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Abstract 

How does the European Union ensure member state compliance? And why 
doesn’t it seem to function on the area of the Common European Asylum Politics? 
Several reports have the past few years alerted the European Union of possible 
violations of the rights of refugees in Greece, violations that are in direct conflict 
with several key regulations and directives, such as the Dublin Regulation. The 
European Commission has on two occasions initiated infringement proceedings 
against Greece on this matter, but the issues has not yet been resolved. 
Using the theory of principal-supervisor-agent as an analytical tool, and Greece as 
a case study, this thesis aims at explaining the EU’s enforcement strategies in 
post-decisional compliance politics and why it doesn’t seem to be working on the 
area of asylum. I argue that the EU fails in its attempts to make its member states 
comply because of the too restrictive use of sanctions, combined with the lack of 
incitements for making member states comply in this area. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

”The policemen hit my face and the back of my head until I began hitting myself to 

make them stop. I thought that it is the same everywhere, the police is as bad. I 

thought of throwing myself out of the window in order to end my life” 

Noori, afghansk asylsökande i Grekland (NHC 2008: 1) 

 

EU är ett unikt projekt som saknar motstycke i internationella relationer. Aldrig 
förr har stater ingått ett så pass integrerat samarbete och frivilligt överlämnat så 
mycket av sin suveränitet åt överstatliga institutioner. Den ovanligt höga graden 
av integration kan delvis förklaras med att EU är den internationella organisation 
som har det i särklass mest effektiva systemet för att förmå stater att agera efter de 
gemensamma överenskommelserna. Inom ett område fallerar dock unionen att 
förmå medlemsländerna att handla i enlighet med bestämmelserna inom 
samarbetet – i upprätthållandet av en gemensam standard inom asylpolitiken.  

Sedan 2003 tillämpas Dublinförordningen, vilket är ett avtal om att 
asylsökande skall söka asyl i det första land han eller hon kommer till i EU. 
Genom en fallstudie av Greklands asylsystem och Dublinförordningen analyserar 
jag vilka möjligheter EU:s överstatliga institutioner har att förmå Grekland att 
agera enligt gemensamma direktiv och förordningar gällande flyktingmottagande. 
Behandlingen av asylsökande i Grekland har uppmärksammats under de senaste 
åren på grund av rättsosäkra asylprövningar och inhumana förhållanden i 
asylmottagningen. EU-kommissionen har vid två tillfällen anmält Grekland till 
EG-domstolen för att de inte lever upp till sina åtaganden inom EU:s 
gemensamma asylpolitik och UNHCR avråder andra EU-länder från att avvisa 
flyktingar till Grekland i enlighet med bestämmelserna i Dublinförordningen. 
Flera människorättsorganisationer i Europa rapporterar samstämmigt om hur 
asylsökandes rättigheter kränks och tillgången till en rättssäker asylprövning 
ifrågasätts. 

Uppsatsen belyser en svåråtkomlig problematik i EU-samarbetet. Unionens 
rättsliga samarbete utvidgas till allt fler områden och dess kontrollmakt blir allt 
starkare. Samtidigt fortsätter relationerna medlemsstaterna emellan i mångt och 
mycket följa de traditionella spelreglerna. Jag argumenterar för att det finns en 
inneboende problematik i EU:s system då man utgår från att alla stater har samma 
incitament till att följa reglerna och samma prioriteringar, samtidigt som det tycks 
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saknas kraftfulla verktyg för att hantera situationer då en medlemsstat faktiskt 
bryter mot det gemensamma regelverket.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Det nära samarbetet i EU bygger på att alla medlemsstater följer det gemensamma 
regelverket. Om ett flertal stater agerar mot de gemensamma bestämmelserna 
faller hela systemet. Uppsatsen syftar på ett övergripande plan till att undersöka 
vilka möjligheter EU har att säkerställa att dess medlemsstater agerar efter de 
gemensamma bestämmelserna. Genom att undersöka Greklands ageranden inom 
den gemensamma asylpolitiken, belyses svårigheterna som uppstår när det 
gemensamma regelverket utvidgas till ett nytt policyområde. Den gemensamma 
asylpolitiken är ett relativt nytt område för gemenskapsrätten och som sådant 
måste det utredas. Hur fungerar gemenskapsrätten? Varför har det visat sig så 
svårt att få bestämmelserna kring det gemensamma asylsystemet att fungera? 

Utifrån detta problem har följande frågeställning formulerats: 
 

Vilka möjligheter har EU att säkerställa att dess medlemsstater följer det 

gemensamma regelverket och varför fallerar detta inom asylområdet? 

 
Med frågan syftar jag generellt till hur EU:s regelverk ser ut och vilka verktyg 
EU-institutionerna har för att säkerställa att medlemsstaterna följer reglerna. Mer 
specifikt vill jag med min fråga undersöka hur det kommer sig att EU misslyckas 
med att säkerställa att medlemsstaterna följer gemenskapslagstiftningen just på 
asylområdet, och än mer specifikt i fallet Grekland.  

Genom Jonas Tallbergs teori om vikten av fungerande kontrollmekanismer 
samt EU:s överstatliga institutioners roll i att stärka dessa, undersöker jag hur 
dessa mekanismer används i fallet Grekland. En viktig del av forskningen är att 
uppmärksamma samhälleliga problem, för att kunna finna en lösning på dem. På 
en lägre abstraktionsnivå syftar uppsatsen därför även till att belysa problemen 
som finns i Grekland just nu.  

Problematiken som uppsatsen behandlar är viktig inte enbart därför att den är 
ett symptom för ett system som saknar tillräckligt effektiva åtgärdsprogram då en 
medlemsstat agerar mot de gemensamma bestämmelserna, men också för att det 
är individer som drabbas av detta. Alla system må ha barnsjukdomar men i detta 
fall medför det oerhörda konsekvenser för de asylsökande som flyr till EU för att 
söka skydd, en rätt som är stadgad i Genèvekonventionen.  Oförmågan att komma 
tillrätta med dessa problem riskerar att allvarligt skada bilden av EU som 
normgivande inom mänskliga rättigheter.   

Min tes är att EU:s sanktionsmöjligheter är för svaga och att det får 
konsekvenser just på asylområdet eftersom detta är ett område som traditionellt 
ligger väldigt nära nationalstaten, samt innebär en kortsiktig kostnadsbörda för de 
enskilda staterna. 
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På en högre abstraktionsnivå illustrerar problematiken en brist inom hela EU-
systemet. Ett system är aldrig starkare än dess svagaste länk, och händelserna i 
Grekland visar på en svaghet som måste adresseras. Även om detta fall löses, 
finns det grundläggande, strukturella problemet kvar.  

1.3 Disposition 

Huvuddelen av uppsatsen består av fyra delar. I kapitel två presenteras den 
teori som ligger till grund för analysen: Tallbergs P-S-A-teori, som betonar vikten 
av fungerande kontrollmekanismer för att få stater att agera i enlighet med 
bestämmelserna. En bakgrund ges sedan till uppsatsens empiriska grund: 
händelserna i Grekland och det gemensamma asylsystemet. Vad ligger till grund 
för EU:s önskan om en gemensam flyktingpolitik? Vad innebär 
Dublinförordningen? Vilka problem är det som har uppmärksammats i Greklands 
behandling av asylsökande och vilka reaktioner har detta väckt från övriga 
medlemsstater, centralt från EU och från UNHCR? Situationen i Grekland utgör 
den empiriska grunden på vilken jag tillämpar min teori och hypotes. En 
grundläggande förståelse för denna empiriska grund är således nödvändig för att 
följa analysen. 

I kapitel fyra undersöker jag hur regelverket inom EU ser ut, samt vilka 
möjligheter det finns för EU:s överstatliga institutioner att säkerställa att 
medlemsstaterna följer regelverket. Detta kopplas sedan samman med 
problematiken i Grekland och reaktionerna på denna, med hjälp av analytiska 
verktyg ur P-S-A-teorin. Genom att använda centrala delar ur teorin, vill jag visa 
på hur det finns starka kontrollmöjligheter inom EU-systemet, men att det på det 
asylpolitiska området för EU:s yttre gränsstater saknas tillräckliga incitament till 
att följa de gemensamma reglerna. Möjliga förklaringsfaktorer till detta diskuteras 
vidare i kapitel fem, bland annat genom en jämförelse av ”fångarnas dilemma”.   

 

1.4 Metodologi 

1.4.1 Metod  

För att skapa en bild av EU:s kontrollmekanismer, samt hitta förklaringsfaktorer 
till varför de inte tycks vara effektiva på asylområdet, väljer jag att med P-S-A-
modellen som verktyg se till vilka incitament sam avskräckningsmetoder som 
finns för Grekland att agera i enlighet med EU:s asyldirektiv. Jag använder en 
teorianvändande metod där teorin förespråkar att starka kontrollmekanismer är 
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nödvändiga för att få stater att agera enligt överenskommelserna. I det undersökta 
fallet kommer jag fram till att Grekland inte håller sig till överenskommelserna 
och försöker med teorins hjälp finna förklaringsfaktorer till detta. Beror det på 
EU:s bristande sanktionsmöjligheter eller att incitamenten är för svaga på 
asylområdet? Hur kommer det sig att detta sker just på asylområdet? Skillnaden 
mellan teori och hypotes ligger i graden av konkretion: ”En teori är ett antagande 
om någonting generellt medan en hypotes är ett antagande om något som är 
avgränsande i tid och/eller rum” (Esaiasson et al 2007:40f). Användandet av 
hypotesen att svagheterna på asylområdet beror på svaga incitament från 
medlemsstaternas sida tillåter mig att titta närmare på Greklands ageranden 
samtidigt som mer generella slutsatser kan dras.  

