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Abstract

The purpose was to investigate the situation of African immigrants coming to the

southern coast of Spain. Also to find out if the situation at the border changed somehow

the last years, since EU started to increase the control at the borders to countries outside

the union.

• From which countries do the immigrants come?
• How do they come to the border?
• How are they received at the border?
• How is the situation in the region for those who manage to enter?
• Has the amount of immigrants arriving to the coast changed since the harsher controls at

the borders the last years?

The investigation is mainly based on interviews with different NGO :s, but even on other
investigations and statistics.

Most of the people arrived from Morocco and sub-saharian countries. Most crossed the straits
by rafts, but many were also smuggled or hid in boats or trucks. Many were directly sent back
because of agreements with Morocco and Nigeria. Many also stayed illegal in the region for a
long time, trying to receive work and residence. The organisations meant there was no big
change in the amount of people arriving the last years. According to the government the
amount of people had decreased.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering/Ämnespresentation

Valet av uppsatsämne grundar sig i ett personligt engagemang för individer som av många olika

anledningar väljer att lämna sina hemländer för att söka sig någon annanstans. Flykt från krig,

förföljelse eller fattigdom, hopp om att finna arbete eller ett bättre liv utgör bara några orsaker.

Ca åttio miljoner människor levde på 70-talet utanför sina ursprungsländer. Idag är siffran ca

hundra miljoner (IOM enligt Harding 2001:13).1 Många av dem befinner sig i oerhört utsatta

situationer. Att lämna vardagen och försöka finna en bättre framtid någon annanstans är ett stort

steg. Att sedan möta de rigida murar och lagar som finns vid ankomst till t ex Europa idag, är

en annan och avgörande del i processen.

Ämnet är högst relevant med utgångspunkt i den restriktiva flyktingpolitik som många av

Europas länder har infört eller håller på att införa. I och med Schengenavtalets implementering

(förklaring nedan) har de yttre gränserna in i unionen stängts ytterligare. FN: s konvention

angående rätten att söka asyl håller dessutom på att urholkas, vilket visas bl a i Sverige genom

snävare tolkningar och fler generaliseringar av stora grupper av människor vad gäller

bedömning av asylskäl. Människosmuggling anses vara allvarlig kriminalitet, men debatten om

varför så många människor måste smugglas till Europa för att överhuvudtaget få en chans att

söka asyl saknas. Det är därtill viktigt att föra debatt kring alla de människor som inte betraktas

som asylsökande, men vars situation i hemländerna ofta är lika kaotisk, om än inte på grund av

politiska orsaker utan sociala, eller en blandning av de båda; de så kallade ekonomiska

migranterna.

Enligt de Stoops bok Utan papper-människohantering i dagens Europa (Stoop 1997) utvisas

flyktingar som kallas för illegala med hjälp av diverse metoder, många liknande hantering av

djur. Människor, som godtyckligt plockas upp på gatan på grund av sin hudfärg i Tyskland eller

Nederländerna dumpas i afrikanska länder mot mutning av lokala eller regerande tjänstemän.

Några blir skickade till något för dem okänt afrikanskt land pga att de t ex inte hade

identitetshandlingarna på sig just då de skulle ut och köpa chips. Även dödsfall har bevisats i

relation till avvisningar, där man har använt sig av bedövning, munkorgar och övervåld.

Sammantaget existerar det en smutsig och oacceptabel avvisning av människor i dagens

Europa.
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Tanken att genomföra min undersökning i Spanien grundade sig i en nyfikenhet av hur detta

land vid Europas yttre gräns mot Afrika hanterar invandringen, och de invandrare som redan

befinner sig i landet. I Spanien beräknas det finnas ca 300 000 invandrare ”utan papper”

(CEAIN-Cadiz), alltså de som i debatten benämns som illegala. I Sverige beräknas

motsvarande siffra vara ca 2000, enligt organisationen Läkare i Världens hemsida.

 (Jämförelsen kan vara problematisk eftersom det är oklart vilka som inkluderas i siffran, om

det bara är de vars avvisningsbeslut man ej har kunnat verkställa eller ett antagande om hur

många som befinner sig illegalt i landet totalt).

Jag valde att genomföra min undersökning i provinserna Malaga och Cadiz. Dessa provinser

utgör den södra delen av regionen Andalusien och många människor tar sig ständigt dit över

Gibraltar sund från Afrika. Jag kommer att koncentrera mig på de immigranter som kommer

från Afrika, även om det också kommer andra grupper till regionen. Uppgifterna om hur många

som egentligen kommer via sundet och om hur många som varje år dör där till följd av försök

att immigrera skiftar, men fenomenet är tillika konstant. Jag var nyfiken på situationen kring

sundet i sin helhet, vad som händer vid ankomst, hur det går för dessa individer på längre sikt,

och om några eventuella förändringar har skett vid gränserna i och med de hårdare kontrollerna

vid EU: s yttre gränser de senaste åren.

På grund av min begränsade tid i området valde jag att få en insyn i ämnet till stor del utifrån

frivilligorganisationers perspektiv. Anledningen var att jag antog att de genom sitt engagemang

och specifika kunskaper hade mycket information kring ämnesområdet. Jag anser även att deras

åsikter är av stort värde eftersom organisationerna är politiskt obundna och utgår från

immigranternas behov och situation. Detta utgör merparten av materialet i uppsatsen, men jag

valde även att komplettera med annat material för att få en något bredare bild av problematiken.

Jag utgick från att situationen i området samt organisationernas arbete med immigranter

påverkades av EU: s beslut samt nationell lagstiftning. Jag ansåg det därför relevant att föra upp

diskussionen om stängda gränser på en global nivå, för att på så sätt kunna anlysera bakgrunden

och konsekvenserna av den nuvarande situationen. Detta valde jag att göra utifrån teorin kritisk

                                                                                                                                                          
1 Jag lyckades ej finna ursprungskällan på IOM:s hemsida
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teori som fokuserar på sociala fenomens politiska karaktär och maktförhållanden.   Min analys

handlar om att knyta ihop dessa olika, men ändå tätt sammankopplade, dimensioner.

Två nyckelböcker som jag använt mig av för att presentera kompletterande litteratur som berör

ämnesområdet är Jeremy Hardings bok De ovälkomna - Flyktingar vid den rike mannens port

(2001), samt Chris de Stoops bok Utan papper-människohantering i dagens Europa (1997).

Jeremy Harding är en välkänd författare och journalist från Storbritannien. Han har arbetat i

Afrika som journalist under många år. Denna bok baseras på författarens egna upplevelser i

kontakt med flyktingsmugglare, gränspoliser och flyktingar i Marocko, Spanien, Italien,

Kosovo och Albanien. Chris de Stoop är undersökande journalist och författare, verksam i

Bryssel. Boken kom ut 1996 på nederländska, franska och tyska, och väckte stor debatt. Den

grundar sig på de Stoops undersökningar, och vad han själv har sett av flyktingarnas situation i

Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Polen.

De två ovanstående böckerna kan kritiseras för att utgöra ett begränsat undersökningsområde.

Få forskare har bedrivit deltagande observationer som dessa journalister. Undersökningarna kan

kritieras för att vara sensationsinriktade och enbart fokusera på negativa och morbida

tillvägagångssätt vad gäller avvisningar och hanteringen av flyktingar och invandrare i Europa.

Faktum kvarstår dock att detta är en del av verkligheten som också bör diskuteras och föras

fram i ljuset. Styrkan i denna typ av dokumentation är att den ger mäniskorna bakom termerna

”invandrare och flyktingar” både namn och ansikte.

Enligt Harding; ”Migration är ingen enkel historia, och migranterna är inbördes lika olika som

de människor som inte rör sig ur fläcken” (Harding 2 001:13). Jag är medveten om ämnets

komplexitet och svåröverskådlighet, på grund av dess ofrånkomliga samband med bl a historia,

internationella lagar, ideologi, samt sociala, ekonomiska och moraliska aspekter. Min intention

har varit att sammankoppla de olika delarna i uppsatsen på ett överskådligt och logiskt sätt.

Avgränsningen av uppsatsämnet var dock ett svårlöst problem.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka afrikanska immigranters situation vid ankomst till Andalusiens södra

gräns/kust, samt situationen för dem som redan befinner sig i regionen. I syftet ingår även att

undersöka vilka eventuella förändringar som har skett i mottagandet vid gränserna de senaste

åren, i och med Europas hårdare kontroll vid de yttre gränserna.

• Från vilka länder kommer immigranterna som anländer till Cadiz och Malaga?
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• Hur tar de sig till gränsen?

• Hur hanteras immigranterna vid gränserna?

• Hur ser immigranternas situation ut på längre sikt?

• Har antalet immigranter som anländer till Andalusien förändrats de senaste åren, sedan

Europas hårdare kontroller vid de yttre gränserna?

Förtydligande: Anledningen till de båda orden gräns/kust är att de två städerna Ceuta och

Melilla ligger på den afrikanska kontinenten. Många immigranter når den spanska gränsen

redan där. Med region menar jag provinserna Cadiz och Malaga där undersökningen är

genomförd. Angående Europas hårdare kontroller har de införts successivt sedan början av

1990-talet men ökat signifikativt de senaste åren, vilket förklaras nedan.

1.3 Definition av återkommande termer

Det finns många och komplicerade definitioner av termerna invandrare eller immigrant. I

uppsatsen använder jag mig av orden för att benämna de individer som är födda i annat land

och önskar komma till Europa för att arbeta eller bosätta sig under en längre period.

Flykting: Mer än 130 länder har skrivit under FN: s flyktingkonvention från 1951, den så

kallade Genèvekonventionen. Dessa länder lovar att ge en fristad åt de personer som har sådana

flyktingskäl som beskrivs i konventionen. Konventionen är införd i nationell lagstiftning.

Översättningen är hämtad ur svensk utlänningslag, men ser likadan ut i den spanska versionen:

Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land, som han är
medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras,
nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller
politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av
detta lands skydd. Vad som nu har sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från
landets myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda.

Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig
utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på
grund av sin fruktan inte vill återvända dit (Migrationsverkets hemsida).

Asylsökande: Asylrätten utgörs av rätten till skydd för de individer som definieras som

flyktingar. Det primära skyddet består av att inte sända tillbaka de skyddsbehövande till

ursprungslandet och därigenom inte heller verkställa förfrågan om utlämnande (Enligt artikel

33 i Genevekonventionen, 1951). Inget utlämnande till annan stat får ske innan definitivt beslut

har tagits angående asylansökan. Den som blir beviljad asyl ska ha rätt till uppehållstillstånd i
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Spanien, få utfärdat resedokument och ID-handlingar, rätt att utöva professionella,

handelsmässiga eller arbetsinriktade aktiviteter samt övriga rättigheter som nämns i de

internationella avtal angående flyktingar som Spanien har skrivit under (ABC del Derecho de

Asilo 2000).

