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Gruppvåldtäkt inte nog för asyl
Av 4 000 ansökningar beviljade Finland asylstatus åt bara 181 personer i fjol
En somalisk kvinna gruppvåldtogs flera gånger av isla-
mister. En annan gruppvåldtogs och misshandlades av 
sin mans bekanta, med hans tillåtelse. Det är två männis-
kor som fått stanna i Finland men inte med asylstatus. Av 
över 4 000 ansökningar i fjol godkändes bara 181.

Enligt de så kallade invandrarkritikerna ligger det 
ogrundade ansökningar bakom de fall som beviljas an-
nat än asylstatus och de kräver därför att lagen skärps. 
Flyktingrådgivningens verksamhetsledare Eva Lindberg 
vet inte riktigt vad hon ska säga.

– Vi är redan väldigt strikta och frågan är om vi redan 
skärpt lagen för mycket.

Också på FN-nivå är man orolig över skärpta attityder 
mot de 43 miljoner människor som just nu befinner sig 
på flykt.                        NYHETER / FINLAND 2

Svenskar i 
ny konvoj 
mot Gaza

Mariehamn 
slog Honka 
hemma

SPORT  24

23 svenskar finns bland den 
internationella grupp av akti-
vister som försöker bryta Is-
raels blockad av Gazaremsan 
och föra fram biståndshjälp. I 
fjol slutade en motsvarande bi-
ståndskonvoj i ett blodbad.
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Skräpmat  
hör till  

sommar-
upplevelsen 
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– Vi har in-
te behövt 
vända någ-
ra kappor, sä-
ger SFP:s par-
tiordförande 
Stefan Wallin, 
omvald utan 
konkurrens.
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Föusjazz 
i Larsmo 
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”Nog är det lite mer 
sannolikt än 60–40.”
TIMO SOINI
Sannfinländarnas partiordföran-
de på frågan om han ställer upp 
i presidentvalet, sidan 7.

När generna 
börjar tala
Hur ska vi hantera 
det generna berättar? 
frågar professor Lauri 
Aaltonen.
Över nätet marknadsförs över 
hundra olika gentester för 
hemmabruk. Marknadsfö-
ringen talar om snabba svar 
på enskilda frågor om ärftlig-
het, men forskarna säger att 
testen inte alltid är tillförlit-
liga.

Professor Lauri Aaltonen vill 
ändå föra in en helt ny dimen-
sion i den allmänna debat-
ten. Enskilda gentester oro-
ar honom inte speciellt myck-
et, men han är bekymrad för 
framtiden.

MITTEN / FOKUS 14

Vänstern  
är med  
trots allt
Trots reservatio-
ner bland de egna 
går Vänsterförbun-
det nu med i Katai-
nens regering. Par-
tiordförande Paavo 
Arhinmäki tar kul-
turministerposten. 
Merja Kyllönen blir 
trafikminister. 

NYHETER / FINLAND 5
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VAR DET TILL HÖGER OCH SEN TRE METER?. Myggorna 
har fått en flygande start på sommaren. (Hbl 13.6.) MAIJA 

HURME

I fjol sökte 4 018 personer asyl i Fin-
land. Bara 181 personer beviljades 
regelrätt asylstatus. De flesta av de 
drygt 1 700 som fick positivt beslut 
fick det som kallas alternativt skydd 
(fi. toissijainen suojelu, direkt över-
satt sekundärt skydd) eller humani-
tärt skydd.

När Sannfinländarna och andra 
kritiserat det som anses vara alltför 
slapp invandringspolitik i Finland är 
det just andra tillstånd än asyl man 
pekat på. Logiken är att ifall någon 
inte uppfyller asylkriterierna utan 
”bara” behöver det som uppfattas 
som andrahandsskydd så handlar 
det antagligen om människor som 
egentligen inte behöver skydd.

Fel, säger Flyktingrådgivningens 
verksamhetsledare Eva Lindberg.

De som efter mycket noggrann – 
och vanligtvis utdragen – prövning 
får stanna med tillstånd har alltid go-
da orsaker bakom sin flykt: krig, kon-
flikt, miljökatastrof, förföljelse, män-
niskorättskränkningar …

– Det är aldrig på lätta grunder nå-
gon får stanna. Processen i Finland 
är mycket noggrann. 

Men Lindberg är oroad över diskus-
sionsklimatet i Finland.

– Det är bra med diskussion men 
det är illa när det sprids informa-
tion som inte är fakta. Det är också 
olyckligt då politiker pratar om att 
det ”väller” in flyktingar och att Fin-
land har ”för lös invandringspolitik”. 
Vi är redan väldigt strikta och den 
riktiga frågan är om vi skärpt lagen 
för mycket.

