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POVZETEK 

Prvič po dolgem času so Republiko Slovenijo v letih 2015 in 2016 preplavile množične 

migracije oziroma tako imenovani begunski val. V tem begunskem valu so ljudje na vse 

možne načine želeli priti v našo državo. Šlo je za migracije, ki so jih novinarji prikazovali na 

en način, policija na drugega in lokalno prebivalstvo na tretjega, medtem ko je bila resničnost 

nekje vmes. K raziskavi tega pojava nas je spodbudilo delo v begunskem centru blizu 

slovensko-hrvaške meje. Večina ljudi v teh centrih je bila iz vojnega območja, Sirije, zato 

smo se osredotočili na raziskovanje razlogov za beg ljudi iz te države. Poleg glavnega razloga 

za množične migracije, torej vojne oziroma vojnega stanja v državi, so še drugi razlogi, ki so 

podrobneje opisani v nalogi. 

Ključne besede: množične migracije, begunski val, Sirija, vojna, islam, šiiti, suniti.  

SUMMARY 

For the first time in decades, in 2015 and 2016, mass migrations or so-called refugee waves 

have occurred in the Republic of Slovenia. These people seek to enter the country by any 

means necessary. Migrations, which journalists show from one perspective, police from 

another, are viewed by locals from a yet a third, but the reality is somewhere in the middle. 

Working at the refugee camp near the Slovenian-Croatian border, has encouraged us to 

research this phenomenon more thoroughly. Most of the people came from a war zone, Syria, 

which is why we focused on the people from this country. Besides the main reason for the 

mass migrations, which is war or a state of war in the country, there are other reasons, which 

are explained in detail in this paper. 

Key words: mass migrations, refugee wave, Syria, war, islam, Shiites, Sunnis. 
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Ko hodiš, 

pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi:  

vnovič  

in zopet  

in znova. 

 

(Tone Pavček) 
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1 UVOD 

V letih 2015 in 2016 smo bili priča množičnemu pojavu besed begunci, migranti, 

begunski tok, balkanska pot itn. Govora je o ljudeh, ki od oktobra 2015 prehajajo ozemlje 

Republike Slovenije (RS) z jasnim ciljem: prebiti se v Srednjo Evropo. Dezinformacije 

medijev, množično poročanje, dostikrat tudi napačno oziroma zavajajoče, ter nepoznavanje 

razmer in dogajanja so me spodbudili k temu, da ta pojav podrobneje raziščem.  

Cilj magistrske naloge je raziskati in dodobra proučiti razloge za množične migracije z 

Bližnjega vzhoda, natančneje z območja Sirije, in jih na jasen način predstaviti. S pomočjo 

kvalitativne metode pridobivanja podatkov, predvsem z intervjuvanjem ljudi, ki so prišli z 

območij Sirije, in ljudi, ki so bili več dni oziroma mesecev v stiku z njimi, bomo poskušali 

izluščiti glavne razloge za migracije. Te bomo podkrepili s strokovno literaturo in 

raziskovalnimi članki novinarjev z vojnih žarišč. 

Magistrska naloga bo sestavljena iz petih sklopov. V prvem sklopu naloge bomo opredelili 

glavna pojma begunec in begunstvo, ki sta pomembna za nadaljnje razumevanje. V drugem 

sklopu bosta sledila zgodovinski pregled Sirije in širšega območja ter predstavitev glavnih 

razlogov za začetek vojne v Siriji. V tretjem sklopu se bomo lotili posledic petletnega 

obleganja Sirije in posledic, ki sledijo, ter opredelil metode in rezultate. V četrtem sklopu 

bomo pojasnili ekonomski vpliv množičnih migracij na Slovenijo. V zadnjem, petem sklopu 

bosta sledila diskusija rezultatov in sklepni del. 
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2 BEGUNEC ALI MIGRANT ALI AZILANT ALI LE ČLOVEK 

Da bi lažje sledili raziskovalnemu delu, je najprej treba pojasniti nekaj pojmov. Ljudje, ki 

zaradi takšnih in drugačnih razlogov, predvsem v letih 2015 in 2016, množično prihajajo z 

Bližnjega vzhoda, slej ko prej dobijo različna pojmovanja: begunec (angl. refugee) ali migrant 

(knj. prebežnik, angl. migrant) ali azilant (angl. asylum seeker). Različni avtorji in avtorice 

uporabljajo še izraze prosilec za azil ali iskalec azila, emigrant, imigrant, pribežnik, tujec, 

prav tako pa tudi dodatne oznake legalni – ilegalni, začasni – stalni, priznani – nepriznani itd. 

(Milohnić 2002, 10–11; MNZ RS 2017b; Edwards 2016; Slovenska filantropija 2015). 

Pojem begunec opredeljuje Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce 

(UNHCR, angl. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) v 

Konvenciji o beguncih iz leta 1951 (UNHCR 1951, 14), in sicer so to ljudje, ki »so preganjani 

zaradi rasnih, religioznih ali nacionalnih razlogov, ker so vključeni v določeno družbeno 

skupino ali politično prepričanje«. Konvencija (UNHCR 1951, 14) dodatno opredeljuje 

besedo begunec, in sicer v smislu, da gre za osebe, ki »nimajo možnosti koristiti zaščite s 

strani države«. Konvencija (UNHCR 1951, 14) opredelitev begunca zaključi z opisom, da so 

to ljudje »brez nacionalnosti ter izven države zaradi prej navedenih dogodkov/razlogov in se 

ne morejo ali ne želijo vrniti vanjo«. Konvencija (UNHCR 1951, 14) opredeljuje tudi 

temeljne pravice beguncev, ki jih mora zagotavljati vsaka država. Temeljno načelo pa je, da 

se beguncev ne sme izgnati ali vrniti v razmere, v katerih bi bila njihovo življenje in svoboda 

ogrožena (Delo.si 2015).  

Poimenovanje migrant ima več definicij in izpeljank (SSKJ 2000; Word Power Dictionary 

2005): 

 migrant – oseba, ki se seli iz enega mesta na drugega, da bi našla delo oziroma boljše 

pogoje za življenje, tudi prebežnik, 

 emigrant – kdor se izseli v tujino, zlasti iz političnih razlogov, 

 imigrant (knj. priseljenec): kdor se priseli. 

Kot navaja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (SAZU in ZRC 2014, 279), je prebežnik 

oseba, ki prebeži. Pajnik, Lesjak - Tušek in Gregorčič (2001, 19) pa navajajo, da so to ljudje, 

ki so se po spletu naključij ob istem času znašli na istem mestu, pretrgali ekonomske, 

družbene, socialne idr. vezi z matičnim okoljem ter brez dokumentov vstopili na ozemlje RS, 

pri čemer so jih ujeli. Po mnenju Sekcije za terminološke slovarje (ZRC SAZU 2015) izraz 

prebežnik ni najbolj pravi termin, najbolj bi ustrezalo krovno poimenovanje za migrante, za 

katere velja, da iz različnih razlogov (ekonomskih, političnih, verskih itd.) zapustijo svojo 

državo, še posebej, če v drugo državo vstopijo ilegalno. 

Kot je razvidno, je izredno pomembno ne enačiti pojma begunec s pojmom migrant. Pojem 

begunec se uporablja za ljudi, ki bežijo čez mednarodne meje pred vojno ali preganjanjem 

zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ali prepričanj. Za migrante se razglaša ljudi, ki se selijo 
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zaradi razlogov, ki niso vključeni v pravno opredelitev begunca, in se lahko kadarkoli vrnejo 

v matično državo in bodo deležni mednarodne zaščite. Koncept begunca so človekove pravice 

in zaščita ter ne gospodarske prednosti, kot to velja za migrante (Edwards 2016). 

Po SSKJ (2000, 29) pojem azilant pomeni osebo, ki prosi oziroma dobi (politični) azil 

oziroma mednarodno zaščito. Pojem azil se nadalje deli na podpojma prosilec za azil in 

iskalec azila. Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) prosilca za azil opredeljuje kot osebo, ki 

»je brez državljanstva« in »ki meni, da je v matični državi sistematično preganjan zaradi 

svojega političnega prepričanja ali zaradi svoje verske, rasne, narodnostne ali etnične 

pripadnosti« (MNZ RS 2017b). Prav tako lahko za mednarodno zaščito zaprosi tisti, »kdor 

meni, da bi bilo ob vrnitvi v matično državo ogroženo njegovo življenje ali njegova svoboda 

oziroma bi lahko bil izpostavljen mučenju ali nečloveškemu ravnanju ali kaznovanju«. Glede 

na zakon o mednarodni zaščiti obstajata dve obliki mednarodne zaščite, in sicer status 

begunca in subsidiarna zaščita. Slednja se podeli osebam, katerih življenje je ogroženo zaradi 

oboroženih spopadov v izvorni državi, velja pa za določeno obdobje – s tem oseba pridobi 

dovoljenje za začasno bivanje v RS. O prošnji odloča organ MNZ, Sektor za statusne zadeve 

(MNZ RS 2017b). 

Kot navaja UNHCR Slovenija (2017), je »vsak begunec na začetku tudi prosilec za azil, 

vendar vsakemu prosilcu za azil ne bo avtomatično priznan status begunca«. Osebe, ki so 

oddale vlogo za mednarodno zaščito, a vloga še ni rešena (pozitivno ali negativno), se 

imenujejo prosilci za azil. Ali je prosilec za azil upravičen do mednarodne zaščite, odloča 

sektor znotraj MNZ. Osebe, za katere se ugotovi, da niso begunci in ne potrebujejo 

mednarodne zaščite, pristojni organi vrnejo nazaj v njihovo matično državo (UNHCR 

Slovenija 2017). 

Kot iskalce azila pa bi lahko označili vse tiste prebežnike, ki »so bodisi na poti v neko državo, 

v kateri nameravajo poiskati zatočišče, ali so že prestopili mejo te države, pa še niso zaprosili 

za azil«. Razlika med iskalcem in prosilcem je ta, da za prvo osebo »domnevamo, da oseba 

namerava zaprositi za azil v neki državi«, za drugo pa, da je oseba »že vložila prošnjo za azil« 

(Milohnić 2002, 11). 

Kot je razvidno iz zapisanega, se v literaturi pojavljajo različni izrazi za podobno ali celo isto 

pojmovanje oseb, ki so nezakonito prestopile meje RS. Poskušali se bomo držati predvsem 

dveh pojmovanj, in sicer begunec in migrant. Ko govorimo o osebah, ki so peš oziroma z 

minimalno pomočjo držav prišle do RS z vojnih območij na Bližnjem vzhodu, kot so Sirija, 

Afganistan in Irak, so to nedvomno begunci. Toda glavno vprašanje je, ali so res le begunci 

ali so vmes tudi osebe (migranti), ki so izkoristile priložnost in se zaradi boljšega zaslužka 

podale na pot proti Evropi. 

Z vidika prosilca za mednarodno zaščito morajo države članice Evropske unije (EU) 

spoštovati Uredbo sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in 
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mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v 

eni od držav članic vloži državljan tretje države (Dublinska uredba, Uradni list EU, UL L 50, 

18. 2. 2003), ki jo je EU sprejela leta 2003. Temeljno načelo te je, da »je država članica, ki je 

imela največjo vlogo pri vstopu prosilca v EU ali njegovem bivanju v njej, odgovorna tudi za 

obravnavanje njegove prošnje« (Evropska unija 2014, 7). To pomeni, da mora vlogo 

obravnavati država, prek katere je prosilec prišel v EU. Če prosilec vloge ne vloži in pot 

nadaljuje v drugo državo, ga lahko ta vrne v državo, kjer je vstopil v EU. Prošnjo obravnava 

le ena država članica EU (MNZ RS 2017a; Slovenska filantropija 2015). 

Prav tako je pomembno spoštovanje načela nevračanja (angl. non-refoulement). Gre za 

mednarodnopravno načelo, ki »prepoveduje državam, da bi kogarkoli poslale, bodisi posredno 

ali neposredno, nekam, kjer bi obstajal dobro utemeljen sum, da bi se tam soočal z resno 

nevarnostjo, da bo podvržen mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju« 

(Amnesty International 2017). 
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3 BEGUNSTVO SKOZI ZGODOVINO 

Begunstvo je za nas mlade, rojene po letu 1980, nekaj novega, še nevidenega, predvsem na 

evropskih tleh. A če se ozremo v preteklost, v čas druge svetovne vojne, in še bolj nazaj, v čas 

prve svetovne vojne, potem hitro ugotovimo, da to ni prav nič novega in nevidenega. A ni 

vsako begunstvo enako. Begunstvo, ki smo mu bili priča od leta 2015 dalje in je doseglo tudi 

RS, je popolnoma drugačno begunstvo od do zdaj znanega in videnega. 

Pomembno je, da begunstvo najprej ločimo od selitve. Kot navaja Kuzmanić (2016, 230), je 

begunstvo nekaj »kar se pripeti v pomenu sile in nasilja, ki nekoga požene v beg«. Ta sila in 

nasilje nista kakršna koli, temveč je bistveno, da sta povzročena s strani človeka. Selitev pa 

isti avtor (Kuzmanić 2016, 230) opredeli kot prostovoljno in navaja, da je to »zadeva 

svobodne odločitve človeka«. 

Na tem mestu je še pomembno poudariti, da begunstva ne smemo enačiti z nečim naravnim, 

nadnaravnim ali podnaravnim oziroma da ni povzročeno s strani ljudi. Na tem mestu 

begunstvo pomeni, kot navaja Kuzmanić (2016, 231), »beg in bežanje večjih količin ljudi, ki 

so zaradi sile ali nasilja (drugih ljudi) zbežali oziroma bili prisiljeni zbežati od nekod (iz 

svojih domov, hiš, mest, krajine, države, celine ...) nekam«. 

Največje begunske krize od začetka dvajsetega stoletja do danes, razporejene od najstarejše 

do najnovejše (Gatrell 2008, 83–87; DePillis, Saluja in Lu 2015; UNHCR 2000, 13–106; 

UNHCR 2017a, 76; UNICEF 2017, 2): 

 prva svetovna vojna – okoli 5,5 milijona beguncev, 

 prva svetovna vojna – notranje razseljenih Rusov okoli 7 milijonov beguncev, 

 druga svetovna vojna – okoli 40 milijonov beguncev, 

 obdobje po drugi svetovni vojni (1940–1950) – okoli 25,3 milijona beguncev, 

 delitev Indije in Pakistana leta 1947 – okoli 14 milijonov beguncev, 

 vojna za samostojnost Bangladeša leta 1971 – okoli 10 milijonov beguncev, 

 invazija Sovjetske zveze v Afganistan leta 1979 – okoli 6 milijonov beguncev, 

 vojna v Siriji v obdobju od 2011 do 2017 – okoli 6,1 milijona notranje razseljenih in 5 

milijonov beguncev. 

Na podlagi seznama begunskih kriz in po poročanju UNHCR Slovenija (2016) je prav vojna v 

Siriji povzročila največje število beguncev po drugi svetovni vojni. A vojna v Siriji, ki je vsaj 

kar zadeva begunce dosegla tudi Evropo in Slovenijo, ni edina, ki se v zadnjem času, od leta 

2000 dalje, dogaja. Tako so skupaj represija v Burmi, ameriška invazija v Irak, civilna vojna v 

Severnem Sudanu in konflikti v Kolumbiji povzročili za skoraj 11 milijonov beguncev med 

letoma 2000 in 2015 (DePillis, Saluja in Lu 2015). 

Če je bilo med prvo svetovno vojno okoli 12,5 milijona beguncev, se je ta številka v drugi 

svetovni vojni, upoštevajoč tudi obdobje po njej (do leta 1950), povečala za več kot faktor 5 – 



 

6 

 

na 65,3 milijona beguncev. Kot razlaga Kuzmanić (2016, 238), se v vojnah, ki so se dogajale 

v enaindvajsetem stoletju, »niti slučajno (še) ne rušijo države. Lahko se jih sicer »okupira« ali 

»osvobodi«, države pa tako ali drugače ostanejo kot »zakoličen« način življenja.« Nadalje 

navaja, da se vojna v preteklem stoletju »nanaša na razmerje med državami in torej 

uniformiranci, medtem ko so civilisti izvzeti (ali vsaj relativno izvzeti) iz obračunavanja in 

večinoma ostanejo tam, kjer so tudi bili«. 

Če so se med svetovnima vojnama in v kasnejših vojnah dogajale vojne in spopadi med 

državami in uniformiranci, pa smo danes priča rušenju držav. Predvsem je to jasno videti na 

primeru Iraka, Afganistana in Sirije. Rušenje države, kot navaja Kuzmanić (2016, 241), 

pomeni preprosto »uničiti državo«.  

To pa pomeni uničiti vse, kar je bilo tako ali drugače do sedaj vzpostavljeno – od tega, kar je 

bistveno za sam obstoj, do načina življenja, pravnega reda in politične infrastrukture. Dodati 

je treba še tako imenovano drugačno infrastrukturo, ki se je oblikovala skozi desetletja, kot 

recimo šolska, zdravstvena, trgovinska, prometna, vodovodna infrastruktura, socialne in 

ekonomske mreže, ter ne nazadnje tudi uničenje obstoja denarnega sistema (Kuzmanić 2016, 

241). 

Kuzmanić (2016, 242) jasno definira rušenje države kot »razpustiti neki poseben, samo za to 

državo in njeno prebivalstvo značilen državni način življenja«. In ko se vse, kar je do sedaj 

bilo tam, uniči, kot rezultat dobimo stanje, ki ga je mogoče opredeliti kot »naravno stanje«. 

Kaos, ki nastane v teh državah Bližnjega vzhoda (Irak, Afganistan in Sirija), privede do tega, 

da se skupnost posameznikov in posameznic razbeži na vse strani sveta – »kot atomi«, 

poudari Kuzmanić (2016, 243). In to je tisto, kar je pomembna ločnica med že videnim in 

nečim popolnoma novim. Na prvi, nekoliko laični pogled res spominja na prejšnja begunstva, 

»vendar je kvalitativno nekaj popolnoma drugega in drugačnega«. Torej pri današnjih 

beguncih ne gre pisati in govoriti, da prihajajo iz takih ali drugačnih držav, iz te ali one 

države, temveč je bistvo v tem, da ti begunci, v katerih srečamo posameznike, posameznice, 

družine in tudi manjše skupnosti, bežijo od vsepovsod, iz teh ne-več-držav, ki so bile s silo 

razbite, uničene, s temelji vred (Kuzmanić 2016, 244). 

Bežijo pa zaradi tega, ker »v svojih nekdanjih skupnostih, družbah, državah nimajo več ne kje 

delati ne kje spati, niti se nimajo več kje skriti«, prav tako nimajo nobenih pravic, in kar je 

najhujše, nimajo niti dostopa do vode, elektrike in drugih elementov podsistema, ki je do tedaj 

tako ali drugače deloval (Kuzmanić 2016, 245). 

Ker je sedaj nekoliko bolj jasno, od kod begunci prihajajo in kakšna je povezava z 

dosedanjimi begunstvi, se bomo v naslednjem poglavju poglobili v državo, iz katere izvira 

največ beguncev, v Sirijo. V povezavi z njo se bomo dotaknili tudi Iraka, saj, kot bo razvidno 

v nadaljevanju, obstaja močna korelacija med tema dvema državama. 
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4 SIRIJA 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili Sirijo, državo, iz katere izvira največje število 

beguncev. Najprej bomo podali zgodovinski pregled, nato pa se bomo osredotočili na samo 

vojno. Razdelili jo bomo na štiri področja, in sicer na notranjo politiko in medije, zunanjo 

politiko, versko raznolikost in nato še na vpliv Iraka na konflikt v Siriji. 