Ekonomiska migranter: I begreppet innefattas per definition alla dem som inte täcks av

flyktingdefinitionen, utan av andra skäl väljer att flytta eller fly från sina hemländer för att

arbeta eller på andra sätt finna ett bättre liv.2

2. Metod

2.1 Metodval/Datainsamling

Mitt syfte var att få en bild av hur invandringssituationen såg ut i Andalusien, med tanke på

regionens placering vid EU: s yttre gräns. För att få en bred bild av situationen utifrån olika

perspektiv var en möjlighet att intervjua respondenter från olika samhällsorgan, inklusive

immigranterna själva. Jag ansåg dock att en sådan undersökning hade blivit för omfattande att

hantera, och att de två veckor jag hade i Andalusien inte räckte till tidsmässigt. För att få svar

på mina frågeställningar under en begränsad tid bestämde jag mig därför för att inhämta

huvuddelen av informationen utifrån en mer homogen grupp, d v s frivilligorganisationer som

arbetar med dessa individer. På så sätt kunde jag skapa mig en bild av problematiken utifrån ett

tvärsnitt av verkligheten. Jag är medveten om att deras skildring av problematiken utgör ett

begränsat material. Frivilligorganisationerna representerar inte situationen i sin helhet. Svaren

på mina frågor hade säkerligen blivit annorlunda om jag hade frågat regeringen eller

gränspolisen angående invandringssituationen. Jag finner dock deras åsikter högst relevanta

eftersom det är de som dagligen arbetar på fältet med dessa frågor. Deras perspektiv är därtill

intressant eftersom de inte har några ekonomiska intressen i sitt arbete och inte heller ingår i

någon politisk organisation. De existerar endast för att bistå immigranterna i olika frågor och

situationer, utifrån deras behov, och utgör ofta immigranternas röst i debatten och försvarare av

deras rättigheter. För att bidra med en något mer nyanserad bild av problematiken har jag även

använt mig av övrigt material i form av viss statistik, artiklar och annan forskning.

Undersökningen är således till stor del baserad på kvalitativa djupintervjuer med de olika

respondenterna. Kvalitativa litteraturstudier och studier av tidnigsartiklar utgör en annan del av
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insamling av material. Studien är en fallstudie av en viss social grupp, immigranter i

Andalusien, och till viss del komparativ eftersom syftet även är att se vilka eventuella

förändringar som har skett i och med Schengenavtalets införande. Den kvalitativa metoden var

den enda tänkbara eftersom jag vill uppnå en förståelse av en viss typ av problematik utifrån

studieobjektens perspektiv och genom tolkning av materialet.

2.2 Urval

Jag valde att genomföra samtliga intervjuer i de två provinserna Malaga och Cadiz.

Anledningen var att hela södra delen som ligger mot kusten består av dessa två provinser och

immigranterna som kommer via sundet från Afrika anländer hit. Tre av intervjuerna

genomfördes i provinsen Malaga, dit få anländer via sundet men där många uppehåller sig utan

papper, och arbetar på t ex frukt –och olivodlingar. Dessa tre organisationer var oberoende av

varandra men arbetade med samma grupp av människor på olika sätt, vilket gav mig tillgång till

något olika perspektiv. De andra två intervjuerna genomförde jag i provinsen Cadiz, som ligger

på västkusten. Här gjorde jag en intervju i staden Jerez, som inte ligger vid kusten utan lite inåt

landet, och den andra i provinshuvudstaden Cadiz, som är en hamnstad. Tyvärr intervjuade jag

samma organisation i de två städerna, eftersom jag inte visste att de arbetade så tätt med

varandra och hade samma material. Jag kommer ändå att använda mig av båda intervjuerna

eftersom de lika och olika svar som personerna gav är intressanta för undersökningen. Jag

kunde pga tidsbrist inte söka upp ytterligare en organisation för intervju. Trots det lilla

misstaget anser jag mig ha fått god kännedom om situationen i provinsen.

Valet av organisationer föll sig ganska självklart, eftersom det finns ett nät av

frivilligorganisationer som hjälper immigranter i Andalusien. Alla fem ingår i detta nät och

hänvisar till varandra. De är specialiserade på olika saker, vilket framkommer i presentationen

nedan. Tre av dem (Malaga Acoge, CEAIN–Jerez och CEAIN-Cadiz) tillhör ett nät som heter

Andalucía Acoge, som är en federation av organisationer som bildades 1991, här finns hela

Andalusien representerat. De bildar tillsammans en enhet som inte ska gå med ekonomisk vinst

och som inte har partipolitisk tillhörighet. Deras främsta mål är att främja immigranternas

integration i samhället samt främja förståelsen och en positiv kommunikation mellan människor

med olika nationaliteter.(Información sobre Atención Sanitaria a Inmigrantes, s.9). En brist i

min undersökning är att jag inte intervjuade någon organisation på de orter dit de flesta kommer

via sundet. Orsaken var att jag fick reda på detta relativt sent i processen, och inte hade tid att

                                                                                                                                                          
2 Att ha i åtanke; Distinktionen mellan vem som är/ inte är flykting är i praktiken svår. De ekonomiska migranterna
utgör en komplex grupp av människor med helt olika orsaker och syften att migrera.
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boka tid och resa dit när jag befann mig i området. Jag tycker ändå att de fem organisationer jag

har intervjuat gav en heltäckande bild av fenomenet.

Alla intervjupersoner var anställda på organisationerna, och jag utgår från att de var väl insatta i

ämnet. Organisationerna var skiljda från staten men fick bidrag från provinsregeringarna för att

kunna utföra sitt arbete.

Vad gäller litteraturstudier var det svårt att finna information som täckte den specifika

situationen kring sundet, därför är denna del begränsad.

2.3 Etiska överväganden

Innan varje intervju har jag bett om respondenternas samtycke för inspelning och frågat om jag

kan använda mig av deras namn i uppsatsen. En respondent ville inte bli inspelad och ville

dessutom vara anonym. Jag valde därför att presentera alla respondenterna med organisationens

namn. Jag bedömde att det var korrekt eftersom samtliga påtalade att de representerar

organisationerna och talade om erfarenheterna i vi-form.

En organisation ville även att jag skulle göra en sammanfattning av resultatet av uppsatsen på

spanska och sända till dem, vilket jag naturligtvis tillmötesgår.

2.4 Transkribering och analys av intervjuer

Två av intervjuerna har jag transkriberat ordagrant i sin helhet eftersom de intervjuade var

väldigt informativa och dessutom talade snabbt. Jag hade annars förlorat en del av innehållet.

Intervjun som jag inte spelade in var enkel att förstå och kvinnan var inte heller så utförlig i sitt

tal. Jag antecknade så mycket som möjligt i samtalet och gick sedan igenom det efteråt. De två

resterande respondenterna var enkla att förstå. Dessa intervjuer transkriberade jag därför endast

delvis, och omvandlade istället materialet från talspråk till skriftspråk.

Jag är medveten om svårigheten med att översätta citat från spanska till svenska. Vissa

språkliga formuleringar är svåra att översätta korrekt, så att det motsvarar exakt samma

innehåll. Jag har dock försökt att göra det så närliggande som möjligt och även försökt fånga

andemeningen i vad som sägs i övrigt material.

Analysen av intervjuerna ska tolka innehållet i orden utifrån respondenternas perspektiv. I

samtliga fall antar jag att det intervjuade utgår från immigranternas behov och perspektiv.

Organisationerna existerar utifrån immigranternas hjälpbehov, för att se till att deras juridiska

rättigheter uppfylls, och för att underlätta deras integration i samhället. Svaren på
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frågeställningarna präglas därför naturligtvis av detta. Kanske finns det även en tendens från

deras sida att för att på ett tydligt sätt föra fram sina åsikter inte framstå som alltför

relativistiska i sina svar.

Jag har valt att sammanställa informationen under vissa teman, för att på så sätt göra texten

överskådlig för läsaren. Jag kommer inte under varje tema att redogöra för varje respondents

åsikt i frågan, utan utifrån endast redogöra för den bild jag har fått av problematiken under

mina fem intevjuer, utifrån tolkning av materialet.

2.5 Resultatens tillförlitlighet

Uppsatsens största problem är det breda syftet som till största del undersöks utifrån ett specifikt

perspektiv, dvs förespråkare för frivilligorganisationer. Validiteten i undersökningen hade varit

betydligt högre om jag hade intervjuat många olika respondenter inom olika

samhällsorganisationer. Fler gemensamma eller skilda tendenser hade då antagligen varit

enklare att urskilja pga av att en mer komplex bild sannolikt hade utkristalliserat sig.  Jag anser

dock att jag har undersökt det jag hade för avsikt att undersöka utifrån denna smalare

verklighetsbild. För att uppväga detta var min ambition att komplettera materialet med

forskning och sekundärmateial i form av statistik och åsikter utifrån tidningsartiklar, detta utgör

dock en begränsad mängd. Brist på tid, material och uppsatsens omfång gjorde att jag var

tvungen att begränsa denna del. Jag har strävat efter en kritisk hållning till materialet även om

jag är medveten om att det är svårt att hålla sig kritisk till ett ämne som man redan innan har

tänkt mycket kring och känner stort engagemang i.

Angående reliabiliteten vad gäller intervjuerna ställde jag i stort sett samma frågor till alla fem

intervjupersoner. Samtalen tog sig ändå olika former beroende på respondentens kunskap,

engagemang och öppenhet. De flesta respondenter pratade mycket och det var stundtals svårt

att bryta in. Jag tycker dock inte att bortfallet av vissa frågor har påverkat studien väsentligt,

eftersom svaren ändå täcker syftet med uppsatsen.

Naturligtvis beror de generösa svaren på personernas engagemang och kunskaper kring temat,

men jag tycker mig också ha uppfattat en känsla av samförstånd som påverkade miljön i

rummet. Eftersom detta är ett omdebatterat och polariserat tema, ofta även politiskt känsligt, så

öppnas dörrar när det står klart att man som intervjuare och intervjuad känner ett gemensamt

engagemang. Detta kan tolkas både som en brist och en fördel i undersökningen, men är svårt

att dölja. Många som arbetar med detta tema vill föra ut den information de besitter till
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folkopinionen. Jag funderade kring hur utfallet hade blivit om jag själv hade varit mer försiktig

i att avslöja det egna engagemanget i frågan, men jag tror inte att detta hade påverkat de svar

jag fått i någon större utsträckning. Den enda skillnaden hade gissningsvis blivit en mer

distanserad kontakt oss emellan.

Två av de intervjuade var män och tre var kvinnor, vilket jag inte kan se har påverkat studien.

Jag lade själv ingen vikt vid detta när jag sökte efter intervjupersoner. Det viktiga var att de var

anställda på organisationen och hade mycket kunskap kring ämnet. Jag kan inte heller se att

mitt eget kön eller ålder har spelat någon roll i intervjuerna.

Det faktum att organisationerna är statligt subventionerade kan naturligtvis spela en roll för

vissa svar i intervjuerna, eftersom det skulle kunna ligga i deras intresse att t ex överdriva det

antal immigranter som de har kontakt med för att på så sätt få mer pengar till sitt arbete, något

som läsaren kan ha i åtanke.

Viktigt vad gäller tillförlitligheten i studien är de missförstånd som kan uppstå i intervjuerna på

grund av språkproblem. Jag har försökt att minimera dessa på så sätt som nämnts ovan.  Jag tror

att jag efter att bearbetning av materialet har minimerat risken för missförstånd.

Jag vill än en gång poängtera att jag inte gör anspråk på att föra fram en komplett bild av

invandringssituationen i regionen, utan endast ett tvärsnitt av verkligheten utifrån

organisationernas perspektiv och lite övrigt material. Naturligtvis måste deras åsikter dock

räknas som ett viktigt bidrag till samhällsdebatten kring ämnet, eftersom det är de som arbetar

på fältet och företräder immigranternas intressen..

