
Manus ”line by line” Asylpolitiken 
 

1. Abdulla – Jag kom till Grekland med Båt som alla andra.  Det var 
mörkt vi var ca 55 personer i en liten båt som egengligen inte 
var tänkt ens för 10 personer. Så det är den mest skrämmande 
händelsen i mitt liv som jag någonsin har haft. Vi hörde höga 
skrik och folk som bråkade med varandra och människor fick 
slänga sina väskor eller ryggsäckar över bord för vattnet gick in i 
båten vilket gjorde att båten blev tyngre. Antingen så dör du 
eller så förlorar du allting.  

2. Vinjett – Eu i fokus – Asylpolitiken 
3. Klippbilder Aten.  
4. Abdulla – mitt namn är Abdulla jag har varit här i Grekland 2.5 

år. Jag lämnade syrien när jag var 17. Vi kom dit och gränsen 
stängdes så vi hade också hopp om att dem skulle öpnna den 
men i slutändan så stängde dem den helt och hållet. Vi sov en 
vecka utanför ett flyktingläger, dem väntade inte direkt på oss 
så dem sa att dem inte hade någon plats för oss så vi fick sova 
på stranden. Dem första 3 dagarna fick vi hjälp från friviliga som 
kom med lite mat och sen 3 dagar utan mat helt och hållet. Vi 
hade inga pengar ingenstans att bo vi pratade inte heller 
språket.  

5. Speaker – 2015 kom över 1 miljon människor till Europa för att 
söka asyl. Orsakerna var flera men framförallt kriget i Syrien 
gjorde att många var tvungna att fly. Dem flesta kom över 
medelhavet till Grekland och Italien och fortsatte upp genom 
Europa.  

6. Nyhetsinslag (NBC NEWS)  - ”Tonight the leaders of Germany, 
italy and France calling on all 28 EU nations to take in there 
qoute fear share of refuges” 

7. Speaker – Eus samarbete kring flyktingpolitiken kallas för 
Dublinförordningen. Syftet med den är att fastställa vilken stat 
som är ansvarig för en flyktings asylansökan. Principen för 
Dublinförordningen är att man ska söka asyl i det land man 
anländer till först inom EU. 



8. Rebecca Stern (Jurist/expert) – Då sattes ju principerna om 
vem som ska vara ansvarig för en asylansökan sattes , ställdes 
på sin spets. Och sen när det då kom så pass många människor 
så fans inte resurser och kanske inte heller planering eller 
koordinationen för att ta hand om människor på ett värdigt 
sätt. 

9. Abdulla – Så nu är vi på väg till Lavrio flykting läger det är tre 
läger där det är totalt ca 500 personer som lever där. Dem 
flesta har ansökt om asyl här i Grekland. Och det är varje dag 
nya flyktingar som kommer, nu börjar det bli svårt för lägret är 
litet det finns bara plats för dem som är där nu men nu kommer 
det nya varje dag. 

10. Grafik skylt ”Lavrio Flyktingläger” 
11. Abdulla hälsar på Man i flyktinglägret. Säger hej.  
12. Rebecca Stern (Jurist/Expert) – Eus migrationspolitik 

bygger framförallt på Eus funktionsfördrag och har ju då som 
uppgift att fördela asylsökande eller snarare tala om vilket land 
som är ansvarigt och då när det kom så väldigt många till 
framförallt Italien och Grekland då bröts dem här systemen 
samman. 

13. Negia Milian (Hjälparbetare) – Människor fastnar i 
Grekland. Flödet av människor in i Grekland är så mycket större 
än flödet ut från Grekland till andra Europeiska länder.  

14. Rebecca Stern (Jurist/Expert) – Länder införde i ökande 
takt interna gränser och gränskontroller som tvingade 
människor att mer stanna i länderna i syd och då skapas en stor 
koncentration av människor i exempelvis läger för man kommer 
inte längre.  

15. Nyhetsinslag (NBC NEWS) – ” EUropean leaders argue over 
what to do. Hundreds in Hungary spend a cold night in the 
concreat In limbo”  

16. Man I flyktinglägret – Vi var tvungna att komma till 
Grekland. Jag ville inte åka till Europa eller lämna Syrien. Jag har 
fått Uppehållstillstånd men väntar på att få ett pass. Sen vill jag 



lämna Grekland. Abdulla: - Vart? Man i flyktinglägret: - Vart 
som helst. Här finns ingen framtid.  

