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Kort verslag: 
 

 De oorlog duurt nu al 10 jaar. Naast de grote vernietigingen in het land is er nu ook nog het probleem van 
polarisatie: waar eerder verschillende groepen vredig naast en door elkaar woonden en leefden is het land nu 
grofweg opgesplitst in 4 delen met elk een min of meer eigen bevolkingsgroep. Kinderen die geboren zijn in deze 
tijd, dus tot 10 jaar oud, hebben geen ervaring meer met andere groepen,  kennen die andere groepen niet meer. 
Dat heeft als consequentie dat de onverdraagzaamheid kan toenemen. Ondertussen is het geen burgeroorlog 
meer maar een “proxy war” waarin enkele grootmachten een oorlog (laten) voeren. 

 

 Er is in deze oorlog een groot verschil met andere conflicten: wetteloosheid en wreedheid zijn de norm geworden 
met de burgers als grootste slachtoffers. Zonder onderscheid te maken worden de burgers aangevallen, kinderen, 
ouderen, vrouwen. Grote slachtingen, hele wijken weggevaagd, er is sprake van uitmoorden, uithongering, 
deportaties, vermissingen, martelingen op grote schaal. Er zijn aanvallen op markten en broodbakkerijen. En 
werkers in de gezondheidszorg zijn nergens veilig evenals advocaten, journalisten. Gezondheidszorg wordt niet als 
neutraal beschouwd, zoals dat behoort ogv internationaal recht. Een ziekenhuis is een “killing-centre” geworden. 
Denk ook aan de “Caesar” foto’s die gemaakt werden in de gevangenissen. Dokter zijn is nu het gevaarlijkste 
beroep in Syrië. ( Zie de documentaire: “For Sama”) 

 

 Burgers staan voor een bijna onmogelijke keuze: vluchten of blijven als activist? Een activiste beklaagt zich: wij 
wisten niet wat organiseren was – samenkomen in groepen was voor de oorlog verboden evenals je uitspreken 
over de samenleving - kinderen weten van jongs af aan dat je overal (!) moet oppassen met alles wat je zegt. We 
kregen van de buitenwereld geen begrip daarvoor, voor het ontbreken van die kennis: we kregen “huiswerk” ipv 
hulp. Onderzocht zou moeten worden wat het met mensen doet om altijd te leven met: “de muren hebben 
oren.” 
 

 Hulpverlening is nog steeds erg moeilijk, mn wanneer niet wordt samengewerkt met de regering / Syrian Red 
Crescent. AzG werkte daarom niet in het regime gebied maar alleen in Noord-Syrië. Er kwamen steeds meer 
restricties voor doorvoer van hulp aan de grens. Met 12 miljoen IDP’s  is de hulpvraag uitzonderlijk groot. AzG 
heeft geconstateerd hoe ongelofelijk veel support en hulp er is onder de bevolking: ze denken niet aan zichzelf 
maar aan wat gebeurt met de mensen om hen heen. Mensen sterven desondanks aan het “broken-heart” 
syndroom. De mensen die nu nog in Syrië leven zijn de meest kwetsbaren: zij hadden geen mogelijkheden om te 
vluchten. Het ontbreken van basisvoorzieningen breekt ook de mensen: zij verliezen hun waardigheid, de 
humaniteit gaat verloren. Het is een strijd geworden om nog te kunnen en mogen bestaan! 
 

 Onderstreept wordt ook het belang om vrouwen te betrekken bij het vredesproces.  
 ( Denk aan een uitspraak van Sigrid Kaag op het congres van PAX Nederland in het najaar van 2020: “Na een 
 staakt-het-vuren vinden vrouwen het belangrijk dat de spanningen tussen bevolkingsgroepen afnemen, dat 
 iedereen van dezelfde waterput gebruik kan maken, dat kinderen weer veilig naar school kunnen en zijzelf  naar de 
 markt.” En zij besluit met: “Stop niet, sta op en spreek luider. Want het punt met normen is dat ze 
 veranderen. Als er genoeg vrouwen opstaan zal de norm veranderen. Dat is hoe de wereld  verandert.”) 
 

 De buitenwereld verdeelt de Syriërs in 2 groepen: vluchtelingen of terroristen, terwijl de basis van het probleem 
ligt bij de structuur in het land, bij het regime. Het is heel cynisch dat juist het regime met rust gelaten wordt en 
de betrokken grootmachten alleen aan hun eigen belang lijken te denken. We mogen de Syriërs  niet vergeten. Er 
moet toch een oplossing mogelijk zijn onder het motto: “Er zijn geen winnaars en er zijn geen verliezers”. Dan 
kan er iets ten goede veranderen. 
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