
 

 

 

MIGRÁCIÓS SZEMLE 

 

Az ENSZ a szíriai háború kereszttüzében élő gyermekek sorsára hívja fel a figyelmet 

Szíriában az elmúlt években a gyermekekkel szemben elkövetett súlyos jogsértések közül a 

leggyakoribb a gyilkosság, a bántalmazás, valamint a besorozás volt. Az ENSZ frissen 

kiadott jelentése szerint 2018 júliusa és 2020 júniusa között legalább 2 700 gyermek vált a 

háború közvetlen áldozatává és több mint 1 400 gyermeket soroztak be, hogy Líbiában 

vegyenek részt a fegyveres konfliktusban. A jelentés által tárgyalt időszakban csaknem 236 

támadást hajtottak végre iskolák és 135 támadást egészségügyi intézmények ellen. A 

konfliktuszónákban élő gyermekek számára segítséget kell nyújtani a reintegrációhoz és a 

mentális fejlődéshez, az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez és a 

biztonságosabb környezet kialakításához.  

Report of the Secretary-General: Children and armed conflict in the Syrian Arab Republic 

Az ENSZ Főtitkára által a Biztonsági Tanács számára benyújtott jelentés a 2018. július és 2020. 

június között gyermekek ellen elkövetett súlyos jogsértéseket vizsgálja. A jelentésben a Főtitkár 

bemutatja a gyermekek ellen elkövetett súlyos jogsértések trendjeit, az ilyen jogsértések elleni 

fellépések eredményeit, valamint ajánlásokat közöl a jogsértések hatékony megelőzésére és a 

gyermekek jogainak védelmére a Szíriai Arab Köztársaságban. 

A gyermekekkel szemben elkövetett súlyos jogsértések 

Az ENSZ a tárgyalt időszakban csaknem 4 724 súlyos, gyermekekkel szemben elkövetett jogsértést 

igazolt. Ezek közül a leggyakrabban a gyermekek szabadságtól való megfosztása, az ellenük 

elkövetett nemi erőszak, az emberrablás, a gyilkosság és a humanitárius segítségnyújtáshoz való 

hozzáférés megtagadása fordult elő.  

a) Toborzás és katonai célokra való felhasználás, emberrablás 

A gyermekek toborzása, valamint harci célokra való felhasználása a tárgyalt időszakban elterjedt és 

szisztematikus volt. Több mint 1 400 gyermek esetében igazolták a jogsértés ezen fajtáját, akiknek 

98%-a harci szerepet töltött be. A gyermekek közel 20%-a 15 éves kor alatti volt az ellenük elkövetett 

jogsértés idején. Az esetek zömét, mintegy 73%-át Szíria északnyugati részéből, főképpen Idlibből, 

Aleppóból és Hamából jelentették.  

Az emberrablások fő oka a katonai célokra való felhasználás, az emberkereskedelem, a prostitúció 

és a váltságdíjkövetelés volt.  
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b) Gyilkosság és csonkítás 

Az ENSZ 1 557 gyermek meggyilkolását és 1 160 gyermek megcsonkítását igazolta. A 2 717 

áldozatból legalább 1 216 12 éves kor alatti, többségében fiú volt. A jogsértések zöme szintén az 

ország északnyugati részén történt.  

c) Nemi erőszak és a szexuális erőszak egyéb formái 

A gyermekek a nemi erőszak számos formáját szenvedték el a tárgyalt időszakban, többek között 

szexuális kizsákmányolás, bántalmazás, emberkereskedelem és kényszerházasság formájában. 

Szíriában a szexuális erőszak leggyakoribb elkövetője az Iszlám Állam. A jelentés rámutatott, hogy 

sok fiatal lány kötött kényszerházasságot az Iszlám Állam harcosaival erőszak vagy megfélemlítés 

hatására, gyakran azonban anyagi okok és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

motiválta őket. A Főtitkár felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy a COVID-19 világjárvány és annak 

pszichoszociális és gazdasági következményei tovább növelték a családon belüli és szexuális erőszak 

mértékét Szíriában.  

d) Iskolák és kórházak ellen intézett támadások 

2018 júliusa és 2020 júniusa között csaknem 236 támadást hajtottak végre iskolák ellen Szíriában. A 

támadások során az intézmények munkatársai és a diákok jelentős számban sebesültek meg vagy 

vesztették életüket, többeket elraboltak. A támadások hosszú távú eredménye, hogy a tanárok és a 

gyermekek egyaránt félnek az iskolába való visszatéréstől, így az ország olyan pontjain is csökkenteni 

kellett a működtetett intézmények számát, ahol azt a fegyveres konfliktus jelenlegi állása nem teszi 

indokolttá.  

A tárgyidőszakban mintegy 135 egészségügyi létesítmény ellen elkövetett támadást igazoltak az 

ENSZ munkatársai. A támadások során egészségügyi dolgozók, betegek (közülük rengeteg gyermek) 

sebesültek meg vagy vesztették életüket. A szíriai humanitárius válság egyik fontos összetevője a 

működésképtelen egészségügyi rendszer a forráshiány és a szakképzett személyzet hiánya miatt. 

A fegyveres csoportok rendszeresen használják az oktatási intézményeket, kórházakat és más 

közintézményeket katonai célokra.  

e) A humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférés megtagadása 

Az ENSZ a vizsgálat során 137 olyan esetet igazolt, amely során a jogsértő fél humanitárius 

létesítmény, személyzet, vagy szállítmány, több esetben vízellátórendszer elleni támadást hajtott 

végre.  

 

 



 

 

 

Összegzés 

Jelentése végén a Főtitkár aggodalmát fejezte ki a súlyos jogsértések tartós mértéke miatt, és felhívta 

a fegyveres konfliktusban érintett valamennyi fél figyelmét arra, hogy kötelessége betartani a 

nemzetközi humanitárius jog szerinti kötelezettségeit.  

Az elhúzódó szíriai fegyveres konfliktus magas intenzitása és az adatok hozzáférhetőségének 

korlátozottsága továbbra is jelentős kihívások elé állítja a gyermekek ellen elkövetett súlyos 

jogsértések igazolását Szíriában, így a jelentésben feltüntetett adatok valószínűleg csak a valós esetek 

töredékét reprezentálják. 

 


