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Összefoglaló: A szíriai háború következtében területi és demográfiai átren-
deződés ment végbe, illetve mély strukturális és gazdasági válság alakult ki 
az országban. Jóllehet a háború „befagyott”, az ország jelentős részén mégis 
megkezdődött a konszolidáció, és a belső menekültek (IDP-k) visszaköltözése 
lassan megindult. A jelen írás szerzői a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
Homsz városában és környékén koordinált, a belső menekülteknek nyújtott 
repatriációs segélyprogram keretében végeztek a migrációs motivációkat és a 
társadalmi viszonyokat feltáró előtanulmányt. Írásunkban először bemutatjuk 
a program földrajzi területét, a konfliktus homszi eseményeit és a térség-
beli IDP-k elhelyezkedését. Majd a pilotkutatásunkból származó, első kézből 
szerzett tapasztalatokat összegezzük, amelyek önmagukban is alkalmasak a 
migráció kiváltó okainak és az egyéni traumák kialakulásának, az IDP-k tár-
sadalmi helyzetének, mindezen keresztül pedig napjaink egyik legjelentősebb 
krízisterületének, geopolitikai nexusának a jobb megértéséhez.

Kulcsszavak: szíriai konfliktus, humanitárius válság, belső menekültek, 
repatriáció, pszichoszociális hatásvizsgálat

Abstract: The war in Syria has led to a territorial and demographic 
reorganization and a profound structural and economic crisis unfolded in the 
country. Even though the war was “suspended,” consolidation emerged in much 
of the country and the return of internally displaced persons slowly began. The 
authors of this paper carried out a preliminary study on migration motivations 
and social circumstances within the framework of the repatriation assistance 
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program for internally displaced persons (IDPs) in and around the city of Homs, 
coordinated by the Hungarian Charity Service of the Order of Malta. In this 
paper we first provide an overview of the geographic area of the program, the 
events of the conflict that took place in Homs as well as the IDPs in the area. 
Then we will summarize the first-hand experiences of our pilot research, which 
only in themselves have proven suitable to provide a better understanding of 
the causes of migration, the traumatization and social circumstances of the 
individuals, and through these facts we are allowed a deeper insight into one of 
today’s most significant crisis zones and its geopolitical nexus.

Keywords: Syrian conflict, internally displaced persons (IDPs), resettlement, 
humanitarian aid

Bevezető gondolatok

A szíriai háború 2011-es kitörése óta a korábban 22 milliós ország 
„több mint 6,6 millió [lakója] kényszerült elhagyni a hazáját, és továb-
bi 6,7 millió vált belső menekültté” (UNHCR, 2020). Az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala a szíriai konfliktust „a második világhábo-
rú óta történt legsúlyosabb, ember okozta krízisként” jellemezte (United 
Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2017). Éppen 
ezért is kulcskérdés, hogy a háborúról szóló geopolitikai diskurzusban 
az egyént és a társadalmat érintő aspektusok kellő helyet kaphassa-
nak. A humanitárius és a fejlesztési segélyezéssel kapcsolatos dilem-
mák mellett azonban a mentálhigiénés és a pszichoszociális kihívá-
sok a témánk talán legkardinálisabb elemei.

Janez Lenarčič, az Európai Bizottság válságkezelésekért felelős 
biztosa a tízéves ,,évfordulóra” írt közleményében úgy fogalmazott, 
hogy ,,ma, amikor a szíriai társadalomnak több mint a fele kényszerült 
otthona elhagyására, azt látjuk, hogy nem csupán az ország alapvető 
szolgáltatásai semmisültek meg, de a teljes társadalma vált kárvallottá” 
(Lenarčič, 2021). Az uniós biztos az üzenetében megerősítette a ko-
rábbi felhívását, miszerint kéri, hogy mindaz, aki teheti, kettőzze meg 
a szíriai lakosság megsegítése érdekében tett erőfeszítéseit.
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Ebbe a gondolati ívbe illeszkedett a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat (MMSZ) tevékenysége is, amióta elhatározta a szíriai jelenlété-
nek a megerősítését (2014). A magyar segélyszervezet, a belső mene-
kültek hazatérési szándékát érzékelve, egy repatriációs program elin-
dítását tűzte ki célul. A megvalósítás a Caritas Syria püspök-elnökével 
és a melkita görögkatolikus egyházzal együttműködésben, a Hungary 
Helps Program támogatásával történt. A program keretében kétszáz 
család számára kívánták megadni az újrakezdés lehetőségét, és ter-
vezték az egykori homszi otthonuk felújítását, lakhatóvá tételét. A ki-
vitelezési fázis jelenleg még tart, azonban a szakmai előkészítése, az 
ügyfélkör felkutatása, majd összeállítása, a kezdeményezés közösségi 
fejlesztése és pszichoszociális támogatása megtörtént, és fontos ta-
pasztalatokat, levonható következtetéseket biztosított. A szíriai hábo-
rúra és válságra vonatkozóan olyan ismereteket tett lehetővé, amelyek 
a társadalom mélyszövetét érintik. A segítségükkel érthetőbbé válik a 
konfliktus hatása, a háborúnak az egyénre, annak a mindennapi életé-
re gyakorolt következménye, amely gyakran alulreprezentáltan jelenik 
meg az egyes elemzésekben.

A segélyprogramhoz társított kutatásunkban kvalitatív és kvantita-
tív mintavételen alapuló méréseken és strukturált személyes interjú-
kon keresztül kívántuk jobban megérteni a kárvallott lakosság kihívá-
sait, helyzetét. E nagyobb ívű kutatás előtanulmányaként 2021 elején 
személyes interjúk alapján végzett, kismintás pilotmérést végeztünk. 
Tudjuk, hogy abból még a célcsoport pszichoszociális állapotára vo-
natkozó általános következtetések vagy számszerűsíthető eredmé-
nyek nem vonhatóak le. Azonban az akkor első kézből szerzett ta-
pasztalatok önmagukban is olyannyira értékesnek és sokatmondónak 
bizonyultak az egyén migrációs motivációjának, traumatizációjának, 
társadalmi helyzetének, azon keresztül pedig napjaink egyik legjelen-
tősebb krízisterületének, geopolitikai nexusának a jobb megértésé-
hez, hogy a legfontosabb megállapításait a jelen munkánkban is köz-
lésre érdemesnek gondoltuk. Azt megelőzően azonban kissé részlete-
sebben tárgyaljuk a fejlesztési programunk elsődleges helyszínének, 
Homsznak és környékének a háborúban betöltött szerepét, valamint 
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bemutatjuk a projektünk és a migrációs kutatásunk célszemélyei, a 
szíriai belső menekültek helyzetét.

Ezen az előzetes vizsgálaton kívül azonban a magyar repatriációs, 
fejlesztési segélymunka eredményeit, módszertani elemeit, a közre-
működés közösségfejlesztési elveit (Hungary Helps Program, 2021) 
azok összetettsége okán most nem érintjük, az a lezárulta után majd 
egy másik írásunk tárgyát képezi. Ugyanígy nem célja a jelen tanul-
mánynak a szíriai konfliktus előzményeinek és eseményeinek a pontos 
rekonstrukciója, politikatörténeti vonatkozások részletes ismertetése, 
így nem fókuszáltunk a helyi és a nemzetközi szereplők viszonyrend-
szereinek a bemutatására sem.

