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Wprowadzenie
wiciele mediów brali udział w kursach prowadzonych przez ekspertów PCPM oraz Fundacji Papaya,
przybliżających problem wojny domowej w Syrii
oraz poszerzających ich wiedzę z zakresu kryzysu
humanitarnego na Bliskim Wschodzie i migracji
uchodźców do Europy. Jednocześnie grupa badaczy zaangażowanych do tego projektu przez Fundację Kultury Świata badała opinie władz oraz lokalnych liderów ponad 20 miast i gmin w Polsce, które
wstępnie deklarowały gotowość włączenia uchodźców do swoich społeczności.
Kwintesencją wspólnych działań trzech polskich
fundacji jest kurs przedwyjazdowy dla uchodźców
oraz wydanie i dystrybucja informatora o Polsce,
który ułatwi im integrację w obcym kulturowo i językowo kraju.

Wspólnie z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej oddajemy w Wasze ręce informator
autorstwa dra Wojciecha Wilka. Pozwoli on usystematyzować wiedzę na temat genezy kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie, a w szczególności w Syrii, Iraku i krajach graniczących z regionami
objętymi wojnami w ostatnich latach.
Poza samą Syrią, w najtrudniejszej sytuacji jest
graniczący z nią Liban, który przyjął proporcjonalnie największy ciężar pomocy uchodźcom syryjskim.
Kraj, który sam nie jest stabilny politycznie, zmaga
się z tym problemem ponad pięć lat.
Jakie są warunki życia uchodźców na Bliskim
Wschodzie, co pcha ich do ucieczki trudnymi
i niebezpiecznymi szlakami do Europy Zachodniej,
a przede wszystkim, jak skutecznie ograniczyć rozmiary tego kryzysu humanitarnego? W znalezieniu
odpowiedzi na te pytania, z pewnością pomoże
Wam treść zwarta w tym informatorze. Znajdziecie
w nim odesłania do stron internetowych, gdzie publikowane są aktualne informacje i dane dotyczące
kryzysu humanitarnego i wojny w Syrii. Niemniej
sami, jako praktycy pomocy humanitarnej uchodźcom na Bliskim Wschodzie, pozostajemy do Waszej
dyspozycji, by służyć opinią czy wskazówkami.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
niesie pomoc w Libanie od 2012 roku, zapewniając
dach nad głową, zabezpieczenie przed zimą, dowóz
dzieci do szkół oraz opiekę medyczną. Z pomocy
skorzystało już ponad 17 tysięcy osób.
Fundacja Papaya świadczy wszechstronną pomoc humanitarną, oświatową i rozwojową, a także
działa na rzecz podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie globalnego rozwoju.
Misją Fundacji Kultury Świata jest promowanie wymiany i edukacji pomiędzy przedstawicielami
różnych kultur w ramach projektów edukacji globalnej, współpracy na rzecz rozwoju, wypraw i projektów naukowo-badawczych, a także akcji społecznych i inicjatyw kulturalnych.

Projekt, którego częścią jest ten informator składa się z kilku etapów i angażuje zarówno opinię
publiczną, administrację, jak i polskie miasta oraz
gminy w zakresie ich gotowości do ewentualnego
przyjęcia Syryjczyków. Realizowany jest w ramach
programu „Obywatele dla Demokracji“, finansowanego z Funduszy EOG.

Dariusz Zalewski
Prezes Fundacji Papaya

W ramach projektu „Przygotowanie przesiedlenia
uchodźców syryjskich z Libanu do Polski”, przedsta-
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Syrian Arab Republic: Reference Map
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The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Creation date: 17 Jan 2013 Sources: UNCS, OCHA, Government of Syria
Mapa
1: Syria - podział administracyjny. Źródło: OCHA (www.reliwefweb.int)

Syria – podstawowe dane
Oficjalna nazwa

Syryjska Republika Arabska

Powierzchnia

182 tys. km2

Ludność (2011)

21,9 mln

Największe miasta
(ludność aglomeracji
przed wybuchem wojny)

Damaszek – 2,5 mln
Aleppo – 3,5 mln
Homs – 1,6 mln
Hama – 1,2 mln
Latakia – 780 tys.
Ar-Raqqa – 220 tys.

Konflikt w Syrii

60% powierzchni
Polski

Liczba mieszkańców
miast Syrii podlega
dużym zmianom
w związku
z masowymi
przesiedleniami.

Skład etniczny

Arabowie – 90,1%
Kurdowie, Armeńczycy – 9,7%

Skład religijny

Muzułmanie-Sunnici - 74%
Muzułmanie-Alawici, Ismailici i Szyici: 13%
Chrześcijanie – 10%
Druzowie – 3%

Wybuch rewolucji

15 marca 2011 w mieście Dera’a
(płd. Syria)

Szacowana liczba ofiar

250 tys.

Szacunki ONZ

Liczba uchodźców
w tym:

11,3 mln

51% ludności Syrii

uchodźców wewnętrznych
uchodźców poza Syrią

6,5 mln
4,8 mln

Liczba osób potrzebujących
pomocy humanitarnej

13,5 mln

Liczba osób żyjących w oblężonych miejscowościach

ok. 1 mln

61% ludności Syrii
5% ludności Syrii

Źródło: www.siegewatch.org

Źródło: Syrian Arab Republic – Humanitarian Snapshot,
OCHA, 29 lutego 2016

Źródło: CIA World Factbook
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bezpieczeństwa. Stan wyjątkowy w Syrii trwał aż do
2011 roku, kiedy to został zniesiony na początku
rewolucji w nieudanej próbie uspokojenia nastrojów społecznych.

Dojście do władzy Partii Baas
i Hafeza Al-Assada
Syria do 1918 roku była częścią Imperium
Osmańskiego, które obejmowało nie tylko obszar
dzisiejszej Syrii, ale także Libanu, Izraela, Jordanii
i Iraku. W państwie tym sunnickie mieszczaństwo
Damaszku i Aleppo nie tylko cieszyło się wpływami politycznymi, ale także pośredniczyło w lukratywnym handlu pomiędzy Turcją a Półwyspem
Arabskim.

Hafez Al-Assad. W listopadzie 1970 pełnię władzy w Syrii przejął minister
obrony, Hafez Al-Assad.
Cofnął on część socjalistycznych reform swojego
poprzednika i zawarł nieformalne przymierze z sunnickimi przedsiębiorcami
z Damaszku i Aleppo, dając
im większą swobodę prowadzenia handlu i działalności gospodarczej. Jego
rządy charakteryzowały duże projekty rozwojowe
oraz wspieranie edukacji, ochrony zdrowia i równouprawnienia kobiet. W sferze gospodarczej Syria
osiągnęła samowystarczalność żywnościową, unikalną wśród krajów Bliskiego Wschodu, posiadała
również dodatkowe dochody z eksportu ropy naftowej. Jednak skutki socjalistycznych eksperymentów
w latach sześćdziesiątych, ogromna ilość nieefektywnych przedsiębiorstw państwowych oraz bardzo
wysokie nakłady budżetowe na obronę ograniczały wzrost gospodarczy i powodowały ponawiające
się kryzysy. Syria zmuszona była wyłożyć ogromne
kwoty na odbudowę swoich sił zbrojnych po przegranych wojnach z Izraelem w 1967 i w 1973 roku.

Syria uzyskiwała niepodległość od kontrolującej ją po rozpadzie Imperium Francji, stopniowo w latach 1930-1948. Stała się republiką, choć
wyjątkowo niestabilną. W okresie pierwszych 15 lat
niepodległości, rząd Syrii był zmieniany sześć razy
w wyniku zamachu stanu.
Przegrane wojny z Izraelem. Pozycja syryjskich zwolenników demokracji wielopartyjnej została znacząco nadwątlona przegraną wojną w maju
1948 roku, w wyniku której nie tylko powstało państwo Izrael, ale na terytorium Syrii przybyła fala
dziesiątek tysięcy uchodźców palestyńskich. Ci ostatni po dziś dzień nie otrzymali obywatelstwa ani Syrii,
ani Libanu, ale też nie powrócili do swoich domów
w Galilei czy na Zachodnim Brzegu Jordanu. Syria
przegrała konfrontacje militarne z Izraelem w 1967
(kiedy to utraciła kontrolę nad Wzgórzami Golan)
oraz ponownie w 1973 roku.

Wojna domowa w Libanie
i powstanie islamistów w Syrii
(1976-82)

Partia Baas i stan wyjątkowy. Krótkie okresy
demokratyzacji w Syrii umożliwiły wzrost partiom
politycznym, w tym założonej w 1947 roku partii
Baas1, określającej się jako „nacjonalistyczna, populistyczna, socjalistyczna i rewolucyjna”, wyznająca
pan-arabizm, określany przez „jedność i wolność Narodu Arabskiego w jego ojczyźnie”. W lutym 1963
roku jej iracki człon przeprowadził zamach stanu
w Bagdadzie, obalając pierwszego prezydenta Iraku.
W niecały miesiąc później syryjski odłam tej samej
partii przejął władzę w Damaszku, rozpoczynając
trwające po dziś dzień rządy w Syrii. Nowe władze
wprowadziły stan wyjątkowy, który zawiesił prawie
wszystkie wolności konstytucyjne i stał się podstawą wszechwładzy oraz bezkarności czterech służb

Interwencja wojsk syryjskich w Libanie.
W 1975 roku wybuchła w Libanie wojna domowa pomiędzy bojówkami palestyńskimi a chrześcijańskimi, która wkrótce przerodziła się w nieoficjalną wojnę pomiędzy Syrią i Izraelem. Na podstawie
mandatu Ligi Arabskiej do Libanu wkroczyło 40
tys. żołnierzy syryjskich, którzy od 1976 roku walczyli nie tylko z bojówkami palestyńskimi, ale także
z wojskami izraelskimi i sprzymierzoną z nimi chrześcijańską Armią Południowego Libanu. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego była to okupacja
wojskowa, gdyż rząd Libanu i Liga Państw Arabskich

1 w transliteracji angielskiej Baath. Hizb al-Bas al-Arabi al-Isztiraki
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nie przedłużyły mandatu sił syryjskich już w 1982
roku, zaś trzy lata później Liban oficjalnie poprosił
władze syryjskie o opuszczenie kraju. Syryjskie wojsko oraz służby bezpieczeństwa pozostały w Libanie jeszcze po zakończeniu wojny domowej w 1990
roku, a władze w Damaszku nadal sprawowały kontrolę nad życiem politycznym kraju, m.in. mordując niektórych prominentnych polityków. Dominacji politycznej Syrii w Libanie kres położyła dopiero
„Rewolucja Cedrów” w 2005 roku, kiedy to Syria
wycofała 15-tysięczny kontyngent wojskowy.

złożone głównie z alawitów i chrześcijan – otoczyły
miasto szczelnym kordonem, odcięły dostawy wody
i elektryczności oraz rozpoczęły metodyczne bombardowanie artyleryjskie, nie oszczędzając historycznej zabudowy. Liczba ofiar pośród muzułmańskich
powstańców i ludności cywilnej w Hamie w 1982
roku waha się pomiędzy 10 a 25 tys. osób2, zaś
w całym powstaniu prowadzonym przez Państwo
Muzułmańskie śmierć poniosło nawet 40 tys. obywateli Syrii. Taktyka okrążania, blokady i pacyfikacji
miast udoskonalona przez syryjskie służby bezpieczeństwa podczas tego powstania zostały ponownie
użyte w roku 2011.