4.1 Zgodovinski pregled Sirije 

Sirija (angl. Syria, celotno angleško ime: Syrian Arab Republic, lokalno latinsko ime: 

Suriyah, lokalno arabsko ime: سورية) je manjša država na Bližnjem vzhodu, ki jo na zahodu 

obdajajo Sredozemsko morje ter Libanon in Izrael. Na severu meji na Turčijo, na vzhodu na 

Irak ter na jugu na Jordanijo. Njena površina je 185.180 kvadratnih kilometrov, kar je 

primerljivo površini dveh Madžarsk ali devet Slovenij. Glavno mesto je Damask 

(angl. Damascus, ar. دمشق), ki leži na jugozahodu države. Sirija leži na stičišču treh 

kontinentov, kar jo uvršča na samo križišče pomembnih trgovskih poti. Prav tako Sirija velja 

za osrednjo točko nenehnega dialekta med Bližnjim vzhodom in Zahodom (Nations Online 

2017a; Nations Online 2017b). 

Sirija je v sedmem stoletju postala center islamske vere. Več o tem v poglavju o verski delitvi. 

Od leta 1516 je bila del province Otomanskega cesarstva vse do leta 1922, ko je nadzor 

prevzela Francija. Sovjetska zveza (danes Rusija) in Združene države Amerike (ZDA) so leta 

1944 priznale suverenost države Sirije in Libanona. Priznanju se je leto kasneje pridružila tudi 

Velika Britanija (VB). Zadnje francoske enote so zapustile Sirijo šele februarja 1946, ko je 

Organizacija združenih narodov (angl. United nations) z resolucijo zahtevala njihov umik 

(Šterbenc 2005, 431; Nations Online 2017a; Nations Online 2017b; WorldAtlas 2017). 

Med letoma 1958 in 1961 se je Sirija združila z Egiptom v Združeno arabsko republiko. Leta 

1959 so trije oficirji, podpolkovnik Mohamed Umran, major Salah Džadid in kapetan Hafiz al 

Asad (kasnejši predsednik), ustanovili tajno organizacijo, poimenovano Vojaški odbor 

(Šterbenc 2005, 431). Sirski notranjepolitični pretresi in nezadovoljstvo nad egiptovsko 

dominanco so privedli do državnega udara, ki je vodil v sirski izstop. V naslednjih letih sta si 

oblast delila Vojaški odbor in stranka Bass, položaj obrambnega ministra pa je zasedel Hafiz 

al Asad (Šterbenc 2005, 434–436). 

Leta 1967 je Sirija v arabsko-sirski vojni izgubila Golansko planoto, kar je povečalo trenja 

med radikalno levo usmerjenim basističnim režimom pod poveljstvom Salaha Džadida in 

obrambnim ministrom Hafiz al Asadom, ki je postopoma, a sistematično prevzemal nadzor 

nad vojsko. 13. novembra 1970 je ukazal aretacijo Salaha Džadida in s tem prevzel oblast. 

Februarja naslednjega leta je kot prvi predsednik nusejritske skupnosti prevzel položaj 

predsednika države (Šterbenc 2005, 436; WorldAtlas 2017). 



 

8 

 

1. junija 1976 je Sirija intervenirala v libanonsko državljansko vojno na strani krščanskih sil, 

kar je v arabskem svetu močno odmevalo, saj je podprla protimuslimanske enote. Toda 

natančnejši pogled s strani Hafiza al Asada nam ponudi nekaj razlogov za takšno odločitev, 

saj, kot omenja Šterbenc (2005, 439), je Hafiz želel:  

 ohraniti občutljivo libanonsko medversko ravnotežje (muslimansko-palestinske sile so 

obvladovale že 82 % libanonskega ozemlja),  

 preprečiti, da bi v Libanonu prišla na oblast nova, bistveno drugačna oblast,  

 preprečiti nastanek muslimansko prevladujoče vlade v Libanonu, saj bi Izrael tovrstno 

stanje lahko izrabil kot izgovor za intervencijo.  

Kot dodaja isti avtor (Šterbenc 2005, 439), vse to z namenom »preventivno okrepiti sirski 

vpliv v državi«. Tako so enote sirske vojske od leta 1976 stalno prisotne v Libanonu z 

namenom zagotavljanja reda in miru (Šterbenc 2005, 438; World Atlas 2017). 

Zaradi prej omenjene intervencije v Libanonu je Muslimansko bratstvo proti predsedniku 

Hafizu al Asadu »razglasilo sveto vojno« (Šterbenc 2005, 438). Muslimansko bratstvo 

(ar. اإلخوان المسلمون, lat. al-Ikhwān al-Muslimūn) je sunitska islamistična organizacija, 

ustanovljena leta 1928 v Egiptu (Wickham 2013, 20). Sledilo je nekajletno obdobje nenehnih 

spodkopavanj oblasti, napadov na skupnost, ki ji pripada tudi Hafiz al Asad, in pozivov k 

splošnim mestnim vstajam. To se je stopnjevalo vse do leta 1980, ko je predsednik komaj ušel 

smrti zaradi poskusa atentata nanj. Februarja 1982 je zatrl islamistični upor, s čimer si je 

zagotovil stabilnost in mir (Šterbenc 2005, 440). 

Hafiz al Asad je Sirijo v času svojega vladanja (1970–2000) zelo moderniziral in v primerjavi 

z obdobjem pred njegovim prevzemom oblasti izboljšal življenjski standard večine 

prebivalcev. Zelo pomembne so spremembe, ki jih je bila deležna nusajritska skupnost, ki ji je 

predsednik pripadal, kajti pred njegovim obdobjem je zanjo veljalo, da je najbolj »zaostal del 

sirske družbe«, nato pa je v njegovem obdobju postala »ena od družbeno najbolj dinamičnih 

skupnosti« (Šterbenc 2005, 443). 

V revnih naseljih v nusajritskem gorovju so tako zrasli moderni stanovanjski objekti. Veliko 

prebivalstva se je z gorovja »spustilo v dolino in se naselilo v bližnjih mestih Latakija, Tartus, 

Banijas in Džabla ter v sami prestolnici države« (Šterbenc 2005, 443). Režim predsednika 

Hafiza al Asada je zelo spodbujal izobraževanje nusajritske skupnosti in tako se je razvila 

»nusajritska inteligenca, ki je lahko tekmovala s sunitsko in krščansko ter ju je pogosto 

izpodrivala« (Šterbenc 2005, 443). Tako so kadri, izhajajoči iz te skupnosti, zasedali 

pomembne strokovne poklice in najvišja mesta v državni upravi ter se še dodatno zaposlovali 

v varnostnih in vojaških šolah (Šterbenc 2005, 432–443). 

Junija 2000 je predsednik Hafiz al Asad umrl in edini naslednik po smrti njegovega prvega 

sina Basila, ki se je že leta 1994 smrtno ponesrečil, je bil sin Bašar al Asad (angl. Bashar al 

Asad, ar. بشار االس) (Wikipedia 2017; Nations Online 2017a; Šterbenc 2005, 444). Bašar al 
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Asad je bil glede na pogoje za predsednika (40 let) nekaj let premlad (34 let), a je sirski 

parlament že nekaj ur po smrti Hafiza al Asada spremenil ustavo in znižal starostno omejitev 

ter tako omogočil kandidaturo Bašarja al Asada. Izvoljen je bil s kar 97,3 % glasov (Šterbenc 

2005, 444). 

Visoke podpore ne gre pripisovati le dejstvu, da je večinsko podporo imela nusajritska 

stranka, ki ji je pripadal tudi Bašar al Asad, temveč prav tako temu, da je bilo obdobje Hafiza 

al Asada v primerjavi z obdobjem pred njim izjemno stabilno. Kot ugotavlja Van Dam 

(1979, 92), obstaja povezava med politično stabilnostjo na eni strani in versko 

razdrobljenostjo na drugi: večja kot je razdrobljenost, manjša je stabilnost. To potrjuje tudi 

dolgo obdobje (od leta 1970) politične stabilnosti, kar velja pripisati tudi dejstvu, da je tako 

znotraj vojske kot znotraj vladajoče stranke obstajala le ena podoba, le ena osebnost, in sicer 

Hafiz al Asad (Šterbenc 2005, 445; Van Dam 1979, 92). 

Tedaj je Bašar veljal za priljubljenega, nepokvarjenega in moderniziranega, še posebej za 

mlajšo generacijo. Prav tako je veljalo, da nove reforme in pomladitev kadra prinašajo prelom 

za Sirijo. Kader je zamenjal z mlajšim, ki ima diplome iz ekonomije ali inženirstva iz Zahoda 

ter se nagiba k svetovni ekonomiji (Hinnebusch 2009, 12–13). 

Naredil je nekaj sprememb za zmanjšanje avtoritativnega režima (Šterbenc 2005, 444): 

 pomilostil vse politične (tudi islamistične) zapornike,  

 dovolil večjo pluralnost medijev, 

 dovolil javno izražanje (tudi do režima kritičnih) političnih mnenj. 

Vendar pa je prav tako dal vedeti, da preveč svobode ne bo, saj je januarja 2001 na javne 

pozive po svobodi političnega organiziranja, odgovoril z »ostro kritiko« in »delno represijo« 

(Šterbenc 2005, 444). 

Njegove reforme so vplivale tudi na omejitev vključevanja stranke in varnostnega aparata v 

gospodarsko administracijo, ki ustvarja pravni okvir za bolj tržno usmerjeno gospodarstvo. Z 

reformami je spodbujal odpiranje zasebnih bank in zavarovalnih podjetij, trgovino, tujo 

menjavo in zagon interneta. Ni pa se zoperstavil visoki klasi »kronanih kapitalistov« in 

sunitskemu meščanstvu, ki je zavračalo gospodarske naložbe (Hinnebusch 2009, 12–13). 

Še vedno je, tako kot v času vladavine očeta, ohranil glavne stebre vladanja (Šterbenc 2005, 

444):  

 vladno birokracijo, 

 stranko Baas, 

 varnostni aparat.  

A to ni dolgo trajalo, saj se je kmalu oklical za »glavnega za sprejemanje odločitev« in 

njegova ekipa za reforme je postala vladajoča pri sprejemanju odločitev režima. Vrhunec 
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menjav se je zgodil leta 2005 na 10. regionalni konferenci stranke Baas, ko je razrešil 

podpredsednika Sirije sunita Abdula Halima Khaddama (ar. عبد الحليم خدام) in več drugih 

visokih oficirjev stranke Ba'ath (Hinnebusch 2009, 12–13). 

Takšne odločitve lahko pripišemo dejstvu, da je Bašar al Asad za razliko od očeta potoval po 

Evropi, študiral v liberalnem okolju VB in se celo poročil z Britanko sirskega rodu. Njegova 

želja po modernizaciji se je odražala že v tem, ko je prepričeval očeta, naj odpre Sirijo s 

podporo interneta z namenom povečanja konkurenčnosti v svetu globalizacije (Hinnebusch 

2009, 13–14). 

Režim je bil deležen podpore pomembnega dela prebivalstva, saj ga podpira tako srednji kot 

nižji del kmečkega prebivalstva. Med prebivalstvom je obstajalo spoštovanje vodstva zaradi 

nacionalistične drže, zunanje politike in politične stabilnosti, ki jih je ustvaril in zagotovil 

Bašarjev oče Hafiz al Asad (Šterbenc 2005, 444). 

4.2 Vojna v Siriji 

Februarja 2011 se je v Siriji, v mestu Daraa (ar. درعا), zgodila aretacija 15 študentov, ki so bili 

skoraj mesec dni v pridržanju in mučeni zaradi pisanja protivladnih grafitov. Aretacija 

mladeničev je marca vodila v ulične proteste. Zahtevali so (Haran 2016, 11): 

 izpustitev priprtih študentov,  

 opustitev zakona o prenosu zemljišč, 

 odpravo izrednih razmer.  

Vlada predsednika Bašarja se je na zahteve odzvala, a zelo počasi. Priprte študente so po 

zahtevah protestnikov hitro izpustili, a ko so prebivalci videli izmučene in pretepene 

mladeniče, jih je to še bolj spodbudilo k zbiranju na ulicah in protestiranju. Vlada je konec 

marca napovedala ukinitev zakona o prenosu zemljišč in sporočila, da bodo izredne razmere 

odpravljene takoj, ko vlada zaključi s formalnostmi. Mnenje vlade je bilo, da se bodo, ko 

ugodijo zahtevam, razmere umirile. A vlada je bila v zmoti, saj so se protesti širili v druga 

mesta. Nato je vlada predsednika Bašarja odgovorila s pretirano silo in začeli so se oboroženi 

spopadi ter žrtve (Haran 2016, 11; Al Jazeera News 2017; POMEPS 2013, 54–55). 

Da bi bolje razumeli, zakaj nedolžni protesti nekajtisočglave množice privedejo do tako 

imenovane državljanske vojne (angl. civil war), je treba pogledati širše. Državljanska vojna 

po SSKJ (2000, 1529) pomeni vojno »med nasprotujočimi si skupinami znotraj ene države«. 

V primeru Sirije bomo videli, da ne gre za državljansko vojno, saj vključuje tudi zunanje 

udeležence. Širši pogled bomo razdelili na štiri dele, in sicer: 

 notranja politika in mediji,  

 zunanja politika,  

 verska raznolikost, 
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 vpliv Iraka na konflikt v Siriji. 

4.2.1 Notranja politika in mediji 

Leta 2010 je bilo ekonomsko stanje v Siriji relativno dobro, kljub upadu dohodka iz naslova 

prodaje nafte. Nafta je pomemben del gospodarstva in glede na Mednarodni monetarni sklad 

v letu 2010 predstavlja kar 25,1 % državnih prihodkov. Sirija je relativno majhna glede 

proizvodnje nafte, saj predstavlja le 0,5 % svetovne proizvodnje v letu 2010, zato ne spada 

med glavne izvoznice nafte z Bližnjega vzhoda (Haran 2016, 2; BP 2011; International 

Monetary Found 2010). 

Stopnja rasti bruto domačega proizvoda (BDP) med letoma 2005 in 2009 je bil v povprečju 

+5,5 %, nakar je leta 2010 padla na +4 %. Brezposelnost v letu 2010 je bila skoraj 

11-odstotna. Inflacija je bila 2,5-odstotna. Zunanji dolg je znašal 12,5 % BDP, velik del tega 

je bil dolg do Rusije. Glede na zgoraj navedene kazalce ni bilo resnih ekonomskih problemov, 

ki bi bili vzrok za izbruh nemirov (Haran 2016, 2; International Monetary Found 2010). 

Mediji so imeli pomembno vlogo pri hitrem širjenju protestov. Nekateri izmed njih, še 

posebej Arab language in Gulf media, so izpostavili grobo, pretirano različico protestov, večje 

število nezgod od realnih in za vse krivili vladne varnostne sile, pa čeprav so bili jasni dokazi, 

da so bili protestniki oboroženi in so protestirali s silo. Njihova glavna naloga je bila 

spodbuditi prebivalstvo Sirije k vstaji proti režimu. Sirska vlada ni bila zmožna zajeziti tega 

medijskega vala neresnice. Zaradi tega je bilo javno mnenje v arabskem svetu usmerjeno proti 

Siriji in njenemu predsedniku (Haran 2016, 11). 

4.2.2 Zunanja politika 

Sirska podpora Palestini, njena vloga v Libanonu, naveza z Rusijo in Iranom, podpora 

Hezbolah itd. pozicionira Sirijo v neposreden konflikt z Zahodom in državami Sveta za 

sodelovanje v zalivu (GCC, angl. Gulf Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, 

ar. مجلس التعاون لدول الخليج). GCC je regionalna medvladna politična in gospodarska naveza, ki 

jo sestavljajo vse arabske države Perzijskega zaliva, razen Iraka. Članice GCC so kraljevina 

Bahrajn, država Kuvajt, sultanat Oman, država Katar, kraljevina Savdska Arabija in Združeni 

arabski emirati (Haran 2016, 5; GCC 2017). 

Zaradi zgoraj naštetih dejstev je sirska politika predstavljala nevarnost Izraelu, ki pa ima 

podporo ZDA. Prav tako ne smemo spregledati dejstva, da je Izrael od leta 1967 okupiral 

rodovitno sirijsko območje, Golansko planoto. Prav tako so med Sirijo in državami GCC 

potekala sektaška trenja (Haran 2016, 5). 
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Sirija in Savdska Arabija imata že dolgo časa napete odnose. Savdska Arabija je zaveznica 

ZDA, medtem ko je Sirija zaveznica Rusije. Savdska Arabija je Sirijo krivila za umor 

libanonskega predsednika vlade Rafica Haririja leta 2005. Rafic je bil tesni prijatelj 

kasnejšega kralja Abdullaha bin Abdulaziza in s tem dejanjem so se odnosi med Damaskom 

in Rijadom močno ohladili. Tako je kasnejši kralj Abdullah decembra 2008 bojkotiral 

zasedanje Arabske lige v Damasku (Haran 2016, 5). 

V letih 2009 in 2010 so se odnosi med državama nekoliko izboljšali, a so se ob izbruhu 

protestov v Siriji zopet takoj poslabšali, saj je Savdska Arabija začela tako politično, finančno 

kot materialno podpirati opozicijo sirske vlade. Kralj Abdullah je bil prvi arabski voditelj, ki 

je avgusta 2011 obsodil vlado predsednika Asada in njegovo grobo ravnanje s protestniki 

(Haran 2016, 6). 

Katar je bil tesni prijatelj predsednika Asada, vendar se je prijateljstvo ob nastopu protestov 

hitro izkazalo za lažno. Novinarska agencija Al Jazeera je pri tem odigrala ključno vlogo, saj 

je spodbujala proteste proti vladi in po svojih kanalih poročala o neresničnih dogodkih. Prav 

tako je že od začetka protestov jasno, da je Katar podpiral opozicijo sirske vlade in ji bil v 

pomoč. Tako Katar kot Savdska Arabija sta prispevala k temu, da je bila Sirija novembra 

2011 izključena iz Lige (Haran 2016, 6). 

Odnosi med Egiptom in Sirijo nikoli niso bili prav dobri po izstopu Sirije iz Združene arabske 

republike leta 1961. Na začetku leta 2011 je bil Egipt v primežu nemirov po odstranitvi 

predsednika Hosnija Mubaraka, zato ni bil neposredno vpleten v Sirijo, je pa prek Arabske 

lige nastopal proti Damasku. Odnosi med Irakom in Sirijo so bili med letoma 2008 in 2010 

polni vzponov in padcev, a Teheran si je uspešno prizadeval za izboljšanje odnosov med 

vladama. V začetnih dnevih protestov so tako orožje kot teroristi prihajali iz Iraka v Sirijo, a 

to brez vedenja iraške vlade. Jordanija pa je zaradi močne odvisnosti od tujih držav bila 

primorana podpreti aktivnosti proti Siriji s strani držav GCC (Haran 2016, 6). 

