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Abstract  

The purpose of this study is to examine how Greece’s migration system functions and how 

immigration and asylum policies manifest themselves during the countries current severe 

economic crisis. More precisely, examining how the regulatory framework and policies 

regarding refugees' and migrant situation effects practical implementation. The research 

questions raised are; - How are refugees and other migrants' rights in Greece respected, 

from a legal, political and moral perspective? What impact can racism have on the 

treatment of refugees and other migrants? A contextual analysis of ideas through an 

analysis of the political programs/agendas was used and contrasted, through theories 

concerning racism, nationalism and globalization to further nuance the situation 

concerning refugees' rights. Furthermore the study is analyzed through a HR perspective or 

more precisely through relevant conventions, regulations and EU directives. The 

conclusions are that Greece has laws and policies regarding migration, however these 

regulations have major flaws concerning their practical outcome.  Improvements have been 

made to the migration system constituted of new government agencies intended to meet 

EU-standards, concerning the management of the asylum process. Unfortunately these 

improvements have been found wanting. Globalization is challenging the national and 

regional laws. EU and its regulations concerning asylum, does not take into account 

differentiated contextual realities concerning EU´s member states. People generally intend 

to travel through Greece and are consequently sent back to Greece by 

other EU states, without significant support it becomes problematic to handle this volume 

of people. The European Union’s protectionist policies create barriers and make access to 

the region more difficult, meanwhile people of other nationalities flee or migrate in hope of 

a more secure and humane existence. With xenophobia on the rise (both politically and 

socially) migrants face further difficulties, for instance fear of deportation can make the 

reporting of hate crimes to the authorities complicated to say the least.   

 

 

Keywords: Irregular migration, Racism, Nationalism, Globalization, Human Rights
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Disposition 

Studien inleds med en inledning och följs av syfte, frågeställningar, metod, och en 

beskrivning av materialet och en teoriansats. Därefter följer en beskrivning av hur 

migrationen utvecklats i Grekland under de senaste 20 åren. I nästa avsnitt studeras 

innebörden av den irreguljära migrationen och hur arbetet på området bedrivs inom 

Europeiska Unionen och i Grekland. En djupare förklaring görs av forskning kring 

nationalism, globalisering och rasism. Därefter lyfter jag fram konventioner, förordningar 

och direktiv på en överstatlig nivå, som är avgörande för flyktingarnas och övriga 

emigranternas mänskliga rättigheter. Partiprogram granskas från tre stora partier i 

Grekland, Nydemokrati, som är regeringspartiet, SYRIZA och Gyllene gryning, angående 

deras politik avseende migrationen. Hatbrotten mot flyktingarna och de övriga 

emigranterna belyses som en följd av bl.a. den ekonomiska krisen och en redogörelse görs 

för några rättsliga prövningar mot Grekland för brott mot mänskliga rättigheter. Därefter 

följer analysen och mina slutsatser. 
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1. Inledning 

Det finns ca 1 miljon irreguljära migranter
1
  i Grekland, enligt en uppskattning framställd i 

år av Eurostat
2
, som är EU:s statistiska byrå.

3
 Det främsta skälet till den stora illegala 

migrationen är att Grekland fungerar som porten in i övriga Europa, via närliggande 

nationer såsom, Turkiet, Albanien, Bulgarien och F.Y.R.O.M. Migrationsströmningarna till 

landet började öka redan på 90- talet.
4
 Vissa nationaliteter har stannat inom Greklands 

gränser, medan andra nationaliteter använder Grekland mer som ett transitland till 

resterande Europa. Det påstås att 90 % av alla migrationsflöden till EU går via Turkiet in i 

Grekland. Det är ca 350 personer som passerar gränsen varje dag.
5
 

De irreguljära migranterna tar sig till Grekland bland annat över gränsen vid regionen 

Evros till Orestiada i norra delen av landet, beläget nära den turkiska gränsen. EU organet 

FRONTEX
6
 skrev i en rapport utgiven 12 januari 2011 att sedan den 10 juni 2010 har 

uppskattningsvis 38 000 odokumenterade personer färdats till Grekland.
7
 De irreguljära 

migranterna härstammar oftast från Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Marocko och Irak. 

De ämnar ofta passera landet för att färdas till övriga Europa.
8
  

Drömmen om ett bättre liv tar ofta slut när flyktingarna och de andra migranterna kommer 

till Grekland. Enligt en rapport från EU år 2012 är problemet med migrationen fortfarande 

stort i landet. Det är svårt att få arbete, speciellt i och med den ekonomiska krisen och 

många av dem kan bli hemlösa samt tvingas bo på gatorna (primärt) i de större städerna.
9
 

 

                                                                 
 

1
 ”Minst fyra olika definitioner av "grupper" kan identifieras i studien:  

ekonomiska migranter, flyktingar (asyl- eller konventionsflyktingar),  

odokumenterade invandrare (ofta benämnda papperslösa eller illegala) och fördrivna  

personer” (Mladovsky, 2007), http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2012_04.pdf 
2
 ”Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the 

European Union with statistics at European level that enable comparisons between countries and regions.” 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/introduction  
3
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2012/pbn-listing/iom-

greece-sign-agreement-on-new-volunt.html  
4
 Coping with a fundamental rights emergency, The situation of people crossing the Greek border in an 

irregular manner, s. 4. 
5
 Coping with a fundamental rights emergency, The situation of people crossing the Greek border in an 

irregular manner, s. 4. 
6
 “Frontex promotes, coordinates and develops European border management in line with the EU 

fundamental rights charter applying the concept of Integrated Border Management. Frontex helps border 

authorities from different EU countries work together. Frontex’s full title is the European Agency for the 

Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European 

Union”. http://www.frontex.europa.eu/about/mission-and-tasks 
7
 Coping with a fundamental rights emergency, The situation of people crossing the Greek border in an 

irregular manner, s. 4. 
8
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f2007ddc.html 

http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2012_04.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/introduction
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2012/pbn-listing/iom-greece-sign-agreement-on-new-volunt.html
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2012/pbn-listing/iom-greece-sign-agreement-on-new-volunt.html
http://www.frontex.europa.eu/about/mission-and-tasks
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f2007ddc.html
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Under 2012 har ett 10,5 km långt staket byggts upp mellan den grek-turkiska gränsen, det 

var färdigställt i november månad. Det resulterar i att irreguljära migranter har tagit sig in 

och kommer att ta sig in på andra farliga vägar, framförallt över haven. Många som nu flyr 

från Syrien kommer den vägen. Detta kan ha stora konsekvenser för människor som flyr, 

rapporteras det om i en Amnesty rapport Greece the end of the road for refugees, asylum-

seekers and migrants från den 25 november 2012.
10

 Den politiska medvetenheten kring 

asyl- och migrationsfrågor har dock ökat och förbättrats i landet under de senare åren.
11

  

Grekland har fått mycket kritik både från enskilda stater och från Förenta Nationernas (FN) 

Human Rights Council (HRC) samt från Europeiska Unionen (EU) Fundamental Rights 

Agency (FRA), Europa rådets Committee for the Prevention of Torture (CPT). Kritikerna 

uppmanar Grekland att förbättra sin asylpolitik samt att förbättra situationen för 

flyktingarna och övriga emigranterna beträffande diskriminering och rasism.
12

   

Under sommaren 2012, inleddes en kampanj för att hantera den illegala invandringen, med 

bl.a. arresteringar av irreguljära migranter.
13

 I ett uttalande från Nikos Dendias (minister 

för den allmänna ordningen), framgick att denna operation kommer att fortsätta till slutet 

av året för att få kontroll på den stora mängden illegala migranter i landet. Atens 

borgmästare Giorgos Kaminis hävdade att arresteringarna bör ske under bra 

omständigheter, så att mänskliga rättigheter kan respekteras och följas.
14

  

Den grekiska regeringen tecknade 2012-07-31 ett avtal med International Organisation of 

Migration (IOM). Avtalet gäller i tolv månader och innefattar ett ekonomiskt stöd på 10 

miljoner Euro. Avtalets syfte är att ge hjälp till de irreguljära migranterna som befinner sig 

i Grekland. Hjälpen ska ges frivilligt och till dem som vill ha hjälp för att kunna återvända 

till sina hemländer. Projektet finansieras till 75 % av den europeiska fonden för 

återvändande och till 25 % av det grekiska ministeriet för den allmänna ordningen och det 

medborgliga skyddet och innebär att de mest utsatta irreguljära migranterna erbjuds ett 

paket för återvändande och återintegration i sina hemländer under bra omständigheter. 

Redan har 5000 irreguljära migranter återvänt till sina hemländer med hjälp från 

projektet.
15

 

                                                                                                                                                                   
 

9
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f2007ddc.html 

10
 http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/greece_report_briefing_12.17.2012.pdf s. 3. 

11
 Utrikesdepartementet, rapport 2010, mänskliga rättigheter i Grekland  

12
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f2007ddc.html 

13
 http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_05/10/2012_464851     

14
 http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_28/08/2012_458529     

15 http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnEU/cache/offonce/lang/en?entryId=32091  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f2007ddc.html
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/greece_report_briefing_12.17.2012.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f2007ddc.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_05/10/2012_464851
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_28/08/2012_458529
http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnEU/cache/offonce/lang/en?entryId=32091
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Grekland har, enligt det svenska utrikesdepartementets rapport 2010, en god MR stadga 

men har dock fortfarande brister i implementeringen av lagar som skyddar flyktingarna och 

de övriga emigranterna.
16

  

Det som försvårar migranternas situation är att i Grekland och i många andra länder i 

Europa ökar rasismen. Vikten av att bevara den nationella identiteten har ökat och extrema 

högergrupper har fått en plats på den politiska arenan. 

                                                                 
 

16
 Utrikesdepartementet, rapport 2010, mänskliga rättigheter i Grekland  
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1.1  Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur migrationssystemet fungerar i Grekland och hur 

migrationspolitiken ser ut nu när landet befinner sig i en djup ekonomisk kris. Närmare 

bestämt avser jag att undersöka hur regelverket och de politiska riktlinjerna beträffande 

flyktingarnas och de övriga emigranternas situation fungerar i praktiken. Studien belyser 

systemet kring migrationen och de viktigaste hörnpelarna beträffande systemet och dess 

utveckling. Jag studerar tre stora partiers agendor kring migrationen, närmare bestämt 

Nydemokrati, SYRIZA och Gyllene gryning. Forskning kring rasism, nationalism och 

globalisering används för att förklara situationen för flyktingar och övriga emigranter. MR 

perspektivet belyses genom konventioner, förordningar och direktiv.  

1.2 Frågeställningar 

- Hur respekteras flyktingarnas och de övriga emigranternas rättigheter i Grekland, ur ett 

rättsligt, politiskt och moraliskt perspektiv?  

- Vilken inverkan kan rasismen ha på behandlingen av flyktingarna och de övriga 

emigranterna i landet? 

1.3 Avgränsning  

Denna studie undersöker flyktingarnas och de övriga emigranternas situation i Grekland 

och inte från andra europeiska länder som ingått samma avtal kring asyl- och 

migrationsfrågor inom EU. Utgångspunkten är hur det ser ut i Grekland år 2012. Men tiden 

när stora migrationsflöden började komma till Grekland tas med. Studien kommer att 

inkludera tre stora partier i Grekland, med tre olika politiska inriktningar. Dessa tre har 

valts eftersom de har stort inflytande på Greklands politik och har olika inriktning för sin 

migrationspolitik. Relevanta konventioner, förordningar och direktiv kommer att 

inkluderas i studien.  

1.4 Metod och material   

De frågor jag ställer kan sägas vara analysfrågor och är avgörande för hur studien 

genomförs. Varför vill jag studera det problemområde som valts och vilka frågor ska driva 

studien? Vilka teoretiska angrepp har valts? Rasismen och nationalismen är två växande 

riktningar i Europa och dessa undersöker jag i grekisk kontext. Många av de texter som jag 
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läst bekräftar dessa tendenser. Jag har också valt delar av globaliseringens perspektiv som 

teori för att förklara vissa spänningar inom nationalstaten, Grekland. Globaliseringen kan 

påstås leda till att nationalismen och rasismen växer. Mitt val av problem har påverkats av 

mina egna intressen men också av att det är aktuellt i tiden. Eftersom jag läser MR kopplar 

jag min studie till detta vilket också påverkar mitt val av ämne. 

Rapporter, böcker och partiers program används för studien, i de delar som de tar upp 

flyktingarnas och de ekonomiska emigranternas situation i Grekland. Migrationspolicys 

och lagar från landet behandlas i studien. De tre stora partiernas program studeras närmare, 

avseende flyktingarnas och övriga emigranternas rättigheter samt de framtida riktlinjerna 

för hur migrationssituationen ska lösas. För att kunna förstå de tre partiprogrammen gör jag 

en innehållslig idéanalys genom tolkning och analys av programmen med koppling till den 

teori och de forskningsområden som valts för studien. Analysspråk används, dvs. med 

hjälp av den vetenskapliga teorin och de forskningsområden som jag valt förklaras de 

begrepp, uttryck och distinktioner som partiprogrammen använder.
17

  De citat som valts är 

från olika konventioner. Analyser, tolkningar och kommentarer inkluderas i studien.
18

  

Vid presentationen av partiprogrammens innehåll redogörs för deras skillnader avseende 

migrationen i Grekland och vilken betydelse som olika termer har för arbetet med 

migrationen. De texter som valts, har valts för att möjliggöra analys kring 

migrationsproblematiken och valet har fallit på de tre för närvarande mest tongivande 

partierna inom grekisk politik när det kommer till migrationen och därför är de relevanta 

att inkludera. 

Hänsyn tas till den ekonomiska krisen, eftersom den påverkar emigranternas situation i 

Grekland. Jag har problematiserat varför en förändring av attityder gentemot flyktingar och 

övriga emigranter skett i samband med den ekonomiska krisen.  

Jag har valt många författare med stor kunskap inom ämnet migrationsutveckling, 

exempelvis Anna Triandafyllidou som kontinuerligt skriver både böcker och artiklar. Jag 

har bl.a. använt mig av hennes bok Irregular Migration in Europe, Myths and Realities, 

(2010) som behandlar ämnet irreguljär migration runt om i Europa och effekterna av detta 

fenomen. Hon behandlar ämnet på nationell nivå i ett antal europeiska länder, men också 

på en överstatlig nivå inom EU.  Ytterligare en teoretiker som jag använder mig av i 

                                                                 
 

17
 Carl-Henric Grenholm, bok om att förstå religion, metoder för teologisk forskning, (Studentlitteratur Lund 

2006), s. 216 f. 
18

 Grenholm, s. 218. 
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studien är Nora Räthzel och hennes teorier kring rasism i boken, Etnicitet, perspektiv på 

samhället (2007), av Abby Peterson & Mikael Hjerm, i vilken hon medverkade i kapitel 

fem. En annan teoretiker i samma ämne som valts är Burcu Togral som är medverkande i 

boken, Security, insecurity and migration in Europe, (2011), skriven av Gabriella 

Lazaridis, där skrivs i kapitel 12 om Convergence of securitization of migration and ´New 

Racism` in Europe: Rise of culturalism and Disappearrance of politices. En annan 

författare som skrivit om nationalism i sin bok, Etnicitet och Nationalism, (1998), är 

Thomas Hylland Eriksen, jag har använt mig av den svenska översättningen. Andra böcker 

är Nationalism and Globalization, Conflicting or Complementary?(2011), skriven av 

Daphne Halikiopoulou och Sofia Vasilopoulou. De tar upp den moderna världens 

globalisering och nationalism och hur dessa påverkar varandra i olika delar av världen.  

Mer aktuellt material som jag använt mig av är bl.a. rapporter från UNHCR som arbetar i 

Grekland för flyktingars rättigheter. De återger livssituationen för många flyktingar i 

landet. En annan rapport som jag använder mig av är från Human right watch, Hate on the 

streets, xenophobic violence in Greece 2012, som bl.a. tar upp intervjuer och rapporter om 

hatbrott från extrema grupper i Grekland. 

De källor som används kan inte inkludera allt som finns inom ämnet, eftersom 

flyktingarnas och övriga emigranternas situation i Grekland är ett aktuellt ämne och det 

skrivs och studeras av många och det finns många rapporter. En källa som används i denna 

studie har olika funktioner. Jag har använt lagtexter, rapporter och litteratur som berör mitt 

ämne. Andra källor har varit konventioner om mänskliga rättigheter samt hemsidor från 

politiska partier angående partiprogrammen. En sållning av materialet/källor har skett 

utifrån studiens frågeställningar och syfte. Mina värderingsgrunder har också påverkat 

valet av material/källor liksom valet av författare. Jag har strävat efter att vid mitt val 

förhålla mig objektiv. Frågor som hur kom källan till, vilka skrev källan har varit viktiga 

faktorer i insamlingen för att säkerställa kvaliteten på kunskapen. Jag har försökt att beakta 

när kunskap har producerats och om den rimligen kan användas under de premisser som 

råder i denna studie. Jag har inkluderat nya och gamla lagar kring migration för att visa den 

förändring som ägt rum. Nyare information angående främst hur flyktingars situation ser ut 

men också hur situationen varit genom en kortare historisk bakgrund. Migrationsfrågorna 
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utvecklas och förändras och nya reformer sker kontinuerligt varför tidsaspekten är viktig 

att beakta för att få fram en adekvat bild av situationen för emigranterna i Grekland idag.
19

   

Det är viktigt när man skriver att kunna förmedla och beskriva det ämne som behandlas 

och presentera teoretiska antaganden så att de fungerar eller blir giltiga i studien.
20

Denna 

studie använder ett språk som anses vara anpassat för att allmänheten ska ta del av 

innehållet. Svenska används trots att studien avser en situation utanför Sveriges gränser. 

