
DE OLYMPISCHE GEDACHTE… EN SYRIË? 

De Olympische Winterspelen in Sotsji gaan op 7 februari 2014 van start. Naar aanleiding van de 

Spelen stuurden 37 ngo’s en vredesbewegingen van over de hele wereld een open brief naar de 

buitenlandministers van de leden van de VN-Veiligheidsraad. Daarin roepen zij de ministers op 

om een resolutie te ondertekenen die de humanitaire hulp aan de door de bloedige oorlog 

getroffen bevolking van Syrië deblokkeert. 

 

Op 7 februari 2014 gaan de duurste Olympische Winterspelen ooit van start. Poetins paradepaardje 

Sotsji 2014 ligt zwaar onder vuur, en niet alleen omwille van het torenhoge prijskaartje. Al van bij 

de aanloop van de Spelen maakten mensenrechtenorganisaties zich grote zorgen: over de rechten 

van en compensatie aan de bewoners die voor de infrastructuurwerken plaats moesten ruimen, over 

de soms erbarmelijke werkomstandigheden waarin arbeiders de Olympische accommodaties moeten 

klaarstomen, over de tegenwerking die mensenrechtenactivisten en journalisten ervaren wanneer 

zij de wantoestanden onder de aandacht willen brengen. De Olympische gedachte, die in een 

charter is opgenomen, valt niet altijd te rijmen met de toestand van de mensenrechten in de 

Russische Federatie. Onder andere de holebi- en transgenderbeweging kaartte het gebrek aan 

respect voor de mensenrechten aan. 

 

Terwijl de aandacht van de wereld naar het Olympisch evenement in Sotsji uitgaat, vragen 37 

mensenrechtenorganisaties en vredesbewegingen (waaronder Broederlijk Delen en Pax Christi) om 

de mensen in Syrië ondertussen niet te vergeten. Zij roepen de buitenlandministers van de leden 

van de VN-Veiligheidsraad op om dringend een resolutie goed te keuren, die hulporganisaties 

doorgang verleent naar àlle belegerde regio’s in Syrië. 

 

Volgens die resolutie: 

• moeten alle partijen die hulp blokkeren (ook uit de buurlanden) in kaart worden gebracht 

• moet er onmiddellijk een vrije toegang komen naar de belegerde gebieden 

• moeten er humanitaire pauzes in de gevechten ingelast worden, zodat voedsel en 

hoogdringende medische hulp ter plaatse kunnen komen, en mensen uit zwaar belegerde gebieden 

naar veiliger regio’s kunnen trekken 

• moeten de VN steun bieden aan onpartijdige humanitaire organisaties die van over de 

grenzen hulp verlenen. 

 

Lees de oproep (in het Engels) 

 

Ondertekend door: 

1. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) (France) 

2. Arab Program for Human Rights Activists 

3. arche noVa e.V. (Germany) 

4. Broederlijk Delen/Pax Christi Flanders (Belgium) 

http://www.paxchristi.net/news/open-letter-un-security-council-appealing-resolution-aid-starving-syrians/2926#sthash.tcB6nxct.dpbs


5. Catholic Committee Against Hunger And For Development (France) 

6. Center for Victims of Torture (USA) 

7. Christian Aid (UK) 

8. Commonwealth Human Rights Initiative (India) 

9. Conectas Human Rights (Brazil) 

10. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) (Egypt) 

11. Euro-Mediterranean Human Rights Network (REMDH) (France) 

12. Fellowship of Reconciliation USA 

13. The Friends Committee on National Legislation (USA) 

14. Human Appeal (UK) 

15. Human Rights First (USA) 

16. Human Rights Information & Training Center (Yemen) 

17. Human Rights Watch (USA) 

18. International Alert (UK) 

19. The International Federation for Human Rights (FIDH) (France) 

20. International Rescue Committee (USA) 

21. Islamic Relief UK 

22. Islamic Relief USA 

23. Kontras (Indonesia) 

24. Médecins Du Monde (France) 

25. medico international (Germany) 

26. Middle East and North Africa Partnership for Armed Conflict Prevention 

27. Non-violence Network in the Arab Countries 

28. Norwegian Refugee Council (Norway) 

29. Open Society Foundations (USA) 

30. PAX (The Netherlands) 

31. Pax Christi International 

32. People in Need (Czech Republic) 

33. Permanent Peace Movement (Lebanon) 

34. Physicians for Human Rights (USA) 

35. Solidarites International (France) 

36. Syrian American Medical Society (SAMS) (USA) 

37. Tearfund (UK) 

 

 

 


