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Du och jag avgör
inga asylärenden
ANALYS Många finländare verkar numera veta
vem av de nu 20 000 sökandena som uppfyller
asylkriterierna. Men det är inte folkopinionen
som ska avgöra vem som har tillräckliga skäl
att få stanna och vem som inte har det.
JEANETTE BJÖRKQVIST
029 080 1313
jeanette.bjorkqvist@ksfmedia.fi
Twitter: @nettebjorkqvist

● Hur många av de i dagsläget mer
än 20 000 asylsökandena uppfyller
egentligen de formella kriterierna?
Nästan alla, säger någon. Nästan
ingen, säger en annan. Högst var
femte, säger Sannfinländarnas partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalo. Under tio procent, säger Nytte Ekman, från organisationen Nada Hope rf, som också skrev en insändare
om temat i går.
Sanningen är ändå att ingen vet:
Inget nätparlament, ingen privat
person, inte heller myndigheterna.
Det vi vet är att det dröjer till nästa år innan besluten, grundade på
myndigheternas förhör och utredningar, börjar komma.
I fjol bedömde Finland att ungefär fyrtio procent av dem som sökt
asyl uppfyllde kriterierna. En del
fick asylstatus, vilket betyder att
de är flyktingar. En del beviljades
uppehållstillstånd med alternativt
skydd, en status som kan användas då förutsättningar för asyl inte
finns men personen hotas i sitt
hemland eller inte kan återvända
på grund av allvarlig och personlig
fara.
Bedömningen betyder inte att
varenda en av de 60 procent som fick
avslag var lurendrejare. En del kan-

ske var det. Andra var människor
som av olika skäl försökte ta sig ur
olika former av misär och osäkerhet.
De, liksom säkert en del nu, belastade förstås på för svaga grunder asylsystemet och även om det
kan verka oskäligt mot dem som är
i verklig nöd så är det än så länge
en mänsklig rättighet att få sin sak
prövad.
● Förutom att man vet att det dröjer
innan årets asylsökande granskats
så vet man förstås att många kommer att få ett avslag på sin ansökan.
Om det är åttio, sextio, trettio eller
någon annan procent återstår att se.
Det betyder fortfarande inte att de
som får ett nej är lurendrejare, även
om en del säkert är det.
Vilka deras motiv att försöka få en
plats i Finland på grunder som enligt
vår bedömning inte håller kan vi sedan spekulera om. Är det lurendrejeri att i brist på bättre alternativ försöka fly fattigdom och misär via ett
asylsystem? Är det lurendrejeri att
ta sig hit i tron att väst är paradiset
och sedan, då det står klart att så inte är fallet, strunta i det hela och åka
tillbaka hem? Är det lurendrejeri att
påstå att man kommer från Bagdad
om man de facto kommer från en
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Resa till Finland
kostade 10 000 euro
Gränsbevakningsväsendet i
Finland och polisen i Sverige
avslöjade i september en kriminell organisation som misstänks ha smugglat in minst
100 människor till Finland i år.
Operationen genomfördes den 29
september. Då greps 15 personer
som nu är misstänkta för grovt ordnande av olaglig invandring.
Människosmugglingen har
skett från Sverige via Haparanda
till Torneå, med passagerarfärjor
till Helsingfors och Åbo samt med
flyg till Helsingfors-Vanda flygplats.
Har människosmuggling också förekommit via Umeå och Vasa?
– Det är en bra fråga. Det är möjligt, säger utredningsledaren löjtnant Jyri Siitari till FNB.
Ilta-Sanomat var först med nyheten om att ligan hade avslöjats.
Enligt tidningen har ligan tjänat
hundratusentals euro på verksamheten. Resorna till Finland har enligt tidningen kostat kring 10 000
euro.
Flera häktade
I Finland utreds också andra misstankar om människosmuggling,
men detta fall är exceptionellt omfattande med tanke på antalet insmugglade människor och ligans
aktivitet, säger kaptenlöjtnant Jukka Tekokoski i en kommentar från
utredningsledningen sida.
– Det här är eventuellt den största utredningen som har gjorts i

Finland inom denna bransch, konstaterar han.
Alla gripna har irakisk bakgrund. En del av dem är finländska medborgare. Flera av dem har
häktats. Förundersökningen fortsätter i Finland som har bett om
att de som har gripits i Sverige ska
utlämnas.
Tekokoski tror att organisationens huvudgärningsmän i Norden
har gripits.
– Vi utreder ännu om vi har fått
tag på alla misstänkta eller om det
finns behov av att förhöra ytterligare personer.
Gränsbevakningsväsendet misstänker att människosmugglingskedjan går ända till Irak. Gränsbevakningsväsendets undersökningsresurser räcker inte så långt,
bara till Tyskland-Österrike.
– Det här är en internationell
kriminell organisation som kan
ha många tentakler. Därför överlämnar vi våra uppgifter till Europol (Europas polisorganisation) så
att andra länder kan fortsätta utredningarna, säger Jyri Siitari till
Ilta-Sanomat. FNB
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Det här är en
internationell
kriminell organisation
som kan ha många
tentakler.
Jyri Siitari
Utredningsledare