A jelen munka elsődleges célja, hogy e fontos tapasztalatokkal 
járó, mikroszintű pilotkutatásunk eredményeként minél pontosabban 
írhassuk le a háború kárvallottjainak az életkörülményeit, minél át-
fogóbb ismereteket nyújtsunk a krízis okozta társadalmi hatásokról. 
Mindez interdiszciplináris jelentőséggel is bír, ugyanis fontos kiegé-
szítő vagy megalapozó információkat adhat a téma és a terület ku-
tatói, elemzői számára erről az összetett, soktényezős folyamatról, 
amelyben egyelőre talán több a kérdés, mint a válasz. Írásunk döntő-
en a szíriai konfliktus humanitárius aspektusaira koncentrál, valamint 
azokra az eseményekre és összefüggésekre, amelyekben a legszem-
betűnőbb a civil lakosság érintettsége és sérülékenysége. Tesszük ezt 
a humán biztonság koncepciója fényében, mindvégig az egyén és a 
közösség vonatkozásánál maradva.

A szíriai konfliktus mint humanitárius válság

A Bassár el-Aszad és rezsimje elleni, 2011 márciusában kezdődött 
tüntetések és a fegyveres konfliktusba, majd a regionális szerep-
lők és nagyhatalmak részvételével proxyháborúba torkollt „arab 
tavasz” szíriai eseményei napjaink egyik legsúlyosabb humanitári-
us válságát hozták magukkal (N. Rózsa, 2015; Harris, 2018; Gelvin, 
2019; Norwegian Refugee Council, 2021). Habár az ország konfliktus-
gócaiban a harcok elcsendesülni tűnnek, a háborút pedig jelenleg 
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„befagyottnak” tekinthetjük (International Crisis Group, 2020), annak 
a szocioökonómiai következményei évtizedekre lelassíthatják (ellehe-
tetleníthetik) az ország gazdasági és társadalmi fejlődését (The World 
Bank, 2017). A több mint egy évtizede tartó szíriai konfrontációban 
227 ezer civil veszítette életét, és az ENSZ Humanitárius Ügyek Ko-
ordinációs Hivatalának (OCHA) a 2020-as évre vonatkozó jelentése 
szerint több mint 11 millió ember szorul a humanitárius segítségnyúj-
tás valamely formájára (OCHA, 2020). Összesen 7,3 millió főt fenye-
get vagy érint súlyos és akut élelmezésbizonytalanság vagy éhezés, 
ami miatt 6,6 millió személynek van szüksége a megélhetési támoga-
tások legkülönbözőbb módozataira1 (Food Security Information Net-
work és Global Network Against Food Crisis, 2020, 172–175. o.).

A háború során teljes városrészek, oktatási és egészségügyi intéz-
mények semmisültek meg. A válságot és a polgári lakosság megpró-
báltatásait a fegyveres harcok mellett tovább súlyosbította a huma-
nitárius segélyek megtagadása, a segélyszállítmányok megtámadása 
vagy elkobzása (Parker, 2013). E hadviselési eszköz – az élelmiszerek 
bojkottjával és a szándékos kiéheztetéssel együtt – szinte teljes egé-
szében végigkísérte a konfliktus hosszú éveit (Eng és Martinez, 2014; 
Middle East Monitor, 2020). Mindez a civil lakosság legsérülékenyebb 
és legkiszolgáltatottabb tagjait különösen súlyosan érintette: a lakott 
települések, városok körülzárása és a humanitárius segélyek megtaga-
dása gyermekeket és várandós anyákat akadályozott meg abban, hogy 
a szükséges és megfelelő egészségügyi ellátáshoz, védőoltásokhoz, or-
vosi felszerelésekhez és gyógyszerekhez jussanak (Save the Children, 
2016; Solymári, 2020). Emellett azt is meg kell említenünk, hogy a ci-
vil áldozatok és a humanitárius segítségnyújtásra szorulók mellett az 
otthonukat elhagyni kényszerülőknek is közel fele szintén tizennyolc 
év alatti (OCHA, 2020). A háború alatt a Szíriában élő gyermekek 
döntő többsége nem részesült oktatásban, és 90 százalékuk a mai 

1 Nem elég, hogy a konfliktus és annak következményei jelentősen visszavetették az 
élelmiszertermelést és a megélhetési lehetőségeket, ráadásul az élelmiszersegé-
lyekre szorulók számát tovább növelik a szélsőséges időjárási körülményeknek a 
mezőgazdaságra gyakorolt negatív hatásai is (Food Security Information Network 
és Global Network Against Food Crisis, 2020).
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napig a humanitárius segítségnyújtás valamely formájára van utalva 
(Save the Children, 2016). 

Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy a civil lakosság sérelmeit 
számszerűsíteni kívánó dokumentumokban, jelentésekben szereplő 
statisztikák önmagukban épp csak körvonalazni tudják a konfliktus 
következményeit (Gelvin, 2019, 86. o.). Nem képesek teljes mértékig 
visszaadni a háború által okozott pusztítást, a társas kapcsolatok eró-
zióját, az azonnali segítségnyújtásra és védelemre szorulók, valamint 
a folyamatos erőszak elől menekülők tömegeinek testi-lelki megpró-
báltatásait. A polgári lakosság ilyen fokú érintettsége, a konfliktus el-
mérgesedése, az Iszlám Állam és a hozzá hasonló radikális szerveze-
tek térnyerése, illetve mindezek miatt a humanitárius válság felerősö-
dése a lakosság tömeges és kényszerű lakóhelyelhagyásához vezetett 
(N. Rózsa, 2020). A fegyvertelen civilek védtelensége, sérülékenysége 
és veszélyeztetettsége nyomán felerősödött menekülthullám(ok) mér-
tékét jól mutatja, hogy 2011 óta Szíria háború előtti lakosságának több 
mint fele, összesen 13 millió ember kényszerült arra, hogy elhagyja 
az otthonát. Közülük 6,6 millióan az ország határán kívül akarták ki-
várni a háború végét (Syrian Network for Human Rights, 2021, 23. o.), 
túlnyomó többségük, csaknem 5,6 millió szíriai keresett menedéket a 
hazájukkal szomszédos államokban, elsősorban Törökországban, Li-
banonban és Jordániában, mai tovább súlyosbította és növelte a konf-
liktus által okozott humanitárius kihívásokat (USA for UNHCR. The 
UN Refugee Agency, 2021). Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, 
hogy a második világháború óta a legsúlyosabb és a leginkább kiter-
jedt, elhúzódó menekültválság (UNHCR, 2020) nem csupán a befoga-
dó államok, a nemzetközi és a helyi segélyszervezetek kapacitásainak 
a határait feszegeti, de jelentős mértékben növeli a gazdasági és a 
társadalmi instabilitás kockázatát, mindezzel együtt pedig további 
számottevő terhet ró a befogadó közösségekre (Ferris és Kirişci, 2016; 
Betts és Collier, 2017). A Szíria területén kívül élő 6,6 millió menekült 
mellett további 6,1 millióan hagyta el az otthonát úgy, hogy bár Szí-
ria határait nem lépte át, de belső menekültként (internally displaced 
person, IDP) él (OCHA, 2020).
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Belső menekültek Szíriában

Írásunk fókuszában kiemelten az úgynevezett belső menekültek áll-
nak, akiknek a jelentősége a témánk szempontjából abban áll, hogy a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a térséggel kapcsolatos fejlesz-
tési segélyezési és kutatási programjának az elsődleges célcsoportját 
ők alkotják. Ezért a helyzetüket a szíriai háború vonatkozásában mi is 
részletesebben tárgyaljuk.