1.4.2 Material 

Då EU:s gemensamma asylpolitik är ett relativt nytt policyområde inom 
gemenskapsrätten finns således inte någon omfattande forskning kring detta ämne. 
Den teoretiska grund jag använder mig av består främst av Jonas Tallbergs P-S-A-
modell.  

Vad gäller situationen i Grekland använder jag mig i första hand av 
sekundärmaterial, i form av rapporter från människorättsorganisationer och 
flyktingorganisationer. Organisationerna bakom rapporterna är alla auktoriteter 
inom sitt område. Då merparten av källorna är sekundärmaterial är det viktigt att 
säkerställa tillförlitligheten i materialet, genom att kunna bekräfta uppgifterna i 
flera källor (Esaiasson et al 2007:319). Då jag använder mig av en rad olika 
rapporter från olika organisationer, såväl som officiella EU-organ och UNHCR 
som alla ger en entydig bild av situationen i Grekland, anser jag informationen 
vara tillförlitlig och användbar som vetenskapligt material och utgångspunkt för 
min analys. 

Särskild vikt har jag lagt vid rapporterna från UNHCR, i dess egenskap som 
uttolkare av flyktingkonventionen samt vid rapporten från Europarådets 
tortyrkommitté (CPT). CPT:s övervakande mandat1 ger dem obegränsad tillgång 
till förvarsenheter och frihetsberövade i de kontraktsbundna staterna (där 
Grekland ingår), och dess rapport bekräftar vad som sagts i övriga rapporter 
(Nowak 2003: 177f).  

Mitt källmaterial består vidare av konventionstexter, direktiv och 
förordningar, såväl som av mötesanteckningar från rådsmöten. Jag använder mig i 
min analys av ett par av nyckeldokumenten i den gemensamma europeiska 
asylpolitiken. Det är dock inte alltid i första hand innehållet i sig som är intressant 

                                                                                                                                                         
 
1 CPT saknar sanktionsmöjligheter, men ges istället obegränsad tillgång till förvarsenheter i de anslutna 
länderna. Möjligheten till oannonserade besök är menat att fungera som avskräckning och förmå staterna att 
säkerställa att konventionen efterlevs. Rapporter skrivs efter varje besök och även om de principiellt är 
konfidentiella är det kutym att de publiceras tillsammans med svar från den aktuella staten. 



 

 5 

för analysen, utan vad dokumenten förmedlar – en önskan om en gemensam 
asylpolitik samt relevanta argument för den. 

1.5 Avgränsningar 

Jag väljer i min undersökning att generellt sett inte se till huruvida Greklands 
ageranden strider mot dess åtaganden i internationell rätt, utan främst mot de 
förordningar och direktiv som reglerar EU:s gemensamma asylpolitik. EG-rätt har 
generellt sett företräde framför all nationell rätt. Den internationella offentliga 
rätten – folkrätten – har inte samma ställning. Internationella konventioner är av 
relevans då EU:s medlemsstater är individuellt ansvariga att implementera dem. 
Hur man agerar vid överträdelser av dessa konventioner är dock en komplex fråga 
och inte huvudsyftet med denna undersökning. Jag kommer dock att titta på 
uttalanden och rekommendationer från UNHCR, då dessa rekommendationer 
väger tungt i hur stater bedömer flyktingars situationer. Likaså finns dess status i 
flyktingfrågor reglerad i EU-fördrag (Röda Korset 2008: 22ff). 

Min ambition är inte att ge en fullständig juridisk analys av huruvida Grekland 
bryter mot reglerna, detta saknar jag de analytiska verktygen för. Inte heller anser 
jag mig ha tillräcklig förståelse för det komplexa juridiska system som EU utgör. 
Jag hämtar dock stöd för min tes att Grekland bryter mot centrala EG-direktiv i 
kommissionens anmälningar av Grekland samt i juridiska analyser från andra 
organisationer. Min ambition med uppsatsen är snarare att belysa dessa problem, 
visa på troliga tolkningar och redogöra för möjliga statsvetenskapliga 
förklaringsfaktorer.  
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2 Teori 

Hur kan man säkerställa att medlemsstaterna agerar i enlighet med de gemen-
samma reglerna inom EU? Statsvetaren Jonas Tallberg presenterar i sin bok ”Eu-
ropean Governance and Supranational Institutions – Making States Comply” ett 
möjligt svar på detta. Hans teori, som utgör den teoretiska grunden i denna upp-
sats, är baserad på principal-agent-teorin (fortsättningsvis kallad P-A-teorin).  

Kärnan i P-A-analys ligger i relationen mellan principal och agent som, enkelt 
uttryckt, uppkommer varje gång en aktör (principal) delegerar vissa funktioner till 
en annan aktör (agent). Enligt teorin ligger det en inneboende konflikt i denna re-
lation då agenten har andra preferenser och tillgång till mer information än princi-
palen. Det finns därmed en risk att agenten agerar utifrån sitt eget intresse snarare 
än principalens. Principalen kan försöka hindra eller minska detta genom att över-
vaka agentens handlingar och/eller hota med sanktioner (Tallberg 2003: 5f, 16f).  

I den dagens vetenskapliga debatt talar man ofta om två kontrasterande per-
spektiv på hur man får stater att agera i enlighet med internationella överenskom-
melser: tvång (enforcement) och tillsyn (management). Perspektiven presenterar 
två olika synsätt på hur man på effektivaste sätt agerar då överenskommelserna i 
internationellt samarbete inte efterlevs. Anhängarna av det första perspektivet be-
tonar en mer tvingande strategi, bestående av en stark kontrollapparat och sank-
tioner. Managementteoretiker, å andra sidan, förespråkar en problemlösande stra-
tegi baserad på kapacitetsbyggande, tydlig regeltolkning och transparens.  

Tanken med kontrollapparater och sanktioner är att de ska vara avskräckande. 
Detta genom att göra det lönsamt för aktörerna att följa reglerna och kostsamt för 
dem att bli ertappade med att bryta dem. Övervakningen kan i sin tur ske direkt 
eller indirekt. En centraliserad, aktiv och direkt övervakning är ofta mer 
kostnadsintensiv än en decentraliserad, indirekt övervakning, där man agerar 
endast efter att ha mottagit larmrapporter från externa aktörer (Ibid: 13f, 19, 22). 

I fallet EU betraktats vanligtvis dess överstatliga institutioner – främst 
kommissionen och EG-domstolen – som agenter, som utför specifika uppgifter åt 
medlemsstaterna – principalerna. För att kunna tjäna som en kraftfull 
förklaringsmodell till det inflytande som EU-institutionerna har på tillämpningen 
av de gemensamma överenskommelserna, menar Tallberg dock att modellen 
behöver anpassas till de strategiska och varierande förhållanden som råder efter 
att besluten fattats, då staterna ska leva upp till dessa (s.k. ”post-decisional 
complience politics”). Tallberg introducerar en P-S-A-modell2 som innebär att 
principalen anlitar en övervakare (supervisor) att övervaka agentens handlingar. 
Enligt modellen överlåter de nationella regeringarna (principalerna) till 

                                                                                                                                                         
 
2 P-S-A-modeller används även ofta inom ekonomisk principal-agent-teori. 
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kommissionen och EG-domstolen (supervisors) att övervaka att tillämpning och 
efterlevnad av gemenskapsrätten sker i medlemsstaterna (agenterna). 
Medlemsstaterna blir således både principaler och agenter, eftersom de vid en 
tidpunkt kollektivt beslutar om åtgärder i ett mellanstatligt organ, för att vid ett 
senare tillfälle enskilt genomdriva dessa åtgärder (Ibid: 5f).  

Tallberg menar att medan man genom detta system undkommer problemet 
med att stater inte följer de gemensamma överenskommelserna, skapas ett nytt 
dilemma. De överstatliga institutionerna har inte har inte enbart principalernas 
intressen i åtanke, utan skapar sig egna intressen. Institutionernas intressen kan 
sammanfattas som ”mer Europa”, en alltmer långtgående integration. Då de över-
statliga institutionerna agerar efter sina egna intressen, skapar de följaktligen mer 
långtgående tvångsmedel än staterna ursprungligen hade tänkt sig (Ibid: 28). 