Skälet till det är att det är lättast att förmedla innehållet till mottagare på mitt eget 

modersmål och att frågeställningarna också berör Sverige som EU medlem och som en 

aktör på den globala arenan.
21

 

Källkritik är viktig i all forskning, inte minst när det gäller frågor om flyktingarnas och de 

andra emigranternas situation.
22

En viktig princip inom källkritiken är äktheten, som 

innebär att källan är vad den säger sig vara. Tidsbandet, om den kom till för länge sedan är 

det lättare att fastställa om den stämmer. Oberoendet, om källan skrivits som en egen källa 

när referat inte använts och någon avskrivit inte gjorts. I den sista av principerna 

tendensfriheten, gäller att källan ska uppfattas som sann och inte anses vara falsk. Inte vara 

färgad av någon annans personliga bild av källan, på grund av dennes ekonomiska, 

politiska eller sociala bild av verkligheten.
23

 Dessa principer har jag försökt följa i min 

studie när jag värderat olika källor. 

Källan kan vara primär eller sekundär. För denna studie är det både primära och sekundära 

källor som gäller. Det viktiga blir att undersöka relationen mellan källan och situationen i 

fråga. Källans tyngd ligger i hur bunden den är till själva situationen.
24

 Jag har valt att 

använda dessa källor, eftersom jag bedömer att de författare jag valt är tillförlitliga och 

trovärdiga och gör en teoretisk analys. De rapporter som jag valt är uppdaterade om den 

nuvarande situationen. Rapportörerna är på plats i Grekland och de har gjort intervjuer med 

berörda, vilket knyter an till situationen och hur det fungerar i praktiken.  

                                                                 
 

19
 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

(andra upplagan, studentlitteratur, 2006), s. 124 f. 
20

 Grenholm, s. 204 
21

 Grenholm, s. 204 f. 
22

 Thorsten Thurén, Källkritik, (Liber AB, 2005), s. 9. 
23

 Thurén, s. 13. 
24

 Holme & Solvang, s. 124 f. 
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1.5 Definition av begrepp  

I denna studie inkluderas begreppen emigrant/migrant och flykting. När det handlar om 

specifika refereringar till flykting kommer denna benämning att användas.  När jag syftar 

på både flyktingar och på dem som kommit på grund av ekonomiska skäl använder jag 

begreppet emigrant/migrant. En emigrant/migrant kan vara laglig eller olaglig. När 

migranten är olaglig används begreppet irreguljär migration. Det är ibland svårt att 

särskilja gruppen flyktingar och de migranter som kommer på grund av ekonomiska skäl. I 

vissa sammanhang, talar jag om det bristande migrationssystemet eller om EU:s direktiv, 

förordningar samt konventioner som berör dem båda. Eftersom de har flytt från sina 

hemländer av olika anledningar. Båda sätten att komma till Grekland innebär stora 

problem och konsekvenser för en människas liv. Exempelvis åtskiljs inte olika grupper av 

människor som i påståendet att det är 90 % av alla migrationsflöden till EU som går via 

Turkiet in i Grekland. Likväl görs i den undersökningen ingen åtskillnad av flyktingar och 

övriga emigranter.
25

 

UNHCR:s  definition på en flykting, 

“The 1951 Refugee Convention establishing UNHCR spells out that a 

refugee is someone who "owing to a well-founded fear of being 

persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a 

particular social group or political opinion, is outside the country of 

his nationality, and is unable to, or owing to such fear, is unwilling to 

avail himself of the protection of that country.”
26

 

 

UNHCR: s definition på en migrant: 

“Migrants, especially economic migrants, choose to move in order to 

improve the future prospects of themselves and their families”.
27

 

 

Likaså när studien belyser den ökande rasismen i landet berörs de båda grupperna, 

eftersom båda grupperna befinner sig i landet och har bristande skydd och rättigheter. Man 

finner i inledningen ytterligare olika benämningar av olika grupper av migranter.   

Jag använder mig också mestadels av begreppet irreguljär migration, ett annat begrepp 

med samma innebörd är olaglig migration.  

Ett ytterligare begrepp är odokumenterade migranter, vilket innebär att de inte har några 

dokument. 

                                                                 
 

25 Coping with a fundamental rights emergency, The situation of people crossing the Greek border in an irregular manner 

s. 4. 
26
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Jag pratar om olika konventioner, förordningar samt om direktiv i min studie, dessa 

innebär: En konvention är en folkrättslig reglering vilket innebär att anspråk från en 

individ med anledning av den riktas mot en stat. En förordnig har en horisontell verkan och 

kopplas till en materiell bestämmelse. Ett direktiv har antingen direkt verkan i en 

medlemsstat eller implementeras/införlivas i nationell lag.
28

  

1.6 Teoriansats 

Teoridelen inkluderar delar av forskningen kring nationalismen, rasismen och 

globaliseringen. Jag har valt dessa tre olika forskningsområden för att undersöka hur 

situationen ser ut kring migrationen i Grekland med fokus på politiken, lagarna och den 

generella bilden inom landet.  

Valet av forskningsområdena har gjorts bland annat på grund av ökningen av rasismen 

inom landet. Det senaste valet 2012 visar en klar ökning av rasismen i Grekland när ett 

nynazistiskt parti (Gyllene gryning) fick 7 procent av väljarna, vilket innebär 18 platser i 

parlamentet.
29

 Studier kring nationalismen och rasismen talar om en strävan mot att bevara 

den homogena gruppen.
30

 Det är den homogena gruppens rättigheter som ska dominera 

och ”de andra”, flyktingarna och de övriga emigranterna som rasismen talar om i 

Grekland, är de som förstör den föreställt homogena gruppen. Nationalistiska tendenser har 

överförts från nationen till ett EU perspektiv, när olika villkor gäller för medborgare i EU 

länder och för dem som är medborgare i länder utanför EU. Här återfinns tankar om de 

som tillhör EU och ”den andra” de som är utanför EU. ”Den andra” ses som ett hot, både 

för enskilda stater och på en överstatlig nivå.
31

  

Globaliseringen har bidragit till rörligheten av människor över gränserna. Men på grund av 

rörligheten så ökar regleringar och lagar. När fler människor kan använda rörligheten ökar 

rädslan och värnandet om den homogena gruppen. Det leder till att många människor faller 

under illegala levnadsförhållanden när de kommer till ett nytt land, eftersom den fria 

rörligheten är fri inom vissa ramar och för vissa människor. Några av de skäl som gör att 

                                                                                                                                                                   
 

27
 http://www.unhcr.org/pages/49c3646c125.html  

28
 Föreläsning på Diskrimineringsombudsmannen, 2012-12-10 
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 http://www.dn.se/nyheter/varlden/det-ar-dags-att-frukta--vi-kommer  

30
 Abby Peterson & Mikael Hjerm, Etnicitet, perspektiv på samhället, (Gleerups utbildning AB, Malmö 

2007), s. 71.  
31

 Peterson & Hjerm s. 72. 
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människor rör sig över gränserna är krig, konflikter, brist på mat och fattigdom. De möts 

många gånger av hinder och av svårigheter.
32
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2. Bakgrund: utvecklingen av migrationen  

Under de senaste 20 åren har en skiftning skett i Grekland, från att vara ett utvandrarland 

till att bli ett mottagarland av flyktingar och övriga emigranter. Detta har resulterat i att det 

både blivit en politisk och administrativ förvirring kring policys för migrationen. Denna 

utveckling har också gjort det svårt för politikerna och befolkningen att följa med och det 

har varit svårt att hantera och ta emot irreguljär/olaglig migration. Sedan 1990- talet har 

även xenofobi och rasism ökat i Grekland. Lagen 1975/ 1991 ”Entry lagen”, är en lag som 

utfärdades för att bromsa migrationen och få bort den odokumenterade migrationen vid 

gränserna.
33

 

Tidigare migrations trender till Grekland har varit: 

 Etniska greker återvänder till moderlandet, som Pontiska greker från forna Sovjetstater. 

 Andra anknytningar till Grekland som etnisk grek, albanska medborgare (Vorioepirotes). 

 Ytterligare invandrare från icke europeiska stater som bl.a. Bangladesh.  

 De greker som lämnat landet för norra Europa, Australien, USA och Kanada kommer 

tillbaka i liten skala.
34

  

För att kunna bli grekisk medborgare eller uppnå naturalisation gäller, enligt lag 

2130/1993, för en icke EU medborgare att han eller hon måste ha levt i landet under minst 

10 år. Greklands lag om naturalisation, det vill säga när medborgarskap beviljas, är en av 

de strängaste lagarna om naturalisation i Europa.
35

  

Grekland befinner sig för närvarande i en ekonomisk kris. Många nedskärningar har gjorts 

inom den offentliga sektorn, både löner och pensioner har minskat avsevärt. En vidare 

effekt av krisen är att arbetslösheten ökat lavinartat vilket drabbat alla sektorer. För att 

(som tidigare nämnts) erhålla medborgarskap krävs att personen har bott i landet i minst 10 

år och att uppehållstillståndet förnyats vart annat år. För att kunna förnya 

uppehållstillståndet måste migranterna visa att de har arbete. Många migranter arbetar i 

den informella sektorn med osäkra kontrakt eller anställningsavtal. Det kan röra sig om 

byggnadsarbete, turism, serviceyrken osv. Detta gör det svårt att kunna förnya 

                                                                 
 

33
 Anna Triandafyllidou och Ruby Gropas, European immigration: a sourcebook, (Ashgate publishing 

Limited, England, 2007), s. 141 f. 
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uppehållstillstånden för emigranterna och dessa riskerar att falla in i att leva som illegala i 

landet.
36

  

Enligt artikeln Greece: How a state in crisis manages its migration crisis?  Av Anna 

Triandafyllidou mars 2012, så befinner sig 1,25 miljoner emigranter i Grekland. Dessa 

utgör 11 % av befolkningen i landet och vissa av dessa är odokumenterade.  Det kan både 

handla om människor som inte har kunnat förnya sina uppehållstillstånd eller om 

människor som aldrig har haft dokument för att få vistas i landet.
37

  

Flyktingarnas situation har försvårats. Under den ekonomiska krisen vill många ha någon 

att skylla på, vilket har lett till en ökning av nationalismen och rasismen i landet.
38

 

Geografiskt sätt ligger Grekland perfekt för många rutter in i Europa. Den stora ökningen 

av flyktingarna har blivit svårhanterlig för landet.
39

 Ett stort problemområde är förvaringen 

av de som anländer. Många fängslas och lever under bristfälliga förhållanden.
40

 Grekland 

har bl.a. fått hjälp av FRONTEX, som är en byrå tillhörande EU, för att bevaka gränserna. 

FRONTEX närvaro och arbetet kring gränsen mellan Turkiet och Grekland sedan 2010 har 

underlättat situationen. FRONTEX har också deltagit i arbetet med återvändandet av de 

odokumenterade flyktingarna och övriga emigranterna som befinner sig i Grekland. 

Hemskickandet kan vara problematiskt när flyktingarna flyr från sina hemländer av olika 

skäl så som, krig, förföljelse och fattigdom. Ett återvändande kan få negativa konsekvenser 

för migranterna.
41

  

Anna Triandafyllidou som är professor och skriver mycket om Greklands migrations 

situation, bl.a. i artikeln som nämndes ovan. Greece: How a state in crisis manages its 

migration crisis? Mars 2012 ser förbättringar. Hon anser, att trots den ekonomiska krisen i 

Grekland, har den nuvarande regeringen tagit ett steg mot en förbättring för den irreguljära 

migrationen och asylhanteringen i landet och tagit ett steg mot en bättre integration.
42

 Jag 

kommer att presentera vad dessa nya reformer är.  

                                                                 
 

36
 Anna Triandafyllidou, Greece: How a state in crisis manages its migration crisis? (Mars 2012), s. 3 f. 

37
 Triandafyllidou, 2012, s. 6. 

38
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41 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f38d7dc2.pdf s. 3. 
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Den grekiska nationaliteten baseras på jus sanguinis
43

 på naturalisationen dvs. grekiska 

medborgarskapet.
44

 Detta gynnar bara etniska greker som varit borta från moderlandet, 

andra fick ansöka om medborgarskap endast när de bott i landet i minst 10 år.
45

 När 

socialistpartiet år 2009 tog makten i landet ändrades lagen kring medborgarskapet. Icke 

etniska greker skulle lättare få naturalisering eller medborgarskap. 2010 röstades den nya 

lagen 3838/2010 om medborgarskap och naturalisering igenom. Lagen innebär bl.a. att det 

räcker med att vara registrerad inom landet i 7 år istället för som tidigare i 10 år. För att få 

naturalisering måste det finnas kunskap om det grekiska språket och kulturen. Barn som 

föds i Grekland, av två icke grekiska föräldrar, kan inte bli grekiska medborgare förrän 

båda föräldrarna levt i Grekland i 5 år.
46

  

För att effektivisera proceduren kring uppehållstillstånden för dem som ansöker för att 

förnya tillståndet har en ny lag 4018/2011 stiftats. Den gäller för icke europeiska 

medborgare.
47

 Den innebär att så kallade ”one stop shops” ska finnas runt om i landet, 

framförallt i storstäderna Aten och Thessaloniki. Det ska finnas kontor där en person som 

vill förnya sitt uppehållstillstånd ska kunna göra det på ett ställe och genom att dokument 

beträffande dem finns på ett datasystem som är lättillgängligt vid handläggningen av 

förnyande uppehållstillstånd.
48

  

När det gäller att förbättra situationen för nya asylsökande flyktingar vad avser 

ekonomiska och sociala åtgärder har följande åtgärder vidtagits. Ansökningar om 

uppehållstillstånd för flyktingar prövades inte tidigare vid gränsen utan prövningen skedde 

senare när flyktingarna kommit in i landet och handlades av polisen.
49

 Men 2009 

introducerade den dåvarande socialistiska regeringen ett dekret 114/2000 för att få 

asylprocessen för flyktingarna att fungera bättre. Till detta stiftades en lag 3907/2011. 

Lagen innebär att två myndigheter skapades för mottagandet. Detta innebär att 

                                                                 
 

43 “is a principle of nationality law by which citizenship is not determined by place of birth but by having one or both 

parents who are citizens of the nation”. http://en.wikipedia.org/wiki/Jus_sanguinis 
44

 Naturalisation enligt lag 2130/1993 innebär om en migrant vill bli grekisk medborgare måste ha levt i 

Grekland sedan minst 10 år tillbaka. (Triandafyllidou och Gropas s.149.)  
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46
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47
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two other countries. Even more generally, the term is used to denote a country other than two specific 

countries referred to, e.g. in the context of trade relations. This ambiguity is also compounded by the fact that 

the term is often incorrectly interpreted to mean ‘third-world country’.” 
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48
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49
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polisväsendet inte längre handlägger asylansökningarna för flyktingarna. De nya 

myndigheterna är direkt knutna till ministeriet för interna angelägenheter.  

Första myndigheten, mottagandemyndigheten, tar emot alla migranter som kommer. Den 

myndigheten har regionala kontor som finns på områden dit irreguljära migranter kommer 

och informerar dem om sina rättigheter och skyldigheter. De som är flyktingar informeras 

om att de ska vända sig till asylmyndigheten för att göra en ansökan om asyl. 

Asylmyndigheten har ett centralt kontor och många regionala kontor som finns där de 

behövs, nämligen vid gränsövergångarna och tar hand om intervjuer och själva ansökan 

om asyl. Det innebär en viktig förändring beträffande behandlingen av asylansökningarna 

och hanteringen av flyktingarna. Flyktingarna separeras på ett tidigt stadium från övriga 

irreguljära migranter. Detta får positiva konsekvenser angående tidsaspekten för 

handläggningen av asylansökningarna, som numera kan ske snabbare efter ankomsten till 

landet.
50

  

Mottagandemyndigheten ska särskilt värna om utsatta grupper, såsom exempelvis 

minderåriga. Lagen ifråga innebär också att de asylsökande måste stanna på 

förvaringscentra under den tiden som deras ansökningar prövas. Den tiden är fastslagen till 

15 dagar med möjlighet till förlängning upp till 30 dagar enligt huvudregeln. Om 

prövningen inte är klar inom den på förhand utsatta tiden ska de asylsökande erhålla 

tillfälliga uppehållstillstånd och erbjudas boende på hostel, som hälsoministeriet ansvarar 

för.
51

  

Lagen 3907/2011 har anpassats till EU:s krav, genom att den innehåller två former av 

uppehållstillstånd för irreguljära migranterna och för asylsökande. Den ena är ett 

uppehållstillstånd och den andra är ett tillfälligt uppehållstillstånd för de migranter som 

inte kan återvända på grund av hälsoskäl eller på grund av förhållandena i sina 

ursprungsländer och dessa ges möjlighet att få stanna i 6 månader. Den tiden kan förlängas 

om situationen inte förbättras i hemlandet. Detta tillfälliga uppehållstillstånd innebär att 

migranten kan arbeta och förutsätter samarbete med myndigheterna.
52

  

Enligt en rapport från Amnesty international 2012-11-25 framgår att en lagändring har 

gjorts under oktober månad 2012, så att polisen har getts tillstånd att förlänga tiden med 
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tillfälliga uppehållstillstånd under 6 månaderna till ytterligare 12 månader, så att tiden för 

det tillfälliga uppehållstillståndet sammanlagt blir 18 månader.
53

     

Lagen ger också rätt för irreguljära migranter att få uppehållstillstånd om de levt i 

Grekland i mer än 12 år utan uppehållstillstånd och efter 10 år om de tidigare haft en laglig 

status i landet. Uppehållstillstånd kan också beviljas till dem som har stark anknytning till 

landet, exempelvis om de talar språket, har gått i skola i landet eller tidigare har haft en 

laglig status som migrant.
54

  

Lagen öppnar också för frivilligt återvändande för irreguljära migranter till ursprungslandet 

under 7-30 dagar. Den perioden kan förlängas upp till 12 månader vid anknytning till 

Grekland, så att praktiska frågor för återvändandet hinner åtgärdas.
55

  

Den här lagen, som presenterats ovan, innebär sammanfattningsvis att Greklands 

behandling av de irreguljära migranterna och de asylsökandena överensstämmer med de 

europeiska asylreglerna. Dessvärre har myndigheterna problem med att rekrytera 

kompetent personal för att bemanna de regionala kontoren för mottagande och 

asylsökande, vilket innebär problem med att få lagen att fungera i praktiken.
56

Det har tagit 

lång tid att komma fram med dessa nya lagar, trots att Grekland har haft problemet med 

migrationspolicys i många år. Men nu har utveckling gjorts för både irreguljära migranter 

och för asylsökande.
57

   

Nu i den ekonomiska krisen och den politiska oron i landet satsar den nuvarande 

konservativa regeringen på reformer, vilket de inte gjort tidigare. Men det var det 

socialistiska partiet (PASOK) som under perioden 2004-2009 utvecklade reformerna. 

