Centraleuropa – centrum för flyktingmotstånd?
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(Referatet om Ungern och Polen har skrivits av Anki Wetterhall)


Samtalsledare var Olof Kleberg och inbjudna gäster var Dorota Nygren, journalist vid Polska radion, Julia Iván, chefsjurist vid Ungerska Helsingforskommittén samt Cyrill John, medborgaraktivist, Göteborg och Prag. 
Ungern, Polen och Tjeckien behandlades av de tre medverkande. Slovakien nämndes också i sammanhanget som ett av de fyra sk Visegradländerna. Totalt sett är främlingsfientligheten och flyktingmotståndet stort och växande i dessa länder särskilt sedan 2015.

UNGERN

Julia Iván inledde med att ta upp situationen i Ungern. Hon gick igenom studier av främlingsfientlighet som genomförts. 2015 var ett extremt år med 390 000 migranter som krossade Ungerns gränser.  177 000 registrerades som asylsökande. Tusentals frivilliga hjälpte till med flyktingarbetet utan något som helst stöd av regeringen. Flyktingarna fick hjälp med kläder, mat mm. 
Att så många frivilliga hjälpte till var mycket ovanligt i Ungern med tanke på den extrema främlingsfientlighet som råder samt ett, av tradition, mycket lågt och svagt deltagande i frivilligarbete. 
Den intensiva flyktingströmmen 2015 ledde dock till ökad främlingsfientlighet och den främlingsvänliga minoritet som fanns försvann praktiskt taget helt.

Julia visade siffror på att migration är det största problemet inom EU nu. Aktuell statistik över samtliga EU-länder vad gäller opinion gentemot flyktingmottagande visar att det nu är  85 % som håller med om påståendet "ytterligare åtgärder måste tas för att förhindra illegal immigration av människor från länder utanför EU".
I juni 2014 var det bara 14 % av medborgarna som höll med om ovanstående påstående, september 2014 hade siffran höjts till 24 %, i maj 2015 till 38 %. I Ungern 2015 höll 43 % av befolkningen med om detta påstående. Julia jämförde med attityderna i Belgien och Frankrike, som varit utsatta för terrorattacker, där motståndet är ca 28 %. 
De mest toleranta länderna gentemot flyktingar är Sverige och Tyskland, Danmark och Luxemburg. Hon nämnde vidare att bland Visegradsländerna så har Tjeckien och Slovakien visat en mer tolerant och samarbetsvillig attityd än de andra länderna. Ungern och även Bulgarien tillhör de mest intoleranta länderna.

Julia förklarade att främsta orsaken till denna negativa attityd gentemot flyktingar är ett allmänt misstroende mot ett öppet samhälle. Det finns en rädsla som är såväl abstrakt som mer specifik. Man är rädd att välfärden ska urholkas. Den ska endast gynna de egna medborgarna och inte några utanför EU.
Rädslan gäller allt som är främmande, att den nationella kulturen ska gå förlorad, att samhället inte ska kunna hålla kontroll. Rädslan finns också för ökat antal sjukdomar, ökad kriminalitet, ökad konkurrens om arbeten o s v.
Under 2016 är över hälften av befolkningen i Ungern främlingsfientlig och den lilla grupp som tidigare välkomnade flyktingar har nästan försvunnit helt.

President Viktor Orbán som nu med sitt parti Fidesz suttit vid makten sedan 2010 har på olika sätt begränsat strömmen av flyktingar till landet genom att bygga upp taggtrådsstängsel utefter den ungerska gränsen och på olika sätt motarbetat flyktingar och oliktänkande samt inskränkt mediefriheten o s v. Presidenten anammar den främlingsfientlighet som finns i samhället. 
Orbán vill bli sedd som en frihetskämpe som står för en nationell politik utan att påverkas av besluten i Bryssel. Ett skämt i Ungern bland oppositionella är en affisch med texten "Ungern vill ha kvar sin kultur" där orden kvar sin strukits över.
På frågan om det i Ungern är tradition att ha en stark ledare svarade Julia att det tyvärr är så. Folk är vana att inte själva ta ansvar utan överlåter det gärna till någon annan d v s staten/en stark ledare. Den opposition som finns, och som har det svårt, är mycket besviken över den förändring som skett i Ungern. 