Genom att supervisorn tar över principalens roll, förflyttas den ursprungliga P-
A-relationen till att gälla mellan agent och övervakare, samtidigt som en ny P-A-
relation uppkommer: denna gång mellan principalen och supervisorn. 
Övervakningsmekanismer är således nödvändiga både för att supervisorn ska få 
agenten att agera enligt principalens önskemål, men även för att säkerställa att 
supervisorn inte överskrider det mandat principalen givit den. Tallberg under-
bygger sin förklaringsmodell empiriskt genom att visa hur kommissionen och EG-
domstolen under 1980- och 1990-talen på eget mandat skapade hårdare 
kontrollmöjligheter för att möjliggöra för den inre marknaden att realiseras (Ibid: 
7). Även om medlemsstaterna inte haft som ursprunglig intention att ge 
institutionerna så mycket makt, framhåller teorin att denna maktdelegering varit 
nödvändig för att stärka trovärdigheten i staternas engagemang. Varje stat har vid 
tidpunkten för implementeringen av de gemensamma besluten incitament till att 
åka snålskjuts (s.k. free-riding) med vad man kommit överens om. Ett utbrett 
beteende av att agera mot bestämmelserna skulle dock underminera förtroendet 
för samarbetet i unionen (Ibid: 10,26).  

Fallet EU utmanar synsättet om tvingande och problemlösande tillväga-
gångssätt som konkurrerande strategier för att uppnå staternas samarbete. EU-
systemet har genom kommissionens och EG-domstolens befogenheter en 
centraliserad, aktiv och direkt övervakning av medlemsstaterna. Samtidigt är möj-
ligheten för individer, företag och organisationer att stämma nationella regeringar 
i nationella domstolar för brott mot EG-rätten ett exempel på EU:s 
decentraliserade, indirekta åtgärder. Genom detta förfarande använder EU 
individer och företag som verktyg för att säkerställa att medlemsstaterna tillämpar 
EG-rätten. På båda den centraliserade och decentraliserade nivån tillämpas både 
tvingande och problemlösande åtgärder (Ibid: 13f, 32). 

Tallberg menar att EU idag har det mest effektiva internationella system för 
att säkerställa att stater agerar efter de gemensamma reglerna. Den ovanligt höga 
graden av efterlevnad förklaras genom att EU:s överstatliga institutioner inte 
enbart agerar efter det övervakande mandat som givits dem av medlemsstaterna 
utan även skapar en egen agenda, med bland annat ett system av decentraliserad 
övervakning där samhälleliga aktörer övervakar och sanktionerar överträdelser 
(Ibid: 2, 8ff). 
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3 Bakgrund 

För att fullt ut förstå problematiken som uppstått i Grekland och hur den kan 
lösas, är det nödvändigt att se till dess olika beståndsdelar. Jag kommer därför att i 
följande kapitel ge en bakgrund ur flera viktiga infallsvinklar, för att visa på 
komplexiteten i situationen. 

3.1 Det gemensamma asylsystemet 

EU tog sina första steg mot en gemensam asylpolitik med Maastrichtfördraget 
1992. Asylfrågorna var då en del av den ”tredje pelaren”, det vill säga ett 
huvudsakligen mellanstatligt samarbete. Med fördraget instiftades den fria 
rörligheten för personer inom EU, vilket medförde ett behov av gemensamma 
regler för kontroll av de personer som utifrån vill passera in i EU. Utan 
gemensamma regler riskerade de medlemsstater med restriktivare asylregler en 
ökad tillströmning av flyktingar från medlemsstater med en generösare 
asyllagstiftning, som en konsekvens av den fria rörligheten inom unionen. Genom 
att tydligt fastställa vilken medlemsstat som ansvarade för asylansökan menade 
man också att rätten att söka asyl i Europa skulle förstärkas (Papadimitriou et al 
2005: 302). Frågor gällande EU:s yttre gräns, behandlades i Schengenavtalet som 
i och med Amsterdamfördraget 1999 blev en del av EU:s regelverk. Detta innebar 
att vissa asylpolitiska frågor flyttades från tredje pelaren till första pelaren. 
Asylpolitiken tog därmed sitt första steg från mellanstatligt till överstatligt 
samarbete (Möller 2007: 14, 77, 85ff, 89f).  

En av huvudreglerna inom den europeiska asylpolitiken är att flyktingar ska 
söka asyl i det första land han eller hon kommer till i EU. Detta regleras i 
Dublinförordningen som trädde i kraft i mars 2003. Dublinförordningen är en 
utveckling av Dublinkonventionen som undertecknades 1990 och som trädde i 
kraft sju år senare. Konventionen kan anses vara det första konkreta instrumentet 
inom EU:s gemensamma asylpolitik och intentionen med denna var främst att 
minska det så kallade ”missbruket” av asylsökningar i EU:s medlemsstater, där en 
asylsökande genom att söka asyl i flera av EU:s medlemsstater, samtidigt eller 
efterföljande kunde förlänga sin vistelse inom unionen eller utnyttja att vissa 
stater hade en mer fördelaktig asylmottagning än andra (Papadimitrou et al 2005: 
302f).  
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Förordningen innebar inga större förändringar i förhållande till 
Dublinkonventionen utöver att den blev juridiskt bindande för samtliga EU:s 
medlemsstater genom att den som förordning blev en del av EG-rätten3. Ett 
problem med Dublinkonventionen var att det inte fanns några gemensamma 
riktlinjer för asylmottagningsprocessen inom unionen, vilket gjorde att denna såg 
väldigt olika ut i de olika medlemsstaterna. Vid ministermötet i Tammerfors 1999 
kom man därför överens om upprättandet av ett gemensamt europeiskt 
asylsystem, vilket resulterade i ett antal direktiv4 som ämnade harmonisera 
flyktingmottagandet i medlemsstaterna och skapa en gemensam standard som 
slutligen resulterade i ratificeringen av Dublinförordningen 2003 (Europeiska 
Rådet 1999: punkt 13). 

Dublinförordningen säger att en asylsökande som under sin asylprocess eller 
efter avslag reser till ett annat EU-land för att söka asyl där ska skickas tillbaka till 
det första EU-land där det kan befästas att han eller hon befunnit sig. Även om 
den asylsökande inte ansökt om asyl i något annat medlemsland tidigare, men det 
kan bevisas att han eller hon befunnit sig i landet gäller att detta land skall ansvara 
för asylprocessen (343/3003: art 9-12). Även Norge och Island är anslutna till 
Dublinförordningen. Dessa länder kommer fortsättningsvis att inbegripas 
benämningen ”EU-länder” när uppsatsen refererar till Dublinförordningen.  

Förfarandet i Dublinförordningen bygger på första asyllandsprincipen som 
innebär att en asylsökande ska söka skydd i det första säkra land där möjlighet 
ges. Då alla EU-länder är parter till såväl Genèvekonventionen som 
Europakonventionen, betraktas dessa som säkra länder där den asylsökandes 
ärende behandlas på ett rättssäkert sätt och i enlighet med Genèvekonventionen 
(Regeringen 2008; 343/2003: preambel 2). Enligt artikel 3.2 i Dublinförordningen 
har ett medlemsland dock rätt att göra undantag från huvudregeln och ”pröva en 
asylansökan som lämnas in av en tredjelandsmedborgare, även om det inte 
föreligger någon sådan skyldighet” för staten (343/2003: art 3.2).  

Många organisationer, däribland European Council on Refugees and Exiles 
(ECRE) och FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), har uttryckt kritik mot 
Dublinförordningen och hävdar att den är ineffektiv samt att den inte uppfyller sitt 
syfte. Den grundläggande problematiken som fanns med konventionen återstår 
genom att de direktiv som ämnar harmonisera flyktingpolitiken ännu inte till fullo 
implementerats av alla stater. Stora skillnader kvarstår alltså i medlemsstaternas 
flyktingmottagning. Vidare återstår problemet med att flyktingar riskerar att inte 
få sin asylansökan prövad av något land, då medlemsländerna inte ansvarar för att 
behandla ansökningen, men inte heller återsänder asylsökanden till ”förstalandet” 
på grund av de höga kostnader förknippade med detta. (UNHCR 2007:3; ECRE 
2008:4)  

                                                                                                                                                         
 
3 På grund av Danmarks undantag från det rättsliga samarbetet vid Maastrichtfördraget var landet länge 
undantagen från Dublinförordningen och Eurodac och tillämpade Dublinkonventionen. Den 1 april 2006 
tillträdde dock Danmark förordningen genom ett parallellavtal.  
4 Direktiven som ingick i första fasen av uppbyggandet av ett gemensamt asylsystem är Asylgrundsdirektivet 
(2005/85/EG), Skyddsgrundsdirektivet (2004/84/EG, Mottagandedirektivet (2003/9/EG), Massflyktsdirektivet 
(2001/55/EG) samt Eurodacförordningen (2000/275/EG). 
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3.2 Situationen för asylsökande i Grekland 

Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse. 

(Ur artikel 14 i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna) 
 

Under de senaste åren har det kommit flera larmrapporter om situationen för 
flyktingar i Grekland. Asylsökande har vittnat om hur de utsatts för behandling 
som på flera punkter bryter mot grundläggande bestämmelser i internationella 
konventioner. Andra rapporter har påtalat allvarliga brister i möjligheten till en 
rättssäker asylprövning i Grekland. Jag kommer i detta avsnitt redogöra för 
huvudpunkterna i kritiken mot det grekiska asylsystemet, för att i ett senare skede 
i uppsatsen visa på hur detta strider mot centrala bestämmelser i EG-direktiven. 

