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 A lezárás felé? (7.) 

Összefoglalás: A Külügyi és Külgazdasági Intézet 2017-ben indított, A lezárás felé? 
című elemzéssorozata eddig hat alkalommal foglalkozott a szíriai polgárháborúval, 
elsősorban a különböző szintű (helyi, regionális és globális) aktorok érdekeit vizs-
gálva. A sorozat utolsó elemzése mérleget von a polgárháború jelenlegi állásáról, 
és bemutatja az országot ért pusztítást, mind az infrastruktúra, mind az emberi 
tőke terén, hogy kiderüljön, adottak-e a körülmények a szíriai menekültek tömeges 
hazatérésére.

Abstract: The series of analyses of the Institute for Foreign Affairs and Trade called 
„Towards the Endgame?” and was launched in 2017 has been dealing with the 
Syrian Civil War six times so far, analyzing primarily the interests of the actors at 
different levels (local, regional, and global). The last part of the series reviews the 
current state of the civil war and presents the extent of destruction – both in the 
infrastructure and in the human capital – to show that the situation in Syria is proper 
to the mass returning of the refugees or not.

BEVEZETÉS

Mint a humanitárius helyzetet bemutató tanulmányból kiderült, a Szíriából 
elmenekültek (a továbbiakban: menekültek) hazatérése sporadikusan már 
megindult, annak ellenére, hogy az ország jelentős része még romokban 

hever. A belső menekültek (internally displaced persons, IDP-k) esetében sokkal je-
lentősebb a mozgás: a fegyveres erőszak fellángolása esetén az otthonok gyors 
elhagyása, utána visszatérés figyelhető meg.

A tanulmányban először a Közel-Keleten élő szíriai menekültek hazatérési szándé-
kairól szóló közvélemény-kutatásokat mutatjuk be. A felmérések szerint 76 százalékuk 
tervezi, hogy „egy nap” majd visszamegy Szíriába, azonban mindössze 4 száza-
lékuk tenné meg ezt az elkövetkező 12 hónapban. A hazatérés akadályát leginkább 
a biztonság, a lakhatási lehetőségek és a munkahelyek hiányában látják, míg az 
arra motiváló tényezők közül a legfontosabb a bevételek/megélhetési lehetőségek 
megszűnése, a saját megtakarítások felélése és a lakhatási/elhelyezési körülmé-
nyek megoldatlansága volt.

A hazatérés azonban nem csak a menekültek szándékától függ. A következő 
fejezet az elhelyezésük szempontjából kulcsfontosságú három szomszédos or-
szág, Jordánia, Libanon és Törökország befogadáspolitikájának az alakulását 
vizsgálja meg. Világosan látszik, hogy az első két ország, amelyeket a méretük mi-
att gazdaságilag és társadalmilag megviselt a szíriai menekültek befogadása, az 
elmúlt évekre jelentősen „belefáradt” az ellátásukba. Mind a kormányzat, mind a 
társadalom szintjén felerősödtek a negatív vélemények a menekültek jelenlétével 
kapcsolatban. A török kormányzat álláspontja egyelőre változatlan: nincs szándé-
kában „elősegíteni” a több milliós szíriai közösség visszatérését.

http://kki.hu/hu/cimke/Sz%C3%ADria#document
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A jordán és a libanoni kormány menekülteket érintő álláspontjának a megvál-
tozása egybeesett egy új orosz–szíriai kezdeményezéssel. Az utóbbit ismertető 
fejezetből kiderül, hogy 2018 óta Damaszkusz és Moszkva egyre nagyobb hangsúlyt 
fektet a menekültek hazatérésének elősegítésére – talán nem véletlenül először a 
segélyezésben „megfáradt” szomszédos országokból: Libanonból és Jordániá-
ból. A repatriálási programok célja az orosz beavatkozás sikerének bizonyítása, az 
Aszad-rezsim legitimitásának megerősítése, illetve az országot sújtó nemzetközi 
szankciók megszüntetésének az újjáépítés fontosságának a hangsúlyozásával 
történő kikényszerítése. Oroszország külön szervezetet hozott létre a repatriálások 
támogatására és segítésére, amelynek a 2019. januári adatai szerint eddig 307.000 
menekült és 1.266.000 IDP tért haza.

A szíriai kormány a jövőben a menekültek és az IDP-k országon belüli letele-
pítését és számukra az infrastruktúra újjáépítését vélhetően politikai/biztonsági 
szempontok alapján fogja végrehajtani, azaz arra törekszik, hogy a stratégiailag 
fontos területeken (a Damaszkusz–Aleppó-tengely, Tartúsz és Latakia tartomány) 
megszűnjenek vagy legalábbis méretben csökkenjenek az olyan lakótelepek, város-
részek, amelyek a szegényebb, ellenzéki attitűddel rendelkező visszatérőknek adtak 
otthont korábban.

