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Persverklaring van Artsen Zonder Grenzen (AZG): 

‘Kinderen sterven aan ziekten die voorkomen kunnen worden en vrouwen bevallen onder onveilige 

omstandigheden in de kampen in het noordoosten van Syrië. In de overvolle kampen worden 

duizenden mensen opgesloten. Vierennegentig procent van hen bestaat uit vrouwen en kinderen. 

De meeste inwoners van kamp Al-Hol arriveerden tussen december 2018 en maart 2019, nadat ze 

waren gevlucht voor hevige grondgevechten en luchtbombardementen, of werden gedwongen het 

gebied te verlaten. Bij aankomst raakten sommige mensen gewond, en de meesten waren extreem 

kwetsbaar nadat ze wekenlang in de buurt van de frontlinie hadden overleefd zonder voldoende 

voedsel of medische zorg. Het verplaatsingsproces zelf verergerde hun slechte gezondheidstoestand, 

aangezien de lange reis plaatsvond onder barre weersomstandigheden, waarbij 

veiligheidsmaatregelen voorrang kregen boven de behoeften en bescherming van burgers. 

"Mensen kwamen gepropt achter in vrachtwagens aan", zegt Will Turner, AZG-noodhulpmanager 

voor Syrië. “De meesten zaten onder de modder, velen raakten gewond of leden aan een ziekte. 

Mensen hadden duidelijk honger en veel kinderen waren ondervoed." 

Een humanitaire crisis deed zich snel voor in het Al-Hol kamp, waar ze onvoldoende voedsel, water, 

onderdak, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg hadden.  

Hoewel er basisgezondheidszorg beschikbaar is, is deze niet gelijkmatig verdeeld en is deze ook niet 

even toegankelijk voor iedereen die in het kamp woont. Het zogenaamde bijgebouw, waar 

'onderdanen van derde landen' worden vastgehouden, is een apart omheind gebied. Er zitten 11.000 

niet-Syriërs, van wie 7.000 kinderen. Vanwege bezorgdheid over de veiligheid van de autoriteiten zijn 

er voor de groep niet-Syrische staatsburgers extra beperkingen opgelegd, die het vrije verkeer naar 

andere delen van het kamp verhinderen waar bepaalde basisgezondheidsvoorzieningen aanwezig 

zijn. Veel aanstaande moeders in het bijgebouw hebben geen andere keuze dan in hun tenten te 

bevallen. 

"Er zijn humanitaire organisaties en donoren die niet bereid zijn om diensten te verlenen aan 

bepaalde delen van het kamp vanwege de vermeende banden met mensen", zegt Turner. “De 

gezondheidszorg mag niet worden aangetast. Ongeacht de achtergrond, nationaliteit, status en 

oorsprong van ontheemding heeft iedereen recht op tijdige medische en humanitaire hulp." 

Elders in het kamp voldoen water en sanitaire voorzieningen niet aan de minimale noodnormen. 

Betrouwbare watervoorziening in het hele kamp is inconsistent. Veel openbare toiletten werken niet 

en als gevolg daarvan worden mensen gedwongen om hun behoefte in de open lucht te doen. 



"We zien patiënten met ziekten zoals acute waterige diarree als gevolg van het slechte water en de 

sanitaire voorzieningen", zegt Turner. "We zijn bezorgd dat deze situatie alleen maar zal 

verslechteren."   

Patiënten met medische complicaties worden geconfronteerd met tal van belemmeringen om 

toestemming te krijgen voor ziekenhuisverwijzingen buiten het kamp, waardoor hun behandeling 

ernstig kan worden vertraagd. Ondertussen merken degenen die naar het ziekenhuis worden 

overgebracht vaak dat er geen ruimte is om hen op te vangen vanwege de overbevolking in de 

gezondheidsfaciliteiten in de regio. Er zijn ook meldingen van kinderen die in hun tenten omkomen. 

We maken ons grote zorgen over het welzijn van de mensen die in het kamp worden vastgehouden. 

Onze doktoren mogen geen vrouwen behandelen voor schotwonden in een gesloten kampomgeving; 

als we ons in een dergelijke situatie bevinden, is er iets vreselijk misgegaan. 

Artsen Zonder Grenzen roept op tot verdere schaalvergroting van humanitaire hulp, om 

hulporganisaties toegang te geven tot alle delen van het kamp, en om mensen op een eerlijke en 

humane manier te behandelen in overeenstemming met het internationaal humanitair recht. 

Artsen Zonder Grenzen roept de internationale gemeenschap op om haar verantwoordelijkheid te 

nemen door een collectieve reactie te geven om deze crisis op te lossen in overeenstemming met 

internationaal wettelijke normen, waaronder het internationaal humanitair recht en de 

mensenrechten. 

Bovendien doen we een beroep op het kampbeheer en de veiligheidsautoriteiten om de veiligheid en 

beveiliging van de hele kampbevolking te waarborgen.’ 

#Doorbreek_hetZwijgen  

https://www.msf.org/women-and-children-continue-suffer... 

 