3.2.1 Mottagningsprocessen 

On the first day after sunset, four guards took me to a small room, where they tied 

my hands together with a rope, and hung me in a 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, and the other inmates could 

hear that I was beaten because the door to this room was missing. They continued 

until I passed out. 

Irakisk asylsökande i Grekland (NHC 2008:72) 

 
Flyktingar har vittnat om hur de i samband med ankomsten till Grekland utsatts 
för misshandel och tortyrliknande behandling och sett hur andra flyktingar dött till 
följd av poliser och gränsvakters brutala våld. Kritiken som framförts kan 
kategoriseras i tre huvudgrupper: nekad tillgång till asylprocessen (direkt eller 
indirekt), misshandel och tortyrliknande behandling av grekiska myndighets-
personer, samt inhumana och ovärdiga förvarsförhållanden.  

Det har ifrågasatts huruvida flyktingar i Grekland idag kan utnyttja den rätt att 
söka asyl som stadgas i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Kritiken gäller att asylrättigheten undanhålls dem på två olika sätt. I 
en direkt form genom det förfarande den grekiska kustbevakningen och 
gränspolisen tillämpar vid gränserna då de förhindrar människor att ta sig in i 
landet utan att ge dem möjlighet att framlägga eventuella skyddsskäl, samt i en 
indirekt form genom att de inte ges tillgång till asylprocessen. Vittnesmål berättar 
om hur kustbevakningen plockar upp flyktingar i båtar, misshandlar dem och 
sedan för dem tillbaka till turkiskt territorium. I andra fall har det rapporterats om 
hur kustbevakningen sänkt båtar utanför grekiskt vatten. De som inte tvingas 
vända redan vid gränsen arresteras av polisen och sätts i förvar. Detta förfarande, 
som enligt grekisk lag ska användas i undantagsfall i väntan på deportation, 
tillämpas idag som att det vore regel (PRO Asyl 2007:7; SKR 2008: 7,9,11; NHC 
2008: 66).  
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Efter ett besök vid grekiska förvarsenheter i juni 2007 sade en delegation från 
Europaparlamentet: ”I allmänhet kan förhållandena beskrivas som smutsiga, 
eländiga och omänskliga. [---] Förläggningen var fullständigt förfallen och 
förhållandena var ohygieniska.” Vidare anser delegationen att förläggningen 
”utgör en fara för de som vistas där” och konstaterar att ”[d]essa omänskliga 
omständigheter är […] helt oförsvarbara och utgör ett fullständigt åsidosättande 
av de skyligheter som fastställs genom [Asylgrundsdirektivet och 
Mottagandedirektivet]” (Europaparlamentet 2007: 5f). Flyktingarna blir i förvars-
enheterna instängda i underdimensionerade, slitna utrymmen som saknar 
fungerande avlopp och tillgång till rent vatten. En delegation från Europarådets 
tortyrkommitté besökte i februari 2007 11 polisstationer och förvarsenheter i 
Grekland. De konstaterar i sin rapport att förhållandena för förvarsenheterna 
fortsätter att vara otillfredsställande. Trots att de lokaler som används för förvar 
ursprungligen är konstruerade att fungera som häkteslokaler, fortsätter de att 
användas för att förvara asylsökande under långa tidsperioder. Endast 3 av de 
besökta stationerna ansågs vara acceptabla och då endast för korta perioder 
(CPT/Inf (2008) 3: 14).  

Kommittén fann även starka indikationer på att asylsökande utsätts för 
misshandel och tortyrliknande behandling av vakterna i förvaret. Intervjuer med 
vakter och asylsökande, såväl som läkarundersökningar gav denna 
misstanke(CPT/Inf (2008) 3: 11f). Denna bild framhälls även i ett flertal andra 
rapporter från andra organisationer.5  

Efter en tid i förvar släpps den asylsökande, enligt många vittnesmål, med en 
deportationsorder om att lämna landet inom 30 dagar. Han eller hon har då inte 
fått möjlighet att söka asyl eller getts info om hur detta går till, utan förväntas 
lämna landet utan att ha fått sina asylskäl prövande (SKR 2008: 12f, PRO Asyl 
2007: 20). 

3.2.2 Asylsystemet  

Grekland har ett relativt ungt asylsystem. Trots att landet ratificerade 
Genèvekonventionen 1959 och 1967 års tilläggsprotokoll 1968, infördes inga 
specifika asyllagar förrän 1977. Grekland var under denna period främst ett 
sändarland och innan 1977 hade de få flyktingar som kom till landet satts under 
UNHCR:s skydd. Sedan 1970-talet har asylfrågor hanterats exklusivt av 
inrikesministeriet som ansvarar för alla led i asylprocessen. I första instansen sker 
en muntlig intervju med den asylsökande på lokala polisstationer. Alla 
asylsökande har rätt att överklaga ett negativt beslut. Ärendet hamnar då inför ett 
konsultativt råd som består av bland annat representanter för inrikesministeriet, 

                                                                                                                                                         
 
5 För fler redogörelser och vittnesmål se exempelvis Norwegian Helsinki Committee – Norwegian Organisation 
for Asylum Seekers – Greek Helsinki Monitor, 2008. ”A gamble with the right to asylum in Europe”; ”PRO 
Asyl, 2007. ”The truth may be bitter, but it must be told – The situation of Refugees in the Aegean and the 
Practices of the Greek Coast Guard”; Sveriges Kristna Råd, 2008. ”Vittnesmål från EU:s gräns – Om Greklands 
flyktingmottagande och om Dublinförordningens tillämplighet”.  
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polisen och UNHCR. Rådet lämnar sedan en rekommendation till 
inrikesministern, som fattar det avgörande beslutet. I båda instanser ligger alltså 
beslutandet hos inrikesministeriet, samma myndighet som har i uppgift att skydda 
Greklands gränser från illegal invandring samt att verkställa utvisningar. Grekland 
är det enda land i EU där asylfrågorna sköts enbart av inrikesministeriet 
(Papadimitrou et al 2005: 300-301).  

En asylansökan ska registreras hos den lokala polisen, men i realiteten 
registreras 95 % av fallen hos polismyndigheten i Aten. Asylsökande måste köa 
utanför polisen för att få registrera sig för en tid, något som endast kan göras på 
söndagar. Då polisen har knappa resurser hinns cirka 200 ansökningar med per 
dag, men antalet köande är ofta runt 1000 stycken.  

Efter ansökan ges ett tillfälligt uppehållstillstånd fram till asylintervjun, som 
dock inte förpliktar staten till några sociala rättigheter. Efter själva asylintervjun 
erhålls ett så kallat ”rosa kort”, vilket utfärdas på sex månader och ger 
innehavaren rätt att bo i landet, nödvändig sjukvård och tillfälligt arbetstillstånd. 
Däremot innebär kortet ingen rätt till uppehälle, ekonomisk ersättning eller rätt till 
språkundervisning, vilket kan försvåra möjligheten att faktiskt få ett jobb (NHC 
2008: 15).  

Enligt grekisk lag har alla sökande rätt till tolk vid sin asylintervju. Även om 
inrikesministeriet menar att denna rätt upprätthålls av Grekland, hävdar andra 
källor motsatsen. UNHCR och grekiska Helsingforskommittén, bland andra, 
framhåller att tolkar saknas för många språk, vilket resulterar i att intervjuerna får 
genomföras på dålig engelska, med risk för att den asylsökandes skyddsskäl inte 
kommer fram på tillfredsställande sätt (SKR 2008: 20f; NHC 2008: 21f). Den 
korta tiden som avsätts till varje intervju, bidrar även till att förstärka risken att 
eventuella skyddsskäl inte kommer fram, vilket kan innebära en risk för 
”refoulement” – att skickas tillbaka till ett land där man riskerar tortyr och 
förföljelse. Flertalet asylsökande vittnar om hur intervjun varar endast några 
minuter med ett par snabba, standardiserade frågor. 2007 var 11-13 poliser 
ansvariga för att intervjua merparten av de 25 000 asylsökande som kom till 
Grekland samma år, vilket ger en fingervisning om hur mycket tid som avsätts till 
varje ansökande (NHC 2008: 18f). 

När en asylansökan ska behandlas finns två möjligheter: vanlig och 
accelererad handläggning. Den senare används bland annat för ”uppenbart 
ogrundade ansökningar”, då den asylsökande kommer från ett ”säkert” tredje land 
samt då asylansökan lämnas in vid en flygplats eller hamn. Båda ansökningarna 
följer procedurerna ovan, men tidsfristen för överklagan är endast tio dagar i den 
accelererade processen, jämfört med 30 dagar i den vanliga. Den accelererade 
processen begränsar alltså väsentligt möjligheten till överklagan (NHC 2008: 20). 

