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Forord
Denne rapporten er utarbeidet av tre ikke statlige organisasjoner (NGO): Norsk Organisasjon for 

Asylsøkere (NOAS), Den norske Helsingforskomiteen (DNH), og Greek Helsinki Monitor (GHM)1. 

Undersøkelsesteamet bak denne rapporten som har bestått av rådgiver Berit Lindeman i DNH, 

avdelingsleder Sylo Taraku i NOAS, rådgiver Spyros Rizakos (leder) og talsperson Panayote 

Dimitras fra GHM. Vår reise til Hellas ble foretatt i perioden 9. – 12. mars 2008. 

Undersøkelsen har omfattet samtaler med flere parter. Dette gjelder asylsøkere i Hellas og i Norge, 

NGOer og advokater som arbeider med asylsaker i Hellas, en afghansk forening i Athen, kontoret 

til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Hellas, greske myndigheter samt den norske 

ambassaden i Athen. Vi ønsker å takke alle sammen for deres imøtekommenhet, nyttig informasjon 

og/eller hjelp i forbindelse med våre undersøkelser i Hellas. 

Rapporten er ført i pennen av avdelingsleder Sylo Taraku i NOAS med bidrag fra resten av 

undersøkelsesteamet. I forbindelse med ferdigstillelsen har også generalsekretær Morten Tjessem, 

spesialrådgiver Paula Tolonen og juridisk rådgiver Gunn Kathrine Stangvik i NOAS bistått med 

gjennomgang og kommentarer.

Oslo, Athen, 9. april 2008

1 For mer informasjon om disse tre organisasjoner besøk deres nettsider: www.nhc.no , www.noas.org og http://cm.
greekhelsinki.gr. 
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KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

En forutsetning for Dublin II-forordningen, var at vurderingen av om en asylsøker har behov for 

beskyttelse er tilnærmet lik i alle medlemsland. Det følger også av EUs statusdirektiv at en felles 

asylpolitikk samt et felles europeisk asylsystem er en del av det EU arbeider for, for å sikre at denne 

arena for frihet, sikkerhet og rettferdighet er tilgjengelig for de som er tvunget til å søke beskyttelse 

innenfor EU. Som denne rapporten vil vise, er dette fremdeles bare en ambisjon, langt fra realitetene. 

På bakgrunn av våre undersøkelser og annen tilgjengelig relevant informasjon om situasjonen for 

asylsøkere i Hellas, mener vi at det greske asylsystemet ikke gir beskyttelse til asylsøkere som trenger 

det. Både rettssikkerhetsmessige og humanitære forhold for asylsøkere i Hellas er alarmerende: 

Utstrakt bruk av varetekt av asylsøkere er vanlig, og vi har hørt flere historier om mishandling 1. 

av asylsøkere hos politiet. Det er uakseptabelt at enkelte av de som flykter fra forfølgelse i 

sine hjemland blir banket opp av politiet i et EU-land i stedet for å få hjelp og beskyttelse.    

I 2007 mottok landet 25 113 asylsøkere, men myndighetene har satt av svært få ressurser 2. 

for å håndtere ankomstene. Dette er enda et eksempel på Hellas’ motvillighet til å håndtere 

asylsaker i tråd med sine internasjonale forpliktelser. 

Av over 20 000 asylsaker som ble behandlet i første instans i 2007 fikk kun 8 personer 3. 

oppholdstillatelse, eller 0,04 %. 17 072 saker ble påklaget. Kun 155 søknader ble innvilget 

etter klagebehandlingen. Det utgjør 2,4 % av 6 448 behandlede klager. Dette er en 

nedslående statistikk.  

De færreste asylsøkere får rettshjelp i Hellas, selv om de har krav på dette. Tilgangen på 4. 

rettshjelp er særdeles viktig på grunn av den svært lave innvilgelsesprosenten. De rundt 15 

advokater som NGOer (Non-Governmental Organisations) formidler, står ikke i forhold til 

behovet. 

Enslige mindreårige asylsøkere er ikke garantert mottaksplass, utdanning, verge eller andre 5. 

rettigheter de har i henhold til Barnekonvensjonen. 

Rundt 750 tilgjengelige mottaksplasser for asylsøkere er langt fra tilstrekkelig. De aller fleste 6. 

asylsøkere blir overlatt til seg selv. 

Det er umulig å ivareta asylsøkernes rettssikkerhet og fundamentale sosiale rettigheter med så lite 

ressurser som de greske myndighetene har stilt til rådighet. For eksempel stilles det bare 10-12 

politibetjenter til rådighet for å intervjue over 20 000 asylsøkere som ankommer Hellas i løpet av 

året. Asylintervjuene er derfor meget korte og overfladiske. De fleste asylsøkere vi har snakket 
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med, sa at myndighetene brukte mellom to og fem minutter for å intervjue dem, og da var 

asylgrunnlaget ikke hovedtemaet. Disse var imidlertid blant de heldige som overhodet fikk tilgang 

til asylprosedyre. Det er nemlig ikke uproblematisk for asylsøkere i det hele tatt å få registrert sin 

søknad om asyl i Hellas. 

Den ekstremt lave innvilgelsesprosenten innebærer i realiteten at asylsøkere som ville ha fått asyl 

eller subsidiær beskyttelse i andre europeiske land, ikke får det i Hellas. Det er derfor ikke uten 

grunn at mange asylsøkere i utgangspunktet ikke ønsker å søke om asyl i Hellas, men foretrekker å 

dra videre til et annet europeisk land. Det virker som greske myndigheters strategi nettopp er å 

avskrekke asylsøkere fra å komme til Hellas.

Fordi asylsøkere blir tatt for ulovlig grensepassering i Hellas, skal imidlertid saken deres behandles 

i Hellas pga. Dublin II -forordningen. Dette fremstår som et urettferdig system både for asylsøkere 

og for Hellas, som et utkantland i Europa. Asylsøkernes håpløse situasjon ble for øvrig uttrykt på 

en treffende måte av en afghansk asylsøker vi snakket med i Athen: ”Vi får verken hjelp i Hellas 

eller mulighet til å prøve oss i et annet europeisk land”.

Etter vår oppfatning innebærer de manglene ved asylprosessen i Hellas, som er dokumentert 

gjennom denne rapporten, at det ikke er samsvar mellom de forutsetninger som lå til grunn for 

Dublin II- forordningen og den praksis som utøves i Hellas på dette området. Vi mener det greske 

systemet ikke ivaretar et minimum av grunnleggende krav til rettssikkerhet for asylsøkerne.  

På bakgrunn av våre funn, anser vi det som klart at det for tiden ikke er forsvarlig å overføre 

asylsøkere til Hellas i henhold til Dublin II – forordningen. Statene har et selvstendig ansvar for å 

iverksette de undersøkelser og tiltak som anses nødvendig for å oppfylle internasjonale 

menneskerettighetsforpliktelser. Vi håper denne rapporten kan bidra til dette. Vi bemerker at det 

enkelte land som overfører asylsøkere til Hellas, selv kan gjøre seg skyldig i brudd på 

internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. 

Vi oppfordrer alle land som deltar i Dublin-samarbeidet til å ta i bruk suverenitetsklausulen i 

Dublin II-forordningen (art 3(2)) i alle asylsaker som Hellas ellers har ansvaret for iht. 

forordningen. 

Vi oppfordrer greske myndigheter til å gjennomgå sin asylpraksis og reformere den, slik at den 

oppfyller Hellas’ internasjonale forpliktelser. 

Å stanse overføringene til Hellas fra andre europeiske land må antas å være et egnet virkemiddel i 

så tilfelle. Før det kan bli aktuelt å overføre asylsøkere til Hellas i henhold til Dublin II - 

forordningen, må det dessuten foreligge tilstrekkelige holdepunkter for at de rettslige forpliktelsene 

også følges opp i praksis.  
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1. INNLEDNING  

Formålet med denne rapporten er å bidra til å belyse forholdene for asylsøkere i Hellas. slik at de 

statene som deltar i ”Dublin-samarbeidet” har et bedre grunnlag for å avgjøre om de vil, eventuelt 

kan, praktisere Dublin II-forordningen i forhold til Hellas under nåværende forhold. På bakgrunn 

av våre undersøkelser advarer vi sterkt mot å praktisere forordningen før greske myndigheter har 

foretatt omfattende reformer av asylsystemet, og at det foreligger tilstrekkelige holdepunkter for at 

de rettslige forpliktelsene følges opp i praksis.   

Konklusjonene i rapporten bygger både på organisasjonenes egne undersøkelser (fact finding 

mission) i Hellas i mars 2008 og andre kilder som omhandler behandlingen av asylsøkere i Hellas. 

Strategien i vår undersøkelse var å innhente informasjon om asylprosessen i Hellas gjennom flere 

parter: de som berøres direkte av asylprosessen i Hellas og Dublin II-forordningen, nemlig 

asylsøkere, dem som jobber for deres rettigheter (NGOer, advokater og UNHCR) og dem som er 

ansvarlig for asylsystemet i Hellas, nemlig greske myndigheter.  

Mer konkret har undersøkelsen i Hellas omfattet samtaler med følgende kilder:. 

Asylsøkere, hovedsakelig de som har blitt overført fra andre europeiske land til Hellas ihht •	

Dublin-forordningen. 

Den afghanske foreningen ”Noor Cultural and Art Society” i Athen ved leder Sukuri Asan •	

Reza og Shah Mubarak. De hjalp oss med å komme i kontakt med flere afghanske 

asylsøkere. 

Greek Council for Refugees (GCR) ved leder for den juridiske avdelingen Spyros Kouloheris •	

og koordinator for sosiale tjenester, Alexandros Anastasiou. GCR hjalp oss med å komme i 

kontakt med flere asylsøkere på deres kontorer. 

UNHCRs kontor i Hellas ved Head of Office Giorgos Tsarbopoulos og Protection Officer •	

Kalliopi Stefanaki. 

Greek Group of Lawyers for the Rights of Refugees and Migrants ved advokat Marianna •	

Tzeferakou. 

Norges ambassade i Hellas ved ambassadør Sverre Stub og førstesekretær Knut-Are •	

Sprauten Okstad.

Amb. V. Moutsoglou, director of Judicial and Administrative affairs, Ministry of Foreign •	

Affairs 

Emmanouel Kefalopoulos Dep. Dir.of Judicial and Administrative affairs, Ministry of Foreign •	

Affairs. 

Mr. Stavrakakis, Department of Aliens and Migration, Ministry of the Interior.•	

Konstantinos Gialelis, Lieutenant of the Hellenic Coast Guard, Intellegence Directorate, •	
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Ministry of Merchant Marine. 

Mr.Stellakakis, Advisor, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs.•	

Mrs Koutrakou, Advisor, Schengen Department. Ministry of Foreign Affairs.•	

Bakgrunnen for at Den norske Helsingforskomiteen og NOAS valgte å foreta denne reisen og 

samarbeide med Greek Helsinki Monitor om denne rapporten, er organisasjonenes felles 

bekymring over rettssikkerheten til asylsøkere som overføres til Hellas. 

Helsingforskomitéen og NOAS har mottatt flere klager angående behandlingen i Hellas fra 

asylsøkere som har kommet til Norge via Hellas. I den senere tid har det også kommet flere kritiske 

rapporter om behandlingen av asylsøkere og immigranter i Hellas. På denne bakgrunn skrev 

Helsingforskomitéen og NOAS den 25. januar 2008 et felles brev til norske utlendingsmyndigheter, 

der de ba om stans av overføring av asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin II-forordningen2. 

I 2007 ble 74 asylsøkere uttransportert fra Norge til Hellas i tråd med Dublin II-forordningen. 45 av 

disse personene var irakere3. Det norske klageorganet i asylsaker, Utlendingsnemnda (UNE), tok så 

sent som 17. desember 2007 en avgjørelse i en såkalt Dublin-sak der de, på bakgrunn av den 

informasjonen de hadde fått fra Norges ambassade i Athen, la til grunn at Hellas behandler 

søknader om asyl ”på en betryggende måte”. 

Brevet fra Helsingforskomitéen og NOAS medførte imidlertid rask respons fra UNE. I en 

pressemelding 7. februar 2008 kunngjorde UNE at alle returer av asylsøkere til Hellas i medhold av 

Dublin II-forordningen skulle stanses. Beslutningen innebar at UNE ”inntil ny informasjon om 

situasjonen er innhentet og vurdert, ikke vil fatte vedtak i asylsaker der klageren ellers ville blitt 

returnert til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen”.4 Også Utlendingsdirektoratet (UDI), som 

behandler alle asylsøknader i første instans, besluttet samme dag å stanse alle uttransporteringer til 

Hellas, ”slik at stansen også skulle omfatte saker som ennå er i direktoratet”.5 

UNEs beslutning, som gjorde Norge til det eneste landet i Europa som stanset oevrføring av 

asylsøkere til Hellas, vakte oppsikt både i Norge og internasjonalt. I tillegg til norske medier har 

både greske, skandinaviske og andre internasjonale medier omtalt denne beslutningen6. Hvorvidt 

2 Brevet kan lastes ned her: http://www.nhc.no/php/files/documents/Tema/Flyktning-%20og%20asylpolitikk/
brevHellasAsylsoker2-080125.pdf

3 E-post korrespondanse mellom Sylo Taraku i NOAS og Eirik Aarre i Politiets utlendingsenhet 24. januar 2008.

4 Pressemelding  07.02.2008: UNE stopper overføring til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen. http://www.une.no/
Aktuelt/For-pressen/Pressemeldinger/UNE-stopper-overforing-til-Hellas-i-medhold-av-Dublin-2--forordningen/

5 Kunngjøring på UDIs nettsider 21.02.2008: ”Midlertidig stans i uttransporteringene til Hellas” http://www.udi.no/templates/
Page.aspx?id=9087

6 Som for eksempel en artikkel i Aftenpostens nettutgave 12. februar 2008:” Norge stopper retur av asylsøkere til Hellas” 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2251660.ece  . Papirutgaven av avisen hadde en reportasje dagen etter. Artikkel i 
den danske avisen Information 11. februar 2008: ”Danmark returnerer asylansøgere til Grækenland trods advarsler”: http://
www.information.dk/154610 og gresk media som Athens News 15/02/2008, page: A15: ”Norway blasts Greek asylum policy”: 
http://www.athensnews.gr/athweb/nathens.prnt_article?e=C&f=13274&t=11&m=A15&aa=1
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det er ansvarlig å overføre asylsøkere til Hellas under Dublin II-forordningen, diskuteres nå i flere 

land, blant annet i Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland. 

Norges beslutning er bare midlertidig, ”inntil ny informasjon er innhentet og vurdert”. Det er vårt 

håp at denne rapporten vil bidra til grunnlaget for den nærmere vurderingen. Samtidig går vi ut fra 

at alle oppdaterte rapporter om asylbehandlingen i Hellas, også denne, vil være nyttige for de 

øvrige europeiske landene som vurderer å følge Norges eksempel.  

Den tyske organisasjonen Pro Asyl har i samarbeid med Greek Group of Lawyers for the Rights of 

Refugees and Migrants utgitt rapporten “The truth may be bitter, but it must be told”. Fokuset i 

rapporten var “access to the Greek territory, reception and detention conditions of newly arrived 

refugees on the islands of Chios, Samos, and Lesbos and the particular situation of minors”7.  For 

grundig informasjon om situasjonen for flyktninger i Egeerhavet og om fremgangsmåten til den 

greske kystvakten viser vi til denne rapporten8. 

Fokuset i vår rapport er problemstillingen med hensyn til asylsøkernes rettssikkerhet gjennom hele 

prosessen, samt at vi vil belyse hva slags rettighetsgarantier og mottaksforhold asylsøkere som er 

overført fra andre europeiske land kan vente seg i Hellas. Vi vil også presentere utsatte asylsøkeres 

historier om mishandling fra gresk politi, slik disse historiene er fortalt oss. 

7 Introduksjon på side 4 i rapporten: “The truth may be bitter, but it must be told”, Pro Asyl. 

8 Pro ASyls rapport kan lastes ned fra deres nettside:  http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Englisch/
Griechenlandbericht_Engl.pdf 
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2. RETTSSIKKERHETEN I ASYLPROSESSEN I 
HELLAS

Det rettslige rammeverket 

Hellas har ingen definert asyl- og flyktningpolitikk, men landet har gjennom et bredt rettslig 

rammeverk omfattende forpliktelser i forhold til asylsøkerne. 

Hellas har ratifisert FNs Flyktningkonvensjon av 1951 med tilhørende protokoll av 1967. I tillegg har 

Hellas ratifisert andre relevante internasjonale konvensjoner, som for eksempel Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen av 1950, FNs og Europas anti-torturkonvensjon samt FNs 

konvensjoner av 1966 om sivile og politiske og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Hellas 

har også ratifisert Barnekonvensjonen av 1989.

Som et EU-land, er Hellas bundet av EU-direktiver som inneholder minstestandarder for 

behandlingen av asylsøkere og flyktninger i EU-land: dvs. statusdirektivet9, prosedyredirektivet10 og 

mottaksdirektivet11. Disse direktivene har til hensikt å harmonisere asylpolitikken i EU ved å skape 

en felles tolkning og forståelse av hvem som trenger beskyttelse og garantere en mest mulig lik 

behandling av asylsøkere innenfor EU. 

Hellas er også bundet av Dublin II-forordningen som ”fastsetter kriterier og mekanismer for å 

avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i 

en medlemsstat av en borger av et tredjeland” (art. 1)12.  

Dublin-regelverket har gjort det vanskeligere for asylsøkere å selv bestemme hvilket land de skal 

søke asyl i. For et system der formålet er at en asylsøker som utgangspunkt kun får muligheten til å 

få behandlet saken sin en gang, og bare i et land, er den harmonisering av asylpolitikken som EU-

direktivene forutsetter, en svært viktig premiss. Det rettslige rammeverket innebærer klare 

forpliktelser. Det er imidlertid en forutsetning at landene også i praksis overholder disse 

forpliktelsene. 

9 Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country 
nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the 
protection granted. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:EN:HTML

10 Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting 
and withdrawing refugee status. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_326/l_32620051213en00130034.pdf

11 Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_031/l_03120030206en00180025.pdf

12 Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the 
Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national
http://www.ecre.org/eu_developments/responsibility/dublinreg.pdf
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Det er med andre ord et grunnleggende problem at medlemslandenes asylpraksis fortsatt er svært 

forskjellig. Når det gjelder Hellas, har de så langt kun inkorporert mottaksdirektivet i gresk lov. 

Hellas er likevel forpliktet til å følge alle direktivene, men gresk asylpraksis er altså, som vi vil 

påvise i denne rapporten, langt fra å oppfylle de minstestandardene som disse direktivene krever. 

Asylprosedyren i Hellas er regulert gjennom en ”Presidential Decree 61/1999 (PD 61/99)”.  som 

garanterer asylsøkerne en rekke viktige rettigheter. Praksisen gjennom hele asylprosessen er 

derimot for det meste i strid med lovbestemmelsene og derfor svært urovekkende. Det er denne vi 

i det følgende sette fokus på. 
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Registrering av asylsøknaden 

Hundrevis av asylsøkere venter i kø for å registrere sine søknader hos Attica Police, Asylum Department (Petrou Ralli) i Athen. 
Foto: Greek Group of Lawyers for the Rights of Refugees and Migratnts.

Retten til å søke asyl er nedfelt i den Verdenserklæringen om menneskerettigheter, art. 14. Også 

EUs prosedyredirektiv forplikter medlemslandene til å garantere tilgang til asylprosedyre, jf. art. 6. 

Retten til å søke om asyl i Hellas kan likevel i praksis være illusorisk. Tilgangen til asylprosedyren 

er langt fra garantert, og personer som ønsker å søke om asyl kan risikere å møte på flere 

hindringer når de prøver å få tilgang til å fremme en asylsøknad og til å bli hørt. 

Asylsøkere kommer til Hellas på forskjellige måter. Noen få kommer med fly til Athen, og blant 

dem er de fleste overførte asylsøkere fra andre europeiske land i henhold til Dublin II-

forordningen. Ellers er den vanligste måten asylsøkere kommer til Hellas, at de krysser grensen inn 

mot Hellas på en ulovlig måte, eksempelvis gjennom å krysse Evros, elven som deler Hellas og 

Tyrkia i nordøst, eller med småbåter til en av de mange greske øyene overalt i Egeerhavet. 

Presidentdekreten (PD 61/99) garanterer asylsøkernes tilgang til asylprosedyre gjennom å erklære 

at ‘an alien who is in any way on Greek territory shall be recognised as a refugee and shall be 

granted asylum if the conditions of Article 1A of the Geneva Convention relating to the Status of 

Refugee are fulfilled’. I henhold til art. 1 (1): The application for asylum can be made orally or in 

writing, but in person, either at the frontier checkpoints or to any other public authority” 
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I praksis er avvisning av asylsøkere ved grensen snarere en regel enn et unntak. “Everybody is 

considered as an illegal immigrant. It is almost impossible to seek asylum at the border. We know 

of only few applications there”, sier advokat Marianna Tzeferakou i organisasjonen Greek Group 
of Lawyers for the Rights of Refugees and Migrants13. 