PASOK ville att emigranterna skulle komma till tals och bjöd in representanter för dem till 

ett politiskt forum.
58

 År 2008 verkade PASOK för att förbättra för andra generationens 

flyktingar och övriga emigranterna och underlätta för första generationen genom att de fick 

rösträtt i lokala kommunala val, när de hade långtidsuppehållstillstånd i landet.
59
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Utvecklingen har påskyndats av kritiken från EU med Europadomstolen för mänskliga 

rättigheter och genom enskilda länders kritik riktad mot Greklands migrationshantering 

och framförallt på asylhanteringen. Kritiken riktade sig framförallt mot irreguljära 

migranternas återvändande, mot att asylsystemet inte fungerade och att Grekland inte 

kunde skydda asylsökande när de kom till landet.
60

 Genom ovan nämnda lagen 

(3907/2011), som trätt i kraft i början av 2012 är avsikten att hanteringen av flyktingarna 

och deras asylansökningar kommer att blir bättre och värdigare.
61

  

 

2.1 Irreguljär migration 

Eftersom det är den irreguljära migrationen jag fokuserar på kommer en presentation av 

detta fenomen att göras nedan.  

Irreguljär migration blir det när det finns policys och ett protektionistiskt ramverk kring 

migrationen. Så om människor gör valet att migrera eller blir tvungna att fly utan tillstånd, 

på grund av bland annat förföljelse, anses det gå mot lagen.
62

Den irreguljära migrationen 

kan innebära att migranterna kan tvingas till illegala handlingar, så som att arbeta utanför 

arbetslagstiftningen med bl.a. dåliga arbetsmiljöer och de kan bli offer för trafficking. 

Oönskade irreguljära migranter kan också bli anklagade för sociala problem inom ett land, 

när de konkurerar om arbeten och accepterar lägre löner när de behöver arbete för sin 

överlevnad.
63

 

Denna form av migration anses vara ett relativt nytt fenomen och kom igång i större 

omfattning på 1980- talet. Den första vågen av irreguljär migration föranleddes av 

efterfrågan på arbetskraft och utbudet av arbetstillfällen under den ekonomiska 

transformeringen i de industrialiserade staterna. Den andra strömmen kom efter fallet av 

det kommunistiska blocket och av de många konflikterna jorden över som skapar behov av 

rörelse för människor.
64

 Denna irreguljära migration har idag nått alla hörn av världen. 

Man räknar med att det finna ca 40 miljoner irreguljära migranter världen över.
65

 

Irreguljära migrationen anses under det senaste decenniet vara en produkt av politiska och 

ekonomiska förhållanden.
66
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På 1970- talet och dessförinnan var irreguljär migration enbart den egna statens problem. 

Men sedan slutet av 70- talet har det blivit ett mer internationellt ansvar och det har lagts 

över mer på internationella organ bl.a. OECD
 67

. Regionala samarbetet kring migrationen 

har uppmuntrats framförallt av International Organization of Migration (IOM) och under 

det senaste decenniet har fokus legat på att införskaffa policys kring irreguljära 

migrationen.
68

  

OECD har regelbundet upprättat rapporter om utvecklingen kring den irreguljära 

migrationen. Andra viktiga aktörer som arbetar med frågan är EU, olika Non 

Governmental Organization (NGO) och Intergovernmental Organization (INGO).
69

 

Trots att många internationella organisationer arbetar med den irreguljära migrationen 

ligger mycket av arbetet fortfarande i händerna på politikerna inom varje stat. Istället för 

en global hantering och utarbetande av internationella normer för frågan som är målet, 

måste staterna fortfarande i stor utsträckning själva hantera situationen.
70

 

De restriktioner som utarbetats för migrationen innebär att det blir svårare med bl.a. arbets- 

och återförenings migration och i och med detta ökade den irreguljära migrationen. De som 

försöker emigrera blir i ökad utsträckning stämplade som kriminella, när fler tvingas att gå 

förbi reglerna och hindren för migrationen.
71

  

2.2 Europas hantering och policys kring irreguljär migration 

EU:s policys kring migrationen ska införas och utvecklas vidare i alla medlemsländer. För 

att hantera den irreguljära migrationen måste medlemsstaterna arbeta med bl.a. 

asylansökningar och övervakning vid gränserna. Globaliseringens effekter innebär bl.a. en 

ökning av migrationen och resulterar i att Europa måste förbättra sin migrationspolicy.
72

 

Frågan kring den irreguljära migrationen kom på agendan inom EU redan i slutet av 1970-

talet. Det handlade om en policy för att hantera den illegala migrationen och den illegala 

arbetskraften. När efterfrågan på arbete ökade och den fria rörelsen mellan EU länderna 
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infördes, ökade migrationsflödena. Men migrationsökningen gäller inte enbart mellan EU:s 

medlemmar utan också från länder utanför EU till EU.
73

 

En av de viktigaste institutionella förändringarna är som tidigare nämnts Schengenavtalet, 

som träffades 1985. Avtalet innehåller policys för den irreguljära migrationen på grund av 

att gränsövervakningen inom EU avskaffades.
74

 Schengenkonventionen, som trädde i kraft 

1995, innebär att de EU länder som skrivit under den, utformade en gemensam norm för 

asylprocessen och för kontrollen av migrationen inom länderna. 
75

  

Den europeiska kommissionens definition av irreguljära migranter är följande: För det 

första när människor kommer från en så kallad tredje stat, vilket innebär att staten inte är 

medlem i EU, och tar sig in till Europa på ett illegalt tillvägagångssätt genom land, luft 

eller havsgränser. För det andra när människor stannar i ett land utan uppehållstillstånd. 

Både genom att stanna utan att söka eller få tillstånd och genom att inte förnya tillstånd. 

För det tredje när människor inte lämnar ett land trots att en utvisningsorder utfärdats.
76

 

Europa har fokuserat på integrerad gränssäkerhet som inkluderar ett samarbete med de 

länder som många irreguljära migranter kommer ifrån så kallad tredje stat, vilket innebär 

att staten inte är medlem i EU. Det innebär ett informationsutbyte mellan stater, både inom 

och utanför EU. Det kan handla om övervakningssamarbete och kontroller vid gränserna. 

Bevakningen av de södra externa gränserna har trots FRONTEX:s närvaro inte räckt för att 

minska migrationsströmmen.
77

  

2.3 Irreguljär migration i Grekland 

Redan på mitten av 1990- talet fanns det ca 500 000 lagliga och irreguljära migranter i 

Grekland
78

. Med detta tryck fanns det ett behov av att förbättra migrationssystemet i 

landet.
79

  

Lagliga migranter kunde lätt bli irreguljära migranter på grund proceduren för ansökan om 

uppehållstillstånd. Tiden för att förnya uppehållstillstånd var lång och när man väl fått sina 

papper var det dags att börja om proceduren om ansökan av uppehållstillstånd.  Det 
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krävdes att uppehållstillstånden förnyades varje år. År 2005 ändrades lagen för förnyande 

av tillstånd, från att ha varit varje år till att tillstånd ska förnyas vart annat år.
80

 Migranter 

kommer inte alltid på olagliga sätt till Grekland, utan många är när de kommer lagliga och 

blir efter en tid irreguljära migranter. En del söker visum från sina hemländer, bl.a. ett 

turistvisum för att få komma till landet och när visumet går ut stannar en del kvar. På så 

sätt faller de lätt in i den informella arbetsmarknaden som är den vanligaste för människor 

som inte har några medborgliga rättigheter i landet. 
81

 

Den mediala diskursen har påverkat grekiska samhället och alltsedan de stora 

migrationsströmmarna på 1990- talet har en del media förmedlat en negativ bild av 

emigranterna som kan ha påverkat attityderna mot dem. De har kallats för ”smuggle 

migration” och en koppling har gjorts mellan etnicitet och kriminalitet.
82

 Albaner arbetade 

inom den informella sektorn för låga löner och de utvisades av polisen och det politiska 

klimatet möjliggjorde ett sådant agerande.  Nu är albanerna mer accepterade i det grekiska 

samhället och den irreguljära migrationen ser nu annorlunda ut.
83

  Idag är det andra 

grupper som polisen övervakar och är misstänksam emot, nu är det bland annat personer 

med asiatiskt, afrikanskt och mellanöstern ursprung som polisen kontrollerar. Debatten har 

flyttats mellan olika etniciteter, från albaner till bl.a. pakistanier.
84

  

Den kritiska situationen ligger idag vid den turkiska gränsen och grekiska staten har 

anklagat Turkiet för att de låter människor passera över gränsen till Grekland. Medan 

Turkiet svarar att det är EU:s fel och att det inte går att kräva dem på samma villkor som 

ett EU-land och menar att Turkiet står inför liknande svårigheter som Grekland när det 

kommer till irreguljär migration.
85

 I Grekland talas idag om hur människor dör vid den 

grek-turkiska gränsen och att de människor som är irreguljära flyktingar kommer från 

statsförtryck och kan falla offer för illegala nätverk för att få komma till Europa.
86

  

De irreguljära migranterna har genom stora operationer i Grekland utvisats från landet och 

i väntan på beslut om de får stanna förvaras många irreguljära migranter i olika 

förvaringscentra under dåliga levnadsförhållanden. Dessa åtgärder började genomföras 

under år 2007. Samtidigt blev det också en ökning av övervakningen vid den grek-turkiska 
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gränsen för att hindra irreguljära migranter att komma in till Grekland.
87

Det visar att det 

finns en bristande laglig entré in i Grekland. Den dåliga infrastrukturen leder också till att 

den informella sektorn utvecklas. Det i sin tur ger en marginalisering av människor, 

framför allt av dem som är irreguljära migranter och den sociala säkerheten blir 

undermålig.
88

  

2.4 Ekonomiska krisers påverkan på irreguljär migration i Europa 

Trots att de irreguljära migranterna som tar sig igenom de olika gränserna till Grekland har 

minskat med hjälp av bland annat FRONTEX:s övervakning, så ökar antalet irreguljära 

migranter i landet. Många som befinner sig i landet under den ekonomiska krisen stannar 

kvar i rädsla för att inte kunna komma tillbaka till landet, eller för att situationen i 

ursprungslandet inte kan ge säkerhet eller arbetsmöjligheter. Det är en stor risk, 

sårbarheten ökar och det sociala skyddet minskar för de irreguljära migranterna i landet. 

Många arbetar för väldigt låga löner och i utsatta arbetsmiljöer. Det finns en rädsla för att 

inte kunna försörja sig på annat sätt. Den lokala befolkningen i stater med ekonomiska 

kriser konkurrerar med migranterna om de lågavlönande arbetena.
89

  

I kriser är det ofta sektorer där många legala och illegala migranter arbetar som drabbas 

hårdast. Det leder till stora sociala och ekonomiska svårigheter. Migranterna har dessutom 

inte rätt till sociala bidrag av staten.
90

 Den irreguljära migrationen ökar också genom att 

människor får svårare att förnya sina uppehållstillstånd.
91

 Olika stater i Europa har försökt 

att stoppa nya migranter att komma in i sina stater för att skydda sina nationella marknader. 

Policys har blivit hårdare och det har blivit svårare att få förnyat uppehållstillstånd.
92

  

Irreguljär migration har av vissa ansetts vara ett hot mot den suveräna staten. En del staters 

företrädare menar att staters rätt till självbestämmande och kontroll sätts på spel av den 

irreguljära migrationen. Därför vill många stoppa ”detta hot” och få tillbaka statens 

kontroll över migrationen och stoppa den irreguljära migrationen.
93

 

Många emigranter väljer i den situationen att inte komma när de möter ökad kontroll och 

övervakning. Men å andra sidan kan den irreguljära migrationen ha ökat i Grekland när 
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många kan falla från legal till illegal bosättare i landet.
94

 Ett stort problem är också att 

många emigranter, vilket givetvis också gäller de irreguljära migranterna, i svåra tider är 

mer utsatta för rasistiska attacker.
95

 

Behovet av skydd för människor och framförallt skydd för dem som är mest sårbara är 

nödvändigt på den internationella, nationella och regionala nivån. Istället anses de i kriser 

vara ett hot, de anses ta den lokala befolkningens arbeten, arbeten som den lokala 

befolkningen inte tidigare ville ha och därför har policys blivit hårdare. Den globala arenan 

har ifrågasatts och emigranters rätt till återförening med sina familjer har blivit svårare. 

Men många människor kan inte längre försörja sina familjer i sina hemländer, varför de 

måste försöka ta sig någon annanstans för ett bättre liv. Regelverk som Internationell 

labour organisation (ILO) utarbetar och verkar för, skyddar emigranterna och kan ses som 

ett föredöme.
96

  

 2.5 Globalt samarbete 

På den globala arenan har IOM:s och OECD:s arbete en stor roll för policys och strategier 

för den irreguljära migrationen. Andra viktiga aktörer är FN:s olika organ. Inom EU finns 

det både standards för den lagliga migrationen och för förbättring av situationen för 

irreguljära migrationen vad avser den sociala och lagliga aspekten.
97

 

International Organization of Migration (IOM) har olika strategier som har gjort det 

möjligt för stater att kunna varna för globala migrationsflöden.
98

Denna form av arbete mot 

irreguljär eller illegal migration, har fått kritik från organisationer som Amnesty 

International och Human Rights Watch (HRW). Organisationerna menar att agerandet kan 

ifrågasättas, när mänskliga rättigheter inte erkänns.
99

  

Det finns FN konventioner som reglerar irreguljära migranters mänskliga rättigheter. 

Konventionerna inkluderar alla människors rätt till grundläggande rättigheter. Speciellt i 

den internationella konventionen, on the protection of the rights of all migrant workers and 

members of their families which was adapted, där den andra delen av konventionen talar 

om irreguljära migranters mänskliga rättigheter. Den trädde i kraft år 2003, men den är 
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bara undertecknad av icke väststater. EU har liknande konventioner om irreguljära 

migranters rättigheter.
100

 

Ett antal olika NGO på den globala arenan arbetar för att förbättra och tillförsäkra alla 

mänskliga rättigheter. Dessa NGO arbetar också för att påverka nationer att förbättra 

situationen för den irreguljära migrationen.
101

  

EU arbetar för att förbättra för odokumenterade emigranter över regionala och nationella 

gränser, bl.a. i ett samarbete med en paraplyorganisation till EU, International 

Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). De arbetar tillsammans med andra 

internationella medlemmar, för att förbättra lagarna kring migrationen och för att erkänna 

odokumenterade emigranternas mänskliga rättigheter.
102

   

Nu kommer jag att närmare presentera Europas ansvar för processen när det gäller 

migrationen. 

2.6 Europas ansvar 

På 1980- talet blev det mer restriktioner för att kunna komma till Europa för icke europiska 

medborgare. Inom EU fastställdes 1985 riktlinjer för den illegala migrationen. Arbetet 

skulle inriktas på bevakningen av gränserna och på arbetet med utvisningarna. Det ansågs 

att den irreguljära migrationen var ett hot mot staternas säkerhet.
103

  

Efter 1985 blev det en upptrappning av aktionerna mot de irreguljära migranterna i vissa 

stater som en följd av användningen av Schengenavtalet. Ytterligare åtgärder 

aktualiserades beträffande den illegala migrationen. Enligt EU:s fastställda principer skulle 

ett samarbete med andra internationella organisationer genomföras och sträcka sig bortom 

EU:s gränser. Information om olika migrationsflöden, illegala och legala osv. skulle 

studeras av bl.a. The crossing borders immigration (CIREFI). High level working group 

asylum and migration (HLWG).  År 1998 fanns en strategi och policys för de stater som 

mest behövde en sådan med tanke på det geografiska läget och när de var transitländer för 

migrationen. Metoder för migrationsflödenas hantering utarbetades.
104
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Detta arbete gav inte något märkbart resultat förrän Amsterdamfördraget trädde i kraft 

1999. Förändringar skedde därefter beträffande asylprocesserna och migrationsflödena. 

Förbättringar i samarbetet skulle ske bl.a. med polisen och med emigranternas 

ursprungsländer och gränskontrollen mellan länderna skulle förbättras.
105

 

Amsterdamfördraget handlade också om att arbeta fram en gemensam policy kring 

migrationen i hela Europa. De norra staterna ansåg att de södra delarna av Europa hade en 

för okontrollerad hållning vid gränserna. Det skulle införas en gemensam gränskontroll 

med en gemensam polisstyrka samt policys som skulle följas. Ett Schengen information 

system (SIS) skulle samla in information om asylsökande, om de som blivit utvisade och 

om de tidigare blivit nekade asyl. Många nya agenter kom till för att det skulle säkra 

gränserna, som FRONTEX och Europol. Två databaser upprättades, den första EURODAC 

är en databas där fingeravtryck finns och den andra FADO är en databas som registrerar 

falska dokument. Därmed tillgodosågs säkerhetsaspekten och migrationsflödena 

kontrollerades, men däremot lades de mänskliga rättigheter åt sidan.
106

Resultatet av detta 

arbete blev också en global kamp mot den irreguljära migrationen som påverkade alla hörn 

av världen genom det internationella samarbetet.
107

  

En ny geopolitisk strategi utformades år 2000 inom EU, med ett globalt samarbete kring 

migrationen. Detta globala samarbete bedrevs tillsammans med High Level Working 

Group on Migration and Asylum, (HLWG). En strategi utarbetades för områden där det var 

mest migrationsflöden och målet var att försöka få emigranterna att stanna kvar i sina 

hemländer. Uppgiften var också att utbilda transitländernas olika handläggare i arbetet 

kring migrationen. Den tyska regeringen ville under sitt ordförandeskap i Europarådet öka 

samarbetet med tredje världens länder. Dessa länder har en stor roll i migrationsflödena 

och det skulle gynna situationen om dessa hade samma policys kring migrationen som EU 

och dess medlemsländer.
108

  

EU samarbetet kring migration och asylpolicys visade sig redan på 1990-talet vara viktigt 

för samarbetet mellan staterna. Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2009, utvecklade och 

fördjupade riktlinjerna om hanteringen för migrations- och asylfrågorna och om 

gränsarbetet på regional nivå. Lissabonfördraget fördjupade det som tidigare hade 

utvecklats inom migrations- och asylpolitiken inom EU genom bl.a. Amsterdamfördraget 
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som trädde i kraft år 1999.
109

EU har nu gemensamma regleringar och lagar om asyl- och 

migrationspolitiken, men varje medlemsland har dock rätt att välja hur många flyktingar 

som ska tas in i landet. En flykting som ska beviljas asyl är enligt definitionen i Genève 

konventionen den som enligt följande har ett skyddsbehov: 

”Ska beviljas asyl, oavsett i vilket EU-land personen söker asyl. Enligt 

konventionen är en flykting någon som riskerar förföljelse på grund av sin 

ras, religion, ursprung eller sina politiska åsikter. Även personer med så 

kallat alternativt skyddsbehov, till exempel personer som flyr från krig, 

omfattas av EU-reglerna”.
110

  

Stockholmsprogrammet är efterträdare till två program, det första programmet som tillkom 

i Tammerfors år 1999 och det andra Haagprogrammet som varade till och med år 2009. 

