
 TIRSDAG 1. SEPTEMBER 2015  ·  STAVANGER AFTENBLAD22

UTLAND Nyhetsredaktør: Carl Gunnar Gundersen
Tlf. 51938922
Epost: carl.gunnar.gundersen@aftenbladet.no

GEVGELIJA
– Folk dreper hverandre. Vi har in-
gen framtid der lenger, sier Mam-
douh Shaabam (38) og holder fram 
en mobiltelefon med bilder som 
viser ruiner i gaten der de bodde i 
Aleppo.

Etter at krigen nådde den syriske 
byen i 2012 flyttet familien fire gan-
ger. Aisha mistet søsteren og nie-
sen i et bombeangrep.

– Vi hadde en fabrikk, men den 
ble bombet. Vi mistet huset, bilen, 
jobbene våre. Nå holder vi ikke ut 
lenger, sier han. 

Ingen vet hvor mange 
Han sitter ved siden av kona Ais-
ha Khalim (31) i et mottakssenter 
helt sør i Makedonia, ved den gres-
ke grensen. Som mange andre har 
de kommet med båt over Middel-
havet fra Tyrkia til Hellas og videre 

hit. Under båtturen mistet de alt de 
hadde tatt med seg.

Over 1000 nye ankommer leiren 
hver dag, en strøm som bare fort-
setter å øke og skaper den største 
flyktningekrisen i Europa siden an-
dre verdenskrig. Økningen startet 
i juni, og siden da har myndighete-
ne registrert 52.000 personer. Men 
det reelle tallet kan være dobbelt så 
høyt, ifølge innenriksministeriet.

Over 80 prosent av de som kom-
mer, er i likhet med Aisha og Mam-
douh registrert som syrere, selv om 
det er usikkerhet rundt hvor mange 
som faktisk er derfra. 

– Vi hadde alt
Målet er Ungarn, som er Schen-

gen-landenes ytre grense mot Bal-
kan, og derfra videre vestover. Ved 
siden av Tyskland er Norden og Be-
nelux-landene mest populære mål. 

Aisha og Mamdouh vil til Østerrike 
fordi det er nærmest.

– Det er ubehagelig å høre meg 
selv omtalt som «flyktning». Før 
hadde vi alt. Vi er ikke sånn man 
tenker at flyktninger er. Vi hadde 
penger, pass. Før kunne vi reise til 
Europa, sier Mamdouh.

Noen bruker mobilen mens barn 
leker i et eget aktivitetstelt. Det alle 
venter på, er at makedonsk politi 
skal utstede et dokument som gir 
dem rett til å oppholde seg i landet 
i 72 timer, og bruke alle former for 
transport for å komme seg videre. 
Det var ulovlig tidligere og skapte 
en boom i salg av sykler, og i taxi-
næringen.

Utenlandsk konflikt
Ahmed (30) fra Damaskus ble 
hjemløs da en bombe ødela huset. 
I leiren organiserer han en annen 

– Vi pleide å reise til Europa

Aisha Khalim (31) og Mamdouh Shaa-
bam (38) holdt ikke ut å bo i Aleppo 
lenger. På telefonene har de med seg 
bildet av gaten de bodde i.
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Barrack Obama 
vurderer å stenge 
Guantanamo-
basen – igjen.

Flyktningetragedien   Makedonia

gruppe av syrere. Han mener kri-
gen i hjemlandet ikke kan vinnes 
så lenge det er utenlandsk innblan-
ding.

– Krigen i Syria er 75 prosent en 
utenlandsk konflikt. Hvis vi syre-
re hadde vært alene om dette, vil-
le vi ha løst problemet. Men der er 
afghanere, pakistanere, og de kri-
ger mot oss, i Allahs navn. De sier 
vi ikke er rettroende, og vil dømme 
oss - med kniv.

Han viser fram billetten for fer-
gen han tok fra den greske øya Les-
bos til Aten.

Han kjøpte billett til den farlige 
Middelhavs-kryssingen i Izmir for 
10.000 kroner. 

