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Humanitära situationen i
Syrien förvärras snabbt
I september försämrades den humanitära situationen i Syrien snabbt på grund av det
fortsatta våldet. Värst drabbade är städerna Aleppo, Damaskus, Homs, Deir Ez-Zor och
landsbygdsområdena runt huvudstaden Damaskus. Tiotusentals människor har tvingats på
flykt, en del som redan flytt från sin hemort har varit tvungna att fly igen. Internationella
rödakorskommittén (ICRC) och Syriska Röda Halvmånen har delat ut mat och andra
förnödenheter till över 200 000 personer.
– Allt eftersom konflikten har intensifierats, så har också människors hjälpbehov ökat. Och
situationen var kritisk redan innan, säger Marianne Gasser, som är chef för ICRCs delegation i
Syrien.
En hel del infrastruktur har skadats eller förstörts, vilket gör det ännu svårare för människor att få
tag på vad de behöver för att överleva. Det är också svårt då människor inte kan få vård, antingen på
grund av det instabila och farliga läget eller för att det är brist på medicinsk utrustning.
– Nu när vintern och kylan närmar sig, har ICRC och Syriska Röda Halvmånen delat ut filtar till
över 30 000 personer, främst de som har tvingats fly från sina hem. Vi vet att det kalla vädret
kommer att innebära ännu större lidande för människor som flyr från våldet. Trots det spända läget
går vi allt vi kan för att hjälpa, säger Marianne Gasser.
Sedan början av året har Röda Korset delat ut mat till över en miljon människor, och husgeråd till
en kvarts miljon. Under samma period har över en miljon människor i provinserna i Damaskus och
Homs försetts med rent vatten.
Sedan början av september har Röda Korset delat ut 40 000 matpaket till över 200 000 människor
som ska räcka i en månad i provinserna i Damaskus och omgivande områden, Idleb, Homs, Hama,
Deir Ez-Zor, Latakia, Aleppo, Raqqa, Tartus och Sweyda, De har också fått köksredskap och
förnödenheter som madrasser, handdukar, hygienartiklar och filtar.
Röda Korset har reparerat och förbättrat vatten, sanitet och boende för över 21 000 personer i sex
offentliga byggnader i Damaskus, 30 i Homs och 60 i Aleppo.
Röda Korset har ordnat dricksvatten för tusentals familjer som har tagit skydd i skolor, andra
offentliga byggnader och i värdsamhället, i provinserna i och runt Damaskus, Deir Ez-Zor, Homs
och Aleppo.
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Röda Korset har kört vatten i tankbilar till 65 000 flyktingar i områden kring Damaskus och 15 000
invånare i Deir Ez-Zor, som inte längre har tillgång till rent vatten.
Röda Korset har installerat en ny 2000-kilowatt backupgenerator vid en vattenpumpstation i staden
Homs. Generatorn ger en tillförlitlig vattenförsörjning för över en miljon människor i staden.
ICRC har inspekterat två sjukhus i Damaskus för att få en tydligare bild av hälsobehoven.
Syriska Röda Halvmånens sjukhus i Homs och Idlib har fått leveranser med kirurgiska instrument.
För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Goin, ICRC Beirut
Telefon: +961 353 1694
Hicham Hassan, ICRC Genève
Telefon: +41 22 730 25 41 eller +41 79 536 92 57
Maude Fröberg, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 072-741 48 02
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