
Benvolguts i Benvolgudes,

Des del Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià, que es va constituir fa tres anys amb diverses 
organitzacions de solidaritat internacional que recolzem la causa del poble sirià, i l’Associació 
Sírio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia, de la comunitat siriana a Catalunya, endeguem 
una nova campanya de recollida d’ajuda humanitària davant la greu situació que es viu a Síria i 
que s’ha traduït en la crisi de refugiats més greu des de la II Guerra Mundial. Defensem el dret 
d’asil i ens manifestem contra les lleis d’Estrangeria que barren el pas a persones que –de Síria o 
d'arreu- només busquen que un lloc per viure; són aquestes lleis i les tanques i fronteres de 
l’Europa fortalesa les que fan milers de morts en el trajecte. Un viatge no volgut, sinó per 
supervivència. Però la solidaritat amb els refugiats ha de ser també amb els qui per opció o 
perquè no tenen un altra alternativa, es queden, lluitant per un futur més lliure a la seva terra. Per 
això diem: No ens oblidem dels qui es queden.

L’onada de solidaritat arreu d’Europa que han arrencat les dramàtiques imatges dels refugiats 
s’ha traduït en una multiplicitat d’iniciatives d’enviament d’ajuda humanitària. La nostra té la 
particularitat que arriba a l’interior de Síria i que es fa a través dels canals que ha construït la 
societat civil siriana en cinc anys d’un conflicte atroç.

La campanya consisteix en l’enviament de material humanitari a l’interior de Síria. En una 
situació de guerra oberta, la majoria d’iniciatives humanitàries, també la de les grans ONG es 
destina als camps de refugiats dels països veïns (Turquia, Líban, Jordània), o dels països en 
trànsit dels refugiats que fugen cap a Europa (Itàlia, Grècia, els països dels Balcans, Hongria, 
ﾀ ustria i Alemanya), però són molt poques les que van adreçades a ajudar la població de 
dins de Síria, on la guerra provoca morts, fam, manca d’accés a aigua potable, greus dificultats 
en l’accés als serveis sanitaris i les escoles… en resum, més de 300.000 morts i 8 milions de 
desplaçats interns. En algunes zones de Síria, com Alep, Hama, Homs o Idlib, la població viu des 
de fa anys sota un setge implacable de les tropes del règim sirià i de l’Estat Islàmic que han 
causat el pitjor desastre humanitari que es viu avui al món.

Quin tipus d’ajuda recollim i per què?
NOMES podem recollir 5 coses:

•Llet infantil en pols
•Bolquers
•Compreses per a les dones i els avis
•Aliments en gra (llegums i arròs) i en llauna (tonyines, sardines i conserves)
•Material escolar (llibretes, bolígrafs i llapis d’escriure o de colors)

* En el cas dels aliments, fixeu-vos que la data de caducitat no sigui inferior a un any.

Aquestes són les necessitats que ens han fet arribar des de les organitzacions a dins de Síria 
que rebran l’ajuda. No es tracta d’enviar el que des d’aquí creiem que pot ser més important ni el 
que podem trobar a casa, sinó el que aquestes organitzacions han considerat prioritari i tenen 
capacitat per distribuir entre la població en una situació tan difícil.

Com fem arribar aquesta ajuda?
L’ajuda es canalitzarà a través de l’Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS), amb seu a 
Madrid, que des de l’esclat de la revolta popular a Síria ha fer arribar regularment ajuda a 
l’interior del país. Des del 2011 han aconseguit fet arribar 20 contenidors d’ajuda humanitària a 
les regions de Hama Idlib, Alep, Homs i Latàkia. Treballem, doncs, amb una ruta ja oberta i amb 
totes les garanties pel que fa a la transparència en l’arribada de l’ajuda.
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El protocol d’enviament té diverses etapes:

•Etapa 1: les entitats a Síria expliquen les necessitats que tenen en cada moment. El 
conflicte és canviant i també les prioritats i la capacitat de gestionar-les. L’APPS 
dissenya la campanya per recollir material arreu de l’estat
•Etapa 2: des de Barcelona, recollim el material indicat i el classifiquem. Hi ha diversos 
punts de recollida a la ciutat.
•Etapa 3: El material s’envia a la nau de l’APPS a Arganda (Madrid) través de 
l’empresa SEUR, que ens ha cedit el centre logístic de Subirats. Allà es carrega en 
contenidors
•Etapa 4: Els contenidors es porten al port de València amb destinació a Mersin 
(Turquia), on el reben organitzacions turques que són responsables de retirar el 
material a la duana. Aquestes organitzacions les lliuren a les contraparts sirianes que 
han sol ｷ licitat l’ajuda.
•Etapa 5: L’ajuda es lliura a les ONG sirianes que treballen en el terreny. Són l’últim 
tram del procés i el més important. Són els qui coneixen les necessitats i fan possible 
l’entrada a través de les zones alliberades de la frontera amb Turquia i les que 
garanteixen la distribució de l’ajuda en les condicions canviants de la guerra

Qui rep aquesta ajuda?
Les ONG sirianes que rebran i distribuiran l'ajuda són:

- La Plataforma Mèdica de la província de Hamma

- Giras al Jer (la bona sembra)

−- La Unió de metges sirians

Com sabem que ha arribat a destí?
Les organitzacions receptores ens informen de l’arribada de l’ajuda i ens fan arribar vídeos i 
fotografies de l’arribada i la distribució de l’ajuda que després publiquem a Facebook i al web de 
l’AAPS.

Què pretenem amb aquesta campanya?
Sabem que el volum de l’ajuda que enviem és limitat i no resoldrà el patiment del poble sirià, que 
no s’acabarà fins molts anys després de la fi del conflicte, però aquest ajuda serà per a moltes 
famílies l’única que rebran enmig de la guerra. Per nosaltres, la primera mostra de solidaritat és 
respectar i treballar amb les organitzacions de què s’ha dotat la societat civil siriana en el seu 
clam de llibertat, democràcia i justícia social i volem solidaritzar-nos en la mesura de les postres 
possibilitats amb la difícil feina que estan tiran endavant, malgrat tota la complexitat del conflicte.

A més , volem que la campanya serveixi per què la gent de Catalunya conegui millor les 
causes del conflicte i què hi ha en joc a Síria, per això ens oferim per fer xerrades 
informatives als vostres centres o entitats.

Com s’hi pot participar?
Us proposem que difongueu la campanya a través dels vostres mitjans dins del vostre centre i 
que recolliu vosaltres mateixos l’ajuda. Tancarem la campanya el 10 de desembre. Quan 
tingueu el material, ens escriviu un correu electrònic (solidaritatambelpoblesiria@gmail.com) amb 
un telèfon de contacte i ens posarem d’acord per recollir-lo. Si disposeu de voluntaris per portar 
la càrrega directament al centre logístic de Subirats ens facilitareu la feina.

Si teniu qualsevol dubte, ens el podeu fer arribar per correu electrònic, indicant les vostres 
dades de contacte i us trucarem.