Turško-sirski odnosi so bili na zelo visok nivoju. V letu 2009 je bilo sklenjenih več kot 50 

meddržavnih pogodb, med drugim tudi skupna uporaba vodnih virov reke Tigris in ukinitev 

viz za vstop v Turčijo. Prav tako je minister turške vlade Recep Tayyip Erdogan prepričeval 

Bašarja, da Muslimansko bratstvo niso ekstremisti in da bi morali biti obravnavani 

demokratično, kot ostale sektaške skupine v Siriji. Bašar je sprejel nekaj ukrepov na tem 

področju, zato bi bilo pričakovati, da bo Turčija na strani vlade ali pa vsaj nevtralna. Ko je v 

Siriji prišlo do nemirov, je Erdogan zahteval izspustitev članov Muslimanskega bratstva in 

kljub temu je na veliko presenečenje Asada na koncu podprl opozicijo (Haran 2016, 7). 

Sirski vpliv v Libanonu se je zmanjšal po atentatu na Rafica Haririja in umiku sirskih 

vojaških enot. Sirija je z vplivom Savdske Arabije pomagala vzpostaviti novo vlado v 

Libanonu, ki jo je vodil Saad Hariri, sin Rafica. Do leta 2009 sta državi vzpostavili dobre 

diplomatske odnose in izmenjali ambasadorje. Kljub dobrim odnosom Libanon ni pozabil 
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atentata in tako je libanonska vlada ob izbruhu nemirov v Siriji podpirala nasprotnike. Meja 

med državama je bila slabo nadzorovana in je omogočala enostaven prenos opreme in prehod 

borcev iz Libanona v Sirijo (Haran 2016, 7–8). 

Glede na zapisano je razvidno, da je Sirija imela malo zaveznikov v regiji. Pa še ti, ko je 

prišlo do težav, ji niso pomagali. Zato pa so se toliko bolj kot zavezniki izkazale velike 

države, podpornice režima Asada, na primer Rusija in Iran. 

Sirija je z Rusijo že za časa Hafeza al Asada vzpostavila tesne odnose, s katerimi je Bašar le 

nadaljeval. Povezovali so se tako na političnem, ekonomskem kot na kulturnem in 

obrambnem področju. V Siriji je ruska vojska uporabljala pristanišče Tartus. Prav tako se je 

veliko članov in oficirjev stranke Ba’ath izobraževalo v Rusiji. Tako je bila Rusija za Sirijo 

glavni vir tehnologije, opreme za obrambo in razvoj financ (Haran 2016, 8). 

Kitajska je Siriji nudila politično podporo in opozarjala vlado na pritok orožja iz Iraka za 

nasprotnike Bašarja. Iran in Sirijo vežejo močne, tako ekonomske kot politične vezi. Močno 

pa sta povezana tudi na religijskem področju, saj je v Siriji veliko šiitskih svetišč, kar vsako 

leto privabi več deset tisoč Irancev. Prav tako je Sirija podpirala iransko stran v času 

iransko-iraške vojne. In še geografsko: Sirija leži na poti med Iranom in Libanonom, kar je z 

vidika iranske podpore libanonskemu Hezbolah zelo pomembno. Hezbolah (ar. حزب هللا) je 

vladajoča politična in vojaška stranka v Libanonu, ki je bila ustanovljena leta 1985. Zastopa 

šiitsko skupnost (Haran 2016, 8; Levitt 2013, 8). 

Z usmrtitvijo Rafica Haririja leta 2005 so se odnosi z Zahodom, še posebej s Francijo, zelo 

poslabšali. Takratni francoski predsednik Jacques Chirac, ki je bil tesni prijatelj Rafica, je 

zamrznil vsa sodelovanja s Sirijo. Z Nicolasom Sarkozyjem so se odnosi nekoliko izboljšali. 

Leta 2008 se je Bašar celo odzval vabilu Sarkozyja na državni praznik v Parizu (Haran 

2016, 9). 

Ko se je Sirija znašla pod pritiskom, pa je bila Francija med prvimi, ki so se zavzemali za 

odstranitev Bašarja. Že od samega začetka je Francija skupaj z VB podpirala in asistirala 

opoziciji ter poskrbela za sankcije EU proti Siriji. VB je bila prav tako proti Siriji zaradi 

sirske politike proti Izraelu ter podpore in prodaje orožja Hezbolahu (Haran 2016, 9). 

Sirsko sodelovanje z Iranom in Rusijo, podpora Hezbolahu, protiizraelska politika in 

domnevni razvoj jedrskega orožja so dejavniki, ki so Sirijo postavili proti ZDA. Trenja med 

njima potekajo že več kot 50 let. Po 11. septembru so se odnosi malenkost izboljšali, saj je 

Sirija ZDA posredovala informacije, pomembne za prijetje osumljencev Al Kaide, ki jih je 

ZDA krivila za napade v ZDA 11. septembra 2001 (Haran 2016, 9; Hinnebusch 2009, 21). 

Al Kaida (ar. القاعدة) je radikalna salafistična sunitska mednarodna organizacija. Leta 1988 sta 

jo v Afganistanu ustanovila profesor šejk Abdulah Azzam in njegov študent Osama bin 
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Laden. Od novembra 1989 dalje, ko je šejk Azzam umrl, je vodenje v celoti prevzel Osama 

bin Laden. Ustanovljena je bila z namenom nasprotovati lokalnim oblastem in zahodnim 

interesom v imenu islama. Odgovorna je za več bombnih napadov, med katerimi je največji 

napad na več ciljev v ZDA 11. septembra 2001 (Goldman 2014, 17–20). 

Centralna obveščevalna agencija (CIA) je bila v Siriji vključena od samega začetka, kljub 

opozorilom vojaškega svetovalca generala Martina Sempseya predsedniku, da je podpora 

opoziciji nevarna, saj ni točno znano, kdo vse jo sestavlja. Tako sta denar in vojaška oprema 

hitro prešla k Al Kaidi in drugim terorističnim skupinam. Večina Sircev in tudi nekateri iz 

mednarodne opozicije so se bali, da bi v primeru hitrega odstopa Bašarja prišlo do hudih 

sektaških obračunavanj, ki bi se lahko razširila po regiji (Haran 2016, 10). 

4.2.3 Verska raznolikost 

Islam (ar. اإلسالم) je monoteistična religija muslimanov. Po Tabatabai (2013, 33) beseda islam, 

etimološko pomeni »potrditev in pokorščino«, beseda musliman pa »podrejen«. Spada med 

najmlajše religije, a je kljub temu leta 2010 štela že 1,6 milijarde pripadnikov, kar predstavlja 

23,4 % svetovnega prebivalstva in pomeni, da je druga največja religija v svetu. Verujejo v 

enega Boga, ki mu arabsko rečejo Alah (angl. Allah, ar. هللا). Sveta knjiga se imenuje Koran, v 

njej pa so zapisana Mohamedova razodetja in je sestavljena iz 114 delov, tako 

imenovanih sure. Kot navaja Šterbenc (2011, 100), obstaja »več kot petdeset muslimanskih 

držav«, ki se razprostirajo po celem svetu (Šterbenc 2011, 100–104; Tabatabai 2013, 33; Pew 

Forum on Religion & Public Life 2011, 155; Esposito 1999, ix). 
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Slika 1: Delež šiitov in sunitov v svetu 

Vir: McCandless in Bergamaschi 2014. 

Islam delimo na dve glavni veji, sunite in šiite. Na svetu je 85–90 % sunitov in le 10–15 % 

šiitov. Glede na zgornji slikovni prikaz največji delež muslimanov, to je 48,6 %, tvori pet 

držav, in sicer: Indonezija, Pakistan, Indija, Bangladeš in Nigerija. Največ muslimanov je v 

Indoneziji, ki glede na celotno populacijo muslimanov predstavlja 12,9 % muslimanov. 

Bližnji vzhod sestavlja 25 % muslimanov in preostali del sveta 26,4 %. Z zeleno barvo je 

označen delež sunitskih muslimanov in z rdečo barvo delež šiitskih muslimanov (Šterbenc 

2011, 98; Partridge 2009, 382; Pew Forum on Religion & Public Life 2009, 39–41; 

McCandless in Bergamaschi 2014). 
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Slika 2: Delež šiitov in sunitov na Bližnjem vzhodu 

Vir: McCandless in Bergamaschi 2014. 

Na Bližnjem vzhodu je največ muslimanov v Iranu, ki glede na celotno populacijo 

muslimanov predstavlja 4,7 % muslimanov. Največji delež šiitov v celotni muslimanski 

populaciji je v naslednjih državah (McCandless in Bergamaschi 2014):  

 Iran (90–95 %),  

 Irak (65–70 %),  

 Bahrajn (65–75 %),  

 Libanon (45–55 %), 

 Jemen (35–40 %).  

Suniti se znotraj svoje veje ne ločujejo na podveje, temveč na pravne šole, medtem ko se šiiti 

ločijo na več podvej, ki jih bomo v nadaljevanju našteli in podrobneje opisali (Šterbenc 2011, 

98; Partridge 2009, 382; Pew Forum on Religion & Public Life 2009, 39–41; McCandless in 

Bergamaschi 2014). 

Za kasnejše razumevanje je zelo pomembno ločevanje naslednjih pojmovanj:  

 imam (lat. Al-imam),  

 kalif (lat. Al-Khalifah), 

 poslanec.  
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Kot navaja Tabatabai (2013, 143), je imam »naziv za človeka, ki vodi bodisi kako skupnost 

ali posebno družbeno gibanje bodisi politično, ideološko, znanstveno ali religijsko obliko 

misli«. Isti avtor (Tabatabai 2013, 154) še dodaja, da je imam človek, ki »ga je bog izbral«, in 

nadaljuje, da je poslanec tisti človek, »ki je prejel poslanskega duha in ga je Bog zadolžil, da 

sprejme božanske odredbe in zakone«.  

Mogoče je, da sta tako imam kot poslanec združena v eni osebi ali pa v ločeni. Rizvi (2013, 2) 

navaja, da Al-imamah pomeni voditi in Al-imam voditelj ter da je imam univerzalna 

avtoriteta in prerokov naslednik. Prav tako tudi kalif (lat. Al-Khalifah) pomeni naslednik. 

Rizvi (2013, 2) dodaja, da se v »islamski terminologiji besedi kalif pripisuje enak pomen kot 

besedi imam«, ločevali naj bi se le po tem, da je imam imenovan od boga, kalif pa od ljudi, 

muslimanov (Rizvi 2013, 2; Tabatabai 2013, 154; Šterbenc 2011, 110). 

Začetki islamske skupnosti segajo v leto 622. V tem letu je moral Mohamed Ibn Abdulah s 

privrženci bežati iz Meke v Medino. To dejanje se imenuje Hidžra (angl. hegira, ar. ِهْجَرة). 

Mohamed je bil rojen leta 570 ali 571 v Meki. Rodil se je trgovski družini, a je zelo zgodaj 

ostal brez očeta in mame. Odraščal je kot sirota, na začetku ga je vzgajal ded Abd Al Mutalib, 

po njegovi smrti pa stric Abu Talib. Leta 595 se je poročil z bogato Hadidžo, ki pa mu je 

zagotovila »ekonomsko oziroma socialno varnost« (Šterbenc 2011, 94). Že tedaj se je večkrat 

zatekel na hrib Hira, kjer je meditiral. Mohamed je glede na okolje, ki ga je obdajalo, veroval 

v politeizem (Šterbenc 2011, 93–94). 

V letu 610, v mesecu ramadan, je med enim izmed umikov na hrib Hira doživel prve vizije in 

glasove, tako imenovano razodetje. Kljub strahu pred neznanim, se je zaupal ženi Hadidži. Ko 

je po kratkem premoru ponovno prejel nova razodetja, je postal prepričan, da mu je 

namenjena posebna vloga, vloga preroka. In s tem je utemeljil novo religijo. Novo predvsem z 

vidika, da se je oddaljil od obstoječe, politeistične (Šterbenc 2011, 94). 

Na začetku je Mohamed svojo novoustanovljeno religijo pridigal le članom svoje družine in 

prijateljem, ki so se spreobrnili v islam. Prva je islam sprejela njegova žena Hadidža, za njo 

pa Mohamedov bratranec Ali Ibn Abi Talib. Tretji, ki je sprejel islam in prvi, ki ni bil član 

prerokove družine, je bil Abu Bakr. Večina spreobrnjencev je izhajala iz revnejših slojev, 

medtem ko so premožnejši prebivalci Meke novo religijo večinoma zavračali 

(Šterbenc 2011, 95; Šterbenc 2005, 71). 

Mohamed je leta 613 začel islam pridigati javno. Začel je poudarjati monoteizem in s tem 

kritiziral politeizem, kar je med vplivnimi in premožnimi trgovci Meke vneslo nemir in strah 

pred poslovno dejavnostjo. Leta 619 sta mu umrla tako žena Hadidža kot stric Abu Talib, kar 

ga je močno prizadelo. Zaradi nasprotovanj premožnejših je med letoma 619 in 620 poskušal 

najti primerno mesto drugod, a brez uspeha (Šterbenc 2011, 95). 
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Leta 621 je s prebivalci mesta Jasrib, ki je od Meke oddaljeno okoli 400 km, našel skupni 

jezik. Tako on kot ostali privrženci (tako imenovana muslimanska skupnost) so se leta 622 

odpravili v Jesrib, ki je ob njegovem prihodu postal znan kot »Al Medina – »mesto« ali 

»območje jurisdikcije«, navaja Šterbenc (2011, 95). 

Mohamed je za boljšo povezanost in enotnost med ljudmi sprejel posebni dokument, 

poimenovan Medinska ustava. V njem je določil, da vsi prebivalci Medine, vključujoč tako 

politeiste kot Jude, predstavljajo eno skupnost in da vsa nesoglasja rešujejo pred Bogom in 

njim. Med letoma 624 in 630 je prišlo do vojaških spopadov med muslimansko skupnostjo in 

politeistično skupnostjo iz Meke. Zmagali so prvi in tako je Mohamed januarja 630 vkorakal 

v Meko. V tem in naslednjem letu so se preroku pridružila, ga podpirala in mu obljubila 

zvestobo še druga plemena in vladarji iz različnih delov Arabskega polotoka. S tem se je 

uresničila Mohamedova želja – povezati ljudi v eno skupnost na temelju religije (Šterbenc 

2011, 96–97). 

Marca 623 Mohamed osebno vodi ritual romanja v Meko in na planoti Arafat opravi pridigo, 

v kateri muslimanom predstavi več pravil ravnanja, med drugim tudi, da je treba ohranjati 

enotnost skupnosti. Po vrnitvi v Medino je Mohamed 8. junija 632 umrl, in kot navaja 

Šterbenc (2011, 97), »za seboj ni pustil nobenega pravnega naslednika«. 

Ko Mohamed umre, se v muslimanski skupnosti vzpostavi institut kalifata, ki ga vodi kalif. 

Ločevanje kalifatov je pomembno z vidika nasledstva, kajti ravno na tej točki se kasneje 

muslimanska skupnost razdeli na dve glavni veji, sunite in šiite. Prvi trije kalifati so (Šterbenc 

2011, 97–98): 

 prvi kalifat – republikanski: v letih 632–661, 

 drugi kalifat – damaščanski omajadski: v letih 667–750, 

 tretji kalifat – bagdadski abasidski: v letih 750–1258. 

V prvem kalifatu so bili štirje kalifi. Prvi je bil Abu Bakr, drugi Omar Ibn Al Hataba in tretji 

Osman Ibn Afan. Za četrtega kalifa je bil izbran Ali Ibn Ibi Talib. Ali je bil za kalifa izbran, 

ker (Šterbenc 2011, 98): 

 je bil Mohamedov posinovljenec,  

 je imel izjemne vojaške sposobnosti,  

 je bil v mnogih bitkah zastavonoša,  

 je leta 625 pomagal Mohamedu,  

 je bil izjemno sposoben, 

 mu je Mohamed sam svetoval, da vzame hčerko Fatimo za ženo.  

Prvi trije so sledili bolj protosunitskemu pristopu, medtem ko je Ali sledil protošiitskemu. Na 

začetku drugega kalifata je bil za kalifa imenovan Muavija Ibn Abi Sufjan (Šterbenc 2017; 

Šterbenc 2011, 98). 
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Ker Mohamed ni določil nobenega legitimnega naslednika, se je muslimanska skupnost glede 

naslednika začela ločevati. Tako so protosuniti (kasnejši suniti) zagovarjali prepričanje, da je 

lahko naslednik katerikoli naslednik, ki ga izbere skupnost na podlagi soglasja, medtem ko 

protošiiti (kasnejši šiiti) tega niso priznavali in so zagovarjali prepričanje, da je lahko 

naslednik le krvni naslednik. Muavija je za svojega naslednika imenoval svojega sina Jazida 

in s tem uvedel dednostno načelo, čemur so kasneje sledile vse islamske dinastije. Izvor 

problema je v tem, da Alijevi podporniki ne priznavajo Muavija kot naslednika, saj menijo, da 

je edini legitimni naslednik lahko Alijev vnuk, Hasan. Pri Karbali leta 680 pride do vojaškega 

spopada med privrženci Alija in privrženci Muavija, v katerem zmagajo slednji. Po tem 

spopadu se protošiiti dokončno ločijo in postanejo šiiti. Protosuniti se izoblikujejo v sunite 

nekoliko kasneje, v osmem, devetem stoletju. Sunite se razlaga kot pravoverne, šiite, ki jih je 

mnogo manj (10–15 %), pa kot protiverne (Šterbenc 2017). 

Glavne razlike med šiiti in suniti so (Tabatabai 2013, 39–43; Rizvi 2013, 45): 

 kdo je lahko naslednik Mohameda,  

 kako je lahko naslednik imenovan oziroma določen, 

 pomen imama oziroma kalifata.  

Kot dodaja Šterbenc (2005, 67–68), pa tudi to, na kakšen način lahko muslimanska skupnost 

doseže rešitev za vzpostavitev idealne skupnosti. 

Suniti tako zagovarjajo tezo, da je lahko naslednik kdorkoli, ki ga imenuje skupnost 

(angl. ummah), medtem ko šiiti menijo, da je lahko le krvni naslednik naslednik Mohameda 

oziroma tisti, ki izhaja iz njegove družine. Suniti naslednika izberejo s tako imenovanimi 

volitvami, medtem ko naslednika pri šiitih lahko imenuje le Alah. Šiiti dajejo velik pomen 

imamatu, medtem ko suniti kalifu (Tabatabai 2013, 39–43; Rizvi 2013, 45; Šterbenc 2017). 

Kot že navedeno, se islamska sveta knjiga imenuje Koran. V njej so zapisana razodetja, ki jih 

je Mohamed prejemal v zadnji tretjini življenja, in sicer med letoma 610 in 632. Koran 

sestavlja 114 delov, ki se jim reče sure. Sure pa se delijo na verze, imenovane aja (mn. ajat). 

Verzi so temeljne enote razodetja. Na začetku vsake sure je večinoma naveden kraj, kje naj bi 

se razodetje zgodilo, v Meki ali Medini. Znotraj ene sure so različne tematike, ki pa so le 

redko kakorkoli povezane (Šterbenc 2011, 103). 