POLEN

Dorota Nygren inledde med att nämna det första helt fria parlamentsvalet 1989, följt av presidentvalet 1990 då Lech Walesa blev den förste demokratiskt valde presidenten. Polens utrikespolitik kunde styras från Warszawa och inte längre från Sovjetunionen. Folket satte sitt hopp till stora förändringar i ett demokratiskt samhälle. Det blev 26 år av frihet.

I valet hösten 2015 fick det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa, PiS, egen majoritet och tog över makten från Medborgarpartiet PO, som innehaft makten 2007 - 2015. Regeringen vill nu få mer makt över lagstiftningen. Nyligen instiftades en lag som begränsar den viktiga polska författningsdomstolens möjlighet att stoppa lagar. Författningsdomstolens roll har varit att pröva nya lagar och se till att de inte bryter mot konstitutionen. Presidenten har nu, på eget bevåg, utsett nya författningsdomare. Ytterligare exempel på presidentens bristande respekt för rättsväsendet är t ex att presidenten, under en pågående rättsprocess, kan gå in och benåda en person och helt strunta i domstolen. 

Flera av de lagar som nu genomförts är helt författningsvidriga och Polens regering ignorerar helt konstitutionsdomstolen. Enligt Dorota är det Jaroslaw Kaczynski, ledaren för PiS och tvilling till den förolyckade  f d presidenten Lech Kaczynski, som är hjärnan bakom dessa nya lagar.
Det finns en opposition mot den nya regimen men folket dras åt höger. Orsaken är att många anser att den materiella situationen inte blivit så mycket bättre under den förra regeringen. Även om den stått för en ekonomisk utveckling rådde missnöje på landsbygden som inte nåtts av denna utveckling. 
Flyktingfrågan står högt på agendan även om den inte debatteras. Högerpartier lockar dem som är emot att flyktingar kommer till Polen. Många anser att den förra regeringen inte tillräckligt värnade om den nationella identiteten. 

Ett mål för den nya regeringen är att sätta den nationella identiteten högt på dagordningen och visa på motstånd mot att ta emot flyktingar. Numera är det till största delen polacker som bor i Polen men tidigare bestod befolkningen till stora delar av polacker, ukrainare, vitryssar, judar med flera. Motståndet att ta emot flyktingar är inte totalt, man välkomnar t ex gärna dem från grannländerna som vill återvända. 
Däremot vill man inte ta emot syrier, afghaner och irakier t ex. Ytterst få flyktingar från dessa utomeuropeiska länder får asyl. Man skyller bl a på brist på kommunala bostäder. Polen har blivit mer av ett transitland för flyktingar och 80 % vill vidare. 
Även om flyktingfrågan är högst aktuell förs ingen större debatt. Den polska kyrkan håller tyst. Polen är, liksom Ungern, nu mycket mån om att visa att man inte tar direktiv från Bryssel och vill därför inte diskutera EUs direktiv om flyktingkvoter. 

