
 

 
 
Uttalande med anledning av den sjunde årsdagen för den syriska revolutionen. 
  
Segern för den syriska revolutionen beror på dess fortsatta vägval. 
  
 
Den sjunde årsdagen av den syriska revolutionen infaller i dagarna och vårt 
syriska folk fortsätter att sträva efter sina mål: Demokrati, frihet och värdighet, 
att avskaffa tyranniet för en övergång till en demokratisk stat där alla syrier har 
samma och fulla demokratiska rättigheter utan diskriminering. 
 
Vårt syriska folk plågas av regimens terror i form av belägringar, bombningar, 
påtvingad svält och systematiska fördrivningar, medvetet skapade av den 
kriminella syriska regimen med hjälp av iranstödda sekteriska miliser. Den 
öppna ryska interventionen har brutit mot alla internationella och humanitära 
lagar. Putin, som skryter om användandet av nya moderna vapen i Syrien, har 
förvandlat Syrien till ett experimentfält för massmord och till en marknadplats 
för rysk vapenhandel som dränks i syriers blod. Putins Ryssland har i FN:s 
Säkerhetsråd använt sitt veto elva gånger för att skydda den syriska regimen 
från att ställas inför rätta för de massakrer den begått, och då särskilt de där 
kemiska vapen använts. Ryssland hjälper Assad att kringgå internationella 
resolutioner, som den från Genèvekonferensen 1 år 2012 och fram till resolution 
2401 år 2018 om den senaste vapenvilan i Ghoutaområdet i Damaskus.  
 
Ryssland fortsätter bomba obeväpnade civila. Ryssland arbetar aktivt för att 
skapa parallella lösningar, istället för FN-resolutioner, genom samtalen i Astana 
och den misslyckade Suchikonferensen. Putin arbetar hela tiden för lösningar 



som passar den syriska regimen och för att hålla den kvar vid makten, och för 
att försvaga den syriska oppositionen och att hindra den från att nå sina 
grundläggande mål. Allt detta har gjorts med hjälp av FN:s tystnad och det 
internationella samfundets svaghet och splittring, och med övriga stormakters 
tysta medgivande. Vi syrier lever nu i en fruktansvärd situation och befinner oss 
i en mörk tunnel av sorg, och nästan utan hopp om en lösning. 
 
Trots allt detta håller vårt folk i östra Ghouta fortfarande ställningarna inför den 
brutala aggressionen från Assad, Iran och Ryssland, som misslyckats med att 
krossa dem och bryta deras vilja. Vi kommer inte låta oss fördrivas. 
 
Vi i Syriska Folkets Demokratiska Parti hyllar de syrier som uthärdar 
överallt inne i landet och vi glömmer aldrig vad de har offrat. Vi uppmanar FN 
och säkerhetsrådets medlemmar att ta sitt ansvar genom att omedelbart följa 
säkerhetsrådets resolutioner om Syrien, särskilt resolutionerna 2118-2254. 
Vårt parti kräver inrättandet av en demokratisk, pluralistisk stat som tjänar alla 
syrier. Vi begär att alla syriska demokratiska krafter, FSA-fraktioner och andra 
viktiga politiska rörelser, arbetar för att skapa en sådan stat och förenar sig för 
följande: 
 
1: Granska revolutionens historia och utveckla den revolutionära kraften efter de 
lärdomar som kan dras. 
2: Samla alla viktiga demokratiska krafters politiska visioner för att få ett 
nationellt politisk program som representerar och respekterar alla Syriens 
folkgrupper. Tillsammans ska vi skapa ett framtida Syrien som ett fritt land, ett 
Syrien för alla sina medborgare utan diskriminering. 
3: Arbeta för att stänga ner alla extremistiska militära miliser, eftersom deras 
politik är emot revolutionens mål. 
 
Leve det syriska folkets revolution  
Hedra alla revolutionens offer 
Hjälp alla skadade 
Frihet åt alla fängslade 
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