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I "FN titie bda på medd
barn dör", bmkade rub
rik i Aftonblad€t redm deD
29 december 2012. Runt om
i värl,len rikzs r€deb mot
FN, även om FN aldris kD
bli stdkde än den politiska
viljm hos medtemsstaterna.

I slaien hd nu blodbadet
påsått i två år och hd enligt
FN krä!'t ofåttbara 60 00o
döda och i hela resionen
nnt slrien finns nu enlist
uppskattningar närmare
7oo oo0 slaiska nykingar.
Utspridda i tindema Jorda-
nien, Tu*iet, Libal}on, I$k
och Eglaten, hiset håller på
åttutvecklsti en gig&tisk
fl yl.tinskåtastlol FNs f]yk-
tingkomissdiat, UNHCR
och mdra hj älporgaaisatio
ner håller på ått täppå kon
bollen över situåtionen en-
lisr DN (1ol2).

I staden Aleppo har flyk
iingar som tidigde v t på
flyk återv;int, livet u er
ståndisä bomber och olika
prickskyttus kulor kånns
utktdligare ån överlema
den i flykingtäsei, allt en
ligt sålrma DN dtikel. En
m;insldistrasedi pågår ålltså
för tulltocher iellNs plin
ciper kan ingen hjålp ske
till den ursatta befolloing-
en ute Asså&esimens till-
stånd. EDlist olika råppor-
ter hd dock :indå FNs livs-
nedelsorgan wrP nått in
med måtbistård iDe i S].ri-
en, mer beh@en ä enorma.

Runt Syrien rinns nu uppskattningsvis nämare7O0 0oo sy-

riska f Iyktinqår, skriver insändärskibenten,

Pre.is som unaler Bos-
nienkriget på 1990-talei
står vairlden och FN splitba
de och hmdfallna i Libyen
lyckådes FN koma över-
ens. Men Diir det gailler Sy-
ien tog enigheten inom sä-
kerhetsrådet slut och ntr ftts
i sfillet ett stiillöretäd de
krie åv olika akörer iNe i

DN-källor (8/2) mppor
terar ått sjukh sen tvingats
under jorden då även sjuk-
husen blivit mätavlor och
sjulåuspersonalen förfötjs
av siikerhetsstrakorna. Till
de hårdast dråbbade städer
nå Homs och Hma Dår ing-
en hjiilporgoisation, de for-
nella tillstården ftår regi
men i Damåskrs lyser med

I<jiget fortsätter och kvin-
nor och bd! inte niDs! d!l-
kr under och den srriska
regimen i sin desperåtioD
hr nu börjat dv;indå ldus-
terbomber, ja även pelson-

i,-.r-I!

minor hd placeEts ut i tu-
sental. Detta sker samtidigt
som låsningEn i s;ikerhetsrå
detverkd vdafdtcemede-
råd och hindrd ett laåfttullt
insripdde i kon{liken. Un-
der senae år har ju åven FN
tagit på sift dsvr att skyd
da civila diir åven h:ilsa och
miinsklis v:iJdishet ska stå
på dasordningen. Dag Hm
ndskjöld har i ett klssisk
citåt sagt ått FN inte glu
dådes ör att ta m:insklighe-
ten till binlen utan för att
förhindra att vi hamnåde i
helvetet -. (Enlist Redal
tör Jesper Bengtsson; Sida:s
ridskrift omvä.l.len - nr I
2or2). Då var hu'-ud{iåsm
s:ikerhet precis liksom ru. I
dag behövs haftfirlla still
ninsstaeuden för att stöt-
ta den spiska befollmingen.
vi ;ir mångå som drömmer
om ett laa{ttullt FN o.h etr
srärk fotloätt! Himel el'
ler helvete? Vart tirvi på väg?
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