
 
Een ziekenhuis in Aleppo is de meest gevaarlijke plek op aarde. 
 
Dr. Salem, die zich momenteel in het belegerde oostelijke deel van Aleppo bevindt, verklaarde 
enkele dagen geleden: “Ik moet mezelf in veiligheid brengen in de meest gevaarlijke stad ter 
wereld. Ze raden me aan van “veilig te blijven”, alsof ik met een auto aan het rijden ben en 
voorzichtig moet zijn. Ik zou liever hebben dat ze de oorlogsvliegtuigen vragen van ons niet te 
bombarderen. Ik zou liever hebben dat ze de piloot vragen van geen bommen op ons te werpen. 
Ik zou liever hebben dat ze die raket smeken om niet te ontploffen. Verspreid deze boodschap en 
vul de wereld met je schreeuw, verafschuw deze oorlog en degene die hem voeren.” 
Gemiddeld wordt elke 17 uur een ziekenhuis een doelwit van een aanval. Elke 63 uur wordt een 
medische medewerker omgebracht. Dit is de wraakroepende realiteit! 
In Syrië zijn er, de voorbije 144 dagen, al 143 aanvallen geweest tegen medische faciliteiten en 
personeel. Meer dan één derde daar van gebeurde in het belegerde Aleppo. Deze ziekenhuizen 
zijn bewust als doelwit gekozen volgens verslagen van de Verenigde Naties (Independent 
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic). 
Niettemin geven de dokters prioriteit aan de levens de patiënten boven hun eigen veiligheid. Zij 
stoppen niet met de verzorging, ondanks de onveiligheid van de gebouwen en het gebrek aan 
middelen. Het uitoefenen van een medisch beroep in Syrië, het redden van levens van iedereen 
in nood, ongeacht hun achtergrond of politieke overtuiging, is de meest eervolle maar ook 
gevaarlijk job in de wereld. Wij moeten dankbaar zijn voor hun diensten en hen zo veel mogelijk 
steunen. Wij vragen u om actie te ondernemen, in naam van de dokters en medisch personeel 
die hun leven riskeren om anderen te redden, in naam van de hulpverleners die reeds hun leven 
verloren en voor diegene die hun medische eed tegenover de gemeenschap in ere houden. Wij 
vragen u om actie te ondernemen, als collega dokters en medisch personeel. 
Toon uw solidariteit met de Syrische hulpverleners. U kan dit op de volgende manier doen: 

• Houd een korte staking van 30 minuten, op vrijdag, 25 november, om 16h Syrische tijd 
(9h EST - 14h GMT). Neem een foto van uzelf met een boodschap van steun. Publiceer 
dit op sociale media met de hashtags #NeverAgainIsNow en #SaveSyriasMedics 

• Verspreid deze boodschap! Wees de stem van de Syrische hulpverleners, vertel het aan 
uw buren, patiënten, vrienden en iedereen in uw sociale kring dat deze kwestie onze 
aandacht, respect en steun verdient.  

Bovenal, neem contact op met uw verkozen politici en vraag hen om ziekenhuizen in Syrië, die 
neutrale en beschermde gebieden vormen volgens internationale mensenrechten, als dusdanig 
te beschouwen en om de uitvoerders van misdaden tegen medisch personeel voor het gerecht te 
brengen. 
Een ziekenhuis onder vuur nemen is een oorlogsmisdaad. Laten we de wereld tonen dat 
ziekenhuizen en dokters niet het doelwit mogen zijn van eender welke oorlog. Onze integriteit als 
internationale gemeenschap die gelooft in mensenrechten hangt af van dit moment. Wij kunnen 
niet passief blijven terwijl er telkens opnieuw oorlogsmisdaden gepleegd worden, en de wereld er 
hulpeloos op toekijkt. #NeverAgainIsNow 
	