17. Negia Milian (Hjälparbetare) – Det är många människor 
som bor på gatan, det är många människor som bor i dåligt 
underhållna boende. Och vissa av lägren är inte i något bra 
skick. 

18. Abdulla frågar några flyktingar i lägret – Räcker maten ni 
får? Flykting svarar: -Nej. Det är alltid brist på mat, tvättmedel 
och andra förnödenheter.  

19. Rebecca Stern (Jurist/Expert) – Alltså mänskliga rättigheter 
gäller ju alla människor oavsett var man befinner sig. 
Grundläggande rättigheter som yttrandefrihet, rätten att inte 
utsättas för inhuman behandling, rätten till mat, rätten till hälsa 
allting sånt gäller ju även migranter. Och det innebär ju att 
personer som befinner sig i dem här lägren har också rätt till 
sjukvård, skola till utbildning har rätt till bostad på ett rimligt 
sätt, rätten till vatten är en grundläggande mänskligrättighet, 
drägliga sanitetsförhållanden men en rättighet betyder 
ingenting om den inte också kan utkrävas om den inte också 
finns i praktiken och det är väll där det faljerar i dem här lägren. 

20. Abdulla – Europa betyder medmänsklighet det betyder inte 
bara i Grekland han menar inte bara Grekland utan hela Europa 
borde hjälpa till för Grekland kan inte göra allt för dem men han 
säger det finns ingen framtid och inga drömmar när dem är i 
smutsen(står på en soptipp).  

21. Negia Milian (Hjälparbetare) – Överlag tänker jag 
regeringar hjälper en bit men inte så mycket som dem borde. Så 
vad dem har gjort är att väntat sig att privata 
hjälporganisationer ska hjälpa till och göra det som inte 
regeringen gör. Men det är inte nog. 

22. Rebecca Stern (Jurist/Expert) – Både EU som instituin och 
den Grekiskastaten skulle naturligtvis kunna göra mer för dessa 
personer. Det handlar ju också om ekonomisk solidaritet att 
man ska bidra mellan varandra. Och den ökande fientligheten 
mot migranter som växer runt omkring i Europa som får fäste i 



olika regeringar bidrar ju då till att viljan att genomföra en 
gemensam politik som innebär både skyldigheter och 
rättigheter från dem olika staterna minskar. 

23. Cecilia Wikström (L)  - Man måste ta var och en sin rättvisa 
del av ansvaret för dem som kommer. EU kan leverera när det 
gäller allt från kemikalier till natur till säkerhetsfrågor allt sånt 
men vi kan inte leverera när det gäller något så basalt som hur 
vi ska ta emot och göra asylprövningar för dem som av olika 
skäl har sökt sig till EU. Jag beklagar det. 

24. Negia Milian (Hjälparbetare) – Ett av dem största 
problemen ju nu är att vintern kommer. Att människor bor på 
gatan och att dem behöver kläder. Det ni ser bakom mig är 
vinterkläder som ska skickas till norra Grekland. Ett annat 
problem är att upp till en punk så har vi blivit gamla nyheter, 
flyktingfrågan har varit på nyheterna under en längre tid men 
nu tar andra ämnen över nyheterna så donationerna, hjälpen 
och fokus från olika grupper har minskat.  

25. Abdulla – 2016 var det mycket i sociala medier och tv men 
nu är det inget. Ingen kommer tillbaka och rapporterar om 
dessa läger. Ni ser där det är för turister så folk vet inte att 10 
meter bort så finns det människor som svälter. 

26. Negia Milian (Hjälparbetare) – Jag tror att vi har en lång 
väg att gå. Men det är en situation som vi kan hitta en lösning 
på. Vi måste hitta vägar för att göra människor självförsörjande 
och hjälpa dem att hitta saker att göra. Och jag tror att vi måste 
planera och tänka att det här kommer pågå en lång tid. Dem 
kommer inte att försvinna för dem kan inte åka hem. 

27. Rebecca Stern (Jurist/Expert) – Men det pågår fortfarande 
krig i Syrien, det pågar fortfarande ett antal konflikter det är 
fortfarande klimat flyktingar från många länder och det 
kommer inte bli en mindre fråga och dem regler som 
genomförs och dem avtal som görs för att avskräcka människor 
från att komma eller för att fördela ansvaret tycks ju inte 
fungera så då blir det väll kanske i slutändan en moralisk fråga 



ska vi hjälpa eller ska vi inte, ska vi dela med oss eller ska vi inte 
ska vi vara solidariska. 

28. Slutskylt  - Varför är det så svårt för EU att ha en 
fungerande asylpolitik?  
 

 


