovory s lékaři, kteří měli zájem účastnit se 
misí, a to hlavně díky tomu, že odpadla nutnost jezdit na přijímací pohovory do Vídně. Ve 
zdejší kanceláři Lékařů bez hranic rovněž probíhají informační večery pro uchazeče z České 
republiky a ze Slovenska. 
 
Lékaři bez hranic provozují pobočky v mnoha zemích světa včetně České republiky. 
Tuzemská kancelář byla otevřena v lednu roku 2007 a jejím cílem je především zajištění 
dobrovolníků, kteří by se účastnili humanitárních misí. I v předchozí době se mohli čeští 
doktoři účastnit misí, avšak pohovory a další úkony bylo nutné učinit ve Vídni, což bylo 
zdlouhavé a mnohé to odradilo. Pobočkou v Praze se tato situace vyřešila, výrazně usnadnila 
výběrová řízení s lékaři a také zvýšila počet dobrovolníků, pro něž je rychlejší a jednodušší 
řešit věci v republice než v zahraničí. Druhým úkolem kanceláře je obeznámení veřejnosti  
s organizací a jejím působení, čímž získává jak prostor v médiích, tak finanční prostředky na 
svůj provoz.  
 
Co se týče tuzemských lékařů a dalších dobrovolníků, kteří se aktivně účastní dění  
v organizaci, v roce 2012 se jich do misí zapojilo 31, z toho 12 úplně poprvé. Dohromady se 
podíleli na 46 misích ve 21 zemích – nejvíce v Jižním Súdánu, Demokratické republice Kongo, 
Somálsku a Pákistánu.  
 
Závěr 
 
Je jisté, že činnost lékařů bez hranic patří mezi to dobré, co je schopna a ochotna lidská 
společnost ohroženým oblastem nabídnout. Jejich pomoc v postižených zemích je často 
jedinou nadějí pro jejich obyvatele na delší a kvalitnější život. Přesto je evidentní, že některé 
z těchto zemí stále nejsou připraveny poskytnutou pomoc přijmout s pokorou a úctou  
k práci, kterou tito lidé odvádějí. Příkladem mohou být bezpečnostní problémy v Somálsku, 
kde Lékaři bez hranic po dlouhé době ukončili svou činnost, protože situace byla nadále 
nezvladatelná. Můžeme zmínit i Keňu z roku 2011, kde byly uneseny dvě logistky pracující  
v Dadábu a až v letošním červenci byly opět propuštěny. Nezbývá nám tedy než věřit, že 
obyvatelé ostatních zemí, kde Lékaři bez hranic dlouhodobě a významně pomáhají lidem 
všech společenských vrstev a věkových kategorií, bez rozdílů pohlaví a náboženství budou do 
budoucna oceňovat práci lékařů více než v Somálsku a Keni a zajišťovat bezpečné podmínky 
pro její vykonávání.  
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Annex: Konkrétní příklady činnosti Lékařů bez hranic 
 
Lékaři bez hranic každoročně pomáhají jak finančně, tak fyzicky v nejrůznějších koutech 
světa. V roce 2012 obdrželi asi 28 milionů Kč od soukromých dárců a další 2 milionů od 
veřejných institucí. V humanitárních a zdravotnických projektech bylo využito asi 26 milionů 
Kč a to zejména v Demokratické republice Kongo při epidemii spalniček, léčbě HIV/AIDS 
a pomoci obětem sexuálního násilí, stejně jako například v Guatemale. Na Haiti, v Somálsku  
a v Iráku byly prostředky využity zejména pro zkvalitňování zdravotnictví a nemocniční péče, 
jež jsou dlouhodobě zdecimované a postižené vleklými konflikty v zemích. Zkvalitnění léčby 
HIV/AIDS bylo prováděno také v Kamerunu, v Jižním Súdánu zase lékaři bez hranic 
podporovali súdánské uprchlíky.4 
 

 

                                                           
4
 Naše projekty (2012). Lékaři bez hranic. http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/nase_projekty/2012.php 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gop.pilsedu.cz%2Fvt%2Fvt27%2FJachimova%2Fdobrovolnici.html&ei=82dHVanAAYnpUoWggZgO&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNHhlN-mMnv7CuGyW7wCBZOn3ushuA&ust=1430829355218710
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Vybrané projekty Lékařů bez hranic ve světě5 
 

 
 
Ilustrace: Projekty Lékařů bez hranic ve světě v roce 2012. 
 
