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Livet efter   kriget
I Syrien rasar ett inbördeskrig som saknar 
motstycke i sin brutalitet, och som tycks 
utan slut. Två miljoner människor har lämnat 
landet, många av dem är ensamma kvinnor 
med barn. Vi har träffat två av dem i ett 
flyktingläger i Libanon. 
Av JoAkim medin  Foto: thorkil rothe

Dokument

l Inbördeskriget i Syrien rasar idag vidare 
utan fred i sikte. Konflikten har gett upp-
hov till en flyktingkris vars omfattning 
världen inte sett på tjugo år, och strax över 
två miljoner människor har hittills lämnat 
landet. Majoriteten av dem har hamnat i 
grannlandet Libanon, med en yta något 
mindre än Skåne. Men den libanesiska re-
geringen saknar pengar för att kunna han-
tera flyktingströmmen. Idag blir många 
flyktingar exploaterade och illa behandlade, 
har svårt att tjäna pengar och saknar hjälp 
till sitt uppehälle. 

Kvinnliga flyktingar far särskilt illa i 
denna situation. Många är nyblivna änkor 
eller har frånvarande makar, som de ofta 
stått i ett beroendeförhållande till. Nu bor 
och tigger många av dem på gatan, ibland 
tillsammans med sina barn. De försöker 
hitta tillfälliga bostäder och inkomster. 
Diskriminering och trakassering av kvin-
nor är vanligt. De utsätts för våld i en allt-
mer brutal region. Vi har träffat två kvin-
nor, flerbarnsmammor, i flyktinglägren 
Qasmiyeh och Shatila, i Libanon. l
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l Det har blivit morgon i hjärtat av ett av 
världens äldsta flyktingläger. Barn, vespor 
och ropande försäljare drar fram på de livliga 
gatorna i palestinska Shatila Camp i södra 
Beirut. 

I en meterbred sidogränd står Rana, 33, i 
kö med en nummerlapp i handen. En man 
framför henne bockar av registrerade namn 
från långa listor. 

– Jag väntar på att få matkuponger. De är 
värda 140 dollar och räcker till en del, men 
inte hela vägen fram till nästa distribution. 
Allt är mycket dyrare i Libanon, säger Rana. 

Rana kommer ursprungligen från 
Yarmouk i utkanten av Damaskus. Där har 
hon bott under större delen av sitt liv, under 
bra förhållanden. Men för sex månader sedan 
bestämde hon sig för att Syrien inte längre 
gick att leva i. Som många andra hade hon 
försökt stanna kvar så länge det var möjligt, 
i sitt eget hem. Till sist hade kvarteret blivit 
förstört av strider, skolorna var stängda, folk 
var rädda för att vistas utomhus och det blev 
svårare att hitta mat.

– Jag tog mina sex barn, några få saker vi 
kunde bära med oss, och vi åkte hit som flyk-
tingar. Nu finns det ingenting kvar i Syrien. 
Inga hem att återvända till, säger hon.

Hon kvitterar ut sina matkuponger i ett 
litet kontor, som drivs av den libanesiska 
biståndsorganisationen Najdeh. Där finns 
även utdelningar av viktiga hushålls- och 
hygienprodukter, som det ofta råder brist på. 

Sådant bistånd har Rana varit beroende 

– Vi har inget hem 
att återvända till

Rana med tre av 
sina sex barn.

FN får inte bygga 
nya flyktingläger i 
Libanon och de  
gamla är överfulla.
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Flyktingar  
i kö för att få ut  
mat kuponger. 

av sedan hon först kom till Libanon. 
Hon, och många andra flyktingar, 
anlände med nästan bara kläderna de 
hade på kroppen. Det fanns inget nytt, 
utrustat hem som väntade på andra 
sidan gränsen. De med gott om pengar 
kunde lättare bygga upp en ny vardag, 
men Rana och majoriteten har fått det 
betydligt svårare.  

Hennes dotter Maram springer bort 
genom gränden, med två småsyskon i 
släptåg. Deras mor följer efter. Ovanför 
dem klättrar tätt sammanpackade ce-
menthus, åtta våningar höga, och släp-
per bara igenom ett dunkelt solljus.