Stockholmsprogrammet är aktuellt för min uppsats och sträcker sig från år 2010-2014 och 

arbetet innefattar följande: Ett gemensamt globalt samarbete mellan stater och också med 

stater som inte är medlemmar i EU. Utveckling av en bättre information kring migration 

med fokus på de positiva delarna med migrationen och information om de länder ifrån 

vilka emigranter oftast härstammar. Ett gemensamt regelverk kring arbetskraft och regler 

mot illegala anställningar. En gemensam migrationsreglering kring återförening av familjer 

och likartade integrationspolicys. Utarbetande av en bättre och likartad asylprocess och ett 

internationellt skydd för personer som emigrerar. Stater ska ha likartade skyldigheter att 

hantera flyktingar både vad avser proceduren för asylansökan och den övriga hanteringen 

kring flyktingarna och en likartad fördelning av flyktingar mellan medlemsstater. Det ska 

finnas ett regionalt skyddsprogram för icke medlemsländerna.
111

 Detta program visar att 

EU har en stor roll när det kommer till migrations- och asylpolicys och dessa ska följas av 

medlemsländerna.
112

 

På Europanivå anses den irreguljära migrationen av vissa vara en biprodukt av policys på 

nationell nivå för att bl.a. kontrollera gränserna.
113

Som en följd av detta kontrollbehov har 

policys som utformas på europeisk och nationell nivå blivit hårdare och det kan bidra till 

att den irreguljära migrationen ökar. Det leder till nya och farligare vägar in i Europa, 

vilket många gånger kan sluta i tragedier när människor försöker ta sig in och många blir 

offer för smugglare.
114

 Författarna Christina Boswell och Andrew Geddes tar upp hur 
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politiker i stater i Europa talar om den irreguljära migrationen som ett hot och att ett arbete 

mot detta hot måste bedrivas och att den irreguljära migrationen ofta anses ligga utanför 

staternas kontroll.
115

 

Utvecklingen av samarbetet har skett för att hantera migrations- och asylpolitiken i EU och 

viktiga aktörer är förutom staterna andra aktörer såsom EU, INGO och olika NGO:s. Dessa 

aktörer har att anpassa sig till EU:s policys och direktiv kring migration och asyl.
116

Ett 

alternativ för att uppnå en ännu mer gemensam migrationspolitik i Europa är att fördjupa 

det praktiska samarbetet som skulle kunna komplettera de policys och direktiv som redan 

finns. Att inrätta ytterligare EU agenter som redan finns inom FRONTEX och att påbörja 

ytterligare samarbete skulle kunna gynna situationen.
117

Ett annat sätt att förbättra 

situationen för de irreguljära migranterna skulle kunna vara att lättare genomföra 

legalisering av dem, dvs. tillåta migrationen i ökad utsträckning och införa mer tillåtande 

regler för migrationen. De irreguljära migranterna skulle också kunna ges en laglig status 

när de befinner sig i ett EU land och Grekland har gjort vissa sådana åtgärder. Den första 

gjordes år 1997 och innebar att de irreguljära emigranterna i landet kunde ansöka om 

”Provisional Residence” och ”Temporary Residence” vitt eller grönt kort. Det fanns dock 

problem vid implementeringen av detta och en dålig kommunikation skedde mellan de 

ministerier som var inblandade och likaså var det brister i assistansen till de sökande 

genom bl.a. brist på tolkar. De som fick vita kort av det grekiska inrikesministeriet var 

oftast av albanisk härkomst. I Grekland illustreras svårigheterna med implementeringen på 

nationell nivå av EU direktiv, bl.a. på grund av mängden irreguljära migranter som 

kommer till landet.
118

  

Ur ett MR perspektiv skulle situationen för de irreguljära migranterna och den så kallade 

illegala migrationen förbättras om reglerna för migrationen var mer tillåtande och 

inkluderande, istället för som nu vara exkluderande. Med en mer tillåtande migration 

skulle migranterna inte vara illegala utan legala och kunde därmed lättare erhålla sina 

mänskliga rättigheter.        
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3. Nationalism, rasism och globaliserings effekter på migration över 

nationsgränser 

Forskningen kring nationalismen, rasismen och globaliseringen är valda för min studie för 

att illustrera vissa tendenser i Greklands migrationspolicys och för att studera den växande 

rasismen som kommit att ta plats på det politiska planet. Jag vill använda mig av delar som 

kan förklara hur det ser ut och varför det ser ut som det gör i Grekland idag.  

3.1 Nationalism  

Jag kommer att inleda kapitlet med forskningen kring nationalismen, där jag börjar med ett 

citat från Ernst Gellner. Citatet förmedlar vad som menas med ett nationalistiskt tänkande, 

nämligen en känsla av en gemensam identitet i ett land. Varför växer den känslan i svåra 

tider och varför vill många människor skylla på andra? Många sådana frågor uppkommer 

vid studien av ämnet för uppsatsen och genom den forskning som jag valt. Vidare framgår 

av citatet en känsla eller tro om en gemenskap som drar människor tillsammans. Det finns 

en vilja att bevara den gemensamma nationella identiteten i en tid när ett land eller ett 

samhälle befinner sig i en svår situation, som i Grekland som befinner sig i en ekonomisk 

kris. Definitionen på nationalism är enligt Ernst Gellner följande: 

”Nationalism är framförallt en politisk princip som hävdar att den 

politiska enheten bör sammanfalla med den nationella. Nationalismen 

som sentiment eller som rörelse definieras bäst i termer av denna 

princip. Nationalismen som sentiment är den känsla av vrede som 

framkallas av brott mot principen, eller den känsla av tillfredsställelse 

som framkallas av dess uppfyllelse. En nationalistisk rörelse är en 

rörelse som drivs av denna typ av känsla”
119

 

Nationalism handlar alltså bl.a. om politisk legitimitet, där etniska gränser inte korsar 

politiska gränser. Där etnicitet och stat har en nära relation och nationalister anser att det är 

den egna gruppen som bör dominera inom staten. De menar att det är den dominerade 

gruppens religion och språk som huvudsakligen ska råda inom staten och dessas regler 
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skrivs in i lagar.
120

 En författare vid namn Benedict Anderson har en definition på en stat 

på det sättet att den är en bild där det existerar en politisk gemenskap, där människor inom 

en nation ser sig själva som medlemmar, men dessa medlemmar kommer kanske aldrig att 

träffas eller att lära känna varandra utan människorna har en illusion om en gemenskap.
121

 

Han beskriver också hur nationalismen företräder en viss etnisk grupps intressen. 

”Enligt nationalismen bör den politiska organisationen ha en etnisk 

prägel i och med att den företräder en särskild etnisk grupps intressen. 

Omvänt är nationalstaten för viktiga aspekter av sin politiska legitimitet 

beroende av att kunna övertyga massorna om att den verkligen företräder 

dem som en kulturell enhet.
122

” 

Bl.a. ska ett gemensamt språk och den egna kulturen värnas och bevaras och utvecklar 

tanken om en gemenskap och ger uttryck för tillhörigheten och nationaliteten .
123

  

Mänskliga rättigheter (MR) värnar istället om alla människors rättigheter och går i det 

avseendet emot nationalismen och innebär att alla människor har bl.a. rätt till sin tro och 

till sitt eget språk, utan att diskrimineras. Dessa skillnader skapar spänningar mellan 

nationalismen och MR. När MR inkluderar människor, är nationalismen exkluderande och 

delar människor på grund av den nationella tillhörigheten. 

Immigrants and national identity in Europe skriven av Anna Triandafyllidou förklarar 

nationalismen, xenofobin och rasismen. Enligt henne grundar sig nationalismens identitet 

på att världen består av många stater och varje stat har rätt till självbestämmande inom den 

politiska makten. Människor tillhör sin nation och de som inte anses tillhöra en viss nation 

betraktas som utlänningar där. Vem anses då vara en del av den nationella identiteten, eller 

snarare vem anses vara utlänning, vem är ”den andra”.
124

  ”Den andra” som författaren 

refererar till kan vara flyktingarna och övriga emigranterna.
125

 Triandafyllidou pratar om 

hur en del media i Grekland talar om ”vi och de”, dvs. grekerna och emigranterna. En del 

media pekar på kulturella och språkliga skillnader och menar att flyktingarna och övriga 

migranterna måste anpassa sig till den grekiska livsstilen. En del media pekar på att det 

kulturella och språkliga är ett stort problem och ”den andra” kan anses som ett hot mot det 
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grekiska samhällets renhet och äkthet.
126

 Vidare talar författaren Triandafyllidou om vikten 

av den etniska identiteten som grek som finns i Greklands historia och vikten av 

självständigheten som land från forntid till nutid. ”Vi och de” känslan i form av etnicitet, 

religion, kultur och språk. Detta gör det svårt för utlänningar att bli medlemmar i landet.
127

 

Tidigare i bakgrundsdelen beskriver jag olika grupper av greker och i den politiska 

diskursen talar Triandafyllidou om en hierarki av olika grupper. Först kommer den så 

kallade ”riktiga greken”, med ortodox religion och en etnisk grek, den andra är den 

pontiska greken som kommit tillbaka till moderlandet och den tredje är vorioepirotes. 

Vidare kommer andra anknytningar till Grekland som etnisk grek, albanska medborgare 

och den som är längst ner är ”de andra” flyktingarna och övriga emigranterna från länder 

utanför Europa.
128

  

Vidare tas industrialiseringen upp och har enligt vissa författare, som Gellner och Ralph 

Grillo haft en stor betydelse för nationalismen.  

”Den nationalistiska ideologin uppstod som en reaktion mot 

industrialiseringen och mot att människor rycktes bort från sina 

lokalsamhällen”
129

 

Människor kom att tillhöra samma industriella produktionssystem och det skapade en 

homogen grupp och utvecklade nationalismen som förenade människorna 
130

 För att 

nationalismen ska fungera krävs också att den är politiskt effektivt styrd och folket måste 

också stödja ideologin. Några tecken på nationalism är att den anses ge säkerhet och 

trygghet när människor känner att deras rötter slits upp och ger uttryck för en helhet och en 

koppling till det förflutna. Ideologin utgår ifrån att det moderna samhället har en klyfta 

mellan människan och samhället.
131

 En annan viktig ståndpunkt som Anderson tar upp för 

nationalismen är tryckpresskapitalismen, där tv och all form av media, har en stor 

betydelse för att förstärka nationalistiska tankar.
132

Sammanfattningsvis menar författaren 

att nationalismen tillgodoser människors behov av trygghet och gemenskap och på så sätt 

får människor en emotionell bundenhet till staten.
133
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En del myter kring nationalismen uppkommer när en nation är under smärta, dvs. måste 

kämpa mot andra som kan anses vara en fiende. Till dessa myter kan ofta hänvisas när man 

vill legitimera bruket av våld mot vad som anses vara fienden eller ”den andra”.
134

 

Nationalismen talar om statens maktposition som måste leda till att nationen ska kunna 

förse medborgarna med vad de har behov av. Med detta uttalande kan man se att 

nationalismens koppling till staten är stark och att den är en etnisk ideologi. Nationalismen 

anser att den kulturella och det politiska forumet ska förenas med varandra. Vidare anser 

nationalismen att staten har en egen makt och ett monopol på bland annat våldet och 

beskattningen.
135

 Nationalismen och etniska ideologier har en koppling till varandra och 

inom nationalismen ska det, enligt författaren, finnas en etnisk grupp inom staten.
136

 

”En nationalistisk ideologi är en etnisk ideologi som kräver en stat på en 

etnisk grupps vägnar. I praktiken kan dock denna distinktion vara högst 

problematisk”.
137

 

3.2 Globalisering  

Globaliseringen bidrar till en påtvingad migration. Många faktorer i världen påverkar så 

som extrem fattigdom, global uppvärmning och dess påverkan på jordbruket och 

strukturella orättvisor som följer av den fria marknaden. Allt detta leder till att människor 

tvingas att röra sig från sina ursprungsländer till nya länder för ett bättre liv.
138

 Moderna 

stater med marknadsekonomi är en del av globaliseringen genom att den fria liberala 

marknaden bidrar till ekonomisk tillväxt men leder också till större klyftor mellan fattiga 

och rika i alla hörn av världen.
139

 Den suveräna staten lämnar över en del av sin makt till 

marknadens krafter och människor och varor flyttas lättare över gränserna. Den trygga 

välfärdsstaten som ska tillgodose medborgares trygghet minskar. Europeiska stater vill å 

andra sidan vidmakthålla sin makt, framförallt kring sina gränser när det kommer till 

migrationen.
140

 

Mottagarländerna inom EU bygger upp strukturella hinder genom policys och lagar som 

gör det svårt för emigranterna som kommer att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. 
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Det sker bl.a. genom en uppbyggnad av mer övervakning vid gränserna och en 

uppbyggnad av förvaringscentra för flyktingarna. Flyktingarna samlas in från gatorna och 

skickas till dessa förvaringscentra.
141

 Av asylpolicys framgår att förvaringscentra ska 

byggas upp för att kunna kontrollera flyktingarna. Men i själva verket lever de där under 

dåliga förhållanden och hänsyn tas inte till de rättigheter som flyktingarna har som 

människor.
142

 Mänskliga rättigheter brister gentemot de människor som bedöms ha en 

status som illegala flyktingar.
143

 Illegala migrationen anses vara en kriminell handling och 

flyktingarna behandlas också som kriminella och det blir därför svårt för dem att få sina 

mänskliga rättigheter tillgodosedda.
144

   

Jag kommer nu att presentera en del av de policys som europeiska stater tillämpat för att 

reglera migrationsflödena in i Europa. I många europeiska stater registreras icke 

medborgare i register på databaser hos exempelvis skatteverket. Dessa myndigheter 

rapporterar i sin tur uppgifterna till polisen, underrättelsetjänsten och kriminalpolisen. För 

att detta ska kunna ske har staterna varit tvungna att genomföra ändringar inom det egna 

regelverket för att inte kränka de individuella rättigheterna.
145

Nu när länder inom Europa 

skrivit under Schengenavtalet bevakas inte gränserna inom Europa på samma sätt, utan 

kontrollerna har istället flyttats mot externa gränserna utanför Europa. Icke EU medborgare 

som vistas inom Europa måste bära med sig sina identitetshandlingar för att kunna uppvisa 

dem vid kontroll. Kontroll kan ske var som helst inom ett EU land och riktas framför allt 

mot människor som inte ser ut som om de kommer från det land som de vistas i. Det har 

resulterat i att utomeuropeiska utseenden stoppas i stor utsträckning.
146

   

Författaren Burcu Togal kallar resultatet av denna fixering vid gränserna gentemot 

länderna utanför Europa för den ”illegala människan”. Hon tar upp relationerna och 

resultaten av de ekonomiska förhållandena och konsekvenserna. Krig och konflikter är 

bl.a. orsaker till de ständiga flyktingströmmarna. Europa ligger bakom en del av dessa 

förhållanden men stänger trots det ute flyktingarna och övriga emigranterna. Demokrati 

och mänskliga rättigheter, som väst många gånger ser sig som bärare av, leder i praktiken 

till strängare former och utpekar den illegala flyktingen. Europa vill ständigt skydda sina 

medborgare mot dessa utomstående så kallade hot. Författaren menar att rikedomarna 
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tillhör alla utifrån ett historiskt perspektiv. Europas kolonisering av många länder utanför 

Europa är en del av den historiska bilden. Nationalstaten vill spegla sitt agerande med att 

stänga gränserna utifrån, att ha allt under kontroll och menar att nationalstaten är den 

sociala aktören som kan utföra kontrollen.
147

  

3.3 Koppling mellan nationalism och globalisering 

Nationalismen och globaliseringen har en samhörighet. Globaliseringen skapar en rörelse 

av människor över gränserna som kan förstärka framväxten av nationalismen. 

Nationalismen kan förändras och är beroende av vilka krafter som den kommer i kontakt 

med och på vilket sätt kontakten sker.
148

Centrala frågor inom nationalismen är relationen 

mellan staten och människorna och vilka faktorer som påverkar denna relation så som den 

politiska, kulturella och ekonomiska situationen.
149

  

Nationalismen utgår från att de politiska och kulturella gränserna bör vara kopplade till 

varandra. Fokus ligger på statsapparaten och den ska ha ett monopol som skapar ramar 

inom viktiga delar av samhället. Ideologin menar att regleringarna inom en stat såsom 

lagarna och beskattningen ska omfatta alla medborgare.
150

 

Här kan mänskliga rättigheter kopplas in och enligt min mening har MR en stor inverkan 

och är till för att skydda alla. Nationalismen utgår från att alla medborgarna inom en stat 

har samma rättigheter och därför skall inte de människor som är flyktingar eller andra 

emigranter få samma rättigheter som medborgarna i landet.   