Tzeferakou har vært med å utarbeide rapporten ”The truth may be bitter, but it must be told”, utgitt 

av den tyske organisasjonen Pro Asyl, og hvor man blant annet kan lese følgende: 

“The police arrest all new arrivals, including asylum seekers and particularly vulnerable 

individuals such as victims of torture and human trafficking, disabled persons, pregnant 

women, minors and refugees from countries such as Iraq, Afghanistan and Somalia. They are 

all issued with automatic deportation orders – without a hearing, without any examination of 

their entitlement to protection. This practice effectively constitutes a denial of access to the 

asylum determination procedure”.14 

Det er ikke bare de som blir tatt for ulovlig grensepassering som har problemer med å få tilgang til 

asylprosedyren. Også de personene som kommer seg til innlandet har store problemer med å få 

adgang til å få registrert sin asylsøknad. Ifølge våre kilder kan det synes som om myndigheter 

bevisst forsøker å gjøre prosessen komplisert, og på denne måten legge hindringer i veien for folk 

som ønsker å søke om asyl. 

Asylsøkere må søke asyl hos det lokale politiet. I praksis blir ca. 95 % av asylsøknadene registrert i 

Attica Police Asylum Department i Athen. 

Politiets kapasitet til å ta i mot asylsøknader står imidlertid ikke i forhold til pågangen. En ny 

prosedyre har gjort det enda vanskeligere for folk å søke: Nå venter man ikke i kø for å søke, men 

for å gjøre en avtale om registrering av søknaden, og dette kan gjøres kun på søndager. På en 

gjennomsnittlig søndag vil rundt ett tusen personer stå i kø for å få en avtale om registrering. Opp 

til 200 personer vil klare å få det, de andre må komme tilbake neste søndag. Noen må komme 

tilbake flere søndager på rad. 

Ifølge Tzeferakou, prøver politiet av og til å velge ut fra køen personer som kommer fra land som 

anses for å være opprinnelsesland for reelle asylsøkere. Disse blir prioritert for registrering. Ellers er 

det, ifølge henne, ingen køordning fra den ene søndagen til den andre.

Når man endelig får en avtale med politiet, anses søknaden formelt fremmet. Søkeren får en 

bekreftelse på avtalen, som er en slags tillatelse for å være i Hellas, men dette gir ikke andre 

13 Intervju med advokat Marianna Tzeferakou 11. mars 2008 i Athen. 

14 Rapport fra Pro Asyl og Group of Lawyers for the Rights of Refugees and Migrants: ”The truth may be bitter, but it must be 
told”, side 6. 
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rettigheter enn at man ikke blir deportert. Når så asylsøknaden endelig er registrert, og man har 

avgitt asylintervju, får søkeren et identitetskort for asylsøkere, kjent som Pink Card pga. den rosa 

fargen kortet har. Kortet som inneholder formalia som navn, nasjonalitet, fødselsdato og adresse, 

gis for seks måneder av gangen og det gir rett til opphold i Hellas og nødvendig helsehjelp. Man 

kan også søke om midlertidig arbeidstillatelse. Asylkortet gir derimot ikke rett til bolig eller til 

økonomisk støtte, herunder til mat. Det gir heller ikke rett til språkopplæring, noe som kan gjøre 

det vanskelig å skaffe seg arbeid, og dermed egne midler til forsørgelse. Viktig å merke seg, er at 

det også er begrenset med mottaksplasser, slik at de fleste i realiteten er henvist til gaten. Disse 

forholdene omtales nærmere i punkt/kapittel 3. 

Ikke bare er prosedyren vanskelig og ydmykende, men mange får faktisk ikke registrert sin søknad 

selv om de har ventet i flere uker. Det er litt lettere for dem som allerede har advokat eller får hjelp 

fra en organisasjon. Greek Council for Refugees jobber nesten daglig med å hjelpe asylsøkere for å 

få tilgang til asylprosedyren. 

Selv med hjelp fra Greek Council for Refugees er det imidlertid ikke enkelt. En av de søkerene vi 

traff i Hellas, en enslig mindreårig asylsøker, hadde ikke klart å bli registrert og måtte i mangel av 

tilbud om bosted sove flere dager i en av byens parker. Greek Council for Refugees skrev et 

anbefalingsbrev som asylsøkeren tok med seg når han henvendte seg til politiet. Han og hans 

hjelper i Greek Council for Refugees, advokat Konstatina Zioga, forteller at politiet, selv om han 

hadde avtale, har avvist ham tre ganger. De har bedt ham komme tilbake til en ny avtale. Den 

unge gutten var fremdeles, etter flere uker i Hellas, uten rettigheter utover retten til midlertidig ikke 

å bli deportert. Dette illustrerer hvordan myndighetene gjør det vanskelig for folk å søke om asyl. 

Flere gir opp forsøket, sier Konstatina i Greek Council for Refugees15. 

Informasjon til asylsøkere

Tilværelsen som asylsøker i et fremmed land er preget av usikkerhet og sårbarhet. Adekvat 

informasjon om den enkeltes rettigheter og hva som skal skje, samt hvordan, vil bidra til å gi 

asylsøkeren større trygghet i situasjonen. Dessuten skal informasjonen bidra til å ivareta asylsøkerens 

rettssikkerhet. Dette er spesielt viktig dersom søkeren ikke får reell tilgang på rettshjelp fra advokat, 

eventuelt bistand fra annen kyndig representant. (jf. prosedyredirektivet, art. 15)    

I EUs prosedyredirektiv, art. 10 (1a), angis det at alle asylsøkere: 

”shall be informed in a language which they may reasonably be supposed to understand of the 

procedure to be followed and of their rights and obligations during the procedure and the 

possible consequences of not complying with their obligations and not cooperating with the 

15 Intervju med den enslige mindreårige og advokat Konstatina Zioga ved Greek Council for Refugees 11. mars 2008. 
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authorities.” 

Også  Dublin II-forordningen forplikter medlemslandene til å informere asylsøkere om Dublin-

prosedyren. ”The asylum seeker shall be informed in writing in a language that he or she may 

reasonably be expected to understand regarding the application of this Regulation, its time limits 

and its effects.” (art. 3 (4)). 

Til tross for disse formelle kravene blir asylsøkere i Hellas likevel ikke informert om asylprosedyren, 

sine rettigheter og plikter, på en systematisk og adekvat måte. Det finnes riktignok en informasjons-

brosjyre utarbeidet av UNHCR i samarbeid med greske myndigheter. Den finnes på fem språk: 

engelsk, fransk, tyrkisk, persisk og arabisk. Brosjyren gir en oversikt over de grunnleggende retten 

til asyl og de reglene som gjelder for asylsøkere i Hellas. Den viser blant annet til hvor og hvordan 

en asylsøknad skal fremmes, om rett til tolk og advokathjelp, rettigheter under søknadsperioden og 

klagerett. Ifølge UNHCR er dette den første informasjonsbrosjyren for asylsøkere som noen gang er 

laget i Hellas. Den skal etter intensjonen utdeles til alle asylsøkere samt ”illegale immigranter”, dvs. 

personer som holdes i varetekt etter å ha blitt tatt for ulovlig grensepassering. UNHCR anser denne 

brosjyren for å være et ”positive step”, men sier at den ikke er ”properly distributed”16. Også Greek 

Council for Refugees, advokater i Greek Helsinki Monitor og Greek Group of Lawyers for the Rights 

of Refugees and Migrants sier at de sjelden ser at brosjyren blir utdelt. UNHCR sier at brosjyren deles 

ut til asylsøkere når UNHCR er på besøk, for eksempel i Attica Police Asylum Department. Likevel 

hadde ingen av asylsøkere vi var i kontakt med, kjennskap til denne brosjyren. Vi tilføyer også at selv 

om brosjyren er oversatt til fem språk, vil mange asylsøkere fortsatt ikke kunne tilegne seg/forstå 

innholdet i den.

Når det gjelder informasjonsformidlingen til personer under politiets varetekt, oppfordrer 

Europarådets torturkomité greske myndigheter sin siste rapport om Hellas “to ensure that forms 

setting out the rights of persons brought into police custody are systematically provided to such 

persons, in the appropriate languages, at the very outset of their custody”17. 

Asylintervju   

”Politimannen spurte et par enkle spørsmål, som hvordan jeg kom til Hellas og hvor mye jeg 

måtte betale smugleren. Han spurte også om jeg kom til Hellas for å få et bedre liv. Jeg svarte 

”ja”. Det var det hele. Intervjuet tok 2-3 minutter”18.  

16 Samtale med UNHCRs kontor i Athen ved Head of Office Giorgos Tsarbopoulos og Protection officer Kalliopi Stefanaki 
11. mars 2008.

17 Council of Europe Anti-Torture Committee : “Report to the Government of Greece on the visit to Greece  carried out by 
the European Committee  for the Prevention of Torture and Inhuman  or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 20 to 
27 February 2007”, Strasbourg, 8 February 2008. http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2008-03-inf-eng.pdf

18 Afghansk asylsøker i Hellas til NOAS og Helsingforskomiteen, 10. mars 2008. 



Et uvErdig sjansEspill om asyl i Europa16

Asylintervjuet er helt sentralt i asylprosessen. Det er på bakgrunn av dette intervjuet at 

myndighetene fatter vedtaket i en asylsak. Det er dermed rettsikkerhetsmessig meget viktig at 

intervjuet gjennomføres på en kvalitativt god måte, slik at grunnlaget for å søke asyl blir så godt 

belyst som mulig. I EUs prosedyredirektiv står det derfor: “Member States shall take appropriate 

steps to ensure that personal interviews are conducted under conditions which allow applicants to 

present the grounds for their applications in a comprehensive manner”. (art. 13 (3)). 

I Hellas gjennomføres intervjuene av politibetjenter, jf. art. 2.3 i Presidential Decree 61/1999. Som 

regel skjer dette ved Attica Police Asylum Department. I 2007 var det 11 politibetjenter (10 ved 

Attica Police Asylum Department og én på flyplassen) som hadde ansvaret for å intervjue de fleste 

av de rundt 25 000 asylsøkerne som kom til Hellas dette året. UNHCRs Protection Officer i 

Hellas, Kalliopi Stefanaki, sier at i følge den informasjonen hun har fått fra politibetjentene, 

gjennomføres det ca. 80 intervjuer daglig på Attica politistasjonen. Intervjuene foregår kun på 

vanlige arbeidsdager19. 

I følge både NGOer og asylsøkere som vi har snakket med er asylintervjuene kortfattete og 

overfladiske. Asylsøkerne får som regel ikke mulighet til å redegjøre for ”the grounds for their 

applications in a comprehensive manner”, slik prosedyredirektivet krever. Intervjuet er bare en 

formalitet. Det spørres om reiseruten, hvor mye søkeren har betalt til smugleren og andre 

formaliteter. Spørsmål om asylgrunnlaget er sporadiske. 

UNHCRs kontor i Hellas20 forteller at de overvåker det som foregår på Attica Police Asylum 

Departement en gang i uken. UNHCR sier at selv om ting ser ut til å fungere litt bedre når de er til 

stede, har også UNHCR observert at ”politibetjentene stiller bare noen standardspørsmål for å fylle 

skjemaene sine. De spør litt om slektninger, hvor man kom fra og en frase om asylgrunnlaget, som 

for eksempel hvorfor man forlot hjemlandet”. UNHCR karakteriserer dette som et 

”kapasitetsproblem”. Etter UNHCRs oppfatning, har ikke greske myndigheter prioritert å sette av 

tilstrekkelige ressurser for å kunne gjennomføre intervjuene på en skikkelig måte. Derfor har 

UNHCR i Hellas anbefalt myndighetene å øke antallet intervjuere og forbedre tilgangen til tolker. 

Dette har gitt resultater. Greske myndigheter har 28. mars 2008 informert UNHCR at de fra og 

med 24. mars 2008 har økt kapasiteten på flyplassen i Athen med to nye politibetjenter. Etter dette 

er det tre politibetjenter ved flyplassen som skal gjennomføre asylintervjuer med de søkerne som 

kommer denne veien21. Det er hovedsakelig tale om asylsøkere som blir overført fra andre 

europeiske land iht. Dublin II-forordningen.  

19 Telefonsamtale mellom Sylo Taraku fra NOAS og Protection Officer Kalliopi Stefanaki ved UNHCR i Hellas, 31. mars 2008. 

20 Samtale med UNHCR kontoret i Hellas ved Head of office Giorgos Tsarbopoulos og med Protection Officer Kalliopi 
Stefanaki 11. mars 2008.

21 Telefonsamtale mellom Sylo Taraku fra NOAS og Protection Officer Kalliopi Stefanaki ved UNHCR i Hellas, 31. mars 2008.
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De korte intervjuene som gjennomføres ved Attica Police Asylum Departement er altså meget 

over  fladiske, og danner følgelig et svært dårlig grunnlag for en vurdering av den enkelte asylsak. På 

grunn av måten intervjuene gjennomføres på, blir det for eksempel umulig å identifisere torturofre 

som vil ha behov for medisinsk hjelp og oppfølging, sier Marianna Tzeferakou fra Greek Group of 

Lawyers. 

Intervjuet blir signert av søkeren, men uten at søkeren kjenner til innholdet, fordi det ikke er tid til 

5 får de som regel ikke en kopi av intervjurapporten med seg. Ifølge UNHCR er det ”a high 

pressure to finish the job, they will not make any effort to copy the interview reports to asylum 

seekers”. 

Politibetjentene som intervjuer asylsøkerne avgjør ikke selv asylsaker, men de skal likevel, på 

bakgrunn av det korte intervjuet, komme med en anbefaling til Ministry of the Interior, som avgjør 

om en person får asyl eller ei. Politibetjentens konklusjon i asylrapporten er som regel ”kom av 

økonomiske grunner” eller lignende. Dette bekreftes også av UNHCR, som har gått gjennom mange 

saker i forbindelse med en studie av implementeringen av EUs statusdirektiv. I denne forbindelse 

skriver UNHCR: ”In the overwhelming majority of the reviewed case files, the interviewing police 

officer registered that the reasons for departure from the country of origin were ‘economic’”.22

Marianna Tzeferakou fra Greek Group of Lawyers23 sier at politibetjentene synes å være beordret 

fra sine overordnede til å skrive en negativ anbefaling i hver enkelt sak. Hun har dessuten observert 

en sak der politimannen åpenbart trodde på og hadde medfølelse med asylsøkeren, men likevel 

valgte å anbefale avslag på søknaden om asyl. Politibetjenten fortalte advokaten fra Greek Group 

of Lawyers at han hadde ordre ovenfra om å skrive en slik anbefaling. 

Dessuten anbefales det som regel at saken skal behandles i hurtigprosedyren som etter loven skal 

gjelde for saker som er åpenbart grunnløse. Denne praksisen resulterer i at de fleste saker 

behandles i hurtigprosedyren. ”Åpenbart grunnløse asylsøknader” omfatter også de fleste søknader 

fra irakere, afghanere og sudanesere fra Darfur. Etter loven gir hurtigprosedyren kortere frister for å 

klage (ti dager mot 30 dager i normal prosedyre), samt gir ikke rett til å be om en gjennomgang av 

saken etter endelig avslag. Nikolaos Stavrakakis fra The Ministry of the Interior opplyste at denne 

anbefalingen fra politiet er ”ikke-bindende”24. 

Uansett om anbefalingene fra politibetjentene er faglig baserte, beordrede, bindende eller ikke, 

taler imidlertid vedtaksstatistikken for seg. Så å si alle asylsøknadene i Hellas avslås. I 2007 ble kun 

0,04 % av søknadene innvilget i første instans.

22 UNHCR: Asylum in the European Union - A study of the implementation of the Qualification Directive, November 2007, 
side 31 – 34.

23 Samtale med advokat Marianna Tzeferakou 11. mars 2008 i Athen. 

24 Samtale med Nikolaos Stavrakakis fra the Ministry of the Interior, Department of Aliens and Migration 12. mars 2008 i Athen. 
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Tolketjenester 

“They spoke in Greek with me. That was actually not interview, just some few simple questions 

and finished. Without interpreter”.25 

Et intervjus kvalitet forutsetter at intervjueren og personen som blir intervjuet forstår hverandre. 

Bruk av tolk vil i de fleste tilfeller være et nødvendig tiltak for å gjøre denne kommunikasjonen 

mulig i asylsaker. I henhold til EUs prosedyredirektiv er medlemslandene forpliktet til å: 

“select an interpreter who is able to ensure appropriate communication between the applicant 

and the person who conducts the interview. The communication need not necessarily take 

place in the language preferred by the applicant for asylum if there is another language which 

he/she may reasonably be supposed to understand and in which he/she is able to 

communicate”. (art. 13(3) b). 

Politiet har tolker tilgjengelig. Enkelte tolker er ansatt i politiet, ellers brukes det innleide tolker. I 

følge Ministry of Interior får alle tilgang på tolk, og det finnes tolker på de fleste språk med unntak 

av enkelte mindre språk. (kilde) Dette stemmer imidlertid ikke med opplysninger vi fikk fra øvrige 

kilder. Tilgjengelige tolker dekker langt fra alle språk. De tolkene som brukes av politiet dekker kun 

noen få språk, som arabisk, farsi, urdu, bangla, singalesisk, russisk, kurdisk og tyrkisk, og muligens 

noen flere språk. Det er imidlertid mange språk og særskilte dialekter som ikke dekkes av disse 

tolkene i det hele tatt. Greek Helsinki Monitor har for eksempel ikke sett noe til tolker som 

behersker amharisk, tamilsk eller azeri, osv. UNHCR sier at ”Somalis are not covered by 

interpretors in Petrou Ralli”26  Mangel på tolker fører til at mange intervjuer foregår på dårlig 

engelsk, der verken politibetjenten eller asylsøkeren behersker engelsk særlig godt. Det hender 

også at tolken blir overlatt alene med søkeren. En asylsøker fortalte oss at han ble intervjuet av 

tolken. Ettersom flere av tolkene som brukes i Attica Police Asylum Department er ansatt i politiet, 

er det uklart om deres rolle kun er å tolke, eller om de også skal stå for selve gjennomføringen av 

asylintervjuet. Dersom det siste er tilfelle, vil en slik rolleblanding kunne bidra til å skape usikkerhet 

og forvirring hos de asylsøkerne det gjelder. Det må uansett være en forutsetning at den som 

forestår intervjuet har de tilstrekkelige kvalifikasjonene, med sikte på intervjuets formål.

Det er Ministry of the Interior som har ansvaret for tolkene. I følge NGOer som vi har snakket med, 

finnes det imidlertid ingen kompetansekriterier, rutiner for kvalitetssikring av tolker eller formell testing 

av tolkens kompetanse. Fordi tolkene er dårlig betalt, er det til og med i rettssaker vanskelig å få tak i 

godt kvalifiserte tolker. Myndighetene i Hellas har altså en stor utfordring også på dette området, 

med sikte på ivaretakelsen av grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper for behandlingen av asylsaker.

25 Khaliq, asylsøker fra Afghanistan i samtale med NOAS og Den norske Helsingforskomiteen i Athen 10. mars 2008.  
Han snakker om intervjuet på flyplassen i Athen der det vanligvis ikke brukes tolk under intervjuet. 

26 E-post korrespondanse mellom Sylo Taraku fra NOAS og Protection Officer Kalliopi Stefanaki fra UNHCR 3. april 2008.  
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På flyplassen i Athen blir alle asylsøkere som blir overført fra andre land i henhold til Dublin II-

forordningen, tatt imot av politiet og automatisk varetektsfengslet. I disse sakene blir asylintervjuet 

foretatt på flyplassen, av en politibetjent. Ingen av de overførte asylsøkere som vi har snakket med 

sa at politiet brukte tolk under intervjuet på flyplassen. Det var kun én person som fortalte at politiet 

hadde brukt en telefontolk, men da ikke for å intervjue ham, men kun for å få ham til å la politiet ta 

hans fingeravtrykk. Myndighetene, på sin side, sa til oss at det er tolker til stede på flyplassen27. 

Vurdering av asylsaker i første instans

Artikkel 8 i Prosedyredirektivet angir kravene for en ”appropriate examination” av en asylsøknad. 

Det følger av denne bestemmelsen at avgjørelsene blant annet skal være tatt “individually, 

objectively and impartially” og at “precise and up-to-date information is obtained from various 

sources”. I kapittel II i Statusdirektivet angis standarder for ”Assessment of Applications for 

International Protection”. Art. 4 inneholder en lang liste over “facts and circumstances” som må 

vurderes i den enkelte sak. 

UNHCR anbefaler også, i sin håndbok om ”prosedyrer og kriterier for å fastsette flyktningers 

rettsstilling”, at saksbehandleren bør ”påse at søkeren fremlegger sin sak så fullstendig som mulig 

og med alle tilgjengelig bevis”. (”ensure that the applicant presents his case as fully as possible and 

with all available evidence”)28. 

Med tanke på den svært dårlige kvaliteten på asylintervjuene i Hellas, slik vi har vist ovenfor, er 

utgangspunktet for å vurdere den enkelte søkers individuelle behov for beskyttelse svært tynt. 

