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syrien Två miljoner har flytt 
krigets Syrien, men bara 
en bråkdel får en fristad i Eu-
ropa. Flyktingströmmen ökar 
inför hotet om västerländsk 
intervention, och majoriteten 
tvingas fly till grannlandet 
Libanon. Men där saknas 
helt beredskap att ta emot 
en ökad flyktingström.

Två miljoner människor har 
nu flytt Syrien, och 97 procent 
av dem har hamnat i grann-
länderna, rapporterade FN:s 
flyktingorgan UNHCR. Flest 
flyktingar har kommit till Liba-
non, som ligger geografiskt nära 

Damaskus och hela tiden haft 
sina gränser öppna. Redan i juli 
uppgavs de vara över en miljon, 
och efter att USA i månadsskif-
tet klargjorde att de kan ingripa 
militärt i Syrien har flykting-
strömmen intensifierats. Varje 
dag korsar 15 000 nya personer 
gränsen.  

Dålig beredskap
Men beredskapen för en ökad 
mängd flyktingar är otillräcklig 
i Libanon. Till skillnad från i 
Turkiet och Jordanien tillåts 
inte UNHCR sätta upp flykting-
läger i landet. Flyktingar måste 
därför bo hos släktingar och 
vänner, eller i hyrda bostäder. 

De som saknar pengar tvingas 
söka skydd i garage, ödehus, 
i förbarmande moskéer och 
kyrkor eller på gatan.

I Beiruts regeringspalats 
säger Khaldoun El Charif, pre-

sident över ministerieorganet 
LPDC som arbetar med Liba-
nons flyktingpolicy, att tidigare 
erfarenheter är det som gör att 
inga FN-läger får upprättas.

– När regeringen tidigare 
satt upp läger åt palestinska 
flyktingar, så har de stannat 
kvar. Nu finns samma oro över 
att alla syrier blir kvar om det 
byggs läger åt dem, och det 
skulle påverka vår demogra-
fiska balans. Syrierna utgör 
snart en tredjedel av Libanons 
befolkning.

Även om syrier fått tillgång 
till skol- och sjukvårdssystemen, 
och även får arbeta, riskerar 
deras utsatthet att förvärras. 

Libanesiska myndigheters 
resurser är otillräckliga. 

– Från sekteristiska grupper 
finns det också ett motstånd 
mot att hjälpa. De kristna och 
shiamuslimerna tror att flyk-
tingarna är förklädda syriska 
rebeller. Sunnimuslimerna 
å andra sidan säger att flyk-
tingarna är förklädda Assad-
lojalister, säger Khaldoun El 
Charif.

Stor utsatthet
Bristen på drägliga bostäder 
leder idag till att många flyk-
tingar måste bo i ett enda rum. 
Infektioner sprids i trängseln, 
och hyrorna har ofta tredubb-

syrien I veckan blev Sverige 
det första europeiska landet 
som beviljar permanenta 
uppehållstillstånd till syriska 
flyktingar. Många hoppas 
att fler länder ska göra 
detsamma, men hittills har 
de europeiska länderna varit 
allt annat än generösa i sin 
flyktingmottagning.

 
På tisdagen meddelade Migra-
tionsverket att Sverige blir det 
första landet i EU som erbjuder 
alla syriska flyktingar perma-
nent uppehållstillstånd. Det 
innebär även att deras makar 
och barn under 18 kan få visum 
till Sverige och därmed ta sig in 
i Europa helt lagligt. Hittills har 
flyktingarna i stor utsträckning 
tvingats förlita sig på människo-
smugglare. För att som syrier få 
komma in i ett EU-land krävs 
visum, vilket inte ges till perso-
ner som tros söka asyl.

Visum till Sverige 
går dock inte att få i 
Syrien. Den svenska 
ambassaden i Damas-
kus har ingen konsulär 
verksamhet på grund 
av läget i landet, så 
anhöriga måste söka sig 
till grannländer.

– Det kan så klart 
vara problematiskt. 
Men det är så vårt regelverk 
ser ut, säger Fredrik Bengtsson, 
presschef på Migrationsverket.

Hoppas andra länder följer Sverige
Saknas en nära anhörig i Sve-
rige finns det fortfarande inget 
sätt att få visum till ett europe-
iskt land.

 António Guterres, FN:s 
flyktingkommissarie, har kallat 
situationen i Syrien den största 
flyktingkrisen någonsin. Redan 

i juli gick han ut och bad ledare 
för diverse EU-länder att öppna 
sina gränser och släppa in fler 
syriska flyktingar.

– Europa måste bli både mer 
konsekvent och generöst i sin 
flyktingpolitik, sade han då.

