
Prodej umění pomáhá Lékařům bez hranic v Jemenu. Ve válce bylo 
zraněno nebo zabito přes 10 tisíc jemenských dětí 

Od 17. do 23. března 2022 pořádá nadace Amal v Art restaurant Mánes prodejní 
výstavu uměleckých děl. Vytvořili je studenti šesti mezinárodních škol i profesionální 
umělci. Výtěžek z prodeje obdrží Lékaři bez hranic, aby financovali misi v Jemenu. 
Tuto zemi na jihu Arabského poloostrova už 7 let zužuje válka, která tam způsobila 
zřejmě největší humanitární krizi současnosti. Odhaduje se, že hladem trpí víc než 20 
milionů Jemenců. 400 tisíc dětí je podle UNICEF s těžkou podvýživou v bezprostředním 
ohrožení života. Jemencům se nedostávají ani potřebné léky. Umírají na nemoci, jako 
je cholera nebo záškrt. Od začátku války bylo zraněno nebo zabito víc než 10 tisíc dětí.   

  

V zemi pomáhají Lékaři bez hranic. Už 150 Kč zajistí rehydratační infuzi. Za 420 Kč zaplatí 
dětskou protézu ruky. 500 Kč je cena za vyčistění pitné vody pro 20 rodin. 50 tisíc Kč v 
Jemenu zajistí výživu pro 115 dětí na 14 dní. 6 250 Kč stojí očkování proti spalničkám.  

V posledních týdnech sledujeme z velké blízkosti válku na Ukrajině. Ruská armáda se 
neštítí bombardovat nemocnice nebo školy, zabijí bezbranné civilisty. Nadace Amal chce 
upozornit, že o něco dál na jihu Arabského poloostrova, se taková zvěrstva bohužel dějí 
také a to už od roku 2015. Agresorem je Saudská Arábie. UNICEF, což je dětský fond OSN, 
vydal začátkem března velmi smutnou statistiku. Od začátku konfliktu v Jemenu bylo 
zraněno nebo zabito 10 200 dětí. V lednu a v únoru navíc válka eskaluje a mrtvých dětí 
přibývá. Za poslední dva měsíce hlásí OSN 47 dětských obětí v Jemenu.  

Nadace Amal je nezisková organizace, která se zaměřuje především na podporu Lékařů bez 
hranic a jejich poslání v Jemenu. Nadaci Amal založily čtyři kamarádky, které k osudu 
Jemenců nejsou lhostejné. A to zejména proto, že jedna z nás v Jemenu prožila svoje 
dětství. První prodejní výstavu jsme organizovaly v lednu 2020. Podařilo se vybrat 241 891 
korun. V roce 2021 ovlivněném pandemií se v online aukci prodala díla za 160 405 Kč.  



Amal znamená v překladu naděje. A my doufáme, že pomůžeme těm méně šťastným 

  