EU har en del makt inom vissa områden som dess medlemmar måste anpassa sig till och 

följa. En del av den suveräna makten inom staten har lämnats över till en överstatlig form 

av beslutande. Nya former av gränsrestriktioner och policys skapas i Europa, så som 

exempelvis Schengenavtalet. Den utvecklingen har inte bara positiv verkan utan skapar 

delningar mellan människor i ”vi och de”. Vi inom Europa och de utanför Europa. Denna 

delning av människorna har växt fram också inom Grekland, som är ett av EU:s länder. 

Landet har restriktioner beroende av säkerhetsperspektiv och på grund av att landet är 
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särskilt sårbart. Synen på migrationen inom landet har påverkats av olika faktorer och 

många uppfattar den som ett hot mot den kulturella identiteten för grekerna.
151

 

3.4 Rasism 

Här kommer en presentation av rasismen enligt författaren Nora Räthzel.  

En konsekvens av andra världskriget var bildandet av FN, för att tillgodose den 

internationella freden och säkerheten i världen. United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) är ett organ inom FN som har dokumenterat arbetet 

kring rasismen och mycket fokus har historiskt lagts på att förklara rasismen utifrån ett 

rasbegrepp.
152

  

Deklarationen från UNESCO kring ras och fördomar Declaration on Race and Racial 

Prejudice, av den 27 november 1978, innefattar bl.a. en definition av rasismen och den 

ligger till grund för arbetet mot rasismen. Deklarationen pekar på intolerans för rasistiska 

ageranden både inom ett land och på den internationella arenan och betonar vikten av att 

respektera de mänskliga rättigheterna. En central del i den rasistiska ideologin är 

avvisandet av principen om alla människors lika värde.
153

  

Olika begrepp har används inom den offentliga diskussionen kring rasismen, såsom 

främlingsfientlighet och utlänningsfientlighet.
154

  

I Storbritannien utvecklades nya former av rasismen under 1980-talet.
155

 En författare vid 

namn Martin Barker, tog upp en ny form av rasismen. Han talade om kulturen och inte om 

rasrasismen, kulturrasismen kallade han den. Han fick kritik av en forskare i samma ämne 

Robert Miles, beträffande det analytiska förhållningssättet till rasismen. Martin Barker 

inkluderade endast ett fåtal av den konservativa högern och inkluderade inte fascistiska 

grupper och tog inte upp de vardagliga samtalen kring rasismen.
156

 Vidare kritiserades 

Martin Barker för att han inte inkluderade nationalismen i förhållningssättet till 

rasismen.
157
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Även i Frankrike togs ämnet rasism upp på 1980- talet inom den intellektuella nya högern, 

av bl.a. filosofen Alain de Bonoist. Under denna tid växte migrationsgrupperna till 

Frankrike och migranterna kämpade mot den rasism som fanns och visade på det positiva 

med olika kulturer och andra olikheter. Ett slagord uppstod om ”rätt till olikhet” och 

migranterna kämpade för att få de rättigheter som gällde för infödda medborgare. Som ett 

svar på denna kamp menade den nya högern, att människorna bör stanna i sina egna länder 

för att kulturerna ska kunna bevaras och när människorna rör sig till andra platser och blir 

mångkulturella kan det innebära att den egna kulturen hotas.
158

  

Arbetet mot rasismen är viktigt i Grekland idag och flyktingarnas och övriga migranternas 

rättigheter måste skyddas, eftersom det är de som drabbas av rasismen. Det gäller att 

dekonstruera fenomenet ”de andra”.
159

Rasismen går över nationernas gränser och den går 

på raserna. Den klassificerar människan i hierarkier och definierar vad för slags människa 

du är. Enligt författaren Balibar, är rasismen universell och vilar på tankar om att 

människans karaktär bestäms av rasen.
160

 

Men ingen nation har en etnisk bas utan mer en homogen grupp och en fiktiv etnicitet som 

rasismen vilar på. Balibar kritiserar liberala teoretiker för vad de kallar den moderna 

egalitära staten. Han menar att staten inte är egalitär utan ger bara sina medlemmar inom 

den nationella gemenskapen rätt till jämlikhet och rättigheter och rasismen är en 

uppbyggnad av en homogen ras. De som tillhör den homogena rasen erbjuds rättigheterna 

inom staten enligt den juridiska regleringen som bestämmer vilka som inkluderas.
161

 

Phil Cohens som är en annan forskare kring rasismen, tar upp hur viktigt det är att studera 

rasismen utifrån den sociala kontexten. Det gäller att upptäcka varför människorna 

använder sig av retoriken kring rasismen, hur deras verklighet är, hur den politiska 

situationen ser ut och vilken retorik som används.
162

Medborgaren har lämnat över sin makt 

motvilligt och efter påtryckningar till staten. Rasismen har här en roll att försöka lösa 

denna konflikt. Att skylla på ”den andra”, ett exempel är att den utländska arbetskraften är 

anledningen till den växande arbetslösheten och det finns politiker som använder en sådan 

retorik.
163

Konflikterna inom en stat, så som arbetslösheten kan projiceras på utomstående, 
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som sedan kan användas som motiv för ekonomiska och politiska åtgärder och på så sätt 

kan det framstå som om problemet löses.
164

 

 

En vanlig rasistisk strategi är att peka ut syndabokarna som är underdåniga medborgarna. 

Medborgarna inom staten har en viss ordning, reglerna och normerna och dessa ska följas 

av alla. Phil Cohens tar upp ett exempel genom att visa att ”den andra” dvs. syndabocken 

stör ordningen och att en privat person har rätt att agera som stat för att rätta felen när ”den 

andra” inte följer ordningen, såsom reglerna och normerna och inte visar en underkastelse 

till ”den andra”.
165

 

3.5 En växande rasism i Europa 

Jag har använt mig av författaren Burcu Togal i detta kapitel, för att beskriva rasismens 

ökning i Europa. 

I Europa, där det finns möjlighet till gränsöverskridande för medlemsstaternas medborgare, 

har det varit lätt för människorna att röra sig fritt över gränserna. Schengenavtalet mellan 

staterna inom EU har underlättat rörligheten men för en annan population har det sett 

annorlunda ut. Många som kommer från länder utanför EU har haft det svårare att röra sig 

fritt och har haft restriktioner för den fria rörelsen genom policys och reglerna för att få 

komma in i staterna inom EU. Man kan tala i termer av ”vi och de” som innebär att 

människorna med andra kulturer och religioner ses som icke europeiska och migrationen 

har ansetts som ett hot mot den nationella identiteten och säkerheten.
166

  

Författaren menar att denna moderna eller nya rasism är mer uppbyggd på de kulturella 

skillnaderna när det kommer till diskrimineringen av vissa grupper, snarare än av 

biologiska skillnader.
167

Språket och presentationen av olika frågor är viktigt för 

människornas sätt att se och uppfatta dessa. Lagarna och policys har i sin tur en viktig 

inverkan på hur saker och ting fungerar i praktiken.
168

 

Författaren tar upp den så kallade nya rasismen, vilket inte innebär att den klassiska 

rasismen har försvunnits. Den nya formen av rasismen har fokus på de kulturella 

skillnaderna mellan människorna och exkluderingen och diskrimineringen av vissa grupper 
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sker på grund av kulturen. Den nya rasismen har fortfarande en hierarkisk inställning när 

det gäller raserna och leder till förtryck av vissa grupper av människor. Den nya rasismen 

riktar sig också mot nya grupper, så som flyktingarna och de övriga emigranterna, och inte 

enbart som den klassiska rasismen mot grupper på grund av de biologiska skillnaderna. Nu 

beskrivs rasismen som det okända, det främmande
169

, som xenofobi.
170

 

Vikten av bevarandet av den nationella identiteten och den egna kulturen ökar. Rädslan att 

förstöra den kulturella harmonin är stor och rasister vill ha en homogen kultur och andra 

kulturella grupper utgör ett hot och anses ha en negativ påverkan på landet. Den nya 

formen av rasismen, som är byggd på rädslan och motsättningarna, är viktig att upptäcka 

och förstå för att kunna stoppa exkluderandet och rasismen mot människor i samhällen. 

Genom att ha skiftat fokus från rasskillnaderna till de kulturella skillnaderna har det 

skapats nya synsätt för rättfärdigandet av exkluderingen av vissa grupper. Det har 

resulterat i denna modernare form av rasismen som anses vara mer acceptabel.
171

  

De senare decennierna har migrationspolicys och reformerna omkring migrationen varit på 

den politiska agendan i många länder. Migrationen har ansetts vara ett stort problem för 

staters säkerhet, eftersom kriminaliteten, terrorismen, sociala, ekonomiska och kulturella 

frågorna kopplats till migrationen. Olika aktörer så som politiker, NGO, media och 

experter kring säkerhetsfrågorna har haft en stor påverkan för samhällets syn på hur 

migrationen påverkar ländernas säkerhet och diskursen kring dessa frågor.
172

   

Säkerhetsfrågan är också viktig på en överstatlig nivå, så som inom EU och mer 

gränsövervakning har upprättats vid de externa gränserna. Kulturen och säkerhetsfrågan 

har blivit de främsta diskurserna.
173

 Dessa frågor har börjat märkas i höger och 

konservativa politikers retorik och har fått en plats på den politiska arenan. Extremhögerns 

politiker har agerat, de lyfter fram den nationella identiteten p.g.a. den ökande migrationen 

och känslan av ”vi och de” har växt, både på nationell och på regional nivå. Det är vi inom 

EU och de som står utanför EU.
174

 

Nu när fienden definieras som emigranterna ändras staternas hantering av kulturfrågorna. 

Integrationsformen hos vissa stater inom Europa är den, att de begär att migranterna måste 
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lära sig om landets kultur, värderingar, historia och språk. I vissa länder testas också 

migranternas kunskaper på området, vilket kan försvåra för dem att få förnyat 

uppehållstillstånd och för att få medborgarskap. Målet är att de kulturella skillnaderna på 

detta sätt ska kunna suddas ut. En påtvingad integration finns i EU:s policys och 

reformer.
175

 Europa tror sig ha de universella värderingarna och rasismen används på 

grund av de kulturella skillnaderna mot så kallade icke väst människor.
176

 

Sammanfattningsvis innebär dessa studier bl.a. att nationalismen och rasismen exkluderar 

människorna beroende av rasen och olika kulturer och lyfter fram skillnaderna och bygger 

upp hierarkier bland människorna. MR genererar ett annat synsätt om alla människors lika 

värde som respekteras i ord och handling. Globaliseringen bygger på rörligheten av 

människorna och varorna och EU kan inte acceptera globaliseringens effekter fullt ut. En 

del människor lever i konflikter, under förtryck, förföljelse och fattigdom och från denna 

verklighet söker de skydd. Tillräckligt skydd kan inte ges flyktingarna och de andra 

migranterna inom EU utan istället får migranterna stämpeln av att vara ”de illegala 

människorna”. Lagarna och policys inom EU och i Grekland fortsätter att bygga murar för 

människorna utanför unionen som vill komma in i Europa.     
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4. Konventioner och regelverk 

I detta kapitel presenteras de artiklar och konventioner som jag anser är särskilt relevanta att 

beakta och dessa analyseras närmare i min studie för flyktingars och människors rättigheter, 

för att se hur Grekland förhåller sig till dessa.  

Den första är Genèvekonventionen kring flyktingars rättigheter från år 1951, som 

undertecknats av 26 stater inom Europa, hela Amerika, mellanöstern samt Australien. 

Konventionen gällde till en början för flyktingar inom Europa. Nu är det 147 stater som 

skrivit under konventionen och gäller flyktingar i hela världen.
177

 

Från konventionen lyfter jag fram följande: Artikel 1 A som beskriver och definierar en 

flyktings status och situation när flyktingen befinner sig utanför sitt hemland vad avser 

rädslan för liv och säkerhet på grund av faktorer som ras, nationalitet, religion eller 

medlemskap i en politisk- eller social grupp. Artikel 33 som reglerar att stater inte ska skicka 

tillbaka eller utvisa flyktingar, när livet bedöms vara i fara i hemlandet. Det är principen om 

non- refoulement.
178

 Sammanfattningsvis innebär den principen att när en stat skrivit under 

konventionen så får staten inte skicka tillbaka en flykting som lever under hot i sitt hemland 

och riskerar sitt liv och sin frihet på grund av religion, ras, nationalitet eller på grund sin 

politiska eller sociala tillhörighet. Några undantag får inte göras utan denna princip är 

tvingande och ska respekteras av alla stater. Grekland har skrivit under konventionen och 

måste respektera principen om non-refoulement.
 179

  

När det gäller flyktingars och övriga emigranters situation är stadgan om de grundläggande 

rättigheterna för Europeiska Unionen viktig och den ska följas av Grekland. Artikel 1 innebär 

att människans värdighet är okränkbar och den skall respekteras och skyddas. Artikel 3 anger 

att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Artikel 18 reglerar rätten till asyl som skall garanteras med iakttagande av reglerna i 

Genèvekonventionen och protokollet från den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga 
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ställning. Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen, regler också dessa 

frågor.
180

 

FN: s konvention om förbud mot all form av rasdiskriminering, som har ratificerats av 70 

stater och Grekland är ett av de länder som ratificerat konventionen. Den innefattar all 

diskriminering på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, 

(art 1).
181

 Stater har som uppdrag att se till att diskriminering inte sker på någon myndighet, 

företag eller av privat personer (art. 2). Stater tar i och mer att de skriver under också ansvaret 

för att oavsett ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung se till att alla 

behandlas lika inför lagen. Diskriminering får inte förekomma vid ansökan om arbete och 

boende och ingen ska bli diskriminerad på allmänna platser så som kaféer osv. (art.5).
182

 

Europakonventionen för utländska medborgare (art. 16; prot. 4, art. 3-4; prot.7 art.1), innebär 

enligt huvudregeln att varje person, medborgare som icke medborgare inom ett land ska ha 

konventionsskydd. Vissa rättigheter undantas dock så som rösträtten i de nationella valen, den 

inkluderar endast medborgare i landet. Andra konventionsbestämmelser ger endast skydd för 

utländska medborgare (art. 14 I) och innebär att all diskriminering är förbjuden som hänför 

sig till det nationella ursprunget.
183

  

Dublinförordningen II bygger på principen om att en medlemsstat inom EU är ansvarig för att 

pröva en asylansökan. Detta för att undvika att asylsökande skickas från ett land till ett annat 

land, men också för att undvika att systemet missbrukas om flera asylansökningar görs av 

samma person. Tillämpningen av de olika kriterierna som anges i förordningen är beroende av 

den föreliggande situationen vid tidpunkten när den asylsökande först lämnar in sin ansökan i 

en medlemsstat. Vid illegal ankomst till en medlemsstat eller vid illegal vistelse i en 

medlemsstat, ansvarar den medlemsstaten för prövningen av asylansökan. Ansvaret upphör 

efter 12 månader, räknat från det datum när den illegala ankomsten skedde.  

När den asylsökande bor i en medlemsstat under en sammanhängande period om minst 

5 månader innan asylansökan, blir den medlemsstaten ansvarig för prövningen.  När den som 

vill ansöka om asyl bor minst 5 månader i olika medlemsstater, är det den medlemsstaten där 
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vederbörande bor senast som ansvarar för prövningen. Ett undantag gäller när ingen 

medlemsstat är ansvarig. I den situationen är det den medlemsstat där asylansökan först 

lämnas in som ansvarar för prövningen. 

Efter begäran medlemsstater emellan kan behandlingen av asylansökningar efter samtycke 

överföras till annan medlemsstat. För beslut om överföring kan åberopas humanitära, 

familjemässiga eller kulturella skäl. Den berörda asylsökande personen ska lämna sitt 

medgivande för en sådan överföring. 

När ett övertagande av den asylsökande sker ska den medlemsstat som utsetts som ansvarig 

för asylprövningen överta den asylsökande och behandla ansökan. Om en medlemsstat som 

har mottagit en asylansökan anser att ett annat EU-land är ansvarigt, får denna medlemsstat 

uppmana den medlemsstat den anser vara ansvarig att överta den asylsökande. Vid en 

uppmaning om övertagande ska alla nödvändiga uppgifter finnas med så att medlemsstaten 

ska kunna ta ställning till ansvaret. Om medlemsstaten samtycker till övertagandet eller 

återtagandet, ska den asylsökande delges beslutet och motiven för beslutet.
184

 

4. 1 UNHCR:s  arbete kring flyktingar, rasism och xenofobi 

United Nation Educational, Scientific and Cultural Orgnizations (UNHCR) arbete är viktigt 

för det internationella asylsystemets utveckling och förbättring. Så som integration på lokal 

nivå och för att tillgodose skyddet för flyktingarna. Arbetet är också inriktat på frågor som 

rasism och xenofobi. Enligt UNHCR har ökningen av populistiska partier med rasistiska och 

xenofobiska tendenser gjort det svårt för många flyktingar och asylsökande i europeiska 

stater. UNHCR arbetar också med att utveckla skyddet för statslösa, internally displaced 

people (IDP).
185

 

Organisationen vill tillsammans med samarbetspartner arbeta för att utveckla och förbättra 

alla dessa frågor, genom att bl.a. förbättra integrations - och asylpolicys i de europeiska 

staterna.
186
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Strategin för UNHCR:s arbete är att förbättra och effektivisera asylprocessen i Europas stater 

och att förstärka och stödja FRONTEX arbete vid gränserna och få fram mer resurser för att 

rädda flyktingarna som befinner sig i nöd på haven. Arbetet ska bedrivas enligt 

Dublinförordningen II för att alla processer ska kunna leda till internationella normer och 

skapa ett bättre skydd för flyktingarna och tillgodose de mänskliga rättigheterna.
187

 

Organisationen kommer att fortsätta att samarbeta med Grekland för att förbättra 

asylprocessen beträffande uppehållstillstånd och ska också finnas för assistans för vidare 

utbildning och rådgivning beträffande migrationsfrågorna i landet.
188

  

Ett stort problem som UNHCR vill arbeta med och bekämpa är den växande rasism och 

xenofobi som finns i Europa. Det kommer de att göra genom att arbeta med olika viktiga 

aktörer, så som media, olika NGO:s och det civila samhället. Genom dessa aktörer vill 

UNHCR kunna nå förändring genom att bl.a. uppmuntra regeringar att aktivt delta i 

manifestationer mot sådant hat samt att satsa på integrationspolicys. Ett avtal har upprättats 

mellan UNHCR och the Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of the 

organization for security and co- operation in Europé (OSCE), där huvudpunkten är att 

kämpa mot rasism och liknande hatbrott. Tillsammans ska dessa aktörer fortsätta arbetet med 

dessa problem i Europa.
189

Organisationen betonar vikten av solidaritet från EU för Grekland, 

som står inför stora utmaningar av omhändertagande av flyktingar när stora flyktingströmmar 

kommer till landet på grund av landets geografiska läge.
190

  

Sammanfattningsvis innebär ovan nämnda konventioner, särskilt Dublinförordningen II och 

UNHCR:s arbete att det finns ett relevant och ett väl anpassat regelverk och att ett arbete 

bedrivs för att ta tillvara flyktingars och övriga emigranters mänskliga rättigheter inom 

Europa och i Grekland.  Dessvärre har Grekland fått kritik för att inte i alla avseenden följa 

dessa regler även om landet formellt sett omfattas av reglerna. I Grekland finns det inte ett 

fungerande arbete för migrationen även om en organisation för migrationen är på väg att 

byggas upp för att kunna tillmötes gå de mänskliga rättigheterna för flyktingarna och övriga 

emigranterna som kommer till landet. 
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5. Partiprogram  

5.1 Gyllene gryning, (Chrysi avgi ett nynazistiskt parti)  
Gyllene gryning är ett parti som fick 18 platser i det grekiska parlamentet i valet sommaren 

2012. Jag har valt att beskriva deras partiprogram, som de kallar för ”sin identitet”. Jag har 

bara tagit med de delar där de talar om invandrare, eftersom det är endast det som är relevant 

för min studie. Informationen har tagits från partiets hemsida, där de beskriver sin identitet 

som de använder dvs. hur deras attityd och politik är gentemot invandrare som befinner i 

Grekland. Översättning av Ioannis Antoniadis.   

