DOCUMENT DE POSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DEL CoMB DAVANT
DELS REITERATS ATACS A HOSPITALS I ALTRES SERVEIS SANITARIS EN
ZONES EN CONFLICTE
Arran del darrer bombardeig a l’hospital Al Quds, ubicat a la ciutat d’Alep (nord de Síria), que
la setmana passada va provocar la mort de més d’una vintena de persones, entre les quals
personal sanitari, la Junta de Govern del CoMB vol manifestar:
1.

La nostra consternació, indignació i rebuig davant d’uns fets que no podem fer altra
cosa que qualificar de salvatges i inhumans, ja que atempten contra la població més
dèbil, i contradiuen el Dret Internacional Humanitari, que estableix una protecció
especial per a les instal∙lacions sanitàries en temps de guerra.

2.

Davant la impunitat amb què en els últims anys s’estan duent a terme aquesta mena
d’atacs, no tan sols a Síria, sinó també a altres zones del món en conflicte (Iemen,
Afganistan, Iraq, Sudan, República Democràtica del Congo, etc.), instem les autoritats,
estatals i internacionals a prendre les mesures necessàries per aturar aquesta barbàrie i
per donar compliment als Convenis de Internacionals de Ginebra (i, de manera molt
especial, al IV Conveni de Ginebra relatiu a la protecció de persones civils en temps de
guerra).

3.

Volem manifestar el nostre ferm i sentit suport i reconeixement cap als metges i resta
de professionals sanitaris, tant locals com cooperants internacionals, que, dia rere dia,
duen a terme una tasca heroica prestant el seus serveis en condicions precàries i atenent
la població malalta de les zones en guerra, malgrat que això sovint els suposa posar en
perill les seves pròpies vides.

4.

Denunciem la situació de risc extrem i desesperació en què es troben milers de persones
que no poden fugir de la guerra i que, amb la destrucció d’hospitals i centres sanitaris,
queden sense cap mena de possibilitat de ser atesos en cas d’emmalaltir o de caure
ferits. En el cas de l’hospital Al Quds, aquest era el principal centre d’atenció pediàtrica
a la zona. La seva destrucció va acabar amb la vida del doctor Mohammed Wasim, un
dels únics pediatres que encara quedaven a la ciutat d’Alep.

5.

Manifestem el nostre més profund rebuig i horror davant de qualsevol forma d’atac a la
població civil en temps de guerra. Considerem que la destrucció d’hospitals n’és una de
les més brutals, perquè, a banda de les seves conseqüències, simbolitza la destrucció de
qualsevol petita escletxa d’humanitat enmig de la barbàrie.

6.

Demanem als nostres representants polítics que es facin ressò de la nostra condemna i
peticions i que de manera activa actuïn per donar resposta a aquesta situació.
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