Vurderingene av sakene fremstår da også som summariske og som resultat av en rutinemessig 

prosess – stikk i strid med det UNHCR advarer mot i sin håndbok, der det konkluderes med at 

“fastsettelsen av flyktningstatus på ingen måte er en mekanisk og rutinemessig prosess. Tvert i mot 

kreves det spesialisert kunnskap, trening, erfaring og – hva som er enda viktigere – en forståelse av 

søkerens særskilte situasjon og av de menneskelige faktorene som er involvert”29.  (” the 

determination of refugee status is by no means a mechanical and routine process. On the contrary, 

it calls for specialized knowledge, training and experience and--what is more important--an 

understanding of the particular situation of the applicant and of the human factors involved”).

Det er Secretary General of the Ministry of the Interior som avgjør asylsakene i første instans. 

Vurderingen gjøres på bakgrunn av intervjurapporten og den ”ikke-bindende” anbefalingen fra 

politibetjenten som intervjuet asylsøkeren. En meget kort og overfladisk intervjurapport der det 

som regel ikke står noe særlig om selve asylgrunnlaget gjør det vanskelig, selv for en erfaren 

27 Samtale med Nikolaos Stavrakis fra Department of Aliens and Migration, the Ministry of the Interior, 12. mars 2008 i Athen. 

28 Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, Part two – Procedures for the Determination of 
Refugee Status. UNHCR, 1979. 

29 UNHCR handbook, Conclusion. 
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saksbehandler, å vurdere om det foreligger et individuelt beskyttelsesbehov hos en asylsøker. 

Uansett hvor mangelfullt sakene er belyst, er det ingenting som tyder på at eventuell tvil kommer 

asylsøkeren til gode, noe som står i motsetning til det som er lagt til grunn i UNHCRs håndbok.

I realiteten blir så å si alle saker i første instans avslått. Av 20 692 asylsøknader som ble vurdert i 

2007, ble kun 8 innvilget (0.04 %).30. 

I rapporten “Asylum in the European Union - A study of the implementation of the Qualification 

Directive, November 2007” 31 har UNHCR påpekt de alvorlige manglene ved vurderingen av 

asylsaker i Hellas. Forut for denne rapporten ble 305 avgjørelser i første instans, fra Ministry of the 

Interior, studert av UNHCR. Sakene gjaldt asylsøkere som kom fra Sudan, Irak, Afghanistan, 

Somalia og Sri Lanka. Alle søknadene hadde imidlertid fått avslag, og ingen av vedtakene 

”contained any reference to the facts and none contained any detailed legal reasoning”. Ifølge 

UNHCR ble alle avslagene begrunnet med følgende standardfrase: 

“The asylum application is rejected and the asylum applicant is not recognized as a refugee 

because the subjective and objective elements of the well-founded fear of persecution, necessary 

elements for the recognition of the refugee status according to article 1 A 2 of the 1951 

Convention, are not met. In particular, the allegations are vague and cannot justify that s/he 

suffered or will suffer any individual persecution by the authorities of his country for reasons of 

tribe, religion, ethnic group, social group or political opinion. It is obvious that s/he abandoned his 

country in order to find a job and improve his living conditions. S/he neither showed nor handed 

in any national passport or any other travel documents. [Author’s emphasis]”.

UNHCR skriver videre i sin rapport: “Not only was it impossible to deduce the interpretation of 

the law applied by the Ministry of the Interior from these first instance decisions, but it was 

impossible to deduce from the decisions alone whether the law was applied at all”. 

Som en konsekvens av måten sakene blir behandlet på i Hellas, samt hvor få personer som oppnår 

beskyttelse, må det kunne legges til grunn at mange reelle flyktninger ikke får sin status anerkjent. 

De henvises derfor til å leve under svært uverdige levevilkår i Hellas, og med en stadig/

overhengende risiko for refoulement til sitt hjemland. At en del personer under slike forutsetninger 

drar videre til andre europeiske land for å søke beskyttelse er ikke vanskelig å forstå.

Advokaten Marianna Tzeferakou forteller hvordan greske myndigheter så og si betrakter alle 

asylsøknader som grunnløse, og behandler dem deretter: ”Hva skal man si når til og med et 15 år 

gammelt enslig, mindreårig, torturoffer fra Eritrea blir ansett for å ha en åpenbart grunnløs 

30 Statistical information on asylum in Greece (1997 – 2007). Figures as provided officially to UNHCR by the Greek 
authorities (Ministry of Interior). 

31 UNHCR: Asylum in the European Union - A study of the implementation of the Qualification Directive, November 2007, 
page 31 – 34. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=473050632  
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asylsøknad, og blir behandlet i hurtigprosedyren?”. Denne saken har også blitt omtalt i Athens 

News 29. februar 2008, sammen med andre eksempler på saker som blir vurdert som ”åpenbart 

grunnløse” av greske myndigheter. I artikkelen sier Efthalia Pappa, “director of the local Ecumenical 

Refugee Programme - an office set up by the Holy Synod to help asylum-seekers and refugees”, at 

“despite all the evidence presented by the boy, authorities concluded that his claim was 

unfounded. The same thing happened to a woman from Somalia, who authorities actually tried to 

deport last month. Fortunately, the airline refused to let her board the plane. She was taken back to 

Korydallos prison, but we helped her so she now has a chance for her asylum claim to be heard.”32 

32 ATHENS NEWS , 29/02/2008, page: A13,  
http://www.athensnews.gr/athweb/nathens.prnt_article?e=C&f=13276&t=11&m=A13&aa=1
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Underretting om vedtak og retten til å klage

I artikkel 10 (e) i Prosedyredirektivet forpliktes medlemslandene til å informere asylsøkeren om 

“the result of the decision by the determining authority in a language that they may reasonably be 

supposed to understand when they are not assisted or represented by a legal adviser or other 

counsellor and when free legal assistance is not available. The information provided shall include 

information on how to challenge a negative decision in accordance with the provisions of Article 

9(2)”.

Et av de alvorlige problemene i forhold til oppfyllelsen av sentrale rettssikkerhetsgarantier i 

forbindelse med behandlingen av en asylsak i Hellas, er at mange asylsøkere ikke blir underrettet 

om det avslaget de har fått i første instans og at de dermed mister retten til å klage. Grunnen til at 

mange asylsøkere mister retten til å klage er etter vår oppfatning hovedsaklig følgende tre forhold: 

a) Når søkeren får vedtaket, så er vedtaket på gresk og søkeren er verken informert på sitt 

språk om innholdet i vedtaket, retten til å klage og/eller hvor og hvordan klagen kan 

fremmes.  

b) Søkeren har ikke fått vedtaket fordi vedkommende ikke ble funnet på den oppgitte 

adressen eller fordi det ikke har blitt oppgitt noen adresse.    

c) Søkeren har fått vedtaket, men vet ikke hvor eller hvordan vedkommende skal få klaget, 

med mindre vedkommende får umiddelbar hjelp fra en advokat eller ansatte i NGOer. 

Myndighetene har lenge blitt kritisert av den greske Ombudsmannen og NGOer for praksisen med 

underrettingen av søkeren om vedtak i første instans. Selv asylsøkere som har oppgitt en adresse 

risikerer å ikke motta vedtaket. Greek Helsinki Monitor og andre NGOer har erfart at i mange 

saker sier politiet at de ikke har kunnet finne søkeren for å gi vedtaket, mens det var dokumentert 

at søkeren var i den oppgitte adressen. 

Det hender at noen av vedtakene sendes til Greek Council for Refugees, ellers kan vedtakene bli 

”posted on a public notice board” i kommunen. 

En klage over et avslag må sendes til Ministry of the Interior. Dette må skje innen en frist på 30 

dager dersom saken behandles i den vanlige prosedyren, eller innen 10 dager dersom det er tale 

om hurtigprosedyre. Fristen beregnes ut fra den dagen vedtaket ble ”posted on a public notice 

board”. 

I 2006 ble mindre enn halvparten av avslagene i første instans påklaget (5 247 av 12 267 saker).  

I 2007 har antallet klager økt, da ca. 17 000 av ca. 25 000 søkere har klaget over det første 
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vedtaket33. Grunnen til at flere har klaget i 2007, er at politiet ved Attica Police Asylum Department 

i første halvår av 2007 ga asylsøkerne et klageskjema som de kunne fylle ut da de kom for å motta 

avslaget. ”Dette gjorde politiet av praktiske grunner. Det er stor pågang av asylsøkere hos politiet, 

inkludert de som ønsker å levere inn klage. Politiet ville på denne måten effektivisere arbeidet. 

Praksisen er imidlertid igjen endret, slik at politiet ikke gir det type tilbud lenger”34. Det er derfor 

nærliggende å anta at antallet asylsøkere som vil miste sin rett til å klage vil øke igjen i 2008 pga 

praktiske og administrative hindringer. 

Rettshjelp og representasjon  

En av hovedforpliktelsene i EUs prosedyredirektiv, er garantien om asylsøkernes rett til ”legal 

assistance and representation”. I art. 15 i direktivet kan man lese følgende:

“1. Member States shall allow applicants for asylum the opportunity, at their own cost, to 

consult in an effective manner a legal adviser or other counsellor, admitted or permitted as 

such under national law, on matters relating to their asylum applications. 

2. In the event of a negative decision by a determining authority, Member States shall ensure 

that free legal assistance and/or representation be granted on request, subject to the provisions 

of paragraph 3.” 

Disse forpliktelsene blir imidlertid ikke fulgt opp i Hellas. Marianna Tzeferakou  fra Greek Group of 

Lawyers sa følgende til oss: “Greek authorities don’t provide any legal aid for asylum seekers at 

any stage of the asylum process. There are no provisions about that in Greek legislation. The only 

legal assistance that is given to asylum seekers is provided by NGOs on project basis, co-financed 

by European refugee fund”. 

Asylsøkerne får som regel ingen informasjon om retten til rettshjelp og om hvordan slik hjelp kan 

skaffes. Advokater må selv oppsøke asylsøkere for å kunne hjelpe dem, ettersom det ikke finnes en 

advokatordning hvor asylsøkere blir tildelt juridisk representant fra myndighetene. Greek Helsinki 

Monitor har erfart at advokater ikke alltid får tilgang til varetektsfengsler, da de i noen tilfeller må 

oppgi navnene til sine klienter for å kunne bli sluppet inn. Slike regler blir altså et hinder i seg selv.

Det er også et problem at det i Hellas er svært få advokater som arbeider med asylsaker.  Ifølge 

NGOer vi har snakket med, finnes det rundt 15 advokater som tilbyr rettshjelp til asylsøkere Disse 

formidles av NGOer og er prosjektfinansiert dels gjennom midler fra greske myndigheter, dels 

33 Statistical information on asylum in Greece (1997 – 2007). Figures as provided officially to UNHCR by the Greek 
authorities (Ministry of Interior).

34 Telefonsamtale mellom Sylo Taraku fra NOAS og Protection Officer Kalliopi Stefanaki ved UNHCR i Hellas, 31. mars 2008.
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gjennom midler fra European Refugee Fund. Det er også ca. 10 frivillige personer som prøver å 

bidra. Det finnes i tillegg noen få advokater som tar asyloppdrag på rent forretningsmessig basis. I 

forhold til det store antallet asylsøkere er det for få personer som yter rettshjelp totalt sett, og de 

kan ikke komme i nærheten av å dekke det omfattende behovet for rettshjelp asylsøkere i Hellas 

har, grunnet de mange avslagene.

Spyros Kouloheris, lederen av den juridiske avdelingen ved Greek Council for Refugees, forteller at 

det meste av advokatenes tid går med til å hjelpe asylsøkerne til å få tilgang til asylprosedyren og 

til å ordne andre administrative, men praktisk viktige ting, for eksempel å finne mottaksplass. Ifølge 

ham blir det liten, eller nesten ingen tid til, på vegne av søkeren, å skrive en substansiell klage over 

avslaget i den enkelte asylsak35. 

Den realiteten som er beskrevet ovenfor bekreftes også av Mariann Tzeferakou fra Greek Group of 

Lawyers: 

”Asylum Seekers in Greece don’t have a real legal representation to appeal. There are just few 

lawyers who work with asylum cases, mostly with bureaucratic work. We can’t see the files, 

and we don’t have time to write about violations in asylum process we see everyday”36. 

Som et resultat av manglende rettshjelp og/eller begrensede ressurser hos den som yter rettshjelp, 

blir som regel også klagene, som intervjurapportene, korte og overfladiske. Klagene inneholder 

vanligvis ikke mer enn et par setninger om at vedtaket påklages. Dette danner selvsagt, på toppen 

av den summarisk prosessen i første instans, et særdeles dårlig utgangspunkt for en reell og grundig 

prøving av de individuelle grunnene for å søke asyl også i klageinstansen. 

Klagebehandling 

En mulighet for to-instans behandling av en søknad er et essensielt prinsipp ved all 

myndighetsforvaltning. Det er i denne sammenheng også et viktig rettslig prinsipp at det ikke er 

den samme instansen som vurderer både søknaden og klagen. Dette for å sikre en reell 

overprøving av saken i klageinstansen. Asylsøkere kommer ofte fra noen av verdens verste 

diktaturer eller fra land preget av lovløshet, konflikt eller krig. En feilaktig avgjørelse i en asylsak 

kan få fatale konsekvenser for den konkrete personen, eventuelt også hans/hennes  familie. Det er 

av denne grunn ekstra viktig med adekvate rettsikkerhetsgarantier under behandlingen av en 

asylsak. En feilvurdering i første instans og/eller ny informasjon eller bevis fremlagt etter 

behandlingen i første instans, kan føre til at saken får et annet utfall i klageomgangen. 

35 Intervju med leder av rettsavdelingen Spyros Kouloheris ved Greek Council for Refugees, 11. mars 2008. 

36 Samtale med advokat Mariann Tzeferakou 11. mars 2008 i Athen. 
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Ministry of the Interior avgjør saker i første instans, men de har også ansvaret for å behandle klager. 

I klagebehandlingen er det en vanlig prosedyre at asylsøkeren møter opp for å forklare seg foran et 

organ som heter ”Consultative Asylum Committee”. Dette er et organ som ikke kan ta avgjørelser 

selv, men bare gi ikke-bindende anbefalinger til ministeriet. Ifølge UNHCR har anbefalingene til 

ministeriet følgende standardformulering: 

“…it was not proven that the applicant faced or is at risk of facing any individual persecution 

by the authorities of his country for reasons of tribe, religion, ethnic group, social group or 

political opinion.  It is obvious that s/he abandoned his country in order to find a job and 

improve his living conditions”.

Consultative Asylum Committee består av: 

Juridisk rådgiver fra Innenriksministeriet, komiteens formann1. 

Juridisk rådgiver fra Utenriksministeriet2. 

Tjenestemann fra Utenriksdepartementets diplomatiske korps3. 

Tjenestemann fra det greske politiet4. 

En representant fra Athens advokatforening (Athens Bar Association)5. 

Juridisk rådgiver fra UNHCRs kontor i Hellas, eller dennes stedfortreder6. 

Hovedvekten av komitéen består altså av myndighetsrepresentanter, og medlemmene fra UNHCR 

og Bar Association blir i nesten alle saker totalt overkjørt. UNHCR-kontoret i Hellas sier at UNHCR 

blir representert i denne komiteen av en konsulent. På spørsmål om UNHCR har vært kritisk til 

behandlingen av klager, svarer Protection Officer Kalliopi Stefanaki at ”UNHCR has always been 

critical with shortcomings of the asylum procedures in Greece”. Hun understreker videre at 

UNHCR prøver å bidra til forbedring gjennom konkrete forslag37.

Komiteen har svært lite tid til å intervjue asylsøkerne grundig, vurdere klagene og diskutere disse 

sammen. Ifølge advokat Marianna Tzeferakou, fra Greek Group of Lawyers, er komiteens rolle 

svært marginal. De har ingen saksmapper. Komiteen behandler om lag 70 saker i løpet av fire 

timer. Dette reflekteres i vedtakene, som blir korte og summariske, uten individuelle begrunnelser. 

Vedtaksstatistikken for klageinstansen i Hellas taler for øvrig for seg selv. Det er kun 2,4 % av 

sakene som har blitt omgjort i 200738.  

Ifølge UNHCR, som i forbindelse med deres rapport om implementeringen av statusdirektivet har 

37 E-post korrespondanse mellom Sylo Taraku fra NOAS og Protection Officer Kalliopi Stefanaki ved UNHCR, 4. april 2008

38 Se vedtaksstatikken bakerst i rapporten. 
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studert mange vedtak av Ministry of the Interior i klagebehandlingen, var sammendraget av fakta 

normalt på et par linjer og standardbegrunnelsen for avslaget som følgende:

“The applicant could not justify and prove his/her allegations before the Committee that he 

abandoned his country in fear for his life…these unsubstantiated allegations, having also taken 

into consideration the prevailing situation in the country of origin, cannot justify individual fear 

of persecution by the authorities of his country, in case he returns there, for reasons of tribe, 

religion, ethnic group, social group or political opinion”.39

UNHCR skriver videre at “the appellant’s specific ‘allegations’ are not stated and no other reasons 

are given for the negative decision”. Selv i saker hvor komiteen anbefaler innvilgelse, gis det 

vanligvis ikke ”any justification for the divergence from the recommendation”. Av denne grunn har 

Council of State, som er et høyere organ som ikke går inn på innholdet i klagene, men vurderer 

om loven har blitt anvendt riktig, annullert en del av disse avslagene fra Ministry of the Interior.

Vi mener på bakgrunn av dette, at asylsøknader i Hellas i realiteten ikke sikres en ”second 

opinion” i klagebehandlingen, og at denne dermed ikke gir noe bidrag til å reparere manglene ved 

behandlingen i første instans..       

 Afghanske asylsøkere i Athen. Foto: Sylo Taraku. 

39 UNHCR: Asylum in the European Union - A study of the implementation of the Qualification Directive, November 2007, 
page 31 – 34. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=473050632  
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Saksbehandlingstiden

Vi finner også grunn til å tilføye at den lange saksbehandlingstiden for en del asylsaker i Hellas i 

seg selv er bekymringsverdig, særlig på grunn av manglene på sosiale rettigheter/tilbud. Ifølge 

statistikken UNHCR har mottatt av greske myndigheter er det 7150 saker under behandling i første 

instans, men hele 19.015 klager er under behandling i andre instans.40 Ifølge Greek Helsinki 

Monitor, finnes det asylsøkere som har måttet vente opptil åtte år for å få saken sin 

ferdigbehandlet. Saker i hurtigprosedyren kan behandles innen seks måneder. Det virker for øvrig 

helt tilfeldig hvilke saker som vil ta langt tid, hvilket gir liten forutberegnelighet, noe som kan 

innebære en ekstra belastning for asylsøkerne.

Returpraksisen 

Det virker som om greske myndigheter ikke har en særlig aktiv returpolitikk, til tross for den 

ekstremt strenge asylpraksisen. I følge V. Moutsoglou direktør for rettsavdelingen i det greske 

utenriksdepartementet, ”forventer greske myndigheter at asylsøkere som har fått avslag selv reiser 

hjem, men greske myndigheter bruker ikke makt for å sende asylsøkere tilbake”41. 

En årsak til dette kan være manglende returavtaler med opprinnelsesland til asylsøkere, men det er 

mer nærliggende å tro at greske myndigheter ikke prioriterer å deportere asylsøkere av finansielle 

grunner. Retur av asylsøkere koster penger, spesielt når det er snakk om et så stort antall personer 

som i Hellas. I Hellas satses det heller ikke på frivillige returordninger.

Noen deportasjoner gjøres likevel. Når det gjelder irakere vet vi at greske myndigheter har 

deportert mange personer i 2007. De fleste er deportert til Tyrkia i henhold til den bilaterale 

”readmission agreement” mellom disse to landene, en avtale inngått i år 2001. Som et resultat av 

denne avtalen om ”combating crime, especially terrorism, organised crime, illicit drug trafficking 

and illegal migration”, har Hellas returnert hundrevis av irakere tilbake til Tyrkia. 

Greske myndigheter rettferdiggjorde denne praksisen med det faktum at irakere ikke hadde søkt 

om asyl i Hellas. Noen av disse har antakelig ikke primært ønsket å søke asyl i Hellas, men har 

krysset den greske grensen for å søke om beskyttelse et annet sted i Europa (det er kjent at mange 

irakere i 2007 har foretrukket Sverige som asyldestinasjon). Men det kan også ha vært tilfelle at 

noen har hatt til hensikt å søke om asyl i Hellas, men ikke fått anledning til det på grensen. Det 

overraskende misforholdet mellom de lave antallet asylsøknader fremmet på den greske grensen 

og de lange køene ved politistasjonen i Athen indikerer klart at flyktningene som reiser inn i landet 

til slutt likevel velger å søke om asyl. Muligheten for å søke på grensen er klart utilfredsstillende. 

