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Annak alapján, amit eddig megtudtunk, sok 
még a tennivaló, még annak ellenére is, hogy 
idQközben egyre többet tudunk meg az Indián 
belüli regionális jellemzQkrQl és az azokból 
eredQ eltérQ viselkedésmintáról.

(The New York Review of Books)

Hugh Eakin – Alisa Roth

Szíriai menekültek: humanitárius katasztrófa

1.
2011 júniusának elején, nagyjából három hónap-
pal azután, hogy kitört a Basár el-Aszad elleni 
felkelés, a szír kormányerQk megkezdték a felké-
szülést a Dzsiszr al-Sugúr, egy Aleppótól hatvanöt 
mérföldre délnyugatra található lázadó határváros 
elleni nagyszabású támadásra. Azok az esemé-
nyek, amelyek ehhez a hadm_velethez vezettek, 
máig heves vita tárgyát képezik. A város lakói 
azt mondták, hogy Aszad biztonsági erQi lelQttek 
egy fegyvertelen embert a pénteki imákat követQ 
tiltakozó demonstrációk közben. Másnap, a férfi 
temetésén több ezer gyászoló vonult ahhoz a pos-
tahivatalhoz, ahol a biztonsági erQket összevonták. 
Szemtanúk beszámolója szerint a kormányerQk 
mesterlövészei az épület tetejérQl lövöldözni kezd-
tek a tömegre, miközben újabb csapatok érkeztek 
erQsítésként. Ugyanakkor számos beszámoló szól 
arról is, hogy több katona átállt és csatlakozott a 
gyászolókhoz, akik közül többen fegyvereket hoz-
tak magukkal, hogy megtámadják a rezsim erQit. 
A szíriai állami média késQbb azt állította, hogy 
a „fegyveres bandák” 120 katonát mészároltak le.

Annyi bizonyos, hogy egy rendkívül véres 
összecsapásra került sor. Miközben a rezsim erQ-
sítést küldött, hogy visszaszerezzék az ellenQrzést 
Dzsiszr al-Sugúr fölött, a legtöbben elmenekültek 
a város 44 000 lakója, illetve a környezQ terüle-
teken élQk közül. „Felgyújtották a házakat és a 
mezQket, megölték az állatokat. Lövöldözni kezd-
tek és megöltek két családot”, mondta egy magát 
Ladzsiának nevezQ nQ a török közszolgálati rádió 
egyik m_sorában, akivel egy kis törökországi 

faluban találkoztam két héttel késQbb. Ladzsia hat 
gyermekével – akik közül a legfiatalabb akkoriban 
6, a legidQsebb pedig 17 éves volt – menekült el a 
Dzsiszr al-Sugúr közelében levQ gazdaságukról, és 
a határon átkelve törökországi rokonaiknál találtak 
menedéket. „A város mintegy negyven kilométe-
res körzetében levQ falvak egyre inkább elnépte-
lenednek – számolt be egy ENSZ tisztviselQ egy, 
a térségben teljesített tényfeltáró missziója után 
még abban a hónapban. – Dzsiszr al-Sugúr városa 
szinte teljesen kihalt.” Ladzsiához és családjához 
hasonlóan a lakosság nagy része Törökország 
Hatay tartományába menekült. Pk voltak az elsQ 
menekültek abból a több mint kétmillióból, akik a 
szíriai fegyveres konfliktus miatt arra kényszerül-
tek, hogy elhagyják otthonaikat…

A Dzsiszr al-Sugúrban történtek több szem-
pontból is szokatlanul jellemzQek a szíriai pol-
gárháború menetére. Ez volt az elsQ jól doku-
mentált eset, amikor a tüntetQk felfegyverkeztek 
és harcba szálltak a szíriai kormánycsapatokkal, 
illetve ez volt az egyik elsQ alkalom, hogy nagy 
számú szíriai volt kénytelen egy szomszédos 
országba menekülni. Abban az idQben a török 
kormány még nem támogatta a szíriai ellenzéket. 
Törökország azzal töltötte az elmúlt évtizedet, 
hogy gazdasági és politikai kapcsolatokat építsen 
ki az Aszad-rezsimmel, és még reménykedett 
abban, hogy sikerül tárgyalásos úton rendezni a 
helyzetet. Ugyanakkor Törökország szunnita or-
szág, amelynek jelenlegi vezetése nem mentes az 
iszlamista szimpátiától. Dzsiszr al-Sugúr szunni-
ta város volt, amelynek megvolt a maga múltja 
az iszlám aktivizmus terén, és megtapasztalta a 
Szíriában uralkodó, az alavita felekezet által uralt 
Baath-rezsim általi elnyomást is. A menekültek, 
akik Törökországban kerestek menedéket, ha-
marosan az elsQ láncszemeivé váltak a lázadók 
ügyét támogató döntQ ellátási mozgalomnak. 
2011 júliusában, néhány héttel azután, hogy 
találkoztunk Ladzsiával és más szírekkel Hatay 
tartomány határ menti régiójában, a menekültek 
között levQ disszidált szír katonák egy csoportja 
bejelentette a Szabad Szíriai Hadsereg (Free 
Syrian Army, FSA) megalapítását, amelynek 
célja, hogy fegyverrel döntse meg Aszad uralmát.