Guterres påpekade 
även att Sverige och 
Tyskland har tagit emot 
nästan två tredjedelar 
av de syriska flykting-
arna som kommit in i 
EU-länder, någonting 
han kallade ologiskt.

 Reglerna för asyl 
ska se likadana ut i 
alla europeiska länder, 

även om mottagningssystemen 
kan vara olika, berättar Fredrik 
Bengtsson.

Kommer andra EU-länder att följa 
Sveriges exempel och ge syriska 
flyktingar permanent uppehållstill-
stånd?
– Man kan alltid hoppas. Det 

som pågår i Syrien är ju ingen 
nyhet för någon, det handlar om 
urskillningslöst våld som drab-
bar civila, säger han.

Andrea Wesslén

Europa uppmanas 
ta emot fler syrier

Fredrik  
Bengtsson
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  Fakta
Miljoner på flykt
n Sedan konflikten i Syrien inleddes 
i mars 2011 har två miljoner männis-
kor lämnat landet som flyktingar. 52 
procent av dem är barn under 17 år.
n 97 procent av flyktingarna har 
tagit sig till grannländerna Libanon, 
Jordanien, Turkiet och Irak. Sedan 
2011 har EU tagit emot drygt 
40 000 asylsökande.
n Under 2012 och 2013 har Sverige 
tagit emot 14 700 asylsökande 
syrier. FN:s flyktingorgan UNHCR 
uppskattar att det kvar i Syrien 
finns ytterligare ca 4,25 miljoner 
internflyktingar. 
n Kriget beräknas hittills ha kostat 
100 000 människor livet.

Besked oM Militärt  
angrepp dröjer
n I lördags meddelade USA:s 
president Barack Obama att han vill 
rikta ett militärt angrepp mot Syriens 
regim, dock inte med marktrupper. 
n Samtidigt väljer han att invol-
vera kongressen: ”Även om jag tror 
mig ha befogenhet att genomföra 
militära åtgärder utan kongressens 
tillstånd vet jag att landet kom-
mer att vara starkare om vi gör det 
med kongressens medgivande”, sa 
presidenten.
n Obama nämnde inte om kongres-
sen får veto i frågan. Omröstning 
kan ske tidigast på måndag då 
ledamöterna återsamlas efter 
 sommarledighet.

” Europa 
måste bli både 
mer konsekvent 
och generöst i 
sin flyktingpolitik.

António Guterres, 
FN:s flyktingkommissarie 
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lats. Det är svår konkurrens om 
underbetalda arbeten. Samti-
digt saknar alla palestinier från 
Syrien, som statslösa flyktingar, 
i princip rätten att arbeta i 
Libanon.

– Jag flydde med min fru och 
sex barn från Damaskus i maj. 
Vårt hus blev bombat, det fanns 

ingen mat, ingen elektricitet. 
Vi har förlorat allt. Men där 
arbetade jag på en byrå som 
legitimerad advokat, och här får 
jag inte arbeta alls, säger Mo-
hamad Ahmad i det palestinska 
flyktinglägret Shatila.

En förvärrad utveckling
En större flyktingström från 
Syrien vid en amerikansk-
fransk intervention skulle 
genast leda till en förvärrad 
bostadsbrist och social utsatt-
het. Riskerna har också ökat 
för att Libanon dras med i det 
syriska kriget, särskilt efter 
sommarens dödliga bombdåd 
i Beirut och Tripoli. Flykting-

arna skulle då vara instängda 
mellan krigets Syrien och 
Israel.    

Utöver risken för krig finns 
hotet om civil oro och uppror 
från alla hålli Libanon, menar en 
högt uppsatt, anonym tjänsteper-
son vid ett av FN:s organ i landet. 

– Skol- och hälsosystemet 
håller på att implodera. Syriska 
flyktingar har demonstrerat för 
att de behöver mat och skydd. 
Visst finns oron för krig, men 
denna andra faktor är oerhört 
oroväckande. Många flyktingar 
fruktar också att de kollek-
tivt får skulden om någonting 
händer.

Joakim Medin

Flyktingkatastrof hotar vid militärt angrepp
Varje dag flyr 15 000 syrier till grannlandet: ”Utgör snart en tredjedel av Libanons befolkning”

TRÅNGT. Det palestinska flyktinglägret Shatila i Libanon blir allt trängre. Beredskapen för en ökad mängd flyktingar från krigets Syrien är otillräcklig i landet. Majoriteten av alla som flytt          Syrien är barn under 17 år. bild: Thorkil roThe

Khaldoun El Charif.

” Vårt hus blev 
bombat, det fanns 
ingen mat, ingen 
elektricitet.
 Mohamad Ahmad