Wzrost znaczenia syryjskich alawitów.
Trwające ponad 40 lat rządy rodziny Al-Assadów,
mają ważny wymiar wyznaniowy. Zarówno Hafez
Al-Assad, jak i jego najbliżsi współpracownicy, pochodzą z muzułmańskiej sekty alawitów, która pod
względem religijnym jest bliska szyizmowi. Do czasu przejęcia władzy w Syrii przez partię Baas (w
1963 roku) oraz szczególnie do zamachu stanu, który wyniósł Hafeza Al-Assada do władzy, alawici byli
na uboczu politycznego i religijnego życia kraju,
zaś w czasach Imperium Tureckiego ofiarami prześladowań. Od 1971 obsada najważniejszych stanowisk państwowych została zdominowana przez
alawitów, co jest postrzegane przez dominujących
w Syrii sunnitów za wybryk historii, który musi zostać odwrócony.

Rządy Baszara Al-Assada
i Wielka Susza (2006-2010)
Przekazanie władzy. 10 czerwca 2000
roku zmarł Hafez AlAssad, prezydent Syrii, rządzący krajem od
1971 roku. Obecny prezydent Syrii, syn Hafeza
– Baszar, został mianowany następcą ojca po
śmierci swojego starszego brata Basila, który zginął w wypadku samochodowym. Miał on sześć lat na przygotowanie
się do nowej roli, tak więc w chwili śmierci Assada
-ojca władza prezydencka została sprawnie przekazana jego synowi. Baszar Al-Assad, mający wówczas 35 lat, rozpoczął program ostrożnych reform
politycznych i gospodarczych, które jednak nie dotknęły sedna systemu politycznego w Syrii i po kilku latach jego rządów stanęły praktycznie w miejscu. Niemniej miały one ogromny wpływ na życie
mieszkańców: o ile do 2000 roku żyli oni w quasisocjalistycznym państwie, którego gospodarka budowana na wzór sowiecki znajdowała się w stanie
agonalnym, to w ciągu ostatnich dziesięciu lat powstała w Syrii prężna klasa średnia, często zawdzięczająca swoje bogactwo bliskiej współpracy z przedstawicielami reżimu.

Prawa człowieka. Wykorzystując zapisy wprowadzonego w 1963 roku stanu wyjątkowego, cztery konkurujące ze sobą służby bezpieczeństwa miały prawie nieograniczoną władzę nad ludnością.
Przeciwnicy polityczni i krytycy reżimu Assada byli
aresztowani, torturowani, więzieni lub mordowani.
O szczęściu mogli mówić ci, którym udało się uciec
przed prześladowaniami za granicę.
Powstanie islamistów w Syrii. Od 1976 do
1982 roku Bractwo Muzułmańskie prowadziło kampanię zbrojnego terroru skierowaną w instytucje
państwowe i funkcjonariuszy partii Baas. Kulminacją
były otwarte powstania w takich miastach jak Aleppo, Homs i Hama w latach 1981-82, krwawo stłumione przez syryjskie służby bezpieczeństwa, wojsko
oraz oddziały paramilitarne (tzw. Kompanie Obrony). Apogeum walk miało miejsce w Hamie, gdzie
islamiści opanowali centrum miasta i przejęli kontrolę nad budynkami rządowymi. W odpowiedzi oddziały armii syryjskiej – specjalnie dobrane jednostki

2 Szacunki Amnesty International
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Susza we wschodniej Syrii (2006-2010).
Okres najwyższych cen żywności na rynkach światowych (2007-2008) nie miałby może dużego wpływu na samowystarczalną pod tym względem Syrię,
gdyby nie fakt, że w latach 2006-2010 kraj ten dotknęła największa od 40 lat susza. Wiele stawów,
strumieni i nawet małych rzek całkowicie wyschło,
co pozostawiło rolników, pasterzy i ich stada bez dostępu do wody. Przepływ wody w rzece Eufrat, biegnącej z Turcji przez terytorium Syrii do Iraku spadł
do 1/3 ze względu na jej odprowadzanie i parowanie w górze jej biegu. Rolnicy uprawiający nienawadniane pola, nie tylko stracili zależne od opadów
deszczu plony i nasiona, ale także zostali zmuszeni
do sprzedaży prawie całego swojego dobytku, by
móc kupić żywność, leki i utrzymać się przy życiu.
Masowa migracja. Według szacunków rządu
syryjskiego, potwierdzonych przez ONZ, czteroletnia susza dotknęła 1,3 mln mieszkańców wschodniej Syrii. Dane Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP), mówią o ok. 200 tys. rodzin
(1 mln osób) cierpiących głód z powodu braku żyw-

ności. Rodziny wiejskie, które utraciły zbiory, stada
i najczęściej musiały sprzedać za bezcen cały swój
dobytek, zmuszone zostały do przeniesienia się do
miast w zachodniej części kraju i szukania dorywczej
pracy. Analizy syryjskiego Ministerstwa Rolnictwa
wskazują, że w samym tylko 2009 roku ze wschodu do miast przeniosło się minimum 65 tys. rodzin
(400 tys. osób), z czego z najbardziej dotkniętej suszą prowincji Hassake – aż 200 tys. osób. Według
wyliczeń agend ONZ zajmujących się niesieniem pomocy humanitarnej ofiarom suszy w Syrii, w latach
2006-2010 migracja do takich miast jak Dera’a,
Homs, Hama, czy do miejscowości na przedmieściach Damaszku, w tym Douma, mogła objąć nawet
milion rolników i pasterzy (ok. 5% ludności Syrii).
Tysiące ludzi bez dobytku i nadziei. Do
miast zachodniej Syrii początkowo przenieśli się
głównie mężczyźni. Ze względu na niskie umiejętności zawodowe, imali się każdej, nawet najgorzej
płatnej pracy, ledwo utrzymującej ich powyżej granicy ubóstwa. Na dalszych przedmieściach Damaszku
wyrosły prawdziwe dzielnice biedy, gdzie migranci

Mapa 2: Obszary najbardziej dotknięte suszą w Syrii (2006-2010).
Źródło: WFP (www.wfp.org)
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ze wschodniej Syrii mieszkali w namiotach lub schronieniach skleconych z dykty, płótna i kawałków blachy. Podobnie jak w przypadku innych problemów
społecznych i gospodarczych Syrii, spóźniona reakcja władz tylko pogłębiała niezadowolenie zarówno
wśród migrantów, jak i mieszkańców najbiedniejszych dzielnic miast, tworząc podłoże pod wybuch
niezadowolenia społecznego.

jedynie odejścia skorumpowanych przedstawicieli
władz i służby bezpieczeństwa, szczególnie tych na
szczeblu lokalnym (jak np. w Dera’a).

Wybuch rewolucji w Syrii
Wybuch rebelii nastąpił w niewielkim, 35-tysięcznym mieście Dera’a, leżącym zaledwie 5 km
od granicy z Jordanią. 15 marca 2011 roku grupa
kilkunastu dzieci w wieku szkolnym została aresztowana przez lokalną służbę bezpieczeństwa za wypisywanie na murach antyrządowego graffiti. Lokalną
społeczność do wściekłości doprowadziły informacje
o biciu i torturowaniu nastolatków, w tym wyrywaniu im paznokci i połamaniu żeber.3 Zorganizowany w piątek 18 marca protest mieszkańców miasta,
domagających się uwolnienia dzieci, został rozpędzony, a władze po raz pierwszy użyły broni. Odpowiedzią na demonstrację rodziców i mieszkańców
Dera’a było rozpoczęcie pacyfikacji miasta, w której
zginęło pomiędzy 49 a 270 osób.
Od marca do czerwca 2011 roku głównymi
ośrodkami protestów były:
n	Dera’a i inne obszary dwóch południowych prowincji Syrii – głównie Sunnici;
n Baniyas – sunnickie miasto na wybrzeżu, otoczone przez wsie zamieszkałe przez Alawitów;
n	Homs, Hama oraz przyległe miasta – obszary
sunnickie, znane z konserwatyzmu religijnego;
n	Obszary wiejskie w okolicach miasta Idlib i Aleppo, na których zamieszkują zarówno sunnici, jak
i Alawici;
n	Ubogie przedmieścia Damaszku – Douma, Moaddamiya, Daraya, Jobar.
Na narastające demonstracje władze odpowiadały zarówno użyciem przemocy wobec protestujących, jak i ogłoszeniem woli wprowadzenia reform.
Pomimo ofiar, protestujący nie domagali się wówczas obalenia reżimu ani dymisji prezydenta, lecz

Mapa 3: Główne ogniska rewolucji w Syrii w roku 2011 i daty pacyfikacji podjętej przez siły rządowe. Źródło: Institute of War and Peace

Punkt kulminacyjny tej fazy rewolucji nastąpił,
gdy prezydent Baszar Al-Assad ogłosił zniesienie
obowiązującego od 1963 roku stanu wyjątkowego,
co teoretycznie powinno ukrócić samowolę służby
bezpieczeństwa. Demonstracje antyrządowe, które miały miejsce nazajutrz podjętej decyzji (Wielki
Piątek, 22 kwietnia 2011 roku) zostały stłumione
z jeszcze większą bezwzględnością – w ciągu jednego dnia w całym kraju zginęło około 100 osób.4
Od tego momentu demonstranci w całym kraju zaczęli domagać się odejścia prezydenta Baszara Al-Assada. Równocześnie władze rozpoczęły kampanię pacyfikacji głównych ośrodków ruchu protestu.
W ciągu pierwszych czterech miesięcy rewolucji liczba ofiar szacowana jest na ok. 1500 osób, zaś rannych na 4-6 tysięcy.5

Wojna domowa w Syrii
Szczupłość sił, wysokie straty. Od samego
początku konfliktu rząd Baszara Al-Assada mógł
polegać jedynie na części swoich sił wojskowych,
których lojalność wobec rządu nie była kwestiono-

3 Rozmowa autora z mieszkańcem miasta Dera’a, Damaszek, maj
2011
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4 Dane: Al-Jazeera oraz syryjskie obserwatorium ds. praw człowieka.