A Törökországnál sokkal kisebb és sérülé-
kenyebb Jordániában az egyre több szíriai me-
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nekült érkezése miatt már attól tartanak, hogy 
a menekültáradat instabilitást okozhat vagy 
segítheti a dzsihádizmus terjedését a jordániaiak 
között is. Az elmúlt hónapokban a jordániai kor-
mány csökkentette a menekültlakosság számát, 
miközben szép csendben lehetQvé tette, hogy 
az Egyesült Államok katonai jelenlétet építsen 
ki annak érdekében, hogy megvédje az ország 
szíriai határát. Észak-Irakban a kurd származású 
szíriai menekültek jelenleg mintegy 200 000 fQs 
(és gyorsan növekvQ) népessége azzal fenyeget, 
hogy az iraki Kurdisztáni Regionális Kormányt 
Északkelet-Szíriában belehajszolja egy kurdok 
és iszlamisták között kitörQ újabb háborúba. 
Ráadásul az iraki kurd vezetQk közben konflik-
tusba kerültek Szíria fQ kurd pártjával a szíriai 
Kurdisztán jövQjével kapcsolatban.

És ott van még Libanon is, egy aprócska or-
szág, amelynek mintegy négymillió lakosa volt, 
amikor a szíriai felkelés kezdQdött. A Libanoni 
Köztársaságban szunniták, síiták és keresztények 
jelentQs csoportjai élnek, és különösen bonyo-
lultak a kapcsolatai Szíriával, amellyel északról 
teljes egészében, hosszú keleti határának mentén 
pedig legnagyobb részén szomszédos. A kor-
mány szerint az országban már több mint egy-
millió szíriai menekült él; a legtöbbjük az elmúlt 
tizenkét hónapban érkezett, és hamarosan csak-
nem minden negyedik Libanonban élQ ember 
szíriai lesz. A menekültek nagy többsége szunnita 
muzulmán, és sok libanoni szunnita határozottan 
támogatja a szíriai ellenzéket. Ugyanakkor a 
Hezbollah, a nagy hatalmú síita csoport, amely 
Libanon jelentQs részét ellenQrzés alatt tartja, az 
Aszad-rezsim oldalán harcol Szíriában.

2013. június elején a Hezbollah harcosai 
legyQzték a lázadó erQket al-Kuszeirben, egy 
határ menti szíriai városban. Azóta egy sor bom-
bamerénylet és túszejtés történt az országban, 
amelyek kifejezetten Libanon síita területeit vet-
ték célba, beleértve Bejrútot is. „Jelenleg egyre 
erQsödik és tömeges méret_vé válik a félelem 
a kialakult helyzet miatt”, mondta Makram 
Malaeb, a libanoni Szociális Minisztérium me-
nekültpolitikát koordináló tisztségviselQje 2013. 
július végén Bejrútban. „Meg kell nyugtatnunk 
a lakosságot, hogy ez nem jelenti annak az álta-
lunk ismert Libanonnak a végét.”

A menekültek miatt kialakult válságról az 
Egyesült Államok és szövetségesei nagyrészt 
hallgattak. Ezzel szemben gyors és drámai 
volt az amerikai válasz a Damaszkusz köze-
lében 2013. augusztus 21-én elkövetett állító-
lagos vegyifegyver-támadásokra. Az Obama-
adminisztráció már akkor elkezdte tervezni a 
megtorló csapást a támadásokért általa felelQs-
nek tartott szíriai rezsimmel szemben, amikor 
az ENSZ-ellenQrök elsQ alkalommal látogatták 
meg a támadások helyszínét. Szeptember 10-
én, egy nappal azután, hogy az orosz kormány 
támogatásáról biztosította azt a felhívást, hogy 
vegyék nemzetközi felügyelet alá Szíria vegyi-
fegyver-programját, Obama elnök azt mond-
ta, hogy lehetQséget ad az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának arra, hogy megpróbálja így ren-
dezni a helyzetet, mielQtt azt kérné a kongresz-
szustól, hogy hagyja jóvá a katonai csapást. 
Ugyanakkor kijelentette, hogy az Q „megítélése 
fQparancsnokként” az, hogy az USA-nak, ha 
szükséges, katonailag is be kell avatkoznia.

Egy, a támadásokat követQ nyilatkozat-
ban azonban a Nemzetközi Válságcsoport 
(International Crisis Group) megjegyezte, hogy 
ha az Egyesült Államok, szövetségeseivel vagy 
azok nélkül, egy ilyen csapás mellett dönt, akkor 
ez olyan okokból történik, amelyek nagyrészt el-
válnak a szíriai emberek érdekeitQl. Az [Obama-]
adminisztráció hivatkozott arra, hogy meg kell 
büntetni, meg kell akadályozni, illetve meg kell 
elQzni a vegyi fegyverek használatát – ez egy 
védhetQ cél, bár a szírek sokkal több áldozatot 
követelQ tömeges atrocitásoktól is szenvedtek a 
konfliktus során anélkül, hogy ez a védelmükben 
közös fellépést eredményezett volna.

A mindennapos háborús erQszak valójában már 
jóval az augusztusi támadások elQtt egy szinte 
soha nem látott mérték_ humanitárius válság ki-
alakulásához vezetett. Az egyik oka annak, hogy 
sok nemzet csak lassan ismerte fel ezt – annak 
ellenére, hogy több mint százezren vesztették 
életüket a konfliktus kirobbanása óta –, az volt, 
hogy a harcok viszonylag késQn érték el Szíria 
legnagyobb városait. Már egy teljes éve tartott 
a 2011 márciusában kezdQdött felkelés, amikor 
az ENSZ Menekültügyi FQbiztossága (UNHCR) 
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még csak mintegy 30 000 menekültet regisztrált 
egész Szíriából. Libanonban, amelynek hatá-
rai Szíriával nagymértékben ellenQrizetlenek, 
és ahol évek óta jelentQs mérték_ a munkások 
szezonális vándorlása, egyes politikai vezetQk 
még 2012. december végén is tagadták, hogy a 
menekültprobléma egyáltalán létezik.

