75.000 beguncev ujetih v puščavi na sirsko-jordanski meji
15. september 2016 - Video posnetki in satelitske slike, ki kažejo improvizirane grobove, ponujajo
redek pogled na puščavsko nikogaršnjo zemljo med Jordanijo in Sirijo, kjer je ujetih desetine
tisoče beguncev, ki so že dva meseca praktično odrezani od humanitarne pomoči.
Sveža pričanja, ki jih je Amnesty International zbrala od ljudi s tega območja, ki ga imenujejo
berm (peščeni greben), so pokazala sliko obupa, človeškega trpljenja in tragičnih posledic, ki jih
prinaša nepripravljenost sveta, da bi delil odgovornost za zaščito beguncev. (Več o tem, kako
države niso pripravljene prevzeti svojega deleža odgovornosti, lahko preberete v našem včerajšnjem
sporočilu za javnost pred sestankom svetovnih voditeljev v New Yorku prihodnji teden (tukaj).)
»Razmere za ljudi, ki so ujeti na puščavski nikogaršnji zemlji med Sirijo in Jordanijo, so obupne,
hrane zmanjkuje, bolezni se širijo. V nekaterih primerih ljudje trpijo ali celo umirajo zaradi bolezni,
ki bi jih lahko preprečili, preprosto zato, ker jim Jordanija ne dovoli vstopa in ker so oblasti
blokirale dostop do pomoči, zdravstvene in ustrezne humanitarne oskrbe,« je povedala Tirana
Hassan, direktorica za krizni odziv pri Amnesty International.
Države, ki mejijo na Sirijo, med njimi tudi Jordanija, ki gosti 650.000 beguncev, so sprejele veliko
večino ljudi, ki bežijo pred vojno, in so že zelo izčrpale svoje zmogljivosti. Amnesty International
pred pomembnima srečanjema naslednji teden (v ZN in pri predsedniku Obami) svetovne voditelje
poziva, naj sprejmejo konkretne zaveze za prevzem svojega poštenega deleža pri zaščiti beguncev.
S tem bi zmanjšali pritisk na države, ki gostijo veliko število beguncev, ter slednjim omogočili
ustrezno zaščito in dostojno življenje. Jordanijo Amnesty International poziva, naj nemudoma
dovoli vstop beguncem s tega območja.
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Stradanje, bolezni in umiranje
Humanitarna pomoč v to puščavsko območje med Jordanijo in Sirijo, ki je bila že prej omejena, se
je popolnoma ustavila, ko so jordanske oblasti zaprle prehoda Rukban in Hadalat po napadu 21.
junija, v katerem je bilo ubitih sedem mejnih policistov. Od takrat so 75.000 ljudem hrano
dostavili samo enkrat, v začetku avgusta. Humanitarnim organizacijam je jordanska vlada
prepovedala dostop do nikogaršnje zemlje in so bile prisiljene spraviti hrano do peščenega grebena
z žerjavom.
Abu Mohamed, ki je pet mesecev živel v neformalnem kampu pri Rukbanu, je povedal, da se je
stanje po junijskem napadu močno poslabšalo. »Humanitarna situacija je zelo slaba, stanje otrok
je še posebno slabo. Imamo pitno vodo, a skoraj nobene hrane ali mleka… Grozno je,« je povedal.
»Veliko ljudi je umrlo … Razdelili so nam samo riž, lečo in kilogram suhih datljev, to je bilo vse za
ves mesec, ničesar drugega nismo dobili. Razpoloženje med ljudmi je pod ničlo.«
Video posnetki, ki jih je dobila Amnesty International, kažejo desetine improviziranih grobov blizu
begunskih šotorov. Nedostopnost ustrezne zdravstvene oskrbe in zelo slabe razmere so smrtonosna
kombinacija. Slaba higiena, sanitarne razmere in omejen dostop do čiste vode naj bi vodile do
izbruha hepatitisa, ki naj bi bil glavni vzrok smrti otrok v Rukbanu.