En bit bort genom Shatilas labyrinter 
ligger en skräpig bakgård. En dörr leder 
in till ett gammalt förråd, och familjen 

kliver rakt 
från gatan 
in i vad som 
både är hall, 
vardagsrum, 
kök och 
sovrum. 
Rummet är 

femton kvadratmeter stort. Där finns 
lite kläder i en hylla, en fläkt mot som-
marhettan, en gasplatta och kastruller, en 
nalle och en docka till barnen. 

– Här bor vi tolv personer. Fyra vuxna 
kvinnor och åtta barn, berättar Rana och 
sveper med handen över utrymmet. 

Rummet saknar toalett och där finns 
inga stolar eller bord. På golvet i ett hörn 

Familjen flydde från 
Damaskus för sex 
månader sedan.

sitter en av de andra kvinnorna. Hon 
är gift, men hennes make har troligtvis 
omkommit. Hon är ihopkrupen och vill 
inte säga ett enda ord.

– Fem av mina barn bor här. Min 
15-åriga dotter har gift sig med en 21-årig 
man för att helt enkelt göra vårt hushåll 
mindre. Hon bor hos honom nu och de 
är lyckliga tillsammans, bedyrar Rana.  

Hennes 16-årige son jobbar som slak-
tare på nätterna. Han ligger raklång på 
en madrass på golvet. Trots springande 
barn och högljutt prat vaknar han inte 
ur sin sömn.

Deras lilla rum kostar 200 dollar i 
månaden att hyra. Det är betydligt dy-
rare i Syrien än i Libanon. Rana vill hitta 
en annan boendelösning, men deras 
besparingar räcker inte alls lika långt 
här som hemma.  

– Och kassan minskar för varje må-
nad. Barnen mår dåligt av att bo så här 
trångt. Och jag har hört folk tala illa om 
oss ute på gatan, om att vi bor så många, 
att vi kommit hit från Syrien och inte är 
välkomna, säger hon.

Ekonomin har varit dålig alltsedan 
de först kom till Libanon och Rana blev 
ensam försörjare. När resten av familjen 
flydde, så valde Ranas make att stanna 
kvar i Syrien. Han är kvar där, men var 
han är vet hon inte.  

I likhet med många kvinnliga flyk-
tingar måste Rana idag vara både mor 
och far, och dessutom försörja familjen. 

– Jag hoppas vi ska klara oss

Ranas make är 
kvar i Syrien men 
hon vet inte var. Det är en helt ny situation med många 

svårigheter, men också nya lösningar. 
Rana pekar på en trave tyg i ett hörn.   

– Jag har börjat sy klänningar med 
traditionella mönster som jag säljer. Det 
är något jag har lärt mig här. Men lönen 
är inte hög.  

Ranas förhoppning är ändå att det 
med tiden ska gå att överleva på små-
jobben, och att barnen ska kunna gå i 
grundskolan. Men lille Khaled, 10, har 
varit tvungen att jobba extra i ett kaf-
ferosteri den senaste tiden istället för att 
fortsätta sin skolgång. 

Hittills har syriska barn beretts plats 
i det libanesiska utbildningssystemet, 
men ingen vet hur länge det kommer 
att fortsätta. Väldigt många barn går inte 
i skolan, utan istället tigger de pengar 
eller jobbar i den informella sektorn. 

Till skillnad från hur det är i grann-
länderna tillåter Libanons regering idag 
inte FN att bygga några nya flyktingläger 
åt nyanlända från Syrien. Flyktingarna 
tvingas därför själva hitta bostäder, i ett 
land där det är ont om plats, och dyrt. 

– Jag har en syster som sedan länge 
bor i Shatila. Men varken där eller på 
annat håll fick jag hjälp när jag kom. 
Min systers bostad var redan full. 

Trångboddheten i Shatila är stor. 
Ändå är det till dessa områden som 
hundratals nya flyktingar kommer från 
Syrien varje vecka.    

– Jag frågar inte mig själv hur länge 
vi kan fortsätta ha det så här. Jag vet 
inte ifall min make återvänder, eller hur 
framtiden blir. l

”Min äldsta  
dotter har gift 
sig så familjen 
ska bli mindre”

forts
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l Solen står högt på himlen, och inte ett 
moln skymmer den. Fatimas hem badar 
i ljus som läcker in genom fönstret, som 
bara är ett hål i väggen utan gardiner el-
ler glas. Skarpa strålar letar sig in genom 
de många hålen i taket som är ett lapp-
täcke av rostiga gamla plåtbitar. Fatima 
pekar omkring sig och betonar hur 
ingenting av detta kommer att ge skydd 
mot regnet när det drar in senare i år. 