5 Źródło: Raporty Biura Regionalnego OCHA na Bliski Wschód
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wana. Oddziały te, złożone w nieproporcjonalnie
wysokim stopniu z alawitów, chrześcijan i przedstawicieli innych mniejszości religijnych, poniosły
w ciągu czterech lat wojny bardzo wysokie straty
(ich zdolność bojowa jest obecnie na wyczerpaniu).
Członkowie syryjskich władz, armii i służb bezpieczeństwa zdawały sobie sprawę, że w przypadku
zwycięstwa grup islamistycznych ich życie, życie ich
rodzin oraz całych społeczności (np. alawickiej czy
chrześcijańskiej) może znaleźć się w bezpośrednim
niebezpieczeństwie. Co gorsza, zwolennicy rządu
nie mogli i do tej pory nie mogą szukać schronienia
ani w Turcji, ani w Jordanii (których władze wspierają ugrupowania opozycyjne), ani też w Libanie.
We wszystkich trzech państwach opozycja cieszy się
sympatią znacznej części społeczeństwa.
Przemieszczenia ludności. Niezdolne do przeprowadzania szturmu miast kontrolowanych przez
opozycję, siły rządowe prowadzą regularne bombardowania miejscowości i dzielnic miast. Według
szacunków ONZ z 2013 roku, 1/3 budynków w Syrii została zniszczona lub bardzo uszkodzona. Celem
ataków jest podkopanie zaufania ludności cywilnej
do grup opozycyjnych i uświadomienie jej, że ich
popieranie skutkuje zniszczeniem domów i dotychczasowego życia. Drugorzędnym celem jest zmuszenie jak największej liczby cywilów do ucieczki
z oblężonego miasta, co ułatwiłoby podjęcie działań zbrojnych przez siły rządowe.
Polaryzacja społeczeństwa. W coraz większym stopniu siły rządowe opierają się na oddziałach paramilitarnych (milicjach), tworzonych ze
zwolenników Partii Baas (Popular Army) oraz mieszkańców wsi i miast kontrolowanych przez rząd (National Defence Forces). Tworzenie bojówek i milicji współpracujących ze stroną rządową jest także
skutkiem coraz bardziej skrajnych nastrojów opozycji syryjskiej. Powstanie tzw. Państwa Islamskiego, działalność w Syrii Al-Kaidy oraz postępująca
radykalizacja znacznej części ugrupowań, których
poglądy polityczne i religijne przesuwają się ku islamizmowi, sprzyja skupieniu się wokół rządu Syrii
tej części społeczeństwa, która nie chce żyć w kraju dyktatury religijnej, rządzonej według prawa islamskiego. Z tego też powodu zdecydowana większość syryjskich chrześcijan popiera rząd Baszara
Al-Assada.

Oś Assad – tzw. Państwo Islamskie? Wielu
obserwatorów uważa, że rząd w Damaszku w latach
2011-12 pośrednio wspierał powstanie ekstremistycznych organizacji islamskich, m.in. wypuszczając
z więzień setki osób osadzonych za walkę w szeregach Al-Kaidy w Iraku.6 Celem tych działań miało
być wzmocnienie:
n poparcia umiarkowanej części społeczeństwa dla
Baszara Al-Assada jako jedynego gwaranta zabezpieczającego przed rządami islamistów, oraz
n pozycji rządu syryjskiego na arenie międzynarodowej jako siły walczącej z międzynarodowym
terroryzmem.
Nieformalna współpraca pomiędzy tzw. Państwem Islamskim a siłami rządowymi jest także widoczna na polu bitwy, gdzie dla obydwu stron głównym celem ataków są pozostałe grupy opozycyjne,
w tym tzw. „umiarkowana” opozycja syryjska. Istnienie tzw. Państwa Islamskiego wzmacnia pozycję rządu w Damaszku i odwrotnie – tzw. Państwo
Islamskie potrzebuje rządu, by móc budować swój
wizerunek najpotężniejszej antyrządowej siły zbrojnej w Syrii.
Wsparcie wojskowe Rosji i Iranu. Wysokie
straty oraz wyczerpane możliwości uzupełnień spowodowały, że siły wierne władzy w Damaszku znalazły się w 2015 roku na skraju załamania. Słabość
militarna sił rządowych była zapewne jedną z przyczyn masowego eksodusu Syryjczyków z terytoriów
kontrolowanych przez rząd wzdłuż Szlaku Bałkańskiego do krajów UE.
W połowie 2015 roku do Syrii zaczęli masowo
powracać szyiccy ochotnicy z Iraku, którzy opuścili
wcześniej front w Syrii, by bronić Bagdadu i innych
irackich miast przed ofensywą tzw. Państwa Islamskiego, oraz walczący tam wcześniej bojownicy z Jemenu. Również Iran znacząco wzmocnił zaangażowanie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej
(Sepah Pasdaran) nie tylko w roli szkoleniowej, ale
także bezpośrednio w walkach z opozycją. Potwierdzeniem udziału tego kraju w walkach zbrojnych są
oficjalne informacje o śmierci przynajmniej czterech
irańskich generałów w Syrii.7 Dodatkowo od 2013
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6 Patrz np. Kyle Orton, Partners in Terror, NOW Lebanon 10

marca 2016 (https://now.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/
566717-partners-in-terror)
7 Patrz np. Iranian general killed in Syria, NOW Lebanon 14 marca 2016 (https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/566727iranian-general-killed-in-syria)
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Mapa 4: Obszary kontrolowane przez poszczególne strony konfliktu w Syrii oraz regiony „zawieszenia broni” w marcu 2016 roku (niebieskie punkty). Źródło: UN-OCHA / IRIN (www.irinnews.org)

roku siły rządowe wspierane są przez bojowników
libańskiego Hezbollahu.
We wrześniu 2015 roku Rosja wysłała do Syrii
32 samoloty bojowe oraz liczący ok. 4 tys. osób
personel wojskowy. Rosyjskie lotnictwo skupiało się
na atakowaniu celów kontrolowanych przez Front
Al-Nusra (syryjski oddział Al-Kaidy), inne oddziały
opozycyjne oraz tzw. Państwo Islamskie. Rosyjskie
siły stacjonują na wybrzeżu Morza Śródziemnego
w bezpiecznej odległości od strefy walk i blisko bazy
floty rosyjskiej w mieście Tartus.
Zawieszenie broni? 26 lutego 2016 roku Rada
Bezpieczeństwa ONZ poparła porozumienie pomiędzy USA a Rosją o „częściowym” zawieszeniu broni.
Objęło ono strefę najcięższych walk na przedmieś-
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Legenda do mapy nr 4 i nr 5
Kurdowie (kolor żółty) zamieszkują obszar Iraku, Turcji, Syrii i Iranu. Iraccy Kurdowie posiadają
autonomię na północy kraju oraz kontrolują obszary niedawno odbite tzw. Państwu Islamskiemu. Syryjscy Kurdowie z kolei kontrolują obszar
na północy Syrii przy granicy z Turcją, rozciągający się od rzeki Eufrat aż po granicę z irackim
Kurdystanem, a także kanton Efrin w północnozachodniej Syrii.
Rząd syryjski (kolor czerwony) kontroluje zachodnią część Syrii: obszary położone nad Morzem Śródziemnym oraz największe miasta Da-
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maszek i okolice, część Aleppo, Homs i Hamę.
Obszar ten jest nazywany także „użyteczną Syrią” (useful Syria) w przeciwieństwie do pustyni
na wschodzie kraju.
Opozycja syryjska (kolor zielony), w tym Front
Al-Nusra, czyli syryjski odłam Al-Kaidy (kolor biały), kontroluje obszary przy granicy tureckiej obejmujące miasto Idlib i część Aleppo oraz obszary
wokół miasta Dera’a przy granicy z Jordanią.
Tzw. Państwo Islamskie (IS) (kolor czarny lub
szary) kontroluje ogromny, lecz słabo zaludniony, obszar Pustyni Syryjskiej pomiędzy Aleppo na
zachodzie i Mosulem w Iraku na wschodzie. Ze
względu na walki i ucieczkę prawie 2 mln osób,
ludność obszaru kontrolowanego przez IS w Sy-

Siły wojskowe
i Organizacje
paramilitarne

ciach Damaszku oraz oblężone przez opozycję wsie
Fua i Kafraya w okolicach miasta Idlib, co umożliwiło dotarcie na miejsce konwojów z pomocą humanitarną. Z porozumienia zostały wykluczone grupy
zbrojne znajdujące się na ONZ-owskiej liście organizacji terrorystycznych, przede wszystkim Front Al
-Nusra oraz tzw. Państwo Islamskie. Walki na tych
odcinkach frontu trwają nadal, przez co zawieszenie
broni stanowi jedynie niewielkie nadzieje na zakończenie wojny w Syrii.

Główne strony konfliktu
w Syrii

Rząd w Syrii

Opozycja syryjska

Tzw. Państwo Islamskie (IS)

Kurdowie

•
•
•
•

Armia syryjska
Cztery służby bezpieczeństwa
Popular Army - Bojówki Partii Baas
National Defence Forces –
obejmujące milicje broniące
chrześcijańskich i alawickich
wsi i dzielnic
Szabbiha – zorganizowana grupa
przestępcza

Kilkaset grup zbrojnych, z których najważniejsze to:

•
•
•

•
•
•

Peszmerga – iracki Kurdystan
YPG – syryjski Kurdystan
Milicje syriackie i asyryjskie
(Chrześcijanie)

Utrzymanie Baszara Al-Assada
i Partii Baas przy władzy
Utrzymanie dotychczasowego
systemu politycznego
Względna świeckość instytucji
państwowych
Wolność religijna
Względne równouprawnienie kobiet

•

•

•
•

Wywalczenie autonomii lub
najlepiej niepodległości
dla terytoriów kurdyjskich
Niezależność polityczna
od Syrii i Iraku
Względna wolność religijna
Równouprawnienie kobiet

•

Ochotnicy z krajów arabskich
(Tunezja, Arabia Saudyjska)
Muzułmańscy ochotnicy
z Turcji, Europy, Azji i innych
regionów świata
„Weterani” innych grup
islamistycznych, w tym
z Czeczenii

•
•

USA
Koalicja przeciwko IS

•
•

Rosja – głównie siły powietrzne
Iran – głównie Korpus Strażników
Rewolucji Islamskiej
Hezbollah (Liban) – zaangażowanie
kilku tysięcy bojowników
Szyickie bojówki z Iraku
Ochotnicy z Jemenu (Zaidzi)

•
•
•

Iran
Rosja
Hezbollah

•
•
•
•

Prywatni sponsorzy z Arabii
Saudyjskiej
Prywatni sponsorzy z państw
Zatoki Perskiej
Siatki poparcia w innych
państwach, w tym w Europie
Zachodniej