Vad döljer sig bakom termerna då? 
Vi frågar juristerna på Flyktingråd-
givningen som känner till verklighe-
ten. Fallen har anonymiserats för att 
skydda de berördas identitet.

Asyl: 
En tjetjensk kvinna och hennes min-
deråriga barn. Hennes första man 
hade mördats framför hennes ögon. 
Hennes andra man förföljdes, tvinga-
des gömma sig och slutligen fly hem-
landet. Myndigheterna trängde sig 
upprepade gånger in i kvinnans hem. 
Hon förhördes på en plats där hon 
bevittnade hur andra torterades och 
möjligen avrättades. Hennes familj 
och släkt var ständigt hotade. Kvin-
nan och barnen fick asyl i Finland.

Alternativt skydd: 
En somalisk kvinna som gruppvåldta-
gits i början av inbördeskriget. Hen-
nes väninna dog i samband med hän-
delsen. Innan flykten började islamis-
terna kräva att kvinnas tonåriga sö-
ner ska komma med i deras trupper. 
Kvinnan motsatte sig detta och isla-

Offer för famil-
jevåld, våldtäk-
ter och långvarigt 
hot har inte fått 
asylstatus i Fin-
land visar Hbl:s ge-
nomgång av verk-
ligheten bakom 
olika uppehållstill-
stånd.

Finland ytterst    sparsamt med asylstatus
Flyktingdag

misterna attackera-
de familjens hem. Kvin-
na, som var gravid, våld-
togs och misshandlades 
igen. Hennes pappa och bror 
dödades då de försökte hjälpa 
henne. Finland beviljade hen-
ne alternativt skydd.

Humanitärt skydd: 
En afghansk familj från Ghaznre-
gionen. Talibanerna hade avrättat 
familjens nära släktingar eftersom 
de arbetat hos ett amerikanskt fö-
retag. Efter detta fick familjen hot-
brev med varningar om att inte sam-
arbeta med amerikanerna. Taliba-
nerna misshandlade ett av barnen 
samt mamman för att hon uppträtt 
på offentlig plats utan burka. Famil-
jen ansågs inte ha grunder för asyl 
eller alternativt skydd eftersom de 
inte samarbetat med amerikanerna 
och eftersom de rättskränkningar de 
utsatts för inte ansågs vara tillräckli-
ga eller systematiska. De fick huma-
nitärt skydd på grund av säkerhets-
läget i deras hemtrakter.

Uppehållstillstånd av  
individuella mänskliga orsaker: 
En kvinna med barn som under 
långa tider utsatts för allvarligt fa-
miljevåld. Mannens bekanta grupp-
våldtog henne med mannens tillå-
telse och kvinnan vågade inte söka 
hjälp eftersom mannen hotade döda 
henne. I kvinnans hemland är våld-
täkter, familjevåld och hedersrela-
terat våld vanligt och hjälpsystemet 
för offren dåligt. I Finland fick hon 
diagnosen posttraumatisk stress 
och hennes psykiska mående var 
synnerligen svagt. Efter överklagan 
på det första avslaget beviljades de 
uppehållstillstånd eftersom kvinnan 
mådde dåligt och inte ansågs kunna 
få hjälp i hemlandet. Rättsväsendet 
ansåg däremot inte att hon borde få 
internationellt skydd trots att hon 
var offer för långvarigt och allvar-
ligt våld och hörde till en samhälls-
grupp som hemlandets myndighe-
ter inte förmår hjälpa.

Jeanette Björkqvist
029 080 1313, jeanette.bjorkqvist@hbl.fi

”Det är ock-
så olyckligt 
då politiker 
pratar om 
att det ’väl-
ler’ in flyk-
tingar och 
att Finland 
har ’för lös 
invandrings-
politik’. Vi är 
redan väl-
digt strik-
ta och den 
riktiga frå-
gan är om vi 
skärpt lagen 
för mycket.”
EVA LINDBERG
Flyktingrådgivning-
ens verksamhets-
ledare
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Finland ytterst    sparsamt med asylstatus

Vid FN:s flyktingorgan UNH-
CR är man oroad över att at-
tityderna hårdnar samtidigt 
som de välmående staterna 
verkar glömma varför folk 
sätter sig i rörelse – 43 miljo-

ner människor befinner sig på 
flykt någonstans i världen. Av 
dem befinner sig fyra femte-
delar i världens fattiga länder. 
Libyen är ett gott exempel för 
att åskådliggöra vad det hand-

lar om: Under två procent av 
dem som flytt har kommit till 
Europa. I stället är det fattiga 
grannländer som tagit emot 
dem. När Europa målat upp 
invasionen av libyska flyk-

Flyktingdag

43 miljoner 
människor flyr 
inte utan orsak
Människor motsvarande nästan nio gånger Finlands be-
folkning lever på flykt från sina hem. En liten del av dem 
tar sig så långt som till något av världens rikare länder. 
En mindre del får stanna.