40 Denne statistikken som gjelder for en tiårsperiode 1997 – 2007 finnes som appendiks bakerst i denne rapporten. 

41 Samtale med direktør V. Moutsoglou, the Ministry of Foreing Affairs  12. mars 2008 i Athen. 
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Problemet med denne praksisen er dersom de overførte heller ikke blir behandlet som asylsøkere i 

Tyrkia, kan de bli sendt tilbake til hjemlandet, i strid med internasjonale konvensjoner. Tyrkia har 

faktisk deportert irakere som har kommet fra Hellas videre til Irak. Dersom disse flyktningene 

hadde fått tilfredsstillende informasjon om konsekvensene av å ikke straks søke asyl, er det rimelig 

å anta at flere hadde søkt, selv om Hellas i utgangspunktet var det landet som var den mest 

ønskede destinasjonen.  Her ser vi hvordan manglende informasjon fra myndighetene kan føre til 

de facto refoulement, noe Hellas skal unnlate etter sine internasjonale forpliktelser. 

På denne bakgrunnen har UNHCR kritisert gresk retur av irakere til Tyrkia 42. Ifølge UNHCR kan 

dette representere et brudd på non-refoulement prinsippet, i det ingen flyktninger eller asylsøkere 

som ikke har fått saken sin behandlet på en ordentlig måte, kan tvangsreturneres til et land der 

deres liv eller frihet vil være truet. Prinsippet om non-refoulement er et grunnleggende prinsipp i 

Flyktningkonvensjonen artikkel 33(1), som lyder: ”Ingen kontraherende stat må på noen som helst 

måte utvise eller avvise (”refouler”) en flyktning over grensen til områder hvor hans liv eller frihet 

ville være truet på grunn av hans rase, religion, nasjonalitet, politiske oppfatning eller det forhold at 

han tilhører en spesiell sosial gruppe.” 

 

Non-refoulement-prinsippet er også nedfelt i andre folkerettslige instrumenter. For eksempel gir 

både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3 og Torturkonvensjonen artikkel 3 

vern mot retur av personer til et sted der de risikerer tortur eller umenneskelig behandling. I disse 

konvensjonene er returvernet absolutt. Det gjelder også for dem som ikke oppfyller vilkårene for 

status som flyktning. Det utvidede non-refoulement prinsippet som fremgår av disse 

konvensjonene ble påberopt i en felles pressemelding 01.08.2007 fra 16 greske NGOer, deriblant 

Greek Helsinki Monitor og Greek Council for Refugees, der organisasjonene gir uttrykk for sin 

dype bekymring for gresk praksis med hensyn til retur av irakere til Tyrkia, hvorfra de blir returnert 

til mulig forfølgelse i Irak.43  

Både NGOene og mediene har ellers rapportert også om direkte returer av irakiske asylsøkere til 

Nord-Irak i 2007, eller indirekte returer av irakere via Jordan. Advokat Marianna Tzeferakou fra 

Greek Group of Lawyers sier til oss at ”selv om myndighetene ikke har formelle returavtaler med 

asylsøkernes opprinnelsesland, er dette ingen garanti for at asylsøkere ikke vil bli tvangsreturnert”. 

Ifølge henne er det også et problem at asylsøkere ofte risikerer å bli deportert til et annet land enn 

sitt eget hjemland. ”Vi har sett eksempler på deportasjoner av somaliere til Egypt, selv om det ikke 

er kjent om det eksisterer noe avtaler om overføringer mellom Hellas og Egypt”. 

I rapporten “The truth may be bitter, but it must be told” kritiserer Pro Asyl (Tyskland) og Greek 

Group of Lawyers den greske kystvakten for ”refoulment”: ”They are detained without contact to 

42 Press Release, 26 July 2007: “UNHCR deplores reported forced return of 135 Iraqis by Turkey”  
http://www.unhcr.org/news/NEWS/46a8976b2.html

43  Press Release 1. August 2007: “Refoulement of Iraqi citizens fleeing to Greece – Common statement by 16 NGOs”,  
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2007_files/ghm913_iraqi_refugees_english.doc
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the outside world (incommunicado) for several days and are then illegally and forcibly returned to 

Turkey, where their life and liberty may be at risk or where they are at risk of deportation to their 

countries of origin”. Pro Asyl har dokumentert slike returer også av enslige mindreårige. 

En asylsøker fra Iran som vi snakket med, bekreftet med sin historie greske myndigheters illegale 

returer til Tyrkia. Han har fortalt oss hvordan greske myndigheter tok en gruppe irakere og iranere 

ut av varetekstfengselet og tvang dem til å krysse grensen over til Tyrkia: 

”Vi ble kjørt med en lastebil. Vi var tre iranere, og resten var irakere. Totalt var vi rundt 30 

personer. De samlet våre mobiltelefoner og kastet dem i elven. Det var en kommander som slo 

oss med en stokk mens vi hoppet inn i lastebilen. Det var 7-10 personer som fulgte oss til 

grensen med tre-fire biler. To av dem var kommandosoldater, resten var sivilt kledde, men de 

hadde automatvåpen på seg. De brukte kikkert for å se over på den tyrkiske grensen. Da det 

var klart, tvang de oss til å krysse grensen over til Tyrkia”44. 

44 Taleb-saken. Les mer om hans historie under punktet ”Enkelthistorier fra asylsøkere” bakerst i rapporten. 
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3. MOTTAKSFORHOLD OG SOSIALE RETTIGHETER 

Politiet stilte meg et par spørsmål og det var det. Etterpå sa de ”Gå!”. Jeg spurte dem 

”Hvorhen?” De svarte: “Hvor du vil”. Jeg forsøkte å si til dem at jeg ikke har noe sted å komme 

meg til, men ble kastet ut.45 

Det handler om menneskerettigheter

Artikkel 25 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter sier: “Everyone has the right to a 

standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including 

food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in 

the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in 

circumstances beyond his control”46. 

Denne angitte minimumsstandarden er ivaretatt også i EUs mottaksdirektiv. Av forarbeidene til 

direktivet47, fremgår det at det å unnlate å tilby asylsøkere noen form for materiell hjelp er 

folkeretts stridig både i følge FNs menneskerettighetskonvensjon om økonomiske, sosiale og 

kulturelle rettigheter og EUs menneskerettighetscharter. 

Mottaksdirektivet skal sikre at asylsøkernes fundamentale rettigheter i forbindelse med bolig, 

helsetjenester og skolegang ivaretas. I direktivet gis det generelle og spesifikke regler om bolig, fri 

bevegelighet, informasjon, familiens enhet, medisinsk undersøkelse, utdanning og arbeid. 

Medlemslandene har full anledning til å etablere høyere standard enn direktivets minimumsregler 

(art. 4). Hellas er imidlertid et nedslående eksempel på det motsatte. 

Uverdige mottaksforhold i Hellas

De sosiale forholdene for asylsøkerne i den tiden asylsøknaden er under behandling er 

uakseptable. Til tross for titusenvis av asylsøkere som venter på svar på sine asylsøknader, er det få 

mottaksplasser tilgjengelig for innkvartering av asylsøkere. I følge Greek Council for Refugees, ved 

koordinator for sosiale tjenester, Alexandros Anastasiou, finnes det totalt fem asylmottak i Hellas, 

hvorav to er for enslige mindreårige asylsøkere. De tre største mottakene er i Lavrio, Thessaloniki 

45 Zafari, asylsøker fra Afghanistan, overført til Hellas fra Storbritannia I februar 2008. Les hans historie litt lenger ned i 
rapporten. 

46 Universal Declaration of Human Rights: http://www.un.org/Overview/rights.html 

47 Vigdis Vevstad, Utvikling av et felles europeisk asylsystem (2006)
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og Sperxeiada. I tillegg finnes det to mindre mottak for enslige mindreårige asylsøkere som ligger i 

Krete og Volos. I tillegg finnes det små innkvarteringssteder i Athen samt at greske myndigheter har 

noen andre ordninger for midlertidig innkvartering på hotell og private leiligheter for mer akutte 

tilfeller. De siste vil omfatte noen titalls personer.48 Totalt er det rundt 750 plasser på disse 

asylmottakene og innkvarteringsstedene.

Det er ”The Ministry of Health and Social Solidarity” som er ansvarlig for både å etablere 

mottaksplasser og å organisere innkvartering av asylsøkere etter at de har fått registrert sin søknad 

og fått et ”Pink Card”. Forutsetningen er at asylsøkeren skal gi beskjed til politiet om at hun eller 

han er husløs. Politiet skal deretter melde fra til The Ministry of Health and Social Solidarity, som 

dermed får ansvaret for å skaffe et bosted til asylsøkeren.

Problemet er altså for det første, at mange asylsøkere som er husløse ikke vet, eller ikke får 

informasjon om, at de må erklære seg som husløse hos politiet for eventuelt å få mottaksplass. For 

det andre, så hjelper det som regel lite å erklære seg husløs i forhold til å få mottaksplass. Det er 

uansett ikke nok mottaksplasser til alle asylsøkerne, så en innkvartering på mottak er ikke en 

garantert rettighet i praksis. I realiteten er det forsvinnende få som får tilbud om mottaksplass. 

I Hellas møtte vi en familie fra Afghanistan som hadde et ca. 1,5 år gammel spedbarn. De var blitt 

overført fra Belgia til Hellas den 19. februar 2008 i henhold til Dublin II-forordningen. De hadde 

oppholdt seg flere dager i en park i Athen. Om natten fikk de lov til å sove på gangen hos en 

afghaner. Greek Council for Refugees hadde imidlertid nå sikret dem midlertidig bosted på et 

hotell, men familien sa til oss at de ikke hadde penger til mat eller medisiner, og de ba oss 

innstendig om hjelp49. (Mer om deres historie under punktet ”Enkelthistorier fra asylsøkere, bakerst 

i rapporten). 

Greek Council for Refugees er den eneste greske organisasjonen som i tillegg til å gi juridisk 

assistanse også forestår sosial bistand til asylsøkere. 

The European Court of Justice kom i 2007 med en kjennelse (“a ruling”) mot Hellas  “for its failure 

to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Council 

Directive 2003/9/EC of 27 January 2003, laying down minimum standards for the reception of 

asylum seekers”50. 

Hellas har etter dette inkorporert mottaksdirektivet i gresk lov, men mottaksforholdene har ikke 

blitt bedre av den grunn. I følge UNHCR og NGOer vi har snakket med, er det ingen tegn eller 

indikasjoner på at myndighetene har planer om å opprette flere mottaksplasser. Vi fikk heller ikke 

48 Samtale med Alexandros Anastasiou ved Greek Council for Refugees, 11. mars 2008. 

49 Samtale med familien Ahmadi på kontorene til Greek Council for Refugees 11. mars 2008. 

50 Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 19 April 2007 – Commission of the European Communities v Hellenic Republic 
(Case C – 72/06), OJ 96 / 16 of 28 April 2007. 
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av greske myndigheter noen opplysninger som tyder på at det er planer om å øke 

mottakskapasiteten i noen betydelig grad. 

Det store flertallet av asylsøkerne er helt uten sosiale tilbud, både hva gjelder bolig og/eller annen 

form for sosial hjelp. Hellas er i praksis et land hvor asylsøkere og flyktninger i det alt vesentlige 

henvises til å klare seg selv. I mange tilfeller betyr dette å arbeide i det svarte arbeidsmarkedet, for 

en minimal lønn og under vanskelige arbeidsforhold. Blant de typer jobber immigranter og 

flyktninger gjør for å klare seg, er å selge vann langs veiene, vaske bilruter i veikryss, få barna til å 

selge roser på kafeer eller i verste fall å drive med narkotikasmugling eller prostitusjon. Vi ble 

fortalt av noen afghanske asylsøkere vi møtte, at de som er heldige og kan språket litt, klarer å 

skaffe seg en jobb. De får tre euro per time, og det er vanligvis snakk om fysisk tungt eller 

helseskadelig arbeid.  

Vi møtte en stor gruppe afghanske asylsøkere som var samlet i det nakne lokalet til den afghanske 

foreningen ”Noor Cultural and Art Society” i Athen. Foreningens leder Sukuri Asan Reza, sa at de 

bl.a. driver med kursing av afghanere i gresk språk og opplæring i lesing og skriving, for 

analfabeter. Den gruppen av afghanere vi møtte i den afghanske foreningen virket resignerte. De 

fortalte om deres vanskeligheter med å klare seg i Hellas og hvordan de er helt rettsløse. Det 

eneste vi har fått er en Pink Card, som vi ikke ser nytten av, sa flere av dem.   

Da Greek Helsinki Monitor oppfordret dem til å klage hos politiet, sa representanten for det 

afghanske miljøet i Hellas, Shah Mubarak, at det ikke var så enkelt: ”We fear to take a contact with 

the police. You can not stand two minutes in front of police; imagine going inside there and 

complaining” (…) “We are doing everything they want us to do. Tell us what shall we do? We need 

answers: on which doors can we knock now?”51 

Ifølge koordinator i avdelingen for sosialt arbeid ved Greek Council for Refugees, Alexandros 

Anastasiou, er de mottakene som finnes, i elendig stand. De tilfredsstiller ikke en gang 

minimumsstandardene. Ifølge ham, er verken tilgangen til helsetjenester eller til utdanning adekvat. 

På grunn av manglende finanser står bemanningskapasiteten ikke i forhold til behovet for 

oppfølging av beboere. Undervisning av enslig mindreårige asylsøkere er for eksempel basert på 

frivillighet52. 

For mange asylsøkere vil det være vanskelig å overleve under forholdene i Hellas. Ettersom Dublin 

II-forordningen ikke gir dem rett til å prøve sin sak andre steder i Europa, vil de kunne føle seg 

tvunget til å reise tilbake til sitt hjemland, der mange av dem kan risikere forfølgelse. På denne 

måten kan også mangel på mottaksplass og andre fundamentale sosiale rettigheter i Hellas i seg 

selv være en hindring for nødvendig beskyttelse i Europa. 

51 Samtale med Shah Mubarak 10. mars 2008 i Athen. 

52 Intervju med Alexandros Anastasiou ved Greek Council for Refugees, 11. mars 2008.  
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De som på grunn av de ovenfornevnte forhold drar fra Hellas for å søke asyl i andre europeiske 

land, blir iht. Dublin II-forordningen returnert til Hellas, i en tilværelse i et rettsløs limbo. 

Asylsøkernes håpløse situasjon ble uttrykt på følgende måte av en afghansk asylsøker vi snakket 

med i Athen: ”Hellas kontrollerer livene våre. De verken hjelper oss her eller lar oss prøve 

mulighetene i andre land.”

Ingen forbedring i sikte

Det er i følge våre opplysninger ingen klare indikasjoner på at situasjonen vil bli vesentlig bedre for 

asylsøkere i Hellas i den nærmeste fremtid. Som nevnt, har verken UNHCR eller andre NGOer vi 

har snakket med i Athen, hørt noen diskusjoner eller sett noe til planer om forbedringen av 

asylsystemet. Den norske ambassaden i Athen fortalte imidlertid at greske myndigheter blant annet 

har planer om å utvide kapasiteten på mottaksplass53. Da vi møtte ansvarlige greske myndigheter 

fikk vi ikke noen konkrete opplysninger om hvor mange nye plasser som det var planer om å 

opprette. 

På våre direkte spørsmål om greske myndigheter har konkrete planer om å reformere asylsystemet, 

svarte Nikolaos Stavrakakis fra the Ministry of the Interior, Department of Aliens and Migration54 at 

myndighetene skal utforme nye asylkort som skal erstatte ”Pink Card” og at de driver med 

kompetansebygging blant dem som arbeider med asylsaker. Det ble også sagt noe om å øke 

kapasiteten på saksbehandlersiden og med hensyn til antall mottaksplasser, men opplysningene 

var ikke så konkrete, og vi fikk ikke inntrykk av at det handlet om noen vesentlig økning av antallet 

mottaksplasser eller at det forelå en plan om en betydelig reform av asylsystemet. NGOer som vi 

har snakket med, sier at det kun kan være tale om en utvidelse på noen titalls nye plasser. Dette er 

langt fra tilstrekkelig til å møte det reelle behovet for mottaksplasser i Hellas, jf. at det kom 25 000 

asylsøkere til landet i løpet av 2007.

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere

”Det var forferdelig i Patra. Jeg ble jaget og påkjørt av politiet. Se på mine armer. Jeg har prøvd 

å komme meg ut av Hellas, men uten hell”.55 

53 Samtale med den norske ambassadøren i Hellas, Sverre Stub, 12. mars 2008.

54 Samtale med Nikolaos Stavrakakis fra the Ministry of the Interior, Department of Aliens and Migration 12. mars 2008 i Athen. 

55 Samtale med en enslig mindreårig fra Afghanistan på kontorene til Greek Council for Refugees (GCR) i Athen 11. mars 
2008. Søkeren oppgir å være 17 år. 
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 Afghansk flyktningleir i Patras. Foto: UNHCR.

Langt fra normene

Et viktig prinsipp i EUs mottaksdirektiv er å spesielt ivareta sårbare grupper, som mindreårige o.a. , 

jf. art. 17. Direktivet angir også spesifikke regler for særbehandling av personer med spesielle 

behov som torturofre og mindreårige. 

I tråd med Barnekonvensjonens art. 3, som sier at alle handlinger som berører barn skal ha barnets 

beste som et grunnleggende hensyn, sier også Mottaksdirektivets art. 18 (1) følgende:  

“The best interests of the child shall be a primary consideration for Member States when 

implementing the provisions of this Directive that involve minors”.

I forhold til verge, sies det følgende i Mottaksdirektivets art. 19 (1): 

“Member States shall as soon as possible take measures to ensure the necessary representation 

of unaccompanied minors by legal guardianship or, where necessary, representation by an 

organisation which is responsible for the care and well-being of minors, or by any other 

appropriate representation. Regular assessments shall be made by the appropriate authorities.”
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Som tidligere nevnt i denne rapporten har Hellas inkorporert mottaksdirektivet i sin lovgivning, 

men situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere er likevel uakseptabel. Ifølge Greek Group of 

Lawyers ved Marianna Tzeferakou, er konsekvensen av mottaksforholdene i Hellas at også mange 

enslige mindreårige asylsøkere ender som husløse. ”Det er hundrevis av dem. De blir overlatt helt 

til seg selv, uten tilgang på verge eller andre grunnleggende rettigheter. Vi vet ikke hva som skjer 

med dem. Noen blir utnyttet i arbeidsmarkedet eller som ofre for menneskehandel. Jeg vet om en 

ti år gammel enslig mindreårig som ble holdt i varetekt. Politiet kunne identifisere at han var et 

enslig barn dersom de ville det”. Også advokat Konstantina Zioga i Greek Council for Refugees sier 

at det er mange mindreårige som forsvinner. ”We miss a track on them”.   

Ingen har oversikt over hvor mange enslige mindreårige asylsøkere/migranter som finnes i Hellas. 

Ifølge UNHCRs kontor i Hellas er det “no official statistics as to unaccompanied minors in general 

(no data of arrests/deportations with age breakdown)”. De forteller videre at myndighetene 

opererer med ulike motstridende statistikker. Mens the Asylum Department of the Ministry of 

Interior sier at kun 44 enslige mindreårige asylsøkere ble registrert i 2007, sier the Ministry of 

Health and Sosial Solidarity at mottakene har registrert 144 enslige mindreårige i samme periode.  

I følge UNHCR er verken den ene eller den andre statistikken reell: ”Certainly, the number of 

unaccompanied minors arriving should be (?) much higher...”56

I den greske asylprosessen finnes det intet system for å fange opp enslige mindreårige asylsøkere 

og sørge for at de får nødvendig hjelp og assistanse. Enslige mindreårige som kommer til, eller blir 

sendt til Hellas, er derfor ikke garantert adekvat hjelp. Ikke nok med det, de risikerer å måtte lide i 

greske varetektsfengsler, provisoriske teltleire etablert for irregulære immigranter, bli utnyttet i det 

illegale arbeidsmarkedet eller i verste fall (til, evt. gjenstand for kriminelle handlinger) kriminalitet. 

Dette er en naturlig konsekvens av mangelen på hjelp fra det offentlige. Det finnes to mottak for 

enslige mindreårige i Hellas, Krete og Volos, og noen andre mindre innkvarteringsstentre i Athen 

med plass til noen titalls personer. Greek Council for Refugees, ved ansvarlige for sosiale tjenester 

Alexandros Anastasiou, forteller at mindreårige ikke er garantert skolegang, ettersom 

undervisningen av dem er basert på lokal frivillighet57. Dette betyr at rettighetene til mindreårige 

asylsøkere ikke oppfylles av myndighetene gjennom å sikre dem skolegang slik de har krav på – 

akkurat som greske barn. Det virker svært tilfeldig hvem som får hjelp, og hvor mye hjelp de i så 

fall får. Som for andre asylsøkere (jf. ovenfor) er det heller ikke for enslige mindreårige 

uproblematisk å få registrert sin søknad om asyl.  

Den enslig mindreårige fra Afghanistan som er sitert innledningsvis i dette kapittelet har måttet 

overnatte i en park, før Greek Council for Refugees tok seg av ham og plasserte ham midlertidig på 

et hotell. Han ser klart mindreårig ut og er helt alene, uten verge eller andre støttepersoner. Han 

56 E-post korrespondanse 3. april 2008 mellom Sylo Taraku, NOAS og Kalliopi Stafanaki, Protection Officer of UNHCR in 
Greece. 