Habár a Szíria területén élő 6,1 millió belső menekült esetében a 
világ legnagyobb létszámú IDP-lakosságáról beszélünk, a biztonságuk 
és az őket érintő kihívások alulreprezentáltan jelennek meg a szakmai 
diskurzusban, ellentétben a külső határokat átlépőkkel és a velük kap-
csolatos folyamatok, problémák összességével (Ferris és Kirişci, 2016, 
71. o.; Harpviken és Yogev, 2016). Pedig az utóbbiakéhoz hasonlóan, a 
belső menekültek száma is gyors, exponenciális növekedésnek indult a 
2011. márciusi események nyomán kialakult erőszakhullám következ-
tében (Internal Displacement Monitoring Centre, 2012).

2012 májusában a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (Interna-
tional Committee of the Red Cross, ICRC) arra figyelmeztetett, hogy az 
Idlib és Homsz területén kibontakozott válság megfelel a „nemzetkö-
zi karakterrel nem rendelkező fegyveres konfliktus” kritériumainak: a 
kormányzat fegyveres erői kiterjedt, elhúzódó katonai erőszakot alkal-
maznak a lázadó csoportok ellen, emellett egyértelmű a kormány el-
mozdításáért harcoló felkelők katonai szervezettsége (Nebehay, 2012). 
Akkor az IDP-lakosság létszáma már elérte a félmillió főt (Internal 
Displacement Monitoring Centre, 2012, 3. o.). Júliusban a nemzet-
közi szervezet a szíriai válságot már az ország egész területét sújtó 
háborúvá minősítette (BBC, 2012a; Chulov és Borger, 2012). Addigra, 
azaz mindössze két hónap alatt, az ország területén a belső mene-
kültek száma megháromszorozódott, és meghaladta a másfél milliót 
(Internal Displacement Monitoring Centre, 2012).
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1. ábra2

Az IDP-k számának alakulása Szíriában 2011 és 2020 között (millió fő)

Az 1. ábrán megfigyelhető, hogy a fegyveres konfliktus eszkaláló-
dásával, a nagyhatalmak és a regionális szereplők bekapcsolódásával, 
majd az Iszlám Állam térnyerésével az IDP-k száma olyan ütemben 
emelkedett, hogy 2014 végére már 7,6 millióan éltek Szíriában me-
nekültként anélkül, hogy átlépték volna az országhatárt (Internal 
Displacement Monitoring Centre, 2019). Az is jól látható, hogy a 2015-
ben bekövetkezett látványos csökkenés elsősorban nem a nagyarányú 
hazatérések vagy visszatelepülések következménye, hanem azt a tö-
meges lakhelyelhagyási hullámot tükrözi, amely a Szíriából Törökor-
szág és az Európai Unió területére irányuló menekültáradattal és az 
ottani menekültválsággal végződött.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy az ábrán az IDP-k létszámának ala-
kulásával kapcsolatos adatok sok esetben inkább csak becsült vagy 
hozzávetőleges értékek; ahogy a számok a szíriai konfliktus okozta 
humanitárius válság egyéb vonatkozásaiban, úgy a belső menekülteket 
illetően sem mindig pontosak. Ezért azonban nem (csak) az ország 

2 Forrás: Internal Displacement Monitoring Centre, 2019 és OCHA, 2020.
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konfliktusgócainak a nehezen megközelíthető helyszíne, a települések 
körülzárása vagy a nemzetközi humanitárius szervezetek hiánya okol-
ható: nagyban nehezíti az adatfelvételt, hogy Szíria kormánya hivata-
losan nem ismeri el a belső menekültek tényét (Ferris és Kirişci, 2016).

E jelentős létszámú IDP-lakosság sajátos helyzete, valamint a hu-
manitárius válságban betöltött szerepe kiemelt jelentőséggel bír. Hi-
szen míg az ország határain kívül élő menekültek (ideális esetben) 
számíthatnak a befogadó állam valamilyen védelmére vagy támoga-
tására, addig ez az IDP-k kapcsán korántsem ennyire egyértelmű. 
Ugyanakkor a biztonságuk garantálása és elősegítése számottevő és 
nehezen áthidalható akadályokba ütközik egy olyan kiterjedt fegyve-
res konfliktusban, ahol mind a frontvonalak, mind a hadviselő felek 
által ellenőrzött területek, konfliktuszónák határai folyamatosan vál-
toznak (Harpviken és Yogev, 2016). Ráadásul nem csupán a kormány-
erők és az őket támogató katonai alakulatok, de az ellenzéki fegyveres 
csoportok által elkövetett atrocitások, emberi jogi jogsértések, a civil 
lakosság sérelmére elkövetett háborús bűnök is ellehetetlenítik a bel-
ső menekültekre vonatkozó normák betartását (Doocy, Lyles, Delbiso 
és Robinson, 2015). A külföldről érkező harcosoknak a konfliktusban 
való részvétele pedig még inkább mélyíti a humanitárius válságot, to-
vább eszkalálja a belső menekültek és a polgári lakosság egészének a 
kiszolgáltatott helyzetét (Vietti és Bisi, 2016, 491. o.).

Már a szíriai válság kezdeti szakaszában az a paradox helyzet 
állt elő, hogy éppen az a hatóság kényszerítette a fegyvertelen civi-
lek millióit az otthonaik elhagyására, és jelenti a szíriai IDP-k és az 
országban menekültként élő irakiak és palesztinok biztonságára a leg-
nagyobb kockázatot, amely a konfliktus következményei által sújtott 
polgári lakosság védelméért és ellátásáért felel (Ferris és Kirişci, 2016, 
74. o.). A belső menekülteknek az eredeti lakhelyükre való visszatérése 
különösen nagy kihívás, ahogyan erre Wagner Péter is helyesen utalt 
egyik elemzésében: „a határokon kívül élő szíriai menekültek haza-
térésének elsődleges akadálya az országban levő biztonsági helyzet, 
de fontos szerepet játszanak az olyan faktorok is, mint az ottani inf-
rastruktúrát ért pusztítás, a szolgáltatások alacsony színvonala vagy 
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hiánya, a munkanélküliség, valamint az újrakezdéshez való normális 
életfeltételek hiányosságai, a korrupció és a jogbizonytalanság” (Wag-
ner, 2009, 9. o.).

Homsz helyzete a szíriai háború során

Homsz az ország harmadik legnagyobb és az egyik legnépesebb vá-
rosa, kereskedelmi epicentruma, így már a konfliktus első éveiben 
Szíria egyik legjelentősebb válsággócává lett (Barnard, 2014; Harris, 
2018). A várost a kormányerők hat éven keresztül ostromolták, míg 
végül a felkelők kénytelenek voltak onnan kivonulni. A kormányelle-
nes tüntetések 2011 márciusában kezdődtek, április folyamán pedig 
a biztonsági erők és a tüntetők közötti összecsapások egyre inten-
zívebbé váltak (Holliday, 2011). A kezdeti tömegoszlatások, csoportos 
letartóztatások fegyveres összecsapások sorozatává eszkalálódtak, és 
Homsz a „forradalom fővárosa” lett (BBC, 2015). A szíriai hadsereg a 
civil lakosságot sem kímélve, nehéztüzérség bevetésével kívánta meg-
törni és leverni a városban egyre jelentősebbé és hangsúlyosabbá vált 
ellenzéki fegyveres ellenállást.