V Koranu so tudi pravila za muslimane glede različnih vprašanj. Vendar pa so ta pravila 

porazdeljena po celi Sveti knjigi v različnih verzih. Zaradi tega se včasih odgovori na isto 

vprašanje izključujejo. Kot navaja Šterbenc (2011, 103–104), so islamski koranski specialisti 

v ta namen sprejeli »pravilo abrogacije, ki določa, da najpozneje razodeti verz, ki se nanaša na 

neko zadevo, odpravlja veljavnost vseh bolj zgodaj razodetih verzov, ki se nanašajo na isto 

zadevo in ki so z njim v nasprotju. 
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Koran je za muslimane izrednega pomena, saj ga, kot uči verovanje, obravnavajo kot samo 

božjo besedo na najvišji možni stopnji. Za Sveto knjigo velja, da je nadstvarna, večna in 

neposnemljiva. Koran je moč primerjati s krščansko doktrino Trojice. Tisto, kar je za 

muslimane Koran, je za kristjane Kristus (Šterbenc 2011, 104). 

Religijsko pravo, tako imenovana šaria, je religijsko islamsko pravo, saj Mohamedovo 

sporočilo vsebuje tako verovanje kot moralo oziroma je tako doktrina kot pravo. Po mnenju 

Šterbenca (2011, 101) šaria pomeni »pot k napajališču« oziroma »pot, kateri je treba slediti« 

in vsebuje celoto božjih zapovedi, ki urejajo vsa človekova ravnanja. Človekova dejanja isti 

avtor (Šterbenc 2011, 101) deli v pet kategorij: 

 strogo zapovedana,  

 priporočena,  

 odsvetovana,  

 strogo prepovedana, 

 tista, do katerih je vera neopredeljena in so dovoljena.  

Zapovedi izhajajo iz Korana in sune. Suna je poročilo o tem, kar je Mohamed rekel ali 

naredil. Pomeni normo oziroma standard preroka. Suna je najpomembnejši vir islamskega 

prava za Koranom. Šiiti v nasprotju s suniti verjamejo, da imajo sune in dejanja njihovih 

imamov enak pomen kot sune in dejanja preroka. Šterbenc (2005, 68; 2011, 101) še dodaja, 

da sta za sunite spoštovanje in dosledno izvajanje islamskega prava izredno pomembna. 

Kot že nakazano, se muslimanska vera deli. Šterbenc (2005, 67; Šterbenc 2011, 115) ločuje tri 

temeljne ločine:  

 suniti (ar. sʊni),  

 šiiti (ar. shīʿah), 

 haridžiti (ar. khawarij).  

Bolanos (2016, 65) dodatno opredeljuje še četrto ločino, sufiste (ar. ṣūfiyy) oziroma tako 

imenovani wahhabizem (ar. al-wahhābiya). Suniti predstavljajo večino, to je 75–90 %, sledijo 

jim šiiti, ki jih je 10–20 % (Bolanos 2016, 65; Šterbenc 2017). 

Medtem ko se šiiti delijo na podveje, se suniti delijo glede na pravne šole. Tako med glavne 

šiitske podveje Šterbenc (2011, 115) prišteva naslednje:  

 dvanajstniki,  

 zajditi,  

 ismailiti, 

 druzi, 

 nusajriti (alaviti).  
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Dodatno pa se ismailiti delijo še na nizarite (asasini) in mustalite. Najštevilčnejši so 

dvanajstniki. Sunite pa isti avtor (Šterbenc 2011, 168) deli na štiri pravne šole: 

 Hanafi, 

 Maliki, 

 Šafi,  

 Hanbali. 

Sirija je religijsko zelo raznolika. Kar v 78 % jo sestavlja islam in okoli 11 % krščanstvo, 

približno 9 % je Kurdov in 2 % drugih religij. Kot prikazuje slika 3, je večina, to je 59,1 %, 

muslimanov sunitov in le 11,8 % muslimanov šiitov, in sicer alavitov. Pomembno je dejstvo, 

da tudi predsednik Bašar al Asad pripada tej ločini šiitov in da je večina njegovih uradnikov 

prav tako šiitov. Tako imamo v Siriji večinoma sunitsko prebivalstvo, ki pa mu že od leta 

1963 vladajo šiiti alaviti (Šterbenc 2017; Šterbenc 2005, 431). 

 

Slika 3: Verska delitev Sirije v letu 2010 

Vir: Izady 2010. 
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Na severu Sirije je okoli 9 % Kurdov, ki so religijsko zelo raznoliki, a večino predstavljajo 

suniti. Šiitski druzi so locirani na jugu Sirije in predstavljajo 3,2 %, medtem ko šiitski 

ismailiti predstavljajo 2,1 % in so locirani v srednjezahodnem delu Sirije. Nemiri, ki so se 

začeli na začetku leta 2011, so se zgodili v mestu Daraa, ki je na jugu Sirije in je sunitsko 

območje (Izady 2010; Yassin-Kassab in Al-Shami 2016, 38). 

Nemiri so se hitro pojavili tudi v drugih krajih po Siriji, kjer pa so bila vsa območja, razen 

Latakije in Beniyas, kjer so šiitski alaviti, ter Amuda, kjer so Kurdi, poseljena s prebivalstvom 

sunitske veje islama (Yassin-Kassab in Al-Shami 2016, 39). 

Na samem začetku, ko so izbruhnili protesti, zelo težko govorimo o sektaški vojni oziroma 

protestih in nemirih večine nad manjšino, in obratno. V protestih so se združili eni in drugi 

različnih religij, sekt in etničnih skupin. Jezik oziroma sporočila protestov niso bila ne 

religijska ne sektaška. Zahtevali so politične pravice za vse državljane in ne le za specifično 

skupino. Režim predsednika Bašarja pa je kljub temu ločeval proteste po etnični in religijski 

kategoriji (Yassin-Kassab in Al-Shami 2016, 45). 

Že od začetka se je vlada posluževala kampanje polne govoric in lažnih novic. Tako so 

oboroženi vladni plačanci ustrahovali ljudi s streljanjem iz avta, da bodo ropali, posiljevali in 

ubijali ter se v naseljih in mestih z večinsko sunitskim prebivalstvom oglaševali kot 

maščevanje alavitom, medtem ko so se v področjih z večinoma alavitskim prebivalstvom 

oglaševali kot maščevanje sunitov. Prav tako se je protivladnemu shodu ob bok postavil shod, 

ki podpira predsednika Bašarja. Tako med prve kot med druge so se pomešali vladni plačanci. 

Ti so nato širili neresnico, da se želijo maščevati nasprotni skupini (Yassin-Kassab in 

Al-Shami 2016, 48). 

Po septembru 2011 so bila prizadevanja vodij posameznih skupnosti, da bi se zmanjšalo 

sektaško nasilje, vse bolj neuspešna. Vse več je bilo umorov, ugrabitev za odkupnine, 

razlikovanj na kontrolnih točkah ter vse več delitev v mestih. Tako so se šiiti umaknili iz 

večinsko sunitsko naseljenih področij, in obratno (Yassin-Kassab in Al-Shami 2016, 90). 

Večinska sunitsko naseljena področja so bila odrezana od kristjanov in premožnih četrti. 

Neprestano so bila pod pritiskom režima, močno neprivilegirana in pod dnevnim 

izsiljevanjem. S časom se je stanje izboljšalo, a vseeno je bilo sunitsko prebivalstvo 

manjvredno ter družbeno in ekonomsko potlačeno. Režim je sirsko prebivalstvo, predvsem 

sunite, označeval kot teroriste in s tem načrtno povzročal sektaške konflikte (Yassin-Kassab 

in Al-Shami 2016, 96–99). 

Bivši oficir v sirski vojski navaja, kako so v vojski poudarjali nacionalizem. Vendar pa je ta 

temeljil na prelivanju njihove krvi, saj so ustvarili tako imenovano odpadništvo (angl. takfiri, 

ar. تكفيري). Režim predsednika Asada je za nemire v protestih krivil Muslimansko bratstvo, saj 

so bili člani tega pozvani k oboroženim nemirom, kar so kasneje nekateri tudi javno priznali. 
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Člani so bili usmerjeni na določena mesta, kjer so se odvijali protesti nasprotne strani, in bili 

pozvani, naj namerno streljajo in povzročajo paniko med ljudmi (Al Jazeera English 2017). 

Šiitsko in sunitsko prebivalstvo je živelo v sožitju, v nekakšni stabilni harmoniji, saj je celo 

ena tretjina porok bila izvedena med sektama. Izzvano in dodatno spodbujeno je bilo z drugih 

strani, predvsem s strani režima. Asadova politika je temeljila na tem, da je sebe predstavljal 

kot rešitev problema, zato je najprej spodbudil nemire, da se je potem lahko vključil v tako 

imenovano reševanje problema (Yassin-Kassab in Al-Shami 2016, 110–114). 

Na začetek vstaj je režim odgovoril tako, da je napadal in uničeval simbole sunitske veje 

islama. Tako so na primer v Kafranbelu v avgustu 2013 v času praznovanja ramadana, ki je za 

muslimane zelo pomemben in svet, Asadove sile ravno v času hranjenja in molitve izvajale 

napade in ustrahovanja. Yassin-Kassab in Al-Shami (2016, 111) navajata, da bi vsakdo, ki mu 

ubijejo deset otrok, postal ekstremist. 

Sektaški napadi so se nadaljevali in stopnjevali ter so bili predvsem intenzivni poleti 2012 

med mestoma Homs in Hama. Tako je bilo 25. maja v kraju Houla ubitih 108 ljudi, 6. junija v 

kraju al-Qubeir med 78 in 100 ljudi ter 10. julija v kraju Tremseh med 68 in 150 ljudi. Vsi ti 

kraji so sunitsko poseljeni ter obdani s šiitskimi kraji in mesti. Eden izmed največjih napadov 

nad suniti je bil 2. in 3. maja 2013 v mestih al-Bayda in Baniyas, ko je sirska vojska z 

vojaškimi skupinami mučila in ubila okoli 248 sunitov (HRW 2013, 3–69; Yassin-Kassab in 

Al-Shami 2016, 112–242). 

Z vidika sektaških napadov se mnogokrat pojavlja beseda shabeeha, ki prvotno pomeni duh. 

Pred vojno je ta izraz veljal za tihotapske tolpe, locirane predvsem v goratih predelih, 

poseljenih z alaviti, ki so delale za manj pomembne člane Asadove družine. V času revolucije 

pa se je beseda nanašala na plačance oziroma na tako imenovane podizvajalce vplivnih 

poslovnežev, kot je Rami Makhlouf, ki so podpirali Asadov režim. Ti plačanci so imeli 

kasneje, ko se je vojna že začela, ključno vlogo pri sektaških masakrih (Yassin-Kassab in 

Al-Shami 2016, 48–112). 

Da bi nekoliko lažje razumeli vojaške skupine, ki delujejo znotraj Sirije, in kdo podpira 

predsednika Asada oziroma mu stoji nasproti, ter samo prepletenost med njimi, bomo v 

nadaljevanju predstavili skupine. Začenši s skupinami, ki so na strani predsednika.  

Sirija ima vojsko, tako imenovano oboroženo silo (angl. Syrian Arab Armed Forces), ki jo 

sestavljajo (Ochsenwald et al. 2018; The Carter Center 2013; GlobalSecurity.org 2019): 

 kopenska enota (SAA, angl. Syrian Arab Army), 

 enota mornarice (angl. Syrian Arab Navy), 

 enota zračnih sil (SAAF, angl. Syrian Arab Air Forces), 

 enota za zračno obrambo (SyADF, angl. Syrian Arab Air Defence Force).  
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V prvi polovici 2013 pa so zaradi razmer v državi vpoklicali rezerviste in ustanovili še enoto 

Sirske nacionalne obrambne sile (NDF, angl. National Defence Forces) (GlobalSecurity.org 

2019). 

Prav tako sta se v času vojne formirali dve enoti, ki služita kot dodatna podpora režimu, in 

sicer Jaysh al-Sha'bi in Shabiha. Hezbolah in Iran ju podpirata skozi usposabljanja in 

svetovanja ter zalagata z orožjem in opremo. Obe enoti sta izrazito šiitski in sta bili navadno 

še bolj zvesti kot pa večinoma sunitsko usmerjena vojska (The Carter Center 2013; 

GlobalSecurity.org 2019). 

Poleg omenjenih sta še dve enoti, ki se borita na strani režima, in sicer Liwa Fatemiyoun 

(angl. Fatemiyoun Brigade ali Fatemiyoun Division ali Hezbollah Afghanistan), ki jo 

sestavljajo šiitski borci iz Afganistana in Irana s sedežem organizacije v Iranu, ter 

Liwa Zainebiyoun (angl. Followers of Zainab Brigade), ki jo sestavljajo šiitski borci iz 

Pakistana in Irana (Zahid 2016; Staff writer 2018). 

Enote, ki so se formirale proti režimu predsednika Asada, pa so (Syrian civil war map 2019a; 

Syrian civil war map 2019b; ISW's Syria Team and Syria Direct 2018a; ISW's Syria Team 

and Syria Direct 2018b; ISW's Syria Team and Syria Direct 2018c; Lund 2013; BBC 2013; 

Yassin-Kassab in Al-Shami 2016, 142–192; Karadjis 2014):  

 Syrian National Coalition (SNC),  

 Free Syrian Army (FSA),  

 Ahrar al-Sham (tudi Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya, angl. Islamic Movement of the 

Free Men of the Levant), 

 Al-Nusra Front (tudi Jabhat al-Nusra ali al-Qaeda in Syria ali al-Qaeda in the Levant), 

 Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, tudi Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) 

ali Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ali Islamic State (IS) ali Daesh), 

 Islamic Front, 

 Suqour al-Sham Brigades (tudi Sham Falcons Brigades, angl. Hawks of the Levant 

Brigades), 

 Syrian Democratic Forces (SDF), 

 People's Protection Units (YPG, tudi People's Defense Units), 

 Syrian Turkmen Brigades (tudi United Turkmen Army), 

 Syrian Islamic Liberation Front (SILF), 

 Jaysh al-Islam (angl. Army of Islam), drugo ime Liwa al-Islam (angl. Brigade of Islam), 

 National Front for Liberation, 

 Syrian Liberation Front (JTS, ar. Jabhat Tahrir Suriya). 

Navedene enote so podprte bodisi prek lokalne politike oziroma posameznikov bodisi prek 

akterjev oziroma nasprotnikov zunaj Sirije. Od začetka vojne 2011 so se mnoge enote 

spremenile, v smislu združevanja z drugimi ali prestrukturiranja, ali pa se je enota razdelila na 

več manjših oziroma prenehala obstajati.  
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Sedaj, ko smo natančno opredelili versko raznolikost v Siriji in njene sektaške napade, ki se 

dogajajo celoten čas vojne, bomo v nadaljevanju opisali vpliv Iraka na dogajanje v Siriji, saj 

ima ta pomembno vlogo pri začetku eskalacije konfliktov v Siriji in razvoju nadaljnjih 

dogodkov. Zaradi poudarka na sektaške napade se bomo osredotočili na obdobje vladanja 

Saddama Husseina, torej na obdobje od leta 1979 do leta 2003. 

4.2.4 Vpliv Iraka na konflikt v Siriji 

Irak (angl. Iraq, celotno ime v angleščini: Republic of Iraq, lokalno latinsko ime: al-'Irāq, 

lokalno arabsko ime: العراق) je arabska država na Bližnjem vzhodu, ki na severozahodu meji 

na Sirijo in je malo več kot dvakrat večja od nje, saj meri njena površina 437.367 kvadratnih 

kilometrov. Poleg Sirije meji še na Iran na vzhodu, Kuvajt na jugovzhodu, Savdsko Arabijo 

na jugu, Jordanijo na zahodu ter Turčijo na severu (Nations Online 2019; Woods et al. 2018). 

Leta 1932 se je Irak osamosvojil izpod britanske oblasti, ki ga je kontrolirala od razpada 

Otomanskega imperija leta 1918. Kljub osamosvojitvi so vse do leta 1958 ohranili 

monarhično ureditev, nato je postal republika. Sledili so upori in nestabilnost. Prvi predsednik 

je za malo manj kot 5 let (1958–1963) postal Muhammad Najib ar-Ruba'i in prvi minister 

vlade Abd al-Karim Qasim. Nato je oblast prevzel Abd ul-Salam Arif (1963–1966). V 

naslednjih 2 letih sta se zamenjala kar dva predsednika. Nato je vodenje države prevzel 

Ahmed Hassan al-Bakr, ki je državo vodil 11 let (1968–1979). Nasledil ga je Saddam 

Hussein, ki je državo vodil kar 24 let (1979–2003) in ga je prisilno odstranila koalicija 

vojaških sil pod vodstvom ZDA (The World Factbook 2019; Šterbenc 2005, 397–411; 

Šterbenc 2011, 263; Woods et al. 2018). 

Iraško prebivalstvo je v 97 % muslimanske veroizpovedi. Od tega je 60 % šiitske veje in okoli 

40 % sunitske veje islama. Irak velja za zibelko šiizma, saj je na njegovem ozemlju večina 

šiitskih svetih krajev. Kot navaja Šterbenc (2005, 397), je kljub neodvisnosti »še naprej ostalo 

družbeno strukturno neravnotežje v obliki sunitske prevlade«. Do leta 1945 se je močno 

povečalo število izobraženih šiitov, a ti še vedno niso zasedali najpomembnejših položajev v 

državi. V obdobju od 1964 do 1968 je bilo za šiite, kot navaja Šterbenc (2005, 401), »zlato 

obdobje«, saj je oblast cenila šiitsko podporo pri odstranitvi Qasima. Prav tako se je močno 

povečalo članstvo v šiitski stranki Dava iz vrst mladih intelektualcev (Nakash 1994, 13; U.S. 

commission on international religious freedom 2018, 176; Šterbenc 2005, 397–459). 

Po letu 1968 se je položaj šiitov zopet poslabšal. Zaprli so osnovne in srednje šole, v katere so 

hodili šiitski otroci, zaplenili zemljišča, ki so bila v šiitski lasti, ter prepovedali izhajanje 

šiitske verske revije. Tudi po zamenjavi oblasti leta 1979, ko je na oblast prišel Saddam 

Hussein, se položaj šiitov ni izboljšal. Celo poslabšal se je, kajti na šiitske proteste je 

odgovoril s silo ter z množičnimi aretacijami in usmrtitvami članov šiitske stranke Dava 

(Šterbenc 2005, 402–406). 
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Leta 1979 se je v Iranu zgodila iranska revolucija, ki je privedla do konca monarhičnega 

obdobja v Iranu. Oblast je prevzel šiit Ruhollah Khomeini, ki si je med drugim prizadeval za 

širitev revolucije in islama v sosednje države. Naj spomnimo, da je Iran država z večinoma 

šiitsko usmerjenim prebivalstvom in država, v kateri se je šiizem uveljavil kot državna vera. 

Tako je bila s strani Irana posebna pozornost namenjena iraškim šiitskim organizacijam z 

velikim ajatolo Mohamedom Bakirjem As Sadro na čelu. Javno izražanje in spodbujanje k 

revoluciji sta leta 1980 privedla do usmrtitve As Sadra s strani oblasti. Odgovor šiitov so bili 

bombni napadi (Šterbenc 2005, 383–454; Šterbenc 2011, 261–262; Yassin-Kassab in 

Al-Shami 2016, 197; Zunes 2009, 2–4). 

Čeprav so bili na oblasti suniti in so se dogajali manjši upori in zatiranja šiitov, si je režim v 

obdobju od 1968 do 1991 prizadeval, da javne politike ne bi bile sektaške oziroma da ne bi 

kazale na sunitsko prevlado. Po letu 1991 pa je takratni vodja Saddam Hussein pomembno 

spremenil svojo politiko, saj je zatrl velik šiitski upor in začel javno izpostavljati sunitsko 

identiteto (Šterbenc 2011, 264). 

