The Syrian refugees in UK
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The war in Syria created a state of despair and danger that forced millions
to leave their destroyed homes in a relatively short time. This situation
drove them to seek a safer and easier life in the neighboring countries
such as Lebanon, Jordan, Turkey and Iraqi Kurdistan where these
neighboring countries have become as a step towards escaping and
rescuing their lives and their families’ life to European and foreign
countries.
Syrian refugees occupied the headlines on the front pages of the
European and the world newspapers and the number of victims who died
at sea trying to escape danger increased. Even when they escaped to
other counties it was difficult to provide shelter and a living for themselves
and their children. Many of them are exposed to threats and
inconveniences that require them to return to their home country Syria.
Even in these countries they couldn’t find safety which was the first reason
for fleeing from Syria.

As a result of lack of any solution to the problem, the level of violence
increased in most Syrian regions and the threats and the restrictions on
refugees in neighboring countries increased too. This led to the European
countries opening their borders and receiving Syrians who escaped their
home country to the safety of Europe.
Reasons for asylum
The hope of returning to Syria is gradually fading in the Syrians’ hearts
who live abroad. There seems to be no signs to show the end of war and
the situation is getting worse every day. The services continue to collapse,
making it hard for them to return to their homeland.
Most of the refugees have only one dream in their hearts and minds, which
is to escape to the safety of Europe, where the number of immigrants has
now reached the highest since the Second World War.
For more than five years, refugees have been suffering in the
neighbouring countries and believe immigration is a good solution for
them. In Europe, there are more opportunities for jobs and education for
their children, as, when they were in the camps of the neighboring
countries there was little or no education for them. This all helps to secure
stability for themselves and their families.
Medical treatment was one of reasons for many families to flee to the
European hospitals where they would be able to receive the suitable care
and support for their illness, whether it is psychological or physical,
resulting from the war or other reasons.
The refugees’ life and their integration in the British society
Most of Syrian families are thankful for the generous welcome to the UK.
For example, Essex Integration, (formerly Fresh Beginnings) is an
organisation who receive these families from the airport and take them to
their home. Keyworkers in Essex Integration are responsible for a holistic
approach to supporting the refugee families towards independence.
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The refugees face new conditions in their new life in UK which could be
totally different from the way they were living before like, new rules,
knowledge of their duty and responsibilities, accepting the others, building
new relations with the council, knowing the British society’s customs and
traditions. This sudden relocation can be a cultural shock at the beginning
for some, who find integration more difficult than they thought.
At first, language can be an obstacle to their integration into British
society. It can be difficult to adopt to the new rules and regulations of the
British system due to the language barrier.
For some, even having a job that is commensurate with the scientific level
achieved in Syria is difficult.
According to those who suffer from mental or physical illnesses it is
difficult to learn the language on the one hand and obtain a job on the
other.
The refugees who arrived recently and those who arrived earlier.

The refugees who came recently are happy and full of hope for their
families, trying to see the positive side of their lives now that they are living
safely and far away from the war and threats that they left behind. The
dire situation which they suffered in the tents in refugee camps is gone
now. They are so thankful for Essex Integration who support them in their
new lives in the UK. The families are also happy and thankful for the care
that they receive form the local Council, and for the medical treatment they
are receiving.
The first Syrian refugees to arrive still struggle to achieve their dreams
that they had when they first arrived, and still have some difficulties
integrating. Some refugees continue with their studies and others have
started working or volunteering, hoping to get a job as soon as possible.
Finding paid employment is a challenge for some of them. Although they
have skills and qualifications in their own country, they are not so easily
transferable with the language barrier. Even having a CV is new for some
because it was not essential that they have one in their own country. Some
of them believe they would benefit from more time learning the English
language, to enable them to find a suitable job for their skills and
experience.
While some thought that life here would be easier, they found many
difficulties, like the traffic system and the different school systems.
Moving from one city to another within the same country is accompanied
by changes in lifestyle but moving to another country involves big cultural
difficulties. Everyone who lives here should respect the laws of the country
in spite of the difficulties that faced them in the first years of integration.