A MENEKÜLTEK VÉLEMÉNYE A HAZATÉRÉSRŐL

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) 2017 óta végez reprezentatív 
közvélemény-kutatást (Return Perception and Intention Surveys, RPIS) és 
folytat fókuszcsoportos beszélgetéseket a Jordániába, Irakba, Egyiptomba 

és Libanonba menekült szíriaiakkal a hazatérési szándékaikról. Az utolsó, 2018. 
május-júniusi mintavétel eredményeit összefoglaló jelentés szerint a menekültek 
76 százaléka tervezi „majd egy nap” a visszatérést, ugyanakkor e potenciális vissza-
térőknek mindössze 4 százaléka szánta el magát arra, hogy a lépést a következő 
egy éven belül meg is tegye, míg 85 százalékuk nem tartja elképzelhetőnek a 2019-
es hazatérést. Mint az alábbi ábrából is látszik, érdemi változás nincs az attitűdök 
tekintetében.

1. ábra
Szíriai menekültek körében végzett felmérés

az elkövetkező 12 hónapban tervezett hazatérésről

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66198
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66198
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A válaszadók a hazatérés elsődleges akadályát az otthoni közbiztonság hiányá-
ban, másodsorban a lakások nagyarányú pusztulásában (azaz a rossz lakhatási 
lehetőségekben), harmadrészt pedig a rájuk váró esetleges munkanélküliségben 
látták. Az összes menekült több mint fele úgy gondolja, ha a ma még bizonytalan 
információk megerősítést kapnak, a döntése még változhat. Ők először a lakóhe-
lyük/régiójuk biztonsági helyzetéről, az alapvető közszolgáltatások meglétéről, a 
lakhatási lehetőségekről és a saját ingóságaik és ingatlanjuk állapotáról szeretnének 
biztosat tudni, majd utána akarják mérlegelni a hazatérés értelmét és lehetőségét.

A 12 hónapon belüli hazatérést választók három leggyakoribb érve a hazai 
biztonsági helyzet és a megélhetési lehetőségek javulása, illetve a családegyesí-
tés. Ez utóbbi először került be az első három érv közé. A hazatérni szándékozók 
83 százaléka családostul akar visszamenni Szíriába. (Érdekes, hogy a visszatérést 
elutasítók épp az első két tényező hiányára hivatkoztak.) A hazatérés lehetőségét 
elutasítók 67 százaléka az őket jelenleg fogadó országban tervez új életet kezdeni, 
míg 25 százalékuk továbbutazna. (A legnépszerűbb célpont Kanada [33%], az USA 
[21%] és Németország [11%].)

A UNHCR kutatói arra is kíváncsiak voltak, hogy a szíriai kormány 2018 májusa és 
júliusa közötti gyors katonai sikerei, a felkelők jelentős visszaszorulása mennyiben 
változtatta meg a menekültek véleményét a hazatérésről. Ezért ismét felkeresték a 
megkérdezettek egy kisebb részét. A kapott eredményekben nehéz rendszert talál-
ni: a katonai sikerek az addig 12 hónapon belül biztosan hazatérni szándékozók egy 
részét elbizonytalanították, míg az „egy napon hazatérnék” lehetőségét korábban 
elutasítók közel fele az események hatására megváltoztatta a véleményét, és pozi-
tív választ adott a kérdésre.

A CARE International nevű nemzetközi segélyszervezet értékelése szerint (amely 
nem egy klasszikus közvélemény-kutatás) 2017-ben a Jordániába menekült szíria-
iak 4,7, 2018-ban pedig már 31,7 százaléka költözött haza. Viszont a hagyományos 
közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a menekültek nagy része nem kíván 
hazatérni, vagy csak a bizonytalan jövőben („majd egy nap”) képzeli el azt. A Jordá-
niában élő szíriai menekültek negyede a családegyesítést és a biztonságot, míg 
20 százalékuk egy új lakóhelyen való letelepedést tartja a hazatérés feltételének.

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66198
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66198
https://www.care-international.org/files/files/publications/reports-issue-briefs/2018_CARE_Needs_Assessment_Summary_web_final.pdf
http://www.jordantimes.com/news/local/%E2%80%98only-188-cent-syrian-refugees-want-go-home-soon%E2%80%99
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2. ábra
A hazatérés motivációi a már a hazájukba visszatért menekültek

és az IDP-k körében

TÖRÖKORSZÁGI, JORDÁNIAI ÉS LIBANONI ÁLLÁSPONTOK 
A HAZATÉRÉS KAPCSÁN

Természetesen nemcsak a menekültek hazatérési szándéka vagy az otthoni 
életkörülményeik alakulása döntő a visszatérés szempontjából, hanem az is, 
hogy a menedéket adó kormányok hogyan állnak az egyre nagyobb anyagi 

terhet és társadalmi kihívást jelentő menekültkérdéshez. A szíriai válságnak ezt a 
kontextusát a menekültek túlnyomó többségét befogadó három szomszédos állam 
(Törökország, Libanon és Jordánia) menekültpolitikáján keresztül vizsgáljuk meg.

