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Uttalande om läget i Syrien 
Antaget av EPSU:s styrelse den 7 april 2017 

 
Vi, församlade europeiska offentliganställdas fackförbund i Europa, fördömer detta pågående, 
orättvisa krig som förorsakar att civilbefolkningen lider i Syrien.  
 
På förmiddagen den 4 april 2017 dödades dussintals av kemiska angrepp och hundratals andra 
civila kämpar för livet. Sjukhus, där de skadade behandlades, bombades senare, vilket visar 
uppenbart hur stort brottet mot mänskligheten är i Syrien.  
 
Bombattackerna den 6 april visar vidare i detalj hur konflikten trappas upp på ett mycket 
oroväckande sätt.  
 
Det mänskliga lidandet har nu pågått i åratal, inte bara på grund av militärangrepp med dödligt 
utfall, utan också på grund av svält och att det saknas grundläggande offentliga tjänster.  
 
Trots internationella överenskommelser fortsätter angreppen mot offentliga tjänster, bl.a. 
sjukvård och räddningstjänst, sjukhus, skolor, elektricitet, kraftverk, vattenförsörjning och andra 
väsentliga samhällstjänster.  Bara under 2016 kunde WHO bekräfta över 120 militärangrepp på 
sjukhus och vårdanläggningar i Syrien.  
 
För många barn, som lever och växer upp i Syrien under rådande krigsvillkor, innebär den sex 
år långa konflikten en hel livstid. Det internationella samfundet har inte lyckats skydda dem och 
deras familjer. Kriget i Syrien har också tvingat miljontals människor att fly sina hem. Denna 
katastrof kräver att resten av världen, inte minst EU:s länder, lever upp till sina värderingar och 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att råda bot på denna krissituation, med andra ord 
respekterar och följer de internationella humanitära lagar som vi alla engagerat oss för.  
 
Vi anser det oantagligt att civilbefolkningen lever under dessa omänskliga villkor och vi 
uppmanar det internationella samfundet och FN:s institutioner att mycket snabbt vidta alla 
tänkbara åtgärder att:  
 

 Skydda civilbefolkningen i Syrien 

 Stoppa attackerna mot väsentliga offentliga tjänster 

 Respektera folkrätten https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_international_law  och förbud 
mot vissa vapen https://en.m.wikipedia.org/wiki/Weapons som t.ex. att använda kemiska 
vapen  

 Säkerställa att de som begår krigsbrott ställs till svars  

 Kräva ett omedelbart eldupphör och ett djärvt diplomatiskt avtal som sätter stopp för kriget i 
Syrien. 
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