•

Diaspora kurdyjska m.in. w Europie Zachodniej

•

Cele polityczne, poglądy
społeczne

rii i Iraku spadła o ok. 50% w porównaniu z rokiem 2011.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Wolna Armia Syryjska
(Free Syrian Army)
Front Islamski (Islamic Front)
Fatah Halab
Armia Południa

Tzw. Państwo Islamskie
Yarmouk Martyrs Brigade
Army of Jihad

Front Al-Nusra (Al-Kaida). Militarnie sprzymierzona z wieloma
organizacjami opozycji syryjskiej, ideologicznie bliższa IS

•
•

Cele polityczne i światopoglądowe zróżnicowane pomiędzy
setkami grup zbrojnych
Wprowadzenie w Syrii rządów
większości – Sunnitów
Obalenie rządów Baszara
Al-Assada

•

Ochotnicy z krajów arabskich
(Tunezja, Arabia Saudyjska)

•

•
•

Utworzenie w Syrii i Iraku
kalifatu islamskiego
Wprowadzenie w życie prawa islamskiego (Szariat)
Szariat określa rolę kobiet
i nie-muzułmanów

•

Wsparcie zewnętrzne
Wsparcie
militarne
i paramilitarne

Wsparcie
finansowe
i logistyczne

•
•
•

•
•

•

Turcja
Arabia Saudyjska
Katar
Prywatni sponsorzy z państw
Zatoki Perskiej
Jordania

Tabela 1: Główne strony konfliktu w Syrii
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Mapa 5: Obszar Syrii i Iraku w podziale na strefy kontrolowane przez poszczególne ugrupowania. Kolorem fioletowym zaznaczono obszary kontrolowane przez rząd iracki z siedzibą w Bagdadzie
Źródło: Wikipedia (mapa uaktualniana)

Oblężenie miast
Miasto

Ludność

Oblężone przez

Początek oblężenia

Kontrolująca miasto grupa zbrojna

Zabadani

500

Hezbollah

Czerwiec 2015

Madaya

40 tys.

Hezbollah

Czerwiec 2015

Daraya

6500

Siły rządowe

Listopad 2012

Liwa Shuhuda Islam i inne frakcje FSA

Yarmouk obóz uchodźców
palestyńskich

12 tys.

Siły rządowe

2013

Front Al-Nusra, ugrupowania palestyńskie

Jobar

200

Siły rządowe

Połowa 2013

Jaish Al-Islam

Douma

200 tys.

Siły rządowe

Październik 2013

Jaish Al-Islam, Anjad Ash-Sham

Tabela 2: Lista miejscowości oblężonych przez siły rządowe oznaczona numerem 1 na mapie obok (dane: http://siegewatch.org)
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Siły rządowe. Od samego początku protestów
w Syrii, oddziały rządowe wykorzystują taktykę pacyfikacji ośrodków rewolucji stosowaną wcześniej
w roku 1982: oddziały rządowe otaczają zbuntowane miasto lub dzielnicę, odcinają dopływ prądu,
wody, jedzenia i medykamentów. Następnie miasto
jest poddane bombardowaniom do momentu, gdy
wkraczają elitarne jednostki wojskowe i przeczesują
dom po domu, aresztując wszystkich podejrzanych
o sprzyjanie opozycji. Szczupłość sił rządowych powoduje, że wojska wierne administracji w Damaszku nie mogą ryzykować poniesienia wysokich strat
podczas ataków na miasta i dzielnice, znajdujące
się pod kontrolą oddziałów opozycji syryjskiej lub
islamistów. Kontrolowane przez opozycyjne oddziały zbrojne miasta na przedmieściach Damaszku oraz
w okolicy miasta Homs oblężone są od wielu miesięcy, niektóre od połowy 2012 roku. Do marca

2016 roku nie docierała do nich praktycznie żadna
pomoc humanitarna, zaś brak dostaw żywności, lekarstw i opieki medycznej spowodował niezliczoną
liczbę ofiar.
Całkowita blokada została wprowadzona tylko
w kilku miejscowościach. Mieszkańcy pozostałych
oblężonych miast mogą przemycać żywność przez
linię frontu, za każdym razem ryzykując swoim życiem, lub też kupić ją od żołnierzy sił rządowych po
wielokrotnie wyższych cenach.
Siły opozycji syryjskiej, w tym Front Al-Nusra,
prowadzi oblężenie wsi Fua i Kafraya w okolicach
miasta Idlib, zaś tzw. Państwo Islamskie – centralnych dzielnic miasta Deir Ez-Zour na wschodzie Syrii.
W przypadku tych miejscowości przemyt żywności,
choć ogromnie niebezpieczny, jest nadal możliwy.

Mapa 6: Miejscowości na przedmieściach Damaszku są w stanie oblężenia przeważnie od połowy 2013 roku.
(link do mapy: http://siegewatch.org). Numerem 2 oznaczono te, gdzie istnieją luki w oblężeniu i możliwość dostarczania
niewielkich ilości żywności i medykamentów

16

Wojna w Syrii i kryzys humanitarny
Konflikt

Lata

Uchodźcy

Uchodźcy wewnętrzni

Razem

II Wojna Światowa

1939-45

40 mln

b.d.

> 40 mln

Podział Indii i Pakistanu

1947

14 mln

b.d.

14 mln

Uchodźcy z Palestyny

1948

750 tys.

b.d.

750 tys.

Bangladesz

1970

10 mln

b.d.

10 mln

Afganistan

1979 - ?

2 mln

6,3 mln

8,3 mln

Bośnia i Hercegowina

1992-95

1,5 mln

2 mln

4 mln

Ludobójstwo w Rwandzie

1994

1,5 mln

2 mln

3,5 mln

Kolumbia

2000 - ?

5,8 mln

5,8 mln

Irak

2003 - ?

1,5 mln

3,3 mln

4,8 mln

Syria

2011 - ?

4,8 mln

6,5 mln

11,3 mln

Tabela 3: Największe kryzysy uchodźców po II Wojnie Światowej. Liczba uchodźców w Syrii i Iraku jest najwyższa od 1945 roku.
Definicja Uchodźcy wewnętrznego (IDP) pojawiła się dopiero w lata 70-tych. Źródło: UNHCR, IDMC

n Uchodźcy wewnętrzni (ang. Internally Displaced Persons, IDPs) – osoby, które są w sytuacji
uchodźcy, ale nie przekroczyły granicy Syrii.

Syria: Uchodźcy wewnętrzni
Największy kryzys humanitarny od II Wojny Światowej. Działania zbrojne, brutalność i bezkarność syryjskich sił bezpieczeństwa oraz masowe
naruszenia praw człowieka przez wszystkie strony
konfliktu zmusiło ponad 11,3 mln mieszkańców Syrii do ucieczki ze swoich domów. Zważywszy, że pod
koniec 2010 roku ludność Syrii wynosiła 21,9 mln,
wskutek wojny domowej aż 51% ludności tego kraju stało się uchodźcami. Pod kątem liczby uciekinierów oraz odsetka ludności kraju, przemieszczenia ludności spowodowane wojną w Syrii znacznie
przekraczają te, odnotowane podczas wojen w Bośni
i Hercegowinie (1992-95) czy ludobójstwa w Rwandzie (1994). Skala wysiedleń i potrzeb osób dotkniętych tym konfliktem powoduje, że w Syrii mamy
do czynienia z największym kryzysem uchodźców
od 1947 roku.
Dwa rodzaje uchodźców. Spośród 11,3 mln
mieszkańców Syrii, którzy opuścili swoje domy ze
względu na działania zbrojne, groźbę śmierci i prześladowania, organizacje humanitarne rozróżniają
dwa typy uchodźców:
n Uchodźcy (uchodźcy statutowi) – osoby, które
przekroczyły granicę Syrii i znalazły schronienie
na terytorium innego kraju.

Przeludnienie. Działania zbrojne i represje
stosowane przez wszystkie strony konfliktu zmusiły
30% ludności Syrii do przeniesienia się w inne regiony kraju. Wiele dzielnic największych miast kraju
– Damaszku, Aleppo czy Homs – zostało całkowicie
zniszczonych. Powodem ucieczki z domu dla większości Syryjczyków był ostrzał lub zniszczenie ich
miejsc zamieszkania. W zależności od strony konfliktu uchodźcy wewnętrzni znaleźli schronienie w miastach i regionach oddalonych od linii frontu. Na obszarze kontrolowanym przez rząd syryjski największe
skupiska uchodźców znajdują się w Damaszku oraz
na stosunkowo bezpiecznym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Cywile uciekający przez siłami rządowymi
schronili się głównie w północnosyryjskiej prowincji
Idlib. Większość uchodźców wewnętrznych zmaga
się z ubóstwem, nie mogąc znaleźć pracy w kraju
zniszczonym przez wojnę domową. Aż 13,5 mln Syryjczyków potrzebuje pomocy humanitarnej.
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Syrian Arab Republic: Humanitarian Snapshot (as of 29 February 2016)
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Konflikt zbrojny. Według szacunków ONZ,
wojna w Syrii pochłonęła ponad 250 tys. ofiar.
W wyniku walk i bombardowań 1,2 mln budynków zostało uszkodzonych, a 400 tys. całkowicie
zniszczonych. Celem ataków artyleryjskich i lotniczych są również szpitale i ośrodki zdrowia (w lipcu
i sierpniu 2015 roku ostrzelano 30 z nich), a także
inne obiekty cywilne, w tym na przykład piekarnie.
Przez wiele lat uchodźcy nie będą mogli wrócić do
swoich domów ze względu na całkowite zniszczenia
wsi i całych dzielnic największych miast Syrii.
Zapaść gospodarcza. Wybuch rewolucji spowodował zapaść gospodarki i ogromne bezrobocie,
przekraczające 50%. Zamknięcie szlaków handlowych i większości zakładów przemysłowych spowodowało spadek potencjału gospodarczego Syrii od
15% do 45%. Kurs syryjskiej waluty wobec dolara
spadł z 45 funtów w marcu 2011 do 216 funtów
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Mapa 7: Uchodźcy wewnętrzni w Syrii – stan na 29 lutego 2016 r. Źródło: OCHA (www.reliefweb.int)