57 Samtale med Alexandros Anastasiou ved Greek Council for Refugees, 11. mars 2008.
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forteller oss at han kom i en gummibåt på havet, og havnet i varetekt i Mitilini, på øya Lesbos. I 

varetekt var han sammen med voksne. Ifølge ham, fikk de to måltider per dag i Mitilini. Etter to 

dager fikk han et brev med beskjed om å forlate Hellas. Han prøvde å komme seg til Italia via 

havnebyen Patras. I Patras ble han fulgt etter av en politibil og påkjørt bakfra. Han viste oss synlige 

arr på begge armene. Han bodde i et av teltene til noen afghanere i noen dager. Han prøvde igjen 

å reise til Italia, men uten hell. Etter dette ble han rådet til å dra til Athen og søke om asyl. Den 19. 

februar 2008 kom han til Athen hvor han tok kontakt med Greek Council for Refugees. 

Organisasjonen skrev et introduksjonsbrev slik at han kunne få tilgang til Attica police Asylum 

Department i Petrou Ralli. Politiet tok han i mot og tok hans fingeravtrykk. Han fikk ikke et Pink 

Card, men bare en avtale om å bli intervjuet 29. februar. Etter dette ble han overlatt til seg selv. 

Politiet hadde imidlertid ikke tid til ham da han møtte opp som avtalt 29. februar. Han fikk ny 

avtale den 11. mars. Han bodde deretter i en av byens parker frem til 3. mars, da Greek Council 

for Refugees plasserte ham på et hotell. Den 11. mars da vi snakket med ham fikk han en ny 

beskjed om å komme dagen etter. 

Den behandling han har blitt utsatt for, skjer altså selv om han er blant de få som får hjelp av en 

advokat. Hans hjelpeperson i Greek Council for Refugees, advokat Konstantina Zioga, sier at det er 

mange tilsvarende saker. Ifølge henne er det ekstremt vanskelig å få innkvartering for enslige 

mindreårige. ”Det tar fra en til fire måneder å finne plass for en mindreårig. De får ikke verge. Det 

verste er at vi ofte mister kontakten med dem, og at de bare forsvinner. Vi vet ikke hva som skjer 

med dem. Det er ingen som tar ansvaret for dem”58. 

Det denne mindreårige sier om oppholdet i varetekten i Mitilini sammen med voksne, bekreftes 

også av den tyske organisasjonen Pro Asyl. Organisasjonen har undersøkt forholdene i 

varetektsfengslene i øya Lesbos i forbindelse med utarbeidelsen av deres rapport ”The truth may 

be bitter, but it must be told”. Under overskriften ”Minors in Mitilini” meldes det følgende: 

“More than 30 minors from Afghanistan were in detention at the time of our visit. The youngest 

had just turned ten years age. These children and adolescents were not separated from the adults”. 

They reported maltreatment by the coast guard and diversion at sea”59  

Under overskriften ”The dead refugees of Mitilini” i Pro Asyls rapport kan man lese om skjelettene 

og de uidentifiserte gravene til flyktninger som har dødd i sitt forsøk på å komme seg til sikkerhet 

og et bedre liv i Europa. Blant annet nevnes det følgende: ”On Saturday 23 September 2007 the 

bodies of two under age boys from Afghanistan were found on the coast of Lesbos”60.  

58 Samtale med advokat Konstantina Zioga ved Greek Council for Refugees i Athen, 11. mars 2008. 

59 Pro Asyl: ”The truth may be bitter, but it must be told”. October 2007 (side 25)  
http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Englisch/Griechenlandbericht_Engl.pdf 

60 Side 16 i samme rapport. 
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4. RETTSSIKKERHETEN FOR OVERFØRTE 
ASYLSØKERE FRA ANDRE EUROPEISKE LAND

“They don’t help us here, and they don’t leave us to find protection in other country either. 

They are controlling our lives by refusing us the possibility in other countries”.61

Generelt om Dublin-regelverket

Dublin II-forordningen gir nærmere regler om hvilket av medlemslandene i Dublin-samarbeidet, 

dvs. EU-landene, Norge og Island - som er ansvarlig for å behandle den enkelte søknaden om asyl 

når denne er inngitt i et av landene. 

Hovedprinsippene i forordningen er at ansvaret for behandlingen av en asylsak pålegges det 

medlemsland hvor utlendingen først søkte asyl eller fikk utstedt et Schengen-visum eller der en 

ulovlig grensepassering fra et tredjeland fant sted.

Dublin II-forordningen ble vedtatt av Det europeiske råd 18. februar 2003 og trådte i kraft fra 

september samme år. Forordningen bygger på og erstatter Dublin-konvensjonen fra 1990. Den nye 

forordningen skulle etter intensjonene rette opp en del mangler og uklarheter ved den tidligere 

konvensjonen samtidig som den skulle øke rettssikkerheten for den enkelte asylsøker. Den tidligere 

opprettede Eurodac, en felles elektroniske fingeravtrykksbase, ble ansett å være et hensiktsmessig 

hjelpemiddel til å effektivisere Dublin-prosedyren. 

Formålet med Dublin II-forordningen er først og fremst å sikre at alle asylsøknader behandles, og 

dermed hindre at asylsøkere blir sendt frem og tilbake mellom medlemsstatene uten å få 

søknadene behandlet (”refugee in orbit”). Dernest skal forordningen forhindre at samme person 

søker om asyl i flere medlemsstater samtidig, eller på rad (såkalt ”asylum shopping”). 

Dublin-samarbeidet forutsetter en gjensidig forpliktelse til å respektere asylsøkernes fundamentale 

rettigheter. Alle medlemslandene er i like stor grad forpliktet av Flyktningkonvensjonen av 1951 og 

protokollen av 1967, samt andre relevante menneskerettighetskonvensjoner, som Den Europeiske 

Menneskerettighetskonvensjon av 1950, FNs Torturkonvensjon av 1984 og Barnekonvensjonen av 

1989. Dessuten har EU, gjennom sine direktiver, tatt mange skritt for å harmonisere asylsystemet 

innenfor EU, herunder gjennom fastsettelse av visse minimumsstandarder. 

61 Asisi, asylsøker fra Afghanistan. Han ble overført fra Irland til Hellas i februar 2008. Les mer om hans historie under 
punktet ”Enkelthistorier fra asylsøkere” bakerst i rapporten.
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Intensjonene bak det nevnte rettslige opplegget er vel og bra, men i praksis er de erklærte 

premissene for Dublin II-forordningen langt fra til stede. I sin nye rapport ”Sharing Responsibility 

for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered” konkluderer European Council on 

Refugees and Exiles (ECRE)62 med at ”(t)he Dublin Regulation does not promote harmonisation of 

EU asylum systems, seriously impedes integration, and sows dissension among Member States. It 

simply does not work. Rather than pretending it can be made to work, the Stockholm Programme 

should repeal the Dublin Regulation”63. 

Samme regelverk – ulik praksis

En viktig premiss for Dublin-forordningen er som nevnt, at vurderingen av om man har behov for 

beskyttelse er tilnærmet lik i alle medlemsland. Hellas er blant de landene som ligger langt etter 

når det gjelder oppfyllelsen av sine forpliktelser, herunder de minstestandarder EUs direktiver gir 

for behandlingen av asylsøkere. 

En undersøkelse gjennomført av ECRE i februar 2008, om asylpraksisen i Europa i forhold til 

irakere, illustrerer godt hvor ekstremt forskjellig asylpraksisen i de ulike landene kan være i forhold 

til enkelte grupper. Ifølge ECRE varierer innvilgelsesprosenten i første innstans i de ulike landene fra 

0 % til 90 %. I følge tall fra UNHCR, har totalt 38,286 irakere søkt om asyl i EU i 2007. Blant disse, 

har 5,474 søkt om asyl i Hellas. Mens ingen irakere har fått innvilget sin søknad om asyl i første 

innstans i Hellas, er innvilgelsesprosenten i Sverige i disse sakene på hele 90 %. ECRE anbefaler 

derfor at EU umiddelbart “take steps to end the protection lottery faced by Iraqis in Europe”64. 

Denne enorme forskjellen i praksis mellom f.eks. Hellas og andre medlemsland i Dublin II-

forordningen, med hensyn til vurderingen av asylsøknader, gjelder ikke bare i forhold til irakere, 

men generelt. Blant alle europeiske land har Hellas den desidert laveste innvilgelsesprosenten i 

asylsaker. 

Dublin-regelverket er ment å være en ansvarsfordeling mellom medlemsland. Når ett av landene 

åpenbart ikke oppfyller sitt ansvar i forhold til asylsøkerne, vil det å overføre asylsøkere dit, til tross 

for kunnskapen om manglende rettssikkerhet for de overførte menneskene, i realiteten være 

ensbetydende med ansvarsfraskrivelse.  

Dublin II-forordningen har nemlig ikke fratatt medlemslandene det selvstendige folkerettslige 

ansvaret for å respektere asylsøkernes rettigheter, eller gjøre seg skyldig i direkte eller indirekte 

62 ECRE er en paraplyorganisasjon for europeiske NGOer som arbeider med asyl- og flyktningspørsmål. 

63 ECRE: Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe. Mars 2008,  
http://www.ecre.org/files/Sharing%20Responsibility_Dublin%20ReconsideredEXSUM.pdf 

64 ECRE survey: “Five years on Europe is still ignoring its responsibilities towards Iraqi refugees”,  
http://www.ecre.org/files/Final%20ECRE%202008%20Iraq%20Survey.pdf
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refoulement. Forordningen inneholder derfor to viktige unntaksbestemmelser eller, mer korrekt, 

sikkerhetsventiler: henholdsvis ”suverenitetsklausulen” (art 3(2)) og ”humanitetsklausulen” (art. 15). I 

henhold til disse bestemmelsene er en stat ikke bundet til å overføre en asylsøker til et annet 

medlemsland, som for eksempel Hellas. I henhold til artikkel 3(2), kan et land altså velge å 

behandle en asylsøknad selv om det ikke er ansvarlig etter Dublin II-forordningens kriterier. 

Problemet er at suverenitetsklausulen i liten grad benyttes av medlemslandene.  

Manglende rettssikkerhet for overførte asylsøkere i Hellas

Vi har så langt i rapporten beskrevet asylsystemet i Hellas og sett nærmere på oppfyllelsen av 

rettssikkerhetsgarantier ovenfor asylsøkerne i Hellas, eller rettere sagt, mangelen på oppfyllelse av 

rettssikkerhetsgarantier i forbindelse med asylprosessen. Ingenting tyder på at overførte asylsøkere 

fra andre europeiske land kan forvente å bli bedre behandlet i Hellas enn andre asylsøkere, dvs. de 

som søker asyl i Hellas i første omgang. Tvert i mot, de kan møte andre spesielle problemer etter 

tilbakesendelsen fra andre europeiske land. 

Etter å ha snakket med flere asylsøkere som har blitt overført fra andre europeiske land, deriblant 

Norge, i tillegg til informasjonen fra andre kilder i Hellas, er vår konklusjon klar:

De overførte asylsøkerne blir på flyplassen automatisk varetektsfengslet, under svært •	

dårlige forhold. 

Det er ingen garantier for at alle sakene som er overført til Hellas iht. Dublin II-•	

forordningen blir behandlet. 

Selv om sakene til de overførte asylsøkere blir behandlet, oppfylles ikke elementære •	

rettsikkerhetsgarantier i forbindelse med saksbehandlingen (mangel på informasjon, mangel 

på tolketjenester, uadekvate asylintervjuer, mangel på rettshjelp osv). 

Det er ingen garantier for at overførte asylsøkere får mottaksplass og/eller adekvat hjelp •	

uansett hvor fysisk eller psykisk syke de måtte være. De risikerer å måtte leve under svært 

uverdige forhold. 

Sjansene for å få beskyttelse i Hellas er tilnærmet null, uavhengig av grunnlag for •	

søknaden.

Overførte asylsøkere risikerer å bli deportert til hjemlandet uten at saken deres er (skikkelig) •	

behandlet og eventuelt i strid med non-refoulement prinsippet. 

Det gamle problemet med ”interrupted claims” er ikke helt over

Det problemet som tidligere vakte størst bekymring i forbindelse med Dublin-prosedyren i Hellas, 

var landets lovgivning og praksis med å nekte å gjenåpne saker som var henlagt fordi asylsøkeren 
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forlot Hellas mens saken var under behandling.  Det vises til at artikkel 2(8) i Presidentdekretet 

61/1999 krever at asylsøkeren informerer myndighetene om sitt bosted og evt. endring av adresse. 

Dersom asylsøkeren forlater sitt bosted uten å informere myndighetene blir saken ansett som 

trukket og dermed henlagt. Asylsøkeren har rett til å klage mot henleggelsen innen tre måneder, 

men det stilles så strenge krav at dette ikke fremstår som en reell mulighet. 

Allerede i oktober 2004 iverksatte Norge en stans i returene av asylsøkere med ”interrupted 

claims” til Hellas. Denne beslutningen gjaldt frem til desember 2006, etter at Norge og andre land 

hadde blitt offisielt informert av greske myndigheter 13. november 2006, at denne praksisen var 

endret, og at alle overførte asylsøkere fremover ville få sakene sine behandlet65.  

I februar 2006 initierte EU-kommisjonen en ”infringement procedure” mot Hellas for brudd på 

Dublin II-forordningen, ettersom landet ikke behandlet de sakene det hadde ansvar for iht. 

forordningen.

I UNHCRs notat av juli 2007, opplyses det at greske myndigheter har ”changed their “interruption” 

practice in respect of certain asylum-seekers returned to Greece, albeit those returned under the 

Dublin II Regulation only ”. Videre opplyses det at ” Where the refugee claim was refused at first 

instance and the decision was notified to the asylum-seeker including through the so-called 

procedure of “notification to persons of unknown residence” (employed in cases of absence from 

the declared place of residence) but the asylum-seeker has not appealed against the negative 

decision within the established time-limit, the first instance decision would be considered 

definitive with no appeal possibilities.” I UNHCRs konklusjon kan man blant annet lese følgende: 

“In cases of “interruption”, it should be made possible in all circumstances to reopen the claim. 

Without these essential guarantees, the transfer of asylum-seekers to Greece under the Dublin II 

Regulation, bilateral re-admission agreements or otherwise, could have adverse consequences for 

the persons concerned. With respect to returns under the Dublin II Regulation, in view of the fact 

that the changes in practice on “interruption” are partial and are not yet set out in law, UNHCR 

therefore recommends the generous use by Member States of its discretionary power under Article 

3(2) of the Dublin II Regulation. UNHCR also encourages Member States to take into account other 

factors which may impede access to entitlements and benefits for persons in need of international 

protection and which may lead to indirect refoulement.”66

Etter at greske myndigheter endret sin praksis i november 2006, har greske myndigheter oppgitt at 

de har kansellert /ugyldiggjort alle tidligere vedtak om ”interruption”, slik at sakene behandles. 

Inntrykket blant NGOene som jobber med asylsaker er da også at praksisen i det store og hele 

65 Telefonsamtale mellom Sylo Taraku i NOAS og Lars Erik Andersen i Utlendingsdirektorats ”Dublin-enhet”, 14. februar 
2008.  

66 UNHCR Note: “The return to Greece of asylum-seekers with “interrupted” claims.” July 2007:  
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=46b889b32



4. rEttssiKKErHEtEn For ovErFØrtE asylsØKErE Fra andrE EuropEisKE land 41

etterfølges, men ikke alltid. Det er imidlertid et problem at enkelte politibetjenter av ulike grunner 

ikke vil kansellere tidligere ”interruption”-vedtak med mindre en advokat, en NGO eller en 

asylsøker selv ber om det. At ikke alle tidligere vedtak kanselleres bekreftes også i den greske 

Ombudsmannens årsrapport for 2007, der han utrykker misnøye med manglene ved Hellas praksis 

med kanselleringen av ”interruption decisions”. I rapporten sies det følgende:   

“We found that some decisions for the interruption of asylum process in Dublin cases had not 

been actually cancelled, so we had to mediate again in order to have these decisions 

cancelled, so that the asylum claims can be examined”67.

Greske myndigheter hadde bare endret praksisen med ”interruption of claims”, men ikke loven. Så 

lenge dette er tilfelle, så opprettholder EU- kommisjonen sin ”infringement procedure”.  Ifølge 

Protection Officer Kalliopi Stefanaki i UNHCR68 har kommisjonen “all rett til å gjøre det”: 

“This is exactly in line with UNHCR’s July position as it was also on this particular legal 

shortcoming that UNHCR was based to call on the States to make generous use of the art. 3(2) 

of the Dublin Regulation and examine the asylum claims themselves.(…) …practice is a 

practice and could equally change again to the worse, as legal guarantees are not there”. 

Dette betyr at selv om de fleste ”interruption” vedtakene kanselleres, så finnes det saker som ikke 

gjenåpnes automatisk, og derfor vil enkelte overførte asylsøkere iht. Dublin-forordningen møte 

gamle problemer. 

67 Årsrapport for 2007 fra den greske Ombudsmannen.. Rapporten er på gresk, men sitatet er oversatt av Greek Helsinki 
Monitor. 

68 E-post korrespondanse mellom Sylo Taraku fra NOAS og Protection Officer Kalliopi Stefanaki i UNHCR, 3. april 2008.
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Asylprosessen i ”Dublin-saker” 

Nedenfor følger en beskrivelse av asylprosessen for asylsøkere som overføres til Hellas fra andre 

europeiske land i henhold av Dublin II-forordningen: 

Asylsøkeren blir overlevert til gresk politi på flyplassen i Athen. Politiet holder vedkommende i 

varetekt i noen dager, til de har registrert fingeravtrykk og sjekket vedkommendes status. Dersom 

asylsøkeren har søkt om asyl i Hellas før reisen til det andre europeiske landet, og ikke har fått noe 

svar, vil søkeren bli sluppet ut for å vente på svaret. Dersom det har kommet et svar i saken, har 

asylsøkeren sannsynligvis mistet retten til å klage innen fristen, jf. ovenfor, og saken er derfor 

henlagt. I følge våre kilder, vil ikke politiet gi vedkommende en mulighet til å gjenåpne saken. Han 

vil i stedet få en ordre om å forlate Hellas. Dette skjer også dersom asylsøkeren sier at han har nye 

vesentlige opplysninger eller bevis. Et praktisk eksempel på dette er at mange asylsøkere oppgir 

falsk identitet i Hellas når de blir tatt for ulovlig grensepassering, pga. faren for å bli tvangsreturnert 

til hjemlandet fra Hellas uten å få behandlet saken. Dersom vedkommende nå, etter 

tilbakeføringen, ønsker å fortelle hvem han egentlig er, og hvor han egentlig kommer fra, og 

hvorfor, gis det ikke mulighet til dette. 

Dersom den overførte asylsøkeren ikke har søkt om asyl i Hellas tidligere, vil flyplassens politi 

gjennomføre et noen få minutters lang intervju med ham på flyplassen, uten tolk, utstyre søkeren 

med asylkort og ”informere” han om å gå til Attica Police Asylum Department og oppgi sin 

adresse innen en frist på fem dager. Den aktuelle adressen må skrives inn i asylsøkerens Pink Card. 

Denne informasjonen om adressekravet gis ofte ikke på en adekvat måte, ettersom det ikke brukes 

tolker på flyplassen. Men selv om vedkommende forstår instruksjonene, hender det at asylsøkeren 

ikke vet hvor han skal gå. Og selv om han vet hvor han skal gå for å oppgi adressen, så har han i 

de fleste tilfeller ingen adresse, og vil derfor ikke se noe grunn til å oppsøke politiet. 

Alt hadde vært litt annerledes dersom noen hadde fortalt asylsøkeren at han, for det tilfelle at han 

ikke har noe adresse, likevel bør dra til politiet og si at han er uten noe bosted, slik at politiet får 

registrert i hans asylkort at han er ”husløs”. I disse tilfellene er greske myndigheter forpliktet til å 

finne en mottaksplass i henhold til Presidential Decree 220/2007, der mottaksdirektivet er 

inkorporert. Det er politiets oppgave å gi meldingen om at vedkommende er husløs videre til The 

Ministry of Health and Social Solidarity, som dermed får ansvaret for å skaffe et bosted til 

asylsøkeren i henhold til Presidentdekretet 220/2007 som inkorporerte EUs mottaksdirektiv 

(2003/9/EC). Ettersom asylkortet utgis av politiet på flyplassen, kunne de faktisk ha ordnet dette, 

med registrering av manglende adresse, allerede da. Men prosedyrene er ikke laget for å gjøre det 

lettere for asylsøkeren, og pga. slike administrative hindringer (som NGOene i Hellas kaller for 

”tricks”), risikerer de overførte asylsøkere å miste den reelle tilgangen til asylprosedyren. Som for 

eksempel vil man i mangel på adresse ikke få tak i vedtaket som fattes i første instans og dermed 

miste retten til å klage. Men, som vi har vist i denne rapporten, selv når man får tilgang til denne 
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prosedyren, så betyr jo dette som hovedregel ikke annet enn en henvisning til gata med et 

midlertidig Pink Card, tilnærmet hundre prosent sikkerhet for avslag i første instans og omtrent 98 

% sjanse for avslag i klageinstansen. 