3.Teoretisk referensram

3.1Teoretiskt perspektiv

Mitt teoretiska perspektiv genom hela uppsatsen utgår från metoden kritisk teori. I boken

Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Alvesson och Sköldberg

1994), beskrivs hur denna samhällsvetenskapliga tradition inkluderar Frankfurtskolan som

bildades i slutet av 1920-talet i form av ett fristående forskningsinstitut som var knutet till

Universitetet i Frankfurt (Centrala personer då var Marcuse, Adorno och Fromm, till den andra

generationen av Frankfurtskolan räknas även Habermas). Kännetecken för teorin är ”… en

tolkande ansats kombinerad med ett utpräglat intresse för kritiskt ifrågasättande av den

realiserade sociala verkligheten” (Alvesson och Sköldberg 1994:176). Den utgår från att sociala

förhållanden är mer eller mindre historiskt skapade, starkt präglade av maktsymmetrier och
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särintressen och kan göras till föremål för radikal förändring. Den kritiska teorin vill också

”… väcka medvetenhet om sociala fenomens politiska karaktär och utveckla forskarens

förmåga till kritisk relfektion av de ta-för-givna verkligheter vilka man såväl ingår i (i egenskap

av samhällsmedlem) som beforskar.”(Alvesson och Sköldberg 1994:177). Enligt dem kan

utsagor om samhället inte vara opartiska ”… utan tenderar att bekräfta eller utmana existerande

sociala institutioner och etablerade tankesätt” (Alvesson och Sköldberg 1994:178). Marx,

Weber, Freud och Kant var viktiga inspirationskällor.

Jag finner teorin passande på mitt uppsatsämne, eftersom ämnet i sig är ideologiskt förankrat

samt svårligen kan diskuteras i frånvaro av maktperspektiv.

3.2 Teori kring migration i globalt perspektiv

Eftersom jag i min analys av problematiken har för avsikt att utifrån materialet föra upp frågan

om EU:s slutna gränser, och konsekvenserna av detta, på en mer globalfilosofisk nivå,

presenterar jag här den forskning som jag kommer att utgå från.

Bauman resonerar i sin bok Globalisering (2000) kring konsekvenserna av den värld som mer

och mer håller på att växa fram i och med de rigida gränserna mellan rika och fattiga delar. Där

gränserna för de rika inte egentligen betyder någonting eftersom de ohämmat reser var de vill,

men får enorma konsekvenser för de som befinner sig på den andra sidan.

Han påpekar att världen har samlats vid två poler, ”… på toppen och botten av den

framväxande mobilitetshierarkin” (Bauman 2 000:83). För den förstnämnda, de globalt mobilas

värld, har rummet förlorat sin begränsade karaktär och blivit lätt att överskrida både i sin

”reella” och ”virtuella tolkning”. Befolkningen i de lokalt bundnas värld, som är förhindrade att

röra på sig, är passivt hänvisade till att stanna kvar där oavsett hur deras situation förändras. För

dem sluts enligt Bauman snabbt det verkliga rummet. Han menar att denna situation görs än

mer smärtsam av de påträngande mediabilderna av rummets erövring och av den ”virtuella

tillgängligheten” av avstånd som envist förblir ouppnåeliga i den ickevirtuella verkligheten

(Bauman 2 000:83).

Bauman påpekar även att kombinationen av inresevisumens borttagande och förstärkning av

immigrationskontrollerna har en djupgående betydelse. Enligt honom kan den användas som en

metafor för den nya stratifiering som växer fram. Tillgången till global rörlighet har blivit den

viktigaste stratifieringsfaktor (Bauman 2 000:83). Han skiljer på ett målande sätt de olika

kategorierna av resenärer:
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De förstnämnda reser frivilligt och får ut stort nöje av sitt resande (särskilt om de reser
i första klass eller med privatflygplan), de övertalas eller mutas att resa och välkomnas
ofta av leenden och öppna armar när de gör det. De sistnämnda reser i smyg, ofta
illegalt, och ofta betalar de mer för att trängas på tredjeklassdäck på en stinkande och
sjöoduglig båt, än vad andra betalar för den glittrande lyxen i businessclass- och man
ser med ogillande på dem, om de har otur arresterar man dem eller avvisar dem
bestämt när de anländer(Bauman 2000:83-84).

Stephen Castles resonerar kring samma fenomen utifrån termerna inclusion och exclusion

(Castles 2000:124-125). Enligt den nya globala världordningen där alla betraktas som

världsmedborgare blir vissa grupper än mer marginaliserade. Han säger att i den nya

ekonomiska ordningen kan de individer eller grupper som uppfyller vissa krav passa in i den

nya globala marknaden, t ex som arbetskraft. De som inte passar in blir nekade de mest

grundläggande rättigheterna som rätten till arbete och mat. Enligt Castles är migration tätt

sammanlänkat med dessa processer av inclusion och exclusion. Han menar att emigration är

”…one aspect of the dissolution of traditional economic and social structures resulting from

globalization” (Castles 2000:125). Många emigranter uppfattar enligt Castles sin situation i

temer av social och ekonomisk exclusion.; de är tvingade att lämna sina hemländer för det finns

ingen plats för dem där längre. Samtidigt känner de sig ofta exkluderade i de samhällen de

anländer till (Castles 2000:125).

Jag kommer även att diskutera migration utifrån en allmän definition av frihetsbegreppet.

4. Introduktion i ämnesområdet

Som en del av introduktionen i ämnesområdet finner jag det relevant med en redogörelse för

viktiga termer samt lagar som rör detsamma. Lagarna torde påverka situationen för

immigranterna vid gränserna. I följande kapitel kommer jag därför att definiera återkommande

begrepp i uppsatsen, samt kort presentera Schengensamarbetet som direkt berör hanteringen av

imigrationen vid gränserna, likväl som relevanta förändringar i Spaniens nationella lag som

reglerar immigrationen. Termerna kring invandring och de lagar som reglerar denna är ofta

komplicerade och svåra att hålla isär. Jag väljer därför att endast presentera det material som

läsaren kan tänkas behöva för förståelse av vidare resonemang

4.1 Schengensamarbetet

I detta stycke återges Schengensamarbetet endast kortfattat. Samtlig information utom

förklaringen av transportöransvar är hämtad från Migrationsverkets hemsida.
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Huvudprincipen i Schengenavtalet är att alla människor som befinner sig lagligt i

Schengenområdet kan resa fritt utan att behöva visa pass när de passerar de inre gränserna. De

inre gränserna får man passera överallt när man vill. Vid de yttre gränserna sker däremot en

noggrann kontroll, gränserna får bara passeras under bestämda öppetider och vid särskilda

gränsövergångsställen. Lagen började tillämpas i Spanien 1995.

(SiS)Schengen Information System är ett register och ett hjälpmedel för spaning- och

efterlysning som får användas bl.a av tull, polis och gränskontroller. I systemet kan alla

medlemsländer registrera information om fordon, personer eller föremål som är efterlysta. I SiS

finns även en spärrlista. Man kontrollerar genom denna tex om individer har begått brott eller

befinner sig illegalt inom unionen.

Länderna har enats om vilka länders medborgare som måste ha/inte behöver ha visum för att få

resa in i Schengenområdet. De viseringsfria länderna består i huvudsak av större delen av

Europa, Amerika eller Australien. (Migrationsverkets hemsida)

Transportöransvar: Transportöransvaret innebär ett ansvar för transportbolag att inte låta

människor som inte har korrekta handlingar i form av visum eller uppehållstillstånd komma in

ett EU: land. Om bolagen inte lyckas med detta blir de skyldiga att betala återresan för

individen och kan även bestraffas med böter, beroende på hur lagen införs i nationell

lagstiftning. Beslut fattades på ministermötet under sveriges ordförandeskap den 29 juni 2001

och stipuleras i Schengenavtalet.(Röda Korsets hemsida, yttrande över

departementspromemorian Transportöransvaret i utlänningslagen DS 2001:74))

4.2 Spaniens lagstiftning

Jag redogör här även kort för de punkter av spansk lagstiftning som berör syftet i uppsatstemat;

I Ley Organica 8/2000 (Ley Organica) regleras invandrares rättigheter och friheter, samt deras

sociala integration. De förändringar som har skett de senaste åren har inneburit ”… en

förbättring av mekanismer som ska hindra den illegala invandringen”. (Ley Organica, förord.)

Exempel på sanktioner som har infört mot olika brott är följande: Allvarliga överträdelser (Ley

Organica artikel 53), består t ex av att befinna sig på spanskt territorium utan tillstånd, att inte

förnya tillstånden i tid, samt att arbeta i Spanien utan arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Här

inkluderas även att för myndigheterna undanhålla eller ge falska uppgifter vad gäller civilstånd,
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nationalitet eller bosättning. Dessa brott bestraffas enligt lagen med motsvarande 2500- 5000

SEK(Ley Organica, artikel 55) eller utvisning.

Gruppen väldigt allvarliga överträdelser (Ley Organica, artikel 54) är indelade i två grupper:

Den första består t ex av att anställa utländska individer utan vetskap om huruvida de har

arbetstillstånd.  Arbetsgivaren blir bestraffad för varje anställd som inte har arbetstillstånd. Här

utgör transportföretagens åtaganden en egen punkt och innebär attdet är olagligt att transportera

utlänningar via luft, hav eller landvägen till det spanska territoriet utan att de har uppvisat

giltiga dokument. I lagen står specifikt att detta även gäller transport från de spanska städerna

Ceuta och Melilla på den marockanska kusten till det spanska fastlandet. Dessa överträdelser

bestraffas med böter mellan motsvarande Ca 50 00 - 500 000 SKR (Ley Organica, artikel 55)

eller med utvisning av immigranterna.

Lagen nekar också de immigranter vars situation inte är legaliserad; föreningsrätt,

demonstrationsfrihet, rätten att organisera sig fackligt samt att strejka.

5. Avhandling av studien

5.1 Presentation av intervjurespondenter

Information är hämtad både muntligen från respondenterna och ur deras respektive

informationsmaterial.

Cruz Roja Espanola (Spanska Röda Korset) i Malaga: Spanska Röda Korset arbetar enligt

organisationens internationella fundamentala principer; humanitet, opartiskhet, neutralitet,

självständighet, frivillighet, enhet och universalitet (Svenska Röda Korset, 1996). De har bl a

som mål att förbättra livet för de mest utsatta människorna i samhället. Röda Korset i Malaga

bistår flyktingar och invandrare med ett omfattande program bestående av både akutinsatser

och permanenta åtgärder. De ger juridisk rådgivning, hjälper till med boende och arbete, ger

sjukvård och bistår med ekonomisk hjälp. De arbetar även med integrationsfrågor. Röda Korset

delar på uppdrag från staten ut ekonomisk ersättning åt alla nyanlända som inte har några egna

ekonomiska resurser. Här arbetar både anställda och volontärer.

Malaga Acoge: Existerar sedan 1990 under parollerna tolerans, respekt och solidaritet. De

arbetar med integrationsfrågor samt råd och stöd till nyanlända immigranter. Här arbetar många

volontärer men även anställda socialarbetare, advokater, lärare och psykologer. De försvarar

immigranternas rättigheter, och hjälper till med att underlätta deras tillgång till social hjälp,
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boende, utbildning, att lära sig spanska mm. De utbildar också olika yrkesgrupper, skolor, samt

allmänheten i migrations-och integrationsfrågor.

CEAR- Malaga: Specialister på asylärenden. Ger juridisk rådgivning och hjälp, har advokater

och psykologer anställda, samt flera volontärer. Har tillgång till egna bostäder där

immigranterna kan bo under viss tid.

CEAIN- Centro de Acogida de Imigrantes, Jerez: Ger information, rådgivning, juridisk hjälp,

hjälp att finna bostad, arbete samt tillgång till spanskkurser etc. Utbildar allmänheten och olika

yrkesgrupper i integrations- och migrationsfrågor. Även de har både anställda och volontärer i

sin verksamhet.

CEAIN- Cadiz: Fyller samma funktion som CEAIN-Jerez och arbetar efter samma mål. Deras

ekonomiska resurser är något mindre, och det dagliga arbetet ter sig något annorlunda beroende

på att olika grupper immigranter söker sig till de olika regionerna. Kan ge ekonomisk hjälp till

immigranter, utifrån behovsbedömning i enskilda fall.