Ett problem som på senare år uppmärksammats är att de allra flesta 
asylärenden utreds enligt den accelererade proceduren. Ansökningar från 
exempelvis irakier, afghaner och sudaneser från Darfur behandlas därmed som 
regel som om de vore uppenbart ogrundade. 2007 beviljades endast 0,04 % av 
ansökningarna i första instans, vilket gör att praktiskt taget alla asylsökande berörs 
av de snäva tidsfristerna för överklagande inom den accelererade proceduren 
(Tzilivakis 2008; NHC 2008: 20f). Ingen rättshjälp erbjuds heller den 
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asylsökande, vilket innebär att många inte förstår vikten av att överklaga det 
negativa beslutet omedelbart (SKR 2008:20).  

Grekisk lag6 kräver att en asylsökande meddelar myndigheterna sin adress vid 
asylansökan samt anmäler eventuella ändringar av adress. Om en asylsökande 
lämnar sin bostad utan att meddela myndigheterna, anses detta vara ett implicit 
återtagande av asylansökan och utredningen av asylärendet avbryts, ett så kallat 
avbrutet förfarande. Likaså tillämpas det avbrutna förfarandet när den 
asylsökande lämnat landet innan beslut fattats. Ett problem är att många, på grund 
av att de inte har någon fast bostad, inte får sitt beslut. I de fall beslutet kommer 
fram, har många svårt att förstå det, eftersom det är på grekiska. Detta leder till att 
ansökan riskerar att avbrytas, utan den asylsökandes vetskap om detta. Ett beslut 
om avbrutet förfarande kan överklagas inom en tidsfrist av tre månader, men för 
att överklagandet ska accepteras krävs tung bevisning om att anledningen till att 
man lämnat sin bostad var på grund av ”anledningar av force majeure7”. Detta 
innebär i praktiken att endast ett fåtal får sin asylansökan återupptagen och att 
flertalet av de flyktingar som återsänds till Grekland genom Dublinförordningen 
riskerar att förvägras en prövning av sina asylskäl (UNHCR 2007:1; NHC 2008: 
49; SKR 2008: 22). 

 

 

3.2.3 Risk för refoulement 

Principen om ”non-refoulement” återfinns i Artikel 33 i Genèvekonventionen och 
innebär, som tidigare nämnts, att ingen flykting ska sändas tillbaka till ett land där 
han eller hon riskerar tortyr eller förföljelse. Bristerna i asylsystemet såväl som 
avvisandet av flyktingar vid gränsen, kan innebära en risk för refoulement. 
Principen om non-refoulement omfattar inte enbart det land som flyktingen flytt 
ifrån, utan varje land som skulle kunna tänkas bryta mot regeln och skicka 
flyktingen vidare till ett land där hans liv eller frihet skulle vara hotad. 

Den grekiska praxisen med snabba beslut, korta tidsfrister för att överklaga ett 
beslut om avbrutet förfarande och den tunga bevisbördan förknippad med denna 
överklagan, innebär i praktiken att asylsökande som avvisas tillbaka till Grekland 
har mycket liten möjlighet att få sina skyddsskäl ordentligt utredda. UNHCR 
menar att detta kan innebära ett brott mot principen om non-refoulement och att 
även staten som återsänder den asylsökande till Grekland bär ansvar för denna 
indirekta refoulement.  

Efter att EU-kommissionen i februari 2006 väckte talan mot Grekland för brott 
mot Dublinförordningen gällande det avbrutna förfarandet, ändrade Grekland sin 
praxis och tillät för återvändande asylsökande att återuppta sin asylansökan, dock 
endast de asylsökande som återsändes på grund av bestämmelserna i 

                                                                                                                                                         
 
6 Artikel 2.8 i Presidential Decree 61/1999 
7 ”bortom ens kontroll” 
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Dublinförordningen. Om ett negativt beslut redan fattats i första instans, men den 
asylsökande inte meddelats om detta, meddelas denne detta vid återankomsten till 
Grekland och ges den sedvanliga tidsfristen att överklaga beslutet. Om den 
asylsökande redan meddelats det negativa beslutet, men inte överklagat inom 
tidsfristen, anses beslutet i första instans vara definitivt och ingen överklagan kan 
göras (UNHCR note juli 2007:1-2).  

Då den korta handläggningstiden och den korta tidsfristen för överklagande 
kvarstår, finns även risken för refoulement kvar. Då dessa undantag från det 
”avbrutna förfarandet” endast görs i praktiken, utan uttryckligt stöd i lag, menar 
UNHCR att risken att man återgår till den gamla praxisen är stor. Förfarandet att 
vid gränsen neka flyktingar inträde är även det en risk för refoulement, då de 
asylsökande inte ges möjlighet att framföra sina skäl. (Ibid:3).  

 
 

3.3 Reaktioner 

Bristerna i Greklands asylmottagande har lett till att många flyktingar lämnar 
landet för att söka asyl i andra europeiska länder. Om det kan befästas att de 
tidigare befunnit sig i Grekland, skickas de i enlighet med Dublinförordningen 
tillbaka dit. Detta har lett till kritik från människorättsorganisationer, såväl som 
UNHCR, som menar att EU:s övriga medlemsstater indirekt riskerar att bryta mot 
principen om non-refoulement, då det inte kan säkerställas att flyktingar med 
reella skyddsskäl inte återsänds till tortyr och förföljelse.  

Norge tog, som första land som omfattas av Dublinförordningen, i februari 
2008 beslut om att tillfälligt stoppa avvisningarna av asylsökande till Grekland, på 
grund av möjliga kränkningar av asylsökandes rättigheter där (Jonassen 2008). 

I april 2008 beslutade Finland om att inte avvisa sjuka, barnfamiljer och 
minderåriga och att kräva en skriftlig garanti från Grekland om att övriga som 
avvisas får en rättssäker prövning (Palme 2008). Tyskland har beslutat om 
liknande åtgärder (Daran 2008).  

EU-kommissionen har vid två tillfällen väckt talan mot Grekland i frågor 
rörande deras flyktingmottagning. 2005 ställde kommissionen landet inför rätta i 
EG-domstolen för underlåtelse att införliva Mottagandedirektivet i dess nationella 
lagstiftning. 19 april 2007 avkunnade domstolen sin dom, vilken gick på 
kommissionens linje. 31 januari 2008 anmälde kommissionen åter Grekland till 
EG-domstolen, denna gång för överträdelser mot Dublinförordningen. 
Kommissionen menar att landet bryter mot förordningens bestämmelser då det 
misslyckats i att i lag förbjuda tillvägagångssättet med ”avbrutet förfarande” 
UNHCR 2008: 3f). 

UNHCR publicerade 15 april rapporten ”UNHCR Position on the Return of 
Asylum-Seekers to Greece Under the ’Dublin Regulation’”, där de uttrycker stark 
kritik mot Greklands asylsystem. De kritiserar bland annat att man, trots 
implementeringen av Mottagandedirektivet, fortfarande misslyckas med att förse 



 

 15 

asylsökande med bostad och en daglig ersättning att täcka deras basala behov. 
Vidare uppmanar UNHCR EU:s medlemsstater att tills vidare avstå från att avvisa 
flyktingar till Grekland, genom att använda sig av undantagsklausulen i artikel 3.2 
i Dublinförordningen (UNHCR 2008:5f, 8). Det är mycket ovanligt att UNHCR 
uttrycker så stark kritik mot en stat. 

UNHCR har i sin roll som officiell uttolkare av Genèvekonventionen stor 
auktoritet i flyktingfrågor och deras råd bör som sådan väga tungt. Enligt Röda 
Korset är deras slutsatser inte ”i strikt mening juridiskt bindande, men får anses ha 
politisk betydelse och tyngd då de är resolutioner tagna med konsensus av ett 
formellt organ bestående av regeringsrepresentanter, vilka är uttryckligen 
ansvariga för att ge ledning och skapa konsensus i centrala frågor rörande skyddet 
av flyktingar” (Röda Korset 2008:23). Organisationens rådgivande roll inom EU 
återfinns även i Maastrichtfördraget (UNHCR 2008:2). 