Amikor 2012 nyarán és Qszén a harc elérte 
Aleppó és Damaszkusz egyes kerületeit, a hely-
zet minden korábbi elQrejelzést felülmúlt. 2012 
szeptemberére a külföldre menekült szíriaiak 
száma tízszeresére, több mint 300 000-re nQtt, 
és ez a szám megduplázódott az elkövetkezQ há-
rom hónapban. 2013 márciusában elérte az egy-
milliót, szeptember elejéig pedig már több mint 
kétmillió szíriai hagyta az országot. Eközben a 
szomszédos országokba érkezQ új menekültek 
száma naponta átlagosan ötezer emberre rúg. Az 
ENSZ elQrejelzései szerint 2013 végére már 3,5 
millió menekülttel kell majd számolni.

A több hónapos ostrom alatt – amelyet hol a 
lázadók, hol a kormányerQk folytattak –, Aleppó 
egyes kerületei szinte teljesen elnéptelenedtek. 
Több tízezer aleppói él most Gaziantepben, egy 
dél-törökországi városban, amit a helyiek már 
„Kis Aleppónak” hívnak. Egyiptomban, egy 
olyan országban, ahol egy évvel ezelQtt még 
alig volt szíriai menekült, most már 100 000-nél 
is többen vannak. Sokan közülük középosztály-
beli iskolázott szakemberek, akik úgy gondol-
ják, hogy Kairó még a közelmúltbeli zavargások 
ellenére is jobb választás a drága Bejrútnál.

És akkor még nem is beszéltünk a több mint 
négymillió szíriairól, akiknek az ENSZ és más 
segélyszervezetek adatai szerint a konfliktus mi-
att el kellett hagyniuk az otthonukat, de Szíriában 
maradtak. Összességében az ország lakosságának 
közel egyharmada volt kénytelen elhagyni az 
otthonát. Sokan azok közül, akik Szíriában ma-
radtak, a nagyvárosok iskoláiban és mecseteiben 
találtak menedéket. Több tízezer további mene-
kült rögtönzött sátortáborokban él a határ közelé-
ben, és még mindig reméli, hogy elhagyhatja az 
országot. 2013 áprilisára már több mint egymillió 
otthonát elhagyni kényszerült szíriai tartózkodott 
csak az északi Aleppói kormányzóság terüle-
tén, sokan közülük megfelelQ élelem, tiszta víz 
vagy orvosi ellátás nélkül, és továbbra is állan-

dó fenyegetettségben. 2013 nyarán Északkelet-
Szíriában iszlamista lázadó milíciák lefejezések-
kel, emberrablásokkal és más atrocitásokkal járó 
megszállása miatt több tízezer kurd menekült a 
határ túloldalán levQ iraki Kurdisztánba. Amikor 
2013 augusztusában megnyílt egy új határátke-
lQhely, több mint 46 000 szíriai kelt át rajta tíz 
nap leforgása alatt, ami arra kényszerítette az 
iraki Kurdisztáni Regionális Kormányt, hogy 
háromezer fQben határozza meg az egy nap alatt 
átengedhetQ menekültek maximális számát.

„A majdnem húsz évvel ezelQtti ruandai nép-
irtás óta nem tapasztaltuk, hogy a menekültek 
kiáramlása bármikor ilyen ijesztQ ütemben nö-
vekedett volna,” mondta António Guterres, az 
Egyesült Nemzetek szervezetének menekültügyi 
fQbiztosa az ENSZ Biztonsági Tanácsa elQtt 2013 
júliusában. Az Assistance Coordination Unit 
(ACU), a szíriai Nemzeti Koalíció (az ellenzék 
legfQbb szervezete) humanitárius ágának elemzQi 
úgy vélik, hogy nem zárhatóak ki még ennél is 
nagyobb menekülthullámok. „Három nagyobb 
menekültkontingensre készülünk, amelyek fQleg 
a népesség fQbb központjaiból indulnak majd 
ki”, magyarázta Számer Arábi, aki az ACU 
dél-törökországi irodáját vezeti. „Egy hatalmas 
népvándorlásra Aleppóból – jóval nagyobbra, 
mint amit eddig tapasztaltunk; egy nagyará-
nyú elvándorlásra Damaszkuszból, ha a háború 
közvetlenül eléri a fQváros központi részeit, és 
egy népmozgásra Deir ez-Zorból” – utóbbi egy 
nagyváros Kelet-Szíriában, ahol már ezelQtt nem 
sokkal heves harcok dúltak. „Több százezer em-
berrQl beszélünk, és akár az is elQfordulhat, hogy 
mindannyian szinte egyszerre kelnek útra.”