5.2 Redogörelse av intervjumaterial

5.2.1 Immigranternas nationalitet, ålder och hur de anländer till södra Andalusien

Den samlade bild som jag har fått under intervjuerna är att de flesta immigranter anländer till

kusten vid Cadizprovinsen, men att många sedan åker till Malaga för att söka arbete.

Möjligheterna är något bättre där än i Cadiz där arbetslösheten är omfattande. Enligt

respondenterna är marockaner överrepresenterade bland de nationaliteter som anländer från

Afrika. Både Malaga Acoge och Röda Korset i Malaga menar att marockaner och algerier är

den största gruppen immigranter från den afrikanska kontinenten som uppehåller sig i Malaga.

Enligt Malaga Acoge kommer många även från Tangeria, Nigeria och länder söder om Sahara.

Respondenterna menar också överensstämmande att invandringen från östeuropa och från

Latinamerika, främst Colombia och Ecuador, har ökat signifikativt de senaste åren. Av de 1306

människor som CEAIN-Cadiz och Jerez hjälpte på olika sätt i Cadizprovinsen under år 2001

var 603 peroner från Afrika (Marocko, Mauritania, Senegal, Sahara), 526 kom från

Latinamerika (Colombia, Ecuador, Cuba), 201 kom från Östeuropa (mest från Ukraina, men

även från Ryssland och Polen), samt några från Asien och övriga världsdelar. 70 % av dessa

personer hade enligt CEAIN-Cadiz inga dokument eller ID-handlingar.
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Enligt organisationerna är det så gott som omöjligt för afrikaner att ta sig in i Europa via lagliga

medel, d v s genom att ansöka om turistvisum eller arbetstillstånd från sina hemländer. Det har

också blivit mycket svårare att få uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning i Spanien

och andra europeiska länder. De flesta från den afrikanska kontinenten kommer därför via

illegala medel in i regionen. Enligt Malaga Acoge och CEAIN-Jerez har Spanien ett avtal med

Marocko som reglera arbetskraftsinvandring. Om Spanien t ex behöver 400 personer till

Malaga kan marockaner ansöka i Marocko och komma legalt. Man använder sig däremot inte

av dem som redan finns illegalt i området. Latinamerikaner kommer fortfarande via flyg

eftersom det hittills är något enklare för dem att få ett turistvisum som gäller i tre månader.

Organisationerna är överens om att de flesta som kommer från den afrikanska kontinenten

anländer via havet i flottar och andra små färdmedel, men också via lastbilar och fiskebåtar.

Malaga Acoge menar att i proportion till hela invandringssituationen i Andalusien är det inte

många som kommer via sundet pga svårigheterna att ta sig förbi poliskontrollerna där. Många

från Marocko och Nigeria smugglas istället in i landet via lastbilar och andra båtar.

Organisationerna är ense om att de grupper som kommer har förändrats till sin karaktär de

senaste åren. Innan kom flest ensamma unga män, men nu kommer även många kvinnor, samt

barn under 18 år, ensamma eller tillsammans med sin familj. Detta gäller alla nationaliteter och

inte endast grupperna som kommer från Afrika. Enligt CEAIN- Cadiz och Jerez har antalet

kvinnliga immigranter fördubblats under de sista tre åren.  De flesta immigranter som kommer

är enligt dem mellan 21-30 år. Fler och fler kommer enligt Malaga Acoge genom naturliga

familjenätverk, d v s (min tolkning) att nätverk till de personer som har lyckats legalisera sin

situation kommer i tron om att dessa personer kan vara dem behjälpliga vid ankomst.

Organisationerna har något skilda uppfattningar vad gäller antalet asylsökande. De flesta menar

dock att den största gruppen av immigranter utgörs av ekonomiska migranter, som kommer för

att försöka hitta arbete och ett bättre liv i Europa.

 5.2.2 Hur hanteras immigrationen vid gränserna?

Exempel på åtgärder som har införts vid gränserna är åtskilliga. Vid städerna Ceuta och Melilla,

som ligger på den afrikanska kontinenten och är kvarlevor från kolonisationen, finns enligt

organisationerna en mängd olika former av fysiska hinder för ankomst. I sundet mellan Spanien

och Marrocko har de senaste åren stora summor pengar spenderats på att utöka kustbevakning

samt införa radarsystem som ska kunna registrera flottar och farkoster ute i havet. Motiveringen
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är att man ska minska alla de dödsfall som årligen sker i sundet. Enligt organisationerna är dock

påtryckningar från EU den största orsaken till den ökade kontrollen. Den sittande regeringen i

landet hävdar att det enda sättet att komma åt den ”illegala invandringen” är att stänga

gränserna och eliminera möjligheterna att komma in i landet. Organisationerna är dock ense om

att fysiska hinder inte lyckats att stoppa invandringen, den söker bara nya vägar. Immigranterna

anländer till nya delar av kusten, på senare tid har fler och fler t ex kommit till Kanarieöarna.

På grund av Spaniens avtal med Marocko sänds de flesta marrockaner tillbaka till Marocko

omdelbart, likaså förs de människor som kan bevisas vara från Nigeria tillbaka dit på grund av

avtal mellan Spanien och Nigeria. De individer som kommer från andra afrikanska länder, men

där man inte kan fastställa nationaliteten, blir behandlade annorlunda eftersom man enligt lag

inte får föra tillbaka dem utan att fastställa deras nationalitet. Trots att det är mot lagen sänds

enligt CEAR dessa individer ändå tillbaka till Marocko i vissa fall. Även Röda Korset

misstänker att människor från andra länder sänds tillbaka Marrocko. Flera organisationer tror

att så är fallet, även om de inte vet i vilken omfattning. CEAR säger att man sänder de individer

som man inte kan avgöra identiteten på till ett ”ingenmansland” som ligger utanför Ceuta och

Melilla. Informationen hade respondenten fått av en kollega som arbetar i området. De tror

även att det kan finnas avtal med andra länder, som frivilligorganisationerna inte vet om. Tex

finns det misstanke om att Nigeria mot betalning, eller enligt avtal med Spanien, tar emot

avvisade afrikaner med andra nationaliteter.

Relationerna med Algeriet har också förbättrats och det finns sedan 5-6 år tillbaka ett avtal om

att Algeriet ska kontrollera vilka personer som kan tänkas komma därifrån, och om det visar sig

att så är fallet återsänds de dit.

Några organisationer nämner även att myndigheterna i Ceuta ibland inte vet vad de ska gör med

alla som befinner sig inom det lilla territoriet, och att de skickar individerna till spanska

fastlandet istället, med tillfälliga arbets - eller uppehållstillstånd.

5.2.3 Bemötande i regionen

Enligt flera organisationer är det svårare för marockaner att socialt sett accepteras i det spanska

samhället. Det är enklare för latinamerikanerna, som talar språket och också enklare för

afrikaner som kommer från länder söder om Sahara. Respondenten från CEAIN- Jerez menade

att de inte vet anledningen till att indivier från andra afrikanska länder än Marrocko är mer

socialt accepterade. De trodde att de kunde bero på att de fortfarande inte är så många i antal
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som marrockanerna, att Spanien alltid har haft dålig relation med Marrocko, eller att det finns

en paternalistisk syn på andra afrikaner bland den spanska befolkningen som gör att det finns

ett större överseende med dessa grupper. Vad gäller myndigheter finns det enligt flera

organisationer en inbyggd rasism i systemet, där människor med mörk hud diskrimieras och

oftare blir tillfrågade på gatan om ID-handlingar än övriga. Myndigheterna ser också hellre att

människor kommer till östeuropa för att arbeta i Andalusien än människor från Afrika, enligt

flera organisationer. Enligt CEAIN-Jerez har marrockaner som under lång tid har plockat

jordgubbar i en stad i Andalusien, på sista tiden ersatts av polacker, av anledningar som ingen

vet. Alla respondenter påpekar dock att även om det kan tyckas enklare för vissa grupper står

de ändå inför samma juridiska problem vad gäller svårigheten att erhålla t ex uppehållstillstånd

och bostad.

Enligt samtliga organisationer verkar polisen inte lägga stora resurser eller fokus på de

individer som befinner sig i landet illegalt. Det förekommer att de stannar personer på gatan

(företrädesvis individer med mörk hud) och anhåller dem om de inte har sina papper iordning,

men det verkar inte vara så vanligt som i många andra europeiska länder, där gömda invandrare

inte vågar gå till sjukhus eller sätta sina barn i skola av rädsla för att bli angivna. Enligt flera

organisationer kan detta bero på det stora antal invandrare i Andalusien som inte har

uppehållstillstånd, samtidigt som polisen prioriterar andra arbetsområden. Enlit Malaga Acoge

finns det ca 7000 invandrare utan uppehållstillstånd i provinsen Malaga. Enligt CEAIN- Cadiz

är siffran i Cadizprovinsen ca 3000 individer.

I Andalusien har även de som befinner sig illegalt i landet rätt till sjukvård, både allmän-och

specialsjukvård, på lika villkor som alla spanska medborgare. Detta verkar vara ovanligt i

övriga Europa. Enligt organisationerna använder sig individerna av dessa rättigheter utan rädsla

för att bli angivna eller kontrollerade.

Enligt Malaga Acoge finns det inga märkbara stora grupper bland befolkningen som är vare sig

för eller emot invandring i staden Malaga, men att det varierar mellan olika regioner. Det finns

städer ute i provinsen där stora motsättningar har skett mellan lokalbefolkning och t.ex

nyanlända marrockaner. Respondenten från Röda korset i Malaga menar också att människor i

staden har vant sig vid immigranterna, och att det inte finns t ex någon utbredd rasism.

CEAIN-Jerez tycker att folkpinionen de senaste åren har gått mot en mer fientlig inställning, i

likhet med den rådande politik som förs av den sittande regeringen. Naturligtvis finns det enligt
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alla organisationer även stora grupper som känner solidaritet med immigranterna och deras

situation.

5.2.4 Asylsökande

Anledningen till att följande information nästan uteslutande är från CEAR- Malaga är att de är

specialister på asylärenden. Generellt sett har respondeternas svar på frågorna om asylsökande

varierat. Några menar att det inte alls är många som söker asyl, utan de flesta är ekonomiska

immigranter. Någon säger att fler och fler söker asyl, och att antalet asylsökande vid staden

Ceuta har ökat markant de senaste åren. Eftersom flera av organisationerna inte arbetar med att

hjälpa asylsökande var deras kunskaper i området också begränsade.

Enligt CEAR- Malaga måste de personer som ämnar söka asyl uttala ”de magiska orden” vid

gränsen. De måste säga ”Jag vill söka asyl” väldigt tydligt, för att denna rättighet skall

uppfyllas. Hon poängterar att många människor inte är medvetna om detta och att deras

situation aldrig undersöks, de anses automatiskt vara ekonomiska flyktingar och sänds tillbaka.

Hon menar att situationen är svår eftersom polisen egentligen inte har några befogenheter att

avgöra vem som får komma in i landet och inte. Hon pekar på samma problematik vad gäller

transportbolagens ansvar för att kontrollera handlingar. Enligt CEAR borde ingen flygvärd/inna

ha befogenheter att bestämma vem som får/inte får resa till ett specifikt land. Rätten att söka

asyl äventyras på detta sätt. Som exempel tar hon att ingen Nigerian kan komma till Spanien

via flyg, eftersom de inte låter dem stiga på planet.

Asylansökan måste inlämnas inom en månad från den dag då personen anländer, och kan

inlämnas efter denna tidsperiod i vissa undantagsfall. Enligt CEAR söker många individer från

länder söder om Sahara asyl i Ceuta och Melilla. Deras ansökan avslås utan förklaring och de

hänvisas ut ur staden, tvärtemot lagen som säger att polisen måste ta emot asylansökan, sända

den vidare till annan myndighet och ge individen rätt till t ex advokat och tolk. Det finns ingen

möjlighet att söka asyl på spanskt konsulat i andra länder, vilket borde vara en rättighet enligt

spansk lag.