Viri iz humanitarnih organizacij povedo, da je od junija zaradi hepatitisa umrlo vsaj 10 otrok.
Humanitarni delavci so prav tako poročali, da je od 21. junija ob rojstvu umrlo vsaj 9 dojenčkov.
Med begunkami naj bi bilo veliko nosečih žensk, ki nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe. Skupno
število smrti je težko preveriti, glede na nedostopnost tega območja.
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V Rukbanu se je celotno število šotorov (shelters) povzdignilo z le 368 pred letom dni na 6563
konec julija 2016, septembra pa celo na več kot 8295. Ta dramatičen porast kaže na to, da je v
preteklih nekaj mesecih na tisoče ljudi še naprej bežalo pred spopadi v Siriji, kjer se vsakodnevno
dogajajo vojna hudodelstva in druge grobe kršitve.
Jordanske oblasti so večkrat navedle varnostne zadržke kot razlog za zaprtje meje in ustavitev
humanitarne pomoči.

Njihov minister za komuniciranje z javnostmi Mohammed al-Momani je

povedal Amnesty International, da območje okoli peščenega grebena »postaja enklava Daesha«
(pod nadzorom oborožene skupine, ki se imenuje Islamska država). Priznal je, da je humanitarna
situacija tam težka in rekel, da je Jordanija pripravljena prevzeti svoj delež odgovornosti, a obenem
tudi pozval ZN in mednarodno skupnost, da prevzamejo svoj delež skrbi za tamkajšnje begunce.
»Brez dvoma je varnost jordanskega prebivalstva pomembno upoštevati, ampak ne na škodo
zagotavljanja pomoči in zaščite tistim, ki jo obupno potrebujejo,« je rekla Tirana Hassan.
Sirski begunci so bili pred tem v Jordaniji dobrodošli. Pred vstopom v Jordanijo so na meji šli skozi
podroben pregled in registracijski postopek. Oblasti lahko ponovno uporabijo te postopke in ob
odprtju vrat beguncem, ki bežijo pred vojno v Siriji, zagotovijo tudi varnost.
ZN se pogaja o načrtih z jordanskimi oblastmi, da prestavijo razdelilne točke humanitarne pomoči
dva kilometra na območje nikogaršnje zemlje, stran od jordanske meje, da se ustvari tamponsko
območje, kjer se lahko humanitarne operacije nadaljujejo. »Ne glede na to, kje se pomoč
razdeljuje - na peščenem grebenu ali dva kilometra stran -, pa to ne spremeni dejstva, da je tam
deset tisoče ljudi, ki iščejo zaščito pred jordanskimi vrati. In to ne odvezuje oblasti obveznosti, da
ljudem, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, ponudijo varno zavetje,« je rekla Tirana Hassan.
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»Neposredno ali posredno siljenje beguncev, da se vrnejo v Sirijo, s tem, da jim ne dovolijo vstopa
ali jih puščajo v nevzdržnih življenjskih razmerah, je jasna kršitev jordanskih mednarodnih
obveznosti. Oblasti morajo dovoliti neoviran humanitarni dostop do beguncev, ki so ujeti na tem
območju. Vsak poskus siljenja ali prepričevanja, naj se premaknejo nazaj, je treba zavrniti.«
Dolgoročna rešitev je seveda globalna. Mednarodno število mest za preselitev sirskih beguncev v
druge države ostaja skrajno nezadostno. Države v tej regiji še vedno nosijo večinsko breme te
begunske krize, z več kot štirimi milijoni beguncev v samo treh državah.
Če mednarodna skupnost ne bo zagotovila dolgotrajne rešitve za begunce, ki so zdaj ujeti med
Jordanijo in Sirijo, to ne bo neuspeh samo na tem območju, ampak bo vnovič pokazalo, da se
pušča na cedilu begunce po vsem svetu.
Več
Svetovni voditelji niso prevzeli odgovornosti za begunce – izognili so se ji! (14. 9. 2016)
http://www.amnesty.si/svetovni-voditelji-niso-prevzeli-odgovornosti-za-begunce--izognili-so-seji.html
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