”- Säkra landets gränser med de särskilda militära enheterna av den 

grekiska armén. Sprid grekiska minfält mot individer.  

 

– Omedelbar arrestering och utvisning av alla illegala invandrare. 

Sui generis (idionimo) alla illegala handlingar som begås av 

utlänningar skall betraktas som brott. Påföljderna ska inte avtjänas i 

fängelser utan i särskilda anläggningar för förvar där man parallellt 

ska arbeta och producera till förmån för statskassan. 

 

– Miljoner invandrare har okontrollerat invaderat vårt land och 

fortsätter att okontrollerat invadera landet. De ändrar den 

demografiska sammansättningen, om några år kommer vi greker att 

vara en minoritet i vårt land och den nationella staten Grekland 

kommer att förvandlas till en multinationell och multikulturell stat i 

enlighet med det internationella systemet för globaliseringen. 

 

Illegala invandrare 

Omedelbar tillämpning av lagar för utvisning av alla illegala 

invandrare. 

Intrånget i landet betraktas som ett grovt brott och ska straffas med 

obligatoriskt socialt arbete. 

Frysning av tillgångar för dem som hyr ut fastigheter och utfrysning 

av dem som anställer utlänningar utan uppehålls- och 

arbetstillstånd.”
191

 

 

Partiet markerar att det bara är grekiska män och kvinnor som ska ha fullständiga rättigheter, 

framförallt i termer av medborgarskap. Det förhållningssättet kan jämföras med begreppet ”de 

andra” som här är de som inte är greker. När de använder ordet invandrare kan det jämföras 
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med emigrant/migrant. De använder benämningen invandrare om alla som inte är av grekisk 

härkomst. Tonen och det som är skrivet om deras identitet har både inslag av nationalism och 

rasism. Detta är också hets mot folkgrupp enligt artikel 19 i FN:s konvention om de 

medborgliga och politiska rättigheterna som anger att det finns begränsningar i 

yttrandefriheten om någon kränker och hotar en viss grupp människor, vilket detta parti 

uttrycker i sitt partiprogram.
192

 Grekland har skrivit under FN konventionen om de 

medborgerliga och politiska rättigheterna. Partiet uppmanar till våld, när de säger att alla 

svarta marknader ska sprängas. Vidare säger de i programmet att alla människor som 

samarbetar med invandrare kommer att få konsekvenser, det kan betraktas som ett hot. De 

anser att invandrare har invaderat Grekland och detta kommer enligt partiets uppfattning att 

ha negativa konsekvenser för framtiden, genom att Grekland kommer att bli en multikulturell 

stat. Nationalismen talar om den gemensamma identiteten, likaså gör detta parti och för dem 

är det grekiska den gemensamma identiteten.   

Många likheter med rasismen kan också göras tydligt. Partiet har samhörighet med den nya 

rasismen och har fortfarande en hierarkisk inställning när det gäller raser och olika kulturer 

och menar att detta motiverar förtryck av vissa grupper.  

Bevarandet av den nationella identiteten och den egna kulturen ökar, rädslan att förstöra den 

kulturella harmonin är stor för detta parti. Gyllene gryning vill ha en homogen kultur och 

andra kulturella grupper utgör ett hot och anses ha en negativ påverkan på landet. Denna nya 

form av rasismen, som är byggd på rädsla och motsättningar, är viktig att upptäcka och förstå 

för att kunna stoppa exkluderandet och rasismen i samhället. Partiet kopplar invandrare till 

kriminella handlingar och denna politik skapar stor oro på EU nivå. 

Arbetet mot rasistiska partier sker på EU nivå inom European Commission against Racism 

and Intolerance (ECRI), som är en del av Europarådet. Arbetet sker genom övervakning av 

olika problem som berör diskriminering mot människor p.g.a. etnisk bakgrund, 

medborgarskap, färg, språk, religion och allt som kopplas till rasism och xenofobi. När de 

övervakar dessa problem gör de rapporter och utformar rekommendationer som EU staterna 

kan arbeta efter. Europarådet har tagit upp problemen som finns i Grekland kring rasismen 
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och xenofobin, i Strasbourg, 2012-10-12. Partiet Gyllene gryning föranleder en stor oro för 

ECRI och Europarådet. Partiet använder i sin retorik ett nationalistiskt förhållningssätt och 

gör negativa uttalanden om flyktingar och övriga emigranter. De använder denna retorik 

gentemot den grekiska allmänheten och utnyttjar sårbarheten som följer av den ekonomiska 

krisen som råder i landet. Partiet har också använt sig av våld mot emigranter och andra 

grupper som politiska opponenter och andra som går emot deras inställning och handlingar. 

Våldet mot migranter har vid vissa tillfällen accepterats av polisen. Nu ber ERCI att de 

grekiska myndigheterna ska ta tag i detta stora problem som råder i landet med medlemmar av 

Gyllene gryning, så att ingen persons frihet och rättigheter kränks. De talar också om vikten 

för människor att kunna vara medlemmar och verka för politiska partier, men att Gyllene 

gryning tappar sin legitimitet genom att bruka våld. Detta utgör en konflikt mellan två 

rättigheter, den ena hets mot folkgrupp och den andra rätten att tillhöra politiska partier och 

rätten att verka för politiska uppfattningar. Detta parti har enligt lag passerat en gräns för vad 

som kan tillåtas och accepteras.193 
Eftersom det, enligt min mening, framgår av partiets 

program att de ansluter sig till rasismen och hotar och förespråkar till och med att våld 

används mot människor som inte är av grekisk härkomst eller etnicitet. Detta har 

uppmärksammats också i Grekland och skapat stor oro på nationell och regional nivå.  

5.2  Nydemokrati (Nea Demokratia ett konservativt parti) 

Nedan kommer en presentation från delar av Nea Demokratias valprogram 2012. 

Nea Demokratia (Ny Demokrati) är det regerande partiet och vann valet 2012 i Grekland. 

Partiet presenterar följande på sin officiella hemsida inför valet om hur de ska hantera 

invandrare och den illegala migrationen som finns till och i landet.   

”Gränsbevakningen 

Naturliga hinder (staket), användning av teknologin och förstärkning av 

det europeiska samarbetet samt FRONTEX jurisdiktion. De illegala 

invandrarna är inte invandrare på grund av ekonomiska skäl utan de är 

individer som kom in i vårt land på ett illegalt sätt. De bröt redan mot 

våra lagar genom att komma in illegalt och om vi accepterar denna 

olagliga handling eller om vi till och med belönar den, genom att 

legalisera deras närvaro eller att ge dem rättigheten att hämta sina 

släktingar, då avskaffar vi vår lagstiftning. Vi skulle därmed också 
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uppmuntra dem att hämta andra släktingar och vänner. Första steget är 

att effektivare bevaka gränserna. I synnerhet markgränserna, därifrån 

kommer varje dag in fler än 300 personer, endast från floden Evros (vid 

gränsen till Turkiet). Bättre bevakning av gränserna innebär dessutom 

naturliga hinder (staket) samt användning av teknologi (infraröd kamera 

som lokaliserar dem innan de kommer in och informerar både de 

turkiska myndigheterna och FRONTEX osv.), och förstärkning av det 

europeiska samarbetet och jurisdiktionen av själva FRONTEX.
 
”

194
 

 

Jag tycker att detta parti i stor omfattning hänvisar till EU och att partiets förhållningssätt till 

den illegala invandringen uttrycker värderingar som är nationalistiska och att partiet vill 

skydda landet från migrationen. 

Enligt min mening är det Grekland och övriga länder inom EU, som har byggt upp ett 

regelverk som definierar de illegala migranterna och satt upp olika hinder för dem som kan 

hänföras till den definitionen. Mänskliga rättigheter har lagts fast i konventioner och andra 

regler och gäller för illegala migranter på samma sätt som för övriga världsmedborgare och 

dessa rättigheter ska värnas och respekteras av Grekland och av alla stater.     

Ny Demokrati hänvisar mycket till Europa för assistans och riktlinjer i sin invandrarpolitik. 

Återigen ses invandrare (kan jämföras med mitt begrepp emigrant/ migrant) som ett hot. En 

känsla av ”vi och de” har växt, både på nationell och på regional nivå. Vi inom EU och de 

som står utanför EU.
195

 Partiet framhåller att migranter bryter mot regler genom att bara 

komma in till Grekland och att partiet inte vill göra det lättare för migranter att få en laglig 

status. De vill göra det svårare att komma in i landet, genom att bl.a. bygga staket mellan den 

grek-turkiska gränsen. De tar inte upp varför så många vill ta sig in till Europa. Påtryckningar 

ska göras mot Turkiet för att få dem att inte underlätta för migranter att ta sig över gränsen till 

Grekland. Ett samarbete ska inledas med andra sydeuropeiska stater och med hela Europa för 

att de utomeuropiska migranterna ska kunna återvända till sina hemländer.  
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5.3 SYRIZA (vänsterkollision) 

SYRIZA är en sammanslagning av partier som politiskt sett är orienterade till vänster. I valet 

2012 var det näst största partiet. Informationen har tagits fram från partiets hemsida om hur de 

ser på hanteringen av invandrare i Grekland.  

”Vi bemöter invandrarpolitiska frågor på ett ansvarfullt och humant 

sätt  

Internationella initiativ ska tas för att ta itu med orsakerna till 

befolkningsomflyttningar. 

Europeisk ram för migrationspolitik med proportionell och likvärdig 

fördelning av bördan bland medlemsstaterna. 

Gradvis beviljande av resehandlingar för huvuddelen av invandrare som vill 

lämna landet. 

Effektivisering av ramen för legalisering av invandrare som bor och arbetar 

i vårt land och för deras likvärdiga integrering. 

Effektiv bekämpning av kretsar som driver modernt slaveri- trafficking.”
196

 

 

Partiets program ger uttryck för ett harmoniserat synsätt och har ett bra förhållningssätt till 

MR. Partiet inkluderar faktorer som ett internationellt gemensamt ansvar för att ta hand om 

emigranter som kommer till Grekland. När de talar om invandrare (kan jämföras med mitt 

begrepp emigrant/migrant) som en börda och att denna börda ska fördelas lika inom Europa, 

tycker jag att valet av uttryckssättet kan tolkas som något negativt. Resten av texten lägger 

fast riktlinjer för ett arbete med migrationsfrågor som är ansvarsfullt. SYRIZA ger uttryck för 

ett globalt perspektiv och partiet tar hänsyn till orsaksbanden till varför migrationsflöden 

uppkommer. Politiken kring invandrare anger en förståelse för rörligheten av människor och 

partiet tar upp att det krävs ett skydd för flyktingarna och övriga emigranterna och att en 

bättre hantering av den illegala invandringen måste upparbetas. Enligt min mening har 

SYRIZA:s migrationslinjer inte någon framtoning av rasism.   

                                                                 
 

196 http://www.syriza.gr/  
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6.  Rättsfall och rättshistoria i Grekland kring hatbrott 

Här nedan följer ett rättsfall där Grekland ställdes inför Europadomstolen för de mänskliga 

rättigheterna för prövning av om mänskliga rättigheter kränkts gentemot en flykting från 

Turkiet. Vid prövningen tillämpades Europakonventionen.  

”R.U. mot Grekland, 2011-06-07 

En turkisk man som suttit fängslad på grund av politisk verksamhet flydde till 

Grekland och sökte asyl. Han frihetsberövades och placerades med 

undermåliga förhållanden samt kunde inte klaga över detta. Det skedde därför 

kränkning av artiklarna 3 och 13. Han löpte risk att bli utvisad utan att ha fått 

sin asylansökan prövad och det skedde därför en kränkning av artikel 13 i 

förening med artikel 3. När frihetsberövandet saknade lagligt stöd kränktes 

artikel 5.1 f) och när dess laglighet inte kunde prövas i grekisk domstol 

kränktes artikel 5.4.”
197

 

Eftersom Grekland har skrivit under Europakonventionen om de politiska och medborgliga 

rättigheterna måste staten enligt konventionen tillgodose alla personers fundamentala 

rättigheter oavsett ursprung, religion och ras. Grekland har också skrivit under konventionen 

om att eliminera all form av diskriminering oavsett ras, religion, ursprung och färg för att 

skydda personer mot denna form av diskriminering. Staten har därigenom ett ansvar för att 

skydda personer mot våldsattacker i alla dess former.
198

  

EU har satt press på Grekland för att landet ska ta hänsyn till rasism och xenofobi i sin 

kriminallag. Vissa förändringar antogs 2009 vid tillämpningen av kriminallagen, som ska leda 

till att hatbrotten ytterligare uppmärksammas och elimineras. Grekland är också en del av en 

organisation i Europa som arbetar mot hatbrott, nämligen Organization for security and 

cooperation in Europe (OSCE). Deras arbete går ut på att verka för att det finns lagar och 

andra insatser för att undvika hatbrott och att utredningar görs när hatbrott förövats. Det är 

staters ansvar att arbeta mot att hatbrott begås av ett lands medborgare.
199

  

Grekland har fått kritik av internationella organisationer för att tillräckligt arbete inte bedrivs 

inom landet mot hatbrotten. 2009 fick Grekland kritik från FN, från dess kommitté som 
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bedriver arbete mot rasdiskriminering. De ansåg att Grekland inte tillräckligt anpassat sitt 

juridiska och sociala arbete och utbildningen för att kunna förebygga hatbrott och rasism. 

Likaså fick landet kritik av EU från kommittén som arbetar mot rasism och intolerans, för att 

staten måste börja utbilda domare och annan rättsvårdande personal kring hatbrotten som 

förekommer i landet.
200

  

Redan 2009 startade EU en utredning om att Grekland inte hade implementerat 

Dublinförordningen II och Grekland ställdes inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter 

för att frågan skulle prövas på rättslig väg. Fallet visar att Grekland har satt flyktingar i förvar 

under lång tid och att dessa inte fått möjlighet till en asylprövning.
201

  

Många länder i Europa reagerade mot Greklands handlande, genom att inte tillämpa 

Dublinförordningen II och avstod från att skicka tillbaka asylsökande till det land de först 

kom till i Europa, som ofta är just Grekland. Sverige blev ett av de länderna, efter det att 

Finland först vägrade att skicka tillbaka asylsökande till Grekland. Likaså ställdes Grekland 

inför Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna när en afghansk asylsökande farit illa i 

landet. Allt detta påverkade utvecklingen av reformer och lagar inom landet.
202

                      

Grekland har tagit till sig av denna kritik och från kritik som kommit från enskilda stater om 

just rasismen och hatbrotten och 2011 har förändringar skett i landet. 
203

De grekiska 

nationella mänskliga rättigheterna har förbättrats. Flera reformer och förändringar har 

genomförts. Grekland utbildar numera bl.a. domare för att kunna döma beträffande hatbrotten. 