الﻼجئون السوريون في المملكة المتحدة
خلقت الحرب اﻷهلية في سوريا حالة من اليأس و الخطر الكافية ﻹجبار المﻼيين على ترك بيوتهم المدمره
في وقت قصير نسبيا ،إﻻ أن هذا اليأس دفعهم إلى السعي نحو حياه أمن وأسهل في البلدان المجاوره مثل
لبنان واﻷردن وتركيا وكردستان العراق .حيث أصبحت هذه البلدان المجاوره مجرد خطوه على سلم
الهروب والنفاذ بحياتهم وحياه عائﻼتهم إلى بلدان أوروبيه وأجنبيه.
فقد احتل الﻼجئون السوريون العناوين العريضه في صفحات صحفهم وعدد الضحايا الذين لقوا حتفهم
في عرض البحر هروبا من تلك البلدان التي بات من الصعب تأمين السكن والمعيشه لهم وﻷوﻻدهم .
حيث بات العديد منهم يتعرض للعديد من التهديدات واﻹزعاجات التي تطالبهم بالعوده إلى بلدهم سوريه،
فلم يعد اﻷمان السبب اﻷعظم الذي فروا ﻷجله من سوريا متوفرا في تلك البلدان.
نتيجه لتراجع الفرص بإيجاد الحل وارتفاع مستوى العنف وانتشار القتال في معظم اﻷراضي السوريه
والتضييق على الﻼجئين في الدول المجاوره ،لذا كان الحل تعاطف الدول اﻷوروبيه معهم من خﻼل فتﺢ
أبواب الهجره وهذا ما حفز السوريون إلى اعتماد خيار اللجوء إليها.
أسباب اللجوء
اﻷمل بالعوده إلى سوريا بات يضعف يوما بعد يوم في قلوب السوريين القاطنين خارج أراضيها ،فلم تعد
المؤشرات على نهايه الحرب يظهر وقعها أمام أعينهم .فاﻻوضاع باتت تزداد سوءا والخدمات مازالت
مستمره في اﻻنهيار ،لذا بات من الصعوبة العوده إلى أرض الوطن .فلم يعد يلوح سوى حلم اللجوء إلى
أوروبا في اﻻفق بالنسبه لﻸغلبيه العظمى من المهجرين.
حيث شهد اﻻتحاد اﻷوروبي موجه من المهاجرين تعد اﻷكبر منذ الحرب العالمية الثانية ويقدر عددهم
بمئات اﻵﻻف .فقد تعتبر بنظرهم حﻼ لمعاناتهم المستمره لعده سنوات في الدول المجاوره لسوريا ،وقادره
على تأمين استقرارهم اﻷمني والمادي والنفسي و التعليم ﻷطفالهم الذين حرمت منه اﻷغلبيه العظمى
اثناء تواجدهم في مخيمات الدول المجاوره وباﻻضافه إلى توفير فرص العمل الذي بات من الصعوبه
الحصول عليه وخصوصا في بعض تلك الدول التي تعاني من مستوى اقتصادي متدني .
كان العﻼج بالنسبه للعديد من العائﻼت هو المحرك الرئيسي لدفعهم للهجره إلى المشافي اﻷوروبيه بحيث
يتلقون العنايه الكافيه والﻼزمه لشفائهم من معظم أمراضهم سواء أكانت جسديه أو نفسيه ناجمه عن
الحرب أو ﻷسباب أخرى.
حياه الﻼجئين وتكيفهم مﻊ قوانين المجتمﻊ البريطاني
كانت العائﻼت السوريه ممتنة من اﻻستقبال الرحب الذي قامت به المملكه المتحده من خﻼل منظماتها
فمثﻼ في مقاطعه ايسكس فكانت منظمه ايسكس انتغريشن حديثا وفريش بيغينرز سابقا هي المسؤوله عن
استقبال هذه العائﻼت من المطار وتوصيلهم إلى منازلهم المفروشه .كما تقوم المنظمه بتتبع كافه
مستلزماتهم وتحاول بشتى الوسائل مساعدتهم على القدره على اﻻعتماد على أنفسهم ومحاوله اﻻستمرار
بحياتهم بشكل طبيعي بشكل مستقر.