Oppfordringer til å stoppe overføring av asylsøkere til Hellas

Anvendelsen av Dublin II-forordningen overfor Hellas representerer etter vår oppfatning et uverdig 

sjansespill for asylsøkere som ber om beskyttelse i Europa. 

NOAS og Den norske Helsingforskomiteen minnet i et felles brev 25. januar 2008, norske 

utlendingsmyndigheter om norske myndigheters selvstendige folkerettslige ansvar for å unngå 

indirekte refoulement, hvilket kan bli tilfeller dersom Norge overfører asylsøkere til Hellas i 

henhold til Dublin II-forordningen. 

UNEs beslutning 7. februar 2008 om å stanse overføring av asylsøkere til Hellas ble hilst 

velkommen av UNHCRs representanter i Hellas. UNHCRs Protection officer i Hellas, Kalliopi 

Stefanaki, uttalte at ”det er legitimt at Norge velger å stoppe returer av asylsøkere til Hellas. 

UNHCR har på prinsipielt grunnlag bedt om en mer sjenerøs bruk av suverenitetsklausulen i 

Dublin-forordningen69, og vi ser det som positivt når enkelte land gjør det”. UNHCRs 

representanter uttrykte ellers sterk bekymring over asylsøkernes situasjon i Hellas70. 

Også menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International har merket seg norske 

myndigheters beslutning, som de karakteriserer som ”particularly important in light of the poor 

conditions in which immigration detainees are held in Greece, and the lack of legal guarantees 

with regard to examination of their asylum claim”. Amnesty oppfordrer derfor medlemslandene “to 

make use of Article 3.2 of the Dublin II Regulation allowing Member States to examine an asylum 

application “even if such examination is not its responsibility under the criteria laid down in this 

Regulation””71.

Det har vært flere rettsavgjørelser i flere europeiske land i såkalte ”Dublin-saker”, hvor søkeren 

har klaget over vedtaket om overføring til Hellas. Nettavisen ”The Local - Sweeden’s news in 

English” skriver at “a Migration Court in Malmö has stopped an Iraqi asylum seeker from being 

deported to Greece, angering the head of Sweden’s Migration Board. The court cited evidence 

that Greek authorities don’t do enough to ensure that asylum seekers receive a fair hearing and 

69 Mer om UNHCRs anbefalinger om mer fleksibel bruk av suverenitetsklausulen, les: ”The Dublin II Regulation. A UNHCR 
Discussion Paper. April 2006”: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=4445fe344

70 Samtale med UNHCRs kontor i Athen ved leder Giorgos Tsarbopoulos og Protection officer Kalliopi Stefanaki 11. mars 2008. 

71 Amnesty International Public Statement, Greece: No place for an asylum-seeker, 27 February 2008 (AI Index: EUR 
25/002/2008).



Et uvErdig sjansEspill om asyl i Europa44

ruled the deportation be called off”.72

I en appell rettet mot det tyske føderalparlamentet ”to stop deportations of refugees to Greece”, 

skiver Den tyske organisasjonen Pro asyl at ” Germany must measure the consequences of 

deportation to Greece against the standard of human rights. Withdrawing to the formal position of 

not being responsible is inadmissible from a human rights angle”. Organisasjonen har fulgt flere 

saker av overførte asylsøkere fra Tyskland til Hellas og konklusjonen deres er klar: ”access to the 

asylum procedure is not guaranteed when an asylum seeker has spent some time in another EU 

state before making the application. There is a risk of illegal detention after being returned to 

Greece and of deportation to the persecutor state”. I samarbeid med advokat Marianna Tzefarakou 

fra Greek Group of Lawyers, har organisasjonen fulgt nærmere med på hva som skjedde med en 

syrisk asylsøker som ble overført fra Tyskland til Hellas 22. januar 2008, i medhold av Dublin II-

forordningen. Han hadde vært asylsøker i Hellas tidligere, i den forbindelse hadde han oppgitt å 

være palestiner, men hans sak var blitt avslått i første instans. Som vi har nevnt tidligere i denne 

rapporten, så er det ingen garanti for at overførte asylsøkere kan fremlegge nye opplysninger eller 

bevis for å få saken gjenåpnet i Hellas. I sitt ”Dublin-vedtak” i denne saken hadde tyske 

myndigheter imidlertid, i følge Pro Asyl, lagt til grunn at ” The applicant can present any 

impediments to deportation”. Men i stedet for å tilgang til asylprosedyren, ble denne søkeren holdt 

i varetekt i flere uker. Det mest absurde av alt, er at dette skjedde på grunnlag av ”ulovlig 

grensepassering”. Pro Asyl kommenterer dette som følgende: “It is in no way comprehensible how 

the implementation of the EU regulation on competence, i.e. deportation to the competent EU 

member state by state authorities, could constitute an illegal entry. Nevertheless, that is the legal 

interpretation of the Greek authorities”73.

ECRE har tatt et nytt initiativ til å få alle medlemsland i EU ”to follow the example of Norway by 

immediately suspending Dublin transfers to Greece”74.Organisasjonen har i den forbindelse sendt 

brev til representanter av alle 27 medlemsland i EU samt til Europa kommisjonen75.   

Dublin II-forordningen og enslige mindreårige asylsøkere 

I Dublin II-forordningen er det spesielle regler for enslige mindreårige asylsøkere. I artikkel 6 

bestemmes følgende: 

”Når asylsøkeren er en enslig mindreårig, skal medlemsstaten der et medlem av hans eller 

72 “Court halts Iraqi’s deportation to Greece”, The Local, 11. mars 2008: http://www.thelocal.se/10406/20080311 

73 Pro Asyl: “Petition to the German Federal Parliament to stop deportations of refugees to Greece”, Frankfurt, 21 February 
2008. 

74 ECRE Press Release 3. april 2008: Spotlight on Greece – EU asylum lottery under fire”  
http://www.ecre.org/files/ECRE%20Dublin%20Greece%20press%20release%20%20final.pdf 

75 ECREs brev kan lastes ned her: http://www.ecre.org/resources/press_releases/1065 
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hennes familie lovlig befinner seg, være ansvarlig for behandlingen av asylsøknaden, forutsatt at 

dette er det beste for den mindreårige. I fravær av et familiemedlem skal medlemsstaten der den 

mindreårige har fremlagt sin asylsøknad, være ansvarlig for behandlingen av søknaden” (art. 6). 

Denne artikkelen er imidlertid ikke så klar, og åpner for ulik tolkning. Man kan for eksempel 

overføre den mindreårige til det landet han har søkt asyl i og ikke der hans familiemedlemmer er. 

Et annet problem kan være at man iverksetter overføringen uten at det er bekreftet at 

familiemedlemmet(-ene) faktisk befinner seg i det andre ”Dublin-landet”. 

Norge har en praksis som gjør at enslige mindreårige søkere ikke omfattes av Dublin-forordningen, 

med mindre det er snakk om gjenforening av barnet med et familiemedlem i et annet Dublin-land, 

og i alle tilfelle, bare når det anses som det beste for den mindreårige. Denne plikten til å hensynta 

barnets beste utgår fra bestemmelsen selv, jf. også den generelle føringen i Barnekonvensjonen, og 

har forrang. På dette området representerer Norge utvilsomt et eksempel på ”best practice” til 

etterfølgelse for andre land som har en annen praksis. For eksempel er Tyskland kanskje i den 

andre enden, når det gjelder tolkning av forordningen hva angår enslige mindreårige. Tysklands 

praksis har blitt kritisert av både UNHCR og ECRE.  I forhold til praktiseringen av Dublin II-

forordningen overfor Hellas, har imidlertid Tyskland nå valgt å stanse overføringen av enslige 

mindreårige, etter at Norges beslutning om midlertidig stans av alle overføringer ble kjent. Dette er 

et positivt tiltak fra Tyskland, og her går Tyskland frem med et overraskende godt eksempel i 

forhold til mange andre land som forholder seg likegyldig til det som skjer i Hellas. Likevel slutter 

vi oss til forventningene Karl Kopp fra Pro Asyl har i forhold til at Tysklands myndigheter bør gå 

enda lenger, og utvide stansen til å gjelde alle andre asylsøkere: 

”So far, Germany has only suspended the return of minors, but we are now waiting for the 

[German] ministry of interior to decide whether to extend it to all asylum-seekers based on a 

presentation we made based on new evidence we got concerning cases [of asylum-seekers] sent 

back to Athens,” (…) ”It is all about the problems faced by those who are transferred back to 

Greece. They are homeless. They have problems gaining access to the asylum department and so 

on. Our evidence has convinced the responsible federal agency [in Germany] to consider a 

general transfer stop to Greece, like Norway.” 76.

I lys av de enslige mindreåriges naturlige sårbarhet, kombinert med den svært uforutsigbare 

situasjonen som kan vente dem i Hellas, er det etter vår mening totalt uakseptabelt å overføre 

mindreårige til Hellas under Dublin II-forordningen. Har den mindreårige et familiemedlem i 

Hellas, bør man favorisere en løsning som åpner for at det andre familiemedlemmet hentes ut fra 

Hellas, for å bli gjenforent med den mindreårige i det andre europeiske landet, fremfor at barnet 

sendes til en usikker fremtid i Hellas. 

76 Athens News 29/02/2008, page: A13 http://www.athensnews.gr/athweb/nathens.prnt_article?e=C&f=13276&t=11&m=A13&
aa=1
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”Responsibility sharing”

Den siste tidens kritikk fra flere hold mot Hellas, for måten landet behandler asylsøkere på, 

bekymrer greske myndigheter. Under vårt møte med representanter for både innenriks- og 

utenriksmyndighetene i Athen, uttrykte de misnøye mot det de oppfatter som ”uforholdsmessig 

urettferdig kritikk” mot Hellas når det gjelder asylbehandlingen. Greske myndigheter erkjenner at 

det er problemer på asylområdet i Hellas, men ber om forståelse for de store utfordringer det lille 

landet har med rundt én million immigranter77. 

Vi har full forståelse for Hellas’ utfordringer i forhold til immigrasjon pga. sin geografiske 

beliggenhet. Likevel er Hellas både moralsk og juridisk forpliktet i henhold til 

Flyktningkonvensjonen og de menneskerettighetskonvensjonene landet har tiltrådt, og en 

opplevelse av en stor tilstrømming av asylsøkere eller et migrasjonspress legitimerer verken brudd 

på grunnleggende menneskerettigheter eller de mer spesifikke rettigheter til asylsøkere og 

flyktninger. Når det gjelder spørsmålet om ”responsibility sharing” i forhold til asylsøkere som 

kommer til Europa, er vi imidlertid enige i at det per i dag ikke fremstår som rimelig og tilstrekkelig 

solidarisk, med tanke på antall ankomster fordelt på landets folketall, økonomi m.m., Vi er i denne 

forbindelse enige med ECRE, som i sin nye rapport om ”Sharing Responsibility for Refugee 

Protection in Europe: Dublin Reconsidered” sier at ”(t)he Dublin system places a much greater 

strain on the Member States near the EU’s external borders, which often have less capacity to 

handle asylum claims, and therefore cannot guarantee adequate reception conditions for refugees”, 

og som i lys av dette anbefaler at ”Europe must act now to devise an efficient responsibility-sharing 

regime that serves European solidarity and promotes the integration of people who seek, and 

deserve, international protection”78. 

77 Samtale med V. Moutsoglou direktør i rettsavdelingen i Utenriksdepartementet. 12. mars 2008 i Athen. 

78 Press Release: “Dublin mechanism: obstacle to future European asylum system”, ECRE, 31 March 2008,  
http://www.ecre.org/files/Dublin%20mechanism%20obstacle%20to%20EAS.pdf 
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5. POLITIETS BEHANDLING AV ASYLSØKERE  

”Four guards took me to a small room, where they tied my hands together with rope, and 

hung me in the window. (…) They started to beat me with hard, black plastic hoses. They beat 

me all over my body, but most of all on my stomach. The four guards took turns beating me”79

Bred dokumentasjon om mishandling 

Personer som flykter fra sine hjemland og kommer til Hellas for å få beskyttelse har sannsynligvis 

en større sjanse for å bli banket opp av gresk politi enn å få asyl. Det finnes allerede ganske mye 

dokumentasjon på mishandling av asylsøkere og immigranter av gresk politi. Den type 

dokumentasjon har blitt fremlagt av menneskerettighetsgrupper, journalister og internasjonale 

mellomstatlige institusjoner som Europarådets antitorturkommisjon (European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)). I sin siste 

rapport om Hellas som ble publisert 8. februar 2008 skriver CPT følgende under ”Concluding 

remarks”: ”The CPT’s reports have consistently highlighted that persons deprived of their liberty by 

law enforcement officials in Greece run a real risk of being ill-treated. The findings of the 2007 

visit confirm this risk”. 80

Videoopptak som viser hvordan gresk politi mishandler asylsøkere og immigranter har blitt 

offentliggjort blant annet på greske og svenske TV-kanaler samt på nettstedet Youtube81. 

NOAS har regulære informasjonsmøter med nesten samtlige av asylsøkere som kommer til Norge. 

Flere av dem som har kommet til Norge via Hellas har fortalt organisasjonen om hvordan de har 

blitt mishandlet av gresk politi. Noen av disse historiene har vi publisert i denne rapporten. Noori-

saken (se ovenfor) viser at også asylsøkere som blir overført fra andre europeiske land iht. til Dublin 

II-forordningen kan risikere å bli utsatt for vold fra politifolk i Hellas. Han ble banket opp av politiet 

på flyplassen etter å ha bitt tilbakesendt til Hellas fra Østerrike. Noori er trolig ikke den eneste som 

har blitt banket opp av politiet på flyplassen. CPT skriver i sin tidligere omtalt rapport om en 

person fra Bangladesh som har fortalt CPT-delegasjonen om hvordan han ”had been slapped and 

kicked by the escorting police officers in the deportation cell at Athens International Airport after 

79 Suweini-saken. Les hans historie under punktet ”Enkelthistorier fra asylsøkere” bakerst i rapporten. 

80 Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 20 to 27 February 2007,  
http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2008-03-inf-eng.htm

81 Videone kan ses på følgende nettsider: http://www.youtube.com/watch?v=Qntd8TlDgd8 og  
http://www.youtube.com/watch?v=xJ8LurBh8-o og http://tv4nyheterna.se/1.217749/nyheter/2007/11/27/avvisningar_till_
grekland_bor_stoppas;jsessionid=abcxZJeoLuYNhbYYfidAr
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he had refused deportation. He further alleged that they had compressed his throat, pressed their 

fingers into his eye sockets, twisted his hands behind his back and kicked him on the back of the 

legs, the buttocks and in the abdomen, after which he had fainted”. CPTs undersøkelsesteam 

observerte flere kroppsskader (injuries) hos vedkommende. CPT skriver videre at “the delegation 

heard several accounts of allegations of ill-treatment occurring at Athens International Airport 

following failed deportation attempts”. 

Advokat vitne til mishandling av asylsøker

Greek Helsinki Monitor har i tillegg selv sett og vært vitne til hvordan politiet bruker vold mot 

asylsøkere i Athen. Dette betyr at voldsbruken mot asyløkere skjer ikke bare i varetekstfengsel, 

men kan skje overalt i asylprosessen.

Rådgiver Spyros Rizakos i Greek Helsinki Monitor, medutgiver av denne rapporten, har tidligere 

sendt en rapport til Den norske Helsingforskomiteen og NOAS om voldssaker han har erfart som 

advokat og som medlem av The Greek Group of Lawyers: 

”Lately the Group of Lawyers for the Rights of Refugees and Migrants has been working on a 

case of an Iranian minor who was ill-treated by the police. According to the account of the 

minor, he went to Petrou Ralli on several Sundays in order to get an appointment for interview. 

10 February 2008 was his lucky day when he got the appointment for 15 February. On that 

day he went to Petrou Ralli with his roommate and he was waiting for the interview. 

A policeman who came out of the interview zone saw that the minor was stepping on the wall. 

So he reprimanded him severely and told him to go out. When all the other asylum seekers 

had left, the minor was called into the interview zone by the policeman who had reprimanded 

him. Then the policeman started to beat him and two other policemen joined him. The minor 

had fallen down and the policemen went on beating him. Then they threw him out without 

giving him any document.

His room mate who had finished with his interview and waited for him, saw him coming out 

with blood in his face. The next day the minor went to a hospital and the day after he 

cisited the Medical Center for the Rehabilitation of Torture Victims, where he was examined. 

The doctor found the signs of the abuse and wrote a report.

The Group of Lawyers reported the incident to the Public Prosecutor, who has ordered an 

investigation.
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According to Greek Helsinki Monitor violence on the asylum seekers is something normal for 

many policemen… It’s in their daily routine together with insulting refugees… It’s part of their 

(sub)culture.

Even lawyers risk being beaten by the police in Greece.  Four years ago an asylum lawyer was 

subjected to physical attack when he complained to the police for violations of migrants rights  

Although the Lawyers Bar reported the incident to the Headquarters of the Police and asked 

for a thorough investigation and for the punishment of the perpatrator, the perpetrator was 

finally acquitted.

In 27 January 2008 a delegation of the Group of Lawyers for the Rights of Migrants and 

Refugees visited the Asylum Department in order to have a close look in the problems related 

to access to the asylum process. A young female member of the Group was attacked by a 

policeman outside the facility apparently because she was taking pictures of the area where 

hundreds of asylum seekers were queuing in order to submit asylum applications.

If lawyers get this treatment, what can one expect for the treatment of asylum seekers inside 

police stations or detention centres where there are no civilian witnesses?”

Tortur på ”paradisøya” Chios

Den tyske organisasjonen Pro Asyl har i samarbeid med Greek Group of Lawyers dokumentert 

tilfeller av tortur av personer som prøver å komme seg inn til Europa via Hellas. I rapporten kan 

man blant andre saker lese følgende sjokkerende historie fra Chios: 

“The other policeman – a fat one – came up to me and said into my ear: ›Tell the truth. These 

two policemen are very dangerous. They will kill you.‹ … (…) Then they brought a plastic 

bucket full of water. (…)He grabbed my head and pushed it into the water. I was absolutely 

terrified. I thought I would not survive. When I came up again the policeman again asked, ›so 

you don’t remember?‹ I repeated that I did not. So then the policeman took a plastic bag and 

put it over my head”82

Løytnant Gialelis, Lieutenant of the Hellenic Coast Guard fra Ministry of Merchant Marine, 

Department of Maritime Security83 fortalte oss at de som har gjort seg skyldig i overgrep blir 

straffeforfulgt. Han la til at Greek Coast Guard har vært med på å redde mange immigranter i 

2007. Han hevdet at mange immigranter punkterer sine gummibåter slik at de ikke kan vises tilbake 

fra gresk territorium. ”De kaster seg i sjøen, og vi må derfor redde dem”. Han fortalte videre 

82 Pro Asyl: »The truth may be bitter, but it must be told«, October 2007, s. 10-11. Chios: Torture during interrogation

83 Samtale med Løytnant Gialelis 12. mars 2008 i Athen. 
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hvordan myndighetene legger stor vekt på opplæringen av grensevakter og det allerede har vært 

arrangert flere vellykkede seminarer. 

Et mønster som ikke kan ignoreres 

Ahmad Jwad Ali har blitt intervjuet av den norske avisen Aftenposten 13. februar 2008 og av den 

danske avisen Information 11. februar 200884 der han bl.a. forteller om hvordan han ble mishandlet 

av politiet i et varetektsfengsel i øya Chios. Hans historie ble av NOAS formidlet også til Greek 

Helsinki Monitor og videre til avisen Athens News som også skrev om saken. (Ahmads historie kan 

leses litt lenger ned i rapporten). Greske myndigheter vi har snakket med i Athen 12. mars 2008 

var kritiske til at vi brukte Ahmed-saken i vår argumentasjon mot overføring av asylsøkere til Hellas 

ettersom historien til denne asylsøkeren var basert ensidig på hans egen forklaring uten å høre 

greske myndighetenes versjon. Vi opplyste at vi ikke har nevnt Ahmed-saken i vår appell til norske 

myndigheter om å stoppe overføringene. Det er imidlertid flere historier fra asylsøkere som ligner 

på Ahmeds. Vi kan ikke garantere for at alle detaljer i disse historiene er nødvendigvis hundre 

prosent sannferdige, men som tidligere sagt, så ser vi et mønster i disse historiene som gjør dem 

troverdige. 

Greske myndigheter kan undersøke disse sakene nærmere for å se hvor mye hold det er i 

påstander som kommer frem. De er faktisk forpliktet til gjøre det i henhold til FNs 

antitorturkonvensjon av 1984. I art. 11 står det følgende: 

“Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods 

and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to 

any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view 

to preventing any cases of torture”.85

Hva angår Ahmed-saken, så har han allerede gitt fullmakt til Greek Helsinki Monitor til å 

undersøke hans sak i Hellas. 

Vi håper at greske myndigheter tar disse politivoldssakene alvorig og ikke bagatelliserer dem som 

”isolerte tilfeller” eller velger å ignorere dem ved å karakterisere dem som ”fabrikkerte historier”.  