A népességhez viszonyítva Jordániában a második legmagasabb a szíriai 
menekültek aránya: 1000 lakosra 89 menekült jut, akiknek kétharmada a menekült-
táborokon kívül, főként a városokban él. A hazájukkal délen szomszédos országba 
menekült közel 700.000 regisztrált szíriai (ez a UNHCR által regisztráltak száma; a 
jordán kormány szerint 1,3 millióan tartózkodnak náluk) 80 százaléka él a szegény-
ségi küszöb alatt, 51 százalékuk pedig kiskorú.

Ammán korlátozott mértékben lehetővé tette a menekültek munkaerőpiaci integ-
rációját: 2016-ban 22.600, 2017-ben újabb 47.000 munkavállalási engedélyt osztott 
szét közöttük. Ez azonban komoly társadalmi feszültségeket okozott, mivel a szá-
mukra folyósított humanitárius segélyek (élelmezési és lakhatási támogatás) miatt 
a menekültek a helyieknél jóval alacsonyabb fizetésért hajlandók munkát vállalni. 
Bár a nemzetközi közösség 2014 óta évi több mint egymilliárd dollárral támogatja 
az országot, a menekülthelyzet kezelése kapcsán mind az elit, mind a közvélemény 
körében folyamatosan nő az elégedetlenség, és a közvélekedés szerint a nemzet-
közi közösség elmulasztotta Jordánia megsegítését.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SH1-Syria%E2%80%99s-Spontaneous-Returns-online.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FactSheetJordanFebruary2018-FINAL_0.pdf
https://www.jois.eu/files/11_454_Alshoubaki et al.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FactSheetJordanFebruary2018-FINAL_0.pdf
https://www.foreignassistance.gov/explore/country/Jordan
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/07/20/when-jordan-closed-its-border-to-refugees-the-public-protested-heres-why/?noredirect=on&utm_term=.2229157170ce
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A szíriaiak mellett – akiknek a számát Ammán tehát 1–1,3 millió főre becsüli – 2 millió 
palesztin és 150.000 iraki menekült, valamint kb. 630.000 egyiptomi vendégmunkás 
is él az országban, így a jordán állampolgársággal rendelkezők csak 70 százalékát 
teszik ki a lakosságnak.

A jordán kormány becslései szerint a szíriai menekültek miatt keletkező direkt ki-
adások 2011 és 2016 között összesen 4,2 milliárd dollárt tettek ki. Az államadósság 
ugyanebben az időszakban 18,9 milliárdról 35,2 milliárd dollárra nőtt, a költségve-
tési hiány pedig a GDP 90 százaléka fölé emelkedett, és ezt a szintet máig tartja. 
Jelentős kiesést és drágulást okozott, hogy a Jordániába importált áruk nagy része 
2015-ig Szírián keresztül érkezett, ám a határok ellenőrzését akkor az ellenzék vette 
át, és ez 2018 őszéig így is maradt. Ennek következménye lett az intenzív árnöveke-
dés – elsősorban az élelmiszerek, az üzemanyag és az ingatlanok esetében – és 
egy közel 40 százalékos adóemelés, amelyek olyan társadalmi feszültségeket vál-
tottak ki, hogy 2018 júniusában a miniszterelnöknek le kellett mondania.

Mindezekkel összefüggésben Ammánnak a menekültkérdéshez való hozzáál-
lása az elmúlt években erősen átpolitizálttá, negatívvá vált. A szíriai polgárháború 
első éveiben még kooperatív, befogadó politikát követő kormány 2014-ben korlá-
tozta először az országba beengedett szíriai menekültek számát. Reprezentatív 
felmérések szerint a jordániai társadalom zöme a gazdasági problémáik okának a 
szíriai menekültválságot tekinti, ugyanakkor empátiával viseltet a menekültek helyze-
te iránt, és szükségesnek tartja a további segítésüket.

Ahogy Damaszkusz egyre inkább megszilárdította a pozícióit, a szíriai–jordáni-
ai kapcsolatok is normalizálódtak, sőt a jordán kormány már „stabilitásról” beszél 
Dél-Szíria kapcsán, ami azt jelenti, hogy szerinte hamarosan megteremtődnek 
a menekültek hazatérésének a feltételei. Amikor a szíriai kormányerők 2018-ban 
felszámolták a dél-szíriai deeszkalációs zónát, Ammán jelezte, hogy az ország 
„semmilyen körülmények között sem fogad be új menekülteket”.