Utredningsarbetet kring hatbrotten har också förbättrats. Likaså har en förbättring skett genom 

att samtal om hatbrotten och rasismen sker i det offentliga och det innebär ett synliggörande 

av problemet kring rasismbrotten. Allt detta måste Grekland utföra enligt internationell lag 

och landet måste agera mot grupper som utför dessa brott.
204

  

I Grekland har UNHCR arbetat med utvecklingen av asylprocessen tillsammans med 

specialiserad personal från polisen, advokater från NGO och regeringstjänstemän. Grekland 
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som övriga EU länder måste efterfölja och implementera EU direktiven, i detta fall EU:s 

asyldirektiv.
205

 

Sedan 2009 har (som tidigare nämnts) en särskild lag införts, som ger domare rätt att döma till 

högre straff för hatbrotten. Men under de fyra år som lagen funnits har inte något sådant fall 

drivits till ett rättsligt avgörande. Polisen, åklagarna och domarna behöver ytterligare 

kunskaper kring hatbrotten och lagens tillämpning.
206

  

Under år 2012 har en liten förbättring skett när inrikesministeriet börjat arbeta med utbildning 

och förbättring av polisarbetet. Arbetet uppmärksammar rasismen inom poliskåren och hur 

den ska motverkas. Vidare har frågor om hur samhället på bästa sätt ska möta problemen 

kring rasism, xenofobi och våld mot emigranter aktualiserats. Det ligger också på EU att se 

till och övervaka att Grekland lever upp till de konventioner och regler som antagits och se till 

att de används i praktiken.
207

  

I rapporten Greece the end of the road for refugees, asylum-seekers and migrants från den 25 

november 2012 som är gjord av Amnesty International, uppmärksammas problemet med 

hatbrott och rasistsiska attacker mot emigranter i landet. Många lever under olagliga 

förhållanden och vågar inte anmäla sådana handlingar/brott på grund av att de därigenom kan 

riskera att bli hållna på deporteringscentra och sedan bli deporterade.
208

  Den här rapporten 

visar också att den grekiska polisen inte har skyddat irreguljära migranter som försökt ta sig in 

i landet. I vissa fall har polisen hindrat dem från att få komma in och istället skickat dem över 

till den turkiska sidan. Rapporten visar också att antalet asylansökningar begränsas genom att 

flyktingar inte fått möjlighet att lämna in en asylansökan för att få ett beslut om flyktingstatus, 

vilket kan leda till konsekvensen att flyktingarna istället deporteras.
209

   

6.1 Ett steg efter ett fungerande migrationssystem?  

Integrationsprocessen har introducerats av EU genom två direktiv, ett om antidiskriminering 

som presenterades år 2000 samt ett om rättigheter vid långtidsvistelse i ett land som kom 

2003, för lättare och förbättrade reformer för integrering. Dessa reformer och EU direktiv som 
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antingen får direkt verkan eller som ska implementeras i den nationella lagstiftningen, gäller 

alla EU medlemmar och måste följas. Så oavsett ras och etnicitet ska ingen diskriminering ske 

inom ett samhälle och det ska finnas skydd för människor inom ett medlemsland.
210

  

EU:s kraftfulla agerande efter oroväckande signaler kring integrationsprocessen inom Europa 

beror på ett antal faktorer bl.a. den ökande rasismen, xenofobin och politiska rörelser som har 

växt i många stater inom EU.
211

 EU:s integrationspolitik måste också lyfta fram och arbeta för 

mer rättigheter för utomeuropeiska nationaliteter som lever inom EU. Ingen ska behöva vänta 

5 år eller mer för att få fullständiga rättigheter vid migration till ett land. En väntan på 

fullständiga rättigheter för emigranter skapar ett a och ett b lag och skapar omotiverade 

skillnader mellan människor .
212

 Redan i Amsterdamfördraget uppmärksammades problemet 

med rasism och xenofobi som ökat på sina håll i Europa. Det ledde till ett visst ökat skydd för 

utomeuropeiska invånare.
213

   

Detta avsnitt är en fortsättning på min studie, jag tycker det är viktigt att nämna integration. 

För att adressera och arbeta mot rasismen och xenofobin krävs ett genomtänkt och omfattande 

integrationsarbete. Min avgränsning innebär att jag inte kommer att presentera integrations 

policys eller beskriva arbetet på nationell och internationell nivå för integrationen. Men 

genom att nämna detta vill jag visa på hur viktigt detta arbete är i ett land som Grekland som 

har en ökning av rasismen och xenofobin. EU:s roll är att sätta upp ramverk för integrationen 

men i slutändan är det den egna staten som måste arbeta med integreringen av emigranterna 

och stärka deras lagliga status i landet.  

I rapporten ”Greece the end of the road for refugees, asylum-seekers and migrants” från den 

25 november 2012, framgår att situationen för asylsökande fortfarande har stora brister i 

Grekland. Antalet asylansökningar är mycket begränsade på grund av bristande personella 

resurser.
214

Rapporten visar att det finns mycket arbete som behöver göras i Grekland, för att 

förbättra migrationsprocessen och för att förbättra integrationen av emigranterna i landet.     
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6.2 Fortsatt utveckling av migrationen inom EU 

Inom EU pågår för närvarande förhandlingar för utveckling av EU- lagstiftning för det 

gemensamma asylsystemet Common European Asylum System,(CEAS). Principerna för 

förändringsarbetet lades fast redan i Stockholmsprogrammet. 

Förändringarna i asylpaketet gäller i Dublinförordningen, Eurodac, Mottagningsdirektivet, 

Asylprocedurdirektivet och Skyddsgrundsdirektivet.  

Dublinförordningen gäller bl.a. för vilket land som ansvarar för prövningen av asylansökan. 

Enligt huvudregeln i förordningen är det landet dit den asylsökande först kommer som 

ansvarar för prövningen. Förordningen regler hur andra medlemsländer kan ta över ansvaret 

av en prövning vid exempelvis humanitära skäl. Det som nu kommer att ske är att 

asylmottagningen i medlemsländerna ska övervakas för att se om de blir överbelastade. I så 

fall ska extra resurser kunna styras dit. Andra medlemsländer ska också kunna tvingas att ta 

över asylprövningen om kränkningar och övergrepp sker i första mottagarlandet.  En 

asylsökande som ska skickas tillbaka till första landet ska få rätt till en intervju och till ett 

juridiskt ombud vid ett överklagande. 

Eurodac databasen med asylsökandes fingeravtryck, används för att se till vilket land inom 

unionen som den asylsökande först kom till och för att se vilket land som har ansvaret för 

prövningen av ansökan. Förändringen har gällt huruvida denna databas ska kunna användas 

vid sidan av europeiska brottsregisterbasen och de nationella brottsregistren. Kompromissen 

blir troligen att Eurodac endast får användas för polisiär slagning vid grova brott. 

Mottagningsdirektivet som reglerar hur asylsökande ska tas om hand och villkoren för 

omhändertagandet och reglerarna för hur och när de får tas i förvar. En övre gräns ska införas 

för hur länge de får hållas i förvar, som blir max 90 dagar. Sårbara människor som barn och 

torterade får inte sättas i förvar. De undantag som idag finns för förlängningen av 

förvaringstiden rensas bort från direktivet. 

Asylprocedurdirektivet som reglerar asylprövningen förhandlas fortfarande inom EU. De 

frågor som finns på agendan är rätten till information på sitt eget språk, hur omfattande 

intervjuerna ska vara och rätten till juridiskt bistånd och ombud. En annan fråga är 

bestämningen av åldern för ensamkommande barn. 
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Skyddsgrundsdirektivet som reglerar miniminivån på grunderna för rätten att få stanna i EU-

länder för flyktingar och övriga skyddsbehövande har redan förändrats. En särskild skrivning 

om att barnets bästa ska råda har skrivits in i direktivet. Likaså att sexuell identitet kan utgöra 

skyddsskäl.
215
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7. Analys  

– Hur respekteras flyktingarnas och de övriga emigranternas rättigheter i Grekland, ur ett 

rättsligt, politiskt och moraliskt perspektiv?  

Först under 2010-talet har ett fungerande migrationssystem börjat byggas upp i Grekland. 

Utvecklingen påskyndas av påtryckningar från EU och separata stater och förändringar görs 

för att åtgärda bristerna för migrationen. Inom EU har utvecklingen kontinuerligt fortskridit 

för att uppnå ett fungerande regelverk omkring dessa frågor. Greklands lagstiftning har under 

de senare åren utvecklats och anpassats till EU:s olika förbättringar enligt fördrag, direktiv 

och Dublinförordningen II. Men fortfarande finns svårigheter i landet med att få 

migrationssystemet att fungera i praktiken. EU:s direktiv, kring mottagande, asylproceduren 

och beträffande skyddsgrunderna fungerar inte tillfredsställande i Grekland. 

Dublinförordningen II har inte alltid kunnat upprätthållas på grund av bristerna i asylsystemet.  

För att komma tillrätta med dessa brister behöver den strukturella och byråkratiska 

organisationen kring migrationen utökas, förbättras och prioriteras. Det har gjorts 

förbättringar trots den ekonomiska krisen, men mer behöver göras för att klara migrationen. 

Enligt Amnesty Internationals rapport från november 2012 finns fortfarande många 

tillämpningsproblem för asylprövningen och asylsökandes mänskliga rättigheter kränks.  

Ett av problemen i Grekland är de förvaringscentra som finns runt om i landet. Dessa har stora 

brister i underhållet. De är överfulla och de irreguljära migranterna är inspärrade under långa 

perioder och inom detta område måste ytterligare förbättringar göras. Åtgärder har vidtagits 

på EU nivå för att åstadkomma en förbättring av den situationen. I Dublinförordningen II 

föreslås att stöd ska ges från EU och andra medlemsstater när det grekiska asylsystemet blir 

överbelastat. Stödet ska ges antingen på plats i Grekland eller genom att andra länder tar över 

viss hantering av asylansökningarna. I direktivet om mottagandet föreslås en regel om maxtid 

om 90 dagar för att få sitta på förvaringscentra och undantagsbestämmelserna för förlängning 

av förvaringstiden inskränks. Barn och torterade människor får överhuvudtaget inte sättas i 

förvar. 

 

Grekland och EU arbetar för att hålla flyktingarna och de andra irreguljära migranterna borta 

från att komma in i landet, genom den utökade övervakningen av gränserna med hjälp av 

FRONTEX närvaro. Det staket som under 2012 byggts mellan grek- turkiska gränsen och 
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FRONTEX utökade bevakning vid gränsen, löser inte problemen med de stora 

migrationsströmmarna. Staketet och FRONTEX stänger de irreguljära migranterna ute från att 

ta denna väg in till Grekland, men på så sätt ökar risken att migranterna inte kommer in 

levande till landet. När gränserna stängs blir det svårare att ta sig in i Europa, vilket leder till 

andra och förmodligen farligare vägar och ökar risken för människor att dö på vägen. 

Åtgärderna verkar inte hindra att människor färdas till Grekland, däremot verkar åtgärderna 

potentiellt förvärra snarare än underlätta människors lidande i migrationsprocessen. 

Satsningar görs också för att deportera flyktingarna och de andra irreguljära migranterna som 

redan befinner sig i landet tillbaka till sina hemländer.  

 

Men trots försöken att bevaka gränserna, ett bättre fungerande mottagande med asylprövning, 

arresteringar, frivilligt återvändande och deporteringar så finns problemen kvar. De åtgärder 

som vidtagits inom EU och Grekland förhindrar dessutom inte problemen som ligger bakom 

de stora migrationsströmmarna.  

Bristerna i asylsystemet i Grekland gör dessutom att landet bryter mot bl.a. 

Dublinförordningen II, non- refoulment principen, stadgan om de grundläggande 

rättigheterna för Europeiska unionen, (Europakonventionen) och Convention on the Status of 

Refugees, samt det tillhörande protokollet från 1967.   

 

Möjligheten att röra sig fritt som globaliseringen kräver ges inte till alla människor utan den 

möjligheten gäller bara för vissa. För EU:s medborgare har genom bl.a. Schengenavtalet 

möjliggjorts fri rörlighet inom unionen.  Men det har blivit svårare för icke europeiska 

medborgare att komma in till Europa och gränsövervakningen vid de externa gränserna har 

ökat. För dem som inte är EU medborgare finns således inte samma möjligheter. En kontroll 

kan ske inom Europa av dem som inte har ett europeiskt utseende var och när som helst inom 

medlemsländerna. EU och Grekland driver en migrationspolitik som försöker hålla människor 

borta från EU och från Grekland. Exkluderandet av människor som inte kommer från en EU 

stat innebär en diskriminering och är xenofobi. Det är vi i Europa och ”de andra” som 

kommer från stater utanför Europa och denna politik är uttryck för en protektionism. Det leder 

till att människor som utsatts för förföljelse i sina hemländer eller har behov av rörelse på 

grund av fattigdom kommer, men på ett annat sätt. De kommer som irreguljära migranter in i 

Europa via Grekland och många av dem vill fortsätta till andra länder inom EU.  



61 

 

Denna exkluderande migrationspolitik som stänger ute människor från att komma till 

Grekland och Europa har lett till olika åtgärder och i vissa fall utvecklats till rasism i 

Grekland och inom flera andra EU länder. Under 2012, genomfördes en stor identitetskontroll 

i Grekland, som innebar att alla som inte ansågs se ut som greker kontrollerades, för att 

fastställa om de befann sig i landet lagligt eller illegalt. Denna åtgärd var ett led i den 

migrationspolitik som gäller i Grekland och inom EU om restriktioner för människor som 

kommer från länder utanför EU.       

Det lever totalt ca 1 miljon irreguljära migranter i Grekland, men det är svårt att exakt 

redovisa data för hur många irreguljära migranter som befinner sig i landet. Uppskattningen är 

svår att göra, eftersom många asylsökande inte får möjlighet att lämna in sin ansökan och 

människor väljer ibland att inte ansöka om tillstånd bl.a. för att tiden för ansökan är väldigt 

lång, byråkratisk och svår och därmed faller de också utanför statistiken. Det är svårt för 

Grekland att hantera dessa mängder med irreguljära migranter som kommer och när de 

kommer in olagligt blir det svårt för dem att kunna leva ett tryggt liv. Det är upprörande att ta 

del av Amnesty Internationals rapport från november 2012 om bristerna i hanteringen av de 

asylsökande flyktingarna i Grekland. Rapporten visar att de irreguljära migranternas 

mänskliga rättigheter kränks i landet och vid gränsen till landet. 

 

Det internationella samarbetet inom bl.a. FN bör öka för att en solidarisk migrationspolitik 

ska kunna bedrivas. Redan idag görs ett arbete på området inom FN och dess olika organ. Ett 

uttryck för det internationella samarbetet är Convention on the Status of Refugees, samt det 

tillhörande protokollet från 1967. Migrationen beror många gånger på att människor tvingas 

till rörelse för att överleva. Ett större skydd för migranterna och en ökad solidaritet emellan 

stater bör, enligt min mening, utvecklas. Människors flykt från sina hemländer sker på grund 

av bestämda skäl, som förföljelse, fattigdom, orättvisor, hunger, krig och människor rör sig 

för att försöka få ett bättre och tryggare liv och för att överleva. Den ekonomiska strukturen 

bidrar till globaliseringen och rörelsen av människor.  

 

Den interna politiska diskursen inom Grekland mellan de tre partierna som presenterats i 

studien anger tre olika inriktningar för migrationsfrågorna. För mig framstår det som om det 

regerande partiet Nydemokrati hänvisar till EU:s riktlinjer och stöd för migrationen och 

verkar för att dessa riktlinjer införlivas i Greklands migrationspolitik och i hanteringen av 

migranterna. Partiet Gyllene grynings ökning har påverkat den politiska debatten kring 
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migrationen. Deras politik överensstämmer inte med EU:s migrationspolitik och inte med de 

utgångspunkter som gäller för arbetet på FN nivå och inom olika NGO. Stämningen och 

attityderna gentemot migranterna i Grekland har påverkats av partiets inställning. Det 

förekommer hatbrott mot migranterna och dessa har kopplats till partiet. Deras syn på 

migranterna (de använder benämningen invandare i sin beskrivning av sin identitet) och sättet 

att tala om migranterna är på ett hotfullt sätt och med starka anknytningar till rasistiska 

värderingar, vilket de inte gömmer undan. Ökningen av denna och andra extrema grupper 

skulle kunna definieras som hets mot folkgrupp. Ett ökat skydd måste finnas för de människor 

som utsätts och blir offer för hatbrotten. Kan inte Grekland ge ett skydda mot hatbrotten 

måste externa grupper från EU hjälpa till. FRONTEX som befinner sig vid de externa 

gränserna, den organisationen skulle kanske behövas också i de områden där många migranter 

bor för att skydda dem mot angrepp och värna om deras mänskliga rättigheter. Flyktingarna 

och de övriga migranterna har rätt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i Grekland. 

SYRIZA (vänsterkollision) är det parti som har det mjukaste förhållningssätt av de tre 

partierna inför migrationsfrågorna. Deras partiprogram ger uttryck för att de vill lösa 

problemen kring migrationen på ett mer harmoniserat sätt och de beaktar mänskliga 

rättigheter.  

 

För att Grekland ska kunna arbeta vidare och utveckla migrationspolitiken i den riktning som 

EU har lagt fast krävs att Gyllene gryning inte ges möjlighet att påverka politikens 

utformning. I valet sommaren 2012 fick partiet 18 platser i parlamentet och 7 procent av de 

röstande. Inför migrationspolitikens utveckling och tillämpning, är min förhoppning, att 

partiet allt mer marginaliseras, inte får sympatier bland de grekiska väljarna och inte påverkar 

diskursen kring migrationsfrågorna.      

 

Alla konventionerna och de övriga reglerna på internationell nivå kring migrationen utgår från 

moralen. Moralen utgår i sin tur från grundläggande värderingar som finns inom alla 

demokratiska stater och finns fastslagna i författningar och grundlagar. En grundläggande 

värdering är att alla människor har lika värde och detta ska visa sig i ord och handling. I 

Europakonventionen sägs i ”Artikel 1- att Människans värdighet är okränkbar. Den skall 

respekteras och skyddas”. Jag anser att det är moraliskt fel att bryta mot konventionerna, 

förordningarna, direktiven etc. kring migrationen och behandlingen av flyktingarna och de 

övriga emigranterna. Det som uttrycks i konventionerna och de övriga reglerna om värnandet 
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av de mänskliga rättigheterna omsätts inte alltid i praktiken, vilket leder till att de mänskliga 

rättigheterna kränks.  

 

Min studie har visat att migrationspolitiken i Grekland och inom EU i praktiken fortfarande i 

vissa delar bygger på en annan moral än den som internationella rätten för migrationen vilar 

på. I Grekland ses emigranterna många gånger som ett hot, en belastning och en säkerhetsrisk. 

Enligt min uppfattning är det fel att driva en migrationspolitik som bygger på en sådan 

moralisk inställning. Den inställningen och politiken på EU nivå och nationellt i Grekland, 

gör att övervakningen vid gränserna har som målsättning att försöka stänga ute de irreguljära 

migranterna och på så sätt skjuta bort problemen. De hinder som byggs upp för att stänga ute 

”de andra” som inte kommer från Europa är, enligt min uppfattning, inte moraliskt och 

politiskt försvarbara. Det är i själva verket så, att genom hindren och den kränkande 

behandlingen av emigranterna kränks de mänskliga rättigheterna. 