Vi er enige med CPT når de kritiserer en slik tilnærming fra greske myndigheter og sier at man ikke 

forebygge dette fenomenet i Hellas på denne måten. CPT svarer slik på avvisningen av CPTs funn:  

84 Information 13.02.08: “En irakers flugt fra Grækenland” http://www.information.dk/154591 

85 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,  
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm 
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“Moreover, senior representatives of the Ministry of the Interior continue to doubt the reliability 

of the CPT’s findings and view any allegations of ill-treatment as either isolated cases or 

fabricated stories. Until the Ministry of the Interior recognises the seriousness of the risk of ill-

treatment to persons apprehended by law enforcement officials, it will not be possible to 

effectively combat this phenomenon in Greece”86.

86 Council of Europe Anti-Torture Committee : “Report to the Government of Greece on the visit to Greece  carried out by 
the European Committee  for the Prevention of Torture and Inhuman  or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 20 to 
27 February 2007”, Strasbourg, 8 February 2008. http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2008-03-inf-eng.pdf
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6. ENKELTHISTORIER FRA ASYLSØKERE 

Praksisen i Hellas, med automatiske varetektsfengsling, vanskeligheter med å få tilgang til 

asylprosedyre og mangelen både på rettssikkerhetsgarantier og sosiale rettigheter bekreftes også av 

overførte asylsøkere fra andre europeiske land og som vi snakket med i Athen. Nedenfor følger 

korte historier fra noen av dem. I tillegg er det historier fra asylsøkere som beskriver deres 

erfaringer med å bli utsatt for politivold i Hellas. 

Asylsøkerne har gitt oss relativt detaljerte beskrivelser av hendelser og deres erfaringer, og det som 

gjør deres historier troverdige, er mønsteret i dem. Historiene til asylsøkere vi møtte i Athen ligner 

mye på hverandre, men de ligner også på historiene til asylsøkere vi møter i Norge og som har 

kommet via Hellas. 

Taleb, asylsøker fra Iran, tvunget tilbake til Tyrkia. 
Foto: Sylo Taraku
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Taleb-saken87 
Iransk asylsøker, overført fra Sverige til Hellas i januar 2007

Taleb kom for første gang til Hellas 15. april 2006. Han kom inn i landet i Avaros området med en 

bil via Tyrkia. Han ble tatt av politiet og holdt i varetekt i fem dager hvor han ble banket opp. Han 

og flere andre ble deportert på en ulovlig måte til Tyrkia.  

I varetektsfengselet fikk vi ikke noe mat eller drikke. Det var ingen tolk til stede. Politifolkene slo 

meg med en elektrisk kabel, og jeg så at de også slo en irakisk kvinne som hadde en datter på 16 

år. Etter at de tok våre fingeravtrykk deporterte de oss til Tyrkia. 

Vi ble kjørt med en lastebil. Vi var tre iranere, og resten var irakere. Totalt var vi rundt 30 personer. 

De samlet våre mobiltelefoner og kastet dem i elven. Det var en kommander som slo oss med en 

stokk mens vi hoppet inn i lastebilen. Det var 7-10 personer som fulgte oss til grensen med tre-fire 

biler. To av dem var kommandosoldater, resten var sivilt kledde, men som hadde automatvåpen på 

seg. De brukte kikkert for å se over på den tyrkiske grensen. Da det var klart, tvang de oss til å 

krysse grensen over til Tyrkia. 

Jeg dro til Istanbul der jeg fikk tak i en smugler. Jeg ga en klar beskjed til ham. Jeg vil reise til 

Norge, men denne gangen ikke via Hellas. Da jeg søkte om asyl i Norge ble jeg innkvartert på 

Tanum mottak, deretter på Torshov mottak i Oslo. Etter at jeg fikk et ”Dublin-avslag” reiste jeg til 

Sverige 27. juni 2007. Der oppholdte jeg meg i ca. sju måneder. 23. januar 2008  ble jeg deportert 

til Hellas. 

På flyplassen ble jeg varetekstfengslet og ble plassert sammen med åtte andre personer i en celle. 

Det var en seng der, men uten sengetøy. Det var stygt der, og det luktet forferdelig vondt. I 

kontakten med politiet ble det aldri brukt tolk. Vi fikk ingen informasjon og heller ikke noen 

advokat. Intervjuet med meg tok ca. to min. Jeg rakk å si at jeg hadde politiske problemer. 

I Sverige var jeg innlagt 30 dager på sykehus pga hodepine, men i Hellas fikk jeg ingen helsehjelp 

eller medisiner selv om jeg ba innstendig om det, allerede på flyplassen. 

Nå har jeg ingen adresse eller noen ting. Jeg ber Greek Council for Refugees om hjelp, men de kan 

ikke hjelpe. Sverige var et veldig fint land. Når det gjelder Hellas, så er det helt klart for meg at 

Hellas ikke liker flyktninger. 

87 Samtale med Taleb på kontoret til Greek Council for Refugees i Athen, 11. mars 200
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Noori-saken88

Asylsøker fra Afghanistan. Overført fra Østerrike til Hellas i desember 2007  

Noori ble tatt for ulovlig grensepassering og ble holdt varetekt i Mitilini i øya Lesbos i fire dager. 

Jeg søkte ikke om asyl etter løslatelsen fordi afghanske venner fortalte at det ikke var noe vits å søke 

om asyl i Hellas, det betydde ingenting. Man får ikke noe hjelp uansett. Derfor bestemte jeg meg å 

søke om beskyttelse i Østerrike, men var ikke klar over Dublin-reglene. Østerrike sendte meg 

tilbake til Hellas. Jeg fikk asylkortet 24. desember 2007. 

På flyplassen ble jeg holdt fengslet i sju dager. Da jeg nektet å avgi mine fingeravtrykk, fordi jeg 

ikke ønsket at saken skulle behandles i Hellas, slo politiet meg. Det var en ”commander” som ga 

ordre til to andre politimenn om å slå meg, og de gjorde det. Jeg kan gjenkjenne dem. Politifolkene 

slo meg i ansiktet og i bakhodet helt til jeg begynte å slå meg selv for å få dem til å slutte. Jeg 

tenkte, at overalt var det samme, politiet er like ille. Jeg vurderte å kaste meg ut av vinduet for å 

gjøre slutt på livet mitt. De ringte en tolk som fikk tolke gjennom telefon. Til slutt gikk jeg med å 

avgi mine fingeravtrykk. Intervjuet med meg varte i ca. fire minutter. Jeg fikk noen enkle spørsmål 

om formaliteter, og ingen kopi av intervjurapporten. 

De ga meg asylkortet, men der har jeg ingen adresse, så jeg kan bli tatt når som helst og bli 

deportert.  

Ahmadi-familien saken89 
Ektepar fra Afghanistan med en liten baby. Overført fra Belgia. 

Vi passerte grensen via Mitilini i august 2007. Vi brukte en liten gummibåt, hvor vår familie satt, to 

voksne og et barn, sammen med fire andre voksne. Vi startet kl 22:00 om kvelden og kom frem kl 

3:30 for å komme oss til Mitilini. Vi var helt alene. Det var ikke andre båter rundt oss den gangen. 

Det blåste og vi fikk vann i båten, alle ble våte, også babyen. Sønnen var da bare sju måneder 

gammel. Han skrek og gråt mye, min kone holdt rundt ham, og vi prøvde å få vannet vekk fra 

båten. Vi ble veldig slitne. Vi selv ble overrasket hvordan vi overlevde turen. Dette kunne skje bare 

med Guds hjelp. 

Hvorfor risikerte dere livet? 

Vi var klare over at dette medførte stor risiko. Vi hadde valget mellom å risikere livet for å komme 

oss til frihet i Europa eller å bli drept av Taliban i Afghanistan. Vi har hørt mange historier om folk 

88 Samtale med Noori 10. mars 2008 i Athen 

89 Kort samtale i Athen 11. mars, etterfulgt av en lengre telefonintervju fra Norge ved Sylo Taraku, NOAS, 21. mars 2008.
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som har mistet livet i denne grensepasseringen. En gutt jeg traff i Tyrkia fortalte hvordan gresk politi 

hadde punktert gummibåten han satt i sammen med en gruppe afghanere. Bare han klarte å 

svømme tilbake, resten druknet. Mange har fortalt oss hvordan gresk politi har jaget dem ca. 

halveis for så å punktere deres båter slik at de måtte svømme til Tyrkia. 

Da vi kom til øya, vi var klissvåte, vi skiftet oss. Vi hadde tatt noe skifteklar i en plastpose. Vi hadde 

gått til fots til kl. 8:00. Vi fant en bussholdeplass, der ventet vi til 11:30. En buss kjørte oss til 

Mitelini. Vi betalte ca. 6 euro hver. Vi møtte noen journalister fra Tyskland som ønsket å prate med 

oss (En litt kraftig godt voksen kar, og en slank kvinne). De så at hendene mine var skadet. De tok 

bilde av mine hender. De intervjuet oss, og ble overrasket over hvordan vi hadde klart å overleve 

denne reisen. De ringte til politiet, og politiet kom. Deretter ble vi sendt til et mottak/fengsel der vi 

oppholdt oss i to dager.  

Vi fikk mat, men vi hadde ikke lov å gå ut. Vi ble ikke avhørt, og heller fikk vi noe informasjon. 

Etter to dager, tok politiet våre fingeravtrykk og avbildet oss. De bare spurte oss om hva vi het og 

hvor vi kommer fra. En annen afghaner sa til politiet at vi ikke ønsker å søke om asyl i Hellas. Vi 

ønsker å reise videre til Europa. Han spurte hva som skjer med fingeravtrykkene. Dere kan reise 

hvor dere vil, var svaret fra politiet. De skulle ikke registrere fingeravtrykk i data, men bare på 

papir. De sendte oss til byen Mitilini der vi ble overlatt til oss selv. Vi kjøpte billetter og kom oss til 

Athen. 

Vi tenkte å være i Hellas. Vi trodde at vi får et sted og bo, og jeg kan skaffe meg en jobb. Vi måtte 

overnatte i en park. Min sønn ble syk. 

Vi fikk tak i en smugler, og vi betalte 6000 euro. Han gjemte oss i en lastebil som kjørte inn i en 

båt som tok oss videre til Italia kanskje. I tre-fire dager var vi inne i lastebilen. Det var veldig dårlig 

luft, men vi klarte å puste. Etterpå slapp de oss ute et sted hvorfra ble vi kjørt med en bil til Belgia. 

Familien søkte asyl i Belgia 27. september 2007 etter en lang og farlig reise gjennom Tyrkia og 

Hellas. Etter ca tre måneder i Belgia fikk de svar på sin søknad om asyl fra belgiske myndigheter. 

De skulle overføres til Hellas i henhold til Dublin-forordningen. Familien nektet å reise tilbake til 

Hellas og begrunnet dette med meget dårlige forhold i Hellas, at de ikke har rettigheter der, at 

deres søknad ikke vil bli behandlet i Hellas, at de aldri har tenkt å søke om asyl der. Familien ble 

likevel tvangsreturnert til Hellas den 14. februar 2008. Etter ankomsten til Hellas de ble plassert på 

en celle i fem dager. 

Det var tre celler på flyplassen med mange deporterte asylsøkere fra andre europeiske land. Det 

var veldig skittent. Madrassene luktet forferdelig. Vi ble ikke behandlet som mennesker. Vi spurte 

hvordan et lite barn kan sove på en slik madrass. Vi fikk ikke en gang lov å gå ut og puste frisk luft. 
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Vi fikk mat to ganger daglig, av og til tre ganger daglig, men aldri noe barnemat eller bleier. Det 

eneste vi fikk for barnet, var en kartong med melk som også voksne får. 

Vi ble ikke intervjuet. De tok fingeravtrykk og bilder. Vi fikk Pink Card. De sa at vi kan dra til 

politiet, men vi visste ikke hvor det var. Vi fikk vite at politiet gjør ingenting enn å registrere deg 

igjen, så vi tok ikke kontakt med dem. 

Etter det ble vi overlatt til oss selv. Vi tok kontakt med Greek Council for Refugees, men de hadde 

ikke tid da og ba oss om å komme tilbake dagen etter. Vi fant en afghaner som kunne hjelpe oss 

litt. Vi fikk lov til å overnatte på gangen hos ham. Om dagen oppholdt vi oss i parken.  

Neste dag, som var en fredag, tok vi igjen kontakt med GCR. De ba oss om å komme tilbake på 

mandag. Vi fortalte dem at vi ikke hadde noe sted å overnatte de neste tre dagene. 

På mandag ordnet GCR en plass til oss på et hotell. Nå har vi tak over hodet, men vi får ikke noen 

penger eller mat. De fornyer vårt hotellopphold hver uke, men det er uvisst hva som skjer etter en uke. 

Vi spiser bare ett måltid i løpet av døgnet, og tigger mat fra kirker og organisasjoner. Babyen er ofte 

syk, men vi har ikke penger til å kjøpe medisiner. 

Konvertitt-saken90 
Asylsøker fra Afghanistan. Overført fra Norge til Hellas i 2005

I 2004 kom han for første gang til Hellas. Han ble tatt for ulovlig grensepassering, og ble holdt i 

varetekt i tre måneder. Han ble verken informert om muligheten til å søke om asyl eller andre 

rettigheter. Men myndighetene var klare og tydelige da de ga ham beskjed om at han måtte forlate 

landet. 

Sommeren 2004 reiste jeg til Norge, og etter en måneds opphold på Tanum transittmottak ble jeg 

sendt til et mottak i Bø kommune, hvor jeg oppholdte meg helt til jeg ble deportert tilbake til 

Hellas i begynnelsen av 2005. I Norge konverterte jeg til kristendommen og jeg ble døpt i 

Pinsemenigheten i Bærum den 19. september 2004. 

På bakgrunn av treff på fingeravtrykk i Eurodac fattet norske utlendingsmyndigheter vedtak om 

overføring til Hellas i henhold til Dublin II – forordningen. Utlendingsdirektoratets vedtak av 3. 

september 2004 ble påklaget og samtidig ble det begjært oppsettende virkning, men i vedtak av 

15. september 2004 ble denne begjæringen avslått. I vedtaket fastslår Utlendingsdirektoratet at det 

åpenbart ikke foreligger omstendigheter til hinder for en retur til Hellas. 

90 Samtale med ham 10. mars 2008 i Athen. 
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Jeg ble deportert til Hellas i begynnelsen av 2005. På flyplassen ble jeg fengslet i fire dager. 

Intervuet var egentlig ikke noe intervju. Det var to-tre spørsmål. Jeg hadde verken tolk eller 

advokat. Intervjuet med meg tok ca. to-tre minutter. 

Han fikk Pink Card som var gyldig i seks måneder, og fikk beskjed om at han måtte oppgi adresse 

på Attica Police Asylum Department.  Ettersom han ikke hadde noen adresse gjorde han aldri det. 

Hans sak ble derfor henlagt.  

I Norge lovte de meg at jeg ville få “all facilities” i Hellas, men etter at de slapp meg fra fengselet 

på flyplassen, har jeg måttet leve på gata, uten noen form for hjelp fra myndighetene. Senere fikk 

jeg hjelp fra noen afghanere. Jeg bodde i et nakent rom sammen med 60 andre afghanere. 

Etter seks måneder ble hans Pink Card inndratt. Etter dette levde han i to år som irregulær migrant. 

Han kontaktet flere NGOer og til slutt også Ombudsmannen. Sistnevnte intervenerte på hans 

vegne, og dette førte til at han fikk sitt Pink Card tilbake. I følge Ombudsmannen var det faktum at 

han ikke hadde fått informasjon om sine rettigheter og plikter gjennom tolk på flyplassen 

grunnlaget for at han skulle få sitt Pink Card tilbake. Han vet ikke hva som skjer videre. I følge ham 

er Pink Card uansett ikke så mye verdt. 

I Norge var det mye bedre. Jeg gikk på kurs og hadde planer om fremtiden/for livet mitt. Det var 

ikke bra av Norge å sende meg hit. Her har jeg ingenting. 

Asisi-saken91 
Asylsøker fra Afghanistan. Overført fra Irland i februar 2008 

Asisi hadde ikke søkt om asyl i Hellas før han reiste videre til Irland, men fingeravtrykkene hans 

var tatt i Hellas. På bakgrunn av treff i Eurodac-systemet ble han overført til Hellas iht. Dublin II-

forordningen. 

Asisi ble overlevert til gresk politi på flyplassen i Athen 19. februar 2008. Han ble holdt i varetekt i 

fire dager på flyplassen. Han fikk asylkortet, Pink Card, men i kommunikasjonen mellom ham og 

myndighetene ble det aldri brukt tolk. Dessuten ble han aldri intervjuet om sitt asylgrunnlag. 

Jeg fikk beskjed av politiet om å skaffe meg en adresse og melde meg til Greek Council for 

Refugees. Jeg oppsøkte organisasjonen, men de hadde ikke mulighet til å skaffe meg et bosted uten 

at jeg hadde egne midler. De henviste meg til Attica Police Asylum Department som igjen henviste 

meg tilbake til Greek Council for Refugees. 

91 Samtale med Asisi 10. mars 2008 i Athen. 
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Han har i tiden etterpå bodd i en park, og venter på behandling av sin søknad – uten å vite hva 

som er hans status. Greek Helsinki Monitor sa til han, at hans sak trolig er stanset (interrupted) 

fordi han ikke har oppgitt en bostedsadresse. 

”Da jeg var i Irland, forsikret de meg om at jeg ville få et bosted og god behandling i Hellas, men 

jeg har ikke fått noen av delene her. I Hellas regner de ikke flyktninger som mennesker slik de gjør i 

andre europeiske land. Jeg tror ikke det er noen som behandler flyktninger så dårlig som Hellas. 

Ikke hjelper de oss her, og ikke lar de oss dra for å finne beskyttelse andre steder heller. De 

kontrollerer livene våre gjennom å nekte oss muligheten for å søke til andre land.”.92 

Zafari – saken93 
Asylsøker fra Afghanistan. Overført fra Storbritannia i februar 2008

Zafari kom for første gang til Hellas i 2007, og ble varetektsfengslet i tre dager i Mitilini. Han fikk 

ingen muntlig eller skriftlig informasjon om retten til å søke om asyl eller andre rettigheter og 

plikter. Etter at han ble sluppet ut, dro han videre til Athen. 

Jeg hadde til hensikt å søke om asyl, men etter å ha sett hva som skjedde med de andre, så tenkte 

jeg at det var bedre å dra til et annet land. Jeg endte opp i Storbritannia. 

29. februar 2008 ble jeg overført til Hellas. På flyplassen ble jeg arrestert og fikk beskjed om å fylle 

ut et enkelt skjema på fire linjer der jeg skulle skrive om meg selv og hvorfor jeg søker om asyl. 

Politiet stilte meg et par spørsmål og det var det. Etterpå sa de ”go!”. Jeg spurte dem ”hvor?” De svarte: 

“hvor du vil”. Jeg forsøkte å si til dem at jeg ikke har noe sted å komme meg til, men ble kastet ut. 

Suweini-saken94 
Asylsøker fra Irak – mishandlet av gresk politi 

Jeg kom til Hellas i mars 2006. Jeg var sammen med fire familier fra Irak, og vi krysset grensen 

mellom Hellas og Tyrkia til fots. Området heter Mittik Sadus. Straks vi hadde krysset grensen ble vi 

arrestert av politiet. Jeg gikk fremst i gruppen, og en politimann grep meg etter halsen og kastet 

meg på bakken. Smuglerne hadde allerede krysset grensen tilbake til Tyrkia, så politiet trodde 

antakelig at det var jeg som var smugleren (en medfange ved navn Karoun, som oversatte deler for 

meg i det andre fengselet jeg kom til, fortalte meg dette).

92 

93 Samtale med Zafari 10. mars 2008 i Athen. 

94 Samtale med Suweini 24. mars 2008 på Løren asylmottak i Oslo. Rapporten etter samtalen med ham ble skrevet av 
informasjonsmedarbeider Elisabeth Rønning i NOAS. 
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Politimannen slo meg hardt i ansiktet. Jeg har fremdeles problemer med bevegeligheten kjeven 

etter dette. Politiet tok oss til et fengsel, og de skilte kvinner og barn fra mennene. Jeg fant senere 

ut at familiene ble gjenforent først etter tre måneder. Jeg prøvde å forklare politiet at jeg var en 

flyktning fra Irak, men de ville ikke høre. De ga meg ikke informasjon om noen ting, det var ingen 

tolker til stede og de spurte meg aldri om jeg ville søke asyl. 

Den første dagen, etter solnedgang, tok fire vakter meg med til et lite rom hvor de bandt hendene 

mine med et tau og hengte meg opp i vinduet. Jeg husker at en av vaktene het ”Tyson”. Han var 

veldig stor og sterk. De begynte å slå meg med harde, sorte gummislanger. De slo meg over hele 

kroppen, men mest på magen. De fire vaktene slo meg etter tur, og de andre innsatte kunne høre 

at jeg ble slått fordi døren til dette rommet var borte. De fortsatte å slå helt til jeg besvimte. Etter 

det ble jeg plassert i et lite mørkt rom, hvor det var urin på gulvet som luktet intenst. Nå har jeg 

permanente røde flekker på kinnene, og både ansikt og ører føles hele tiden for varme.