Enligt CEAR är det väldigt få som får bifall på sina asylanökningar. Även Röda Korset hävdar

att nästan alla får avslag och att de sedan ”går under jorden” och jobbar illegalt.
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5.2.5 Dödsfall i sundet

Enligt samtliga organisationer dör många människor i sundet varje år. Enligt CEAIN-Jerez är

det ovanligt att man under en veckas tid inte hör om nya döda i sundet, innan skedde det mest

under sommarhalvåret. Enligt respondenten begravs de som hittas döda i sundet på allmäna

gravar. Följande sägs också av CEAIN- Jerez om antalet döda i sundet:

   ... många av de som dör hittas  aldrig, och andra hittas...nu finns det en växande
rörelse av marockaner, bla bestående av de som har förlorat sina familjemedlemmar i
sundet, som begär att få identifiera sina närmaste, att kunna ge dem en
begravning...vad som händer i sundet är ett enormt stort självmord...och försvinnandet
av många familjemedlemmar, ovissheten...att du inte vet vad som har hänt med
dem...eftersom det är vanligt att människor som migrerar från Marocko endast har en
oregelbunden kontakt med sin familj...så familjerna vet inte alltid vad som har hänt.

Enligt CEAR- Malaga betraktas det stora antal människor som dör i sundet som “andra klassens

döda”.

5.2.6 Vad händer med de olika grupperna av immigranter på lång sikt?

Enligt alla organisationer är procedurerna med olika typer av uppehållstillstånd väldigt

komplicerade. De som inte blir direkt avvisade vid gränsen eller lyckas komma in i landet ändå,

klarar sig ofta genom att hitta tillfälliga jobb. Några stannar kvar i Andalusien för att söka jobb,

andra åker till Madrid, någon annanstans i Spanien, eller till något annat land, där de har någon

släkting eller andra kontakter. Om de lyckas få ett tillfälligt arbete och kan visa dokument på

detta kan de också erhålla ett tillfälligt arbetstillstånd, som kan förnyas under förutsättningarna

att arbetserbjudandet kvarstår. På detta sätt kan vissa lite i taget legalisera sin situation, och

efter fem år erhåller de ett temporärt uppehållstillstånd. Några lyckas på detta sätt efter många

år få sin situation i landet legaliserad, medan andra förlorar sina jobb, faller tillbaka till illegal

status och måste börja om från början. Enligt samtliga organisationer är det få som återvänder

till sina hemländer, de flesta hoppas på att få sin situation legaliserad efter att ha uppehållt sig

många år i landet etc. Enligt CEAIN- Cadiz:

… många av de som har varit länge här och försökt att kämpa för sina papper och för
en integration i samhället är apatiska och utan lust att fortsätta kämpa. Många vill åka
tillbaka till sina hemländer, några återvänder, och andra kan inte få ihop tillräcklilgt
mycket pengar för att åka tillbaka.

Enligt CEAIN-Jerez har den spanska staten några gånger infört en tillfällig juridisk instans som

reglerar invandringen.  Under vissa perioder har ett stort antal människor som har uppehållt sig

i landet länge, om än illegalt, erhållt uppehållstillstånd. Enligt CEAIN-Jerez har regeringen valt
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dessa åtgärder för att överhuvudtaget kunna ha någon kontroll på situationen. Många individer

står ut med situationen pga förhoppningen att denna instans snart skall öppnas upp igen.

Som redan nämnts kan individer från den afrikanska kontinenten som uppger sin härkomst och

som inte kommer från Nigeria eller Marocko inte heller bli tillbakaskickade i brist på avtal

mellan länderna. De får ofta en order om utvisning, som i praktiken inte kan verkställas och

stannar kvar i Spanien.  Enligt CEAIN- Jerez: ” De existerar inte för administrationen, de

förvandlas till individer som är totalt exkluderade, men alla vet att de stannar här och att de

arbetar inom den informella sektorn.”

Enligt CEAIN-Jerez är det många, främst senegaleser, som försörjer sig som kringvandrande

gatuförsäljare. Många kvinnor arbetar svart inom hushållssektorn och åtskilliga män arbetar

inom säsongsrelaterat jordbruk runt om i provinsen. Enligt organisationerna sker en omfattande

exploatering av denna grupp människor som arbetskraft, och CEAIN menade att dessa

individer ofta lever i en slavliknande situation.

5.2.7 Förändringar sedan hårdare kontroll infördes vid gränserna

Organisationernas samlade svar tyder på att någon nämnvärd skillnad i antalet anlända

immigranter inte har skett sedan Schengenavtalet infördes i nationell lagstiftning.

Sammanfattningsvis kommer flottar och småbåtar fortfarande nästan varje vecka till den

spanska kusten och organisationernas arbete fortgår som innan. Samtliga är missnöjda med

EU:s nuvarande invandringspolitik och anser även att de nya restriktiva punkterna i nationell

lag äventyrar rättssäkerheten för alla immigranter, men framförallt för asylsökande som på

detta sätt ska förvägras rätten att söka asyl. Att grupper från latinamerika och östeuropa har

ökat betyder inte heller som jag har förstått det att immigranterna från Afrika har minskat i

antal.

Samtliga organisationer är således överens om att alla de åtgärder som görs för att stänga

gränserna inte kommer att uppfylla sitt syfte. Respondenten på Malaga Acoge säger ”Där det

finns hunger, och medan det finns orättvisor, kommer det att finnas migration, att stänga

gränserna förändrar ingenting”. Av samma åsikt är de andra organisationerna.  Respondenten

på CEAR- Malaga säger ”… möjligtvis tar polisen fler människor innan de hinner fram, men

jag tror att samma antal fortfarande ger sig iväg”. CEAIN-Cadiz tycker sig se att antalet

immigranter har ökat, fler och fler söker dessutom hjälp hos dem varje år. Respondenten på
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CEAIN-Cadiz säger: ”Man har slösat många miljoner i sundet, men människor fortsätter att

komma, alla dessa pengar kunde ha använts till integration av dem som redan befinner sig här

istället.”  Enligt CEAIN- Jerez har antalet immigranter totalt sett i landet ökat, åtminstone i

perioder. Respondenten tror att det beror på att Spanien nu är ett attraktivt land att stanna kvar i

för att arbeta, eftersom mycket har förbättrats ekonomiskt och socialt de sista åren. Innan var

Spanien mest ett genomfartsland. CEAIN-Jerez säger även följande angående situationen:

Enligt CEAIN-Jerez tolkar Spaniens president Aznar EU:s direktiv alltför strikt. Enligt

respondenten har länderna fortfarande möjligheter att inom vissa ramar påverka utformandet av

hur avtalet ska se ut i praktiken.

5.3 Tidigare forskning samt övriga källor

Innehållet under denna rubrik ämnar bidra med övrig information för att ge svar på uppsatsens

syfte vid sidan av intervjuerna. Detta material fokuserar främst på att komplettera intervjuerna

vad gäller hur immigranterna kommer till kusten och vilka förändringar som har skett de sista

åren. Vad gäller situationen i regionen och vilka som kommer baseras svaren nästan uteslutande

på intervjuerna. Det har varit svårt att hitta material kring den specifika regionen, vilket är

orsaken till det det ojämna underlaget. Denna del bidrar även med något övrig information som

är relevant för förståelse av problematiken i sin helhet.

5.3.1 Tidigare forskning

Enligt Castles och Miller (1998) är Afrika, som utgör en fjärdedel av jordens landmassa och en

tiodel av befolkningen, den region som mest påverkas av flyktingar. Enligt FN: s

flyktingkommissariat UNHCR (UNHCR: s hemsida) befinner sig ca 6 miljoner av världens

totalt ca 22 miljoner flyktingar inom den afrikanska kontinenten (Inklusive flyktingar som flyr

inom landet samt återvändande).  Människor flyr från politiska och etniska konflikter, men

även från miljökatastrofer och torka. Enligt författarna flydde de som kommer från länder söder

om Sahara innan mest till sina forna kolonialstater; Människor från Zaire flydde till Belgien,

Senegaleser och Algerier till Frankrike eller Nigerianer till Storbritannien. Många av

migranterna har enligt Castles och Miller fortfarande utbildning motsvarande universitetsnivå.

Andelen fattiga migranter utan utbildning som migrerar för att söka arbete ökar dock. Enligt

Castles och Miller migrerar nu många individer från området söder om Sahara till Spanien,

Schweiz, Canada och Italien, men de flesta stannar fortfarande kvar inom kontinenten (Castles

och Miller 1998:124-125).
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Kolonialismen influerar enligt Castles och Miller fortfarande starkt migrationsmönster både i

arabvärlden och i området söder om Sahara. Den ekonomiska aktiviteten föflyttades under

kolonialismen från ländernas innerområden till kusterna. Människor började migrera till

kusterna, ett mönster som fortfarande finns kvar idag. Kontinenten delades upp i olika

politiskt/administrativa enheter, som sedan blev självständiga stater. Man tog ingen hänsyn till

etnicitet eller grupper bundna till olika territorier. Därför är medlemmar av en etnisk grupp ofta

medborgare i två eller fler närbelägna stater, och i många stater bor människor ur flera olika

etniska grupper. Enligt Castles och Miller  leder detta till förvirring angående legal status och

identitet (Castles och Miller 1998:125).

Enligt författarna fanns det år 1995 mer än 2 miljoner immigrnter från nordafrikanska länder i

europeiska OECD länder (OECD,1997:31, Castles och Millers hänvisning). Många av dessa

kom till Europa redan efter andra världskriget som arbetskraft och stannade kvar. Spanien,

Italien och Frankrike tillät under 1990 –talet också stora grupper av arbetskraftsinvandring från

Nordafrika. Den legala invandringen medförde en omfattande familjeåterförening i respektive

land. Enligt Castles och Miller var den illegala migrationen från arabregionen till Europa

omfattande: ”… but far less extensive than widely feared” (Castles och Miller 1998:115). De

tar som exempel att migranter från Marocko försökte att undvika kontroller genom att korsa

Gibraltarsund till Spanien. Likaså försökte människor från Tunisien och andra arabländer segla

till olika Italienska öar eller direkt till Italien.

However, most would-be emigrants from the Arab region could not emigrate illegally
and the development of control measures in the EU, such as visa obligations and
enforcement of employer sanctions, presumably played a key role in deterring mass
migration from Arab Region. Significant numbers of migrants did elude controls, but
they were the exception, not the rule (Castles och Miller 1998:115).

Enligt Castles och Miller var det alltså få migranter från Arabregionen som undkom EU:s

kontroller när de försökte ta sig in i unionen.

De menar också att Turkiet och Marocko är oroade över att Västeuropa kommer att föredra

Östeuropeiska immigranter framför muslimska. Han menar att denna rädsla har en grund: ”…it

is not unusual to hear French business and governmental oficials speak of desirability of

reorienting international migration to the East in order to attenuate integration problems.”