Libanon – syrští uprchlíci 
 
Situace v Sýrii je již nějaký čas vyhrocená – kvůli válečnému konfliktu mezi syrskou vládou  
a opozicí Syřané v obrovském počtu opouštění území státu a míří do sousedních zemí, kde 
doufají v lepší životní podmínky a bezpečí. Je to ovšem relativní, některé země, do nichž 
prchají, jsou z bezpečnostního hlediska nevhodné a v jiných zase nápor uprchlíků nemohou 
vydržet a podmínky pro ně jsou opravdu nuzné. Lékaři bez hranic proto kromě pomoci 
v samotné Sýrii, rozšiřují své projekty i za její hranice s účelem pomoci uprchlíkům a zajistit 
jim přístup k humanitární pomoci a zdravotní péči. Jedná se o především o Turecko, 

                                                           
5
 Lékaři bez hranic. http://www.lekari-bez-hranic.cz/ 

Misery Beyond The War Zone: Life for Syrian Refugees and Displaced Populations in Lebanon. Doctors Without 
Borders. 2013. http://www.doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=6627 
Lékaři bez hranic: Výroční zpráva 2012. Lékaři bez hranic. 2013. 
http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/downloads/org/cz/MSF-CZ_VZ_2012_WEB.pdf 
International Activity Report 2012. Lékaři bez hranic. 2013.  
http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/downloads/org/MSF_IAR_2012.pdf 
Doctors Without Borders. http://www.doctorswithoutborders.org/ 
Financované projekty 2012: Libanon – Syrští uprchlíci. Lékaři bez hranic. 2013. 
http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/nase_projekty/2012/libanon-syrsti-uprchlici.php 
Financované projekty 2012: Irák – Zdravotnictví postižené dlouholetým konfliktem. Lékaři bez hranic. 2013. 
http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/nase_projekty /2012/irak-zdravotnictvi-postizene-dlouholetym-
konfliktem.php 
Médecins Sans Frontières. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_Sans_Fronti%C3%A8res 
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Jordánsko, Irák a v nejvíce případech Libanon, kam na konci roku 2012 uprchlo přes 200 000 
občanů Sýrie. 
 

 
 
Ilustrace: Počty uprchlíků ze Sýrie do sousedních zemí. 
 
Nápor na libanonskou vládu a celý systém je tak obrovský, že většina uprchlíků přežívá 
dlouhodobě v nevyhovujících podmínkách bez humanitární a jiné péče. Situaci ještě zhoršilo 
prohlášení tamní vlády, která oznámila, že kvůli nedostatku finančních zdrojů již nadále 
nemůže financovat zdravotní péči pro uprchlíky. Tuto situaci se Lékaři bez hranic snaží řešit, 
a proto v reakci na toto sdělení rozšířili v Libanonu své aktivity (především základní zdravotní 
péči a psychologickou pomoc). V konkrétních číslech – týmy na hranici se Sýrií poskytly téměř 
15 000 zdravotních a 650 psychologických konzultací, léčily více než 500 chronicky 
nemocných osob a v zimě distribuovaly materiální pomoc pro cca 2 300 rodin (deky, topivo, 
hygienické balíčky, kuchyňské vybavení atd.). Působení dobrovolníků se přesunulo také do 
Tripolisu, kde ve dvou nemocnicích poskytovali zdravotnické služby více než 5 330 pacientům 
a psychologickou pomoc 990 osobám, a to jen za předešlý rok.  
 
Bohužel pomoci je i přes toto snažení potřeba mnohem více, už jen dle výsledků průzkumu, 
kdy 63 % neregistrovaných uprchlíků stále nemá přísun k jakékoli pomoci.  
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Irák – špatné zdravotnictví v důsledku dlouhodobého konfliktu 
 
Situace v Iráku je dlouhodobě problematická – účast ve válce, násilí v zemi, ekonomické 
sankce proti Iráku – to vše je příčinou špatné úrovně zdravotnického systému v zemi. 
Přestože je poslední doba v bezpečnostní oblasti relativně klidná, stabilita zemi stále chybí. 
Obyvatelstvo často nemá dostatečný přístup k pitné vodě, zhoršuje se stav kanalizací  
a nakládání s odpady. I kvůli tomu se častěji vyskytují nemoci (především kardiovaskulární 
onemocnění), které jsou častou příčinou úmrtí.  
 
Lékaři kromě jiných oblastí působí v provincii Kirkúk, která je stále konfliktním místem. To má 
za následek jen velmi omezené poskytování zdravotnické péče, která je navíc v mnoha 
případech značně nekvalitní (není dostatek vzdělaného personálu). Nejhůře se problém 
projevuje ve venkovských oblastech, kde jsou lidé zcela odříznutí od jakékoli péče.  
 