2012 áprilisában az ENSZ Biztonsági Tanácsa katonai megfigye-
lőket küldött az országba (United Nations Supervision Mission in 
Syria , 2012), ám a fokozódó erőszak miatt a küldetésüket júniusban 
felfüggesztették (BBC, 2012b). A harcok a megfigyelők megérkezését 
követően átmenetileg csitultak, megszűntek a katonai műveletek, ám 
a szórványos utcai összecsapások és lövöldözések továbbra is folyta-
tódtak (BBC, 2012c). Májusra már csak a városnak mintegy egyötöde 
– például a belvárosa – tartozott az ellenzék kötelékében harcoló mi-
líciák ellenőrzése alá (BBC, 2015). Az e városrészek visszaszerzésé-
ért folytatott harcok, a kormányerők folyamatos támadásai lakóépü-
leteket, oktatási és egészségügyi intézményeket, teljes városrészeket 
tettek a földdel egyenlővé (International Crisis Group, 2012; ACAPS, 
2015; REACH, 2019), számos civil életét követelve.

Novemberben a Szíriai Arab Vörös Félhold és az ENSZ Menekült-
ügyi Főbiztossága (United Nations High Commissioner for Refugees, 
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UNHCR) helyi munkatársai Homszon belül és környékén 250 ezer 
olyan belső menekültről számoltak be, akik a városban zajló heves 
harcok miatt hagyták el az otthonukat. A két szervezet a negyedmillió 
IDP rendkívül aggasztó és kilátástalan helyzetére hívta fel a nemzet-
közi közösség figyelmét (UN News, 2012). Az egyre romló életkörül-
ményeikhez nagyban hozzájárult, hogy addigra a város kórházainak a 
fele nem működött, az orvosok és az egészségügyi személyzet közül 
sokan veszítették életüket vagy menekültek el a városból; az érintett 
lakosságot ért megrázkódtatások és szenvedések mellett számos gye-
reknél a poszttraumás stressz egyértelmű jelei mutatkoztak. A fegy-
veres harcok és a bombázások elől menekülő civilek elsősorban fű-
tetlen, zsúfolt közösségi központokban találtak menedéket, és szinte 
teljesen nélkülözniük kellett az alapvető szükségletek kielégítéséhez 
elengedhetetlen eszközöket. Ráadásul nemcsak az elegendő élelmi-
szer és csecsemőtápszer, gyógyszer és egyéb egészségügyi, illetve hi-
giénés felszerelés, de a téli ruha és a takaró is hiánycikknek bizonyult 
(Wilkes, 2012).

A városban maradt civil lakosság és a már elmenekült IDP-k sé-
rülékenységét és szenvedését a 2012. decemberi – feltételezhetően a 
kormányerők által végrehajtott –, halálos áldozatokat is követelő ve-
gyifegyver-támadás3 (Al Rifai, 2015; Atlantic Council, 2018) után még 
tovább súlyosbította az egészen 2017-ig tartó folyamatos ostrom. Ha-
bár a kormányerők az ellenzéki csapatok által „uralt” legtöbb város-
rész felett fokozatosan visszaszerezték az ellenőrzést, a belváros és 
az attól északnyugatra fekvő Al-Waer városrész irányítása továbbra 
is az ő kezükben maradt (BBC, 2015). A kormánycsapatok 2012 júni-
usától az előbbit, 2013 októberétől pedig az utóbbit vette ostrom alá 
(BBC, 2015) – azt a városrészt, ahol a város más részeiből érkezett 
belső menekültek közül a legtöbb élt (Salahi, 2014). E városrészek leg-
hevesebb támadására 2012 októberében került sor, amikor is bombákat, 

3 A Szíriai Emberi Jogi Hálózat 2019. évi jelentése legalább 191 olyan, elsősorban 
a civil lakosságot érintő vegyifegyver-támadásról számolt be, amelyet a Vegyi-
fegyver-tilalmi Szervezet (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, 
OPCW) a beszámoló elkészültéig sem vizsgált ki (Syrian Network for Human 
Rights, 2019).
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repülőgépeket, harckocsikat, tüzérségi rakétákat és aknavetőket is be-
vetett a kormány (Al Jazeera, 2012). Al-Waer ostroma és lezárása közel 
százezer ember mozgását korlátozta,4 a többi városrész (pl. Khaldiya, 
Qusor és Jouret el-Shayah) ellenőrzéséért harcoló felek pedig megta-
gadták a humanitárius segélyszállítmányok bejutását a feldúlt és ost-
romlott negyedekbe, s ezzel szándékosan kiéheztettek, valamint az 
alapvető ellátástól, a tiszta víztől, áramtól és üzemanyagtól fosztottak 
meg több ezer embert (Amnesty International, 2017, 9. o.). A kormány 
a segélyszállítmányok elkobzását, a segélykonvojok útjának elvágását 
azzal indokolta, hogy nem hagyhatja terroristák és a lázadó milíciák 
kezére kerülni a segélyeket és az alapvető ellátáshoz szükséges esz-
közöket.

2014 februárjában a kormány – több kudarcba fulladt béketárgya-
lás után – engedélyezte a Homsz belvárosában rekedt 3500 fegy-
vertelen civil számára, hogy elhagyja az ostromlott területet. Azok 
számára pedig, akik úgy döntenek, hogy maradnak, biztosította a 
humanitárius segélyekhez való hozzáférést (Salahi, 2014). Az ENSZ 
segélykonvojai akkor már hetek óta készenlétben állva vártak a vá-
ros határában az engedélyre, hogy az élelmiszer- és gyógyszerszállít-
mányokkal bejuthassanak a rászoruló civilekhez (UN News, 2014). Az 
ideiglenes tűzszünet alatt az ENSZ-nek és a Vöröskeresztnek együtt 
1400 civil lakost sikerült kimenekítenie Homsz belvárosából (Salahi, 
2014). Az év folyamán a harcok következtében teljes lakónegyedek 
semmisültek meg: Homsz 36 kerületéből 21 vált a mindennapi életre 
szinte teljesen alkalmatlanná, amiben nemcsak a lakóházak elpusztí-
tása, de az alapvető szolgáltatások megszűnése és az infrastruktúra 
lerombolása is jelentős mértékben közrejátszott (UN-Habitat – Swiss 
Agency for Development and Cooperation, 2014, 13. o.).