(Castles och Miller 1998:115)

Redan innan Schengenavtalet infördes 1995 fick Spanien enligt Harding pengar för

att motverka immigrationen till städerna Ceuta och Meillla på marockos kust.
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Följande är enligt Harding berättat av guvernören i Ceuta. Jag väljer att återge hela

citatet eftersom det visar på vilka enorma resurser som har satsats i detta syfte:

EU vet att Ceuta och Meilla är sårbara flanker i det befästa Europa, och att
migranterna måste motverkas i dessa frestande områden. 1993 bidrog man med pengar
till en åtta kilometer lång försvarsmur kring Ceuta bestående av två parallella
ståltrådsstängsel, två och en halv meter höga och med ett mellanrum på fem meter.
Mellan stängslen placerades en lång rad sensorer; lampor sattes upp med trettiotre
meters mellanrum och trettio övervakningskameror installerades längs själva gränsen.
Rullar med taggtråd lades ut bakom det inre stängslet. Åttiofyra kulvertar där gränsen
går täcktes över med cement. Dygnet runt-patruller sattes in. Kostnaden har beräknats
till tjugofem mijoner dollar. Ändå är de bruna kullarna inte mer än ett inslag i det spel
som olagliga migranter spelar med de rika länderna längre norrut: ett slags mållinje
som måste nås och överträdas, på samma sätt som gatan av glittrande månsken och de
italienska patrullbåtarnas kölvatten i Otrantosundet utgör farliga linjer som måste
undvikas. På båda ställena mäter de fattiga sin påhittighet med de rika ländernas
teknologiska expertis (Harding 2001:148).

Enligt Hardings eget försök att ta sig över ett av stängseln i den dubbla raden tog det 45

sekunder och resulterade i att han stack hål i sina båda handflator. Officeraren i Guardia Civil

(ordningspolis), Alfonzo Cruzado, hade med egna ögon sett migranter klara båda stängseln på

mindre än tjugo sekunder och sedan ”… vada fram genom taggtråden så att benen skars i

strimlor. Har man en ilsken tjur efter sig är man beredd att springa för livet” (Harding

2001:149). Enligt Harding verkade ingen i Guardia Civil vara av annan uppfattning än att de

afrikaner som kommer till området flyr från död och svält, ingen trodde heller att

försvarsmuren skulle utgöra något större hinder för människor med så starka motiv och ett så

svårhanterligt förflutet. De uppvisade dock mindre förståelse för marockanska migranter som

de enligt Harding lämpade tillbaka över gränsen även om de hittades inne i Ceuta.

Marockanerna var tvungna att trotsa farorna i sundet eller gömma sig i lastbilar på färjorna;

”… hundratals fripassagerare fångas och skickas tillbaka varje år” (Harding 2001:150).

Även de spanska myndigheterna i Ceuta åtar sig enligt Harding att ”anpassa” migranter från

områden söder om Sahara, och om möjligt ge dem jobb. När deras papper var klara fick de ett

förnyelsebart arbetstillstånd på ett år som gjorde att de blev insläppta till Spanien på andra

sidan sundet. Harding tolkar detta som ”… en blandning av realism och hövlighet som inte

finns i andra EU-medlemsländer och som också strider mot EU: s linje” (Harding 1998:150).

Målet som guvernören i Ceuta hade satt upp med de påkostade hindren var att få ned antalet

ovälkomna till ca trehundra om året. Den talesman som nämnde detta antog istället att femton

till tjugo miljoner migranter år 2014 kommer att ha försökt att ta sig in i Västeuropa via

Spanien (Harding 2 001:150). 1999 konstaterades att de förra hindren inte var tillräckliga och

myndigheterna utökade övervakningskapaciteten längs hela gränsen med fler kameror och
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bättre sensorer, i hopp om att antalet skulle krympa till en för EU godtagbar nivå. Enligt

Harding är allt fler migranter därför hänvisade till den farliga vägen genom Gibraltarsund, eller

att ”… lotsa sig upp längs kontinentens´högra sida´och etablera ett mer pålitligt kontaktnät när

de ger sig i lag med de levantiska smugglarna” (Harding 2001:152).

Som författaren påpekar har Europa utvecklat ett sätt att sålla illegala migranter från Afrika;

… eftersom det är de duktiga och snarfyndiga som når fram till tryggheten i lägret är
det också det som bestämmer kvaliten på de som kommer in. De i sin tur kommer från
en större grupp som på ett tidigt stadium selekterade sig själva när de lämnade sina
hemländer och gav sig ut i den transsahariska skärselden. Många av de som överlevde
Sahara hade dessutom redan genomgått en urvalsprocess bland de hundratusentals
som överger de hårda villkoren på den afrikanska landsbygden och beger sig till
Lagos, Accra, Abidjan, Kinshasa...//...oavsett om de till slut driver ett FN-kontor i
Geneve, leder en prostitutionsliga i Milano eller håller en kurs i African Studies i
Nederländerna, så är dessa arbetssökande bland de mest motiverade i Europa (Harding
1998:153).

I boken ”Utan papper- människohantering i dagens Europa” av Chris de Stoop berättas att

tusentals nigerianer har deporterats från Europa de senaste åren, och att många av dem gömmer

sig i Lagos slum för att de inte vågar åka hem som förlorare efter att ha slösat bort familjens

pengar. I Nigeria bor nästan hundra miljoner invånare, eller nästan en femtedel av Afrikas

befolkning. Enligt de Stoop; ”I Nigerias överlevnadsekonomi kan inte en familj klara sig om de

inte har någon i väst” (Stoop 1997:64). Att jobba för att skicka hem pengar torde enligt

författaren vara en av de drivande faktorerna bakom valet att migrera.

5.3.2 Övriga källor om situationen kring sundet

Efter en genomgång av den lokala dagstidningen Dirario de Cadiz under år 2002, av de träffar

som kom upp med sökordet immigration, konstaterade jag att man så gott som varje vecka,

ibland varje dag, kunde läsa om nya anlända till kusterna. Återkommande var även uppgifterna

om funna kroppar på olika ställen utmed kusten eller Kanarieöarna. Jag har inte gjort någon

kvantitativ undersökning av materialet utan redogör bara för vissa motsägesfulla uppgifter i

några artiklar. De tidningsartiklar som jag har använt mig av består till största del av Diario De

Cadiz, som är den största dagstidningen i provinsen, samt någon artikel från nationell

dagstidning. Antalet dagstidningar är begränsade, och jag kan inte se någon tydlig politisk

vinkling i materialet. Eftersom artiklarna mest handlar om andrahandsinformation från olika

källor vad gäller statistik, anser jag inte att någon närmre källkritik av dessa medier är befogad i

sammanhanget.
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Enligt tidningen diario de Cadiz, i artikeln La inmigracion clandestina se cobró 117 vidas este

ano (Diario de Cadiz hemsida) fann man från den 1 januari till den 1 oktober år 2002, 117

kroppar i Sydeuropa och nordafrika. Man uppskattar att antalet döda och försvunna tillsammans

kan uppgå till 250 individer under dessa tio månader. Uppgifterna i artikeln är hämtade ur en

rapport av organisationen APDH(Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía; En

organisation som arbetar med mänskliga rättigheter i Andalusien). Siffrorna är enligt

organisationen hämtade ur statliga organ i Ceuta, Melilla, Cadiz och Kanarieöarna. Vad

artikelförfattaren menar med Sydeuropa definieras ej närmre, men eftersom data är hämtade

endast från spanska myndigheter antar jag att man syftar på sundet mellan Spanien och Afrika.

Enligt denna källa har antalet funna döda ökat från år 2001, då man fann 88 döda men

uppskattade antalet försvunna och döda sammanlagt till 120 personer. Enligt samma artikel

beräknar en myndighet i Andalusien att mellan 1000 och 1500 människor dog i sundet mellan

1991 och 1998. I artikeln sägs även att organisationen för invandrade arbetande marrockaner i

Spanien (ATIME; Asociación de Trabajadores de Immigrantes Marroquíes) menar att 1000

personer ( 800 på marockanskt vatten och 200 på spanska sidan) dog i sundet endast under år

2002. Tidningen El mundo hänvisar även till ATIME  i sin artikel Avalancha sin papeles (El

Mundos hemsida, datum oklart, men efter år 2002). ATIME uppskattar där att att  4000

människor har avlidit i sundet de senaste fem åren.

Å andra sidan kan man i en rapport från regeringens utlänningsdepartement, som återberättas i

artikeln Las muertes en el estrecho bajaron a la mitad en 2002 i El diaro de Cadiz den 4 januari

2003 (Diario de Cadiz hemsida), läsa att antalet döda i området kring Andalusien och

Kanarieöarna minskade med hälften år 2002. Man fann bara 35 personer, till skillnad från 86

personer under år 2001. Inkluderade i denna siffra är således varken de som återfanns på

marockanskt vatten eller de som aldrig hittades. I samma rapport sägs också att antalet

immigranter utan dokument som anhölls i området kring sundet och Kanarieöarna minskade

med 11 % (från 18.517 till 16 504 personer) från år 2001 till år 2002. Försöken att hindra de

organiserade människosmugglarna resulterade i att man infiltrerade 735 maffiagrupper, år 2002

mot 362 grupper år 2001. Man utvisade även 74 467 personer, i genomsnitt 204 immigranter

per dag, ca 58 % mer än år 2001.

Det är tydligt att siffrorna skiljer sig åt beroende på källor, någon hävdar att antalet döda i

området ökar, andra att det minskar. Kanske beror skillnaderna mycket i att siffrorna inte är

samordnade mellan Marocko och Spanien. Genom läsning av artiklar framkommer också att

immigranterna ändrar målet för färden i takt med nya hinder i sundet. Kanske försvårar detta
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samordningen av statistiken. Många fler har den senaste tiden, som tidigare nämnts, valt

Kanarieöarna och lite mer avskiljda städer på det spanska fastlandet i hopp om att lyckas ta sig i

land.

Enligt artikeln Tráfico de personas i tidningen El Mundo (El Mundos hemsida, datum oklart)

behöver 75 % av de som kommer via flottar medicinsk hjälp när de anländer till kusten.

Informationen kommer från Ana Belén som arbetar för Röda Korset i Tarifa, som ligger mellan

städerna Cadiz och Malaga. Hon berättar att Guardia Civil anropar Röda Korset när de ser att

nya flottar anländer. Voluntärer, läkare och ambulanser åker då mot stranden för att ta emot

eventuella akutfall. Enligt henne är ”… lugnt vatten i sundet synonymt med en massiv ankomst

av flottar från andra sidan sundet”.

6. Sammanfattning och analys av material

6.1 Sammanfattning

Enligt vad som framgår i resultatredovisningen från de gjorda intervjuerna utkristalliserades

snabbt röda trådar under respektive teman. Respondenterna gav sammantaget likvärdiga svar på

frågorna vad gäller de flesta områden. Sekundärmaterialet täcker främst några punkter av

undersökningen. Ibland överensstämmer de med varandra, men de skiljer sig även på vissa

punkter.

Vilka kommer och varifrån?

Organisationerna är överens om att den största grupp immigranter som anländer till regionen

fortfarande kommer från den afrikanska kontinenten. Den största gruppen utgörs av

marockaner. Organisationerna har i sin dagliga kontakt något olika kontakt med olika grupper. I

stort kommer många även från Saharaområdet (främst Algeriet) och från länder söder om

Sahara, t ex Nigeria Mauretanien och Senegal. De senaste åren kommer många immigranter

även från Latinamerika och Östeuropa. Hur många som söker asyl är oklart, och även hur dessa

asylansökningar vid gränsen tas emot. Klart är att många söker asyl i städerna Ceuta och

Melilla. De flesta som kommer till regionen benämns av organisationerna dock som

ekonomiska migranter, som kommer i hopp om ett bättre liv, och för att söka arbete.

Hur tar immigranterna sig till gränserna och hur hanteras immigrationen där?