2.
A szíriai háború számos hatása között talán az 
arab világ egyik legsokszín_bb társadalmának 
összeomlása lehet a legfontosabb. A Szíriai Arab 
Köztársaság már régóta ismert volt autoriter 
kormányáról és brutális biztonsági apparátusáról, 
ugyanakkor Szíria vallási és etnikai tekintetben 
évtizedeken át egy szokatlanul sokszín_ ország 
is volt. Ahogy arról már sok helyen beszámoltak, 
a szunnita muzulmánok teszik ki a lakosság túl-
nyomó többségét (mintegy 74%), míg az alaviták 
(ehhez a szektához tartozik az Aszad-család és 
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sok támogatójuk is) aránya 12%. A háború elQtt 
még majdnem annyi keresztény élt az országban, 
mint ahány alavita; továbbá Szíriában élt a világ 
legnagyobb drúz népessége (700 000 fQ). Rajtuk 
kívül izmaeliták, szúfik, jezidik és síiták, illetve 
más felekezetek tagjai is éltek az országban. 
Bár lakossága túlnyomórészt arab, Szíriában 2,5 
millió kurd és több mint egymillió türkmén él, 
továbbá több tízezerre rúg az örmények, asszírok 
és más népcsoportok lélekszáma.

Viszonylagos stabilitásnak köszönhetQen 
Szíria menedékül szolgált olyan embereknek, 
akik a más országokban Qket ért üldöztetés 
elQl menekültek. Így például az 1915-ös nép-
irtás elQl menekülQ örmények, és az 1948-ban 
Palesztinából el_zött palesztinok (2011-ben 
mintegy 500 000 palesztin élt Szíriában), illetve 
a legutóbbi háború miatt Irakból elmenekült ke-
resztények és muzulmánok számára. 2006-ban a 
szíriai kormány több mint 120 000 libanoni me-
nekültet fogadott be, akiknek otthona megsérült 
vagy megsemmisült az Izrael és a Hezbollah kö-
zötti háborúban. Amikor megkezdQdött a felkelés 
az Aszad-rezsim ellen, Szíriában jelentQs számú 
szomáliai, szudáni és afgán menekült is élt.

Ez a bonyolult etnikai és felekezeti moza-
ik azonban különösen érzékennyé tette Szíriát 
a nagyarányú népmozgásokra, amint a felkelés 
erQszakossá vált. Ezek a népmozgások bizonyos 
mértékig az alapvetQ földrajzi törvényszer_sége-
ket követték. A tiltakozások kirobbanási helyén, 
a déli Daraa kormányzóságban indított megtorló 
ellenakciók sok helyi lakost arra kényszerítettek, 
hogy az onnan délre fekvQ Jordániában keresse-
nek menedéket. A lázadók és a kormány csapatai 
között az északi Idlib kormányzóságban folyó 
harcok és – 2012 nyarának elejétQl kezdQdQen – az 
Aleppó körüli összecsapások miatt sokan észak fe-
lé, Törökországba menekültek. Az ország nyugati 
részén található Homsz birtoklásáért folyó szünte-
len harcok miatt sokan kénytelenek voltak a szom-
szédos Libanonban menedéket keresni. (Mások 
csapdába estek Homsz óvárosában, ahol napja-
inkban Qk alkotják az egyik legkétségbeejtQbb 
helyzetben levQ menekültlakosságot Szíriában.)

Ugyanakkor ezek a megrázkódtatások egy 
új felekezeti tudat kialakulásához vezettek. 
Törökországban és Jordániában az országba érke-

zQ szírek többsége szunnita volt, akik Szíria olyan 
területeirQl érkeztek, amelyekért az Aszad-rezsim 
harcolt a lázadókkal, és olyan szunnita országokba 
menekültek, amelyek egyre inkább támogatták az 
ellenzéket. (Bár Törökország arab alevi kisebbsé-
gének vannak kapcsolatai a szíriai alavitákkal, ez 
pedig feszültségforrást jelent néhány határ menti 
török faluban.) Továbbá, bár nem vesznek részt a 
konfliktusban, a szíriai keresztényeket már több-
ször is megtámadtak iszlamista lázadók – legutóbb 
például 2013. szeptember elején egy Málula nev_, 
Damaszkusztól északra található arámi nyelv_ 
faluban. Sok szíriai keresztény menekült Libanon 
keresztények lakta területeire (mint például 
Zahléba, egy Beka-völgyi nagyvárosba), ahol ta-
lálkoztunk velük, és több ezer örmény keresztény 
költözött Örményországba. Jordánia eközben, fél-
ve attól, hogy felborítják az ország bizonytalan 
demográfiai egyensúlyát, nagyrészt megtagadta 
a szíriai palesztin menekültek belépését; közülük 
több mint 90 000-en inkább Libanon palesztin 
közösségeiben kerestek menedéket.

Észak-Irakban találkoztunk sok szíriai kurd-
dal, akik bár Nyugat-Szíria vegyes lakossá-
gú városaiban éltek, ennek ellenére egészen 
Szíria kurdok uralta északkeleti részéig ván-
doroltak, mielQtt átlépték volna a keleti határt. 
„Kezdetben mind együtt voltunk”, idézte fel 
a kurd származású Ahmed, a Damaszkuszi 
Egyetem egykori mérnökhallgatója, aki arab 
diáktársaival együtt vett részt a kezdeti tilta-
kozásokban. Miután a hatóságok letartóztatták 
azért, mert rendszerellenes nyilatkozatokat tett 
közzé a Facebookon, az iraki Erbilbe menekült, 
ahol most döbbenten nézi az erQszakos háborút, 
ami a kurdok és az iszlamisták között folyik – 
akik emellett még Aszaddal is szemben állnak 
– Szíria kurd régiójában.