Syria: Główne potrzeby
humanitarne

Rural Damascus

Creation date: 1 March 2016

za dolara obecnie. O ile do 2011 większość Syryjczyków zmagała się z niskimi zarobkami, obecnie
ponad 75% żyje poniżej absolutnej granicy ubóstwa i nie może pozwolić sobie na zakup żywności
oraz leków.
Żywność. Zapaść gospodarki, rozpad powiązań handlowych, inflacja i spadek wartości syryjskiej waluty spowodowały ogromny wzrost cen
podstawowych produktów żywnościowych i leków.
Produkcja pszenicy spadła aż o 40% w porównaniu z rokiem 2010. Według szacunków ONZ, aż
8,7 mln mieszkańców Syrii potrzebuje dostaw jedzenia. Najgorsza sytuacja panuje w oblężonych
miejscowościach, gdzie ceny żywności są kilkakrotnie wyższe, zaś mieszkańcom grozi śmierć głodowa.
Zakwaterowanie i woda. 5,3 mln mieszkańców Syrii (prawie ¼ ludności kraju) potrzebuje dachu nad głową. Większość z uchodźców wewnętrznych wynajmuje mieszkania i pomieszczenia, ale
czynsz pożera większość ich nikłych dochodów. Aż
1,7 mln ludzi żyje w obozach, nieukończonych bu-
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dynkach lub w przepełnionych schroniskach dla
uchodźców. Ze względu na zniszczenia podstawowej infrastruktury 70% ludności Syrii nie ma dostępu do wody. W niektórych obozach i ośrodkach
dla uchodźców z jednej toalety musi korzystać aż
70 osób.
Krytyczna sytuacja w zimie. Sytuacja humanitarna w Syrii jest najcięższa podczas miesięcy
zimowych, gdy temperatury spadają poniżej zera.
Uchodźcy wewnętrzni i osoby żyjące w uszkodzonych budynkach potrzebują wówczas wstawienia
drzwi i okien oraz zapewnienia pieców i ciągłych
dostaw opału, by uniknąć śmierci z wychłodzenia.
Stracone pokolenie? 7,5 mln dzieci w Syrii dorasta znając od pięciu lat tylko realia wojny. Ponad
2 mln dzieci nie uczęszcza do szkoły, ¼ budynków
szkolnych jest uszkodzona lub zniszczona. 60% dzieci musi pracować lub służyć w grupach zbrojnych.
Bez edukacji nie będą mogły one wesprzeć odbudowy Syrii. Istnieje także niebezpieczeństwo, że będą
podatne na radykalizację i indoktrynację religijną.
Dostęp humanitarny. Podobnie jak przed wojną, władze syryjskie nie pozwalają na swobodne
działanie ani ONZ, ani zagranicznych organizacji
humanitarnych. Cała pomoc dla ludności na terytoriach kontrolowanych przez rząd musi być przekazywana za pośrednictwem Syryjskiego Czerwonego
Półksiężyca (odpowiednika Polskiego Czerwonego
Krzyża w Polsce), który jest powiązany z władzami.
Nie ma więc pewności, że pomoc humanitarna nie
trafi do zwolenników władz lub żołnierzy.
Organizacje humanitarne nie mogą także bezpiecznie pracować na obszarach kontrolowanych
przez tzw. Państwo Islamskie oraz inne grupy zbrojne, w tym Front Al-Nusra. Pomoc humanitarna jest
praktycznie niedopuszczana na tereny i miasta kontrolowane przez grupy opozycyjne np. w południowej Syrii i na przedmieściach Damaszku, choć za tę
blokadę odpowiedzialne są siły rządowe. Wszystkie te obszary klasyfikowane są jako tzw. „obszary
trudnodostępne” (hard to reach areas, patrz mapa
na poprzedniej stronie), na których mieszka aż 4,5
mln Syryjczyków.
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Sytuacja humanitarna w Iraku. Rozszerzenie się konfliktu w Syrii na zachodnią część Iraku
oraz zajęcie przez tzw. Państwo Islamskie Mosulu,
Ramadi i Falludży spowodowało powstanie fali
prawie 2 mln uchodźców wewnętrznych, którzy
schronili się głównie w okolicach Bagdadu oraz
w irackim Kurdystanie. Nowi uciekinierzy dołączyli do prawie 1,5 mln osób wysiedlonych wskutek
wojny domowej w latach 2003-2010. Z drugiej
strony obszar kontrolowany przez tzw. Państwo
Islamskie stracił prawie połowę ludności wskutek
ucieczki cywilów do regionów Syrii i Iraku kontrolowanych przez siły rządowe lub mniej radykalne
grupy zbrojne.
O ile w centralnym i południowym Iraku oraz
w irackim Kurdystanie panuje względny pokój,
regiony te zmagają się z koniecznością udzielenia
pomocy aż 3,3 miliona uchodźców (10% ludności kraju). Spadek cen ropy naftowej spowodował załamanie się gospodarki i budżetu Iraku,
w którym dochody z jej wydobycia stanowiły do
tej pory 70% PKB oraz 95% dochodów budżetowych. Rząd w Bagdadzie oraz autonomiczny
rząd irackiego Kurdystanu, toczące walkę z tzw.
Państwem Islamskim, zmuszone były do cięcia
wszystkich nie-wojskowych wydatków budżetowych, w tym pomocy dla uchodźców.

Wojna w Syrii i kryzys humanitarny

Uchodźca – migrant – azylant
Konwencja ONZ. Podstawą prawodawstwa
międzynarodowego w zakresie uchodźców jest Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku8,
uchwalona pierwotnie, by uregulować status milionów uchodźców wygnanych w wyniku II Wojny
Światowej. Określa ona czynniki definiujące kiedy
dana osoba staje się uchodźcą oraz zakres pomocy,
do której jest ona uprawniona.
Definicja uchodźcy. Uciekinier może otrzymać
status uchodźcy, pod warunkiem spełnienia wszystkich trzech warunków:
1. Przebywa on poza obszarem swojego kraju – jest
to podstawowe kryterium odróżniające uchodźcę
od uchodźcy wewnętrznego, który choć zazwyczaj znajduje się w podobnej sytuacji, nie przekroczył uznawanej międzynarodowo granicy.
2. Przebywa poza obszarem swojego kraju z powodu uzasadnionego strachu przed prześladowaniem, ze względu na czynniki wymienione m.in.
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: rasę,
kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne przekonania, narodowość, pochodzenie społeczne lub urodzenie.
3.	Z uwagi na strach przed prześladowaniem, nie
może lub nie chce poddać się ochronie prawnej
władz swojej ojczyzny. W większości przypadków
oznacza to, że uchodźca nie chce lub nie może
wrócić do swojego kraju, gdyż jego władze są
zaangażowane w prześladowania, które go dotykają, albo też nie są w stanie lub nie chcą ich
zakończyć.
Udowodnienie prześladowania. Aby otrzymać status uchodźcy, osoba przebywająca za granicą musi udowodnić, że jej sytuacja spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki, przy czym ciężar
przedstawienia odpowiednich faktów i dokumentów spoczywa wyłącznie na uciekinierze. Przyznanie
statusu uchodźcy jest możliwe jedynie w drodze rozpatrzenia każdego indywidualnego przypadku przez
władze państwa, na którego obszarze znajduje się
uciekinier. Przebywanie za granicą jest oczywistym
warunkiem jakiegokolwiek ubiegania się o status
8 Patrz Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku, np.
w: Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515

uchodźcy. O przyznaniu międzynarodowej ochrony
prawnej w pierwszej kolejności decyduje fakt, czy
dana osoba może mieć zagwarantowaną skuteczną
ochronę jej podstawowych praw ze strony władz ojczystego kraju. Z tego powodu, osoby przekraczające granicę państwa w ucieczce przed wojną, z uwagi
na skalę represji i prześladowań, otrzymują zazwyczaj status uchodźcy.
W przypadku dużej liczby potencjalnych uchodźców często nadaje się im status oparty o kryteria
uproszczone. Mówimy wówczas o uchodźcach zbiorowych (uchodźca prima facie). Status ten odnosi
się obecnie m.in. do Syryjczyków.
Migrant. Migrantem jest każda osoba zmieniająca miejsce stałego pobytu, niezależnie od przyczyny. W przypadku obecnego kryzysu rozróżnia się
uchodźców od migrantów ekonomicznych, którzy przekraczają granicę w celu poprawy swojego
poziomu życia lub znalezienia lepiej płatnej pracy.
Azylant. Jest to osoba, która – ze względu na
prześladowania lub inne warunki panujące w jej ojczyźnie – dociera na obszar danego kraju, by otrzymać w nim opiekę prawną i zgodę na pobyt. Z uwagi na fakt, że osobom prześladowanym nadaje się
status uchodźcy, termin „azylant” odnosi się obecnie
coraz bardziej do osób, które przybyły na terytorium
danego państwa, a wobec których nie zapadła jeszcze decyzja, czy powinny otrzymać status uchodźcy czy też – w momencie nieprzyznania im statusu
uchodźcy – zostać zaklasyfikowani jako migranci
ekonomiczni i być np. zawróceni do kraju ojczystego.
Zasada niezawracania (non-refoulement).
Niezależnie od sposobu przekroczenia granicy uciekinierzy są też chronieni przez tzw. zasadę non-refoulement, czyli zakaz przymusowego zawracania
i wydalania do ojczystego kraju ludzi, którym na
jego obszarze grozi prześladowanie, uwięzienie lub
nawet śmierć. Jest to jedna z najważniejszych zasad
międzynarodowego prawa humanitarnego, szczególnie ważna dla osób uciekających ze swojego kraju w wyniku wojny, brutalnych prześladowań lub
groźby śmierci. Zasada ta chroni uciekiniera przed
wydaleniem do kraju ojczystego przez cały okres
pomiędzy jego przybyciem do kraju przyjmującego
a momentem podjęcia decyzji na temat jego ewentualnego statusu uchodźcy. Jeżeli decyzja ta jest pozytywna, ochrona międzynarodowa zostaje przedłu-

20

Wojna w Syrii i kryzys humanitarny
żona na określony z góry czas, zaś uchodźca może
pozostać w granicach państwa, do którego przybył.
Każdy uchodźca jest początkowo
migrantem i azylantem, do czasu gdy
zostanie mu nadany status uchodźcy.
Nie każdy migrant jest uchodźcą.
Nie każdy azylant jest uchodźcą.

Uchodźcy syryjscy
na Bliskim Wschodzie
Uchodźcy syryjscy w ciągu zaledwie pięciu lat
stali się jedną z największych społeczności uchodźców na świecie. W pięciu krajach Bliskiego Wschodu znajduje się ponad 4,8 mln uciekinierów z Syrii:

Rozwiązanie statusu uchodźcy
(durable solutions)
Według Konwencji ONZ osoba pozostaje uchodźcą do momentu wystąpienia jednego z trzech
warunków:
n	Uchodźca powróci do kraju swojego pochodzenia. Powrót ten musi być dobrowolny, zaś po
powrocie osoba taka musi czuć się wystarczająco bezpiecznie, by w swojej ojczyźnie pozostać.
Niestety ze względu na brak perspektyw na nastanie pokoju w Syrii, zaprowadzenie w tym kraju
względnego spokoju i bezpieczeństwa (co stanowi podstawowe kryterium pozwalające na powrót uciekinierów), może zająć nawet wiele lat.
Przymusowy powrót uchodźców do ojczyzny jest
możliwy tylko po wyczerpaniu wszystkich dróg
skłonienia ich do dobrowolnego wyjazdu do swojego kraju.
n	Z drugiej strony, jeżeli uciekinier wraca do kraju
objętego wojną i przebywa w nim bez prześladowania i ryzyka dla życia lub zdrowia nawet przez
krótki okres czasu (np. by pobrać emeryturę), to
jego status uchodźcy w kraju ościennym może
zostać poddany w wątpliwość.
n	Uchodźca otrzyma prawo stałego pobytu w kraju, w którym obecnie przebywa (np. uchodźca syryjski w Libanie). W przypadku krajów Bliskiego
Wschodu możliwość ta jest wykluczona ze względu na ogromną liczbę goszczonych przez nich
uchodźców z Syrii, jak i fakt, że nadanie prawa
stałego pobytu dla uchodźców musiałoby dotyczyć zarówno Syryjczyków, jak i Palestyńczyków.
n Przesiedlenie - uchodźca, który z powodu zagrożenia swojego zdrowia i życia lub prześladowania nie może pozostać w kraju, w którym obecnie się znajduje, może zostać przyjęty do innego
państwa, którego władze udzielą mu pozwolenia
na pobyt czasowy.