Organisationerna menar generellt sett att det är så gott som omöjligt för individer från Afrika

att på ett lagligt sätt ta sig in i landet. De flesta kommer via sundet, men många smugglas även
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in via båtar, lastbilar eller dyligt. Enligt några organisationer kan marockaner ibland få

tillfälliga arbetstillstånd för att gästarbeta i regionen, utifrån Spaniens behov av arbetskraft.De

måste då ansöka hos de spanska myndigheterna i Marocko och man anställer inte de som redan

befinner sig i regionen. Enligt Harding (2001) och några organisationer ger myndigheterna i

Ceuta även tillfälliga uppehållstillstånd till människor som befinner sig i Ceuta, så att de kan

åka till det spanska fastlandet. Detta verkar mest gälla icke-marockaner, vilka hänvisas till

smuggling eller färden över sundet. De allra flesta verkar  dock komma in i landet via flottar

eller smuggling och majoriteten har inga ID-handlingar när de kommer.

Angående hanteringen vid gränserna blir de upptäckta marockanerna och nigerianerna enligt

organisationerna tillbakaskickade så gott som direkt på grund av de avtal som finns mellan

Spanien och respektive land. Många smugglas dock även in i landet och stannar illegalt. De

som inte kan sändas tillbaka eftesom de inte uppger sin identitet får en utvisningsorder men

stannar i praktiken kvar i landet illegalt. Organisationerna menar även att olagliga utvisnigar

sker, och att asylansökningar inte tas på allvar, men det vet inte i vilken omfattning detta sker.

Att många människor dör i sundet varje år finns det inga tvivel om, ingen av de intervjuade

organisationerna eller den marockanska organisation som det hänvisas till i artikel menar att

dödsfallen skulle ha minskats. Regeringen menar å andra sidan menar att dödstalen har minskat

på grund av de förbättrade kontrollerna i sundet.

Hur ser immigranternas situation ut på längre sikt?

Angående immigranternas situation på längre sikt har jag förstått att de flesta som lever illegalt

stannar i landet i hopp om att på sikt kunna legalisera sin situation. En del lyckas, men många

lyckas inte. Under tiden arbetar de med tillfälliga arbetstillstånd eller utan tillstånd. Ett fåtal

återvänder hem när situationen blir ohållbar, andra kan eller vill inte återvända hem. Några

föflyttar sig även till andra delar av landet, eller till andra länder där de har ett större kontaktnät.

Polis och myndigheter letar inte speciellt aktivt efter immigranter i området, utan prioriterar

annan typ av kriminalitet. Det händer dock att, framförallt individer med mörk hud, stannas på

gatan.

De flesta är överens om att det inte finns någon utbredd främlingsfientlighet i regionerna, även

om det finns tendenser på att regeringens restriktiva hållning mer och mer vinner gehör hos

folkopinionen. Det finns också många organisationer och grupper bland befolkningen som

känner solidaritet med immigranterna.
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Vilka förändringar har skett sedan EU:s hårdare kontroll vid de yttre gränserna?

Enligt organisationerna har inte mycket förändrats i praktiken sedan Schengenavtalet infördes.

Den sammantagna bilden är att immigranterna fortsätter att komma, med flottar, småbåtar eller

genom smuggling från Afrika till kusterna. Samtliga menar att det är ett slöseri med resurser att

försöka att hindra invandringen, den söker bara nya vägar. Av samma åsikt var de personer som

Harding(2001) hade mött i sin forskning, guvernören och Guardia Civil i Ceuta. Där hade

hindren de senaste åren möjligtvis medfört att människorna tvingades ta vägen genom sundet

istället, eller försöka att genom kontakt med smugglare ta vägen kring den spanska östkusten.

Ceuta invaderas dock fortfarande av migranter och även organisationerna uppger att

myndigheterna i Ceuta står handfallna inför situationen. Ibland skickar de, som nämnts ovan,

individer till det spanska fastlandet med tillfälliga uppehållstillstånd. Även Röda Korset i Tarifa

säger att det kommer flottar så fort vattnet är lugnt i sundet. Regeringen uppger dock att färre

människor kommer till kusterna och att de har avvisat många fler än tidigare år. Även  Castles

och Miller (1998:115) menar att många migranter i och för sig lyckas undvika kontrollerna,

men att de var mer undantag än regel. Bilden framstår som något komplex, men utan tvekan

fortsätter immigrationen över sundet att vara omfattande.

6.2 Analys

Även om organisationerna menar att de inte har märkt någon förändring i antalet anlända

immigranter till kusten de senaste åren, uppfattar jag nyanser i deras svar. I helhet verkar det

som att de tror att ungefär samma antal människor lämnar sina hemländer, men att t ex fler

marockaner och nigerianer skickas tillbaka direkt pga de numera förbättrade relationerna

mellan Spanien och respektive land. Någon menar att invandringen till landet i helhet har ökat.

Denna siffra kan också förklaras med att fler europeer kanske väljer att flytta inom unionen.

Förklaringen har då inget att göra med Schengeninförandet. Det skulle också kunna betyda att

andra grupper av immigranter har koncentrerat sig till andra delar av landet.

Om deras uppfattning att antalet immigranter inte har förändrats stämmer i praktiken, tyder

detta rimligtvis på att tex transportansvaret inte har uppfyllt sitt syfte. Vi vet dock inte hur

många som eventuellt anlände via flyg innan systemet infördes

Frivilligorganisationernas syn på förändringar de senaste åren strider dock mot regeringens syn

på saken. Som innan nämnts menar regeringen att de har lyckats i sina försök att reducera den
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illegala invandringen, färre döda har hittats och fler smugglare har anhållits. De menar att färre

individer har anhållts i regionerna kring sundet, vilket med tanke på de ökade kontrollerna

borde tyda på att färre försöker att ta sig till kusten denna väg. Samtidigt uppger regeringen att

fler personer än tidigare har utvisats. Kanske inkluderas även de som redan befann sig i landet i

denna siffra. Bristen på definitioner i statistiken gör den svår att tolka.

Problematiken kan också tolkas i form av maktsymmetrier och särintressen.  Det ligger

rimligtvis i regeringens intresse att överdriva dessa siffor, eftersom det naturligtvis gagnar den

om de kan uppvisa att alla de resurser som har spenderats i området uppfyller sitt syfte.

Speciellt om en stor del av befolkningen stödjer syftet i sig.  Det som står för en positiv

utveckling för regeringen betyder dock för organisationerna rättsosäkerhet och en ovilja att lösa

problemet från grunden. Regeringens åsikt att färre kommer till regionen och fler utvisas skulle

kunna tyda på att större generaliseringar sker vad gäller avvisande, eller att t ex fler

asylsökande avvisas utan att ges rätten att lämna in sin ansökan, vilket var organisationernas

farhågor. Vad gäller organisationernas särintresse skulle de möjligtvis av själbevarelsedrift ha

intresse av att överdriva antalet immigranter för att på så sätt erhålla samma summa statliga

bidrag som innan, för att inte utplåna sig själva. Marockanska organisationer kan tänkas ha ett

intresse i att påvisa ett stort antal döda i sundet för att vinna sympati hos allmänheten och visa

att de åtgärder som har satts in inte hjälper för att stoppa invandringen. Å andra sidan kan man

tänka sig att även de skulle ha ett intresse i att påvisa låga dödstal och få immigranter, eftersom

fler åtgärder då inte behövs sättas in och försvåra situationen ytterligare för framtida migranter,

tex deras eget nätverk som är kvar i Marocko.

Enligt organisationerna arbetar många av immigranterna illegalt, vilket tyder på att lagen om att

de som anställer dessa människor kan få kraftiga böter, inte uppfyller sitt syfte i praktiken.

Bilden som ges är att det inte heller existerar någon omfattande kontroll av huruvida dessa

punkter i lagen efterlevs, eftersom polisen prioriterar annan typ av kriminalitet.

Vad gäller rasism i området kan vi se att flera frivilligorganisationer uttrycker att det finns ett

större motstånd mot marockaner än mot Östeuropéer, både från myndigheternas och

befolkningens sida. En organisation nämnde att man har ersatt marockanska arbetare med

polacker, utan att de kunde förklara varför. Samtidigt menar samma organisation att de

upplever att svarta afrikaner behandlas bättre av befolkningen, men blir diskriminerade av polis

och myndigheter i högre grad. Organisationen spekulerade i om acceptansen mot de svarta

afrikanerna kunde bero på någon slags paternalistisk inställning, eller kanske på att de inte var
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så många i antal ännu i regionen. Harding pekar på samma fenomen, och menar att både

Guardia Civil i Ceuta och myndigheterna där vittnar om att de känner empati för denna grupp,

och ibland ger dem privilegier, medan marockaner behandlas sämre. (Harding

2001:150).Kanske kan detta utgöra ett mönster. Även Castles och Miller har exempel på hur

EU föredrar att immigranter från östeuropa kommer som arbetskraft, eftersom det ”underlättar

integrationen” (Castles och Miller 1998:115). Sannolikt ingår marockanerna i den allmäna

misstänksamhet som idag verkar råda mot muslimska grupper som oerhört annorlunda och med

svårighet att integreras i Europa. Å andra sidan verkar det inte som att resten av Europa känner

något dåligt samvete för de icke-arabiska afrikanerna heller. Klart framstår dock att

marockanerna verkar ha svårast att etablera sig i regionen, liksom andra arabiska och/eller

muslimska grupper ofta diskrimeneras och omtalas i nedsättande ordalag av politiker runt om i

EU.

Angående svårigheten att fastställa identitet på individer från vissa afrikanska länder kan

Castles och Millers förklaring om den komplexa bilden av nationalitet och etnicitet i flera

afrikanska länder vara en delförklaring (Castles och Miller 1998:125). Å andra sidan är det

välkänt att de flesta immigranter kommer utan papper även till andra länder i hopp om att inte

kunna bli tillbakaskickade. I många fall skulle identitet säkerligen kunna fastställas med hjälp

av t ex språktester, vilket kan tänkas vara mer komplext i vissa afrikanska fall. Hur man

fastställer identiteten på alla de som skickas tillbaka till Nigeria är osagt, men stärker den

misstänksamhet som många av organisationerna har angående generaliseringar av många olika

nationaliteter vid avvisning.

6.2.1 Analys utifrån migration i globalt perspektiv

Vare sig EU eller Spanien försöker på något sätt att förneka målet att stoppa den illegala

invandringen till unionen. Efter en genomgång av materialet framstår definitionen av vem som

är illegal som ett problem. Enligt samtlig information verkar det som att de legala sätten att ta

sig in i Europa, om man är bosatt på den afrikanska kontinenten, är minimal. Den enda

möjligheten är genom familjeåterförening, vilket också har blivit allt svårare, eller genom

tillfälliga arbetstillstånd. Att komma som turist är så gott som uteslutet på grund av

Schengenavtalets visumkrav. Inklusive asylsökande kan svårligen på ett ”legalt” sätt ta sig till

gränserna för att utöva rätten att söka skydd. Man gör i alla fall allt man kan för att försöka att

stoppa dem. Detta strider utan tvekan mot internationell lag, vilket många
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frivilligorganisationer världen över har påpekat, utan resultat. Alla andra sätt att ta sig in i

unionen är således enligt lag illegala.

Termen exclusion kan därför i detta sammanhang mer eller mindre appliceras på en hel

kontinent. Det faktum att Europa dessutom verkar mer benägna att ta emot

arbetskraftsinvandring från Östeuropa gör individer från den afrikanska kontinenten än mer

excluderade. Att många som trots allt lyckas ta sig in i unionen ändå känner sig excluderade

förstärker bilden av ett totalt utanförskap. Med Baumans (Bauman 2000) termer är de lokalt

bundna utan större möjligheter att ta sig in i gruppen de globalt mobila. Som nämndes ovan är

är sociala förhållanden enligt kritisk teori historiskt skapade och präglade av maktsymmetrier

och särintressen och kan bli föremål för radikal förändring (Alvesson och sköldberg 1998:176-

178). Den tittar på fenomenets politiska karaktär och de ta-för-givna verkligheter som vi alla

ingår i. Därför är det intressant att utifrån denna teori analysera migration på global nivå. Vad

gäller emigration från Afrika är nog de flesta överens om att man kan analysera orsaken till

kontinentens situation genom att gå tillbaka till kolonialiseringen och de förändringar som de

staterna introducerade genom att splittra samhällen, grupper, fungerande hierarkier och

maktsystem. Detta ska jag dock inte gå in på mer här. Jag konstaterar bara att för mig utgör

detta en delförklaring till den misär vi ser/inte vill se på den afrikanska kontinenten idag.

