INFORME D’ESTAT I D’ACTUACIÓ – PERSONES REFUGIADES :
CONTEXT I SIUTACIÓ EXISTENT:
Uns 4,6 milions de sirians es troben en zones de difícil accés o assetjats, ja sigui bloquejats
sense poder accedir a l’ajuda, o accedint a la mateixa per a satisfer només una part de les seves
necessitats. Les parts en conflicte estan atacant la població civil, assetjant comunitats
senceres, detenint i torturant a civils, atacant als treballadors humanitaris i combois d'ajuda,
així com edificis civils, ho fan amb gairebé total impunitat. Mes d’un milió de sirians s'han vist
obligats a fugir de les seves llars, alguns d'ells per segona o tercera vegada i es comptabilitzen
més de 7.6 milions de persones desplaçades internament. Una altra fita tràgica es va registrar
quan el nombre de refugiats registrats va arribar a quatre milions a principis de juliol - la
població de refugiats més gran d'un sol conflicte a tot el món en més d'un quart de segle.
A mesura que el conflicte a Síria entra
en el seu cinquè any, no s’ha pogut
avançar en la solució política.
Abusos i violacions dels Drets Humans
continuen passant en un context
d’inseguretat generalitzada. S’obvien el
dret internacional, el dret internacional
humanitari
i
els
drets
humans
fonamentals de forma sistemàtica.
Més de 200.000 persones han mort i
més d'un milió de ferits. Més de la
meitat dels sirians s'han vist obligats a
abandonar les seves llars, sovint
diverses vegades, de manera que Síria
pateix la major crisi de desplaçament a nivell mundial.
En l'actualitat, tots els indicadors suggereixen que el 2015, el desplaçament, així com les necessitats
humanitàries i de protecció dels civils seguiran creixent.
A l'interior de Síria avui, 12,2 milions de persones segueixen necessitant assistència humanitària – s’ha
multiplicat dotze vegades des de 2011 - incloent més de 5.6 milions de nens. 7,6 milions de persones
han estat desplaçades pel conflicte.
S'estima que uns 4,8 milions de sirians estan necessitats d'assistència humanitària, viuen assetjats en
llocs de difícil accés.
A més, la situació de desenvolupament a Síria ha retrocedit gairebé fins a quatre dècades. Des de
l'inici de la crisi el 2011, s'estima que l'esperança de vida es pot haver escurçat en gairebé 13 anys
(Q4, 2013) i l'assistència escolar s’ha reduït més d'un 50 per cent.
Síria també ha vist retrocessos en els 12 indicadors dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
L'economia siriana s'ha contret aproximadament un 40 per cent des de 2011, el que porta a la majoria
dels sirians a perdre els seus mitjans de subsistència.
S’estima que al 2013 tres de cada quatre sirians estaven vivint en la pobresa, i el 54 per cent vivien en
la pobresa extrema.
L'accés humanitari a les persones necessitades a Síria segueix estant limitat per obstacles
administratius i burocràtics. Ens trobem davant d’una violència persistent a les vies d’accés i la manca
de protecció genera inseguretat generalitzada, en especial a les zones controlades pels grups
terroristes segons resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (CSNU) Resolució 2170 i
2178. Cada vegada és més difícil per als sirians trobar seguretat, fins i tot demanant asil.
Informació extreta de la Pàgina Oficial de l’Oficina per a
la Coordinació de l’Ajut Humanitari de Nacions Unides
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Segons les ultimes informacions facilitades per ACNUR
Més de 322.000 persones han creuat la Mediterrània el 2015, la majoria són refugiats que fugen de la
violència i la persecució, almenys la meitat de Síria. A Grècia el 90% de les arribades són refugiats.
Gairebé 205.000 d'aquestes persones han desembarcat a Grècia i més de 115.000 a Itàlia. A Grècia,
el 65% de les famílies que han arribat són de Síria i el 85% són de països en conflicte.
