14 de març de 2016

Síria: cinc anys d'horror sense que la comunitat
internacional es prengui seriosament la protecció de
la població civil
Amnistia Internacional, Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, Save
the Children i Oxfam Intermón recorden al Consell de Seguretat de
Nacions Unides que ha de fer complir les seves resolucions sobre
protecció i assistència humanitària
Demà dimarts 15 de març es compleixen cinc anys des que les protestes pacífiques a
Síria fossin reprimides brutalment pel govern de Bashar al-Assad, donant lloc al
conflicte armat més greu de la regió. Amb motiu del cinquè aniversari de l'inici
d'aquesta crisi, Amnistia Internacional (AI), la Comissió Espanyola d'Ajuda al
Refugiat (CEAR), Save the Children i Oxfam Intermón fan una crida a la comunitat
internacional perquè protegeixi la població civil i prengui mesures per acabar amb la
impunitat pels crims de guerra i lesa humanitat comesos per totes les parts del
conflicte.
Les xifres són demolidores:
•
•

•

•
•

Milions de sirians pateixen les conseqüències de la crisi: més de 250.000
persones han perdut la vida de manera violenta, segons l'ONU.
Més d'11 milions de persones s'han vist obligades a abandonar les seves
cases, inclosos al voltant de set milions de persones dins de Síria i més de
4,7 milions que actualment es refugien a l'estranger, la majoria en països
veïns com Turquia, Líban i Jordània. Desenes de milers de persones
refugiades sirianes també han fugit a Europa, sovint arriscant les seves vides
en el procés.
Hi ha 7,5 milions de nens i nenes afectats pel conflicte de Síria. Molts
d'ells han vist les seves llars destruïdes per les bombes, han assistit a la mort
de familiars o han hagut d'abandonar casa seva per convertir-se en en
desplaçats interns o en refugiats.
Gairebé 500.000 persones, entre les quals 250.000 nens i nenes viuen en
àrees assetjades dins de Síria, sense accés a menjar, aigua potable o
medicaments i amb por costant als bombardejos.
Els serveis d'intel·ligència i altres forces governamentals continuen emprant la
tortura a una escala massiva. Milers de persones han mort sota custòdia
des de 2011 a causa de la tortura i altres factors, com la falta d'aliments i
d'accés a atenció mèdica

Mentrestant, els crims de guerra i els crims contra la humanitat són pràctica
generalitzada. Les forces governamentals han bombardejat reiteradament zones
civils emprant armes d'efectes indiscriminats, com bombes de barril, han bombardejat
escoles i hospitals i han sotmès àrees controlades per l'oposició a llargs setges,
privant a la població d'aliments, medicines i altres articles bàsics. A més, els grups
armats com l'autodenominat Estat Islàmic o Yabhat al Nusra també han bombardejat
zones civils, segrestat i torturat a persones considerades opositores, i sotmès a setge
a àrees civils.
Les organitzacions insisteixen que la comunitat internacional no ha fet tot el
necessari per posar fi a aquesta situació, malgrat que el Consell de Seguretat de
Nacions Unides va aprovar el 2014 tres resolucions (la 2139, la 2165 i la 2191) que
exigien l'adopció de mesures per garantir la protecció i l'assistència de la població civil
a Síria.
L'alto-el-foc declarat el 26 de febrer podria alleujar el patiment de milions de
persones, però no sembla que s'estengui a tot el territori, per la qual cosa és
necessari actuar per assegurar que:
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• Totes les parts del conflicte posen fi als atacs contra la població civil, així com
als atacs desproporcionats i indiscriminats.
• Es posa fi als setges que estan bloquejant l'accés de població civil a menjar,
ajuda mèdica i altres serveis essencials.
• Es permet a Nacions Unides l'accés de l'ajuda humanitària.
• S'allibera a totes les persones detingudes o segrestades per l'exercici pacífic
dels seus drets.
Les organitzacions també recorden que els subministraments d'armes i munició a
Síria s'han usat per cometre serioses violacions de drets humans i que la
participació d'exèrcits estrangers està empitjorant la situació al terreny, com ha
succeït amb els atacs aeris russos en suport al govern d'al Assad que han matat
centenars de civils i han impactat en centres mèdics. Per això, les organitzacions
reclamen al Consell de Seguretat que imposi un embargament d'armes al govern sirià
que complementi el que ja existeix sobre grups armats com l'anomenat Estat Islàmic i
al-Nusra.
«Sabem que mentre hi ha impunitat, els conflictes es perpetuen. El Consell de
Seguretat hauria de remetre la situació de Síria d'una vegada per sempre al Tribunal
Penal Internacional, així com imposar sancions selectives, com la congelació dels
béns del president Bashar Al-Assad i d'altres persones que puguin estar implicades a
ordenar o perpetrar crims de dret internacional», ha declarat Esteban Beltrán,
director d'Amnistia Internacional a Espanya.
Alhora, la comunitat internacional ha de fer front a les seves responsabilitats i reubicar
almenys al 10% del total de la població refugiada siriana a finals de 2016, tal com està
demanant l'ACNUR. «Particularment Europa ha de reforçar el seu compromís de
resoldre la crisi de persones refugiades, en comptes d'intentar acabar amb el dret
d'asil i posar més persones en perill, com podria passar si s'aprova el nou acord de la
Unió Europea amb Turquia presentat el passat 7 de març», ha assenyalat Estrella
Galán, secretària general de CEAR.
«Si no es prenen mesures de forma urgent, es corre el risc de perdre tota una
generació de nens i nenes a Síria, on cinc anys després de l'inici de la crisi més de
dos milions de menors ja no van a l'escola», ha assegurat Andrés Conde, director
general de Save the Children.
«El finançament de la resposta humanitària no ha estat a l'altura de les necessitats i ni
tan sols s'ha cobert la meitat de la petició de l'ONU registrada per 2015 de 8.400
milions de dòlars per ajudar la població siriana. No pot haver-hi més excuses quan
milions de persones estan en una situació desesperada. Espanya, en el seu rol en el
Consell de Seguretat de Nacions Unides, ha de tenir un paper proactiu per aconseguir
un acord polític, millorar l'accés humanitari i dotar amb més fons la resposta
internacional. La seva implicació amb la població siriana també passa per augmentar
la quota de refugiats que ha d'assumir el Govern espanyol a través del seu programa
de reassentament. Fins avui no ha arribat cap de les 845 persones a què es va
comprometre», afegeix Paula San Pedro, responsable d'Incidència Política
d'Oxfam Intermón.
//FI
Més informació:
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