
Declaració de la xarxa 
d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre Síria

Ara fa 8 anys Síria vivia, en el marc de les primaveres àrabs, un inici de revolta popular
pacífica contra el règim de Baixar al-Àssad. La revolta, escampada arreu del país, va ser
brutalment esclafada. Davant d’aquesta repressió, la progressiva militarització d’una part
de l’oposició, la implicació de les potències regionals i internacionals tot donant suport –i
armant-  les  diverses  faccions  i  la  deixadesa  de  la  comunitat  internacional  farien
desembocar la situació en un dels conflictes més sagnats dels darrers anys.

Com a ajuntaments compromesos amb la pau, no podem tancar els ulls a l’horror patit a
Síria: centenars de milers de morts, milions de refugiats i desplaçats, desenes de milers de
desapareguts, ciutats i pobles destruïts per les bombes, instal·lacions sanitàries atacades,
comunitats assetjades no deixant-hi entrar aliments o medicaments, etc.

Malauradament, molta gent a Europa va conèixer el conflicte sirià arran del drama dels
refugiats que intentaven creuar la Mediterrània. De fet, Síria és el país que ha generat més
persones  refugiades  i  desplaçades  dels  darrers  anys.  I,  efectivament,  l’acollida  de  les
persones refugiades és un dels assumptes que, com a ajuntaments, hi estem implicats i
volem continuar-hi estant: perquè acollir amb dignitat persones que fugen de l’horror, és
un gest de justícia mínima.

Però creiem que cal fer molt més. Amb humilitat, però amb determinació, com a Alcaldes i
Alcaldesses per la Pau reclamem a estats i organismes internacionals que s’impliquin, de
debò, en una acció solidària i  per la pau amb Síria:  cercant mesures per a defensar la
població  civil  que porta  anys  patint  violència  i  persecució,  facilitant  vies  segures a  les
persones refugiades, aturant les transferències d’armes, afavorint espais de negociació per
a la resolució pacifica del conflicte, plantejant mecanismes de suport i reconstrucció, no
permetent la impunitat davant les atrocitats comeses i duent els seus responsables davant
la justícia i, òbviament, donant la veu al poble per a que sigui la ciutadania la que decideixi
el futur del país.

I des de la nostra realitat directa i concreta d’ajuntaments ens comprometem a explorar la
col·laboració amb els municipis de Síria a fi de promoure la pau, els drets humans i la
justícia.
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