Etter omtrent seksten dager ble jeg flyttet over til et annet fengsel. Jeg måtte gi klærne mine til 

vaktene og fikk bare noen lette klær som ikke var tilstrekkelige til å holde meg varm i det kalde 

fengselet. Dette fengselet var som en stor hall, hvor de hadde lagt madrasser langs veggene og i 

midten av rommet. Jeg tror vi var rundt 600 fanger i denne hallen.

Vi måtte sove på siden (fordi det var så trangt).  Om natten kunne vi høre lyden av stemmer fra 

den andre siden av veggen, så jeg vet det var et rom til. Men jeg vet ikke hvor stort dette andre 

rommet var eller hvor mange fanger som var der.

Alt i dette fengselet var motbydelig. Det stinket urin alle steder. Vi fikk ikke lov til å gå på toalettet 

når vi ville, bare en gang for dagen, så mange måtte gjøre fra seg på gulvet. Det var massevis av 

fluer, og insekter i madrassene. Alle fangene fikk små, infiserte sår over hele kroppen. Mange 

prøvde å rengjøre sårene med små biter av skumgummi som de tok fra innsiden av madrassene. 

De dyppet skumgummien i vann, vasket sårene og kastet skumgummibitene på gulvet. Hele stedet 

var infisert. Jeg har fremdeles merker overalt etter alle insektene som bet meg.

Det var ikke dagslys, og vi visste aldri hvilket vær det var utenfor. Når vi fikk en mulighet til å ta en 

dusj, trakasserte vaktene oss og ba oss om å skynde oss. Hvis de syns vi tok for lang tid slo de oss, 

og noen ganger måte vi kle på oss i all hast, selv om vi fremdeles var våte og fulle av såpe. Vannet 

var lunkent i rundt et minutt – resten av dusjtiden var det kaldt.

Vaktene trakasserte oss, og snakket til oss på en veldig dårlig måte. De kalte oss ting og skrek til 

oss. Maten var elendig. Om morgenen fikk vi juice og et stykke brød. Til lunsj fikk vi litt ris og 

kyllingvinger, men det var ikke noe kjøtt på dem. Middagen var makaroni servert i illeluktende 

vann. De ga oss også et egg sammen med makaronien, men de kastet vi fordi de hadde en 

blåaktig farge. To menn fra Pakistan spiste eggene, og en dag ble de veldig syke. En av dem fikk så 
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sterke magekramper at vi trodde han skule dø. Det kom en ambulanse og kjørte dem bort. Da de 

kom tilbake sa de at legen hadde sagt at det var eggene som hadde gjort dem syke. De fikk noen 

tabletter. 

Etter en måned ble alle fangene flyttet over til et annet fengsel. Dette fengselet var omtrent en 

halvtimes kjøring borte. De gikk rykter om at pressen hadde fått nyss om de umenneskelige 

forholdene i fengselet. Etter en måned til ble jeg løslatt. de ga meg et dokument med mitt bilde, 

det var antakelig et reisedokument, og de sa til meg at jeg hadde sytten dager på meg til å forlate 

landet.

Ahmed-saken 95

Irakisk asylsøker. Mishandlet av politiet i Hellas 

Jeg er en ung iraker fra Baghdad. I Irak jobbet jeg for de amerikanske styrkene og som livvakt for 

Kulturministeren. På grunn av dette ble jeg truet av væpnede grupper som tilhører den islamistiske 

hæren. Derfor ble jeg derfor tvunget til å flykte fra Irak. 

Først reiste jeg til Syria, og deretter til Tyrkia der jeg ble i tre måneder. Ved hjelp av smuglere kom 

jeg inn til Hellas sjøveien. Vi var 45 mennesker fra forskjellige nasjonaliteter på en båt. Det tyrkiske 

politiet skjøt i lufta for å skremme oss, de kastet en slags ring med tau og lagde bølger inntil vi kom 

til den greske siden av grensen. Der opplevde vi det samme som vi hadde opplevd med tyrkerne, 

de kastet tau på samme måte, lagde bølger og skjøt på båten inntil vi kastet oss i sjøen. 

Det var en øy i umiddelbar nærhet som het ”Chios”. Vi svømte mot denne øya og ble der tatt av 

den greske hæren. Deretter leverte de oss til det greske politiet. De arresterte oss, og i et lite rom 

måtte vi avgi fingeravtrykkene våre. Jeg nektet å gjøre det fordi jeg ville videre i Europa, men de 

truet meg og slo meg brutalt. De brukte en elektrisk stokk. Jeg har fremdeles merker på nesen fra 

behandlingen jeg fikk der. 

Deretter sende de oss til et fengsel på øya Chios. Fengselet ligger på et fjell og bygningslengden der 

var mellom 30m og 40m. Det var mer enn 250 mennesker i fengslet fra forskjellige nasjonaliteter. 

Det var to politimenn/fengselsbetjenter som hadde ansvaret for fengslet og de het ”Smadi” og 

”George”.  

Etter en kort tid kom en advokat fra det greske politiet og intervjuet oss. Hun het ”Natasha”. Hun 

sa at fingeravtrykkene våre ikke tilhørte Migrasjonsenheten, men grensepolitiet. Og at dette var 

bare en sikkerhetsrutine og det betydde at dette var fingeravtrykk av sikkerhetshensyn - ikke noe 

95 Samtale med Ahmed på asylmottaket på Tanum i nærheten av Oslo, 7. februar 2008. Han var intervjuet også av media 
både i Norge og Danmark. Han har gitt fullmakt til Greek Helsinki Monitor til å jobbe med hans sak i Hellas. 
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som har med asyl å gjøre. Ifølge henne ville ikke disse fingeravtrykkene ha noe påvirkning senere 

dersom vi ville reise videre i Europa. 

Jeg gav ikke mitt ekte navn og ikke mitt riktige land heller, fordi jeg fryktet de ville sende meg 

tilbake. 

Etter en måned i fengsel slapp de meg ut igjen. Da reiste jeg videre til Athen. Fordi jeg ikke hadde 

gode klær og så utenlandsk ut, ble jeg tatt igjen av det greske politiet. De slo meg og tok alle 

pengene jeg hadde med meg og lot meg igjen på gata alene. Jeg hadde ikke noe sted å bo, kjente 

ingen der og ikke kunne språket, så jeg var nødt til å sove på gata i to uker, til jeg fant en jobb hos 

en gresk mann. Jeg jobbet som smed hverdag fra klokka seks om morgenen til ett på natta for  

kun € 20. 

Politiet var ute etter immigranter hele tiden. Derfor lagde jeg en avtale med en smugler for å hjelpe 

meg slik at jeg skule komme meg til Danmark med fly. I det jeg skulle reise ut fra flyplassen i Athen, 

ble jeg igjen tatt av politiet. De slo meg og arresterte meg, og slapp meg ut etter en uke. Jeg 

forsøkte enda en gang og det samme skjedde. Siste gang de slapp meg ut, rådet en politimann meg 

til å ikke prøve å reise fra flyplassen, ettersom sikkerhetskontrollen er veldig streng, men jeg burde 

prøve en av de to øyene ”Komanizia” eller ”Patra” i stedet. Han sa at det var mye lettere å reise 

derfra, men da jeg kom dit, klarte jeg ikke å komme ut derfra. Jeg forsøkte for tredje gang å reise 

fra flyplassen. Og jeg gjorde en avtale med smugleren at han skulle få penger hvis han kunne 

smugle meg ut. Jeg skyldte ham allerede € 200. Han ga meg tydelig beskjed om at hvis jeg ikke 

sendte ham penger, så fikk jeg ikke lov til å komme tilbake til Hellas. Han truet meg og foraktet 

meg. Men jeg betalte ham hele beløpet der. Jeg ble redd av ham. Smuglerne bruker mafiametoder 

i måten de arbeider på. 

Deretter kom jeg meg til Sverige. Jeg søkte om asyl der og oppholdt meg i Sverige i 18 måneder. 

De i Sverige sa til meg at jeg har fingeravtrykk fra Hellas og derfor ville de sende meg tilbake dit. 

Jeg forklarte dem om min erfaring i Hellas. Jeg sa at jeg ikke kunne være i Hellas, fordi jeg ikke fikk 

mine rettigheter der, og ga dem alt dokumentasjon jag hadde med meg. Jeg tryglet dem om å ikke 

sende meg tilbake, men de forklarte meg Dublin-avtalen. De sa at i følge denne avtalen må jeg 

sendes tilbake til Hellas. 

Derfor flyktet videre til Norge. Jeg ber om deres barmhjertighet for alle de vanskelighetene som jeg 

har opplevd. Jeg ber UDI om å vurdere min asylsøknad og ikke sende meg tilbake til Hellas eller 

Irak. Jeg sverger på at min forklaring er sann. 
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Shihan-saken96 
Asylsøker fra Irak, mishandlet av politiet i Hellas 

Jeg kom til Hellas i april 2007. Jeg ble registrert med fingeravtrykk og tatt til en varetektscelle hvor 

jeg ble sittende en uke. Jeg ble mishandlet der. Vi var seksten personer som delte en liten celle, og 

vi måtte sove etter tur fordi vi ikke hadde plass. På grunn av stillingen jeg var tvunget til å sitte i, har 

jeg fremdeles smerter i knærne. De sanitære forholdene var svært ukomfortable, og jeg har 

fremdeles merker etter loppebitt.

Jeg ble fortalt i fengselet at myndighetene kunne sende meg rett tilbake til Irak. Jeg ble redd og løy 

jeg om nasjonaliteten min. Jeg sa jeg var fra Afghanistan og at jeg het Hussain. Deretter ble jeg 

flyttet til et mottakssenter for asylsøkere hvor jeg ble i åtte dager. Mottakssenteret lignet et fengsel 

og var i elendig forfatning. Det var et lukket senter hvor ingen fikk lov til å forlate det. Alt var veldig 

skittent, og selv maten ble plassert på skittent servise. De ga meg et identitetskort og sa at jeg skulle 

dra til Athen. De spurte ikke om jeg hadde tenkt å søke om asyl.

Jeg bodde på gaten i en måned uten hjelp eller penger, og etter en stund fikk jeg muligheten til å 

dra til Sverige med en smugler. Jeg kom til Sverige i juni 2007 og fikk plass i et mottakssenter. Jeg 

skulle returneres til Hellas på grunnlag av Dublin II - forordningen, derfor rømte jeg fra mottaks-

senteret i september 2007. Jeg gjemte meg i Sverige til i begynnelsen av mars 2008. Jeg kom til 

Norge og søkte asyl ett år etter at jeg ble tvunget til å flykte fra Irak.

Mushref-saken97

Asylsøker fra Irak – mishandlet av politiet i Hellas

Jeg kom til Hellas i november 2006, og fingeravtrykkene mine ble registrert. Greske myndigheter sa 

at de kunne returnere meg øyeblikkig, så jeg løy om nasjonaliteten min og sa at jeg var fra 

Afghanistan.  Av denne grunn ble jeg løslatt etter fem dager. I løpet av disse fem dagene ble jeg 

slått og trakassert, og stedet var svært skittent. Ernæringen var også utilstrekkelig.

Jeg dro tilbake til Syria og fra Syria til Irak i november 2006. Fra Nord-Irak dro jeg til Sverige ved 

hjelp av en smugler og kom dit i januar 2007. Fra Sverige skulle jeg returneres til Hellas. Nå var jeg 

svært sliten, så jeg forlott Sverige og kom igjen tilbake til Irak i april 2007. Mine slektninger hjalp 

meg med å flytte barna mine fra min hjemby til et annet område. Så fant jeg ut at jeg var i fare 

også her, så jeg kontaktet den iranske ambassaden i Basra og fikk visum til Iran. Jeg kom til Iran i 

august 2007 i den tro at min kones bror ville kunne hjelpe meg med å få min kone og mine barn 

96 Samtale med Shihan på Tanum asylmottak i nærheten av Oslo, 22. mars 2008. Rapporten etter samtalen med ham ble 
skrevet av informasjonsmedarbeider Elisabeth Rønning i NOAS. 

97 Samtale med Mushref på Tanum asylmottak i nærheten av Oslo, 14. mars 2008. Rapporten etter samtalen med ham ble 
skrevet av informasjonsmedarbeider Elisabeth Rønning i NOAS.
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over til meg.  Men de kunne ikke komme, så nå dro jeg enda en gang til Sverige og kom dit i 

september 2007. Svenske myndigheter ville returnere meg til Hellas fordi dokumentene mine var 

utilstrekkelige. Jeg klagde på denne beslutningen uten hell i oktober, og skulle bli deportert til 

Hellas. 

Jeg gjemte meg i Sverige inntil mars 2008 da jeg dro til Norge for å søke om asyl.

Abdullah - saken98 
Asylsøker fra Irak - mishandlet av politiet i Hellas 

Abdullah og to andre ble fraktet i en lastebil, og sluppet ut i sentrum av Athen. Etter tre dager ble 

Abdullah pågrepet av politiet.

”Politiet spurte etter id-papirer, det hadde jeg ikke, og da jeg sa jeg ikke hadde det slo den ene av 

de to politimennene meg selv om vi var på gata. De tok meg med til fengsel, uten å gi meg 

informasjon om noe som helst, og uten tolk. De spurte ikke om jeg ville søke asyl. Jeg ble plassert i 

et rom ca 3x4 meter hvor det var ca 20 andre personer av forskjellig nasjonalitet fra bl.a. Ethiopia, 

Palestina, Afghanistan, Irak…. Alle var flyktninger.

Vi måtte hente vann på toalettene, og vi fikk bare litt brød og ris, kun en gang om dagen. Alle ble 

avhørt etter tur om hvordan de hadde kommet seg til Hellas. Jeg sa ikke sannheten, og politiet slo 

meg. Det var tre politi til stede. Jeg sa jeg var syk. Jeg har diabetes, men fikk ikke noen hjelp for 

dette. Det var mange som var helt utslitt og syke, men ingen fikk noen hjelp. Jeg så politiet slå 

mange av fangene.”

De måtte sove i ubehagelige stillinger fordi madrassene var av svært dårlig kvalitet, og fordi det lille 

rommet var overfylt.

”Da jeg ble sluppet ut måtte jeg sove en natt på gata. Jeg var vitne til en hendelse i en gate som 

heter Akher noun. En stor og bred gate. Der så jeg en mann fra Sudan bli slått med våpen av 

politiet. Han ble liggende livløs igjen. Dette var mellom kl 17 og 19 på ettermiddagen. Etter dette 

møtte jeg heldigvis noen irakere som hjalp meg med en plass å sove i et par netter. Jeg var skremt 

av alt som hadde skjedd i Athen, og jeg bestemte meg for at jeg måtte dra derfra. Jeg forlot Hellas 

25. september2007 og dro til Italia...

Nå har han søkt om asyl i Norge, og håper å ikke bli sendt tilbake til Hellas, der han har hatt noen 

svært traumatiske opplevelser. 

98 Samtale med Abdullah på Tanum asylmottak i nærheten av Oslo, 22. mars 2008. Rapporten etter samtalen med ham ble 
skrevet av informasjonsmedarbeider Elisabeth Rønning i NOAS.
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Hassan-saken99

Asylsøker fra Irak – om forholdene på varetekt i Kawala 

I november 2006 krysset ”Hassan” grensen mellom Tyrkia og Hellas gående i området Kawala, 

sammen med 38 andre flyktninger og en smugler. De ble fraktet videre i biler, og politiet stoppet 

dem i en veikontroll. Mulig ble politiet tipset.

De var seks flyktninger som ble pågrepet i veikanten. De ble lagt i jern og plassert på magen i 

veikanten. Slik ble de liggende og vente i ca 1,5 timer. De fikk ingen informasjon om hvorfor de 

ble pågrepet og ingen tolk. Søker hadde på seg passet sitt, og tror han ble arrestert pga. ulovlig 

grensepassering.

”Jeg prøvde å si til politiet at veska mi lå på veikanten i nærheten, men de svarte meg ikke. Jeg 

mistet alle mine eiendeler pga. dette. Vi ble fraktet til politistasjonen i Kawala, jeg var sammen med 

to fettere og to nevøer. Vi var alle veldig slitne og sultne. Jeg fikk en liten brødbit og et glass vann.

De registrerte meg på grunnlag av passet og satte meg i en celle. Det var tre celler i fengselet. Det 

var 16 personer i samme celle som meg. Cella var ganske stor 6x6 meter tror jeg. Det var mange 

nasjonaliteter der, som for eksempel irakere, marokkanere, algeriere, palestinere osv. Politiet spurte 

ingen av oss om vi ville søke asyl. 

Fengselet var veldig skittent, det luktet stramt. Toalettene fikk vi bruke bare tre ganger daglig. Hvis 

noen spurte om å få gå på toalettet mer enn dette, ble de slått. Vi måtte tisse i små plastkopper om 

natta. Det var pga. dette at hele fengselet stinket. Det var også smådyr i madrassene som spiste på 

oss og ga oss kløe. 

Jeg var i fengsel ca. 20 dager, og vet ikke om det var dusjer tilgjengelige, vi måtte prøve å vaske oss 

med kaldt vann på toalettet. Da fetteren min brukte for lang tid på toalettet en dag, ble han slått 

med hendene av en av politimennene. Politiet snakket hele tiden til oss på en svært dårlig måte, 

kalte oss stygge navn og sjikanerte oss. Vi fikk ingen frokost, vi fikk daglig lunsj som var ok, men 

etter det var det bare en liten brødbit med litt smør på en hel dag. 

Etter ca 20 dager sa politiet at hvis jeg ville ut av fengsel snart måtte jeg betale for advokat selv. 

Hvis ikke måtte jeg være der i tre måneder. De som fikk hjelp av advokat hadde familie i Hellas 

som kunne betale for advokathjelpen. 

Jeg måtte true med å ikke spise for å få lov til å ringe til min fetter som bor i London, han kom til 

Hellas pga. hva jeg fortalte om situasjonen i fengselet. Jeg ga fingeravtrykkene mine, men jeg sa at 

99 Samtale med Hassan på Tanum asylmottak i nærheten av Oslo, 22. mars 2008. Rapporten etter samtalen med ham ble 
skrevet av informasjonsmedarbeider Elisabeth Rønning i NOAS.
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jeg ikke ville søke asyl. Jeg ble løslatt og sluppet ut på gata. Fikk hjelp av fetteren min til å finne 

sted å dusje og rene klær. Han dro tilbake til London, og jeg måtte bo på gata i Athen ca. 2 

måneder fordi jeg møtte slektninger i Athen som jeg ville hjelpe til å finne en smugler slik at de 

kunne dra fra Hellas. Etter det dro jeg til Frankrike, og videre til Norge.”
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VEDLEGG:  
Statistisk informasjon om asyl i Hellas (1997 – 2007)

Offisielle tall, oversendt fra det greske innenriksministeriet  til UNHCR i Athen.

Year Level of 
the pro-
cedure

Applica-
tions

Recogni-
tions of 
Refugee 
Status

Granting of 
Humanitarian 

Status 
(B’ Status)

Negative 
decisions 

(rejections)

Total cases 
examined

Recognition 
rate for Con-
vention Sta-

tus

Recognition 
rate for Hu-
manitarian 

Status

Pending 
cases as of 
end year

1997 FI 4,376 2,216

AP 130* 94

1998 FI 2,953 3,748

AP 156* 287

1999 FI 1,528 1,570

AP 146* 407

2000 FI 3,083 1,748

AP 222* 175

2001 FI 5,499 1,165

AP 147* 148

2002 FI 5,664 9,342

AP 36* 64

2003 FI 8,178 4,529

AP 3* 25

2004 FI 4,469 3,744

AP 11* 22

2005 FI 9,050 4,585

AP 39* 49

2006 FI 12,267 5 10,414 10,419 0,05%

AP 5,247 59 63 2,837 2,08% 2,22%

2007 FI 25,113 8 20,684 20,692 0,04% 7,150

AP 17,072 132 23 6,448 2,05% 0,35% 19,015

FI:  First instance 

AP:  On appeal

*  Mixed figures (first and second instance).  However, as concerns recognitions of refugee status, these 

are in general granted on second instance with the exception of very limited cases.

** Renewals of Humanitarian Status (according to the law, HS is renewed every year), are reported by 

the Ministry as ‘First Instance Recognitions of HS’.
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Recognitions of Refugee Status – breakdown by nationality

Year 2007

Country of Origin Number of recognitions (persons)
Azerbaijan 1
Afghanistan 6
Serbia 4
Iraq 107
Iran 11
Cameroon 3
Nigeria 4
Somalia 1
Sudan 1
Sri-Lanka 2
Total 140

Granting of humanitarian status (initial) – breakdown by nationality

Year 2007

Country of Origin Number of recognitions (persons)
Ethiopia 1
Afghanistan 1
Eritrea 1
Iraq 5
Iran 4
Jordan 1
Bangladesh 4
Pakistan 2
Somalia 1
Sudan 1
Turkey 1
Undefined 1
Total 23
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