Egyes területeken, különösen Libanonban, 
a szíriaiak beáramlása olyan jelentQs mérték_, 
hogy elmosódtak a felekezeti határvonalak. 
Találkoztunk nem palesztin szíriaiakkal, akik 
Satilába, a dél-bejrúti történelmi palesztin me-
nekülttáborba mentek, annak ellenére, hogy 
a tábornak meglehetQsen rossz híre van a túl-
zsúfoltság és a rossz biztonsági helyzet miatt. 
„Libanon olyan, mint Európa, legalábbis ami a 
[bérleti] díjakat illeti – mondta Vafa Hamakurdi 
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aleppói háziasszony, aki hattagú családjával 
együtt menekült el Szíriából. – Satila volt a leg-
olcsóbb.” Még inkább figyelemre méltó, hogy 
sok szunnita a Hezbollah által irányított síita 
városokban talált menedéket. Egy helyi tisztvi-
selQ Hermelben, egy Hezbollah által irányított 
városban Libanon szíriai határán azt mond-
ta: „Szíriai családok élnek a saját családjaink 
szomszédságában, és közben mindkét oldal fiai 
gyilkolják egymást Szíriában.”4

A menekültügyi helyzet ijesztQ problémákat 
teremtett a Hezbollah számára. A militáns síi-
ta szervezetet aggodalom tölti el amiatt, hogy 
a szunnita vezetés_ ellenzék legyQzheti szíriai 
szövetségesüket, az Aszad-rezsimet, ezzel meg-
fosztva Qket egyik létfontosságú támogatójuktól. 
Ez a veszteség a keményvonalas libanoni szunnita 
csoportokat is felbátoríthatná, hogy Libanonon 
belül szembeszálljanak a Hezbollahhal. Másrészt 
minél több Hezbollah-harcos segíti a szíriai hadse-
reget, annál több szunnita menekült fog Libanonba 
érkezni, ezzel talán döntQen megváltoztatva az 
ország felekezeti egyensúlyát a síiták kárára.

Ennek ellenére Hermelben, mint sok más ha-
tár menti városban Libanonban, Jordániában és 
Törökországban, elmélyültek a határon átnyúló 
kapcsolatok. Egy libanoni gazda, akinek kulcstar-
tóján Haszan Naszrallah, a Hezbollah vezetQjének 
képe lóg, befogadott egy tizennyolc tagú szíriai 
nagycsaládot, akik azután menekültek el, hogy saját 
szíriai gazdaságuk megsemmisült. A kritikus kér-
dés, amellyel az egész régió szembenéz az, hogy mi 
történik akkor, amikor az említett gazdához hasonló 
emberek – sokan maguk is nagyon szegények – már 
nem tudják tovább támogatni a jövevényeket, és a 
közvélemény a szíriaiak ellen fordul.

3.
Az egyik téveszme a szíriai menekültválsággal 
kapcsolatban az, hogy elsQsorban Jordániában 
és Törökországban található, nagy menekült-
táborokban élQ menekültcsoportokról van 
szó. A nemzetközi sajtóban sok szó esett pél-
dául Zaatariról, az az ENSZ Menekültügyi 
FQbiztossága által a jordániai kormány fel-

4 Lásd Hugh Eakin: Hezbollah’s Refugee Problem 
(A Hezbollah menekültügyi problémája) cím_ 
írását. NYRblog, 2013. augusztus 12.

ügyelete mellett Jordániában fenntartott tábor-
ról, ahol ma 120 000 szíriai menekült él. A 
Zaatariban felmerült társadalmi problémák va-
lóban jól mutatják a nagy menekültlétesítmé-
nyek korlátait, és a tisztviselQk szerint a tábor 
hamarosan eléri befogadóképességének határát. 
Ugyanakkor az ENSZ adatai szerint a régióban 
élQ szíriai menekültpopuláció háromnegyede 
nem táborokban él, hanem saját maguk teremtik 
meg a túléléshez szükséges feltételeket a város-
okban és a vidéki területeken.

Törökországban, ahol több százmillió dollárt 
költöttek arra, hogy huszonkét menekülttábort 
hozzanak létre, a városokban több szíriai mene-
kült él, mint a táborokban. „Körülbelül 300 000 
[szíriai] él a táborokon kívül, a saját forrásaik-
ból, rendkívül nagy nélkülözések közepette,” 
mondta Suphi Atan, a török külügyminisztérium 
egyik tisztviselQje. „Különösen az infrastruk-
túrára jelentenek nagy terhet.” Jordániában az 
Ammanban, Irbidben és más városokban élQ 
szíriai menekültek száma több mint háromszo-
rosa a menekülttáborban lakóknak. Libanonban 
a menekülttáborok létrehozásának gondolatával 
szembeni politikai ellenállásnak köszönhetQen 
egyáltalán nincsenek táborok.