Soini: Lavrov undvek
fråga om flyktingar
snäppet säkrare region trehundra
kilometer därifrån?
Svaren varierar säkert beroende
på vem man frågar.
Men det är klart att det vore att
hymla om man påstår att varenda en
som tar sig till Finland, eller andra
europeiska länder, uppfyller FN:s
officiella flyktingdefinition. Och det
vore att hymla om man tror att de
som vet att de befinner sig här på
lösa grunder inte funderar på hur
man skulle kunna ordna sig en plats
i Finland.
● För några veckor sedan tillbringade vi en hel del tid med främst irakiska asylsökanden på gårdar och
gator i Helsingfors. Med oss hade
vi tolk och några engelskkunniga
irakier som också höll oss underrättade om de informella samtal
som pågick i en del små grupper.
Samtalen handlade bland annat
om varifrån man får tag i dokumentation på att man är från Mosul,
en dokumenterat farlig stad i
Irak, trots att man kanske kommer från ett område som anses vara tryggt.
Den Mosulbo som vi lärde känna
var upprörd.
– De är lögnare, de är inte däri-

från. De talar fel dialekt. Då jag frågat dem om detaljer från staden så
vet de ingenting, sade han och tilllade att det bland dem han sett i
Finland också finns personer
som funnits med bland de olika förtryckare som drivit honom själv på
flykt.
Hans indignation berodde på flera saker: att potentiella lurendrejare kan inverka negativt på det egna
beslutet, att ogrundade ansökningar
belastar systemet så att väntetiden
för dem som är i verklig nöd blir så
lång, att bödlarna plötsligt sökt sig
till samma skyddssystem som dem
de drivit på flykt.
Samtidigt, och detta ska understrykas, så sade han att det inte med
en ytlig överblick går att säga hur
många som är här på falska premisser.
● För i andra hörn stod en irakisk
pappa och grät över sin mördade
dotter och en annan över sin svårt
sjuka son. En tredje, fjärde och femte
irakier vittnade om den mardrömslika vardag många lever i där våldet kanske inte är närvarande precis varje dag, men rädslan för våld
är det.
Det här en vardag som är svår för

OKLAR STATUS. I år har över
20 000 människor ansökt om asyl i
Finland. En övervägande del av dem
är irakier och en del av dem drabbas
säkert av den omvärdering av säkerhetsläget i både Irak och Somalia
som de finländska myndigheterna
jobbar på. Hur många som får stanna
efter prövat ärende vet däremot
fortfarande ingen. FOTO: PANU POHJOLA
/ LEHTIKUVA

oss att bedöma eftersom få av oss
levt i den verkligheten.
Lika svårt är det att med en ytlig översyn av några av dessa 20 000
personer sortera ut vem som har legitima skäl att vara här.
Det är förstås inte heller ett enkelt
jobb för polisen eller Migrationsverket. Därför kan vi blott hoppas
på att de kommande besluten baserar sig på adekvata utredningar, inte på åsikter hos den högljudda folkopinionen. Likaså kan vi hoppas att
Finland någonstans på vägen hittar
fram till en effektivare process, så
det inte för all framtid tar närmare
ett år att sålla fram dem som faktiskt
uppfyller rätt kriterier.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov undvek frågan om
att ta emot syriska flyktingar,
sade utrikesminister Timo Soini (Sannf) till FNB i går.
Soini kommenterade i går presskonferensen som ordnades i Uleåborg kvällen innan. Lavrov hade
blivit tillfrågad om Ryssland kommer att ta emot flyktingar från Syrien. Lavrov svarade med att påpeka att största delen av de syriska
flyktingarna tas emot i närliggande länder som Turkiet, Jordanien
och Iran.
Lavrov betonade att Ryssland
har stött till exempel Jordanien
ekonomiskt och lyfte fram de asylsökande som anländer från Ukraina till Ryssland. Han sade att Ryssland har tagit emot över en miljon
ukrainska flyktingar.
– Att Ryssland för tillfället inte
tar emot flyktingar från Syrien blev
mycket klart, sade Soini.
Oro över tunnbomber
Soini säger att han i onsdagens diskussioner med Lavrov berättade
om de frågor som hade behandlats
på EU:s utrikesministermöte.
– Vi talade om Rysslands roll i
Syrien. Jag tog upp oron över tunn-
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Jag tog upp
oron över tunnbomberna
och att situationen
eskaleras.
Timo Soini
Utrikesminister (Sannf)

bomberna och att situationen eskaleras. Den syriska armén har använt förödande men inexakta bomber som har byggts av oljetunnor
som fylls med metallsplitter och
sprängmedel, säger Soini.
Lavrov uttryckte oro över maktvakuumet i Syrien, uppger Soini.
Ryssland inledde sina flygangrepp i Syrien i september. Soini
säger att ministrarna var eniga om
att det måste bli ett slut på kriget
och att man måste få bukt med IS.
– Vi var eniga om att det inte
finns någon militär lösning utan
att det måste bli en politisk lösning.
Soini och Lavrov träffades i
anslutning till det möte som
Barents euroarktiska råd håller i
Uleåborg. FNB