Tako imamo v Iraku stanje, kjer je na eni strani številčnejše šiitsko usmerjeno prebivalstvo in 

na drugi strani vodstvo države, ki je manj številčno in sunitsko usmerjeno. Številčnejši iraški 

šiiti si želijo enakopravnosti, a jim manjšinski suniti to preprečujejo. Po drugi strani pa je v 

Siriji situacija ravno obratna, torej večinoma sunitsko prebivalstvo, ki mu vladajo manj 

številni šiiti, in željo večine po večji veljavi oziroma enakopravnosti. Tako Saddam Hussein 

kot Bašar al Asad v tem primeru delujeta kot protiutež. 

Koalicijske sile pod vodstvom ZDA so leta 2003 odstranile Saddama Husseina z oblasti in 

zrušile sunitsko vladavino. S tem dejanjem se je šiitom ponudila priložnost, da se vrnejo na 

oblast. Šiiti se koalicijskim silam niso upirali, temveč so se aktivno vključili v politične 

strukture oziroma procese, ki so jih ti vzpostavili na okupiranem območju. Pomembno vlogo 

pri šiitih je imel najvplivnejši iraški šiit Ali al-Sistani, ki je usmerjal iraške šiite in od same 

okupacije zagovarjal volitve v organe oblasti po načelu en človek en glas (Šterbenc 2011, 

265–267). 

Če so šiiti koalicijske sile podprli oziroma jim niso nasprotovali, pa so jim suniti zelo 

nasprotovali. Predvsem na območju sunitskega trikotnika se je oblikovalo močno uporniško 

gibanje, ki je izvajalo napade na koalicijske sile. Sunitski trikotnik je območje, ki obsega 

severozahodni del Bagdada (jugovzhodni del trikotnika), Ramadi (jugozahodni del trikotnika) 

in Tikrit (severni del trikotnika). Trikotnik vključuje tudi mesti zahodno od Bagdada, Samarra 

in Fallujah (Šterbenc 2011, 265–277; Rohde 2003). 

Z odstranitvijo sunitske oblasti v večinskem šiitskem Iraku se je ravnotežje porušilo in s tem 

so se okrepile skrajne sektaške skupine, kot je ISIS, ki so se nato razširile tudi v Sirijo. 

Destabilizacija v Iraku je imela posledice za celotno regijo in sosednje države. Kot navaja 

Šterbenc (2011, 280), je prišlo do povečanja »političnih ambicij šiitov v Bahrajnu, Savdski 
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Arabiji, Jemnu in Libanonu«. Povečal se je strah sunitsko vladajočih zalivskih držav, saj se je 

okrepila moč tako imenovanega šiitskega polmeseca. Šiitski polmesec Šterbenc imenuje 

»šiitski vplivni pas« in sega »od Irana preko Iraka in Sirije do juga Libanona« (Magister in 

Šterbenc 2012; Trampuš 2014). Z odstranitvijo sirskega šiitskega režima bi se vez, ki tvori 

šiitski polmesec, pretrgala in s tem bi se zmanjšal vpliv šiitov v večinoma sunitskem 

muslimanskem svetu. 

Splošne volitve, ki so jih izvedli leta 2005, so potrdile populacijsko moč šiitov, saj so ti 

zmagali na volitvah in skupaj s Kurdi postali prevladujoča politična skupina v Iraku. Suniti 

zaradi koalicijskih sil in okupacije niso priznavali volitev in so jih bojkotirali, kar je še 

zmanjšalo njihov vpliv (Šterbenc 2011, 266–267; Eisenstadt in White 2006, xi). 
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5 POSLEDICE VOJNEGA OBLEGANJA 

Nestabilnost v Iraku, ki se je povečala leta 2003 s padcem obstoječega sistema, je med drugim 

povzročila tudi večje premike prebivalstva. Tako je državo med letoma 2003 in 2007 

zapustilo več kot 2,3 milijona prebivalcev in še 1,9 milijona je bilo notranje razseljenih, kar 

skupaj predstavlja dobrih 15 % celotnega prebivalstva. Od tistih, ki so državo zapustili, jih je 

51 % odšlo v Sirijo, 32 % v Jordanijo in 17 % v druge države Bližnjega vzhoda 

(UNHCR 2007, 1). 

Podobno kot v Iraku sta se val beguncev in notranje razseljevanje sprožilo tudi v Siriji, kjer 

od leta 2011 poteka vojna. Tako je bilo ob koncu leta 2017 okoli 6,3 milijona beguncev in 

okoli 6,2 milijona notranje razseljenih. Kot je razvidno iz slike 4, se je v obdobju med letoma 

2013 in 2017 število notranje razseljenih ljudi gibalo od 6,3 do 7,6 milijona. Povprečno pa je 

bilo notranje razseljenih v tem obdobju 6,64 milijona ljudi. Kot navaja Al-Azm, je večina 

ljudi, ki beži, sunitska ločina islama (UNHCR 2012, 45; UNHCR 2013, 14–45; UNHCR 

2014, 15–24; UNHCR 2015, 13; UNHCR 2016, 6; UNHCR 2017b, 6; UNHCR 2018, 6; 

Al-Azm 2014). 

 

Slika 4: Število notranje razseljenih med letoma 2011 in 2017 

Vir: UNHCR 2012, 45; UNHCR 2013, 14–45; UNHCR 2014, 15–24; UNHCR 2015, 13; UNHCR 

2016, 6; UNHCR 2017b, 6; UNHCR 2018. 

Poleg notranje razseljenih pa velik problem predstavljajo begunci. Glede na sliko 5 se je 

število beguncev od začetka vojne drastično povečalo. Konec leta 2011 jih je bilo le 19.900, 6 

let kasneje, konec leta 2017, pa kar 6,3 milijona. Več kot 86 % jih je varno zaledje poiskala v 

sosednjih državah, in sicer 54 % v Turčiji, 16 % v Libanonu, 10 % v Jordaniji, 4 % v Iraku in 

2 % v Egiptu. Med evropskimi državami jih je Nemčija sprejela 8 %, Švedska 1,6 %, Avstrija 

0,7 % in Nizozemska 0,5 %. Za primerjavo v številkah to pomeni, da je v Turčiji več kot 3,4 

milijona beguncev iz Sirije in le slabih 0,5 milijona v Nemčiji. Če upoštevamo še število 
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prebivalcev, to v primeru Turčije pomeni 42 beguncev na 1000 Turkov in v Nemčiji le 6 

beguncev na 1000 Nemcev (UNHCR 2012, 45; UNHCR 2013, 14–45; UNHCR 2014, 15–24; 

UNHCR 2015, 13; UNHCR 2016, 6; UNHCR 2017b, 6; UNHCR 2018, 6; Statista 2019a; 

Statista 2019b). 

 

Slika 5: Število beguncev med letoma 2011 in 2017 

Vir: UNHCR 2012, 45; UNHCR 2013, 14–45; UNHCR 2014, 15–24; UNHCR 2015, 13; UNHCR 

2016, 6; UNHCR 2017b, 6; UNHCR 2018. 

Poleg beguncev pa je vojna v Siriji od marca 2011 do konca leta 2017 zahtevala tudi veliko 

število žrtev, in sicer kar 153.986. Od tega je 98 % civilnih žrtev. Kot prikazuje slika 6, je bilo 

med civilisti večina žrtev moških ter 12 % žensk in prav tako 12 % otrok. V tem istem 

obdobju je bilo kar 72.983 aretiranih, med njimi različen odstotek žensk in otrok, v povprečju 

pa je ta znašal 10 % žensk in 7 % otrok (CSR 2019; SNHR 2015a; SNHR 2015b; SNHR 

2017; SNHR 2018). 
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Slika 6: Struktura žrtev po spolu med letoma 2011 in 2017 

Vir: CSR 2019; SNHR 2015a; SNHR 2015b; SNHR 2017; SNHR 2018. 

Vojna je poleg človeških žrtev naredila tudi ogromne škode na infrastrukturi. Sirija je 

sestavljena iz štirinajstih okrožij in glede na analize osmih okrožij je bilo do leta 2017 

uničenih 220.826 stanovanjskih enot in delno uničenih 649.449 stanovanjih enot, kar pomeni 

32 % prizadete stanovanjske infrastrukture. Delno ali v celoti poškodovana infrastruktura 

ustvari večjo količino ruševin in teh je bilo do leta 2017 za 5,3 milijona ton. Če pogledamo 

primer okrožja Alep, bi to pomenilo 6 let nenehnega dela in narejenih okoli 26 milijonov 

kamionskih kilometrov, da bi območje očistili (The World Bank 2017, 21–26). 

Velik problem predstavljata oskrba z vodo in elektriko, ki sta bili že pred začetkom vojne v 

slabem stanju. Z vojno pa se je stanje še poslabšalo. Glede na osem okrožij je bilo do leta 

2017 delno ali v celoti uničenih dve tretjini čistilnih naprav, polovica črpalnih naprav, tretjina 

vodnih stolpov in šestina vodnih izvirov. Proizvodnja električne energije pa se je zaradi 

uničene infrastrukture in pomanjkanje goriva, ki poganja le-te, v letu 2015 zmanjšala za 

62,5 % v primerjavi z letom 2010 (The World Bank 2017, 29–31). 

Glede na analizo desetih mest je bilo do leta 2015 16 % zdravstvenih ustanov popolnoma 

uničenih in 42 % delno uničenih. 50 % zdravnikov je zapustilo državo, ponekod, na primer v 

Alepu, pa kar 99 % vseh zdravnikov. Zaradi takšne zdravstvene situacije je do leta 2014 

umrlo okoli 200.000 ljudi, kar je več kot je bilo umrlih neposredno zaradi napadov 

(The World Bank 2017, 38–41). 

Po analizi osmih okrožij je bilo do leta 2017 53 % izobraževalnih ustanov delno uničenih in 

10 % popolnoma uničenih. Odstotek se med okrožji razlikuje. Tako je na primer v Alepu 

uničenih 49 % izobraževalnih ustanov, medtem ko v okrožjih Hama in Idlib ni bila uničena 

niti ena izobraževalna ustanova. Kljub opisanemu stanju je še vedno 57 % ustanov v 
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delovanju, čeprav se soočajo s pomanjkanjem čiste vode, čistilnih naprav in prekinjeno 

dobavo električne energije (The World Bank 2017, 44–46). 

Posledice vojne se poznajo tudi na ekonomskem področju. Pred njenim začetkom, leta 2010, 

je imel BDP 3,4-odstotno rast in je znašal 60.465 milijonov ameriških dolarjev. Leta 2016 pa 

je bil 63-odstotni upad v primerjavi z letom 2010 in je BDP znašal le 22.163 milijonov 

ameriških dolarjev. Proizvodnja nafte je v tem istem obdobju upadla za 97 %, medtem ko je 

ostala proizvodnja upadla za 52 %. Proizvodnja ogljikovodikov se je iz 383.000 sodčkov na 

dan v letu 2010 zmanjšala na le 10.000 sodčkov na dan v letu 2016. Ocenjeno je bilo, da je 

Sirijo vojna zaradi izgub v prvih 7 letih stala okoli 338 milijard ameriških dolarjev 

(The World Bank 2017, 54; UNSD 2018, 234; SHRC 2018). 

Tudi na uvozu in izvozu dobrin se je vpliv vojne močno poznal, saj se je izvoz iz 

7.900 milijonov ameriških dolarjev v letu 2011 zmanjšal na 631 milijonov v letu 2015, kar 

pomeni upad za 92 %. Uvoz se je iz 17.348 milijonov ameriških dolarjev v letu 2011 zmanjšal 

na 4.654 milijonov v letu 2015, kar pomeni upad za 73 %. Ocenili smo, da so se mednarodne 

denarne rezerve iz leta 2010, ko so znašale okoli 21.000 milijonov ameriških dolarjev, 

zmanjšale na 1.000 milijonov ameriških dolarjev v letu 2015. Javni dolg se je od začetka 

vojne stalno povečeval in tako je bil leta 2015 za 17 % višji kot leta 2010 (The World Bank 

2017, 61–64). 

Posledično so cene življenjskih potrebščin močno narasle, in sicer riž za 723 %, 

subvencioniran kruh za 418 % in pšenična moka za 388 % v letu 2015 v primerjavi z letom 

2011. So pa cene nihale v odvisnosti od lokacije, saj je območje, ki je bilo pod državno 

kontrolo, imelo stabilnejše cene in manjša nihanja kot območja, ki so bila pod nadzorom 

upornikov. Prav tako bančni sistem še vedno deluje, predvsem v območjih pod državno 

kontrolo, je pa kartično poslovanje onemogočeno. Do konca 2013 je bilo uničenih ali 

neoperativnih 30 % bank. Območja, ki so pod nadzorom upornikov ali protivladnih skupin, 

delujejo izključno z gotovino. Mednarodne sankcije proti Siriji so izolirale Državno banko 

Sirije od mednarodnih bančnih trgov in edini, ki je finančno pomagal bančnemu sistemu 

Sirije, je bil Iran, ki je leta 2013 v obliki kreditov namenil Siriji 1.900 milijonov, leta 2014 

3.000 milijonov in leta 2015 970 milijonov ameriških dolarjev (The World Bank 2017,       

65–67). 

Med letoma 2010 in 2015 je bilo v povprečju uničenih oziroma ukinjenih 538.000 delovnih 

mest, kar pomeni 482.000 brezposelnih za delo sposobnih ljudi letno. Tako se je 

brezposelnost iz leta 2010, ko je znašala 8,6 %, povečala na neverjetnih 52,9 % v letu 2015. 

77 % vseh delovno sposobnih ljudi, kar predstavlja 9 milijonov, ni vključenih v nobeno 

gospodarsko dejavnost. Med mladimi je bilo v letu 2015 kar 78 % brezposelnih. Ocene 

kažejo, da je bilo leta 2016 pod pragom tveganja revščine okoli 60 % prebivalstva. Cena 

prehrambne košarice se je v decembru 2016 povečala za desetkrat v primerjavi z 
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decembrskim povprečjem obdobij med letoma 2006 in 2010 (The World Bank 2017, 74; FAO 

2018, 28). 
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6 METODE DELA 

V raziskavi so bile uporabljene kvalitativne tehnike, saj se te uporabljajo za odkrivanje 

pomena in ne frekvence pojavov v družbi (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 111). 

Metode, ki so bile uporabljene v raziskavi, so: 

 polstrukturiran in nestrukturiran intervju, 

 deskriptivna metoda, 

 kavzalna metoda.  

Intervju je bil uporabljen za pridobivanje podatkov o beguncih na terenu, z deskriptivno 

metodo si bomo pomagali pri ugotavljanju razmer v RS ter s kavzalno metodo povezali 

množične migracije z vzroki. 

Kot navajajo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 111–112), je najbolj temeljna metoda 

izmed vseh kvalitativnih metod »poglobljeni intervju«. V nadaljevanju navaja, da so intervjuji 

lahko »zelo formalizirani in strukturirani« ali pa so »nestrukturirani, podobno kot sproščen 

pogovor«.  

Polstrukturiran intervju (oziroma z drugo besedo semistrukturiran intervju) in nestrukturiran 

intervju uporabimo, kadar (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113–114): 

 ni uspešno postopno odkrivanje logike neke situacije,  

 je vsebina zelo zaupna,  

 je vsebina komercialno občutljiva, 

 obstajajo vprašanja, o katerih intervjuvanec ni pripravljen biti iskren.  

Isti avtorji (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113–114) v nadaljevanju navedejo, da je 

takšen intervju primerneje opraviti »na štiri oči«. Prav tako je pri izvedbi intervjuja 

pomembno, da mora spraševalec znati »poslušati to, kar hoče oseba povedati, in to, česar noče 

povedati, ne da bi ji pri tem pomagal« (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 115). 

Pri fenomenološki raziskavi osebnih vzrokov za množične migracije iz Sirije se bomo 

osredotočili na osebne izkušnje iz življenja beguncev, pri čemer bo naša tehnika raziskovanja 

polstrukturiran in nestrukturiran intervju. Intervjuvali smo osem oseb, in sicer pet beguncev, 

dve osebi iz humanitarne organizacije Slovenske filantropije, gospoda Primoža Jamška in 

predsednico organizacije gospo dr. Anico Mikuš Kos, ter raziskovalnega novinarja in vojnega 

poročevalca Erika Valenčiča. Begunci so bili intervjuvani v Dobovi, blizu slovensko-hrvaške 

meje, natančneje v prostorih zapuščene tovarne Beti, ki je bila v tistem času organizirana kot 

začasni begunski center. Intervjuji so potekali 22. oktobra 2015. Gospod Valenčič je bil 

intervjuvan 4. decembra 2015, in sicer v avtomobilu med potjo iz Ljubljane do Kopra in nato 

še v samem Kopru. Gospod Jamšek in gospa dr. Mikuš Kos sta bila intervjuvana 22. junija 

2016, gospod na sedežu organizacije v Ljubljani in gospa na svojem domu v Ljubljani. 
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Kot prostovoljci in raziskovalci smo se priključili delovni ekipi (ADRA Slovenija) za pomoč 

beguncem v improviziranem begunskem centru v Dobovi. Med prostim časom smo izvedli 

pet intervjujev z naključno mimoidočimi begunci, ki so bili pripravljeni sodelovati in zmožni 

sporazumevanja. Intervjuji so namreč potekali v angleščini, kar je marsikomu predstavljalo 

problem, saj so bili begunci iz arabsko govorečih držav.  

Pred izvedbo intervjujev smo si pripravili osnutek vprašanj, da bi izvedli polstrukturirani 

intervju. Ko smo prišli do prvih begunskih govorcev, smo spoznali, da bo pogovor potekal 

popolnoma nestrukturirano, čim bolj preprosto in da bomo poleg odgovorov morali skrbno 

opazovati tudi govorico telesa in ton glasu, saj bomo le tako prišli do določenih rezultatov. 

Kljub vsemu smo v intervjuju sledili ciljem, pomembnim za raziskovalno delo. Tematika je 

bila zanje veliko bolj občutljiva, kot smo si predstavljali, zato nekateri niti niso želeli govoriti 

z nami. 

Pri slovenskih govorcih (gospodu Jamšku, gospe Mikuš Kos in gospodu Valenčiču) težav s 

sporazumevanjem ni bilo, saj so vsi intervjuji potekali v slovenščini. Izvedli smo 

polstrukturiran intervju z nekaj podvprašanji za lažje razumevanje. Z gospodom Jamškom in 

gospo Mikuš Kos smo intervju zaključili v 30 minutah, medtem ko je bil intervju z gospodom 

Valenčičem dolg približno eno uro in pol. 

Deskriptivna metoda oziroma metoda deskripcije je opisna metoda, in kot navaja Ivanko 

(2007, 14), gre pri tej metodi za »postopek enotnega opisovanja dejstev, procesov in 

predmetov v naravi in družbi ter njihovih empiričnih potrjevanj odnosov in vezi«. Kot dodaja 

isti avtor (Ivanko 2007, 14), pri tej metodi ne gre le za opisovanje pojavov, »temveč predvsem 

za postavljanje osnovnih hipotez in pojasnjevanje pojavov, ki jih raziskujemo«. 

