
 

 
 

 

Ambassadør Sjur Larsen 

Norges ambassade i Aten 

23, Vas Sofias avenue, GR-106 74 Aten  

Sjur.larsen@mfa.no 

emb.athens@mfa.no  

 

                                                                                                           Oslo, 24. januar 2014 

 

GRESKE MYNDIGHETER UNDERGRAVER NORSK-GRESK NGO-SAMARBEID 

 

NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, har besluttet ikke å gjennomføre et planlagt 

besøk til det greske mottaksenteret (First Reception Center), som med norsk bistand er i ferd 

med å etableres på Lesbos. Årsaken er at gresk politi nekter adgang til senteret for NOAS’ 

greske samarbeidsorganisasjoner. Besøket var planlagt som en innledende del av et 

norskfinansiert samarbeid mellom NOAS og greske organisasjoner for å utvikle tilbud om 

rettshjelp, rådgivning til asylsøkere i Hellas. 

 

NOAS oppfordrer nå ambassadør Sjur Larsen, utenriksminister Børge Brende og direktør 

Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet om å ta saken opp med greske myndigheter. NOAS 

mener det blir meningsløst å lansere norskfinansierte utviklingsfond for å støtte utvikling av 

greske sivilsamfunnsorganisasjoners ivaretakelse av asylsøkeres grunnleggende rettigheter i 

Hellas, dersom greske myndigheter torpederer de samme utviklingsprosjektene. 

 

Onsdag 22. Januar deltok over 300 organisasjoner fra like deler av Hellas under lanseringen 

av et norskfinansiert støtteprogram for frivillige organisasjoner i Hellas og for 

organisasjonsutvikling i samarbeid mellom norske og greske organisasjoner. Målsettingen 

med programmet «We Are All Citizens” er å styrke gresk sivilsamfunn og fremme 

demokratiske verdier og menneskerettigheter. Ambassadør Sjur Larsen understreket under 

lanseringen betydningen av det viktige arbeid som allerede i dag gjøres av mange greske 

organisasjoner. 

 

NOAS var blant de norske organisasjonene som deltok under lanseringen. Vårt mål er å bidra 

til våre samarbeidsorganisasjoners utvikling av fri rettshjelp og rådgivning til asylsøkere, samt 

påvirknings og informasjonsarbeid overfor greske politikere, myndigheter og offentlighet. 

NOAS har et løpende samarbeid med den greske rettighetsorganisasjonen AITIMA og har 

innledet et mulig videre samarbeid med Greek Council for Refugees, Greek Refugee Forum 

(GRF) og Association of Afghans united in Greece (AAUG). 

  

Sammen med AITIMA, GRF og AAUG har NOAS søkt og fått midler fra NGO-fondet. 

Søknaden inkluderte en studietur til Lesbos for å innhente informasjon om situasjonen for 

asylsøkere og kartlegging av behov hos asylsøkerne som oppholder seg i gresk grenseområde. 

En viktig del av reisen er et besøk til mottaksenteret (First Reception Center) som med norsk 

bistand er i ferd med å etableres på Lesbos. Senteret blir det andre, større transitt- og 
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kartleggingsmottaket i Hellas, etter det norskfinansierte First Reception Center ved grenseelva 

Evros mot Tyrkia.  

 

I denne forbindelse hadde NOAS og våre greske samarbeidsorganisasjoner søkt gresk politi 

om tillatelse til å besøke identifikasjonssenteret ved interneringsleiren i Moria på Lesbos. 

Dagen etter lanseringen av det norske fondet for gresk-norsk samarbeid om 

organisasjonsutvikling på områdene menneskerettigheter og demokrati får vi imidlertid et 

svar fra gresk politi som undergraver viktige premisser for det videre arbeidet. Gresk politi 

velger bare å gi NOAS besøkstillatelse, mens våre greske samarbeidsorganisasjoner nektes 

adgang til senteret i Moria. 

Det samme skjedde da NOAS og AITIMA i november i fjor søkte om besøksadgang til det 

norskfinansierte Firs Reception Center ved Evros. NOAS ble ønsket velkommen, mens 

AITIMA ble nektet adgang. 

 

Formålet med det norskfinansierte EØS-fondet er nettopp bilateralt samarbeid mellom greske 

og norske organisasjoner. Dette blir ikke mulig, dersom greske myndigheter ikke behandler 

greske og norske organisasjoner som likeverdige parter på områder hvor formålet for 

samarbeid er å sikre grunnleggende behov og rettigheter for asylsøkere og andre migranter 

som kommer til Hellas. 

 

NOAS taker den norske ambassaden i Aten for engasjement i arbeidet med NGO-fondet og 

for god bistand i vår myndighetskontakt i Hellas. En viktig side ved samarbeidet som skal 

utvikles ved hjelp av norske EØS-midler i det nyetablerte NGO-fondet, er organisasjonenes 

rolle som talerør for utsatte grupper. 

For at det skal være mulig å yte bistand til asylsøkere og andre migranter, trengs det kunnskap 

om deres situasjon og behov. Derfor trenger vi tilgang til internerte migranter og informasjon 

om hva de tilbys av myndigheter og organisasjoner lokalt. Når gresk politi direkte 

motarbeider organisasjonenes tilgang på slik informasjon, inkludert å kunne møte de som vi 

vil yte bistand til, viser det grunnleggende mangel på forståelse og verdsetting av uavhengige 

organisasjoners arbeid og rolle. 

 

NOAS ber derfor ambassadør Sjur Larsen og den norske regjeringen om å være tydelig 

overfor greske myndigheter. Et gresk-norsk bilateralt samarbeid for styrking av sivilsamfunn 

og menneskerettigheter forutsetter respekt for uavhengige organisasjoners rolle. Også fra 

gresk politi og øvrige greske myndigheter. Uten slik gjensidig respekt, vil utviklingsarbeidet 

ikke kunne realiseres som forutsatt i kriteriene for bruk av norske EØS-midler. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ann-Magrit Austenå 

generalsekretær 

 

Kopi til: Utenriksminister Børge Brende og direktør Frode Forfang, UDI 


