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Syriske flyktninger i Jordan 

 629 000 flyktninger totalt (10% av 

bef.) 

 525 000 lever utenfor leire (83%) 

 74% lever i Irbid, Mafraq og Amman 

 Omlag 50% flyktet fra Daraa 

 58% utenfor leir fra rurale områder 

 87% i Zaatari fra rurale områder 

 85% under 40 år / 57% under 20 år 

 60% ingen utdannelse (25% av Jord.) 

 De med lavest utdannelse i Mafraq 

 De med aller lavest utdannelse i Zaatari 

      

                 Kilde for grunnlagskart: FAO 

Daraa 



Utfordringer i arbeidsmarkedet 

 Utfordringer i Jordan før flyktningkrisen: 

 12,7% arbeidsledighet 

 41,3% ungdomsledighet (15-24 år) 

 Blant land med lavest arbeidsmarkeds-

deltakelse i verden (M: 65% K:14%) 

 335 000 fremmedarbeidere 

 Tiltak igangsatt for omstilling av 

arbeidsmarkedet 



Utfordringer i arbeidsmarkedet 

 Syriske flyktninger i arbeidsmarkedet: 

 51% av menn deltar i arbeidsmarkedet 

 57% arbeidsledighet 

 Tall for kvinner: 7% og 88% 

 40% arbeider i byggebransjen 

 Stor andel som håndverkere og innen handel 

 99% jobber i det uformelle markedet 

 Sammenlignet med Jordanere i samme marked 

mottar syrere lavere lønn, jobber lengre dager, og 

har dårligere kontrakter 

 Barnearbeid blant flykninger er høyt sammenlignet 

med Jordanske barn 

 

 



Utfordringer i arbeidsmarkedet 

 Målbare konsekvenser av syreres deltakelse: 

 Arbeidsledighet opp fra 14% til 22% 

 Jordanere i noen grad presset ut av byggebransjen og 

handelsnæringer 

 Få målbare tegn på reduksjon i lønninger eller økning i 

arbeidstid blant Jordanere 

 Arbeidsmarkedsstrukturen blant Jordanere ellers lik som 

den var før flyktningkrisen 

 Trusler framover:  

 Mer uformelt arbeidsmarked 

 Flere syrere inn i markedet om/når bistand reduseres 

 Oppfatninger og holdninger til syrere reflekterer skepsis 

både i forhold til arbeidsmarked og samfunn: 

 93% av jordanske arbeidere mener syrere presser lønn 

 68% mener syrere ikke er til å stole på 

 



Utfordringer i forhold til skole 

og andre offentlige tjenester 

 Situasjon før krisen: 

 Skoler allerede overfylte og manglende oppgradering og 

vedlikehold 

 Store investeringsbehov innen bl.a. vann, avløp og 

energisektor 

 Skolesituasjonen i dag: 

 Lav innrullering og høyt frafall blant syrere 

 47 000 av 132 000 syriske barn mottar ingen 

skoleundervisning (36%). Avtar fra fylte 11 år, og 60% 

uten undervisning når de fyller 15 år 

 Flere grunner til manglende integrering av syriske barn i 

skoler, bl.a. konflikter mellom syriske og jordanske barn 

utbredt, skoler er overfylte og brukes i to skift 

 Også jordanske barn lider av forholdene og det har blitt 

flere eksempler på forelder som tar bar ut av skolen 

 

 

 

 

 



Oppsummering 

 Jordan hadde utfordringer innen flere sektorer 

før krisen i Syria 

 Målbare konsekvenser mindre enn man kunne 

anta 

 Mye av grunnen er myndighetenes aktive 

beskyttelse av blant annet arbeidsmarked, 

helsevesen og skole 

 Mye av presset i arbeidsmarkedet tatt av en 

større uformell sektor 

 Går ut over kvalitet i arbeidsmarked og skole 

 Går ut over utvikling i Jordan, blant 

flytningene, og fremtidig i Syria 

 Ikke bare flytningenes direkte behov som må 

dekkes, men også Jordans kapasitet må styrkes 

 

 