Pri ugotavljanju razmer na območju RS v obdobju največjega migracijskega toka (v letih 

2015 in 2016) se bomo poslužili deskriptivne metode, pri čemer bo našo tehniko raziskovanja 

predstavljala analiza najrazličnejše dokumentacije, kot so policijska poročila, poročila 

Statističnega urada RS, zapisniki sej občinskih svetov, poročila lovskih društev itn. 

Kavzalna metoda oziroma pojasnjevalna metoda se uporablja, da bi ugotovili obseg in naravo 

vzročno-posledičnih odnosov. Ta metoda se uporablja, da se ocenijo vplivi posebnih 

sprememb na obstoječe norme, različne procese itd. Osredotoča se na analizo situacije ali 

specifičnega problema, ki pojasnjuje vzorce odnosov med spremenljivkami 

(Dudovskiy 2019). 

Da bi lahko povezali osebne razloge za množične migracije z vzroki, bomo s pomočjo 

kavzalne metode raziskali primarne vzroke za pojav množičnih migracij z območja Sirije z 

analizo sodobne ter zgodovinske dokumentacije oziroma literature. Na ta način bomo skušali 

pojasniti korelacijo med vero in vojno ter ju povezati z osebnimi razlogi za migracije, zatem 
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pa še s problematiko, ki so jo migracije povzročile na območju RS, s poudarkom na 

ekonomskem vplivu. 
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7 REZULTATI 

Odgovori na vprašanja so zaradi boljše preglednosti dodani v prilogah. Priloga 2 zajema 

vprašanja in odgovore beguncev, prilogi 3 in 4 vprašanja in odgovore sogovornikov iz 

Slovenske filantropije ter priloga 5 vprašanja in odgovore vojnega poročevalca. 

Kot že omenjeno, je intervju z begunci zaradi situacije in tematike potekal zelo 

nestrukturirano. Bolj kot intervju je bila to pomoč ljudem v stiski s pogovorom. Imena 

beguncev so skrita zaradi varovanja osebnih podatkov.  

Osebo A bi opisali kot skrbnega očeta, ki skrbi za prihodnost svojih otrok, a hkrati ve, od kod 

prihaja. S tem mislimo na to, da ve, kako je bilo v Siriji, ve, kakšna je dežela, ve, kako je bilo, 

in ve, da bi se vrnil, če bi se razmere v državi izboljšale. Bil je izmučen od poti, a tega ni želel 

kazati pred otroki. Zanje je bil trden in močan. 

Oseba B je mladenič, ki potuje v VB k očetu. Bil je poln energije in videti je bilo, da mu pot 

ne predstavlja večjega tveganja in skrbi. V primerjavi z osebo A ni čutil močne navezanosti 

na deželo, bolj je gledal na to, kje se bo razvijal naprej. Oseba C je bila veliko bolj izgubljena 

in krhka. Sledila je možu v Nemčijo. Otroci se niso ozirali na njeno stisko, videti je bilo, da so 

tega že vajeni, saj so se okoli nje razposajeno igrali. Videti je bilo, da jo je pot izmučila in da 

komaj čaka, da pride do moža. 

Osebi Č in D potujeta skupaj. Kamor koli gresta, gresta skupaj. Obe osebi sta zgovorni, 

nasmejani in prijazni. Imata sicer različno ozadje, eden je ostal brez službe, drugi ni želel v 

vojsko. Oseba Č se je zelo odprla, saj nam je celo pokazala slike svojih otrok in dala vedeti, 

da tako ženo kot otroke zelo pogreša. Obe osebi sta bili odločeni, da v Nemčiji ali na 

Švedskem dobita službo ter omogočita družinama, da se jima pridružita.  

Pogovor z gospodom Primožem Jamškom iz Slovenske filantropije je potekal na sedežu 

organizacije. Bil je v stiku z begunci, tako na samem vstopu v državo kot v azilnih domovih 

po Sloveniji. Poleg informacij o beguncih je v pogovoru predstavil tudi uradne postopke za 

pridobitev oziroma zavrnitev vloge tujca, ki prosi za mednarodno zaščito. 

Intervju z gospo dr. Anico Mikuš Kos je bil zelo zanimiv in poučen, saj je bila gospa Anica 

pred intervjujem prisotna v žarišču beguncev, in sicer v iraškem Kurdistanu in na turško-sirski 

meji. V Kurdistanu je delala s tamkajšnjimi učitelji in drugimi aktivisti, ki so pomagali 

beguncem. Tam je preživela nekaj tednov, in sicer slabo leto pred intervjujem, kar pomeni že 

v času vojne v Siriji. Obiskala je tudi šole z otroki begunci in bila v stiku z ljudmi, ki delajo 

neposredno z begunci. Na meji med Turčijo in Sirijo pa je delala v območju, kjer je bilo zelo 

veliko število sirskih beguncev. Delala je neposredno z begunci. Namen dela je bil usposobiti 

in ojačati begunce, da bi pomagali ljudem v svojem okolju. Šlo je za usposabljanje laikov, kar 

se je v preteklosti, v Afganistanu, že izkazalo kot zelo uspešen model. 
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Pogovor z gospodom Valenčičem je bil zelo sproščen. Velikokrat je bil že v Iraku in Siriji, 

zato je bil zelo primeren sogovornik za omenjeno temo. Njegova širina, poznavanje razmer in 

osebne izkušnje so zelo pomagale pri razumevanju problematike. Na podlagi zastavljenih 

vprašanj je zelo nazorno opisal resnost situacije v Siriji in Iraku. 

Na podlagi literature lahko razloge za množično begunstvo strnemo v štiri večje sklope: 

 vojna, 

 posledice vojne, 

 verski razlogi, 

 ekonomski razlogi.  

Vojna in posledice vojne sta razloga, ki sta prisotna pri večini ljudi, medtem ko sta verski in 

ekonomski razlog v manjšini. Pod prvi razlog, torej vojna, spadajo naslednji elementi: 

 nemiri,  

 posilstva,  

 pripori,  

 zapiranje moškega dela prebivalstva,  

 priganjanje in zapiranje intelektualcev,  

 mučenja, 

 uboji.  

Pod drugi razlog, torej posledice vojne, so vključeni naslednji elementi:  

 uničene izobraževalne in kulturne ustanove,  

 pomanjkanje osnovnih življenjskih potrebščin (kruh, voda),  

 povečana brezposelnost, 

 povečanje cen osnovnih potrebščin.  

Glede verskih razlogov je tako, da bežijo tako suniti kot šiiti, in sicer tam, kjer so bila naselja 

večinoma sunitsko usmerjenega prebivalstva, bežijo suniti, in tam, kjer so bile vasi šiitsko 

usmerjenega prebivalstva, bežijo šiiti. Ker je prebivalcev, ki priznavajo sunitsko versko 

delitev, odstotkovno več kot tistih, ki priznavajo šiitsko podločino, je tudi med ljudmi, ki 

bežijo, sorazmerno več sunitov kot šiitov. 

Pod ekonomskimi razlogi pa je mišljeno predvsem dvoje, in sicer, da so izobraženi pobegnili 

na začetku, dokler se je to še dalo, in da je bilo kasneje malo ekonomskih migrantov. Kljub 

vsemu ne smemo prezreti dejstva, da je EU z Nemčijo na čelu glasno in javno pozvala 

migrante oziroma begunce, da so dobrodošli v EU, in da so ljudje za pot dajali vse svoje 

premoženje z upanjem na boljšo prihodnost. 
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8 EKONOMSKI VPLIV NA SLOVENIJO 

V povprečju je bilo v obdobju med letoma 2005 in 2014 1.911 ilegalnih prehodov (MNZ 

Policija 2006; MNZ Policija 2007; MNZ Policija 2008; MNZ Policija 2009; MNZ Policija 

2010; MNZ Policija 2011; MNZ Policija 2012; MNZ Policija 2013; MNZ Policija 2014; 

MNZ Policija 2015b). Po podatkih MNZ pa je v letih 2015 in 2016 prišlo do velikega porasta 

ilegalnih prehodov, in sicer je v letu 2015 ilegalno prestopilo mejo 377.547 ljudi, v letu 2016 

pa še 99.187 (MNZ Policija 2015a; MNZ Policija 2016a). 

Migracijski val, ki se je zgodil oktobra 2015, je zaznamoval Slovenijo (MNZ Policija 2016c). 

Slovenija kljub kazalcem in napovedim ni bila pripravljena, s čimer so povezani predvsem 

organizacijske težave, zmeda in višji stroški (Gaube 2015; MMC RTV SLO 2015). 16. 7. 

2015 je vlada sprejela kontingentni načrt za zagotovitev nastanitve in oskrbe pri povečanem 

številu prosilcev za mednarodno zaščito (Vlada RS 2015, 1–2). 

Glede na poročilo je polna zasedenost azilnega doma 203 osebe. V prvi fazi so predvideli 

povečanje prosilcev iz 203 na 280 oseb, s čimer bi polno zasedli prostore integracijske hiše v 

Ljubljani in Mariboru ter center za tujce. V drugi fazi so predvideli povečanje prosilcev nad 

280 in vse do 500 oseb, s čimer bi zapolnili druge nastanitvene kapacitete v okviru MNZ. V 

tretji fazi pa so predvideli povečanje nad 500 oseb, a ne več kot 900. S tem bi zagotovili 

začasne nastanitvene kapacitete za nujne primere (Vlada RS 2015, 11–15). 

Načrt je bil, vsaj glede števila migrantov, popolnoma napačen. Že od prvega dne, 

17. 10. 2015, ko se je begunski val usmeril proti Sloveniji in je Policija začela javno objavljati 

evidence o številu migrantov, ki so vstopili na ozemlje RS, so številke izjemno večje. Prvi dan 

je tako prišlo kar 3.000 migrantov. V povprečju pa je v obdobju 17. 10.–31. 10. 2015 prišlo 

7.636 migrantov dnevno. Kontingentni načrt, ki je v skrajni fazi predvidel do 900 tujcev, je  

tako bil presežen za več kot 700 % glede na dnevno povprečje (MNZ Policija 2015c). 

Takšno povečanje ilegalnih prehodov je neposredno in posredno vplivalo na več elementov v 

RS. Na podlagi letnih poročil Policije za leti 2015 in 2016 (MNZ Policija 2016b, 25–29; 

MNZ Policija 2017, 7–29) je razvidno, da je bila Policija zaradi množičnih migracij 

preobremenjena tako na zdravstvenem, psihološkem kot sistemskem področju. Prav tako je iz 

poročil razvidno, da je bila primorana v spremembe dela, da je morala zagotoviti dodatne 

okrepitve in izpustiti manj nujne naloge, kot je nadzor cestnega prometa.  

Množične migracije so predstavljale dodatno finančno breme državi. S strani Ministrstva za 

finance (2016a; Ministrstvo za finance 2016b) je bilo izračunano, da so bili stroški od 

septembra 2015 do decembra 2016, izključno zaradi množičnih migracij, 48.353.621 evrov. 

Upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da je bilo v letu 2015 s strani evropskih skladov AMIF 

(sklad za migracije in azil) in ISF (sklad za notranjo varnost) prejetih za 11.300.000 evrov 

finančne pomoči. Za leto 2016 natančnega podatka še ni, saj se ta sredstva pridobijo na 
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podlagi projektov, ki pa se zaključijo šele leta 2020. Tako je bil končni strošek množičnih 

migracij, ki ga je plačala Slovenija, 37.053.621 evrov, kar predstavlja 0,38 % glede na 

zaključni račun realiziranega proračuna za leto 2015. Za primerjavo, strošek ministrstva za 

obrambo predstavlja 3,51 % (Vlada RS 2019, 2–3; Ministrstvo za finance 2016a; Ministrstvo 

za finance 2016b). 

Prav tako je bilo s strani Vlade RS prikazano, kakšni so bili stroški dela vseh javnih 

uslužbencev, zaposlenih v institucijah, ki se ukvarjajo s področjem mednarodne zaščite in z 

ilegalnimi migracijami. V povprečju so bili ti stroški v obdobju od septembra 2015 do avgusta 

2016 697.412,65 evra bruto. V naslednjem obdobju, od septembra 2016 do avgusta 2017, 

torej po končanih množičnih migracijah, pa so stroški dela upadli za 64 % in so v povprečju 

znašali 251.042,10 evra bruto. Prav tako so bili v obdobju od septembra 2017 do avgusta 

2018 skoraj enaki kot v enakem obdobju prej, in sicer v povprečju 251.824,46 evra bruto 

(Vlada RS 2019, 2–3). 

Računsko sodišče (Računsko sodišče Republike Slovenije 2016, 9–64) je za leto 2015 

izračunalo, da so povprečni mesečni stroški, vezani na osebe, ki potrebujejo mednarodno 

zaščito, 347 evrov. To so osebe, ki so 

 imele namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, 

 prosilci za mednarodno zaščito, 

 osebe, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita. 

 

Slika 7: Povprečni mesečni strošek za obravnavo posamezne osebe z mednarodno 

zaščito 

Vir: Računsko sodišče Republike Slovenije 2016, 64. 

 

 

Slika 8: Delitev stroškov obravnave oseb z mednarodno zaščito v letu 2015 

Vir: Računsko sodišče Republike Slovenije 2016, 64. 



 

40 

 

Pri tem je treba opozoriti, da stroški, ki so neposredno vezani na prosilce za mednarodno 

zaščito, znašajo 241 evrov, in da stroški, ki so posredno vezani nanje, znašajo 106 evrov. Od 

teh 241 evrov le 69 evrov bremeni sredstva iz državnega proračuna, ostalih 172 evrov je 

pridobljenih iz sredstev EU. Medtem ko je pri posrednih stroških delež Slovenije 72 evrov in 

delež EU 34 evrov. Skupaj so tako povprečni stroški na mesec, ki jih pokrije Slovenija, 141 

evrov (Računsko sodišče Republike Slovenije 2016, 9–64). 

 

Slika 9: Struktura stroškov obravnave oseb z mednarodno zaščito v letu 2015 

Vir: Računsko sodišče Republike Slovenije 2016, 63. 

Kot prikazuje zgornja slika, je struktura stroškov takšna, da gre večina, to je 55 %, za plače in 

prejemke zaposlenih ter za izvajanje projektov, vezanih na osebe z mednarodno zaščito. 

Obratovalni stroški in stroški vzdrževanja integracijskih hiš znašajo 18 %. Delež stroškov, 

vezanih na finančno pomoč osebam, znaša 19 %. Delež ostalih stroškov pa znaša 8 % 

(Računsko sodišče Republike Slovenije 2016, 63). 

Poleg tega je zaradi pritiskov EU in sosednjih držav prišlo do postavitve okoli 157 km 

tehničnih ovir (žičnate in panelne ograje), kar prikazuje slika 10 (Delo.si 2016). Vlada RS in 

podjetje Minis, d. o. o., sta v ta namen sklenila tri pogodbe, in sicer za (TI Slovenia 2019):  

 spiralno raztegljivo varnostno žičnato ograjo Concentina TIP-BTO-22, 

 panelno ograjo z nadgradnjo brinov – sistem s Concentine, 

 palice iz rebrastega betonskega železa (s fijem 25 mm in dolžino 3.000 mm).  
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Slika 10: Žičnata ograja na slovensko-hrvaški meji leta 2019 

Vrednost prve pogodbe skupaj z DDV znaša 1.229.760,00 evra, druge pogodbe 2.410.720,00 

evra in tretje pogodbe 122.976,00 evra. Skupen strošek nakupa žičnate in panelne ograje je 

tako znašal skupaj z DDV 3.763.456,00 evra (TI Slovenia 2019). 

Povečanje ilegalnih prehodov je imelo negativne posledice tudi za lokalno prebivalstvo, vse 

od dezinformacij ob poteku migracij, postavitve tehničnih ovir na meji, gospodarske škode, 

smeti in smradu na območjih, kjer so migranti taborili ali preživljali več časa, strahu pred 

tatvinami in fizičnimi obračuni itd. (Občina Brežice 2015). 

Prav tako je med lokalnim prebivalstvom in prostovoljci, ki so nudili pomoč migrantom, 

obstajal velik strah pred epidemijami, saj so zaznali primere tuberkuloze, noric, garij in 

ušivosti. Dodatne težave zaradi ilegalnih prehodov in posledično postavitve tehničnih ovir so 

imeli tudi lovci, saj so morali povečati število obhodov in se soočati z divjadjo, ki se je ujela v 

žičnato ograjo (Kraigher 2016, 42; Šinkovec et al. 2015, 4; Lovska zveza Slovenija, Ribiška 

zveza Slovenije 2015; Cerar 2015). 
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9 DISKUSIJA 

Množične migracije, ki so se zgodile v letih 2015 in 2016, so zelo zaznamovale ne le 

Slovenijo, temveč celotno Evropo in širše. Glavni razlog za množične migracije je bila vojna 

v Siriji, ki je povzročila premike velikega števila prebivalcev. To opisujejo tako različni 

avtorji (Mandić 2017; Magister in Šterbenc 2012; Yassin-Kassab in Al-Shami 2016) kot tudi 

sami intervjuvanci. Poleg glavnega razloga za migracije obstajajo še drugi razlogi, kot so 

posledice vojne in verski razlogi. Za osebe, ki prihajajo iz Sirije, ne moremo reči, da prihajajo 

zaradi ekonomskih razlogov (Mandić 2017), s čimer se strinja večina intervjuvancev. 

Slovenski intervjuvanci dopuščajo možnost, da so med množico tudi ekonomski migranti. 

Vendar pa so to osebe, ki prihajajo iz drugih držav, kot so Afganistan, Irak, Iran, Pakistan, 

Maroko itd. Delež teh je bil v letu 2015 kar 54-odstoten (MNZ Policija 2016c). 

Menimo, da so med množico ljudi tudi takšni, ki so begunsko krizo izkoristili za prosto pot do 

Evrope. Jih je malo, vendar nedvomno so. Močno dvomimo, da bi bili ti ljudje iz Sirije. 

Ljudje, ki so pobegnili iz Sirije zaradi ekonomskih razlogov, so to storili pred začetkom 

nemirov oziroma takoj ob začetku, ko se je videlo, da stvari uhajajo izpod nadzora. Vsaka 

oseba, vsak begunec, migrant ima svojo zgodbo, svoj razlog, zakaj je odšel, skupna jim je le 

nadpomenka – vojna. 

Begunci, ki smo jih intervjuvali, bežijo zaradi vojne. Vendar pa je ta razlog preveč splošen. 

Natančnejša analiza intervjujev pove, da bežijo predvsem zaradi strahu, skrbi, varnosti, 

pritiskov, prihodnosti in tudi zaradi zaposlitve. Oseba A beži pred vojno, vendar jo skrbi tudi 

za otroka, prihodnost in varnost družine. Oseba B stremi k varnosti in zaposlitvi. Oseba C 

beži zaradi strahu in verbalnih pritiskov. Oseba Č beži zaradi zaposlitve in skrbi za družino. 

Oseba D pa beži zaradi strahu pred neizpolnjevanjem vojaških obveznosti in zaposlitve.  

Tako lahko navedemo, da je večina razlogov za beg intervjuvanih beguncev psihološke 

narave. Pri treh od petih intervjuvancev sta se pojavila tudi ekonomska razloga, kot sta 

zaposlitev in ekonomska varnost. Vidimo, da se prepletajo tako psihološki kot ekonomski 

razlogi. Nihče od intervjuvanih beguncev ne beži zaradi fizičnih razlogov, kamor bi lahko 

uvrstili mučenja, posilstva, neposredne poškodbe zaradi vojne itd. 