Libanon 2011 és 2014 között szintén a nyitott határok politikáját követte, me-
nedéket adott az országba érkező szíriai menekülteknek, ám közben intenzívek 
maradtak a gazdasági és politikai kapcsolatai Damaszkusszal is. Mivel a pol-
gárháború folyamatai következtében 2011 után Szíria elvesztette az ellenőrzést 
a törökországi, jordániai és iraki szárazföldi határátkelői felett, Libanon szerepe 
jelentősen felértékelődött. A Világbank becslései szerint a menekültválság ösz-
szesen 13 milliárd dollárnyi veszteséggel járt Libanonnak, ugyanakkor a gazdasága 
általános visszaesése (Jordániáétól vagy Törökországétól eltérően) nem köthető 
közvetlenül a szíriai konfliktushoz.

A UNHCR adatai szerint Libanonban mintegy 950.000 szíriai menekült él, akik 
a teljes lakosság közel negyedét teszik ki. Bejrút becslése szerint azonban további 
félmillió „illegális” menekült is tartózkodik az országban, ami elképzelhető, hiszen 
a UNHCR 2015-ben – a libanoni kormány kérésére – felfüggesztette az országba 
érkezők regisztrációját. A kis ország nem rendelkezett sem megfelelő intézményi 
háttérrel, sem elegendő erőforrással egy ilyen méretű menekültáradat kezeléséhez, 
s részben ezért 2014 végén véget is ért a „nyitott kapuk” politikája, és egy sor in-
tézkedéssel nehezítették meg az érkezők maradását (200 dolláros letét, érvényes 

https://www.unrwa.org/where-we-work/jordan
https://www.unrwa.org/where-we-work/jordan
http://www.jordantimes.com/news/local/population-stands-around-95-million-including-29-million-guests
https://www.jois.eu/files/11_454_Alshoubaki et al.pdf
https://www.mei.edu/publications/jordans-syrian-refugee-economic-gamble
https://www.businessinsider.com/afp-key-jordan-trade-route-cut-after-syria-border-closure-2015-4?IR=T
https://www.businessinsider.com/afp-key-jordan-trade-route-cut-after-syria-border-closure-2015-4?IR=T
https://www.jois.eu/files/11_454_Alshoubaki et al.pdf
http://carnegieendowment.org/2015/09/21/jordan-s-refugee-crisis-pub-61338
http://carnegieendowment.org/2015/09/21/jordan-s-refugee-crisis-pub-61338
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/07/20/when-jordan-closed-its-border-to-refugees-the-public-protested-heres-why/?noredirect=on&utm_term=.2229157170ce
https://en.royanews.tv/news/11307/2017-08-27
http://anbaalwatan.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/291072:%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%81-.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/908431468174247241/The-impact-of-the-Syrian-conflict-on-Lebanese-trade
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
https://carnegie-mec.org/2018/04/16/policy-framework-for-refugees-in-lebanon-and-jordan-pub-76058
https://carnegie-mec.org/2018/04/16/policy-framework-for-refugees-in-lebanon-and-jordan-pub-76058
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útlevél vagy igazolvány, s egy libanoni állampolgárságú szponzor). Ma a Libanonba 
menekült szíriaiak 76 százaléka él a szegénységi küszöb alatt, és körülbelül ugyan-
ennyien nem rendelkeznek érvényes tartózkodási engedéllyel. A menekült családok 
több mint fele rossz minőségű táborokban lakik, amelyek főként a Bekaa-völgyre és 
az ország északi részére koncentrálódnak.

Bár a libanoni menekülthelyzet dinamikája látszólag hasonló a régió többi orszá-
gáéhoz, a válság valódi okai sokkal mélyebb történelmi gyökerekkel rendelkeznek. 
Az egyik legfőbb ok, hogy az ország politikai rendszere a modern Libanon megszü-
letése óta a felekezetek közötti alkuk eredményeként működik. Az állam vezető ereje 
korábban a maronita keresztény közösség volt, akik mellett a drúzok, szunniták és 
síiták voltak fontos szereplők (a 18 hivatalosan elismert felekezet közül). Az elmúlt 
évtizedekben az ország több háborún és polgárháborún is átesett, amelyekben 
mindig kulcskérdés volt az egyes felekezeteknek a Szíriához való viszonyulása (Da-
maszkusz 1976 és 2005 között megszállás alatt is tartotta az országot).

Mivel Szíria az utóbbi évtizedekben Nyugat-ellenes, Irán-barát és a szunnitá-
kat mellőző alavita vezetés alatt állt, a keresztények (a pánarab eszme ellenzői, 
Izrael- és Nyugat-barátok) és a szunniták (alavitaellenesek, iszlamisták) alapvetően 
Damaszkusz ellen voltak érdekeltek, míg a síiták (Nyugat-ellenesek, Irán-barátok) 
Szíria szövetségeseinek számítottak. Az elmúlt évtizedben azonban fontos politi-
kai átrendeződések mentek végbe Libanonban: ma már Irán és a demográfiailag 
is többségbe került síiták befolyása alá került az ország, s ők a keresztények és a 
szunniták között is találtak szövetségeseket.