Efter stark kritik från människorättsorganisationer, beslutade Migrationsverket 
att i slutet av april 2008 skicka en delegation till Grekland för att samla mer 
information. Delegationen fann att ”både asylmottagningen och asylprövningen i 
Grekland generellt sett håller en godtagbar nivå beträffande vuxna”. Dock beslöt 
man att tills vidare inte avvisa ensamkommande barn, då det fanns en påtaglig risk 
att dessa hamnade i förvar, vilket inte är förenligt med principen om barnets bästa 
i den svenska utlänningslagen (Eliasson 2008). Migrationsverket drog alltså helt 
andra slutsatser om situationen för asylsökande i Grekland än andra organisationer 
gjort. Det kan ifrågasättas huruvida Migrationsverket under sina tre dagar i 
Grekland lyckades skapa denna annorlunda bild, framför allt då främst mötte med 
regeringsrepresentanter. De skriver i sin rapport att ett planerat möte med 
UNHCR var tvunget att ställas in och att de inte hade lyckats boka in ett möte 
med grekiska Helsingforskommittén. De bestyrker dock många av de brister som 
rapporterats av andra organisationer, även om de också medger att det är omöjligt 
för dem att bilda sig en korrekt uppfattning under så kort tid. Till exempel kunde 
de inte säga något om svårigheterna för asylsökande att få en intervjutid, då de 
inte var där en söndag, vilket är den dag då denna procedur äger rum (Beijer 2008: 
1f, 4). Trots detta anser alltså Migrationsverket att det är säkert att avvisa 
flyktingar till Grekland. Migrationsminister Tobias Billström har vid ett flertal 
tillfällen hänvisat till att Sverige inte kommer att vidta några åtgärder angående 
användandet av undantagsklausulen, utan inväntar kommissionens utvärdering av 
Dublinförordningen (Sydsvenskan 2008-02-09).  
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4 Regelverket 

Det kan alltså konstateras att EU-ländernas reaktioner har varit starkt varierande, 
från ett totalt stopp av avvisningar till ingen reaktion alls.  I och med att 
problemen i Grekland ännu inte lösts har vissa medlemsstater i väntan på detta 
beslutat att använda sig av undantagsklausulen i Dublinförordningen, medan 
andra inväntar beslut från kommissionen.  

Strider Greklands asylsystem mot EU:s gemensamma regelverk och i så fall 
på vilket sätt? Vilka möjligheter finns att agera i sådant fall och vems ansvar är 
det att agera? I föregående kapitel har vi konstaterat att medlemsstaterna har 
reagerat på olika sätt på situationen i Grekland och tycks tolka den på olika sätt. I 
detta kapitel redogör jag för hur EU:s legala system är uppbyggt och för de 
punkter i direktiven som Greklands behandling av flyktingar kan anses bryta mot. 
Vidare undersöker jag vilka möjligheter EU har att se till att de gemensamma 
reglerna efterföljs.  

4.1 Bryter Grekland mot EU:s gemensamma 
regelverk om asylpolitiken? 

EU:s legala ramverk är främst uppbyggt av förordningar och direktiv. 
Förordningar är en rättsakt som är bindande och har företräde framför nationell 
rätt. Förordningar ska tillämpas som direkt gällande rätt av nationella domstolar 
och myndigheter och ska som sådana inte transformeras till nationell rätt. 
Direktiv, å andra sidan, föreskriver resultat som varje medlemsstat ska förverkliga 
genom sin nationella rättsordning. Direktiven måste således implementeras i den 
nationella lagstiftningen, om denna inte redan uppfyller kraven i direktivet 
(Bernitz & Kjellgren 2007: 29f). 

En förutsättning för att Dublinsystemet ska fungera är att medlemsstaternas 
asylpolitik och mottagningssystem harmoniseras, så som förordas i EG-direktiven 
som nämnts i tidigare kapitel. Att direktiven verkligen implementeras och följs i 
praktiken är således ett mycket viktigt steg för att få den gemensamma 
asylpolitiken att fungera (NHC:12). För ett system vars syfte är att en asylsökande 
endast ska få sin ansökan undersökt en gång och av endast ett land, är det av 
yttersta vikt att medlemsländernas asylpolitik är harmoniserad. 

Artikel 6 i Asylgrundsdirektivet fastställer att staten är skyldig att garantera 
asylsökanden tillgång till asylprocessen. Detta ska bland annat göras genom att 
informera asylsökanden om hur processen går till och hur en ansökan lämnas in. 
Rapporterna om det vedertagna agerandet vid grekiska förvarsenheter talar för att 
de asylsökande nekas denna rättighet.  
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En central aspekt i att säkerställa den asylsökandes tillgång till asylprocessen 
är att den sökande förstår den information som ges. Detta framgår i flera av 
artiklarna i direktiven. Asylgrundsdirektivet artikel 10.1(a) stipulerar att 
”[s]ökandena skall upplysas på ett språk de rimligen kan förväntas förstå om det 
förfarande som skall följas och om sina rättigheter och skyldigheter enligt detta 
förfarande”. Vidare ska beslut ges på ett språk sökanden rimligen kan förstå samt 
innehålla information om möjligheter att överklaga (2005/85/EG: art 10.1(e)).  

I den grekiska asylmottagningen finns tillgång till informationsblad, men de 
finns endast på fem språk, och kan således inte anses tillgodose kravet att alla 
flyktingar rimligen ska kunna förstå dem. UNHCR framhåller dessutom att 
informationsbladen inte delas ut i särskilt hög utsträckning. Många asylsökande 
nås aldrig av sina avslagsbeslut i första instans eftersom de flesta asylsökande i 
Grekland saknar permanent adress. Besluten är dessutom på grekiska vilket gör att 
informationen om var och hur man överklagar riskerar att inte gå fram. (NHC: 
25f).  

Asylgrundsdirektivet förskriver även att ”medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att personliga intervjuer genomförs under sådana 
förhållanden att sökandena kan lägga fram skälen för sina ansökningar på ett 
heltäckande sätt”, bland annat genom att ”utse en tolk som kan garantera en 
fungerande kommunikation mellan sökanden och intervjuaren” (2005/85/EG: art 
13.3). Rätten till tolk vid intervjuerna tillgodoses enligt många källor i praktiken 
inte och Grekland lever därmed inte upp till en av de rättigheter som anses central 
för en rättssäker asylprövning. Den asylsökande måste få möjlighet att lägga fram 
sina skyddsskäl, men med tanke på att intervjuerna vanligtvis genomförs på 
endast ett par minuter och tolk ofta saknas framstår det som tvivelaktigt att 
”ansökningar prövas och beslut fattas individuellt, objektivt och opartiskt”, så som 
kriterierna för en korrekt prövning stipuleras i artikel 8 i Asylgrundsdirektivet. 

Marianna Tzeferakou, advokat och medlem i ”Greek Group of Lawyers”, 
berättar för norska Helsingforskommittén att ”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”. Den rättsliga hjälpen till flyktingar ges 
endast från NGO:s på projektbasis. Ingen information ges heller de asylsökande 
om den rätt till juridisk assistans som stipuleras i EG-direktiv, men ännu inte finns 
i grekisk lag (NOAS: 27). Denna rättighet återfinns i artikel 15.2 i 
Asylgrundsdirektivet som lyder: ”Om den beslutsfattande myndigheten har fattat 
ett beslut som går den sökande emot, skall medlemsstaterna se till att kostnadsfritt 
rättsligt bistånd och/eller biträde beviljas på begäran [min kursivering]”.  

Även bestämmelser om asylsökandes levnadsstandard återfinns i direktiven. 
”Medlemsstaterna skall utfärda bestämmelser om materiella mottagningsvillkor 
för att garantera en levnadsstandard som täcker de asylsökandes behov i fråga om 
hälsa och uppehälle” (2003/9EG: art 13.2). Dessa krav på levnadsstandard ska 
även gälla personer i förvar. Vidare nämns i Mottagandedirektivet att 
”[m]ottagandet av asylsökande som hålls i förvar bör utformas särskilt för att 
möta deras behov i denna situation. […] Materiella mottagningsvillkor får 
tillhandahållas in natura eller i form av ekonomiska bidrag eller kuponger, eller i 
form av en kombination av dessa” (2003/9EG: art 10). Att som i Grekland inte 
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sörja för asylsökandes bostadssituation och försörjning är således inte i enlighet 
med direktivet. Vidare kan det ifrågasättas huruvida förvarsförhållanden som 
Europaparlamentets delegation beskrev som ”fullständigt förfallna och 
ohygieniska” kan anses täcka de asylsökandes behov i fråga om hälsa och 
uppehälle. 

Utan att gå in på juridiska beviskrav, kan det konstateras att det finns starka 
orsaker att hävda att Grekland inte lever upp till de krav som specificeras i ovan 
nämnda direktiv. Det är därför på sin plats att undersöka vilka möjligheter EU har 
att se till att det gemensamma regelverket efterlevs. 

 

4.2 Vilka möjligheter finns för EU att agera? 

Generellt sett finns inga straffåtgärder inskrivna i förordningar eller direktiv för 
om en medlemsstat överträder eller negligerar en viss bestämmelse i dessa 
(Möller 2007: 18). De fördrag som anger grunden för gemenskapsrätten innehåller 
dock bestämmelser för hur unionen kan agera vid sådana överträdelser (Bernitz & 
Kjellgren 2007:129). 

Enligt artikel 211 i Maastrichtfördraget har kommissionen, utöver sin 
initiativtagande och verkställande makt, även rollen som ”fördragens väktare”, det 
vill säga att säkerställa att EG-rätten tillämpas fullt ut i alla medlemsstater. Denna 
roll delar kommissionen med EG-domstolen (Ibid: 52,60). Enligt Tallbergs P-S-
A-modell har kommissionen och domstolen således tillsammans rollen som 
supervisor.  