Ez pedig különösen nehézzé tette a nemzetközi 
segélyszervezetek számára, hogy hogyan reagálja-
nak. „Körülnézel, és azt kérded, hogy hol vannak 
a menekültek?” – mondta Niamh Murnaghan a 
Norvég Menekültügyi Tanács libanoni irodájának 
igazgatója Bejrútban. „Ez egy rejtett válság, ez a 
legnehezebb dolog.” A törökországi Gaziantepben 
találkoztunk Ahmet Naszan aleppói belgyógyász-
szal, aki – mivel a török állam nem ismerte el a 
diplomáját – nem praktizálhat orvosként. Most 
saját keresetébQl tartja el magát: fordítóként dol-
gozik egy magánkórházban. Ugyanebben a vá-
rosban még hatvan szíriai orvos él (Qk egyébként 
Törökországban tanultak), aki nem talál munkát. 
Bejrútban találkoztunk egy szír férfival és a kis-
lányával, akik egy elhagyatott épületben élnek 
az ENSZ Menekültügyi FQbiztossága libanoni 
irodájával szemben. A feleségét megölte egy, a re-
zsim erQi által kilQtt gránát szilánkja damaszkuszi 
otthonuk környékén, Q pedig papucsban menekült 
el úgy, hogy a rajta levQ ruhán kívül szinte nem is 
volt más nála.
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Közben a menekültpopuláció folyamatosan 
növekszik. Khaled Ghanen, aki egy iszlám 
jótékonysági szervezetet vezet a jordániai al-
Mafrakban, felidézte, hogy 2011 augusztusában 
ramadán elején a szervezetük tizenhat családon 
segített. A hónap végére már negyven, az év vé-
gére pedig már ötszáz családról kellett gondos-
kodniuk. Most, egy évvel késQbb becslése sze-
rint a családok száma már 15 ezer. Mostanában 
minden nap ötven új menekültcsalád érkezik. 
2012 közepéig a jótékonysági szervezet képes 
volt a lakbért átvállalni és segíteni az elhe-
lyezkedésben. „De most nincs már nincs több 
szállásunk, és nem találunk munkahelyet sem 
– mondta. – Az egész királyság [Jordánia] tele 
van szíriaiakkal. A városunk azonban már nem 
tudja befogadni Qket.”

Azok számára, akik végül egy menekülttá-
borban kötnek ki, az ottani életfeltételek akár 
szélsQségesen eltérQek is lehetnek. A Törökország 
déli határánál, Aleppó közelében található Kilisnél 
mintegy 13 000 szíriai menekült él konténerházak-
ban, amelyek tetején parabolaantennák merednek 
az ég felé. A konténerek légkondicionáltak és a 
gyerekek egy újonnan épült iskolába járhatnak. 
Az egészségügyi ellátást egy klinika biztosítja és 
van mecset is, de a török tisztviselQk elmondták 
nekünk, hogy a Kilishez hasonló táborok jelenleg 
tele vannak. Ezzel szemben Észak-Irakban, a rosz-
szul megtervezett Domiz nev_ menekülttábor egy 
nyüzsgQ nyomornegyeddé duzzadt, ahol mintegy 
70 000 szíriai tengeti életét. Nehéz elképzelni, 
hogy a primitív vászonsátrak hogyan fogják ki-
bírni a kemény tél viszontagságait. A jordániai 
Zaatari tábor lakóinak tilos elhagyni a tábort kü-
lönleges engedély nélkül (az ilyen engedélyekkel 
egyébként ma már virágzó feketepiaci kereskedel-
met folytatnak). Az intézkedés része a jordániai 
kormány azon erQfeszítéseinek, amelyek a dzsi-
hádizmus terjedését hivatottak megakadályozni. 
Ugyanakkor Törökország Hatay tartományban 
egy, a szíriai hadsereg disszidenseinek létrehozott 
különleges létesítményt parancsnoki központként 
használ a FSA, és lázadó harcosok ingáznak oda-
vissza a táborok és a frontvonalak között.

De a lakhatás – akár sátorban, akár konténe-
rekben vagy elhagyott épületekben –, talán nem 
is a legsürgetQbb probléma, amivel a szíriai me-

nekültek szembenéznek. A szíriai válság egyik 
meghatározó ténye azoknak a gyerekeknek a 
megdöbbentQen magas száma, akik menekül-
tekké váltak – ez a szám 2013 augusztusában 
elérte az egymilliót. A konfliktus kirobbanása 
elQtt az olajbevételek elegendQek voltak az 
Aszad-rezsim számára ahhoz, hogy ingyenes 
oktatást és egészségügyi ellátást biztosítson a 
legtöbb szíriainak. 1995 és 2011 között a lakos-
ság közel kilencmillió emberrel, azaz 65%-kal 
növekedett. Ennek eredményeként a szíriai tár-
sadalomban tíz emberbQl több mint négy tizenöt 
év alatti. Sok olyan szíriai menekültcsaláddal 
találkoztunk, amelyben hat vagy még több gyer-
mek volt, sok fiatal nQ pedig azután adott életet 
a gyermekének, hogy elmenekült az országból. 
„A népesség növekedési üteme óriási”, mondta 
Makram Malaeb, a fentebb már említett libano-
ni tisztviselQ. Még ha Libanon ettQl kezdve nem 
is fogad be több szíriait, „három év múlva már 
kétmillió szíriai lesz az országban”.

A jelenleg Libanonban élQ szíriai iskolás-
korú gyermekek száma a becslések szerint 
2013 végéig meg fogja haladni az iskoláskorú 
libanoni gyermekek létszámát. A törökországi 
Gaziantep táborban olyan sok szíriai család 
él, hogy egy külön szíriai iskolát hoztak létre, 
amely szíriai tanterv alapján m_ködik, a tanári 
kara pedig teljes egészében önkéntesekbQl áll. 
Ugyanakkor az UNICEF szerint az új tanév 
kezdetén a Jordániában élQ szíriai gyermekek 
közel kétharmada kimarad az iskolából. A korai 
házasság gyakori jelenség a menekült lányok 
körében. Jordániában, Libanonban és Irakban is 
láttuk, hogy szíriai menekültgyerekek árulnak 
különbözQ dolgokat, mint pl. papírzsebkendQt 
vagy szappant az utcákon.