Els refugiats sirians recentment entrevistats per l'ACNUR a Grècia, Sèrbia, Macedònia, Hongria i
Àustria van a parar a 2 camps de refugiats:
1El primer camp, amb famílies de refugiats que abandonen els països veïns (Líban, Jordània i
Turquia) i citen que l’ajuda disminueix (hi ha forts retalls alimentaris) i específicament el temor d'un any
més dels nens sense escolaritzar o ells mateixos no poder treballar i mantenir-se a si mateixos.
2El segon campament sembla ser de famílies de classe mitjana predominantment mitjana i alta
que van fugir directament de Síria i van transitar el més ràpid que van poder, sovint utilitzant l'últim dels
estalvis de la seva vida per pagar els contrabandistes per fer el seu camí a Europa. Van explicar al
personal de l’ACNUR, que van tractar de resistir amb l'esperança que la situació millorés, però van
trobar que simplement no podien arriscar-se a un altre any sense la seguretat, el treball, l'educació i
l'atenció de salut per als nens,a més a més del trauma i l'estrès de la violència constant i de la
inseguretat.
Essencialment, han arribat a un punt de ruptura, posant en risc la seva pròpia vida i la de les seves
famílies, la marxa es la única opció per a la supervivència i un futur viable.
Les ratios de persones arribades a Europa segueixen creixent i aclaparant els recursos dels governs i
d'infraestructures locals a tot Europa. El moviment de persones també s'estén a Sèrbia, Antiga
República Iugoslava de Macedònia, Hongria, Àustria, Alemanya i els països nòrdics.
L'illa grega de Lesbos va rebre el major nombre d'arribades durant els dies 29-30 d'agost amb més de
3.000 persones per dia que aterren en les seves ribes. Mentrestant, els mitjans de comunicació estan
informant sobre una multitud de refugiats a estacions de tren i autobús
Unes 2.750 persones han estat reportades mortes o desaparegudes en els primers 8 mesos de 2015 i
les arribades són cada vegada més gran i, de fet, preveu que augmenti encara més durant els propers
dos mesos. El 2015, hi va haver un total de 3500 morts o desapareguts.
Durant només l'última setmana, milers de persones han mort tractant de fer el perillós viatge a Europa:
La Guàrdia Costanera líbia ha portat a terme dues operacions de rescat dels dos vaixells que
transportaven fins a 500 refugiats i migrants; unes 200 persones segueixen desaparegudes i molts
cadàvers han estat recuperats.
S'han trobat gairebé 100 persones asfixiades al celler de dos vaixells davant de les costes de Líbia.
Un camió es troba prop de la frontera amb Àustria amb Hongria amb 70 persones que semblaven
haver mort asfixiades per l’abandó del mateix.
Finalment, les fotos més recents dels cossos dels refugiats, entre ells un nen d'edat de dos anys i el
seu germà de cinc anys d'edat, que havia encallat en una platja a Turquia han commocionat i indignat
al públic en general, destacant la inhumanitat i la tragèdia cruel de tantes famílies que tracten d'arribar
a Europa.
El perillós viatge no només posa en relleu la necessitat de l'acció humanitària concertada i del suport
als refugiats, sinó que també posen en relleu la necessitat d'una major resposta col·lectiva dels
governs de la UE , tant en la recepció, registre i protecció dels refugiats i la necessitat d'aturar les
explotacions despietades per contrabandistes i traficants .
En tots els països europeus d’arribada, les instal·lacions i recursos estan més enllà de la seva
capacitat. Per exemple, a Lesbos , hi havia una capacitat màxima per a 150 sol·licitants d' asil, i tenen
12.000 persones avui en dia, amb un màxim de 3.000 més que arriben cada dia. De la mateixa
manera, a Sèrbia , Macedònia , Hongria i Àustria, hi ha una manca d'espai de recepció. Tots els països
d'arribada necessiten recepció, capacitat addicional de registre i detecció i suport.
Informació extreta de
4/09/15

l’últim comunicat emès per ACNUR/

Lleida, 9 de setembre de 2015
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