Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts
Sīrijas bēgļi Jordānijā
Situācijas apskats 2015. gada jūnijā
Dokuments angļu valodā atrodams šeit:
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/jordan_syrian_crisis_en.pdf
Būtiskākie skaitļi:
Šobrīd Jordānijā uzturas vairāk kā 628 tūkstoši bēgļu no Sīrijas, divi miljoni no Palestīnas un vairāk kā 47
tūkstoši no Irākas. Eiropas Komisija (EK) krīzes risināšanai kopā piešķīrusi vairāk kā 500 miljonus eiro.
Būtiskākā informācija:
Sīriju joprojām plosa pilsoņu karš. Bēgļu gaitās dodas arvien jauni sīrieši, pieaug nepieciešamās
humānās palīdzības apjoms. Sīrijas kaimiņvalsts Jordānija ir izrādījusi ārkārtīgu viesmīlību, uzņemot un
uzturot vairāk kā 628 tūkstošus sīriešu, lielākoties bērnus. Kopā ar vairāk kā diviem miljoniem bēgļu no
citām reģiona valstīm tie veido vairāk kā trešdaļu no Jordānijas iedzīvotāju skaita.
2015. gada maijā vairums bēgļu (83%) dzīvoja Jordānijas iedzīvotāju vidū, bet pārējie – trīs bēgļu
nometnēs. Ievērojamais bēgļu skaits un karadarbība to izcelsmes valstīs negatīvi ietekmē Jordānijas
tautsaimniecību un infrastruktūru, kā arī spēju nodrošināt nepieciešamos resursus un pakalpojumus.
Sociālie dienesti ir pārslogoti, darba tirgū valda spriedze, pieaug mājokļu īres maksa, kā rezultātā starp
valsts iedzīvotājiem un bēgļiem pastāv konfliktu risks.
Ņemot vērā nestabiltitāti reģionā, Jordānija ierobežo robežas šķērsošanas iespējas. Valstī nonākušie
bēgļi cieš no trūkuma un nepietiekama uztura, viņiem ir apgrūtināta iespēja izmantot veselības aprūpes
un izglītības pakalpojumus, kādēļ daudzi izlemj atgriezties bēgļu nometnēs vai atgriezties Sīrijā.
Tā rezultātā 2014. gada nogalē Sīrijas – Jordānijas pierobežā izveidojās ap 5000 cilvēku liela pagaidu
apmetne. Pēc vairāku nedēļu vilcināšanās Jordānijas iestādes lēma par aptuveni tūkstoša bēgļu
pārvietošanu uz uzturēšanās centriem. Tikmēr pierobežas nekurienē ierodas arvien jauni bēgļi,
pārsvarā sievietes un bērni. Viņiem netiek sniegta nekāda aprūpe un atbalsts, kas īpaši nepieciešams
personām ar karā gūtiem ievainojumiem.
Kopš konflikta sākuma Sīrijā EK Jordānijai ir piešķīrusi aptuveni 500 miljonus eiro humānās, attīstības
un makrofinansiālās palīdzības formā, humānās palīdzības apjoms pārsniedz 160 miljonus. Šie līdzekļi
tiek izmantoti veselības aprūpes nodrošināšanai, pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei,
pajumtes, ūdens un higiēnas iepēju nodrošināšanai, psiholoģiskam atbalstam kā nometnēs, tā
apdzīvotās vietās gan bēgļiem, gan atsevišķos gadījumos trūcīgām jordāniešu ģimenēm. Piemēram,
Zātari nometnē EK atbalsts ļauj uzturēt reproduktīvās veselības centru, kurā ik mēnesi piedzimst ap 300
mazuļu.