Kraj

Liczba uchodźców
z Syrii

Uchodźcy z Syrii
jako % ludności kraju

Turcja

2,7 mln

3,6%

Liban

1,1 mln

22,8%

Jordania

640 tys.

8,8%

Irak

245 tys.

0,73%

Egipt

120 tys.

0,14%

Tabela 4: Uchodźcy z Syrii w krajach Bliskiego Wschodu

Rzeczywista liczba Syryjczyków w Turcji może być
znacznie niższa, gdyż władze nie rejestrują wyjazdu
ok. 0,5 mln uchodźców, którzy udali się nielegalnie
do Europy. Z drugiej strony, do liczby uchodźców syryjskich w krajach Bliskiego Wschodu należy dodać
kilkaset tysięcy Syryjczyków, którzy pracują w Arabii
Saudyjskiej i innych krajach Zatoki Perskiej i są de
facto uchodźcami ze względu na niemożność bezpiecznego powrotu do domu.
Konsekwencje napływu uchodźców. Uciekinierzy z Syrii stanowią największe obciążenie w Libanie i Jordanii, które to kraje goszczą także setki
tysięcy uchodźców z Palestyny. W Libanie prawie co
piąta osoba jest uchodźcą z Syrii, natomiast w regionach przylegających do syryjskiej granicy liczba
uciekinierów jest większa od liczby mieszkańców.
Sytuacja ta ma szereg konsekwencji gospodarczych
i społecznych, bezpośrednio dotykających ludność
Libanu, Jordanii i Turcji:
n Gwałtowny wzrost bezrobocia i spadek płac (ceny
pracy), gdyż uchodźcy z Syrii zdominowali nisko
płatne zawody w sektorze budowlanym, rolnictwie czy usługach (obsługa sklepów),
n Wzrost ubóstwa wśród ludności regionów goszczących uchodźców syryjskich spowodowany
większym bezrobociem i niższymi dochodami,
n Przeciążenie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i systemów odprowadzania odpadów ze
względu na wzrost ludności miejscowości i regio-
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nów często o ponad 100%. Pustynnej Jordanii
grozi wyczerpanie się zasobów wody pitnej.
n Spadek jakości edukacji i ochrony zdrowia. Szkoły muszą pracować na dwie lub trzy zmiany.
n W pierwszych latach wojny setki tysięcy rodzin
w krajach graniczących z Syrią gościło uciekinierów za darmo, dzieląc się z nimi swoim domem
i jedzeniem. Koszty utrzymania dodatkowych domowników oraz brak pracy spowodowany napływem uchodźców spowodowało wyczerpanie się
oszczędności i zubożenie.
n W podobnej sytuacji są właściciele sklepów i aptek, którzy pozwalali uchodźcom kupować pożywienie i leki na kredyt. Często borykają się oni

z problemami finansowymi, gdyż uchodźcy nie
spłacili swoich długów ze względu na brak możliwości znalezienia pracy.
Uchodźcy niemile widziani. Liban i Jordania,
kraje goszczące największą liczbę uchodźców w porównaniu do swojej ludności, zamknęły granice dla
nowych uciekinierów oraz wymagają od Syryjczyków odnawiania pozwolenia na pobyt czasowy. Rządy i społeczeństwa tych krajów chcą spowodować,
by Syryjczycy jak najszybciej powrócili do swojej ojczyzny – na razie jednak jest to niemożliwe.

Mapa 8: Uchodźcy syryjscy na Bliskim Wschodzie (stan na luty 2016 r.). Źródło: UNHCR (www.reliefweb.int)
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Zakwaterowanie uchodźców
Obozy dla uchodźców. Obóz namiotowy,
w którym mieszka tysiące uciekinierów, jest często
pierwszym obrazem, który wiąże się z terminem
„uchodźca”. Nie jest to jednak prawda. Większość
uchodźców na świecie przebywa poza zorganizowanymi specjalnie dla nich obozowiskami. W utworzonych obozach namiotowych w Jordanii i Turcji
mieszka mniej niż 10% uciekinierów. Uchodźcy
w nich przebywający mają wprawdzie o wiele łatwiejszy dostęp do pomocy żywnościowej oraz podstawowego zakwaterowania w kontenerach mieszkalnych, ale brak pracy i konstruktywnego zajęcia
czyni ich życie niezwykle ciężkim.
Wynajmowane mieszkania. Prawie 90%
uchodźców syryjskich w Libanie, Jordanii i Turcji mieszka w wynajmowanych pomieszczeniach:
mieszkaniach, garażach, piwnicach, nawet w budynkach gospodarczych. Ważne jest, by pomieszczenie
miało drzwi i okna, które chonią przed chłodem
podczas zimy. Średni czynsz za małe mieszkanie,
piwnicę lub garaż w Libanie wynosi 200 USD/miesiąc. Dla większości uchodźców niemożność zapłacenia czynszu oraz ryzyko eksmisji przez właścicieli

Zdjęcie 2: Nielegalne obozowisko namiotowe w Libanie: chłód, wilgoć i błoto. Fot. PCPM

mieszkań są głównymi problemami, z którym zmagają się na wygnaniu.
Brak obozów w Libanie. W Libanie, ze względu
na obecność obozów uchodźców palestyńskich od
1948 roku, nie ma podobnych miejsc dla uchodźców syryjskich. Istnieje jednak ponad 1000 nielegalnych, nie usankcjonowanych przez władze, obozowisk namiotowych, w których Syryjczycy mieszkają
w bardzo ciężkich warunkach. Co gorsza, przebywający tam uchodźcy muszą płacić czynsz za „wynajem” ziemi pod namiot w wysokości niewiele niższej od wynajmu mieszkania, oferującego znacznie
lepsze warunki.

Zdjęcie 1: Obóz uchodźców Zatari w Jordanii. Fot. UNHCR
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kaset dolarów miesięcznie. Jednym z nielicznych
wyjątków są programy „cash for rent”, realizowane
m.in. przez PCPM w Libanie.

Pomoc humanitarna
dla uchodźców
Pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich
w Libanie, Turcji, Jordanii i Iraku ma na celu zaspokojenie czterech ich najważniejszych potrzeb: ochrony prawnej, żywności, schronienia oraz dostępu do
edukacji i ochrony zdrowia.
Ochrona prawna. Kraje graniczące z Syrią nie
uznają Syryjczyków za uchodźców, gdyż nie podpisały one lub ograniczyły zastosowanie konwencji
ONZ o statusie uchodźcy. W konsekwencji Syryjczycy są w nich traktowani jak zwyczajni turyści, muszą więc w regularnych odstępach czasu odnawiać
pozwolenia na pobyt, czemu nie są przychylne
miejscowe władze. Wydanie takiego dokumentu
w Libanie kosztuje 200 USD, co dla prawie każdej
rodziny uchodźców jest ogromnym wydatkiem.
Syryjczykom, którzy ze względu na trudności
proceduralne lub brak funduszy nie przedłużyli
pozwolenia na pobyt, grozi aresztowanie lub nawet wydalenie do ogarniętej wojną Syrii. Z tego
też powodu dziesiątki tysięcy uchodźców, pozostających nielegalnie w Libanie czy Jordanii, musi
ukrywać się przed władzami, co powoduje kolei, że nie mają dostępu do podstawowej pomocy humanitarnej.
Pomoc żywnościowa. 55% uchodźców syryjskich w Libanie oraz podobny odsetek w Turcji
i Jordanii żyje poniżej granicy ubóstwa. 1,5 miliona osób potrzebuje pomocy żywnościowej, którą
dostarcza Światowy Program Żywnościowy ONZ
(WFP) w postaci dedykowanej pomocy finansowej. Jej koszt to prawie miliard dolarów rocznie.
Ze względu na brak funduszy w niektórych miesiącach pomoc jest ograniczona do 6,5 USD na
osobę miesięcznie, co wystarcza na zakup jedzenia tylko na kilka dni.
Zabezpieczenie dachu nad głową. Uwaga
organizacji humanitarnych jest skupiona na uchodźcach żyjących w obozach w Jordanii i Turcji lub
nielegalnych obozowiskach, jak te w Libanie. Tymczasem większość z 90% uchodźców mieszkających
w wynajmowanych mieszkaniach, garażach czy budynkach gospodarczych nie otrzymuje prawie żadnej pomocy, by móc opłacić czynsz, wynoszący kil-

Ochrona zdrowia. Władze wszystkich krajów
goszczących uchodźców syryjskich, przy znaczącym
wsparciu ze strony państw finansujących pomoc
humanitarną, umożliwiły Syryjczykom korzystanie
z systemu publicznej opieki zdrowotnej. Pomimo, że
w krajach takich jak Liban czy Jordania, organizacje
humanitarne pokrywają 70-80% płatności za konsultacje lekarskie czy leczenie szpitalne uchodźców,
pozostałe 20-30% kosztów pozostaje poza zasięgiem finansowym większości z nich. W konsekwencji
Syryjczycy nie mogą pozwolić sobie ani na leczenie
chorób przewlekłych (cukrzyca, nadciśnienie) ani na
opiekę szpitalną, szczególnie tę wymagającą interwencji chirurgicznej. Ze względu na brak funduszy
wiele syryjskich matek decyduje się rodzić poza szpitalami, co zagraża życiu ich i ich dzieci.
Dostęp do szkół. Szkoły w przygranicznych regionach Turcji, Jordanii i Libanu pracują na dwie
lub trzy zmiany, by umożliwić kształcenie dzieciuchodźców. Do tej pory nie rozwiązano problemu
realizacji programu nauczania. W syryjskich szkołach obowiązywała edukacja wyłącznie w języku
arabskim, tymczasem w Turcji konieczne jest prowadzenie lekcji po turecku, zaś w Libanie czy Jordanii część przedmiotów wykładana jest po francusku
i angielsku. Dyplomy z Syrii nie są uznawane w państwach ościennych i odwrotnie. Co gorsza, uchodźcy
nie mają prawie w ogóle dostępu do nauczania na
poziomie ponadpodstawowym ani do edukacji zawodowej, co potencjalnie pozostawia miliony dzieci bez umiejętności potrzebnych w przyszłości do
znalezienia pracy.