Mindenütt tetten érhetQ a betegségek terje-
dése miatti félelem. Riasztó mértékben emel-
kedett a leishmaniasis elQfordulásának száma. 
A leishmaniasis egy parazita által okozott be-
tegség, ami gyakori az Aleppó körüli régióban, 
de a konfliktus kirobbanása elQtt ellenQrzés 
alatt tudták tartani. A harcok kirobbanása óta 
Szíriában és Törökországban már 100 000 új 
esetet diagnosztizáltak az orvosok. Libanonban 
a menekültlakosság körében újra felbukkantak 
olyan betegségek – mint pl. a tuberkulózis és 
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a kanyaró –, amelyeket már majdnem felszá-
moltak. Az ország túlterhelt kórházai egyre 
nehezebben tudnak lépést tartani az igényekkel. 
És míg a szíriai orvosok nem kapnak munkát 
Törökországban és másutt, Szíria akut orvoshi-
ánytól szenved: egy nem régi becslés szerint az 
országban dolgozó orvosok száma 30 ezerrQl 5 
ezerre apadt a harcok kitörése óta.

4.
Az elmúlt néhány hónapban, miközben a szíriai 
menekültek száma meghaladta még a hét évvel 
ezelQtti iraki háború miatti rendkívüli számokat 
is, a világ végre kezdett felfigyelni a menekül-
tek helyzetére. 2013. június elején az ENSZ 
5,2 milliárd dolláros segélyprogramot indított 
Szíria és a háború által érintett szomszédos or-
szágok támogatására – ez mindmáig a szervezet 
legnagyobb ilyen akciója. (2013. szeptember 
2-áig mintegy 1,5 milliárd amerikai dollár gy_lt 
össze.) Amikor 2013 júliusában John Kerry 
amerikai külügyminiszter meglátogatta a jordá-
niai Zatari tábort, az ott tartózkodó szírek tétlen-
séggel vádolták. Kerry azt válaszolta, hogy az 
Egyesült Államok épp a további lépéseket fon-
tolgatja, augusztus 7-én pedig Barack Obama 
elnök bejelentette, hogy az USA újabb 195 mil-
lió amerikai dolláros humanitárius támogatással 
segíti a szíriaiakat.

Még ha az ENSZ adománygy_jtQ céljai tel-
jesülnek is – és még ha a civil szervezetek, a 
térség gazdag adományozói és maguk a szíriai 
magánszemélyek hozzájárulásait tovább is lehet 
növelni – a rászorulók közül sokan el lesznek 
zárva a segítség elQl. 2013 tavasza óta a jordá-
niai kormány jelentQsen korlátozza a szíriaiak 
belépését jordániai területre, miközben lehetQvé 
teszi, hogy az USA fokozza a katonai támoga-
tást. Jordánia elsQdleges fontosságú szempontja 
„egyértelm_en a menekült-probléma”, mondta 
Martin E. Dempsey tábornok, az egyesített vezér-
kar vezérkari fQnöke a The New York Timesban 
2013 augusztusában. Közben sok menekültet 
megakadályoznak abban, hogy Szíriából átkelje-
nek Törökországba vagy Jordániába. Néhányan 
kenQpénzekkel jutnak át a két említett országba, 
mások arra kényszerülnek, hogy máshol keres-
senek menedéket. Az észak-iraki autonóm kurd 

régió 2013. május végétQl augusztus közepéig 
lezárta Szíriával szomszédos határát, miközben 
Bagdad csapatokat telepített, hogy Qrizzék a hosz-
szú iraki-szíriai határt Anbar és Ninive tartomá-
nyokban. (A síita vezetés_ iraki kormány ugyanis 
azzal vádolja a szunnita „terrorista” csoportokat, 
hogy beszivárognak az országba és fegyvereket 
csempésznek be Szíriából.) Libanoni tisztviselQk 
pedig azt mondják, hogy Qk is intézkedéseket 
fontolgatnak annak érdekében, hogy korlátozzák 
az országukba készülQ szíriaiak számát.

Ennek eredményeként a szíriai menekülteknek 
– éppen akkor, amikor leginkább veszélyezte-
tettekké válnak –, nincs módjuk arra, hogy ki-
jussanak az országból vagy segítséget kapjanak. 
Munkatársainak hQsies erQfeszítései ellenére a 
szíriai Vörös Félhold, amely normális esetben 
Damaszkusz felügyelete alatt m_ködik, gyakran 
nem képes arra, hogy eljusson a lázadók által 
felügyelt területekre vagy a nagyobb konfliktus-
zónákba. Az ENSZ már 2013 márciusában kije-
lentette, hogy Szíriában a „civilek számára szin-
te nincs biztonságos hely, ahová mehetnének”. 
2012 nyarán több ezer szíriai keresett menedéket 
Jarmúkban, egy Damaszkusztól délre található 
palesztin menekülttáborban. Ám decemberben 
már magát Jarmúkot is bombázták a szíriai repü-
lQgépek, ismét menekülésre kényszerítve a me-
nekülttábor lakóit. A háború legnagyobb részé-
ben Szíria északkeleti része viszonylag nyugodt 
volt, így az ország más részeiben otthontalanná 
vált családok tízezreinek úti céljává vált. Mivel 
2013 nyarán itt is harcok törtek ki, 250 000 em-
ber ismét költözni volt kénytelen.