2014 májusában, majd 2015 decemberében rövid tűzszünet állt be, 
amikor nemcsak a civileknek, de az ellenzéki harcosoknak is lehe-
tőségük nyílt5 arra, hogy elhagyják Al-Waert, az akkor már egyetlen, 
4 Homsz belvárosának ostromakor a körülzárt, „csapdába esett” civilek létszámát 

háromezer főre becsülték (BBC, 2015).
5 Az Amnesty International azonban arra figyelmeztetett, hogy a város evakuálása 

nemcsak az ellenzék oldalán harcolók, de a polgári lakosság számára is inkább 
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ellenzéki ellenőrzés alatt maradt városrészt (Shah és Melvin, 2015). 
Ennek ellenére a kormányerők csak 2017 márciusában tudták (orosz 
segítséggel) „visszaszerezni” a városrészt, azaz megadásra és a város 
elhagyására kényszeríteni az ellenzéki erőket (Al Jazeera, 2017). Ezzel 
kapcsolatban azt is hozzá kell tennünk, hogy a harcok során a civil 
létesítmények elleni légicsapások mellett nem a humanitárius segé-
lyek megtagadása volt az ostromlott városrészben maradt lakosság 
ellen alkalmazott egyetlen hadviselési mód: a kormányzat megtiltotta 
a gabona, a kenyér és egyéb alapvető élelmiszerek bejuttatását. A blo-
kád így nemcsak az élelmiszerárak drasztikus emelkedésével járt, de 
a lakosság ennek hatására szinte teljes mértékig a humanitárius élel-
miszersegélyek érkezésétől és mennyiségétől függött (Amnesty Inter-
national, 2017, 9. o.; REACH, 2019, 41. o.).

Noha 2017 közepén tehát az utolsó ellenzéki városrész ostroma 
is megszűnt, és a belső menekültek elkezdtek visszatérni az elnép-
telenedett Homszba, a „hazatérés” korántsem volt magától értetődő 
(Nehme, 2017; REACH, 2019). A visszatelepülést nem csupán a tel-
jesen lakhatatlan vagy megsemmisült épületek és a szolgáltatásbéli 
hiányok akadályozták – ahogyan ezt Wagner Péter korábban idézett 
elemzése is megfogalmazta –, de jelentős mértékben megnehezítet-
ték a lakható állapotban maradt épületekben elkért magas bérleti dí-
jak, a korábbi tulajdonjogot igazoló dokumentumok hiánya és a helyi 
adminisztráció felkészületlensége is (UN-Habitat – Swiss Agency for 
Development and Cooperation, 2014; The World Bank, 2020).

Ahogy a fentiekből is kitűnik, Homsz azon szíriai nagyvárosok 
közé tartozik, amelyek a konfliktus évei alatt a legnagyobb pusztítást 
szenvedték el, és ahonnan a legtöbb ember kényszerült az otthona 
elhagyására. A felkelések, fegyveres összecsapások és a város ostro-
mának kezdete óta mintegy négyszázezren hagyták el a lakóhelyüket, 
és kerestek menedéket a közeli városokban, településeken, a szom-
szédos kormányzóságokban vagy Libanonban. Ám a belső menekültek 
sok esetben nem hagyták el azt a kormányzóságot, amely korábban az 
otthonuknak számított (The World Bank, 2020, 24–25. o.).

hasonlított egy kényszerkitelepítésre, semmint önként vállalt lakóhelyelhagyásra 
(Amnesty International, 2017).
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A pszichoszociális helyzet vizsgálatának
előzetes eredményeiről

A menekültek, illetve a háború sújtotta lakosság pszichológiai vizs-
gálata korántsem ismeretlen terület. Számtalan kutatás igyekezett 
már képet festeni a migrációs háttérrel rendelkezők traumatizációját, 
poszttraumás stressz zavarát (PTSD) illetően. Különösen igaz ez 
azon befogadó országokra – elsősorban a skandináv jóléti államok-
ra –, amelyek nagyszámú menekültet integráltak a társadalmukba, és 
hangsúlyt fektetnek a téma mentálhigiénés feldolgozásának, megérté-
sének, a célcsoport beilleszkedésének az elősegítésére. Mégis „keve-
set tudunk a kényszerű migráció (forced migration) lelki kiváltó okairól 
ahhoz, hogy a megfelelő lelki segítséget nyújthassuk számukra. Sokkal 
nagyobb tudásra van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy miként ha-
tározhatók meg a mentális problémáik, illetve hogyan lehetne a leg-
jobban kezelni azokat” (Aarethun, Sandal, Guribye, Markova és Bye, 
2021). Az említett tanulmány vinyetta módszerrel végzett kutatása6 
során azt vizsgálták, hogy a szíriai menekültek között nagyobb arány-
ban megjelent-e a PTSD. Az írás legfontosabb megállapítása, hogy 
„a depresszió mellett a PTSD is kiemelten gyakori a menekültek köré-
ben” (Aarethun et al., 2021). A szerzők arra a következtetésre jutottak, 
hogy a nők és a férfiak körében egyaránt komoly pre- és posztmig-
rációs traumatizáció figyelhető meg. Jóllehet fontos – írják –, hogy e 
tünetek nem szükségszerűen jelentenek mentális zavarokat.

Azonos megállapításokat tett a Gallup Intézet a világszintű felmé-
résének (Gallup World Poll) a Szíriára vonatkozó részében is. A 2008 
és 2015 közötti időszakban végzett, de csak 2020-ban publikált ku-
tatásuk az egyik legutolsó nagymintás mérés a szíriai kontextusban 
(Cheung, Kube, Tay, Diener, Jackson, Lucas, Ni és Leung, 2020). A vizs-
gálat a háborús helyzetnek a társadalmi jólétre gyakorolt hatásait ele-
mezte, így természetesen nem foglalkozott olyan jellegű kérdésekkel, 
mint a migrációs motiváció, az üldöztetés gyökere és okai.
6 A vinyetta/vignette-technika lényege, hogy a válaszadóknak a vizsgált jelenséget 

hipotetikusan leíró, ábrázoló kontextust, képet, szöveget jelenítenek meg, a konk-
rét esemény direkt megnevezése nélkül.



126 Solymári Dániel és Gibárti Sára

A kutatás célja és módszertani elemek

Kutatási pilotunkban ötven belső menekült családot kerestünk fel, 
akiktől mélyinterjú keretében érdeklődtünk a helyzetükről. Célunk az 
volt, hogy megismerhetőbbé váljon a jelenség mély, személyes olda-
la, a migrációs motiváció, így a menekülések komplexitása, valamint 
(kiemelten és különös hangsúllyal) hathatósabb, jobb, közösségi bevo-
násra épülő segítséget nyújthassunk a repatriációs programban részt 
vevő családoknak.

A beszélgetésekre Homszban, 2021 elején került sor. Az interjúk 
elkészítésének a legfőbb nehézségét a célcsoport elérhetősége, vala-
mint a mintavételi sajátosságok jelentették: a belső menekültek a szí-
riai társadalmon belül ritka, illetve ,,rejtőzködő”, nehezen megkö-
zelíthető populációnak (rare vagy hidden populations) számítanak.7 
A munkát nehezítette, hogy a háború miatt belső menekültekké váltak 
gyakran még mindig az üldöztetéstől félnek, fenyegetettségben élnek. 
Ezért az elsődlegesen megkérdezettek, a kiinduló minta után az is-
merősök ismerőseinek irányába, azaz a hólabda módszerrel halad-
tunk tovább. Jóllehet ez a mintavétel nem reprezentatív, és a kapott 
eredményekből nem vonhatóak le általános következtetések, még-
is fontos ismereteket adott az összkép megteremtéséhez, bizonyos 
részletkérdések hathatósabb megértéséhez (Mason, 2002, 62–84. o.).

