Bon dia Sant Feliu!
El món cada vegada és més petit i alhora complexa. I la seu de Creu Roja Sant
Feliu- Vall d’Aro, juntament amb totes les demes seus arreu de Catalunya, es
solidaritza amb les tasques que el voluntariat internacional està duent a terme
arreu del món.
Els serveis Internacionals de la Creu Roja i la Mitja lluna Roja han assistit més
de 360.000 persones només a Grècia des de l’inici de la crisi. És una xifra que
reflecteix la magnitud de l’anomada crisi dels refugiats. Per aquesta raó s’ha
reforçat la intervenció en la distribució d’articles alimentaris, assistència bàsica
de salut, aigua, sanejament, restabliment del contacte entre familiars, etc.
I des de aquí, malgrat hagin passat setmanes des dels fets, volem manifestar el
nostre suport als companys que perderen la vida en una d’aquestes missions,
llegint-vos una part del manifest oficial:
“La Creu Roja condemna l’atac sofert el 19 de Setembre per un comboi d’ajuda
humanitària a Alep, Síria, en que perderen la vida 13 voluntaris de la Mitja
Lluna Roja Àrab Siriana.
El comboi, integrat per 31 camions amb ajuda humanitària de Nacions Unides i
de la Mitja Lluna Roja, es disposava a distribuir ajuda per 78.000 persones a la
localitat de Urm al Kubra. L’atac també va afectar un magatzem de material a
punt de distribuir.
Es tracta d’una flagrant violació del Dret Internacional Humanitari, fet que és
totalment inacceptable. Síria és un dels conflictes més perillosos del món per
als treballadors humanitaris. Durant els passats 5 anys, 54 voluntaris i
voluntàries de la Mitja Lluna Roja Siriana han perdut la vida mentre ajudaven
els altres.
Repetim la nostra demanda a totes les parts en conflicte perquè s’adhereixin a
les normes del Dret Internacional Humanitari, que inclou la protecció dels
treballadors humanitaris.”
Que tingueu una feliç i pacífica setmana. Fins aviat.