Ebbe a környezetbe érkezett a nagyjából 950.000, többségében szunnita me-
nekült, akiknek a megjelenése az érzékeny politikai és demográfiai egyensúly 
felborulását hordozta magában. A Szíria-ellenes és a Szíria-párti politikai erők 
kezdetben megegyeztek abban, hogy hazájuk semleges lesz a szomszédos ország 
polgárháborújában. Az egyezséget végül a Hezbollah szegte meg, amikor belépett 
a háborúba az Aszad-rezsim oldalán. A libanoni síita szervezet azóta önálló sze-
replője a konfliktusnak és a menekültkérdésnek is, és például maga is működtet 
hazatérést segítő menekültközpontokat.

A szíriai polgárháború mélyülésével párhuzamosan (részben annak hatására) a 
libanoni belpolitika is válságba került: 2014 és 2016 között a keresztényeknek fenntar-
tott államfői pozíció betöltetlen maradt, s három kormány is megbukott. A növekvő 
feszültség és a Szíria-barát erők előretörése 2016 után egy erősödő menekültel-
lenes politikát eredményezett, ami határkorlátozások és félévente megújítandó 
tartózkodási engedélyek bevezetésével járt. A 2018-as választásokra a szíriai me-
nekültek jelenlétének megítélésével kapcsolatos ellentétek végképp kiéleződtek, 
és a demográfiai súlyukat féltő keresztény pártok, valamint a Szíria- és Irán-barát 
síita politikai erők egyaránt a menekültek minél előbbi – akár kényszerített – re-
patriálásáért szálltak síkra. Az ellentétekre jellemző volt, hogy míg a (Szíria-ellenes, 
szunnita) miniszterelnök az ország menekültügyi kötelezettségvállalásait hangsú-
lyozta a nemzetközi találkozókon, addig a (Szíria-párti, keresztény) külügyminisztere 
a UNHCR elleni fellépést és a menekültek hazaküldését követelte.

https://www.aub.edu.lb/Documents/Politics-and-the-Plight-of-Syrian-Refugees-in-Lebanon.pdf
http://www.inss.org.il/publication/the-presidential-crisis-in-lebanon-temporary-danger-or-sign-of-a-destructive-rift/
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-04/455358-hezbollah-run-centers-open-to-refugees-hoping-to-return-to-syria.ashx
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-37821597
http://www.menaraproject.eu/wp-content/uploads/2019/01/menara_wp_28.pdf


E-2019/15.

9

KKI
E L E M Z É S E K

 A lezárás felé? (7.) 

A szíriai menekültválság legnagyobb terhét Törökország viseli. 2011-ben a tö-
rök kormány – a térség többi országához hasonlóan – megnyitotta a határokat a 
szíriai polgárháború elől menekülők előtt. Jelenleg az összes szíriai menekült 
63,4 százaléka – azaz szám szerint 3,5–3,6 millió fő – él Törökországban, akiknek 
a török lakossághoz viszonyított aránya 4,2 százalék. 2011 és 2014 között egymillió 
szíriai érkezett Törökországba, majd a számuk exponenciálisan nőtt: 2015-ben két-, 
2017-ben pedig hárommillió főre. Nagy többségük (52 százalék) a török lakossággal 
keveredve él, elsősorban a szíriai határ menti tartományokban és Isztambulban, s 
csupán 157.000 fő tartózkodik táborokban, de ez a szám is folyamatosan csökken.

Mindez különösen a Szíriával határos tartományok számára jár súlyos demo-
gráfiai következményekkel: Hatayban a lakosság 21, Gaziantepben 16, míg a szíriai 
Aleppóval közvetlenül határos Kilisben a népesség 49 százalékát teszik ki a mene-
kültek, s ez felborítja a vegyes, török–arab–kurd etnikumú térség arányait. Jelentős 
a menekültek rátája (3–5 százalék) a nagy ipari városokban (İzmir, Konya, Kayseri, 
Şanılurfa) is. Törökországnak a szíriai menekülthullámok kezelésével kapcsolatos 
kiadásai becslések szerint a 30 milliárd dollárt is elérik.

Ankara a menekülthelyzet kontroll alatt tartása érdekében 2013/2014-től 
kezdődően bizonyos feltételekhez kötötte a menekültek szabad mozgását és mun-
kavállalását. Az országba érkező menekültek azóta nem jogosultak automatikusan 
a menekültstátuszra, hanem ideiglenes engedélyt kapnak. Emiatt 2017-ben mind-
össze 712.000 szíriai menekült rendelkezett érvényes törökországi tartózkodási 
engedéllyel (amelynek hiányában elvileg három hónapon belül el kellene hagyniuk az 
országot), illetve mindössze 56.000 főnek volt érvényes munkavállalási engedélye.

