
KONFLIKT W SYRII

Prezentacja zrobiona przez Nikolę Drabik                                        

z klasy 8c



O SYRII

 Syria to niewielki, przeważająco wyżynny 
kraj. Ludność Syrii, licząca 17 mln, jest 
młoda (jedna trzecia Syryjczyków nie ma 
ukończonego 14. roku życia). 

 Syria kiedyś cieszyła się względnie              
niskim bezrobociem i umiarkowanym 
wzrostem gospodarczym. Obecnie            
bezrobocie wynosi 40%, zaś gospodarka 
jest w ruinie. Jej rozwój cały czas hamuje 
się przez wojnę.

 Syria ma wielkie problemy z dostępem   
do wody, zanieczyszczeniem, czy        
zniszczenia infrastruktury.



POCZĄTEK

 Wojna domowa w Syrii rozpoczęła się 15 marca 
2011r. i trwa już do dnia dzisiejszego.

 W tym dniu tysiące demonstrantów zgromadziło 
się w miastach w Syrii w ramach zorganizowanego 
„Dnia Gniewu”. Doszło tam do starć z policją. 
Początkowa grupa 200 protestujących wzrosła do 
około 1500. Dzień ten uznaje się za początek 
masowych protestów, chodź trwały już one od 
stycznia tamtego roku.

 Prezydent Syrii od samego początku próbował 
krwawo tłumić powstania, demonstracje i 
zamieszki (np. przez używanie broni chemicznej) 
co miało na celu zniechęcać ludzi do walki.

 Wojna domowa w Syrii – trwająca od 2011 wojna 
domowa między siłami wiernymi prezydentowi 
Baszszarowi al-Asadowi a zbrojną opozycją.



PRZYCZYNY KONFLIKTU

 Arabska Wiosna- to protesty społeczne i konflikty 
zbrojne w krajach arabskich, w latach                   
2010–2012. Przyczyną ich wybuchu było m.in. 
niezadowolenie obywateli z warunków życiowych, 
bezrobocie, rosnące ceny żywności.

 W 2011r. w Syrii rozpoczęło się antyrządowe 
powstanie. Jego przyczyną były autorytarne rządy 
Baszszara al-Asada, który jest Prezydentem 
Syryjskiej Republiki Arabskiej.

 Złym posunięciem było przekształcanie się powstania 
w wojnę domową po utworzeniu Wolnej Armii Syrii, 
która motywowała do walki z siłami prezydenta.

 Po raz pierwszy określenie terminu wojna domowa na 
arenie ONZ użyto w czerwcu 2012. Stosowanie 
takiego terminu zrównywało obie strony konfliktu i 
zaprzeczało masakrom.



PRZECIWKO SYRII
 Zbuntowali się Kurdowie, którzy postanowili               

wywalczyć dawno upragnione terytorium  na    

północy Syrii.

 Wiele krajów zaczęło wysyła broń i 

pożywienie grupom walczącym przeciwko     

al-Asadzie (prezydentowi), przez kanał 

jordański czy Turcję.

 W 2018r. Prezydent Stanów Zjednoczonych 

rozkazał atak na Syrię z powietrza.

 Miejsce miało wiele ataków z użyciem broni 

chemicznej, jeden z  nich był przeprowadzony 

w Ghucie (sierpień 2013)

 Organizowane również były liczne kampanie.

 Odbyła się także operacja uziemiania 

syryjskiego lotnictwa.



STRONY KONFLIKTU

Sojusznicy

 POMOC MILITARNA:

▪ Rosja od 2015r

▪ Iran

▪ Hezbollah

▪ Inni ochotnicy 

 POMOC POLITYCZNA:

▪ Wenezuela

▪ Chiny

▪ Egipt

▪ Algieria 

▪ Korea Północna

Przeciwnicy

▪ Wolna Armia Syrii

 POMOC MILITARNA:

▪ USA

▪ Izrael

▪ Turcja

 POMOC NIEMILITARNA:

▪ Arabia Saudyjska

▪ Katar

▪ Izrael 

▪ Wielka Brytania



SYTUACJA HUMANITARNA
 Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej         

jest niezwykle trudny: 80% leków i materiałów      
opatrunkowych trzeba importować, ponad połowę 
placówek medycznych zamknięto.

 Wojna spowodowała załamanie się Syryjskiej 
gospodarki.

 W wyniku toczących się działań zbrojnych      
niszczone i grabione są zabytki.

 Na terenach kontrolowanych przez reżim           
sytuacja wygląda lepiej, toczy się relatywnie   
normalne życie, jednak poza nimi brakuje niemal 
wszystkiego, ceny paliwa wzrosły wielokrotnie, 
brakuje schronienia przed zimnem oraz koców. 
Wiele sklepów zamknięto z powodu braku         
towarów, brakuje żywności, a głód zmusił ludzi 
do zabijania i jedzenia zwierząt domowych.



SYTUACJA DZIECI

 Setki tysięcy dzieci w Syrii zostało                
sierotami lub półsierotami. Nawet te, które 
mają oboje rodziców głodują, są torturowane, 
przymusowo wcielane do armii rebelianckich, 
używane jako żywe tarcze. 

 Miliony dzieci nie uczęszcza do szkół, jest sporo 
analfabetów.

 Wiele rodzin mieszka w oborach i jaskiniach, 
nie posiadając odpowiednich warunków do 
życia.

 Młodziutkie Syryjki wydawane są za                  
mąż, nieraz wbrew woli i za o wiele                   
starszych mężczyzn z innych krajów               
arabskich – w nadziei na utrzymanie. 



SKUTKI KONFLIKTU

 Skutkami wojny domowej w Syrii jest:

▪ Śmierć wielu ludzi, mieszkańców jak i 

turystów (ok. pół miliona)

▪ Tragiczne straty materialne 

▪ Brak poczucia bezpieczeństwa przez    

obywateli Syrii

▪ Ubóstwo kraju

▪ Wysoki analfabetyzm i brak godnej edukacji 

dla najmłodszych

▪ Cofnięcie się rozwoju syryjskiej        

gospodarki nawet o trzy dekady



SYRYJSCY UCHODŹCY

 Większość uchodźców to osoby głęboko            

straumatyzowane, które często utraciły bliskich i 

dorobek życia. Ci, którzy starają się przedostać do 

Europy, czynią to z kilku powodów: 

▪ Stracili nadzieję na koniec wojny w ojczyźnie

▪ W krajach ościennych nie mają prawa do pracy i 

popadają w ubóstwo

▪ Pomoc humanitarna jest niewystarczająca

▪ Ich dzieci zbyt długo pozbawione są                  

edukacji

▪ Państwa regionu, które ich przyjęły,                    

nakładają nowe ograniczenia