Először próbainterjúkat végeztünk, amelyeknek a tapasztala-
tai megerősítették a feltételezést, hogy a menekültek nagyon nehe-
zen fognak az átélt élményeikről beszélni. Ezért utána inkább félig 
strukturált interjúkat készítettünk: a 20-25 előzetesen megfogalma-
zott, állandó kérdés a válaszok alapján rögtönzöttekkel egészült ki, így 
meghagytuk a kérdezetteknek a lehetőséget arra, hogy ha többet vagy 
mást is el kívánna mondani (Denzin és Lincoln, 2018). A próbainterjúk 
tapasztalataira építve alkottuk meg a végleges tematikánkat. Az ily 
módon előkészített interjúk 2021 februárja és áprilisa között zajlottak. 

7 ,,A ritka populációk alatt olyan közösségeket, társadalmi csoportokat értünk, ame-,,A ritka populációk alatt olyan közösségeket, társadalmi csoportokat értünk, ame-
lyekről közvetlen mintavételi keret (tehát az adott populáció tagjairól egy csak-
nem teljes körű lista) nem áll rendelkezésre (nincs, vagy létezik, de nem elérhető)” 
(Kapitány, 2010).
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Az eredményt az alábbiakban az általunk választott témák szerinti 
csoportosításban mutatjuk be, ahol az összegző részek után az in-
terjúk kivonatának a fontosabb részletei következnek. A jellemzőbb, 
illetve a fontosabbnak ítélt esetekben konkrét elemeket is kiemelünk.

Háttér és családszerkezet, a menekülés előzménye

A szíriai belső menekült családok válaszadói döntően a középkorú 
vagy idősebb családfők (férjek, apák) voltak. Bár a beszélgetésekre a 
teljes család jelenlétében került sor, és bizonyos kérdésekre annak más 
tagjai is válaszoltak, az interjúk érzékenysége miatt – rendhagyó mó-
don – spontán kezeltük a válaszadás lehetőségét. Mindegyik helyen 
nagycsaládosokkal találkoztunk, jellemzően háromnál is több gyer-
mekkel. Az sem volt ritka jelenség, hogy három generáció él együtt: a 
nagyszülő is a szűk családdal lakik. Így az interjúban részt vett ötven 
család a jelen lévő tagjaival együtt összesen 292 fővel való találkozást, 
beszélgetést eredményezett.

A megkérdezettek eredeti lakhelye Homszban volt, s 2011 és 2012 
folyamán kényszerültek az elhagyására. A legkorábbi menekülés 2011 
februárjában történt, az utolsó pedig 2012 márciusában. A legtöbben 
– 38 család – 2012 februárjában vált menekültté. Az interjúalanyok 
egyöntetű válasza alapján elsősorban azért kellett maguk mögött 
hagyniuk mindent, mert a háború következtében életveszélyessé vált 
az ott-tartózkodás. Felfegyverzett emberek lepték el a környéket, 
gyakorivá váltak az atrocitások, a fegyveres erőszak, a lövöldözés és 
a robbantások. A menekülésüket megelőzően a kormányerők már 
bombázták is az egykori lakóhelyüket, valamint a felkelők és a radikális 
szervezetek fegyveresei is megjelentek. A felkelők szinte minden család 
esetén halálosan megfenyegették a szülőket. Harmincnégy család 
elbeszélése szerint az ellenzéki csapatok megpróbálták a gyermekeiket 
elrabolni, a férfiakat pedig fegyveres harcra kényszeríteni. Tizenhét 
család esetében kísérelték meg a nők abúzusát, amelyre végül a család 
határozott ellenállása vagy az azonnali elmenekülés, az otthonukból 
való elfutás miatt nem került sor. Egyes interjúalanyok otthonába 
még az ott-tartózkodásuk idején betörtek, azt kifosztották, feldúlták 
és lakhatatlanná tették. Az értékeket, ékszereket, illetve festményeket 
csoportosan, szervezetten szállították el.
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„Ismeretlen fegyveresek betörtek a lakásunkba, megfenyegettek 
minket, hogy megölnek, ha nem hagyjuk el a házat. A férjemet 
felszólították, hogy csatlakozzon hozzájuk. Ezt megelőzően na-
pok óta tartó lövöldözés is volt közvetlenül az ablakunk előtt.”

Minden válaszadó család a direkt atrocitások mellett a háború 
következtében végzetesen megromlott életkörülményeket, a szociá-
lis és az egészségügyi szolgáltatások teljes megszűnését, továbbá a 
boltbezárások miatti kiterjedt, súlyos élelmiszer- és gyógyszerhiányt 
említette a menekülésük közvetlen okaként. A menekülések előtti 
életkörülményeikre vonatkozó kérdésre elmondták, hogy korábban 
mindannyian Homszban, a saját tulajdonú otthonukban, jellemzően 
háromszobás lakásban éltek.

Oktatás, iskolázottság

Az interjúalanyainkról kiderült, hogy az oktatási hátterük igen hete-
rogén. Huszonhét családfő nyilatkozott úgy, hogy diplomával rendel-
kezik, ugyanakkor tizenkettőnek nincs semmilyen iskolai végzettsé-
ge, tizenegyen pedig a középiskolai érettségit jelölték meg válaszként. 
Foglalkozás szerint mérnök, tanár, ápoló, orvos, egyetemi tanár, ku-
tató és kétkezi munkás egyaránt volt köztük. A végzettséggel kapcso-
latosan adott válaszokban közös elem, hogy a háború (azaz a mene-
külésük) előtt minden gyermek a korosztályának megfelelő oktatás-
ban részesült. Az idősebbek közül néhányan már egyetemi diplomát 
is szereztek (volt, aki állatorvosként, míg más mérnökként dolgozott 
Homszban).

A hosszú ideje tartó menekülés a gyermekek oktatására is rossz 
hatást gyakorolt, jóllehet e tekintetben a körülményekhez képest vi-
szonylag jobban alakult a helyzet. A megkérdezettek gyermekei jel-
lemzően folytatni tudták az iskolát, igaz, az esetek többségében ne-
hezebb körülmények között, és gyakran kényszerültek új osztályba, is-
kolába. Az alap- vagy középfokú oktatásban részt vevő gyermekeknek 
általában négy-öt alkalommal kellett oktatási intézményt váltaniuk.



Külügyi Szemle

129A szíriai háború homszi eseményeinek... elemzése

Munkahely és foglalkoztatás a menekülés előtt

Akárcsak az iskolai végzettségük, a menekülés előtti munkájuk is 
meglehetősen változatos volt az interjúalanyainknak. A legtöbben 
állami munkahelyen végezték a feladatukat, míg mások tanárként, 
ápolóként, mérnökként, fogászati rendelőben vagy taxisofőrként dol-
goztak, akadt, aki hirdetőtáblák készítésével foglalkozott, vagy vízve-
zeték-szerelőként kereste a kenyerét. A megtakarításra, az ingóságra 
vagy az ingatlanvagyonra vonatkozó kérdés kapcsán arról számoltak 
be, hogy bár a vagyonukat nem tekintették jelentősnek, azonban ingó 
értékekkel, készpénzzel vagy ékszerrel rendelkeztek az elmenekülésük 
előtt (ahogyan arról már szó esett, azokat minden esetben elrabolták). 
Egyes válaszadóknak egyéb vagyonuk – irodahelyiség, ház, gépkocsi, 
bútorok és műtárgyak – is volt, ám mind megsemmisült, jelentős ká-
rokat szenvedett, vagy elkobozták azokat a háború során. A szemé-
lyes, illetve a családi megtakarításaik a menekülésüket követő alig egy 
évre voltak elegendőek; ez a periódus – a család méretétől és a meg-
takarítás nagyságától függően – átlagosan csupán hat hónapig tartott.