Program PCPM w Libanie
Przykładem pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich na Bliskim Wschodzie jest program
realizowany przez PCPM nieprzerwanie od lipca
2012 roku. W północnym Libanie polska organizacja humanitarna zabezpieczyła dach nad głową
dla ponad 15 tys. uchodźców z Syrii i pomogła im
dostosować się do nowych, ciężkich warunków wychodźstwa. Liczba odbiorców programu PCPM w Li-
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banie przekracza ponad dwukrotnie liczbę uchodźców, do których przyjęcia zobowiązały się władze
RP.

Program
pomocy humanitarnej realizowany
Strefa
Humanitarna
przez PCPM w północnym Libanie ma na celu:

jest jedyną organizacją humanitarną z Europy Środkowo-Wschodniej działającą w Libanie nieprzerwanie od 2012 roku. Pomoc humanitarna PCPM jest
realizowana we współpracy i koordynacji z UNHCR
oraz innymi agendami ONZ.

n	Zapewnienie dachu nad głową dla rodzin nowo
przybyłych z Syrii i uchodźców zagrożonych eksmisją z domów poprzez wsparcie finansowe –
współpłacenie części czynszu za schronienie wyHumanitarna wnajmowane przez syryjską rodzinę,
n	Ochronę życia uchodźców podczas miesięcy zimowych poprzez dostarczenie im pieców, opału
oraz przygotowanie ich mieszkań do warunków
zimowych (wstawienie drzwi i okien, izolacja),
n	Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej
dla uchodźców poprzez prowadzenie ośrodka
zdrowia i wsparcie działalności tzw. kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną mieszkańcom
nielegalnych obozowisk,
n Wsparcie libańskich społeczności, goszczących
od pięciu lat uciekinierów z Syrii.
Program pomocy humanitarnej PCPM jest skupiony na obszarze północnego Libanu, przyległym
do granicy syryjskiej, gdzie fundacja od 2012 roku
sukcesywnie tworzy „Polską Strefę Humanitarną” dla
tysięcy uciekinierów z Syrii. Działania PCPM finansowane są przez program polskiej pomocy zagranicznej MSZ RP – Polska Pomoc (do 2015 roku) oraz
organizacje ONZ. By móc zapewnić uchodźcom syryjskim dach nad głową oraz uchronić ich przez ubóstwem fundacja w coraz większym stopniu polega
na wsparciu prywatnych darczyńców z Polski. PCPM

Mapa 9: „Polska Strefa Humanitarna” PCPM w Libanie (Google Maps).

Zdjęcie 3: Pomoc humanitarna dla uchodźców na Bliskim Wschodzie
jest pięciokrotnie tańsza od pomocy socjalnej dla uchodźców, także
tych w Polsce.
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Zdjęcie 4: Syryjskie dzieci w mieszkaniu, którego wynajem wspiera
PCPM. Pomieszczenie to ma okna i grube mury, więc można je dobrze
ogrzać podczas zimy. Widoczne są koce, które rodzina otrzymała od
UNHCR. Fot. PCPM

Powody migracji Syryjczyków
do Europy
Migracja z Syrii i Iraku do Europy wymaga nielegalnego przekroczenia pięciu granic. Migranci –
zarówno uchodźcy, jak i migranci ekonomiczni –

Zdjęcie 5: Pracownicy misji PCPM w Libanie przygotowują dystrybucję
pieców dla uchodźców syryjskich przed nadchodzącą zimą. Fot. PCPM

muszą przed wyjazdem często sprzedać cały swój
dobytek, by zapłacić równowartość od 3 do 5 tys.
dolarów zorganizowanym grupom przestępczym za
przerzut jednej osoby. Postawienie na szali dorobku
całego życia wymaga podjęcia przemyślanej decyzji,
biorącej pod uwagę następujące czynniki:

Czynniki wypychające uchodźców z Bliskiego Wschodu (push factors)

Czynniki przyciągające uchodźców i migrantów do krajów UE (pull factors)

•

Brak nadziei na pokój w Syrii i powrót do domów

•

Łatwość dostania się do UE (Niemiec, Szwecji)

•

Brak perspektyw na prawo stałego pobytu w Turcji, Libanie czy Jordanii

•

Perspektywa znalezienia dobrze płatnej pracy

•

Brak wystarczającej pomocy humanitarnej, konieczność wynajmu drogich
mieszkań

•

Perspektywa dobrej edukacji dla dzieci

•

Wolność – szacunek dla drugiego człowieka, prawa człowieka

•

Pomoc socjalna dla uchodźców, zapewnienie mieszkania socjalnego

•

Kraje UE respektują prawa uchodźców i udzielają im pomocy; kraje Bliskiego
Wschodu nie uznają statusu uchodźcy i ich dyskryminują

•

Perspektywa pozostania na stałe, uzyskania obywatelstwa, przyjazdu kolejnych
członków rodziny

•

Władze Turcji, Libanu i Jordanii chcą zmusić uchodźców do wyjazdu lub powrotu do Syrii

•

Bardzo duże bezrobocie, brak pracy, niskie zarobki

•

Zapaść gospodarcza i społeczna regionu Bliskiego Wschodu, brak perspektyw na
pracę i godne życie

•

Brak dobrej jakości wykształcenia dla dzieci

Tabela 5: Czynniki wpływające na decyzję Syryjczyków o migracji do UE

Migrują tylko najbogatsi. Kwota, którą Syryjczyk lub przedstawiciel innej narodowości musi
zapłacić za przejazd do Turcji, a następnie za przerzut do Austrii czy Niemiec jest 20- do 30-krotnością
średniego wynagrodzenia w Syrii w roku 2011, które wynosiło tylko 150 dolarów. Takie pieniądze są
poza zasięgiem najbiedniejszych Syryjczyków, w tym
zdecydowanej większości uchodźców przebywających w Libanie czy Jordanii. W drugiej połowie 2015
roku drogą lotniczą i morską do Turcji przedostało

się nawet 300 tys. Syryjczyków, ale według organizacji humanitarnych liczba uchodźców w Libanie
spadła tylko o ok. 60 tys. (5%). Oznacza to, że zdecydowana większość Syryjczyków udających się do
Europy rozpoczęła swoją podróż z terytorium Syrii.
Masowa ucieczka Syryjczyków na jesieni 2015 roku
miała bowiem związek z bardzo złą sytuacją militarną sił rządowych, którym bez wsparcia wojskowego
Iranu i Syrii zagroziło całkowite załamanie.
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Wpływ na decyzję o migracji. Najważniejszym czynnikiem zachęcającym migrantów z Syrii,
Iraku, Afganistanu czy Pakistanu do przedostania
się przez Grecję i państwa byłej Jugosławii do Austrii i Niemiec jest wysoka pewność, że nie zostaną
zatrzymani w żadnym z tych krajów. Tylko ryzyko,
że azylant zostałby na dłużej na terytorium Grecji
lub jednej z wysp na Morzu Egejskim mogłoby powstrzymać wielu potencjalnych migrantów przed
podróżą do Europy. Grecja nie jest w stanie zapewnić im pracy ani odpowiedniej opieki socjalnej. Decyzja ministrów spraw wewnętrznych Austrii, Słowenii, Chorwacji i Serbii o ograniczeniu przepływu
uchodźców, której efektem jest wzrost liczby azylantów w Grecji, najprawdopodobniej ma właśnie na
celu uświadomienie migrantom ryzyka pozostania
– być może bezterminowo – w ogarniętym kryzysem gospodarczym kraju, a tym samym zniechęcenie ich do podejmowania podróży z Turcji.

Zdjęcie 6: Kwota przydzielona przez Komisję Europejską
dla jednego uchodźcy relokowanego z Grecji czy Włoch pozwoliłaby zapewnić kompleksową pomoc humanitarną
13 uchodźcom na Bliskim Wschodzie.

Dysproporcje w pomocy
pomiędzy Bliskim Wschodem
a Unią Europejską
Organizacje humanitarne działające na Bliskim
Wschodzie podkreślają ogromne dysproporcje pomiędzy nakładami finansowymi i poziomem pomocy socjalnej dla uchodźców w krajach Unii Europejskiej a wręcz brakiem pomocy humanitarnej dla
uciekinierów w takich krajach jak Liban, Jordania czy
Turcja. Niemiecki instytut IFO szacuje, że wydatki
rządu Niemiec na pomoc socjalną dla uchodźców
w roku 2015 wyniosły 21,1 miliarda euro9 - kwota
ta jest prawie 4,5 razy wyższa od środków, które
ONZ i organizacje humanitarne otrzymały w tym samym roku na niesienie pomocy w Syrii, Iraku i krajach goszczących uchodźców na Bliskim Wschodzie.
Przeznaczając na pomoc humanitarną jedynie połowę środków wydanych przez Niemcy na rzecz
uchodźców, można by nie tylko znacznie zmniejszyć
humanitarne skutki wojen domowych w Syrii i Iraku, ale także rozwiązać część przyczyn stojących za
migracją Syryjczyków i Irakijczyków do krajów UE.
Dysproporcje pomiędzy nakładami na pomoc socjalną w Europie a pomocą humanitarną na Bliskim
Wschodzie nie dotyczą tylko Niemiec. Koszty opieki
i pomocy socjalnej dla jednego uchodźcy w Polsce
przez okres 1,5 roku (15000 zł) pozwoliłyby na zapewnienie przez ten sam okres:
n kompleksowej pomocy humanitarnej pięcioosobowej rodzinie uchodźców syryjskich w Libanie
n dachu nad głową dla dwóch rodzin uchodźców
syryjskich (8-10 osób)
n pomocy żywnościowej dla 9 uchodźców.