Om kommissionen upptäcker en möjlig överträdelse av gemenskapsrätten, kan 
den inleda en fördragsbrottstalan mot medlemsstaten. Som nämnts tidigare 
använder kommissionen i sitt övervakande arbete både problemlösande metoder 
och tvångsmetoder. Förfarandet är följaktligen uppdelat i två steg: ett 
administrativt och ett juridiskt (Ibid: 132f). Som regel har den formella processen 
föregåtts av en informell diskussion mellan kommissionen och medlemsstaten där 
medlemsstatens eventuella överträdelse diskuteras och en gemensam lösning i 
enlighet med EG-rätten försöker finnas. Om ingen uppgörelse nås skickar 
kommissionen en formell underrättelse till staten, där staten ombedes inkomma 
med sina synpunkter på överträdelsen inom en angiven tidsperiod.  

Om kommissionen inte finner statens svar tillfredsställande inleds en talan om 
fördragsbrott, som slutligen avgörs hos EG-domstolen (Tallberg 2003: 32; Bernitz 
& Kjellgren 2007: 133). Länge saknade EU möjligheter att genom ekonomiska 
sanktioner få staterna att följa reglerna, men sedan Maastrichtavtalet 1993 finns 
nu möjligheten för kommissionen och domstolen att tilldöma ekonomiska 
sanktioner för stater som inte rättar sig efter domstolens dom. I de fall 
medlemsstaten inte agerar efter domen inom den tidsram som angetts, kan 
kommissionen väcka en ny talan mot staten och förespråka sanktioner, som 
domstolen sedan beslutar om. 
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I de allra flesta fall beslutar domstolen enligt kommissionens 
rekommendationer – i runt 90 % av fallen dömer domstolen till kommissionens 
fördel – vilket gör att enbart hotet om sanktioner ökar kommissionens 
påtryckningsmakt över medlemsstaterna (Tallberg & Jönsson 2005: 89). Oftast 
rättar sig medlemsstaterna efter kommissionens påtryckningar utan att ärendet tas 
upp i domstolen och det är i yttersta extremfall som sanktioner utdöms. 
Medlemsstaterna vill till varje pris undvika formella processer som skadar statens 
rykte som samarbetsvillig partner (Ibid: 86).  

Tallberg menar att EU, genom att kombinera problemlösande och tvingande 
strategier, har det mest effektiva internationella systemet för att få stater att följa 
gemensamma regler. Han liknar systemet vid en stege, som steg för steg ökar 
agenternas kapacitet och incitament till att följa reglerna. ”Stegen” har, något 
förenklat, fyra steg: förebyggande kapacitetsbyggande och tydliggörande av 
regler, som minskar att överträdelser görs på grund av otydlighet eller 
kapacitetsbrist; övervakningssystem som ökar transparensen och avslöjar stater 
som bryter mot reglerna; ett rättssystem som tillåter att staterna ställs inför rätta 
och klargör de existerande reglerna samt möjligheten att utdöma sanktioner som 
en sista utväg om staterna inte rättar sig efter domstolens beslut (Tallberg 2003:2, 
143). 

Kommissionen har, som tidigare nämnts anmält Grekland till EG-domstolen 
vid två tillfällen, senast i januari 2008. Vid det första tillfället fälldes Grekland av 
domstolen, vilket innebar att landet var tvunget att inom en fastställd tid 
implementera Mottagardirektivet i nationell lagstiftning. I november 2007 gjordes 
detta genom en så kallad ”Presidential Order”, vilket innebär att ärendet från EU:s 
sida anses avslutat och inga fler påföljder kommer (UNHCR 2008: 3).  

Vid det andra tillfället, i januari 2008, har ingen dom ännu avkunnats av 
domstolen, så utfallet av denna process är ännu oklart. Trots att Grekland rättat sig 
efter domstolens utslag vid första domen och efter mer än 3 års fördröjning 
implementerat Mottagandedirektivet, menar många bedömare att det i praktiken 
inte skett någon förbättring. Det finns nu i nationell lag att vissa rättigheter ska 
tillgodoses, men i praktiken är det fortfarande inte tillfredställande (Ibid:3).  

4.2.1 Bristande sanktionsmöjligheter? 

Trots att kommissionen och domstolen har långtgående befogenheter för att få 
stater att agera i enlighet med de gemensamma bestämmelserna – befogenheter de 
gradvis själva utvidgat genom åren – begränsas deras möjlighet att använda dessa 
av medlemsstaterna, i egenskap av principaler. Som tidigare nämnts har man inte 
på ett tillfredsställande sätt lyckats med uppgiften att få Grekland att följa EG-
rätten på asylområdet. Fortfarande kvarstår problemen, trots att landet två gånger 
anmälts till EG-domstolen. Hur kommer det sig att det är just inom asylområdet 
implementeringen fallerar? Jag kommer i följande kapitel argumentera för att 
detta har sin grund i att EU är för restriktiv i sitt användande av sanktioner, som 
endast används som en yttersta utväg. Detta är förståeligt, då EU vilar på en 
mellanstatlig grund och medlemsstaterna är suveräna nationer. Det har 
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argumenterats för att det ligger i staternas eget intresse att agera i enlighet med 
bestämmelserna för att undvika en domstolsprocess, men då krävs att det finns en 
proportionalitet mellan incitamenten att följa reglerna och påföljderna med att inte 
göra det. 
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5 Sanktioner eller incitament? 

Utformandet av en gemensam asylpolitik är ett prioriterat område inom EU-
samarbetet. Men trots att frågan har kommit allt högre upp på dagordningen så är 
det just inom detta politikområde som EU-systemet fallerar i att se till att 
medlemsstaterna agerar i enlighet med överenskommelserna i direktiven. I 
Tallbergs analys av maktstrukturen mellan medlemsstaterna och EU:s överstatliga 
institutioner konstaterar han att EU är den internationella organisation som har i 
särklass bäst system för att få medlemsstaterna att agera enligt de gemensamma 
bestämmelserna (Tallberg 2003:2). Men med problemet med Greklands 
behandling av asylsökande har man uppenbarligen inte kommit till rätta. Det ter 
sig märkligt att EU-systemet brister i förmågan att få medlemsstaterna att följa 
direktiven gällande asylsystemet när detta politikområde står i så starkt fokus. I 
detta kapitel försöker jag finna förklaringar till varför det är just i asylpolitiken 
som EU-systemet misslyckas att få staterna att implementera de gemensamt 
fattade direktiven.  

Problematiken i det gemensamma asylsystemet kan liknas vid den i 
”Fångarnas dilemma”. Det ligger i medlemsstaternas intresse att begräsa 
invandringen till deras land. I takt med att migrationen till Europa ökar växer 
också staternas intresse av att säkerställa att antalet invandrare till det egna landet 
inte blir större än vad man anser sig kunna ta emot. I flera av EU:s medlemsländer 
är denna utveckling talande. Det är också dessa signaler som sänds ut från 
principalerna i den gemensamma EU-politiken genom ökade gränskontroller och 
regler som gör det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa.  

Med ett gemensamt asylsystem och en harmoniserad flyktingpolitik inom EU 
kommer inte något land, åtminstone i teorin, få ett relativt sett större 
flyktingmottagande än något annat då det inte längre skulle finnas några 
skillnader i mottagningssystem eller i möjligheten att få asyl. Ett sådant system 
skulle alltså vara det gemensamt bästa, som alla tjänar på. Det skulle dock 
innebära att de länder som har en jämförelsevis restriktiv flyktingpolitik idag 
skulle få ta emot fler flyktingar än i dagsläget. Incitamenten för dessa stater, 
exempelvis Grekland, att följa de gemensamma bestämmelserna med ett ökat 
flyktingmottagande som följd är inte tillräckligt starka. Om dessa stater låter bli 
att följa bestämmelserna så ”vinner” den enskilda staten på detta men på 
bekostnad av att de andra staterna får en ökad flyktingtillströmning8. Kontentan 
blir följaktligen att alla stater enskilt ”tjänar” på att agera mer restriktivt än vad 

                                                                                                                                                         
 
8 Frågan om huruvida flyktingar betraktas som en börda eller tillgång för stater är omdiskuterad. Det finns 
uppenbara fördelar för en stat att ta emot asyl sökande, arbetstillskott såväl som kulturell berikning. I detta 
sammanhang syftar jag dock på den kortsiktiga kostnaden som asylmottagningen innebär. 
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bestämmelserna anger, men om alla gör detta så kollapsar systemet. Den 
gemensamt bästa lösningen är därför att alla stater tar sitt ansvar och följer 
regelverket.  

Även P-S-A-modellen förklarar detta förfarande. Medlemsstaterna har som 
principaler gett kommissionen rollen som supervisor, för att säkerställa att de 
gemensamma bestämmelserna efterlevs. I dess roll som principaler har de vid 
beslutsfattandet i Europeiska rådet en vilja att se den policy som de kommit 
överens om implementeras i medlemsstaterna, även om alla beslut inte har stöd av 
alla stater. När de som agenter ska implementera besluten, kan incitament finnas 
till att inte följa bestämmelserna, då varje stat har nationella preferenser som inte 
alltid överensstämmer med unionssamarbetets bästa. Därav har man gett de 
överstatliga institutionerna makten att övervaka att direktiven verkligen 
implementeras (Tallberg 2003:13, 29).  