 

Samtidigt som Europa försöker minska migrationen försöker Grekland och EU arbeta för en 

bättre migrationspolitik och för att minska rasismen och xenofobin i landet och i Europas alla 

länder. Det är motsägelsefyllt, att både sträva efter att försvåra för de irreguljära migranterna 

att komma till Grekland och övriga Europa och samtidigt sträva efter att förbättra situationen 

för migranterna och motverka rasismen. Som jag inledningsvis nämnt i min analys har 

förbättringar påbörjats i Grekland för migranterna, framför allt för migranterna som behöver 

göra en asylansökan för att få flyktingstatus.  

Migrationspolitiken i Grekland är inriktad mot en anpassning till EU:s migrationspolitik.  

Men, som tidigare nämnts, kvarstår mycket att förbättra i tillämpningen av reglerna kring 

migrationen. Dessa förbättringar i tillämpningen måste göras för att kunna värna mänskliga 

rättigheter. Det som är särskilt allvarligt ur ett moraliskt och rättsligt perspektiv är att landet 

med sin utvisningspolitik i vissa fall har utvisat flyktingar och därmed brutit mot non- 

refoulement principen. Allvarligt är också att Grekland brutit mot artikel 4 i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna för Europeiska unionen, avseende mottagandet av flyktingarna 

när dessa sätts i förvar under långa tidsperioder och artikel 18 om rätten till prövning av asyl 

när flyktingarna hindras att få en asylprövning. Förhoppningsvis ska de nya myndigheterna 

som inrättats i landet försäkra varje person en rätt att få ansöka om asyl och få rättvisa 

prövningar av ansökningarna. Den ändringen som görs på EU nivå i direktivet om 
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mottagandet, om maxtiden för förvaringen av asylsökande till 90 dagar, kan komma att 

förkorta tiderna för förvaringen i Grekland när regeringspartiet i sin migrationspolitik vill 

följa EU normerna. 

Sammanfattningsvis arbetar Grekland och EU för att få ett fungerande regelverk som skapar 

en bättre situation för emigranterna när de kommer till Europa. Men det finns svårigheter med 

att få migrationssystemet, framförallt kring, asylförfarandet att fungera i praktiken. Trots att 

åtgärder vidtagits kvarstår bristerna i hanteringen. Bristerna måste åtgärdas och om Grekland, 

som är det land som tar emot flest emigranter, inte kan klara situationen måste EU ta ett större 

moraliskt och politiskt ansvar och verka för att ändra de gemensamma hörnpelarna för 

migrationen inom Europa. 
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- Vilken inverkan kan rasismen ha på behandlingen av flyktingarna och de övriga 

emigranterna i landet? 

”Vi och de” människor delas upp, det handlar om vi i Europa och de som kommer från stater 

utanför Europa. Utanförskapet eller rasismen hade förr mer fokus på det biologiska nu är det 

mer fokus på de kulturella skillnaderna. Rasismen bygger på en rädsla för det som är 

annorlunda och främmande och vilar inte på grunden om alla människors lika värde. 

Rasismen exkluderar människor som tillhör en viss grupp med en annorlunda kultur och 

inkluderar alla människor som tillhör den dominerande gruppen och kulturen. En 

klassificering görs av människor i hierarkier och rasismen bestämmer vad slags människa du 

är och vilar på tanken om att människans karaktär bestäms av rasen. Dessa tankar förs fram av 

författare som forskat kring rasismen och som jag har studerat, såsom Thomas Hylland 

Eriksen, Burcu Togal och Nora Räthzel.  

Fastän att världen är global delas människor upp och skyddsbarriärer byggs upp gentemot 

människor utanför Europa. Uppdelningen i ”vi och de” omsätts i praktiken i den bevakning 

och de hinder som finns vid gränserna in till Europa och genom identitetskontroller i länder 

inom EU. I Grekland visar sig denna uppdelning mellan greker och emigranter med all 

tydlighet vid mottagandet av emigranterna.  

Bristerna i hanteringen av migranter, lagliga och olagliga som kommit och fortsätter att 

komma, skapar spänningar och oro i Grekland. Det har tagits sig uttryck i form av xenofobi 

och en ökad rasism och den ekonomiska krisen har inte underlättat situationen.  

Enligt forskningen om nationalismen och rasismen, så kan vissa människor och grupper när 

ett land befinner sig i ett sårbart läge, som i detta fall i en ekonomisk kris, vilja hitta 

syndabockar för krisen. Nationalismen talar om hur den homogena gruppens strävan 

uppmuntras i svåra och sårbara tider och skapar ett ”vi och de” i samhället. I Grekland gör 

partiet Gyllene gryning sig till tals för nationalismen, rasismen och xenofobin. 

Globaliseringen påstås, enligt tolkningar av författarna ovan, vara en av orsakerna till 

ökningen av nationalistiska och rasistiska värderingar. Bevarandet av den egna kulturen, 

språket och religionen blir viktigt när samhället blir blandat av olika religioner och kulturer. 

En känsla av gemenskap och sammanhållning blir vid sådana förhållanden viktig och många 

ser andra kulturer som ett hot. Både Greklands och EU:s politik om att sätta upp hinder för 

migrationen kan anses vara kopplade till nationalistiska värderingar. Bevarandet av det 
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europeiska anses grundläggande och det andra ses som ett hot och en säkerhetsrisk. I 

Grekland är det och har det historiskt sett varit svårt att få medborgarskap om du inte är 

kopplad till att vara etniskt grek eller har bott länge i landet, numera krävs enligt huvudregeln 

7 år för att kunna få grekiskt medborgarskap. Det är staten med sin juridiska reglering som 

bestämmer vilka människor som ska inkluderas och få medborgerliga rättigheter.  

Den osäkerhet och förföljelse som de asylsökande och övriga emigranterna lämnar i sina 

hemländer får en ny form för dem när de kommer till Grekland genom framväxten av extrema 

grupper. Rapporter från bl.a. Amnesty International och UNHCR, som jag tagit del av, 

uppmärksammar den ökande rasismen och xenofobin för flyktingarna och övriga 

emigranterna som bor i Grekland.    

Irreguljära emigranter behandlas diskriminerande och rasistiskt när de betraktas som 

kriminella. När de sätts i förvar under förhållanden som är att likna vid ett fängelse (förvaring 

i centra med galler för fönstren och staket runt om gårdarna) och de kan inte röra sig fritt och 

de blir många gånger tvungna att stanna i förvaringen tills deras ansökningar om att få asyl 

prövats, vilket kan ta lång tid. Detta gäller trots att de enligt lag ska ges tillfälliga 

uppehållstillstånd och få rätt till boende. Så varför behandlas de som om samhället måste 

skyddas från dem? Kanske kan det också finnas en avsikt med denna respektlösa och 

kränkande behandling av emigranterna, en önskan om att avskräcka andra emigranter från att 

komma till Grekland? Författaren Gabriella Lazaridis pekar på att kopplingar görs mellan 

migrationen, kriminaliteten och terrorismen. Därigenom påverkas säkerhetsfrågorna på 

nationell och internationell nivå och samhällens syn på migrationen.   

Ett stort problem för emigranterna är att extrema grupper har växt och fått en legitim politisk 

plats på arenan genom partiet Gyllene gryning. Det skapar stora problem när rasistiska och 

främlingsfientliga värderingar finns i partier som Gyllene gryning. Partiets identitet som de 

kallar det, ger uttryck för ett protektionistiskt förhållningssätt, diskriminering och har lett till 

ett hotfullt handlande mot emigranterna. Det som kopplas till rasismen hos det partiet är att de 

anser att det bara är greker som ska inneha fullständiga rättigheter i landet. Partiets anhängare 

är också hotfulla mot de människor som har kontakt med och stödjer emigranterna på olika 

sätt. Partiets retorik är ett brott mot konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 

och enligt artikel 19 får yttrandefriheten inskränkas om uttalanden innebär hets mot 

folkgrupp. Enligt min bedömning borde partiets yttrandefrihet inskränkas när deras uttalanden 

innebär hets mot folkgrupp.  
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Situationen i landet är mycket svår och den ökande rasismen försvårar situationen ytterligare 

för emigranterna som nu också måste vara rädda för dessa våldsamma extrema grupper. De 

lever under mycket påfrestande förhållanden och är skyddslösa och utsätts i vissa fall för hot 

och attacker. De irreguljära migranterna är mer sårbara, när de kan vara rädda för att anmäla 

hatbrott riktade mot dem till polisen. Den lag som stiftats i Grekland för att lättare kunna 

påtala hatbrott har ännu inte använts, detta visar att det kan finns en rädsla för att anmäla och 

kräva rättslig prövning av brotten. Många av emigranterna kan vara rädda för att bli 

arresterade och skickade till centra för förvaring eller för att bli deporterade och skickade 

tillbaka till sina hemländer och komma tillbaka till förföljelse eller fattigdom.  

 

Arbetet mot rasismen måste fortsätta och intensifieras genom de viktiga aktörerna EU och 

olika NGO, vilket också sker genom att dessa uppmärksammar och prioriterar frågan. I 

Grekland görs insatser för att stävja rasismen. Med assistans från EU ges 

antirasistiskutbildning av poliser, domare och av övriga aktörer inom rättsväsendet. Den nya 

lag som stiftats för att lättare kunna bekämpa hatbrotten kan förbättra situationen, men jag tror 

inte att dessa åtgärder räcker som lösning för att komma tillrätta med rasismen.  

Organisationen kring asylprocesserna har, som jag tidigare nämnt, förbättrats och ligger nu på 

andra för ändamålet särskilt inrättade instanser/myndigheter, vilket skapar bättre 

förutsättningar för en fungerande asylprövning. Ytterligare strukturella förbättringar för 

mottagandet av emigranterna har arbetats fram inom EU och kommer att implementeras i 

Grekland. Dessa förändringar leder förhoppningsvis till att rasismen och xenofobin kan 

stävjas, genom att flyktingarna efter att ha erhållit flyktingstatus lättare kan integreras i den 

nya miljön och får möjlighet att fortsätta till andra länder inom EU. Utanförskapet kan 

snabbare minimeras och emigranterna ges bättre förutsättningar för att kunna skapa ett bättre 

liv i det nya landet.    

Människor flyr många gånger från förtryck i sina hemländer, som inbördeskrig eller för att få 

förbättrade ekonomiska förutsättningar. Väst och Grekland vill ofta inte se dessa problem.  

Jag tror att migrationen till Grekland och svårigheterna med att hantera den till stora delar 

beror på att policys och en fungerande organisation för mottagandet inte tidigare har funnits i 

landet. Politiker har i den globala värld som vi lever i ett ansvar för att tillgodose alla 

människors behov och säkerhet. Varje stat har att följa de internationella reglerna som finns, 
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exempelvis inom FN och EU. Det ligger också i FN:s och EU:s intresse att gemensamt 

förbättra, hantera och utveckla regelverket omkring migrationen.  

 

Globaliseringen har en stor inverkan på nationer idag, med en ökad migration som följd. En 

ökad rasism och nationalism kanske också kan anses vara en konsekvens av globaliseringens 

effekter. Krav på starkare skydd för flyktingarna och övriga emigranterna, men också krav på 

starkare skydd för nationerna har växt. Det leder till konflikter mellan prioriteringarna som att 

värna om de mänskliga rättigheterna för flyktingarna och övriga emigranterna och att skydda 

de externa gränserna in till Europa.  

 

Det arbete som sker genom olika aktörer, så som exempelvis UNHCR, är viktigt att fortsätta 

för att utbilda och uppmärksamma rättsväsendet på hatbrotten och för att skapa ett skydd för 

emigranterna som anmäler brott. Det är också viktigt att skap strukturer och en organisation 

som på bästa sätt kan skydda emigranterna och tillgodose de mänskliga rättigheterna för dem 

och ge dem möjligheter att skapa en dräglig tillvaro i det nya landet.  

 

Media har en möjlighet och en makt i samhällen att uppmärksamma problem som rasism och 

xenofobi och kan därigenom medvetandegöra och påverka människors inställning kring 

rasismen och xenofobin och förhoppningsvis bidra till att den minskar i Grekland och i övriga 

Europa.  
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8. Slutsats 

Mina slutsatser är att Grekland har lagar, policys och en migrationspolitik som strävar mot en 

anpassning till EU:s regler och politik kring migrationen. I den praktiska tillämpningen finns 

dock fortfarande stora brister kring migrationssystemet och dess uppbyggnad. Trots att 

Grekland är med i EU och asylprocessen ska se likadan ut i varje medlemsland så gör den inte 

det. Det beror på de varierande förutsättningarna i de olika länderna inom EU. För Greklands 

del, som har externa gränser till länder utanför Europa och har ca 90 % av alla 

migrationsflöden in i Europa, blir mängden emigranter svår att hantera, särskilt nu i den 

ekonomiska krisen som landet befinner sig i. Bristen på arbeten både i den formella och 

informella sektorn drabbar emigranterna hårt och minskar deras möjligheter att försörja sig. 

I Grekland har rasismen ökat och sedan valet i juni 2012 har partiet Gyllene gryning fått plats 

i parlamentet, vilket inte underlättar migranternas situation. Partiets retorik ger uttryck för 

rasism, xenofobi och har tagit sig uttryck i våldshandlingar mot emigranter och kan till och 

med sägas innebära hets mot folkgrupp. Detta är ett brott mot konventionen om de 

medborgerliga och politiska rättigheterna artikel 19, som säger att yttrandefriheten får 

inskränkas om uttalanden innebär hets mot folkgrupp. Rasismen och xenofobin mot 

emigranterna gör situationen svår för dem i landet.   

 

Mänskliga rättigheter har brutits i landet, bland annat genom inrättandet av förvaringscentra 

där irreguljära migranter förvaras innan de får asyl och uppehållstillstånd eller deporteras till 

sina hemländer. Enligt EU:s direktiv och Greklands lagar, ska alla flyktingar få möjlighet att 

göra en asylansökan. Närmare bestämt ska flyktingarna få hjälp med att göra ansökan, få hjälp 

med tolk och juridiskt biträde och flyktingarna ska inte sitta instängda som de gör. De 

grekiska myndigheterna ska förse flyktingarna med boende i form av hostel. Men detta 

fungerar inte på ett tillfredställande sätt, även om lagstiftningen finns för en organisatorisk 

uppbyggnad av migrationsmottagandet och asylprövningen. Lagstiftningen måste omsättas i 

praktiken för att systemet ska kunna sägas ha legitimitet.   

Non- refolment om hemskickande av flyktingar har i vissa fall brutits när människor 

deporterats, trots att de hotas till livet i sina hemländer. Dublinförordningen II, som innebär 

att asylsökande skickas tillbaka till det land dit de först kom till, har av vissa länder dragits in 

på grund av en dålig behandlig av flyktingarna i Grekland.   
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Ökningen av rasismen och hatbrotten har väckt stor oro inom organisationer som bl.a. 

UNHCR. De vill arbeta tillsammans med olika aktörer för att få slut på detta stora problem i 

landet. Författaren Anna Triandafyllidou, som jag använt mig av i studien, menar att nu i den 

ekonomiska krisen har migrationspolitiken förbättrats i Grekland och den nuvarande 

regeringen satsar på reformer inom migrationsområdet. Jag är skeptisk till detta. I 

regeringspartiets partiprogram innan valet lägger de stor vikt vid att EU ska hjälpa Grekland 

beträffande flyktingarnas situation. Solidariteten inom EU för just denna fråga, tror jag, är 

svår. Den suveräna staten är fortfarande stark och nynazistiska rörelser växer i hela Europa.  

Var kommer den gemensamma europeiska politiken att sluta? Aktörer så som NGO och 

Amnesty International kan komma att påverka och stärka flyktingarnas rättigheter, men det 

som ytterst krävs är krafttag från politikerna inom EU och i de enskilda staterna och inte 

minst i Grekland, med en politisk vilja och inriktning för en utveckling inom 

migrationsområdet. Därutöver krävs ekonomiska resurser, ett fungerande regelverk och en 

administrativ uppbyggnad för att kunna omsätta migrationspolitiken i den praktiska 

tillämpningen. 

Globaliseringen har också präglat migrationsströmmarna, på grund av faktorer så som 

fattigdom, orättvisor och andra svåra förhållanden. Rasismen är, enligt de forskare som jag 

studerat, en konsekvens av rädslan för det annorlunda som kommer med migranterna och den 

ekonomiska krisen underlättar inte situationen. Min slutsats är att rasismen också är en 

konsekvens av att migrationslagarna inte kan omsättas i praktiken och att det inte finns ett 

socialt skyddsnät för flyktingarna och övriga migranterna som befinner sig i Grekland. De 

lämnas utan stöd och tvingas leva ett liv i samhällets utkant eller sitta inlåsta i olika centra för 

förvaring och vänta på åtgärder eller skickas tillbaka till sina hemländer där de kan ha det 

svårt. Vad finns det humana i detta och varför respekteras inte de mänskliga rättigheterna? I 

vår öppna globala värld finns en protektionistisk politik inom Europa, som innebär att vi vill 

skydda oss mot vissa människor från länder utanför EU. En sådan politik överensstämmer inte 

med min moraliska och politiska syn på migrationen. 

Varför ses flyktingarna och de övriga irreguljära migranterna som olagliga/ illegala och 

kriminella, när de endast vill söka sig ett bättre liv i en annan del av världen, på grund av 

fattigdom, förföljelse eller andra svåra förhållanden i sina hemländer. Den ”illegala 

människan”, är en konsekvens av de lagar som finns och stänger ute och begränsar 

människors möjligheter att röra sig över nationsgränserna. Det är dessa lagar som slår fast att 



71 

 

det är olagligt att ta sig in till ett land och som definierar den ”illegala människan”. Genom 

dessa lagar kränks de mänskliga rättigheterna för människorna som vill komma in till Europa. 

Är det ett humant och mänskligt förhållningssätt, varför handlar det om vi inom EU och de 

utanför EU? Grekland är det land inom EU som för andra länder bär EU:s protektionistiska 

politik och förhållningssätt gentemot människorna utanför EU som söker ett bättre liv. 

Greklands svåra situation är hela EU:s  ansvar och vi alla EU medborgare har ett gemensamt 

ansvar för att värna om de mänskliga rättigheterna för hela världens folk.         
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