Összességében minden család arról számolt be, hogy a menekü-
lésük előtt jó körülmények között éltek, és elégedettek voltak a körül-
ményeikkel. Az anyagi helyzetük tekintetében valamennyien a közép-
osztályba tartoztak, számottevő saját tulajdonnal.

A menekülés körülményei

A menekülésnek jellemzően két közvetlen oka volt: a kormányzati fel-
szólítás, illetve a felkelők vagy valamely radikális csoport erőszaktéte-
le. Az előbbi esetén a kormány ideiglenes tartózkodási helyet jelölt ki 
a családoknak, ahol néhány napig, egyesek hetekig tartózkodtak. Ezek 
az átmeneti szállások jellemzően városszéli raktárhelyiségek voltak, 
ahol naponta egyszer kaptak meleg ételt. A menekülésük körülmé-
nyeiről a családok elmondták, hogy az nem csupán a korábbi életük 
hátrahagyása miatt volt nehéz: távozás közben sokukat megtámadták, 
lőttek rájuk, vagy bomba robbant mellettük. Szinte minden családot 
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valamiképpen megfenyegettek, sőt személyes atrocitásokat is elszen-
vedtek. Több megkérdezettet a felkelők meglőttek, egyeseket súlyosan 
megvertek, vagy repesz okozta sérülésük keletkezett (ez utóbbiak for-
rása, eredete nem ismert: nem tudták, és nem is vélelmezték). A sérü-
léseikből a menekülést követően, az általuk, önerőből fizetett kórházi 
kezelés eredményeként épültek fel. A fizikai mellett a lelki sebek is 
mély nyomokat hagytak: volt olyan szülő, aki arról számolt be, hogy az 
óriási félelem pszichés tüneteket okozott a gyermekénél.

„Menekülés közben lőttek ránk. A fiam nagyon rossz pszichés 
állapotba került a rettegés miatt, s ennek következtében most, 
a menekülés óta eltelt négy-öt múltán is még időnként bepisil.”

„Menekülés közben egy bomba csapódott be a közelünkben. 
A kezemet és a lábamat is repesztalálat érte, de a családom 
többi tagjának nem esett bántódása. Engem a kormány katonái 
szállítottak kórházba, ahol a felépülésemig elláttak.”

A családok menekülésének döntő többségét nem segítette sem 
külső szereplő, sem állami vagy civil aktor. Gyalog vagy tömegközle-
kedéssel hagyták el az otthonukat és igyekeztek biztonságos helyre 
érni. Voltak azonban olyanok is, akiket a kormány katonái segítettek 
fedezékbe jutni. Néhány ruhán, a személyes irataikon, pénzen és eset-
leg egy-két könnyebben szállítható személyes holmin kívül nem vittek 
mást magukkal. De az egyik családtól azt is megtudtuk, hogy olyan 
gyorsan kellett távozniuk, hogy a korábbi életükből semmit sem tud-
tak magukkal vinni.

„Mivel hirtelen kellett menekülnünk, semmilyen személyes 
holmit nem tudtunk magunkkal vinni, még a szüleim, nagyszü-
leim fényképeit sem. Három perc alatt kellett összepakolnunk. 
Gyakorlatilag csak felöltöztünk és kiléptünk a lakásból. Ekkor a 
kormányerők már bombázták a környéket.”

Általános jellemzőnek tekinthető, hogy az interjúalanyok a közvet-
len lakóközösségükkel, a tágabb családjukkal együtt indult útnak. Hu-
szonhét család esetén több generáció menekült együtt (tehát a nagy-
szülőkkel), tizennégy a közvetlen szomszédokkal (nem rokonok), kilenc 
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pedig rokon és ismerős nélkül hagyta el az otthonát, mivel a kommu-
nikációs csatornák elvágása miatt nem tudtak másokkal egyeztetni, 
tervezni.

Lakhatás

A menekülés napjai, hetei után a családok lakhatása különbözőképpen 
alakult. Jellemzően átmenetileg valamely családtagnál vagy barátnál 
húzták meg magukat, majd onnan költöztek tovább bérelt lakásba. Az 
úti céljuk igen változatos volt: sokan a Homsz környéki kisebb telepü-
lésekre (Alkhansa, Marmarita, Hawas) mentek, míg mások Damasz-
kuszba vagy az ország nyugati és keleti végébe költöztek. A megkérde-
zett ötven családból negyvenhat kereszténynek mondta magát; őket 
a Wadi al-Nassara térségben (keresztény völgy Homsztól egy órányi-
ra) élők fogadták be. Voltak olyanok is, akik Homsz biztonságosabb 
részére tudtak áttelepülni. Azonban akárhova is indultak, mindegyik 
családnak többször is költöznie kellett. Valamennyiüknek problémát 
okozott a lakbér megfizetése, így vagy nagyon gyakran költöztek, vagy 
a helyi egyházak segítségét vették igénybe. Az életkörülményeik min-
den tekintetben nagyságrendekkel rosszabb volt a korábbi szintnél.

„Miután elmenekültünk az otthonunkból, két napig egy család 
fogadott be minket Alarmanban. Aztán Damaszkusz Jaramana 
nevű részébe mentünk, ahol voltak rokonaink. Náluk körülbelül 
egy hónapot töltöttünk, majd béreltünk egy lakást ugyanazon a 
környéken. Ott nagyjából fél évig éltünk, de a magas lakbér mi-
att el kellett költöznünk. Ez a helyzet további kilenc évig folyta-
tódott: állandóan új albérletbe kellett költöznünk, mert a díjak 
olyan magasak voltak, hogy nem tudtuk megfizetni.”

A megkérdezettek közül huszonkét olyan család volt, amely a 
kényszerű lakhelyelhagyás utáni kilenc-tíz évet bérelt helyeken töl-
tötte. E folyamat a legjellemzőbben úgy alakult, hogy a menekült csa-
ládokat átmenetileg (néhány hétre vagy hónapra) egy rokonuk vagy 
barátjuk szállásolta el, majd saját bérleménybe költöztek. A családok 
költözésének a száma átlagosan meghaladta a tizenötöt.
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„Körülbelül 2 évig éltünk a férjem rokonainak az alkhansai ott-
honában, egy szobában. Utána 7 évig Alarmanban béreltünk 
házat.”

Az interjúk során arra is rákérdeztünk, hogy miért maradtak az 
országban, miért nem jöttek például Európába. A válaszadók mind-
egyike ragaszkodott Szíriához, nem akarta elhagyni a hazáját. Tizen-
hét család esetében az érzelmi kötődés mellett az anyagi helyzet is 
közrejátszott: más országba utazni túlságosan drága lett volna, amit 
az anyagi körülményeik nem tettek volna lehetővé. Negyvenhat család 
pedig a hosszú és bizonytalan út kockázatait nem akarta felvállalni.