يواجه الﻼجئون ظروفا جديدة مختلفه كليا في بعض اﻷحيان فمنها قوانين البلد واﻻنقياد بها ومعرفه حدود
الحريه وتطوير شخصيه المواطن وتقبل اﻵخر وبناء عﻼقه وثيقه مع الدوله والتعرف على المجتمع
البريطاني بعاداته وتقاليده  .فقد يشكل هذا اﻻنفتاح المفاجئ صدمه ثقافيه للبعض منهم في البدايه وأحيانا
تعود بالضرر على البعض اﻵخر الذين لم يتمكنوا من التأقلم بالسرعة التي كانت في أذهانهم.

تعتبراللغه بالنسبه للعديد من الﻼجئين عائقا يحض من قدرتهم على سرعه التأقلم واﻻندماج مع المجتمع
البريطاني ،وحتى في الحصول على فرصه العمل التي تتناسب مع المستوى العلمي الذي حققه في سوريا .
كذلك بالنسبه إلى أصحاب اﻷمراض النفسيه أو الجسميه فإن معاناتهم تكمن من حيث صعوبه تعلم اللغه
من جهة والحصول على فرصه عمل من جهة أخرى.
الﻼجئون القادمون مؤخرا إلى المملكة المتحدة والذين قدموا قبل عدة سنوات
قدم الﻼجئون السوريون مؤخرا مفعمين بالسعاده لوصولهم لبر اﻷمان مع عائﻼتهم وأطفالهم وباﻷمل
لمستقبلهم ومستقبل أطفالهم ومحاولين رؤيه الجانب اﻹيجابي من الحياة بحصولهم على أبسط حقوقهم التي
فقدوها في بلدهم والبلدان المجاوره التي استقبلتهم وهو العيش بأمان بعيدا عن الحرب وعن التهديدات
والمضايفات التي تلقوها من أبناء البلد المجاور .كما أنهم ممتنين للدولة البريطانية التي وفرت لهم العنايه
الكاملة بعائﻼتهم وبتأمين كافة احتياجاتهم الطبية.
في حين أن الﻼجئين الذين قدموا من ثﻼث سنوات مازالوا يناضلون لتحقيق أحﻼمهم المرسومه أثناء
قدومهم وتحقيق اندماجهم في المجتمع ،فقد تمكن العديد منهم مواصله دراستهم والبعض اﻵخر قام بالعمل
كمتطوعين على آمل الحصول على فرصتهم في العمل بأقرب فرصه ممكنه .
يعتبر موضوع الحصول على عمل مدفوع في الوﻻيات المتحدة تحديا بالنسبة للبعض منهم .باعتبار أنهم
يمتلكون المهارات والخبرات في بﻼدهم اﻷم التي تعتبر بحاجة إلى التعديل في هذه البﻼد أو حاجز اللغة
الذي يقف عائقا أمام أغلبيتهم .كما يعتبر موضوع توفر السيرة الذاتيه بالنسبة للعديد منهم أمرا جديدا ولكنه
يعتبر بنفس الوقت أمرا مطلوبا وأساسيا في هذه البﻼد .كما أن البعض منهم يحاول جاهدا مكرسا وقته
بشكل كبير لتعلم اللغة اﻹنكليزية ليتمكن من القيام بالعمل الذي يتناسب مع مهاراته وخبرته العلمية.
وفقا لتصورهم ،فقد اعتقد البعض منهم بأن الحياة في البﻼد اﻷوروبيه أسهل ولكن تغيرت تلك اﻻعتقادات
عندما عاشوا على أرض الواقع على سبيل المثال بالنسبة إلى قوانين القيادة وموضوع تغيير مدارس
أطفالهم.
يعتبر اﻻنتقال من منطقه ﻷخرى في البلد ذاته أمرا في غاية الصعوبة حيث يرافقه العديد من التغييرات
الطارئة  ،لذا يعتبر اﻻنتقال من بلد ﻵخر وبقوانين جديدة أمرا أكثر صعوبا من حيث التغييرات الثقافية
المرافقة مع تغيير في أسلوب الحياة .لذا فعلى الجميع الذين يقطنون في هذه البﻼد احترام قوانينها بالرغم
من الصعوبات التي يواجههونها وخاصة خﻼل السنوات اﻷولى من إقامتهم للتأقلم فيها .