A UNHCR 2013-as ajánlásainak megfelelően a török kormány a menekült-
ügyekért felelős külön kormányzati szervet hozott létre, amelynek elsődleges célja 
a menekültek regisztrációja. Ezzel párhuzamosan Ankara engedélyezte a szíriai 
menekültek honosítását, amely iránt kérvényt az öt éven át megszakítás nélkül 
(és igazoltan) Törökországban élők nyújthatnak be. 2018 végéig közel 76.000 szíri-
ai kapott török állampolgárságot, akiknek közel fele még 18 év alatti, szintén nagy 
hányaduk pedig magas szintű végzettséggel rendelkezik. A menekülthelyzet keze-
lésének másik módja a Törökország által ellenőrzött észak-szíriai területekre való, 
sokszor erőltetett visszatelepítés. Ily módon Ankara eddig 150.000 menekült haza-
térését biztosította. Ugyanakkor ez esetben felmerülhet a demográfiai viszonyok 
tudatos, a határ túloldalán élő szíriai kurdok rovására történő megváltoztatására 
irányuló török szándék.

Bár a menekültkérdés török belpolitikai megítélése a mai napig pozitív és konst-
ruktív, az elmúlt hét év alatt kisebb-nagyobb mértékben megváltozott. A hivatalos 
retorika támogatásának köszönhetően a menekültek társadalmi elfogadottsága 
sokkal pozitívabb, mint Jordániában vagy Libanonban. A biztonsági kockázat kérdé-
se azonban egyre gyakrabban jelenik meg, de annak a politikai üzenete elsősorban 
az, hogy a Törökországban élő 3,6 millió szíriai menekült nagy részének a helyzete 
nem megoldott. Recep Tayyip Erdoğan elnök a hazája Afrin és Idlib elleni 2018-
as hadműveletei kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a tartományok „felszabadítása” 
megteremti a menekültek biztonságos hazatérésének a feltételeit. Az országban 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-refugees-in-turkey
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-refugees-in-turkey
http://www.menaraproject.eu/wp-content/uploads/2019/01/menara_wp_28.pdf
http://www.menaraproject.eu/wp-content/uploads/2019/01/menara_wp_28.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-refugees-in-turkey
https://www.middleeastmonitor.com/20190109-turkey-grants-citizenship-to-76000-syria-refugees/
https://www.middleeastmonitor.com/20190109-turkey-grants-citizenship-to-76000-syria-refugees/
https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/16/syrian-refugees-deported-from-turkey-back-to-war
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-refugees-in-turkey
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-refugees-in-turkey
http://www.rudaw.net/english/analysis/03052018
https://www.dailysabah.com/turkey/2018/06/27/borders-reopened-for-returning-syrian-refugees
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tartózkodó szíriai menekültek viszont jelenleg erősen megosztottak a hazatérést 
illetően: a fiatalok inkább maradnának, és török állampolgárságért folyamodnának, 
az idősebbek többsége azonban hazatérne.

HAZATÉRÉSI TRENDEK 2018-BAN.
A HELYREÁLLÍTÁS KÉRDŐJELEI

A szíriai menekültek hazatérésének kérdésével 2017-től, a kelet-szíriai területek 
visszafoglalása és az Iszlám Állam (ISIS) bukása után kezdett intenzíveb-
ben foglalkozni a nemzetközi közvélemény és a sajtó. Megjegyzendő, hogy 

a „hazatérés” két különböző folyamatot takar: egyrészt a külföldön, elsősorban a 
szomszédos országokban élő menekülteknek az országba (nem feltétlenül az ere-
deti lakhelyükre) történő haza-, illetve a belső menekülteknek az eredeti lakhelyükre 
való visszatérését. A helyzetet bonyolítja, hogy az Aszad-rezsim a katonai sikerek 
mellett megkezdte az újjáépítést is, ami részben bizonyos informális városrészek, 
bizonytalan tulajdonviszonyú negyedek ledózerolását, kisajátítását és új lakóparkok 
felhúzását eredményezte, ugyanakkor ez a menekültek számára a korábbi otthonuk 
elvesztését jelentette.

Nincsenek pontos adatok arról, hogy hányan, honnan és hova tértek haza Szírián 
belül. Az alábbiakban a UNHCR által közölt adatok, valamint az érintett szomszédos 
országok kapcsán megjelent sajtó- és kormányzati (gyakran szintén a UNHCR-ére 
támaszkodó) adatok ismertetése következik. A tisztánlátást nehezíti, hogy a ha-
zatérők száma – legyen szó menekültekről vagy IDP-kről – egyre inkább politikai 
jelentőséget kap (feladata a szíriai rezsim működőképességének és az orosz–iráni 
beavatkozás sikerességének a bizonyítása), így a jövőben sem számíthatunk javu-
lásra e kérdésben. A hazatérők kapcsán elhangzó konkrét számok ráadásul néha 
félrevezetőek, mivel alkalmanként ugyanazon idő alatt több szíriai hagyja el (újra) az 
otthonát, és válik (ismét) menekültté.