„A súlyos szenvedés és az embertelen körülmények ellenére, 
amit a menekülés során éltünk át, nem akartuk elhagyni a ha-
zánkat.”

„Több oka is van annak, hogy az országban maradtunk. Egy-
részt az idős édesanyámat nem akartam kitenni az utazással 
járó viszontagságoknak, másrészt nagyon sok pénz kellene a 
külföldre költözéshez, és nekünk nincs pénzünk.”

„Nem lenne pénzünk külföldre menni, de nem is szeretnénk 
elhagyni a hazánkat.”

A menekülést követő anyagi helyzet

A lakhatási nehézségek mellett kardinális az új hely munkaerőpiacára 
való beilleszkedés kérdése is. Egy másik téma kapcsán már beszámol-
tunk arról, hogy a családok a megtakarításaikból csak néhány hónapig, 
maximum fél évig tudtak megélni. A munkavállalással kapcsolatosan 
arról számoltak be, hogy azoknak, akik állami munkahelyen dolgoztak, 
a költözés után is sikerült folytatniuk a munkát, mert az új lakóhely-
re át tudták magukat kérni. Huszonhét családfőnek viszont vagy egy-
általán nem sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon, vagy alkalmi 
munkákat tudott csak vállalni, ami nagyon kevés bevételt eredménye-
zett számukra. Az alkalmi munkát vállalókat általában több helyen 
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is foglalkoztatták, attól függően, hogy éppen milyen munka adódott. 
A korábban nem állami foglalkoztatásúak között tizenhat olyan volt, 
aki egy rövidebb átmeneti idő után ismét el tudott helyezkedni az 
eredeti szakmájában (pl. sofőr, vízvezeték-szerelő, fogász). Huszonhe-
ten azonban arról számoltak be, hogy a menekülés közben szerzett 
sérülésük miatt vagy teljesen, vagy hosszabb időre kiestek a munka-
erőpiacról.

A megváltozott foglalkoztatási helyzet nehéz anyagi körülmények 
közé sodorta a családokat, a keresetük nem volt elég a szükségleteik 
fedezésére. Szerencsére mindegyikük részesült valamiféle segélyben, 
segítségben. Hét a korábbi barátaik anyagi támogatására támaszkod-
hatott, de mindenki az egyházi segélyeket, illetve a segélyszerveze-
tektől (Szíriai Arab Vöröskereszt) érkező adományokat (pl. élelmiszer-
csomag, ruha) említette kiegészítő forrásként. Ezekkel kapcsolatosan 
azonban megjegyezték, hogy az állandó, folyamatos utazás, költözés 
miatt alig-alig tudtak e lehetőségekhez hozzáférni, illetve a segítség 
időszakos, esetleges volt, így csak átmenetileg tudta enyhíteni a nyo-
morukat. Minden segítség ellenére is sokan éheztek: a válaszadók 
fele arról számolt be, hogy egy vagy több családtagjuknál maradandó 
egészségügyi károsodást okozott az éhezés; tizennégy család gyerme-
keit kórházba is kellett szállítani a kritikus állapotuk miatt.

„Nem, a bevételünk nem volt elegendő a megélhetésünkhöz, 
s enne következményeként az egyik gyermekünket az éhezés 
miatt majdnem elveszítettük. Kórházba kellett vinni, ahol egy 
segélyszervezet jóvoltából kezelték, ugyanis nem maradt pén-
zünk az ellátása fedezésére.”

A családok a leromlott anyagi helyzetük miatt tanszerek vásárlását 
sem engedhették meg maguknak. Ez pedig gyakran a gyermekek ki-
rekesztettségéhez, szégyenérzetéhez, frusztráltságához, így időnként 
iskolakerüléséhez vezetett.

A háború következtében az egészségügyi szolgáltatások egyes he-
lyeken szinte teljesen megsemmisültek. A megkérdezettek kivétel nél-
kül arról számoltak be, hogy ez az egészségügyi panaszaik ellását jelen-
tős mértékben akadályoztatta, csak nagy nehézségek és anyagi áldozat 
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árán tudtak adekvát orvosi kezeléshez jutni. A válaszadók mindegyi-
kének vagy valamelyik családtagjának az interjú idején is volt olyan 
betegsége, amely orvosi ellátást igényelt volna, pedig a menekülésük 
előtt még nyoma sem volt.

A menekülést követő 9-10 év mindegyik család számára súlyosan 
megterhelő volt. A napjaik állandó szenvedésben teltek: munkakere-
sés, éhezés, betegség, a jövőtől való félelem – ezekkel a szavakkal jel-
lemezték helyzetüket.

„A mindennapjaink azzal teltek, hogy vártuk, mikor térhetünk 
vissza az otthonunkba, a régi munkahelyünkre, és mikor foly-
tathatjuk tovább az életünket.”

„Az életünk folyamatos instabilitásban, teljes kiszolgáltatott-
ságban, állandó munkakereséssel telt.”

„Az otthonunktól távol töltött évek a napi szintű szenvedés idő-
szakát jelentették, főleg, amikor új lakásba kellett költöznünk, 
és a fiam nem talált munkát, hogy legalább a legalapvetőbb 
dolgokban gondoskodni tudjunk magunkról.”

Összegző gondolatok

A fősodorbeli diskurzussal ellentétben, amint ez e rövid tanulmá-
nyunkból is látható, nem igaz, hogy minden menekült Nyugat-Euró-
pában kívánna letelepedni. A többség, a belső menekültek a hazatérés 
lehetőségére várakoznak. Az ő hazasegítésük, az újrakezdés reális le-
hetőségének a megteremtése nagyon fontos feladat. A Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat ezt a elhívatottságot kívánja erősíteni a szíriai 
melkita egyházzal közösen megkezdett fejlesztési programja révén, 
amelynek keretében kétszáz család számára teremtik meg a régi éle-
tük folytatásának a lehetőségét, végzik el az otthonaik felújítását, és 
nyújtanak számukra (re)integrációs szociális támogatást. E munkát 
nehezítő körülmény, hogy a megvalósítókkal párbeszédben lévő helyi 
aktorok státusza és megítélése folyamatosan változik, az eredmények 
megítélése pedig nem egyértelmű. Csak egy valami biztos: a segítség-
re szoruló kárvallott, civil lakosság megsegítésének a kötelessége.
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A jelen írásunkban Homsz és térségének a háborúban betöltött 
szerepét, érintettségét, valamint a szíriai válság humanitárius olda-
lát mutattuk be részletesen. A fejlesztési segélymunkánkhoz társított 
pilotkutatásunkban ötven családdal készítettünk hólabda módszerrel 
készült, mélyinterjús kvalitatív vizsgálatot. E munka vágyott értéke, 
haszna, hogy a segítségével újabb következtetéseket vonhatunk le a 
szíriai háborúnak a lakosságra és a belső menekültekre gyakorolt ha-
tására vonatkozóan. A jelentősége abban áll, hogy egy újabb, terepi 
tapasztalatok alapján megrajzolt élőképet ad a rengeteget szenvedett 
civil lakosság életéről, küzdelmeiről, amely tovább növelheti a szíriai 
nexus jobb megértést, segélyezési aspektusból pedig a jövendő támo-
gatás jobb, hathatósabb, adekvátabb lehetőségét.
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