– Men vi saknar pengar. Därför har 
vi inte kunnat flytta till en stad och hyra 
någon riktig bostad, säger hon. 

Här, i en grå, bunkerliknande liten 
byggnad i Qasmiyeh på södra Libanons 
landsbygd, bor Fatima, 30, med sina 
fem små barn. För drygt fyra månader 
sedan flydde de från Aleppo i norra 
Syrien. De försökte stanna hemma så 
länge det gick, innan situationen gick 
ut över barnens säkerhet. Men flykten 
var plötslig och oplanerad, och föregicks 
av att kriget gjort Fatima till ung änka. 
Familjen fick inte med sig någonting 

från sitt hem när de hastigt gav sig av.
Det var inga problem att komma över 

gränsen, pengarna räckte precis till ut-
gifterna. Idag kan alla syrier som flyr 
kriget komma in i Libanon gratis och 
utan hinder. Men Fatima, hennes barn 
och alla andra som är statslösa palesti-
nier i Syrien, har behövt köpa tillfälliga 
visum för 17 dollar styck. En stor 
summa för fattiga flyktingar, och efter 
ett år måste varje visum dessutom för-
nyas för 200 dollar. 

– Jag har avlägsna släktingar här, som 
är väldigt fattiga och som inte kunde 
hjälpa oss. Men jag visste ändå om den 
här platsen och det kändes bättre att åka 
direkt hit. Jag hade hört om situationen 
i städerna, säger hon.

Qasmiyeh är ett samhälle där 4 000 
palestinska flyktingar bor sedan 1952. 
Platsen är inget officiellt flyktingläger 
och har därför bara ett begränsat stöd 
av FN. Samhällsuppbyggnaden har 
invånarna ofta själva behövt ta hand 

Fatima 30, mamma till fem barn:  

Fatima och hennes 
fem barn är på flykt 
sedan fyra månader.

– Jag har inga pengar och får 
inte jobba här, det är svårt 

om, liksom hjälpen till de 2 000 nya 
flyktingar från Syrien som kommit un-
der det senaste året. Idag är det många 
av dem som på grund av hemlöshet, 
bostadskris och ren fattigdom söker sig 
ut till landsbygden. 

Fatima visar upp sitt hem. Det är 
byggt av cementblock, krokiga trädgre-
nar och cementbruk, och består av ett 
enda rum utan möbler. Där finns inget 
kök, men åtminstone ett gammalt kyl-
skåp. Bakom en halv vägg finns ett hål i 
golvet, toaletten. 
En ensam glöd-
lampa hänger 
i en sladd från 
trädgrenen som 
håller upp taket. 
Elektricitet har 
de under sex tim-
mar per dag. 

– Och vi har tur, bara en bit härifrån 
finns det en vattenkran som vi kan 
använda, säger Fatima.

Hon går ut till utrymmet framför 
byggnaden, som är några kvadratmeter 
stampad jord, där barnen kan få frisk 
luft och där de tvättade kläderna hängs 
på ett rep. Fatima pekar på slänten 
framför henne, som fortsätter ner till 

”Familjen  
har elektricitet 
sex timmar  
om dagen”
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Sverige utfärdar 
uppehållstillstånd
● Två miljoner människor har 
 lämnat Syrien som flyktingar sedan 
konflikten startade i mars 2011.  
52 procent av flyktingarna är barn 
under 17 år.
● I januari 2014 slutade FN publi
cera uppgifter om antalet döda i 
 kriget, på grund av svårigheter att 
verifiera, men länge har antalet 
döda uppskattats till 100 000. 
97 procent av flyktingarna har tagit 
sig till grannländerna Jordanien, 
Libanon, Turkiet och Irak. 
●  FN:s flyktingorgan UNHCR  
beräknar att det finns ca 4,25 
 miljoner internflyktingar kvar i 
Syrien. Konflikten uppskattas 
hittills ha krävt 100 000 dödsoffer. 
● Från och med september 2013 
är Sverige det första EUland som 
utfärdar permanenta uppehålls
tillstånd till flyktingar från Syrien. 
Inga andra lagliga vägar existerar 
ännu för att komma till Europa.

