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Budapest, 2015. augusztus 12. – 92 millió forint értékben indít menekültügyi programot a
Magyar Vöröskereszt. Az összegből három hónapon át mintegy 72 ezer migránsnak tud
segíteni a szervezet.

Első körben 1800 menekült családnak oszt ki segélycsomagot a Magyar Vöröskereszt a röszkei
idegenrendészeti előállító helyen szerdától. Az egységcsomagokban kéztörlő, papír zsebkendő,
WC-papír, szappan és fürdésre, hajmosásra használható tusfürdő, sebtapasz valamint egy
információs anyag van, amely információkat tartalmaz a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal kirendeltségeire való eljutásról. A hazai legnagyobb humanitárius szervezet emellett az
egyéni szükségletek kielégítésére többek között, fertőtlenítő szert, pelenkát, intimbetétet és
játékokat is beraktároz röszkei bázisán. Az adomány értéke 2,8 millió forint, melyet az Amerikai
Ház Alapítvány ajánlott fel és a Vöröskereszt saját forrásából egészített ki. Az adományokat
szerdán indították útnak a Magyar Vöröskereszt székházából.

A hazai legnagyobb humanitárius szervezet szerdai sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy
a Nemzetközi Vöröskereszt Katasztrófasegélyezési Veszélyhelyzeti Alapjából 322.365 svájci
frankot igényelt és kapott migrációs tevékenységének támogatására. A mintegy 92 millió
forintból három hónapon át 72 ezer Magyarországra érkező menekültnek tud segíteni a
Vöröskereszt. Az összegből higiéniai csomagokat, egyszer használatos tábori lepedőket,
tisztálkodási szereket biztosít a humanitárius szervezet az idegenrendészeti előállító helyen. A
Magyar Vöröskereszt ezenfelül továbbra is folytatja a pszichoszociális segítségnyújtást és
esetenként elsősegélynyújtó ügyeletet is ellát majd.

A Magyar Vöröskereszt vallja, hogy nem létezik „illegális emberi lény” csak „rászorultságát
nézve sebezhető ember”, akiket a jogi és adminisztratív státuszuktól függetlenül emberhez
méltó humánus bánásmódban kell részesíteni.

Szeretnénk a jelenlegi bevándorlási és menekültügyi helyzetben érintett minden részvevőt arra
emlékeztetni, hogy a migránsok ugyanolyan emberi lények, mint mi, hasonló igényekkel és
szükségletekkel, akik közül sokan háborúk és harcok, elnyomás vagy szélsőséges szegénység
elől menekülnek. Hisszük, hogy minden helyzetben biztosítani kell alapvető emberi jogaik
tiszteletben tartását, különösen a nemzetközi védelemhez, az egészségügyi ellátáshoz és a
szükséges információhoz való hozzájutásukat az útjuk bármely pontján. 2011-ben, a
Vöröskereszt és Vörösfélhold 31. Nemzetközi Konferenciáján a Genfi Egyezmények részes
államai és a Vöröskereszt Vörösfélhold nemzeti társaságok elfogadták azt a határozatot,
miszerint biztosítaniuk kell, hogy a határaikat átlépő migránsok a megfelelő nemzetközi
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védelemben részesülhessenek és a szükséges szolgáltatásokhoz hozzáférhessenek.

2/2