Glede na avtorja Yassin-Kassaba in Al-Shamija (2016) težko določimo, ali begunci res bežijo 

tudi zaradi verskih razlogov. Nihče izmed intervjuvancev tega razloga ni omenil, vendar pa 

tega zaradi majhnega števila intervjuvancev ne moremo kar izključiti. Žal sta le dva od petih 

intervjuvanih beguncev izrazila svojo versko opredeljenost, in sicer da sta Kurda. Kurdi so 

večinoma sunitski muslimani. Suniti glede na odstotkovno prevlado na območju Sirije in 

glede na sirskega avtorja Al-Azmija (2014) bežijo številčneje kot šiiti, saj te ščiti predsednik 

Asad. 
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Migracijski val je Slovenijo zaznamoval, vendar ne v takšni meri, kot so prikazovali nekateri 

mediji (Magister in Šterbenc 2012; Grgič 2015; Gaube, Roglič in Škerl Kramberger 2015; 

Trampuš 2015; Steinbuch 2015; Nova 24TV 2015). Stroški, ki jih je migracijski val ustvaril, 

so manj kot pol odstotka proračuna. Za primerjavo, strošek ministrstva za obrambo je dobre 

tri in pol odstotke proračuna (Vlada RS 2019, 2–3; Ministrstvo za finance 2016a; Ministrstvo 

za finance 2016b). 

Prav tako so mediji in poslanci navajali (Rupar 2017; Hadner Hvala 2017), da nas en migrant 

stane skoraj 2.000 evrov mesečno, kar je napačno in zavajajoče. Od tega zneska gre na primer 

55,4 % za plače zaposlenih. Prej omenjeni znesek je vezan izključno na osebe, ki so zaprosile 

za azil. To pomeni, da ne velja za vse migrante, ki so množično prihajali v letih 2015 in 2016. 

S takšnim zavajanjem povzročajo strah med ljudmi in zmedo. Je pa težko natančno določiti, 

kakšen vpliv so imeli sirski begunci na območje RS, kajti med osebami so bili tudi begunci iz 

drugih držav. 

Prav tako so poročali, da migranti prinašajo nevarne bolezni oziroma da so nevarni (Nova 

24TV 2015; Kramberger Škerl 2016; Škandal24 2018), kar pa je Nacionalni inštitut za javno 

zdravje (Šinkovec et al. 2015, 4) odločno zanikal in poudaril, da migranti ne predstavljajo 

večjega zdravstvenega tveganja. Veliko število ljudi na enem mestu avtomatsko predstavlja 

večjo možnost okužb oziroma okuženih primerov. Kot še dodajo avtorji (Šinkovec et al. 2015, 

4), ni nič več okužb, kot jih je na primer v slovenskih vrtcih in šolah. Prav tako večje število 

ljudi predstavlja večjo možnost nemirov. 

Zopet je prišla do izraza moč medijev na prebivalstvo. Zavajajoče informacije so bile 

dostikrat celo glasnejše od pravih, resničnih informacij. To je poudarila tudi intervjuvanka 

gospa Anica Mikuš Kos in točno to je tudi nas precej zmotilo. Napačna predstavitev 

informacij namreč vzbuja pri ljudeh strah in nelagodje. S tem določene skupine, na primer 

politične stranke, pridobijo podporo, čemur sledijo nadaljnji ukrepi, kot so postavitev ograj in 

žic na mejah itd. 
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10 SKLEP 

Zgodovinski pregled Sirije nam pove veliko o razmerah in stanju v državi ter pojasni, zakaj je 

napetost počasi naraščala in leta 2011 dosegla vrelišče ter pripeljala državo v krizno stanje. 

Množične migracije je v prvi vrsti povzročila vojna v Siriji. Poleg vojne pa so za množične 

migracije krivi še drugi razlogi, kot so posledica vojne, verski in ekonomski razlogi. 

Množične migracije so imele vpliv na Slovenijo, vendar ne takšen, kot so ga novinarji 

prikazovali v medijih. 

Polstrukturiran intervju se je izkazal kot omejitev, saj so zaradi posebnosti in razmer dela 

intervjuji potekali bolj nestrukturirano. Kljub temu so rezultati dobri in uporabni ter so 

omogočili poglobljeno analizo problema. 

Na začetku raziskovanja je bil načrt vključiti še enega vojnega novinarja, gospoda Boštjana 

Videmška, s katerim pa se zaradi zasedenosti nismo uspeli dobiti. Prav tako je bil v načrtu 

obisk centrov z nastanjenimi begunci, vendar ta obisk s strani MNZ ni bil odobren. 
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Priloga 1 Izjava o dovoljenju uporabe slikovnega gradiva dr. Michael Izady 

On Fri, Dec 29, 2017 at 9:46 PM, M.R. Izady <izady@riskreductionstrategies.org> wrote: 

Mr. Shuster, 

Here you go. Make sure to let me see any changes your make, including any translations, 

before employing them. 

Do remember not to remove my copyright logo or the credit line imbedded on the bottom. 

MI 

 

On Thr, Dec 28, 2017 at 8:51 PM, Miha Suster <miha.suster@gmail.com> wrote: 

Hello Dr. Izady 

Yes, i agree with all your conditions. 

I would kindly ask you for un-watermarked version of Syrian ethnic map 

"Http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Ethnic_summary_lg.png". 

And un-watermarked version of a map of Iraq 

"Http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Iraq_Ethnic_summary_lg.png" but without 

"Observations" on the right if possible, cause i have to write in Slovene. I can also crop it by 

myself, but with your approval. 

Besides the maps, i would ask you for your written approval, that i can include it in 

attachment of research. 

Best regards, 

Miha 

 

On Thu, Dec 28, 2017 at 2:11 PM, M.R. Izady <izadym@yahoo.com> wrote: 

> Dear Miha Shuster, 

> 
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> Thank you for your note. As with my own students, you are welcome to use my work gratis 

as long as you agree to the following conditions in writing: 

>> 1. You will not alter, crop or change anything in my work without my inspection and 

written approval; 

> 2. The final thesis would not be published or distributed more than 25 copies; 

> 3. The credit will be given immediately below the work as such Source: Dr. M Izady at 

gulf2000.Columbia.edu 

> 4. I would be given an electronic copy of the final work for my records. 

> If agreeable, please write back with your consent. Would you also like the un-watermarked 

versions of the works? 

> Best, 

> M. Izady 

 

On Thu, Dec 28, 2017 at 8:01 AM, Miha Suster <miha.suster@gmail.com> wrote: 

> Hello dr. Izady 

> 

> My name is Miha Suster, from Slovenia, EU, and doing a master research on Faculty of 

Management in Koper with a title "Razlogi za mnozicne migracije v letih 2015-2016 z 

bliznjega vzhoda in ekonomski vpliv na Republiko Slovenijo, na primeru Sirije", which 

means "Reasons for massive migrations between 2015 and 2016 from middle east and their 

influence on Slovenia, case Syria", under mentorship of prof. dr. Tonci A. Kuzmanic 

(Http://www.fm-kp.si/en/about/staff/about/kuzmanic_tonci_ante/44) 

> Because of that i would like to ask you for permission to use your maps: 

>- Iraq, Ethnic Groups, 2015 (summary), large and 

> - Syria Ethnic Composition in 2010 (summary), large 

> about religion diversity of Iraq and Syria (Http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml#ethno), 

cause as i can see, religion is very important to understand war in Syria. 

> Of course i will write you as a reference, but on site is written, to ask for special permission. 

> Best regards, Miha 
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Priloga 2 Intervju z begunci 

 

Vprašanja: 

1. Koliko ste stari? 

2. Od kod prihajate? 

3. Zakaj ste zapustili ozemlje, kjer ste živeli? 

4. Kako bi opisali vaše življenje pred vojno? 

5. Kakšna so vaša pričakovanja po vojni? 

 

Odgovor osebe A: oče iz Sirije z otrokom 

Star sem 26 let, imam dva otroka. Potrebujem telefon, da pokličem brata, ki je ostal zadaj. Kje 

smo sedaj? Koliko je do Šentilja? Moram priti tja, ker so nas razdelili. Prihajam iz Sirije. Ker 

so se napadi zaostrili, smo pobegnili, vse smo pustili za sabo in odšli. Pred vojno smo imeli 

vse, šole, službe, sedaj ni ničesar več. Tisti, ki so ostali, pravijo, da je grozno. Najraje bi se 

vrnil, ker je to le moja dežela, a če ne bo nič ostalo, zakaj bi se?! Želim naprej, želim svojim 

otrokom omogočiti prihodnost. 

Odgovor osebe B: mladenič 

Star sem 18 let. Potreboval bi telefon, moram poklicati očeta v Anglijo. Odšel sem iz Sirije, 

ker so se šole v kraju, kjer živim, Alepu, zaprle in se je pokazala priložnost, da odidem in 

grem h očetu v Anglijo. Pred vojno je bilo v redu, hodil sem v šolo in občasno delal pri stricu 

v delavnici. Prihodnost je pred mano, zadaj nič ne kaže, da bi se stvari umirile. Morda nekoč. 

Za to bo potreben čas. 

Odgovor osebe C: mama z dvema otrokoma 

Stara sem 22 let, z dvema otrokoma. Sledim možu, ki je že v Nemčiji. Rada bi vedela, kje 

sem, v kateri državi, in kdaj grem lahko naprej? Ko smo ji povedali, da je prišla iz Hrvaške in 

da je sedaj v Sloveniji, pot pa nadaljuje v Avstrijo in Nemčijo, je bila vesela, da je že tako 

blizu moža. Pred vojno sem bila gospodinja, doma v mestu Hama, mož je bil zaposlen v 

bližnjem podjetju. Mož je šel, ker so mu grozili, ker se ni želel boriti. Jaz sem še malo ostala 

pri starših, nato so tudi mene začeli izsiljevati in ni bilo izbire. Imeli smo vse, sedaj pa 

nimamo nič. Prišle so solze. Nato so pogovor prekinili razposajeni otroci. 

 

 



Priloga 2 

 

 

Odgovor osebe Č: moški 

Prihajam iz Iraka, sem Kurd, star 30 let. Potujem s prijateljem (oseba D). Delal sem v tovarni. 

Nato so začeli bombardirati tovarno. Tovarno so zaprli, sam pa sem ostal brez službe. Odločili 

smo se, da odidemo stran. Imam družino, otroka. Ženo in otroka sem pustil doli, pri starših, na 

varnem. Ta pot je prenevarna zanje. Grem gor, v Nemčijo ali na Švedsko, da dobim službo, 

zaslužim in da bodo potem po varni poti prišli še drugi člani družine. 

Odgovor osebe D: moški 

Prihajam iz Iraka, sem Kurd, star 30 let. Potujem s prijateljem (oseba Č). Doma sem blizu 

doma kupil zemljo, da bi prideloval poljščine. Nato so začeli vojaki uničevati posejano. 

Žalostno je, da so se spravili na malega človeka. Ker je bil moj prijatelj zaradi bombnih 

napadov prisiljen iti in ker sam nisem želel v vojsko, sem se mu pridružil, da greva skupaj v 

Evropo, Nemčijo ali Švedsko. Ko se vojna umiri, bi se rad vrnil, da bi nadaljeval s 

kmetijstvom. Upam, da bo kmalu konec. 
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Priloga 3 Intervju z dr. Anico Mikuš Kos iz Slovenske filantropije 

Vprašanja: 

1. Kako bi poimenovali te ljudi, ki množično prehajajo Slovenijo? 

2. Ko ste izobraževali prostovoljce, ste verjetno dobili tudi kakšno povratno informacijo 

o ljudeh. Kako bi opisali, kaj so doživljali oziroma s čimer so se spopadali? 

3. Zakaj se, ko se umaknejo iz vojnega območja, Sirije ali Iraka, ne ustavijo v naslednji 

državi? 

4. Zakaj menite, da smo tako nestrpni do njih, kljub izobraženosti in informiranosti? 

Odgovor na vprašanje 1: 

Po mojem mnenju so to predvsem begunci. Veste, tisti ljudje, ki sem jih jaz videla v Turčiji 

… to, kar so ti ljudje doživeli, to je bila čista groza. So mi povedali, da so njihovi otroci 

prisostvovali obglavljenju, ker so morali. Kaj bo to pomenilo za te otroke? Bodo oni zaradi 

tega kriminalci? Bodo mislili, da je to normalno, da se to dogaja? Na koncu koncev tudi, če so 

to Afganistanci, če živijo v teh vaseh, kjer te lahko ubije taliban, Američan, mina ali revščina, 

v njih ni za živeti. Da o Sircih niti ne govorim, tam je še slabše. Ti ljudje prinašajo s seboj 

različne psihološke tovore.  

Eden je ta, da imaš v vseh državah določeno število ljudi z motnjami. Tudi v državah, ki 

stoletja niso imele vojn, kot je Amerika, imajo 10–20 % takih ljudi, kar se meni kot psihiatru 

zdi ogromno. Tako bodo med tistimi, ki pridejo, tudi takšni, ki imajo motnje. Enako je s 

Slovenci, med katerimi je prav tako delež ljudi z motnjami. Drugi tak psihološki tovor so 

travme in izgube, ki so jih doživeli zaradi vojnih dogodkov. Te izgube so zelo velike, kar 

zadeva bližnje osebe, zato ker so tam družine veliko bolj in širše povezane. En tak primer: 

ženski, ki je bila na našem seminarju v Turčiji, so ubili daljnega sorodnika in ona je 

odkorakala nazaj v Sirijo, da bi bila na teh pogrebnih slavnostih, da bi bila z družino. Podala 

se je v največjo nevarnost, v Sirijo, ampak to je bil član njene družine. In na ta način se število 

žrtev veča. Podporna moč družine je tako večja, a tudi škoda je večja. Tretji pa je to, kar se 

jim dogaja, ko pridejo sem. Zanimivo je, da so raziskave pokazale, da sta depresivnost in 

tesnoba predvsem posledici tega, kaj se dogaja v državi azila, tam, kjer zanj zaprosijo. Z 

ustreznim ravnanjem je možno preprečiti tako depresivnost kot tesnobo. Pa ne gre samo za to, 

da ljudem pomagaš, zaradi človečnosti, temveč za to, da preprečiš pasivizacijo teh ljudi, da 

preprečiš eno slabo izkušnjo, ki bi porodila sovražni odnos do države. Država da možnost, da 

so ti ljudje tu, potem pa večino dela prevzamejo nevladne organizacije.  

Z ekonomskega vidika pa ne smemo na te ljudi gledati kot na žrtve. Ti ljudje so sposobni. To 

so tisti, ki so imeli pogum oditi, ki imajo v sebi neko moč. Imajo neka znanja, spretnosti, 

inteligentnost, vse vrste stvari. Kar jih je tukaj prizadelo, kar uničuje ta človeški kapital, je 

predvsem izguba socialne vloge. Ti ljudje so izgubili svojo socialno vlogo. Moški ni več tisti, 
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ki obdeluje zemljo in prinaša hrano ter vzdržuje družino. Ženska ni več tista, ki je kraljica 

svoje kuhinje. Skratka te socialne vloge so izgubili. Tu imajo posebno mesto otroci. Otroci, ki 

hodijo v šolo, so edini del populacije, ki ni izgubil te vloge. Oni ostanejo zaposleni, imajo 

svoje delovno mesto v šoli, imajo svoje delovne naloge. To je bistvena razlika. Če bi le ti 

ljudje, odrasli, čim prej dobili neke zaposlitve, pri čemer ne gre le za denar, temveč za to, ali 

si nekaj ali pa nisi. Da si nekdo, ki normalno opravlja svoje življenjske naloge, prehranjuje 

družino itd. Oni si to želijo. Vendar dejstvo je, da dela ni niti za Slovence. Drugo pa je, da 

Slovenija ni ravno preveč ljubeča do beguncev. Sem pa slišala po televiziji za zelo dobre 

projekte, kjer so te ljudi vključili v pomoč ob naravnih nesrečah. Vključili so jih kot čisto 

enakopravne člane skupnosti, in to je velika stvar, da prispevajo nekaj k skupnosti. To, kar se 

dogaja, je, da vzgajamo pri njih tako imenovano privzgojeno nemoč – občutek »jaz tako ali 

tako nič ne morem, meni morejo pomagati«. In to se goji. Tu potem po navadi pride do 

depresije. Ko si depresiven, nimaš energije, da bi kaj počel, in to se mi zdi, da je zelo 

uničujoče za ljudi. Na tem področju bi se dalo veliko več narediti. Pa tudi med njimi aktivirati 

neke človeške vire za vzajemno pomoč. Na tem se premalo dela. Tako kot ta turški projekt ali 

ta za begunce, ko se ena skupina beguncev aktivira, da pomaga drugim. Da bi otrokom 

pomagali pri učenju ali da bi se pogovarjali z drugimi, z družinami ali s starejšimi, ki so 

osamljeni. 

Odgovor na vprašanje 2: 

Tem prostovoljcem ni bilo lahko. Jaz čutim globoko spoštovanje do njih. Izpostavljeni so bili 

različnim pritiskom, stresom, travmam. Najprej zgodbe beguncev. Čeprav niso znali jezika, tu 

pa tam je kdo znal angleško, zgodbe pridejo na plan. In to so take tragične zgodbe, da je 

grozno. Na primer zgodba o neki ženski, ki ima petletnega otroka, osemletni otrok se ji je 

utopil, moža so ubili, ona pa je noseča in dobi popadke pred rokom. Skratka to so zelo 

grozljive zgodbe, ki ljudi travmatizirajo, in to ne samo prostovoljce, ki delajo z njimi, temveč 

vse ljudi. Tudi mene je travmatiziralo. To je ena stvar. Druga stvar je, da so prostovoljci 

izpostavljeni pritiskom s strani svojega okolja. Ti pritiski so bili dvojni, na eni s strani staršev, 

ker je bilo veliko prostovoljcev mladih. Da se bodo nalezli ne vem kakšne bolezni, pa da jih 

bodo posilili, skratka skrb, ljubeča skrb. Po drugi strani pa pritiski vrstnikov, študentov, 

sodelavcev, kako neumen si, da hodiš delat s temi teroristi. In ti pritiski niso majhna stvar. 

Tretje, kar jih je prizadelo, pa je bilo slabo ravnanje z begunci. Prostovoljci so bili prizadeti. 

Ne bi posploševala, da so vsi vojaki ali policisti slabo ravnali, ampak med njimi so bili tudi 

taki, da je bilo kar groza. To je bilo predvsem na začetku. Potem so se stvari izboljšale. Tako 

so bili prostovoljci ves čas pod pritiskom, so pa po drugi strani ogromno dobili, saj so ti 

ljudje, ki so jim pomagali, topli, prijazni. Pravzaprav nisem slišala prostovoljca, da bi povedal 

slabo izkušnjo z begunci. Seveda je to normalna populacija, med njimi imaš tudi slabe ljudi, 

ne smemo posploševati, vendar pa nisem slišala nobene slabe izkušnje. 

