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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA

SUPORT A LA POBLACIÓ AFECTADA PER LA GUERRA CIVIL A SÍRIA

A més de dos anys de l’inici del conflicte a Síria (gener 2011), la repressió continua i l’escenari és de 
guerra civil entre el Govern de Síria i els seus aliats (Forces armades de Síria, el grup paramilitar 
Shabiha, el Front Nacional Progressista i Hezbolà) i a l’altra banda l’oposició siriana, representada 
per la Coalició Nacional Síria (Exèrcit Lliure de Síria, Consell Nacional Siri, Consell Nacional Kurd).

La Campanya està centrada en el suport a les víctimes del conflicte armat sirià. La conseqüència 
més dramàtica són les pèrdues de vides humanes. Les batalles a les ciutats i els bombardejos
indiscriminats a barris residencials, han causat milers de morts, ferits i una devastació total. Segons
dades de la ONU més de 100.000 persones han perdut la vida.

Els combats augmenten i cada cop més persones fugen del conflicte. Segons dades de la ONU hi 
ha quasi 8 milions de persones que necessiten ajut, dels quals 4,2 milions són desplaçats interns.
Milers de persones fugen de Síria cada dia, cercant protecció als països veïns. La situació ha 
esdevingut crítica. Les agències d’ajut i els països d’acollida estan pràcticament al límit de la seva
capacitat per atendre el flux massiu i constant de població refugiada. Segons dades de l’ACNUR hi 
ha 1.982.984 de persones refugiades a Líban (700.961), Jordània (521.899), Turquia (440.768), Iraq
(195.258), Egipte (109.809) i al Nord d’Àfrica (14.289) al Marroc, Algèria i Líbia.

La situació s’ha agreujat davant la massacre del dia 21 d’agost. Segons dades de l'Observatori Sirià 
de Drets Humans la xifra de morts en aquest atac químic és de 322 persones, entre elles 54 nens i 
82 dones, i va acusar directament el règim sirià d'haver comès la massacre. Per la seva part, 
l'organització Metges sense Fronteres (MSF) va confirmar també dissabte la mort de 355 persones 
amb símptomes neurotòxics a la perifèria sud de Damasc, sense valorar qui va ser l'autor de la 
matança. La missió de les Nacions Unides ja ha enviat als inspectors que investigaran els suposats 
atacs químics en el lloc dels fets.

UNICEF i ACNUR han advertit que tota una generació està en risc a Síria. Informen que més de la 
meitat dels refugiats que fugen de Síria són infants. Hi ha 1 milió d’infants refugiats i 3 milions 
d’infants en situació de risc dins de Síria.

Valorarem la millor canalització dels recursos que els ajuntaments i les administracions 
locals catalanes vulguin aportar-hi a través del Fons Català i us informarem oportunament de 
l’aplicació dels recursos en els projectes que s’acordin. 

En aquest sentit, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-
se a aquest procés de suport a la població civil siriana. Per això, us adjuntem el full de compromís 
d’aportació econòmica al projecte 2579. SUPORT A LA POBLACIÓ AFECTADA PER LA GUERRA 
CIVIL A SÍRIA

Ben cordialment,

Meritxell Budó i Pla
Presidenta del Fons Català
Alcaldessa de la Garriga

Barcelona, 27 d’agost de 2013