A menekültek és az IDP-k mozgásának vizsgálata kapcsán fontos kiemelni, 
hogy az utóbbi kategória esetében sokkal gyakoribb az eredeti lakhelyre történő 
visszatérés, azonban a biztonsági helyzet változása, azaz fenyegetettség esetén ők 
akár többször is útra kelnek.

Mint arról már szó volt, a hazatérés jelensége 2017-ben került a nemzetközi fi-
gyelem középpontjába. Az év egésze során 655.000 IDP és 66.000 menekült tért 
haza. Eközben azonban 1,8 millió ember vált belső menekültté, sokan másodszor 
vagy harmadszor voltak kénytelenek elhagyni a lakhelyüket. A Human Rigths Watch 
jelentése szerint 2017-ben Jordánia havonta átlag 400 regisztrált menekültek de-
portált Dél-Szíriába, és becslések szerint további 800 menekült tért haza egyéb 
módon.

http://carnegieendowment.org/sada/72998?mkt_tok=eyJpIjoiTjJNMk1XVmtZakJqTTJSaSIsInQiOiJUdEtJTGlPTVpQeFBZNXUwQURob3dvTEppVDdHbmRmQUNUb0xHck1wNW1iM3ZxNnlHdkFDXC9PY0tjb2dVVVp6UnFKWVBGd3NvYVVkcTJEd1M2SVdjUEhuRCt5d1VIK2VjSXo5Ulwvb29JblNJQlZ0VzRvQkF0Z0xPRzRlNFFab2xNIn0%3D
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/dangerous-ground---syrias-refugees-face-an-uncertain-future/dangerous-ground---syrian-refugees-face-an-uncertain-future.pdf
https://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people
https://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people
https://www.hrw.org/report/2017/10/02/i-have-no-idea-why-they-sent-us-back/jordanian-deportations-and-expulsions-syrian
https://www.hrw.org/report/2017/10/02/i-have-no-idea-why-they-sent-us-back/jordanian-deportations-and-expulsions-syrian
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3. ábra
Menekült- és IDP-mozgási trendek Szíriában 2014 és 2017 között

2018-ban komoly diplomáciai offenzíva kezdődött Oroszország és Szíria részé-
ről a menekültek hazatérése érdekében. Damaszkuszi minisztériumi források 2018 
nyarán ötezer iskola és kétszázötven kórház helyreállítását jelezték, valamint a 
mintegy hatmillió IDP több mint felének a hazatérését.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Helsinkiben tartott kétoldalú megbeszélése 
után két nappal Moszkva bejelentette a Centre for Refugee Reception, Distribution 
and Settlement létrehozását, amelynek kifejezett célja, hogy a Szíria területén fel-
állított fogadóállomásokon keresztül biztosítsa a hazatérő menekültek ideiglenes 
elhelyezését és az újrakezdéshez szükséges támogatásukat. Orosz becslések 
szerint az országszerte felállítandó, összesen 76 központban 336.000 menekült el-
helyezése lesz biztosítható.

Az orosz kezdeményezés célja, hogy a menekültek hazatérésével is erősítse a 
szíriai rezsim legitimitását, bizonyítsa, hogy az ország immár biztonságos, valamint 
erősítse Moszkvának a szíriai polgárháború rendezésében és újjáépítésében való 
szerepét, illetve nyomás alá helyezze az európai uniós és más szankciós rezsimeket, 
amelyek egyelőre megakadályozzák a nyugati cégek részvételét az újjáépítésben. 
Márpedig annak a becsült költsége 180 és 400 milliárd dollár között van, így azt 
csak a nemzetközi közösség együttesen tudná finanszírozni.

