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Svälten i Syrien: Det största krisläget i FN:s historia

.
Medan det syriska samhället står och väger vid randen av en slutlig kollaps efter tre år av krig
och ekonomisk förödelse, gör FN sin hittills största vädjan någonsin om över 40 miljarder
kronor för att hjälpa landets svältande civila.
Tre fjärdedelar av Syriens 22,4 miljoner människor behöver humanitär hjälp för att överleva
2014 enligt en FN-studie. I vissa områden kostar bröd idag fem gånger mer än i början av
konflikten, och 80 procent av syrierna säger att deras största rädsla är bristen på mat.
Förre brittiske utrikesministern David Miliband, som nu är VD och ordförande för flyktingoch välgörenhetsorganisationen International Rescue Committee (IRC), varnade för att
flyktingkrisen i Syrien är ”århundrates största humanitära utmaning” – en utmaning som det
internationella samfundet hittills inte lyckats möta. Hjälparbetet lamslås av brist på medel från
givare och ökade risker för hjälparbetare, sade han.
Snö försämrar villkoren för de 2,4 miljoner syriska flyktingar som har flytt till Libanon,
Jordanien, Turkiet, Irak och andra håll, medan ytterligare fyra (6?) miljoner människor är
flyktingar inne i Syrien.
Läkare försöker stoppa en polioepidemi med en akut vaccinationskampanj. Hela distrikt har
gjorts obeboeliga av regeringens bombardemang som oundvikligen följer när rebeller tar över
makten i städer och på landsbygden. Många människor i och utanför Syrien har slut på
sparade medel efter tre år där många har varit utan arbete. Våldet blir fortfarande allt värre
och medför att allt fler människor flyr för att sätta sig i säkerhet på annat håll. Enligt det
syriska observatoriet för mänskliga rättigheter dödades i söndags minst 76 människor,
inklusive 28 barn, av regeringsflygräder som använde sprängämnen packade i tunnor.
Hjälparbetare sade att så många som ytterligare 50 personer kan vara instängda under
rasmassorna, men de hade inte tung utrustning för att rädda dem.
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Samtidigt sade observatoriet att 28 personer från de syriska minoriteterna – i detta fall tror
man att det rör sig om alawiter och druser – hade dödats av rebeller i staden Adra nordväst om
Damaskus.
Nu när den syriska konflikten går in på sitt tredje år, är många delar av landet belägrade och
avskurna från leveranser av livsmedel, el och vatten. På söndagen skickade FN ett flygplan
från Arbil i irakiska Kurdistan med mat och andra förnödenheter för vintern till kurderna i
Hassakeh i nordöstra Syrien – där krigare tillhörande den 2,5 miljoner stora kurdiska
befolkningsminoriteten i Syrien har kämpat mot al-Qaida-anslutna rebeller som vill ta över
oljekällorna i nordöstra delen av landet. Flygningarna kommer att ta in 400 ton mat och 196
kg medicinsk utrustning.
Det finns en stor variation i graden av fattigdom, där människor i regeringskontrollerade
områden ligger mycket bättre till eftersom de har möjlighet att få bröd till låga priser från
statliga bagerier – även om de ofta måste köa under lång tid.
I centrala Damaskus, Tartous och en del andra regeringshållna områden är det möjligt att
nästan leva ett normalt liv. Men all mat som inhandlas på marknaden, t ex lamm, ost, ägg och
margarin, har stigit i pris eftersom den inte produceras eller så är vägarna för svårframkomliga
för att livsmedel lätt eller billigt ska kunna transporteras. Även där människor har jobb, har
lönerna ofta fallit under 1000 kr per månad.
I rebellkontrollerade områden är situationen mycket värre. Mat är en bristvara och statliga
löner och pensioner, som kan vara otillräckliga, betalas överhuvudtaget inte ut. En nyutexaminerad från universitetet i Damaskus, som skriver för IRIN, FN:s nyhetsbyrå, säger att det
finns få läkare i den belägrade staden al-Hajar al-Aswad i södra Damaskus – och de som finns
kvar säger att mödrar är alltför undernärda för att kunna producera bröstmjölk för spädbarn
och det finns inget mjölkpulver tillgängligt.
En läkare sade att vuxna ”lever på små mängder av säsongsmässigt lagerförda traditionella
syriska livsmedel som oliver, timjan och marmelad – och i vissa fall katter och hundar”. Han
förväntade sig att vuxna skulle börja dö av svält inom en snar framtid.
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