Få kommer  
till Finland

tingar har det handlat om 
en överreaktion, säger Han-
ne Mathisen, taleskvinna för 
UNHCR:s regionkontor för de 
nordiska och baltiska länder-
na, till Hbl.

Hon påpekar att 16 500 per-
soner anlänt till Italien. Sve-
rige tog i fjol emot 32 000 
asylansökningar.

– Från Sverige hördes än-
då inga krissignaler trots att 
ansökningarna var mångfalt 
fler.

Grupper blandas
Men klimatet i Europa gyn-
nar inte flyktingskydd.

– Den ekonomiska situa-
tionen är dålig och flykting-
fientliga partier når framgång 
i allt fler länder. Det bidrar till 
ett allt sämre samhällsklimat. 
Vi är medvetna om att många 
som rör sig inte är flyktingar 
utan sådana som söker sig 
bort hemifrån av ekonomis-
ka skäl och det är mycket 
skadligt då främlingsfientli-
ga partier medvetet blandar 

ihop dessa grupper – som om 
alla som söker asyl gör det av 
ekonomiska skäl.

Så är det ingalunda. För Fin-
lands del kommer de flesta 
asylsökandena från Irak, So-
malia, Ryssland och Afgha-
nistan. 

– I Somalia råder världens 
mest allvarliga kris. I grann-
landet Kenya är den fjär-
de, snart tredje, största sta-
den flyktinglägret Dadaab 
där det bor 300 000 somalis-
ka flyktingar. Andra soma-
lier tar enorma risker då de 
sätter sig i ranka båtar över 
Adenviken bara för att kom-
ma till ett kargt läger i utfat-
tiga Jemen där man kanske 
måste leva resten av sitt liv. 
Tar man sådana risker säger 
det sig självt att det finns star-
ka orsaker bakom. 

Fast inne i Somalia sitter 
också 1,5 miljoner männi-
skor i olika slag av läger. Hbl 
besökte ett av dem i Somali-
land på gränsen till Puntland, 
i augusti. Skildringarna av de 

nödställda talade för sig: Med 
risk för sina liv har männi-
skorna från södra och centra-
la Somalia tagit barnen med 
sig och flytt undan det besin-
ningslösa våld som rörelsen 
al-Shabaab använder för att 
kuva folket. Läget för dem 
förvärras av att biståndsorga-
nisationerna på grund av sä-
kerhetsläget har svårt att få 
fram hjälpen. Av den orsaken 
är vart femte somaliskt barn 
akut undernärt och vart sjun-
de somaliskt barn dör innan 
det fyllt fem. 

Somalias internflykting-
ar tjänar också som exem-
pel på villfarelsen om att be-
folkningar från alla krislän-
der massvandrar mot väst-
världen. I själva verket befin-
ner sig 80 procent av världens 
flyktingar i ett grannland el-
ler på flykt i sitt eget land (se 
grafik). Av de 4 000 som i fjol 
sökte asyl i Finland kom 571 
från Somalia. 

Jeanette Björkqvist
029 080 1313, jeanette.bjorkqvist@hbl.fi

-
te knappt 234 000 
personer asyl i 
något europe-
iskt land – 4 000 
av dem i Fin-
land. Majoriteten 
av Finlands be-
slut i fjol var ne-
gativa: 3 428 fick 
nej. 1 784 fick ja. 
Att antalet beslut 
var fler än ansök-
ningarna beror 
på att många var 
fall som runnit 
över från 2009, då 
5 988 sökte asyl.

 
de länder som år-
ligen tar emot 750 
kvotflyktingar, 
som med UNHCR:s 
bedömning be-
höver skydd. Det 
har varit problem 
att placera ut dem 
i kommunerna 
vilket lett till att 
många väntar på 
sin utlovade pla-
ceringsplats på 
flyktingläger runt 
världen.

 
har det samman-
lagt flyttat knappt 
35 000 personer 
med flyktingbak-
grund till Finland.

-
 i dag alla 

världens flykting-
ar med en egen 
dag. I år firar man 
också att flykting-
konventionerna, 
de mest grund-
läggande över-
enskommelser-
na som ska skyd-
da dem som be-
höver skydd, fyl-
ler 60 år. 


