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Opinió

Els refugiats de Síria

Un  dels  fenòmens  més  esfereïdors  que  s'està
produint actualment, és l'allau de refugiats sirians,
fugint de la guerra que es va iniciar el 2011 al seu
país. Aquests conflicte, cada cop més complexe, ha
creat una enorme destrucció en la població siriana.
Aquesta situació desesperada ha impulsat a fugir a
milions de persones, i dirigir-se a d'altres països, la
majoria  a  països  limítrofs,  com  és  el  cas  de
Turquia.  Uns  4,1  milions  llargs  de  refugiats  han
travessat la frontera per fugir de  la guerra.

Principalment, els refugiats van a països de l'entorn
de Síria amb l'esperança de tornar  a casa seva, el
més aviat possible, quan acabi la guerra. 

Però, des de fa diversos mesos, una part d'aquests
refugiats  tenen com a objectiu arribar  a  Europa,
principalment  a  Alemanya  i  a Àustria.  Però  per
aconseguir  aquest  objectiu,  han  de  fer  un  llarg
trajecte  ple  d'obstacles,  perills,  i  disposar  de
recursos  econòmic  per  pagar  les  màfies  que  els
traslladen des de les costes de Turquia a les illes
gregues,  per  poder  continuar  el  viatge  fins  els
destins a diferents països europeus.

Refugiats  sirians repartits per països de l'entorn

En el seu trajecte peLs diferents països es troben
amb  nombroses  dificultats,  per  exemple,  la
frontera  hongaresa  on són  perseguits  i  es  troben
amb  obstacles  terribles  per  continuar  el  seu
trajecte.  Cada  dia  assistim  a  tot  un  seguit  de
notícies  que  mostren  en  forma  d'imatge  el  trist
panorama de persones que moren en el trajecte,
entre  elles  infants,  o  de  la  greu  situació  que
pateixen en aquest periple vers la pau i la dignitat.

Els sirians prefereixen venir a Europa sacrificant les
seves vides en lloc de quedar-se a Síria en guerra.
Molts  han perdut familiars  i  amics,  han viscut la

destrucció dels seus habitatges, enmig d'un clima
de terror, que els ha empès a prendre la decisió
d'emigrar, tot i les grans dificultats. Les persones
intenten  arribar  per  terra  o  per  mar  van  a  les
fronteres per poder entrar, però quan arriben es
troben  les  fronteres  tancades  i  no  els  deixen
passar, l'únic que els queda fer és esperar que els
obrin  les  portes,  tenir esperança i  intentar  no
morir. Ara que ve l'hivern, passaran més fred i  hi
haurà menys  menjar,  s'incrementarà el  risc  de
malalties i  el risc de  mort  serà més alt, el camí
se'ls  farà més dur ja que serà més complicat pel
fred.

Cada dia arriben a les illes gregues embarcacions,
molt  fràgils,  algunes  de  les  quals  naufraguen,
produint-se  terribles  situacions.La  Unió  Europea
liderada per la Canceller alemanya Àngela Merkel
ha fet diferents reunions per decidir com participar
i dividir-se el  refugiats els diferents països de la
UE.  Però  molts  països  han  estat  reticents  a
acceptar refugiats, i els acords han estat, fins ara,
mínims. Alemanya ha estat el país més sensible a
aquest tema i més acollidor. Hi ha la necessitat de
coordinar i acollir aquestes persones, però manca
encara la  voluntat  de fer-ho.  És  un repte per la
Unió Europea demostrar  una cara  més solidària  i
una major coordinació i acord.

            Refugiats arribant al seu destí

Nosaltres pensem que no haurien de deixar fora als
refugiats, perquè si a nosaltres ens passés voldríem
que ens deixessin entrar i poder començar una nova
vida. Hem d'intentar ajudar el màxim possible als
refugiats i no deixar que mori tanta gent, donar-los
un lloc per viure o per instal·lar-se durant la guerra
al seu país. Cal actuar amb més solidàries per oferir
a  aquestes  persones  la  possibilitat  de  refer  les
seves vides en un context de pau. 

Nosaltres  creiem  que  és  molt  perillós  i  molt
insegur, es perden moltes vides pel camí. A Síria,
amb  la  guerra,  ha  perdut  tota  la  seva  cultura  i
moltes famílies han perdut a molts membres.