A menekültválság egyik egyértelm_ tanul-
sága az, hogy az erQszakos összecsapások a 
lázadók és a hadsereg között, vagy a lázadók 
és a rezsimpárti milíciák között, vagy akár a 
különbözQ lázadó csoportok között csak még 
rosszabbá tették a helyzetet. A probléma kezelé-
séhez nemcsak nagy mennyiség_ humanitárius 
segélyre, hanem összehangolt nemzetközi erQ-
feszítésre lesz szükség annak érdekében, hogy 
korlátozzák a konfliktus terjedését.

Ám a cselekvésnek is meglehet a hátránya. 
A Szíria ellen jelenleg hatályban levQ nemzet-
közi szankciók például azoknak is ártanak, akik 
már amúgy is sokat szenvedtek a konfliktus miatt 
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azzal, hogy segítenek elértékteleníteni a szíriai 
valutát és még nehezebbé teszik a segélyek szállí-
tását. A Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetének 
(Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS) 
egyik 2013-ban készült tanulmánya szerint Szíria 
szegényei most „inflációval, magasabb élelmiszer- 
és üzemanyagárakkal, behozatali korlátozásokkal 
és magasabb munkanélküliséggel szembesülnek. 
[…] A behozatali korlátozások és a kereskedelem 
akadályozása sok helyi kereskedQt, akik ellátmányt 
biztosítottak a segélyszervezetek, arra kényszerítet-
tek, hogy beszüntessék m_ködésüket.” 

Ígéretesebbek lehetnek azok az erQfeszítések, 
amelyeknek az a célja, hogy a civil szükségletek-
hez igazítsák a katonai stratégiát. Egy nemrégiben 
készült jelentésben Anthony Cordesman amerikai 
katonai elemzQ sürgette a „széles kör_ nemzetközi 
erQfeszítést a szíriai menekültek támogatására 
olyan Szírián belüli területeken, ahol mérsékelt 
lázadó csoportok és civil szervezetek tevékeny-
kedhetnek.” Cordesman javaslata szerint ez meg-
valósítható lenne egy „polgári-katonai” terven ke-
resztül, amely éppen annyira fontosnak tekinti az 
olyan programokat, mint pl. az Egyesült Államok 
Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) által 
szervezett élelmiszer-elosztást Szíria egyes része-
in, mint a lázadók katonai támogatásának.

Miközben lezárják határaikat azok elQtt a 
szíriai civilek elQtt, akik menekülni próbálnak, 
Szíria szomszédai maguk is egyre inkább be-
lekeverednek a konfliktusba. A menekültekkel 
ellentétben most mindkét fél harcosai szabadon 
utazhatnak be és ki a libanoni vagy a török hatá-
ron át, valamint – a hivatalos korlátozások elle-
nére – a jordánon vagy az irakin. Észak-Irakban a 
Kurdisztáni Regionális Kormány megszervezett 
egy „szíriai pesmergát”, egy több ezer Irakban 
kiképzett szíriai kurdból álló milíciát, hogy be-
vessék Qket Szíria kurdok lakta régiójában.

Ahogy az erQszak folytatódik, a nemzetközi 
közösség – és maguk a szírek is – egyre inkább 
megosztottak az Obama-kormányzat által java-
solt Damaszkusz elleni légicsapásokat illetQen. 
Számos menekült kérdezte, hogy miért nem tesz 
többet az Egyesült Államok. Sokan egy repülési 
tilalmi övezet kijelölését követelték, míg mások 
azzal érveltek, hogy már túl késQ ahhoz, hogy az 
Egyesült Államok belépjen egy olyan konfliktus-

ba, amelyet már rég [a szír kormánnyal szemben 
álló oldalon harcoló] erQszakos milíciák uralnak, 
melyek közül sokat olyan külföldi hatalmak finan-
szíroznak, mint Irán, Oroszország, Szaúd-Arábia 
és Katar. Szeptember 9-én Navi Pillay, az ENSZ 
emberi jogi fQbiztosa azt mondta, hogy „a felhá-
borító helyzet nemzetközi fellépésért kiált, de a 
katonai válasz vagy a fegyverszállítások folytatása 
azzal a kockázattal jár, hogy regionális futótüzet 
idéz elQ, ami valószín_leg sokkal több halálhoz 
és még nagyobb szenvedéshez vezetne.” Ebben a 
vitában azonban nagyrészt figyelmen kívül hagy-
ják azt a döntQ kérdést, hogy vajon visszatérhet-e 
otthonába – és ha igen, mikor – az a több millió 
szíriai, aki eddig elmenekült. Néhány nemzetközi 
tisztviselQ már javasolta, hogy kössenek egy hiva-
talos t_zszünetet, amelyet egy átmeneti kormány 
vagy igazgatás létrehozása követne, és ha ez 
sikeres, az lehetQvé tenné a szíriaiak biztonságos 
visszatérését legalább az ország bizonyos részeibe. 
Azok közül azonban, akikkel beszéltünk, sokan 
kétségeiknek adtak hangot azt illetQen, hogy azt 
a Szíriát, amit ismertek, valaha is újjá lehet-e 
építeni…

2013. szeptember 12.

A szerzQknek a jelen cikk megírásához 
Jordániában, Libanonban, Törökországban és 
Irakban folytatott kutatómunkáját a Pulitzer 
Center on Crisis Reporting támogatta.

(The New York Review of Books)

Nicholas Lemann

A New Deal árnyékos oldala

Ira Katznelson: Fear Itself: The New Deal and 
the Origins of Our Time (Liveright, 2013, 706 
oldal) cím_ könyvének bemutatása

A New Deal a liberális politikai hatalom tetQ-
pontja volt az amerikai történelemben. A gaz-
dasági válság leküzdésére meghirdetett program 