Lékaři bez hranic se snaží situaci zlepšit – ve městě Hawíja podporují místní nemocnici 
prováděním chirurgických aktivit. Každý měsíc tamní tým vykoná kolem 300 chirurgických 
zákroků. Nejvíce operací tvoří císařské řezy, kýly a apendektomie. Na pohotovostním 
oddělení se oproti tomu nejčastěji ošetřují osoby po dopravních nehodách se zlomeninami, 
pacienti s horečkami či chronickými onemocněními. Kromě této práce v nemocnici Lékaři bez 
hranic podporují ještě další dvě zdravotnická zařízení a školí personál ministerstva 
zdravotnictví pro kvalitní zvládnutí problematické situace v co nejkratším čase. 
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Lékaři v Somálsku 
 
Lékaři bez hranic v Somálsku pracovali už desítky let. Byli přísně neutrální, a proto se někdy 
dostávali do míst, kam jiní nesmí. Mnohdy tím ale riskovali vlastní život. Počet obětí takových 
lékařů už se také počítá v desítkách. Naštěstí byly v somálské metropoli i místa, kam se 
pomoc dostávala bez problémů. Potíže se stále nevyhýbají dodávkám potravin, lidé ze všech 
koutů světa se zruinované zemi snaží pomoct. Je zde ale nebezpečno, a tak se málokdo 
s nákladem na místo odváží dojet. O distribuci potravin se tak starají hlavně místní firmy. 
Jejich lidé tvrdí, že všechno hlídají a evidují, i tak se ale většina neuhlídá. Až padesát procent 
humanitární pomoci se v Somálsku rozkrade nebo dostane do špatných rukou. Na jedné 
straně tak v Somálsku trpí tisíce hladovějících lidí, na straně druhé se k nim mnohdy pomoc 
ani nedostane. Problém není do země potraviny dopravit, ale dostat je přes chaos a násilí 
k těm správným lidem je stále velký oříšek, se kterým si mnozí nevědí rady. Lékaři bez hranic 
v Somálsku zůstali a pomáhali i s vědomím toho, že za svoji práci občas tvrdě zaplatí.6 Kvůli 
špatné bezpečnostní situaci, která v této východoafrické zemi panuje se nedávno organizace, 
působící v Somálsku celých 22 let rozhodla odsud stáhnout svůj personál. Lékaři bez hranic 
byli jednou z posledních nevládních organizací, které v Somálsku zůstaly. Jako vysvětlení 
organizace uvedla, že je to důsledek mimořádně vážných útoků na její personál v atmosféře, 
v níž ozbrojené skupiny i civilní úřady tolerují, možná i podporují zabíjení, únosy i útoky na 
humanitární pracovníky.7  
 
„Končíme s činností, je to přímý důsledek krutých útoků na naše lidi. Pohybujeme se  
v prostředí, kde ozbrojené skupiny i civilní vůdci stále častěji podporují a přehlížejí zabíjení, 
únosy a útoky na humanitární pracovníky. Kvůli tomu, že v této zemi je humanitární pomoc 
tolik potřeba, brali na sebe naši pracovníci nesmírné riziko. Ale všechno má své meze,“ 
vysvětlil šéf humanitární organizace Unni Karunakara. Ředitel tuzemské pobočky lékařů bez 
hranic dodal: "Toto rozhodnutí je pro nás hrozně těžké. Dělali jsme ho hrozně neradi, protože 
opouštíme zem, kde vlastně léčíme 50 000 pacientů každý měsíc, ale skutečně míra respektu 
k humanitární práci je tak malá, že se nedá nic dělat.“8 

                                                           
6
 HAVLOVICOVÁ, Anna. Somálsko: Začarovaný kruh hladomoru a nekonečných bojů. Česká televize. 17. XII. 

2012. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/207822-somalsko-zacarovany-kruh-hladomoru-a-
nekonecnych-boju/ 
7
 Lékaři bez hranic to v Somálsku po 22 letech vzdali. Česká televize. 15. VIII. 2013.  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/238343-lekari-bez-hranic-to-v-somalsku-po-22-letech-vzdali/ 
8
 Lékaři bez hranic se stahují ze Somálska. Český rozhlas. 14. VIII. 2013. 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/lekari-bez-hranic-se-stahuji-ze-somalska-stale-casteji-na-ne-
utocili-ozbrojenci--1246206 