Dagens globaliseringsprocess utgör en annan viktig faktor. Även om vi helt skulle bortse från

kolonialiseringen är det ingen hemlighet att den delen av världen som idag tillhör de globalt

mobila skor sig på de lokalt bundnas bekostnad. Multinationella företag slår ut den interna

produktionen världen över, genom massproduktion till låga priser. Emigration blir ofta en

konsekvens av detta förfarande. I globaliseringens namn flödar kapitalet fritt och gränser

öppnas för produkter. De länder som inte vill avskaffa sina tullar bestraffas. Frihetsbegreppets

innebörd i betydelsen frihet för kapital och mänsklig frihet att flytta över gränser får således

oerhört olika innebörder. Det ena främjas och det andra motverkas. På en mer konkret nivå är

de två enligt min uppfattning tätt sammankopplade. Den restriktiva invandringspolitiken

omöjliggör tex för dessa individer att konsumera inom Europa, de måste köpa produkterna på

avstånd, ofta genom dyra mellanhänder. Detta skulle kunna utgöra ett argument för att den

fattiga delen av världen måste hållas intakt och de lokalt bundna stannar där de befinner sig.

Multinationella företag kan inte annars heller tjäna stora pengar på att producera sina produkter

i små ekonomier och sedan sälja dem dyrt på hemmaplan. Obalansen i handelsvillkoren och

expolatering av arbetskraft i fattiga länder är inte längre något kontroversiellt utan mer eller

mindre accepterat. Det ingår i vår ta-för-givna-verklighet. Sveriges biståndsminister Jan  O
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Karlsson tog dock senast för en vecka sedan upp problemet med att obalansen i handeln

missgynnar fattiga länder. Viljan till konkret förändring har hittills dock varit minimal från EU:

s håll. Jag tycker inte att man kan bortse från detta fenomen i diskussionen kring migration.

En annan aspekt är att många familjer i fattiga länder är beroende av att någon emigrerar och

arbetar för att kunna skicka hem pengar. Vissa länder är nästan helt beroende av denna

inkomstkälla. Både Harding (2001) och de Stoop (1997) pekar på att detta är en av de stora

drivkrafterna för beslutet att emigrera. Enligt de Stoop vågar många av dem som blir

deporterade inte återvända till sina familjer eftersom de har gjort av med lånade pengar, av

skam gömmer de sig i de stora städerna. Ett fenomen som om det sker i större utsträckning

utgör ännu en faktor som slår tillbaka på de redan drabbade länderna.

Att många människor tar sig in i unionen via smugglare framgår på flera ställen i materialet.

Regeringen menar att de under år 2002 har lyckast att infiltrera flera hundra grupper mer än

tidigare och att många ansvariga är anhållna. Genom att titta på situationen i sin helhet; den

desperation som verkar driva många migranter till EU, samt de möjligheter de har att ta sig in,

framstår det för mig som logiskt att flyktingsmugglare utnyttjar situationen och säkerligen

tjänar stora pengar. Detta fenomen finns inbyggt i systemet, och naturligtvis är det ett problem.

Eftersom samtliga respondenter menar att det inte är någon mening att försöka stoppa

invandringen-den finner bara nya vägar, kan man se det som att unionen gynnar smugglarnas

intressen. Smuggling utgör den sista utvägen. En dyr och riskabel sådan.

Sammanfattningsvis ter det sig för mig som att hela migrationsprocessen utgör en spiralrörelse i

negativ riktning. För de allra flesta verkar det inte vara något beslut som ger upphov till lycka,

vare sig på kort eller lång sikt. Jag bortser inte från att många på olika sätt lyckas med det de

har föresatt sig, oavsett om det handlar om att kunna bosätta sig i ett annat land, arbeta och

skicka hem pengar, få ett bättre liv mm. För de som inte lyckas övervinna alla hinder på vägen

verkar det som att de negativa konsekvenserna av beslutet är övervägande, både för de som ger

sig av och de som blir kvar hemma i ovisshet. Kanske övervinner tillfredsställelsen av att i alla

fall ha försökt att förändra sitt öde detta faktum.

7. Slutdiskussion

Uppsatsens syfte bestod av att undersöka afrikanska immigranters situation vid ankomst till

Andalusiens södra gräns/kust, samt hur deras situation ser ut i regionen. Vidare ingick att

undersöka hur det går för dessa individer på längre sikt, samt vilka eventuella förändringar som
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har skett i mottagandet vid gränserna i och med införandet av Schengenavtalet. Trots att

orsaken till EU: s politik inte finns med som central frågeställning i uppsatsens syfte tänker jag

ägna slutdiskusionnen åt detta samtidigt som jag försöker att blicka framåt. Jag gjorde detta val

eftersom det egentligen utgör det centrala temat i uppsatsen. Immiganternas situation i

Andalusien, bemötandet vid gränsen och eventuella förändringar de senaste åren handlar i

grund och botten om politiska beslut.

Som jag tog upp inledningsvis är migration ett komplext fenomen med många infallsvinklar.

Skälen att migrera är av vitt skild karaktär. Valet av infallsvinkel vad gäller uppsatstema är

naturligtvis personligt präglat. Någon kanske hade valt att fokusera på den grupp av

immigranter som består av olika maffiagrupper som bedriver narkotikahandel i området samt

polisens svårigheter att hantera detta vid gränserna. Detta utgör en del av verkligheten.

Eftersom jag inte tror att det är den mest dominerande drivkraften för majoriteten av de

tusentals människor per år som försöker att ta sig över sundet, har jag dock valt att fokusera på

andra grupper.

Påtagligt i hela resonemanget kring migration är oviljan att acceptera det fenomen som inte är

något nytt. Vad är det som gör att immigranternas motiv inte analyseras och tas på allvar?

Varför verkar det vara så oerhört svårt att som människa sätta sig in i dessa individers situation?

Motiven bakom EU: s lagar och politik är naturligtvis många och skiftande, men kraftigt

förenklat verkar den grundar sig i fenomenet av att rå om sitt eget lilla bo. Här har vi det bra,

och främmande element ska inte störa vår ordning. Kanske är psykologiska förklaringar som

t ex rädsla för det okända en annan faktor. Detta kan till viss del betraktas som naturligt och

förklarligt men aldrig fungerande i denna komplexa värld. Michael Moores dokumentär

”Bowling for Columbine”, angående vapeninnhevav i USA, framkommer att så gott som alla

invånare i vissa förorter hade vapen i hemmet, trots att brottsstatistiken i områden var oerhört

låg och ingen egentligen visste vilka brott de skyddade sig mot. Politiker spelar på våra rädslor

för att sälja röster, liksom vapenföretag för att sälja vapen och media för att sälja lösnummer.

Jag menar att detta resonemang kan appliceras på debatten om migrationsfrågorna. Skräcken

för öppnare gränser är påtaglig, men utifrån vilka grunder?

Migration har alltid funnits och kommer sannolikt alltid att finnas. En liten yta som Europa

kommer svårligen lyckas stänga ute den enorma värld som finns utanför och alla de som önskar

ta sig innanför murarna. Jag tror inte att man genom denna typ av politik kommer att uppnå det

man önskar. Man måste då ta till hårdare och hårdare metoder, och eftersom vissa lagar redan
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nu strider mot internationella konventioner undrar jag hur mycket man ska kunna tänja på

denna gräns. Blandningen av förnekande och en felaktig analys av problematikens

grundläggande karaktär kommer att få oanade negativa följder, både för Europa, men

naturligtvis för alla de som befinner sig utanför. I kampen mellan nationerna och dess territorier

frodas hat och egoism istället för en positiv världslig gemenskap.

När jag menar att frihetsbegreppet används så totalt olika vad gäller kapital och människor är

min poäng inte att det fria kapitalet är en speciellt lyckad idé. Jag vill endast bara påvisa det

motsägesfulla i denna vår värld. Öppnare gränser för människor framstår som rena skräcken

utan att någon egentligen vet vad det skulle innebära i praktiken, och orsakerna till den

restriktiva politiken saknar logik. Ingen vet om alla de som vill komma hit kommer för att

stanna, så enkelt tror jag inte att det är att lämna allt bakom sig. Och om många vill stanna, är

det så katastrofalt? Europa kommer inom en snar framtid dessutom att lida stor brist på

arbetskraft, vilket gör det än svårare att argumentera för stängda gränser utifrån

ekonomisk/strategiska perspektiv. Kanske skulle många komma i perioder, för att arbeta eller

bedriva affärer? Om dessutom förutsättningarna för ett värdigt liv i form av bostad, mat och

arbete vore bättre fördelade skulle kanske de flesta vilja resa såsom vi gör, i perioder för att

arbeta eller skaffa sig nya upplevelser som berikar detta korta liv.

Det finns också teorier som menar att det successiva berikandet av fattiga folkgrupper genom

större bidrag och friare tillträde skulle framkalla ett migrationstryck på västvärlden. Att en ökad

BNP, ökad läskunnighet och längre medellivslängd skulle kunna producera fler uppåtsträvande

migranter än ett land i total misär. Lite ironiskt frågar jag mig om EU då tjänar mest på att

fortsätta att bidra till de fattiga ländernas tillstånd eller höja deras standard.

Min ambition är inte att komma med förslag på lösningar, det skulle krävas en

doktorsavhandling för det. Jag anser endast att den politiska debatten måste öppnas upp för att

rädsla, egoism och spekulationer inte helt ska ta över vad gäller nationers och unioners

invandringspolitik. Min personliga förhoppning är dock att den europeiska invandringspolitiken

i framtiden kommer att präglas av öppenhet, realism och ett upprätthållande av människovärdet.

En nigeriansk predikant vid namn Bobo, som hade blivit utvisad både från USA och Belgien sa:

”´Det är lättare att komma in i himmelen än i Europa´” (Stoop 1997:62 ). Min tanke går till dem

som kanske just nu befinner sig på en flotte i ett kallt hav, med destination Europa.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Jag redogör endast här för de övergripande frågorna trots att samtalet också styrdes utifrån
naturliga följdfrågor.

Vid ankomst

• Från vilka länder kommer de flesta afrikanska immigranter?
• Var i Andalusien kommer de flesta immigranter?
• Vilket färdsätt använder de sig av?
• Är det många som inte har några papper/identitetshandlingar vid ankomst?
• Vad upplever ni händer med dem som kommer fram?
• Avvisas många direkt vid gränsen?
• Gömmer sig många?
• Söker många asyl?
• Hur upplever ni att rätten att söka asyl respekteras?

Situationen i regionen

• Hur upplever ni att det går för flyktingar på längre sikt?
• Hur upplever ni att det går för övriga immigranter på längre sikt?
• Hur upplever ni folkopinionens inställning till immigrationen?
• Letar polisen aktivt efter individer som befinner sig i landet illegalt?

Förändringar sedan de hårdare kontrollerna vid gränserna infördes

• Har ni märkt någon skillnad i antal immigranter sedan Schengenavtalet och
transportöransvaret infördes och implementerades?

• Har ni märkt någon skillnad för övigt i invandringssituationen sedan de hårdare
kontrollerna?
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