Det är just på grund av medlemsstaternas bristande incitament att följa de 
gemensamma överenskommelserna som staterna överlåtit den övervakande rollen 
till kommissionen, i dess roll som supervisor. Paradoxen ligger dock i att denna, 
som jag tidigare visat, inte har tillräckligt stor makt att få agenterna att följa 
direktiven i dessa frågor. Förklaringen till detta kan återigen härledas just till att 
detta är ett sådant område där staterna värderar den egna suveräniteten högre och 
därför inte vill överlåta ett större ansvar för till de överstatliga institutionerna.            

Överförandet av makt från mellanstatlig till överstatlig nivå görs nämligen inte 
förbehållslöst. Staterna strävar aktivt efter att begränsa kommissionens makt, så 
att dess övervakande åtgärder inte överskrider dem som getts den av 
principalerna. Genom olika övervakande mekanismer, dels från principalerna 
själva men även från parlamentet och domstolen, hålls kommissionens tvingande 
metoder under stark kontroll (Tallberg 2003: 33). Somliga menar att denna rädsla 
för kommissionens oberoende – vilket av många ses som en brist på kontroll – är 
obefogad, då kommissionen troligtvis är världens mest kontrollerade 
verkställande organ (Moussis 1997: 37f). 

Förklaringen att staterna inte har tillräckliga incitament att följa de 
gemensamma reglerna, tål dock att problematiseras ytterligare. EU-samarbetet 
innebär, inte minst då majoritetsbeslut ersätter konsensus i Rådet på allt fler 
områden, att kompromisser måste göras (Tallberg 2004: 144, 152). Att ge efter för 
majoriteten på ett område kan således innebära att man får igenom egna krav på 
andra områden Tallberg 2003: 29). Även om man inte stödjer majoritetens beslut i 
en fråga, kan fördelen med systemet i sin helhet tänkas vara tillräckliga incitament 
att agera i enlighet med bestämmelserna. Sett ur detta perspektiv kan man inte rakt 
av förklara Grekland oförmåga att följa direktiven på asylområdet med bristande 
incitament. Grekland ser, likt andra medlemsstater, en fördel med 
unionssamarbetet, annars hade de inte varit med. Dock kan incitamenten just inom 
asylområdet vara svaga för Greklands del, som en följd av landets bristande 
kapacitet att hantera den ökande flyktingtillströmningen. 

Ett av de stora problemen med Dublinförordningen är att den innebär en 
orimligt stor börda för EU:s gränsstater. Incitamenten att följa regelverket må vara 
svaga för flertalet stater, men i synnerhet är de det för staterna vid EU:s yttre 
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gräns. Den skameffekt en dom i EG-domstolen medför står mot att tvingas dra ett 
tungt lass, utan att få kompensation från övriga medlemsstater (NHC 2008).  

Dublinförordningen bygger på att en harmoniering av EU:s medlemsstaters 
asylpolitik är genomförd. Det är den inte idag. Fortfarande kvarstår betydande 
skillnader mellan ländernas asylsystem och beviljandefrekvensen varierar kraftigt 
dem emellan. Många, inklusive Europaparlamentet, menar att Dublinsystemet 
snedvrider ansvarsfördelningen, till nackdel för de länder vid EU:s yttre gräns 
som får ta emot en större mängd flyktingar än de stater utan yttre gräns.  

Argumentet om Dublinsystemets osolidariska inslag må vara godtagbart. Men 
det kan aldrig ursäkta kränkandet av mänskliga rättigheter. Inte heller är det 
därmed sagt att Greklands eventuella brist på politisk vilja att förändra 
asylpolitiken kan förklaras med detta. 2007 registrerades 25 113 nya 
asylansökningar i Grekland. Åtta beviljades, vilket motsvarar 0,04 % i första 
instans. I andra instans beviljades 138 ansökningar, vilket gav en 
igenkänningsfrekvens på 2,05 %. Under samma år tog Sverige emot 36 370 
ansökningar, 56 % beviljades i första instans och 14 % i andra instans9 (NHC 
2008: 22). 

Kommissionen menar även i sin utvärdering av Dublinssystemet att statistiken 
över överföringar visar att staterna vid EU:s yttre gräns inte tar emot fler 
återvändande flyktingar än EU:s inre stater, utan att fördelningen förefaller vara 
tämligen jämn (Europeiska Gemenskapernas Kommission 2007: 12). Detta 
behöver i sig inte innebära att den faktiska flyktingtillströmningen är lika stor i de 
yttre och inre staterna. Snarare kan detta vara en konsekvens av att merparten av 
avvisningarna aldrig genomförs, på grund av den höga kostnaden för detta. Ser 
man endast till antalet flyktingar som avvisas från ett EU-land till ett annat, 
framkommer det att staterna i EU:s inre 2005 skickade 7040 personer, medan de 
yttre gränsstaterna skickade 307 personer, ett förhållande på nära 23:1 (ECRE 
2008: 10f, 13). 

En försvårande omständighet i diskussionen om EU:s kontrollmöjligheter, är 
att EU:s centrala möjligheter till handling främst begränsas till hur 
implementeringen av direktiven sköts av medlemsstaterna, och inte så mycket om 
hur den praktiskt efterlevs. När det gäller den praktiska tillämpningen har de 
nationella domstolarna möjlighet att pröva detta, som en del av den 
decentraliserade övervakningen. Inom asylområdet kan detta dock innebära 
komplikationer, genom att den grupp som berörs av lagstiftningen, de 
asylsökande, saknar en politisk röst och ofta även kunskap om sina rättigheter i 
den nationella lagstiftningen.   

EU:s system för att se till att gemensamma regler följs och fungerar på de allra 
flesta områden. Dock fallerar det på en punkt: det för den inre marknaden så 
viktiga området – den gemensamma asylpolitiken.  

 
 

                                                                                                                                                         
 
9 Storbritannien mottog 2007 27 905 asylansökningar och beviljade 30 % i första instans och 24 % i andra. Av 
Tysklands 19 164 ansökningar 2007 beviljades 56 % i första instans och 14 % i andra. 
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6 Sammanfattning och slutsats 

Vilka möjligheter har då EU att säkerställa att dess medlemsstater följer det 
gemensamma regelverket och varför tycks detta fallera inom asylområdet? EU har 
ett väl utbyggt rättsligt regelverk som med tiden getts allt fler 
sanktionsmöjligheter, delvis genom de överstatliga institutionernas eget intresse 
av att fördjupa den europeiska integrationen. Tallbergs P-S-A-modell erbjuder en 
förklaring till varför EU:s medlemsstater i så stor utsträckning följer 
bestämmelserna i det gemensamma regelverket, att EU idag kan anses ha det mest 
effektiva internationella systemet för detta.  

EU:s möjligheter att kontrollera efterlevnaden av det gemensamma 
regelverket är generellt sett god. De överstatliga institutionerna har med tiden fått 
alltmer långtgående befogenheter att säkerställa detta, ytterst med möjligheten till 
sanktioner. Innan en formell talan väcks mot en stat för kommissionen en dialog 
med staten och försöker finna en gemensam lösning, vilket det i de flesta fall görs.  

Trots dessa möjligheter till åtgärd har det, som denna uppsats belyser, varit 
svårare att säkerställa efterlevnad på asylområdet, vilket kan härledas till att det på 
detta område inte finns tillräckliga incitament till att följa reglerna, en enligt 
Tallbergs modell nödvändig förutsättning. Här kan således min hypotes anses 
stämma. Detta märks tydligast bland EU:s gränsstater som får dra det tyngsta 
lasset inom den gemensamma asylpolitiken. För att systemet ska hålla måste det 
finnas en balans mellan nackdelen av att upptäckas med att bryta mot reglerna och 
fördelen med att komma undan en del av den börda som lagts på dem.  

Dessa slutsatser är givetvis inte objektivt sanna. Hade jag valt att titta på andra 
aspekter, hade mitt resultat kunnat bli annorlunda. Situationen i Grekland är inte 
unik, utan återfinns i varierande utsträckning även i andra gränsstater, såsom 
Italien, Spanien och Bulgarien (Möller 2007: 90). Men Grekland utgör ändå ett 
exceptionellt exempel, med avseende på i den utsträckning problemet 
manifesteras. Greklands asylsystem har stora brister och har inte den kapacitet 
som krävs av en gränsstat inom Dublinsystemet. Detta behöver de hjälp med. 
Denna hjälp är en förutsättning för att Dublinsystemet, så som det ser ut idag, ska 
fungera. När Dublinssystemet utformades hade EU 15 medlemsstater, idag är 
antalet 27, varav många av de nya medlemsstaterna ligger vid EU:s yttre gräns 
och saknar kapacitet för att upprätthålla systemet (ECRE 2008: 4f). Det är kanske 
framför allt här som EU:s kontrollmekanismer brister, i det kapacitetsbyggande 
arbetet? 

Grekland är ett fall, kanske ett undantag. Men om detta undantag ens finns – 
kan då systemet verkligen anses vara fullt fungerande? Kan ett system någonsin 
vara starkare än dess svagaste länk? 
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