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Operace ve Středozemí 



MY Phoenix 

MY Phoenix 
 
• Vyplula: 2. května 2006 
• Posádka: 20 lidí (6 z Lékařů bez hranic) 

• Kapacita 400 zachráněných 
• Loď organizace MOAS (50 % nákladů 

hradí Lékaři bez hranic) 



Bourbon Argos 

Bourbon Argos 
 
• Vyplula 9. května 
• Posádka: 26 lidí (14 pracovníci MSF) 
• Kapacita 700 zachráněných 



Dignity I 

Dignity I 
 
• Vyplula 13. června 
• Posádka: 18 lidí 
• Kapacita 300 zachráněných 



>15 000 
zachráněných 



Operace na moři 



Operace na moři 
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Operace na moři 



Operace na moři 



Operace na moři 



Operace na moři 



Operace na moři 



Sicílie (provincie Ragusa) 



Sicílie (provincie Ragusa) 

• Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví 
 

• Tým psychologů a kult. mediátorů schopný být do 
72 hodin od zavolání v různých přístavech v Itálii 
(první praktická a materiální pomoc, zvládnutí 
prvních okamžiků po přistání) 

 
• 5 815 příjezdových zdrav. kontrol 
• 300 lidí ve skupinových sezeních 
• 530 psychologických konzultací 



Sicílie (provincie Ragusa) 



Sicílie (provincie Ragusa) 



Sicílie (provincie Ragusa) 



Sicílie (provincie Ragusa) 



Řecko 



Řecko 

• Dodekanéské ostrovy 
• 2 218 vyšetření 
• 9 000 balíčků nepotravinové pomoci (z toho 2 400 

spacáků a izotermických fólií) 
• Mobilní klinika na lodi 

 
• Lesbos 

• Zdravotní vyšetření, hygiena, sanitace 
• Autobusová doprava(!) 

 
• Idomeni 

• Mobilní kliniky 
• 1 784 vyšetření, 26 předáno nemocnici 
• Distribuce hygienických potřeb, jídla, přikrývek a ponožek 

 
• Athény 

• Od října 2014 rehabilitace pro 110 obětí mučení 



Řecko (Kos) 



Řecko (Lesbos) 



Řecko (Lesbos) 



Řecko (Idomeni) 



Řecko (Idomeni) 



Srbsko 



• Mobilní kliniky: 
• Subotica (hranice s Maďarskem) 
• Bělehradě 
• Preševo (hranice s Makedonií) 

 
• 2 554 vyšetření 

Srbsko 



Srbsko 



Srbsko 



Srbsko 



• Mediální výstupy (duben – srpen) 
• 316 výstupů 

• Podle typu: 
• full - 68, ITW – 10, mention - 139, part – 91 

• Podle média: 
• online – 228, press agency – 9, print – 37, radio – 

9, TV - 31 
 

• Online (duben – červenec) 
• www.msf.cz/stredozemni-more  
• 16 statusů na www.facebook.com/lekaribezhranic  
• Pokrytí na www.twitter.com/msf_czech  

 

Komunikace v ČR (2015) 
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Facebook 
• 16 statusů (duben – červenec) 
• 1 984 komentářů 
• 1 396 sdílení 
• 5 785 „to se mi líbí“ 
 
Komentáře 
• 50 % negativní 
• 24 % pozitivní 
• 26 % neutrální 

Komunikace v ČR (2015) 



Komunikace v ČR (2015) 
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Přístup Lékařů bez hranic ke komunikaci o Středozemním moři: 
 
Lidé se bojí. Strach vyvolává agresivitu. V každém komentáři, kterým 
reagujeme na agresivní výpady, se snažíme přidávat konkrétní fakta, 
která ilustrují skutečnou situaci. Konkrétního hatera možná 
nepřesvědčíme, můžeme ale ovlivnit ostatní, kteří se bojí mluvit 
otevřeně a hater mluvil za ně. 
 
Jsme spíše benevolentní, ale příspěvky hrubě porušující náš kodex 
(sekce „Obecné informace“) mažeme, opakovaně porušující uživatele 
blokujeme. 
 
Rozdělení není „proti uprchlíkům“ a „pro uprchlíky“. To je účelně 
vytvořená hranice, kterou přiživují skupiny jako Islám v ČR nechceme. 
Na tuto hru zásadně nepřistupujeme. Jediné skutečné rozdělení je: 
Buď budeme uprchlickou krizi řešit hystericky, ovládaní strachem, nebo 
jí budeme řešit racionálně a s chladnou hlavou. 

Komunikace v ČR (2015) 

https://www.facebook.com/lekaribezhranic/info?tab=page_info








Krize ve Středozemí 

Prezentace určena není určena pro veřejné publikování. Šíření a 
publikování je možné jen se souhlasem Lékařů bez hranic. 
 
Použití fotografií je možné jen se souhlasem Lékařů bez hranic. 
 
 
 
Dotazy, připomínky: 
 
Míla Janišová 
Mila.janisova@lekari-bez-hranic.cz 
+420 773 348 358 
www.lekari-bez-hranic.cz  
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