Az orosz–szíriai kezdeményezés és a UNHCR nézete között a konfliktust az 
okozza, hogy míg az ENSZ szervezete csak az önkéntesen, egyéni döntés alapján 
történő hazatérést támogatja, addig Moszkva és Damaszkusz a szomszédos or-
szágokat, elsősorban Libanont, másodsorban Jordániát akarja rávenni arra, hogy 
egy velük való együttműködés keretében kényszerítsék a menekülteket a hazaté-
résre. Libanonból viszont nem is térhet akárki haza, csak akik átestek a hatósági 
átvilágításon, és semmiféle kapcsolatuk nincs a szíriai ellenzékkel.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/dangerous-ground---syrias-refugees-face-an-uncertain-future/dangerous-ground---syrian-refugees-face-an-uncertain-future.pdf
https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/return-of-syrian-refugees-accelerates-to-steady-flow-1.3601227
http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12187245@egNews
https://www.chathamhouse.org/publications/twt/coming-home-syria
https://www.rbc.ru/politics/20/08/2018/5b7aa2849a7947dc5f4395b8
https://www.rt.com/business/339703-world-bank-syria-costs/
https://www.rbc.ru/politics/20/08/2018/5b7aa2849a7947dc5f4395b8
https://www.abc.net.au/news/2018-10-06/syria-refugees-returning-home-from-lebanon/10319154
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A hazatérés erőltetése volt a témája Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és 
a libanoni kül- és bevándorlásügyi miniszter 2018. augusztusi találkozójának is, 
amelynek sajtótájékoztatóján a kérdés kapcsán mintegy 7000 menekült hazatéré-
séről beszélt.

Moszkva Jordániának is javasolta mintegy 130.000 menekült hazatelepítését, 
de Ammán ettől egyelőre elzárkózott, mivel a nehézségek ellenére csak az önkéntes 
hazatérést tartja elképzelhetőnek. Ettől függetlenül is volt azonban egy nagyobb 
hazatérési hullám, miután a szíriai kormányerők visszaszerezték az ellenőrzést az 
egyik jordániai–szíriai határátkelő felett: 2018. október 15-e és december eleje kö-
zött mintegy 28.000 szíriai menekült tért haza önként az átkelőn, s közülük csak 
3400 olyan személy volt, akit korábban a UNHCR regisztrált.

Török hivatalos források szerint az orosz–szíriai erőfeszítésektől függetlenül 
291.000 menekült tért haza 2017-ben és 2018-ban, ám az összes szíriai menekült 
száma így is 187.000-rel, az IDP-ké pedig legalább 167.000-rel nőtt.

Az orosz védelmi minisztérium alatt működő Centre for Refugee Reception, 
Distribution and Settlement is rendszeresen tesz közzé jelentéseket a szíriai hely-
zetről. Kimutatásuk szerint 2018 novemberéig 270.000 menekült tért haza. 2019 
januárjában pedig 307.000 menekült és 1.266.000 IDP hazatéréséről számoltak be.

KONKLÚZIÓ

Napjainkra megindult a szíriai menekültek hazatérése. Ezt kész tényként 
kezelhetjük, annak ellenére, hogy a szomszédos országokban élő több-
milliós menekültpopulációhoz képest egyelőre még csak szerény, tízezres 

nagyságrendekről beszélhetünk. A hazatérés motivációi eltérőek, de amint az a 
közvélemény-kutatásokból is kiderült (lásd 2. ábra), a fő okot a különböző kény-
szerek jelentik – mint a tartalékok felélése vagy a megélhetést biztosító bevételek 
elapadása –, nem pedig a szíriai béke perspektívája vagy a hazaszeretet.

A hazatérések számának fontos politikai üzenete van az Aszad-rezsim és az 
orosz beavatkozás sikerének a legitimációja szempontjából, ám Moszkva első 
erőfeszítései egyelőre csak Libanon és Jordánia esetén tűnnek sikeresnek: e két 
ország már hajlandó a menekültek akár kényszerített módon történő hazaküldésére 
is. Ezzel azonban élesen szembemennek a nemzetközi donorközösség és az ENSZ 
azon álláspontjával, hogy a hazatéréseknek csak akkor szabad megtörténniük, ha 
már nemcsak a harcok csitultak el, hanem a politikai rendezés is lezajlott Szíriában.

Törökország egyelőre a lakosság körében növekvő ellenérzések dacára sem 
erőlteti a több mint hárommillió menekült hazatérését. Valószínűleg azért, mert a 
szíriai menekültközösség egyszerre jelenti a nyomásgyakorlás eszközét Ankara 
számára az EU és Szíria felé is.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3321070?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB
https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/return-of-syrian-refugees-accelerates-to-steady-flow-1.3601227
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 A lezárás felé? (7.) 

A jövő egyik konfliktusokkal terhelt kérdése az újjáépítés lesz, amelynek 180–
400 milliárd dolláros költségét csak nemzetközi erőfeszítéssel – amerikai, szaúdi, 
európai uniós és EU-tagállami segítséggel – lehet majd fedezni, mivel Szíria ha-
gyományos partnerei (Oroszország, Irán, Kína) valószínűleg nem rendelkeznek ilyen 
mértékű forrásokkal. A szükséges tőke nagyobb részével azon országcsoport bír, 
amely eddig az Azsad-rezsim ellen volt, most mégis csak ők tudnák érdemben fi-
nanszírozni a régi-új rendszerben az újjáépítést. Nagy kérdés, hogy erre miként és 
milyen feltételekkel lesznek hajlandóak.