Odgovor na vprašanje 3: 
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Razlog je verjetno ta, da so pogoji za življenje v teh begunskih centrih res grozni. Tam je po 

30–40 tisoč ljudi. Takega sem videla v iraškem Kurdistanu in tam je situacija, ko živi več 

družin skupaj v šotoru. Takrat niti šole ni bilo, pa je bilo to že peto leto vojne v Siriji. Niti 

minimalnim pogojem življenja ni zadoščeno. Zato se hočejo osamosvojiti. Tam so v čisto 

pasivni situaciji. Tam samo ždijo in čakajo hrano. Na nek način so razčlovečeni. Človek je 

neko aktivno, proaktivno bitje, ki uravnava svoje življenje, vsaj do neke meje. Reveži po 

navadi ostanejo v begunskih centrih. Ti, ki so bolj izobraženi in imajo nekaj denarja ter so 

pogumni, pa so prišli sem. Jaz mislim, da je ta populacija, ki pride sem, glede izobrazbe in 

glede energije pozitivno selekcionirana. 

Je pa res glede otrok in šole. Ti otroci bi morali imeti nek odpor do šole. Travmatizirani otroci 

naj se ne bi učili oziroma naj bi se slabo učili, vendar vam povem, da velika večina teh otrok 

neverjetno dobro izdeluje šolo. So mi to povedali, ko sem bila v Arbilu, v glavnem mestu 

iraškega Kurdistana, kjer je ogromno teh sirijskih otrok. Sem spraševala učiteljico, če 

primerjajo kurdske otroke, domačine in sirijske otroke, in je rekla, da je razlika razmeroma 

majhna v tem, kako se učijo, kar pomeni, da se tudi v najhujših pogojih ti otroci učijo. Na 

primer v Sloveniji je bilo nekaj teh ljudi, ki so se šolali, in eden je bil recimo zlati maturant, 

ne iz te skupine beguncev, temveč v preteklosti. Zdaj se je šolski sistem kar dosti angažiral in 

šole sploh ne govorijo o slabih izkušnjah. Na primer na šoli v Logacu, kjer so bili tako zelo 

proti, so pripovedovali, kako je to v redu in dobro za vse. Hočem reči, da je to nek človeški 

kapital, ki je vreden. 

Odgovor na vprašanje 4: 

Ne vem, kaj naj rečem. Ljudje tukaj živimo v razkošju, tudi jaz, in se zelo bojimo, da nam bo 

to kdo vzel. Ampak nisem jaz edina, so ljudje, ki živijo še bolj razkošno. Skratka bojimo se, 

da se nam ne bi standard znižal. Je pa tako, da so tisti, ki so proti beguncem, dosti bolj glasni 

kot tisti, ki jim ne nasprotujejo. Oglašajo se predvsem tisti, ki so negativni. Tako nimamo 

čisto realne slike, kajti tisti, ki jim ne nasprotujejo, so preveč tiho. 
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Priloga 4 Intervju s Primožem Jamškom iz Slovenske filantropije 

 

Vprašanja: 

1. Kako bi poimenovali te ljudi, ki množično prehajajo Slovenijo? 

2. Če pride ilegalno v Slovenijo oseba iz Albanije in zraven nje oseba iz Sirije, ki beži 

pred vojno, kako bi opisali ti dve osebi? 

3. Kako bi opisali status begunca in kaj begunec je? 

4. Iz Sirije bežijo v Turčijo ali na grške otoke, kjer so obravnavani. Nato gredo naprej. 

Lahko malo bolje opišete, kako poteka pot naprej? 

5. Kako bi opisali postopek za azil in morebitno zavrnitev? 

6. Kako naprej? 

Odgovor na vprašanje 1:  

Pravno gledano vemo, kdo je kaj. Po drugi strani pa jaz nisem srečal še nobene osebe v 

azilnem domu ali na meji, ki bi šla iz svoje države zaradi tega, ker bi se želela iti malo 

turizma. 

Odgovor na vprašanje 2: 

Uradno vemo, kdo je kdaj begunec. Ne oseba iz Sirije ne oseba iz Albanije nista begunca. 

Danes oseba iz Sirije ne dobi statusa begunca, temveč dobi status osebe z mednarodno 

zaščito, subsidiarno obliko zaščite. 

Status begunca je poseben status, ki ga dobiš po ženevski konvenciji. Lahko pa dobiš 

mednarodno zaščito, ki je subsidiarne narave, zaradi tega, ker je vezana na vojno stanje. Vsi ti 

Sirci sedaj dobivajo subsidiarno zaščito, kar pomeni, da dobijo zaščito le za tri leta. In po treh 

letih se zopet preveri stanje, ali so še upravičeni do statusa ali ne. 

Odgovor na vprašanje 3:  

Status begunca ni časovno omejen. Begunec po ženevski konvenciji je tisti, ki beži zaradi 

takšnega ali drugačnega preganjanja. Tudi če beži zaradi rasne nestrpnosti in se to čez čas 

uredi, ima potem še vedno status begunca. Če je dobil subsidiarno zaščito, ki je vezana na 

zelo specifičen razlog, pa bi bilo konec te zaščite. 

Odgovor na vprašanje 4:  

Čeprav so prišli v Turčijo ali Grčijo, še ne dobijo statusa. Začne se obravnava, vendar oni že 

prej zapustijo ozemlje. Tudi ko pridejo v Makedonijo, so še zmeraj brez statusa. Status se jim 

ne spremeni, ker statusa niti še niso dobili. Oni so ves čas obravnavani kot tujci. Do lanskega 

leta, dokler se ni vzpostavil tako imenovani humanitarni koridor, so ljudje izbirali ilegalno 
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pot, torej prek posrednikov, ki so organizirali potovanje na črno. Te težave so nato legalizirali. 

Potovanje z vlakom od ene meje do druge je sedaj legalno. Balkanska pot se je sicer zaprla, a 

ljudje vseeno prihajajo po njej. Je pa zanimivo, zakaj v neki državi zaprosijo za azil in kljub 

temu gredo naprej. So pa zdaj v prošnjo nekako primorani, ker če ne zaprosijo za azil pri nas, 

jih vrnemo na Hrvaško. Če za azil zaprosijo pri nas, pa lahko tu ostanejo, dokler se ne razreši 

vloga. 

Ljudje tudi potujejo naprej, ker imajo v ciljnih državah neke sorodnike ali znance ali neko 

mrežo, ki bi jih znala podpreti. Prav tako tudi obupajo nad postopkom, kot recimo pri nas, 

kjer traja zelo dolgo. Vsak negativni odgovor je zanje, kot da zavrnitev dobijo vsi, celotna 

skupina, čeprav je vsaka prošnja individualna. 

Odgovor na vprašanje 5:  

Tako ljudje iz Sirije kot iz Afganistana dobijo zavrnjeno prošnjo. Razlogov je mnogo. 

Zaslišanja, ki so v Sloveniji, so usmerjena v to, zakaj nekdo ne bi dobil azila, namesto v to, 

zakaj bi ga dobil. Oni zelo natančno preverijo, kaj oseba reče, na kakšen način, preverijo, kaj 

se je dogajalo v tisti vasi, kraju, od koder so, kot prava policijska zasliševanja. Zaslišanja 

potekajo v več krogih. In če se ugotovijo neka neskladja v zgodbi, pride do zavrnitev. Zato pa 

jih na zaslišanja tudi pripravimo. V tem smislu, da jih opozorimo na stvari, kaj povedati, in da 

če nekih stvari na prvem pogovoru ne povedo, da jih potem na drugem ne jemljejo resno itn. 

Takšne podrobnosti so, ki na koncu odločajo. 

Odgovor na vprašanje 6: 

Z zaprtjem balkanske poti se je vse preselilo na turško mejo. In tam, čeprav nimam točnega 

podatka, ne spuščajo naprej nikogar. Čez Slovenijo še vedno potujejo, le manj in 

neorganizirano, torej ilegalno. Neuradno je 80 % možnosti, da se begunski val ponovi. 

Poleti 2015 se je začelo na grških otokih in potem so julija in avgusta 2015 hodili prek 

Madžarske, septembra pa je bil prvi val, ki je prišel k nam. 

To so ljudje, ki so na poti. 
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Priloga 5 Intervju z Erikom Valenčičem 

 

Vprašanja: 

1. Kako bi opisali stanje na Bližnjem vzhodu, Iraku in Siriji? 

2. Ali menite (in zakaj), da so med množico ljudi, ki so množično prehajali Slovenijo, 

tudi osebe, ki imajo plačo 500 € in grejo na pot v Nemčijo, ki jim ponuja 800 €? 

3. Spoznal sem Iračana, ki so mu bombe uničile tovarno, v kateri je delal. Družino je 

pustil, on pa je na poti v Evropo. Je to begunec ali migrant? In zakaj tako menite? 

4. Ali vam ne pustijo, da bi zapustili Sirijo? 

a. Kdo podpira te skrajne skupine? 

b. Zakaj jih podpirajo? 

5. Koliko časa potrebuješ, da vse pripraviš za odhod dol? 

a. Zakaj misliš, da je to storil? 

 

Odgovor na vprašanje 1:  

Čista jeba. Irak in Sirija, kolikor sta bili diktaturi, sta vseeno funkcionirali, imeli sta 

zdravstvo, imeli sta sisteme, nekaj, kar vsaka suverena država ima. Irak je bil kar napreden, v 

smislu družbene infrastrukture. To so potem sankcije uničile, 12–13 let sankcij s strani 

zahodnih sil z ZDA na čelu proti režimu Saddama Husseina. Umrlo je okoli milijon iraških 

otrok. 

Od leta 2003, ko se je zgodil napad na Irak, in od leta 2011, ko se je zgodila Sirija, ti dve 

državi praktično ne obstajata več. Vlade nadzirajo majhen del države, ni nadzora nad mejami, 

ne moreš več govoriti o gospodarstvu ali šolstvu. Obstaja črni trg, ki se razvije v vojnih 

okoliščinah, kjer je možno kupiti in prodati vse, od orožja, drog do človeških organov. Družbe 

so se sesule. Širijo se območja brezvladja. 

Kurdski del Iraka je dokaj stabilen, imaš sisteme in vse deluje, saj se financirajo z nafto. So pa 

sedaj dobili dva milijona beguncev, kar jih otežuje. Korupcija je tam sistem. Kurdi, ki so 

prišli v Slovenijo, so ekonomski migranti. Na pot gredo sami, doma ne morejo priti do službe, 

ker so iz napačnega klana (družine). Klan je velika družina, več tisoč članov z enakim 

priimkom, kot vaške skupnosti. Najbolj razširjeni so Talabani in Barzani. Če si iz teh dveh 

klanov, je v redu, če nisi, gredo stran, saj službe ne dobijo. 

Korupcija je razvlečena na vse nivoje družbe, ne dobijo plače že šest mesecev ali več let, 

ampak vseeno preživijo. S pomočjo podkupovanj in korupcije. Korupcija zavira razvoj in 

spodbuja radikalizacijo.  
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V Siriji in Iraku je nemogoče živeti. V mestu Kobani je vse uničeno. Tam ne moreš živeti, ne 

moreš nič. Okoliščine, ki jih potiskajo v beg, so različne, izvirajo pa vse iz vojnega stanja. 

Med množico boš srečal vse variante, od Afričanov, Maročanov, Bangladeševčanov in celo 

Albancev in Kosovarjev.  

Odgovor na vprašanje 2: 

Da, sigurno so tudi takšni, vendar v zelo majhnem številu. 

Oni neznosno ljubijo svojo zemljo. Od kod jim denar? Od tega, da prodajo vse, kar imajo, 

hišo, avto, pohištvo, zberejo denar in grejo. Druga stvar pa je, da celotna družina zbere denar 

za enega. Dostikrat si tudi izposodijo. In velik problem je, ker ti ljudje na poti umrejo ali 

izginejo in morajo potem vračati denar.  

Odgovor na vprašanje 3: 

To je begunec, ker beži zaradi posledic vojne. Ko v Evropi pridobiš azil, je za tvojo družino 

lažje, da ga pridobijo tudi oni.  

Sirec, star 25 let, potuje z mladoletno sestro. Iz Homsa. Sestra je mladoletna, ker če imaš 

mladoletnega s seboj, je pot lažja. 1000–1200 $ stane, da te spravijo iz Sirije.  

Odgovor na vprašanje 4: 

ISIS grozi ljudem, če hočejo oditi, prav tako vlada v Damasku. Ker ni več neke zapriseženosti 

vladi ali nekemu sistemu in vsak poskuša preživeti, če mu plačaš, te bo spustil mimo. 

Nekateri brezsramno obogatijo. Kristjan iz Sirije, diplomirani ekonomist, samo zato, ker je 

kristjan, ni mogel delati. Na koncu je preživljal družino tako, da je vozil taksi. Oni so 4 leta 

morali bežati iz kraja v kraj, ker ko so prišli islamisti, so morali bežati. 4 leta iz kraja v kraj. 

Nad kristjani v Siriji se izvaja genocid. Na podlagi tega on res ne more reči, da je ekonomski 

migrant. 

Stvari so večplastne. Ena pogojuje drugo. Treba je iti čez to in razumeti globino.  

Vsakdo si zasluži boljše življenje in ga ima pravico iskati. Ni Afrika revna, revni so Afričani.  

Zakaj Bližnjemu vzhodu rečemo bližnji? Zato ker se jutri usedeš na letalo in si v Istanbulu, 

najameš avto in si v Siriji. 

Primer kolega iz javne uprave v Iraku: potreboval je 13 dni, da je prišel iz Iraka do Slovenije. 

V Turčijo je prišel takoj, z avtobusom do Istanbula, nato z avtobusom do Izmira in s čolnom 

do Grčije. 
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Tihotapci imajo FB-stran, telefonske številke. Jih kontaktiraš, te poberejo, v Istanbulu je 

recimo četrt Axaray, arabska četrt, kjer je vsak človek, ki ga tam srečaš, povezan s tihotapci. 

Nato te peljejo na obalo, ti dajo čoln. Kdor ne gre, ga ubijejo. Kdor se javi, da bo vozil čoln, 

mu ni treba plačati, ostali pa od 700 do 1000/1500 $. Čoln je vozil nekdo iz Afganistana, kjer 

sploh nimajo morja, in zato potem prihaja do nesreč.  

Ne vem, kaj so Američani mislili s tem napadom na Irak. Ali so to naredili zanalašč ali ne, ne 

vem. Iraški kaos se je prej ali slej prelil v Sirijo. V Sirijo so vmešani vsi. To, kar Turkom 

očita Rusija, da sodelujejo z ISIS, je res. Turčija sodeluje z ekstremisti, ker se boji Kurdov. 

Vsaka država, ki je sodelovala z ekstremisti, je na koncu »najebala«. In tudi Turčija bo. Jim 

tega ne privoščim, a res ne razumem, zakaj jim pomagajo. Rusija je v Siriji zaradi Ukrajine. 

Večji ko ima vpliv na Bližnjem vzhodu, večji vpliv ima na mednarodnem parketu.  

Vojna med suniti in šiiti – gre za isto vojno. Namen vojne v Siriji je, da se prebije šiitski blok. 

Prihajajo tudi ljudje iz Irana in to so ekonomski migranti. Eni lažejo, morda so iz Jordanije, 

ekonomski migranti, in lažejo, da so iz Sirije, da lažje pridejo do želene države. Problem je, 

ker je stvar (begunski val) ušla izpod slehernega nadzora. Postavijo se žičnate ograje in se 

razširi strah med lokalnim prebivalstvom, ampak dejstvo je, da ti tega (begunskega vala) ne 

moreš zaustaviti. Edini način, da to zaustaviš, je, da zaustaviš te vojne. Problem je, da so šle te 

vojne predaleč, ne bo jih moč tako enostavno ustaviti. Podobna je bila libanonska 

državljanska vojna, ki je bila isto kot v Siriji medetnična in medverska vojna. Vanjo so bile 

prav tako vpete vse regionalne in svetovne sile, vendar je to v Siriji sedaj še hujše. 

Libanonska vojna je trajala 25 let, v Siriji traja 4 let, zdaj bo 5. To se šele začenja, to ne bo 

konca. Preveč je vojskujočih se strani. V Siriji imaš nekaj sto milic. Preveč jih je in to 

pomeni, da je nemogoče dati na mizo en papir in vprašati, ali so vsem ti pogoji sprejemljivi. 

Se boš pogovarjal z ISIS ali Nusro, ki je Al Kaida v Siriji, s kom se boš pogovarjal? 

Podvprašanje a): 

Savdijci podpirajo ISIS, Katar podpira Nusro. 

Podvprašanje b): 

Ko so imeli v Iraku volitve leta 2005, je bilo 60 % šiitov, 20 % sunitov in 20 % Kurdov. V 

Iranu je vrhovni vodja iranski ajatola, vodja vseh šiitov. V Iraku bolj poslušajo in ubogajo 

Iran kot pa Američane. Hussein v Iraku je bil sunit, manjšina je vladala večini. Ko so imeli 

volitve, so prišli na oblast šiiti. Nastal je šiitski blok: Iran, Irak, sirski režim in Hezbolah na 

jugu Libanona. Tak šiitski blok nikoli ni v celoti obstajal, a že sama ideja o takšnem 

povezovanju močno ogroža Savdsko Arabijo in Katar ter druge zalivske države, ki pa so 

sunitske. Vojna v Siriji je tako divja, tako kruta, ker želijo Sirijo uničiti, zato da presekajo ta 

šiitski blok na dva dela.  



Priloga 5 

 

 

Ko sem bil prvič v Siriji, odkar je tam vojna, natančneje severno od Alepa, sem bil z 

zmernimi uporniki. Niso me spustili v prvo linijo, da ne bi posnel, kakšno novo orožje imajo. 

Torej dobivajo orožje. In potem so mi rekli, da si jaz ne morem predstavljati, koliko orožja 

dobijo islamistične skupine, ki so se potem vse priključile ISIS. Spoznal sem človeka iz CIE, 

kar pomeni, da je CIA vedela za vse v sodelovanju s turškimi oblastmi. Preden so Američani 

odšli iz Iraka, so oborožili sunite. Kaj se bo zgodilo? Seveda vojna! 

Ta napad v Parizu: pred napadom so se evropski voditelji dobili s predsednikom Erdoganom, 

ki sodeluje z ISIS. Rokujejo se s človekom, ki uporablja sovražno retoriko in posredno novači 

ljudi, ki potem izvajajo takšne napade. 

Veliko bolj kot to, kaj voditelji rečejo, je pomembno to, česa ne rečejo oziroma o čemer se ne 

govori. Vsi evropski voditelji so zelo tiho vpričo teh obtožb, ki jih Rusija daje na račun 

Turčije. Ko so Rusi govorili proti Ukrajini, so jo vsi takoj demantirali, sedaj so pa tiho, ker 

vedo, da je res. Savdska Arabija je naša velika zaveznica, podpira pa ISIS. 

Odgovor na vprašanje 5: 

To je nočna mora. Problem je, ker ne veš, komu zaupati. Dogaja se, da te človek, ki je lokalni 

in ga poznaš, proda ISIS. Tako je na primer dva Japonca obglavil ISIS in njim ju je prodal 

točno ta kontakt, ki sem ga jaz uporabljal leta 2012. Zato imam zdaj doli res ljudi, ki so pravi 

ljudje, ki bi umrli zate, če bi bilo treba. Kurdom lahko zaupaš. Resnično me boli, ker je ta moj 

kontak iz preteklosti to storil.  

Podvprašanje a): 

Lahko je dobil ponudbo, lahko so grozili njegovi družini. Potem si primoran v kaj takega. 