Konflikten i korthet:
Inbördeskriget i Syrien inleddes 
med omfattande folkliga protester 
mot förtryck och korruption, som 
en del av den arabiska våren 2011. 
Assadregimen som styrt landet i  
40 år slog ner protestgrupperna 
med våld, vilket ledde till att väpna
de upprorsfickor och rebellgrupper 
uppstod. Sedan dess har utländska 
intressen blandat sig i konflikten, 
och idag spelar religiösa och  
etniska orsaker en stor roll jämte 
demokratifrågan, bakom kriget.

Läget just nu:
● Den internationella konferensen 
Geneva 2 arrangerades i Geneve i 
slutet av januari, där representanter 
från Syriens regering och en splitt
rad opposition möttes för dialog. 
Samtalen präglades av djupa mot
sättningar
● Amnesty International rapporte
rade i december 2013 att hela EU 
tar emot endast ca 12 000 kvotflyk
tingar eller 0,5 procent av alla de 
som flytt Syrien. Frankrike tar emot 
500, Spanien 30. Storbritanniens 
siffra var först 0, men den 22 janu
ari 2014 lovade man att acceptera 
några hundra kvotflyktingar.

forts dalen och den turkosa Litanifloden. Här 
och var ligger små konstruktioner som 
andra flyktingar bosatt sig i. Några ser 
mer permanenta ut, andra är bara enkla 
skjul av korrugerad plåt och plankbitar. 

– Vi fick hjälp av några grannar med 
att samla in cement och med att bygga, 
därför är vårt boende lite bättre. Annars 
hade det inte gått, vi kunde inte betala 
för något. Innan dess bodde vi hela 
familjen tillsammans med andra männi-
skor, det var trångt och svårt.

I Qasmiyeh har befolkningen idag 
snabbt fördubblats. Det bor folk överallt 
och i moskéns hall har man upplåtit sov-
platser åt hemlösa krigsoffer. Trängseln 
går också hårt åt hygienen och hälsan. 
Hjälporganisationer varnar för att 
situationen kan innebära smittor och 
sjukdomar. Ahmad, en av Fatimas  
små pojkar som sitter lutad mot den 
grova cementen på en madrass, är en 
av dem som redan drabbats. På hans 
fötter, ben och armar syns rödaktiga 
hudinfektioner.  

Barnen ser understimulerade ut och 
de lite äldre minns också hur de levde 
under betydligt bättre förhållanden för 
bara något år sedan. Men Fatima vet 
inte hur hon ska kunna göra något åt 
situationen.

– Jag lever här ensam med barnen. 
Och det är omöjligt att hitta ett jobb för 
att få pengar. Men jag visste redan tidi-
gare att palestinier inte får jobba.

Libanesisk lag förbjuder i princip 
palestinier att arbeta i landet. De saknar 
även rätt till egendom, som bostäder och 
mark, och tillåts inte ta del av utbildning 

Flyktinglägret breder ut sig, 
några bostäder är perma-
nenta, andra är skjul för  
temporär tillflykt.

och sjukvård. Samma lagar gäller även 
Fatima som är palestinier, men berör 
inte övriga flyktingar från Syrien. 

Fatima ler åt sina barn, som oblygt vill 
ställa sig framför kameran. Men trots att 
de alla klarat sig med livet i behåll, och 
trots att de hittat en bostadslösning som 
är bättre än många andra, vill Fatima 
inte bli kvar här längre än nödvändigt. 

– Jag känner mig deprimerad. Jag vill 
återvända till Syrien, men vårt hus har 
blivit helt förstört. Och fortfarande pågår 
striderna som fått oss att fly hit. Men 
det är svårare att leva i Libanon än vad 
jag hade räknat med. Jag stannar hellre 
här i Qasmiyeh än flyttar till någon stad, 
men så snart kriget är slut återvänder vi 
och bygger upp vårt hem igen. ●

För palestinier gäller 
helt andra regler än för 
andra flyktingar.

– När kriget är slut  
vill jag återvända hem
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