TJECKIEN

Läget i Tjeckien behandlades av Cyrill John, gräsrotsaktivist som länge bott i Sverige men som också har livliga kontakter med opinion och debatt i Tjeckien.
Tjeckien är inte på väg till att bli en illiberal demokrati, menade han, även om man haft otur med sina två senaste presidenter som ger landet skamfilat rykte. Tvärtom har en hel del gjorts efter valet 2014 för att stärka de demokratiska institutionernas ställning.  
Tjeckien har för första gången i sin historia blivit i ett stort sett etniskt homogent land. Landets största minoritet, romerna (ca 200 000), utsätts för rasism och diskrimineras på livets alla områden. Det finns också några andra befolkningsminoriteter från bl.a. Slovakien, Vietnam, Ukraina m.m. På 90-talet kom till Tjeckien tiotusentals flyktingar från bl.a. Bosnien av vilka en del stannade kvar medan större delen återvände efter krigets slut. 
År 2015 kom via Ungern ca 8500 s.k. ”illegala migranter” som var på genomresa till Tyskland, varav ca tredjedel kom från Syrien. De behandlades som brottslingar, alla inklusive barnfamiljer sattes i fängelseliknande förvar som de dessutom fick betala för själva. Först efter påtryckningar utifrån och ingripande från Tjeckiens ombudsman m.fl. förbättrades förhållandena något. Idag är det väldigt få migranter som kommer till Tjeckien och sitter i dessa förvar. Detta beror dels på att landet har skapat sig ryktet att vara fientligt mot flyktingar från muslimska länder och dels p.g.a. alla staket som restes i Ungern, Makedonien m.fl. länder.
Trots att antalet flyktingar från muslimska länder är minimalt så har på senare år islamofobin och rädslan för främlingar ökat markant inom större delen av befolkningen, betonade Cyrill John. Presidenten Zeman underblåser dessa stämningar med rent islamofobiska uttalanden, massmediernas rapportering ger en ytterst negativ bild av migranterna, hatet i kommentarfälten är gränslöst och regeringen underblåser rädslan med ständigt tal om nödvändigheten att öka säkerheten och genom att polis och militär hela tiden övar gränsförsvar inför eventuell migrantinvasion. De traditionella politiska partierna är splittrade, xenofobin finns representerad inom samtliga. Inte minst därför är extremhögern visserligen högljudd men ändå relativt betydelselös. Istället för hatet mot romer är det för tillfället hat mot flyktingarna som dominerar dess sjuka värld. 
Tjeckiens regering är tillsammans med de övriga Visegradländerna helt emot varje obligatorisk kvotering av flyktingar mellan EUs medlemsländer. Man förordar förstärkning av EU:s yttre gräns, hjälper gärna till med upprättandet av hotspots nära den yttre gränsen och kan tänka sig att ta emot 2-3000 flyktingar under de närmaste år, förutsatt att detta sker frivilligt och att de inte utgör fara för landets säkerhet. 
Man säger samtidigt att ”flyktingkrisen” måste lösas solidariskt inom EU och att bevarandet av Schengensamarbetet är av yttersta vikt. Vidare anser man att övriga EU-länders inställning till flyktingar närmat sig den tjeckiska regeringens, kort sagt uttrycker ”vad var det vi sa”- inställningen. Varför ska vi lösa problem som vi inte ställt till med…
Men det finns hopp i denna dystra värld, försäkrade Cyrill John. Redan från första början organiserade hundratals tjeckiska ungdomar flyktinghjälp. De besöker flyktingar i förvaren, skaffar juridisk hjälp. Man tar hand om och skaffar övernattning för flyktingar som efter att ha blivit utslängda från förvaret ute på landet hamnat vilsna och utan pengar på Centralstationen i Prag, man samlar kläder, sovsäckar och tält och många åker och hjälper flyktingarna på plats i bl.a. Ungern, Grekland och Makedonien. 
I ett land där man ofta blir motarbetad av myndigheterna och bespottad och hotad inte bara av nazister utan även av vanligt folk, kräver detta engagemang en rejäl portion mod. I Prag koncentreras mycket av denna aktivitet och denna kamp kring det autonoma sociala centret Klinika. För sitt arbete och civilkurage tilldelades nyligen Klinika Charta 77-stiftelsens pris till minnet av Frantisek Kriegel, den ende tjeckiske kommunistledaren som 1968 i Moskva med fara för eget liv vägrade underteckna det av ockupationsmakten påtvingade kapitulationsavtalet.    
  
  


