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SZEGÉNY EMBERT AZ ÁG IS HÚZZA – A 

FÖLDRENGÉS HATÁSAI SZÍRIÁBAN 

Szíriában a legutolsó információk szerint 1 500 

ember vesztette életét a pusztító erejű, 7,8-as 

erősségű földrengés nyomán. A mentéseket és a 

segélyek folyósítását az érintett területek 

fragmentáltsága, a bonyolult diplomáciai 

viszonyok, a 13 éve tartó háború hatásai és a 

katasztrofális infrastrukturális és gazdasági 

helyzet is nehezítik. 

Szíria földrengés-sújtotta északi részét – nyugatról 

keletre haladva – iszlamista milíciák, Törökország és a 

vele szövetséges helyi csoportok, a szír kormányerők, 

és az Egyesült Államok által támogatott kurd 

fegyveresek ellenőrzik. A kurd területeket kis 

mértékben érintette a katasztrófa, a törökök által 

ellenőrzött területeken, köztük Afrínban viszont 

jelentősek a károk. Ide Törökország felől már 

megkezdődött a segélyek szállítása, amihez több 

európai ország mellett Izrael, az Egyesült Arab 

Emirátusok, Katar és Kuvait is hozzájárul. Az általános 

humanitárius helyzet szempontjából ugyanakkor nem 

biztató, hogy az ENSZ saját közlése szerint idén csak 

a felével rendelkezik annak az összegnek, amire a 

nemzetközi segélyezéshez szüksége lenne. 

Komoly károkat jelentettek a kormányerők ellenőrzése 

alatt álló Aleppó, Latakia, Tartúsz és Hama városából 

is. A szíriai rezsim és a fennhatósága alatt élő lakosság 

erőforrásai szűkösek a károk mérséklésére. Az elmúlt 

években az árak 800%-kal emelkedtek, a lakosság 

90%-a így a szegénységi küszöb alatt él. A 2023-as 

költségvetés minden korábbinál alacsonyabb, a 

kormány pedig 40%-kal kevesebbet költ a 

megélhetéshez szükséges termékek állami 

támogatására, mint az előző évben. Mivel az Aszad-

rezsim nemzetközi diplomáciai kapcsolatai 

korlátozottak, segítséget elsősorban szövetségeseitől, 

az ukrajnai háborúval elfoglalt Oroszországtól és a 

recessziótól szenvedő Irántól várhat. Felajánlásokat 

tett ugyanakkor Damaszkusz számára az Egyesült 

Arab Emirátusok, mely az elmúlt években normalizálta 

kapcsolatait Bassár al-Aszaddal. A katasztrófa emellett 

jó apropót kínál más arab országok számára is, akik 

2011-ben megszakítva kapcsolataikat a 

kormányerőkkel a felkelők mellé álltak, hogy most, a 

humanitárius segítségre hivatkozva megkezdjék 

diplomáciai kapcsolataik rendezését Damaszkusszal.  

Az áldozatok felét (800 halott és 2 200 sebesült) az 

észak-nyugati Idleb tartományból jelentették. Helyi 

hírek szerint Bisznaja városa szinte teljesen 

megsemmisült. Mivel a megyét a számos ország által 

terrorszervezetként számontartott Haj’at Tahrír al-

Sám ellenőrzi, nemzetközi szervezetek itt csak kis 

számban vannak jelen. A kevesek egyike a brit alapítású 

Szíria Polgári Védelem – melyet az információs 

háborúban a szír kormányerők terrorszervezetnek 

minősítettek – már nagy erőkkel folytatja a mentéseket 

és helyi hírek szerint kis mennyiségben ugyan, de 

megindultak a segélyszállítmányok Törökország felől 

is. Ankara számára ugyanakkor a prioritást saját 

polgárai, majd másodsorban az általa ellenőrzött szíriai 

területek jelentik, így Idleb csak korlátozott mértékben 

számíthat segítségre. Szíria észak-nyugati részében 4,5 

millió ember él, ebből hárommillió az ország más 

részeiből menekült oda. 91%-uk már a földrengés előtt 

is segélyekre szorult, 1,7 millió ember pedig 

építészetileg nem megfelelő házakban él, melyek egy 

részében most károk keletkeztek. A fagypont alatti 

hőmérséklet és az esőzések miatt nekik az elkövetkező 

időszakban fokozott segítségre lenne szükségük. 

A természeti katasztrófa tehát a lehető legrosszabb 

időben érte Szíriát. Hatásai pedig messze túlmutatnak 

majd a most felmérhető károkon.  
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