9 Źródło: http://www.cesifo-group.de/ifoHome/presse/Pressemitteilungen /Pressemitteilungen-Archiv/2015/Q4/press_20151110_
fluechtlinge.html
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Mapa 10: Szlaki migracyjne do Europy. Źródło: IOM (www.reliefweb.int)
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Kryzys migracyjny w Europie
Kryzys migracyjny, który ma miejsce w Grecji
i wzdłuż Szlaku Bałkańskiego, jest wyjątkowy z następujących powodów:
n	To największy napływ migrantów w historii istnienia Unii Europejskiej. Według danych agencji
UE ds. kontroli granic Frontex w roku 2015 zewnętrzną granicę Wspólnoty nielegalnie przekroczyło 1,8 miliona ludzi. Jest to 10-krotny wzrost
w porównaniu do roku 2014.
n	Frontex nie może określić narodowości aż 30%
migrantów (556 tys. osób). W podziale migrantów wg narodowości kategoria „nie wiadomo”
przekracza wszystkie inne grupy narodowe. Należy przypuszczać, że w grupie tej nie ma Syryjczyków, Irakijczyków i Erytrejczyków, którzy ze
względu na wojny i prześladowania w swoich
krajach mogą stosunkowo łatwo uzyskać status
uchodźcy w krajach UE. Jeżeli władze nie potwierdziły tożsamości i obywatelstwa tych osób
nie wiadomo także, czy nie stanowią oni potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. Obawą
napawają informacje dziennikarzy akredytowanych w Grecji o stosach palonych paszportów
i dowodów osobistych.
n	Afgańczycy, Pakistańczycy i Irańczycy stanowią
ponad 15% migrantów (według UNHCR – na-

Wykres 1: Migranci przybywający do UE w roku 2015 wg narodowości (dane Frontex).
Źródło: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/
FRAN_Q4_2015.pdf

29

Wojna w Syrii i kryzys humanitarny
wet 30%). Dowodzi to, że na migracje do Europy mają wpływ wydarzenia oddalone o tysiące
kilometrów.
n	Kraje UE są rozdarte pomiędzy nakazem ochrony
i respektowania granic państwowych a prawem
azylowym, nakazującym przyjęcie na swoje terytorium i zbadanie sytuacji każdej osoby, która
się o to zwróci.
n	Konwencja ONZ o statusie uchodźców stwierdza, że ma on prawo nielegalnie przekroczyć granicę kraju, w którym jest prześladowany. Podczas tranzytu przez inne kraje władze mają dać
uchodźcom „odpowiedni czas” na zgłoszenie się
i rejestrację lub przejście do innego państwa.
W obecnej sytuacji zbyt liberalna interpretacja
tych zapisów daje migrantom podstawę prawną
do przenikania z jednego kraju do kolejnego. Sytuacja taka podważa najważniejsze osiągnięcie
międzynarodowego systemu ochrony uchodźców – objęcia ochroną prawa międzynarodowego osób z chwilą przekroczenia granicy ich
ojczyzny, w której są prześladowane.

Jak odróżnić uchodźcę z Syrii
od innych migrantów?
Azylanci przybywający do Polski – bezpośrednio lub relokowani z innego kraju UE – powinni
przejść indywidualną procedurę weryfikującą, czy
spełniają wymogi uprawniające ich do otrzymania
statusu uchodźcy.
Uchodźcy z Syrii czy Iraku mogą być stosunkowo
łatwo odróżnieni od innych migrantów przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje językowe
i merytoryczne:
n Syryjczycy i Irakijczycy mówią specyficznym dla
swojego kraju akcentem języka arabskiego, który jest łatwy do rozróżnienia dla osoby znającej
arabski nawet jako język obcy. Migranci z krajów niearabskojęzycznych (Pakistan, Afganistan)
znają tylko klasyczny dialekt arabskiego lub nie
znają tego języka w ogóle.
n	Uchodźca przechodzi wielostopniowy proces wywiadów i weryfikacji informacji na temat miejsca
jego pochodzenia oraz powodów, które zmusiły
go do ucieczki z kraju i szukania schronienia np.
w Polsce. Osoby przeprowadzające takie wywiady mają dostęp do bardzo wielu baz danych na

temat sytuacji w Syrii, Iraku i innych krajach pochodzenia uchodźców, które mogą służyć do weryfikacji informacji podanych przez aplikanta.
n	Uchodźca z Syrii, Iraku czy innego kraju, którego
obywatel ze względu na prześladowanie ma duże
szanse na otrzymanie statusu uchodźcy, najprawdopodobniej będzie posiadał dokumenty tożsamości, potwierdzające jego obywatelstwo. Dokumenty te powinny być jednak uważnie zbadane
ze względu na pogłoski o wystawieniu syryjskich
paszportów dla nawet tysięcy obcokrajowców.

Relokacja i przesiedlenie
uchodźców
W ramach uzgodnień z UE Władze RP zobowiązały się w drugiej połowie 2015 roku do przyjęcia
7 tys. uchodźców w ramach relokacji oraz 900 w ramach przesiedlenia.
Relokacja uchodźców jest mechanizmem,
w którym kraje UE udzielają pomocy państwom
członkowskim zmagającym się z napływem największej liczby uchodźców. Władze RP zadeklarowały gotowość przyjęcia 7 tys. osób z Grecji i Włoch oraz ze
Szwecji, która jest krajem docelowym znacznej części
migrantów. Relokacja jest mechanizmem solidarności i wzajemnej współpracy państw wewnątrz Unii
Europejskiej w rozwiązaniu skutków (nie przyczyn)
kryzysu migracyjnego. Co ważne, relokacja dotyczy
tylko i wyłącznie obywateli Syrii, Iraku oraz Erytrei, z których zdecydowana większość ma szanse na
otrzymanie statusu uchodźcy ze względu na konflikt
lub prześladowania polityczne.
Przesiedlenie jest elementem pomocy humanitarnej dla uchodźców. Uchodźcy, którzy
z powodów zagrożenia swojego zdrowia i życia lub
prześladowań nie mogą pozostać w kraju, gdzie
obecnie się znajdują, zostają przyjęci przez władze
innego państwa, które udziela im pozwolenia na
pobyt czasowy. Wielu przesiedlanych uchodźców
zostaje w nowym kraju na stałe.
Przesiedlenie uchodźców jest realizowane zazwyczaj przy współudziale Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Proces wyboru
i weryfikacji uchodźcy – kandydata do przesiedlenia
obejmuje przynajmniej osiem etapów:
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Wojna w Syrii i kryzys humanitarny
1.	Uchodźca rejestruje się w biurze UNHCR w kraju, w którym przebywa po ucieczce ze swojej
ojczyzny
2.	UNHCR, stosując uniwersalne kryteria wybiera
uchodźcę do potencjalnego udziału w procesie
przesiedlenia. Kryteriami tymi są:
n niemożność pozostania w danym kraju,
n zagrożenie życia lub zagrożenie prześladowaniem,
n stan zdrowia wymagający leczenia, które jest
niedostępne w danym kraju,
n brak możliwości utrzymania się w kraju, w którym uchodźca znalazł schronienie – szczególnie
chodzi tu o samotne matki z dziećmi.
3.	UNHCR przeprowadza dwie rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do przesiedlenia, m.in. sprawdzając powód ich ucieczki z ojczyzny, możliwość pozostania w danym kraju. Informacje te tworzą teczkę
osobową (dossier) kandydata do przesiedlenia.
W przypadku uchodźców z Syrii czy Iraku osoby,
które miały jakikolwiek kontakt z grupami zbrojnymi otrzymują najniższy priorytet, praktycznie wykluczający ich z dalszego postępowania.
4. Władze kraju przyjmującego (np. Polski) otrzymują od UNHCR listę kandydatów do przesiedlenia.
5. Władze kraju przyjmującego przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do
przesiedlenia
6. Władze kraju przyjmującego sprawdzają kandydatów pod kątem bezpieczeństwa
7.	Kandydaci do przesiedlenia uczestniczą w kursie
informacyjnym na temat warunków życia oraz
pomocy dla uchodźców w kraju, który zgodził
się ich przyjąć
8.	Osoby, które zostały pozytywnie zweryfikowane
przez władze kraju przyjmującego i są zainteresowane przesiedleniem wyjeżdżają w zorganizowanej grupie do nowego państwa. Przebywają
w tym kraju dopóki nie powstaną warunki na ich
bezpieczny i dobrowolny powrót do ojczyzny.

n	Uchodźcy i migranci z krajów Bliskiego Wschodu
nie integrują się w innych krajach UE;
n	Konieczność zachowania polskiego i chrześcijańskiego charakteru RP;
n	Zagrożenie terrorystyczne;
n Polska nie powinna gościć uchodźców „zapraszanych” przez Niemcy;
n Brak imperatywu niesienia pomocy osobom z tak
dalekiego kraju jak Syria - „Wojna w Syrii to nie
nasza wojna”;
n	Zachowanie homogeniczności narodowej i wyznaniowej Polski - „Nie chcemy by w Polsce
mieszkali obcy”.
Główne argumenty przytaczane przez zwolenników przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu
w Polsce to:
n	Miliony Polaków było uchodźcami po II Wojnie
Światowej i w czasach komunizmu – powinniśmy teraz pomóc innym w potrzebie, gdyż sami
doświadczyliśmy solidarności i pomocy;
n Polska musi okazać solidarność krajom UE zmagającym się z falą uchodźców, bo podobnej solidarności możemy potrzebować, jeżeli do Polski
przybyłaby fala uchodźców z Ukrainy lub innego
kraju;
n Polska jest 23. największą gospodarką na świecie
– powinniśmy nieść pomoc humanitarną i pomoc
uchodźcom tak, jak nam pomagano np. w latach
80-tych;
n Solidarność i prawo międzynarodowe ma być
fundamentem polskiej polityki zagranicznej –
powinniśmy tą solidarność okazać uchodźcom
w potrzebie;
n	Jeżeli UE nie pomoże uchodźcom system ochrony
uchodźców na świecie zawali się, podobnie jak
system ochrony praw człowieka ucierpiał wskutek Guantanamo.

Przyjmowanie uchodźców
w Polsce
– argumenty za i przeciw

Przydatne linki
data.unhcr.org
www.reliefweb.int
www.pcpm.org.pl

Główne argumenty przytaczane przez przeciwników przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu
w Polsce to:
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Prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), niosącej pomoc humanitarną
i rozwojową w krajach Azji, Afryki i Europy. Twórca
Polish Emergency Team, grupy ratowników i lekarzy szybkiego reagowania na kryzysy i katastrofy.
Ponad 10 lat pracował w agendach humanitarnych
ONZ (UNOCHA, UNHCR, IOM). Ekspert ONZ ds. koordynacji pomocy humanitarnej i zarządzania pomocą humanitarną podczas katastrof. Były wykładowca SGH.

Wojciech Wilk

Projekt jest współfinansowany
z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji

Uczestniczył w międzynarodowych działaniach
w odpowiedzi na 16 kryzysów humanitarnych od
skutków wojen w Bośni i Hercegowinie i Kosowie po
kryzys uchodźców syryjskich na Bliskim Wschodzie
i trzęsienie ziemi w Nepalu. Był także autorem ponad 10 ONZ-owskich strategii pomocy międzynarodowej, wartych setki milionów dolarów, dla takich
krajów, jak Sudan, Jemen, Syria czy Irak. W latach
2008-2011 odpowiedzialny w ramach Sekretariatu ONZ za monitorowanie sytuacji humanitarnej
w Syrii.