– Izmir er et senter for mennes-
kesmuglere. De kommer bort til en 
på gaten og spør om man vil reise 
til Europa. Der er ulike prisklasser, 
1. kl., 2. kl. 

hhNå holder ikke syrierne ut lenger. Makedonia er første stopp etter Hellas på vei mot Europa.

Omganget
hh 181.500 flykt-

ninger og migran-
ter har nådd Hellas 
med båt hittil i år.
hh90.000 av dem 

passerte gjennom 
Serbia med kurs 
for Europa.
hh 1000-3000 

flyktninger  
ankommer Make-
donia per dag.

KILDER: FNS HØYKOM-

MISSÆR FOR FLYKTNIN-

GER, SERBIAS INNEN-

RIKSDEPARTEMENT.

WASHINGTON

Obama planlegger å 
stenge Guantanamo
President Barack Obama vurde-
rer et bredt spekter av tiltak for å 
stenge fangeleiren på Guantana-
mo-basen på Cuba.

Det var talsmann for Det hvi-
te hus, Josh Earnest, som opplys-
te om Obamas planer mens de var 
på vei til Alaska på Air Force One 
mandag.

Earnest sa at det beste alternati-
vet er at Kongressen godkjenner en 
plan for å overføre de gjenværende 
fangene til fengsler på det ameri-
kanske fastlandet. 

                                                (NTB)

KIEV

Blodige gatekamper 
etter selvstyrevedtak
En politimann ble drept og så man-
ge som 90 skadd, da nasjonalister 
angrep vaktstyrken utenfor nasjo-
nalforsamlingen i Kiev. Et vedtak 
om å gi Øst-Ukraina selvstyre har 
satt sinnene i kok.

Hundrevis av demonstranter 
samlet seg mandag utenfor nasjo-
nalforsamlingen i Kiev for å protes-
tere mot vedtaket som vestlige land 
mener vil bidra til å dempe konflik-
ten mellom Ukraina og de prorus-
siske opprørerne i øst.

Den drepte politimannen var 25 
år gammel.(NTB)

DIYARBAKIR

Britiske journalister 
terroranklaget i Tyrkia
To britiske journalister er pågrepet 
i Tyrkia, anklaget for å delta i ter-
rorrelaterte aktiviteter på vegne av 
ekstremistgruppa IS, opplyser lo-
kale rettsmyndigheter.

De to britene jobber for det ame-
rikanske nettstedet Vice News 
og ble pågrepet i byen Diyarbakir 
sammen med sin irakiske tolk. En 
fjerde mistenkt, sjåføren deres, ble 
senere sluppet fri.

De tre ble pågrepet forrige uke 
mens de dekket urolighetene sør-
øst i Tyrkia

                                                   (NTB)

BEIRUT

– Truet tempel i  
Palmyra står fortsatt
Hovedtempelet i Palmyra står fort-
satt, trass i opplysninger om det 
var helt eller delvis sprengt av den 
såkalte Islamske staten (IS), mel-
der syriske myndigheter.

– Vi har informasjon fra våre folk 
i Palmyra om at det var en eksplo-
sjon innenfor murene til Bel-tem-
pelet, men hovedbygningen står 
fortsatt, sier Mamoun Abdulkare-
em, Syrias direktør for oldtidssa-
ker og museer.

Aktivister sa søndag at hovedal-
teret i tempelet var sprengt i lufta 
av IS. (NTB)
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Billetten fra Lesbos til Aten .

FN har satt opp presenninger som 
beskytter mot den stekende solen, og 

deler ut mat og vann 
 for de slitne flyktningene.

– Jeg trodde aldri jeg skulle forla-
te landet mitt. For tre år siden had-
de jeg et godt liv.

– Kommer du til å reise hjem?
– Jeg håper det. Når Islamsk Stat 

er borte.
– Hvordan kan Europa hjelpe?
– Ved å legge press på Tyrkia for å 

stenge grensen for utenlandske kri-
gere. Jeg tror problemet vil bli løst 
når det skjer.

– Er det bedre å la Assad sitte?
– Vi har ikke noe problem med 

ham. Problemet vi har, er med sto-
re land som kriger inne i vårt land, 
først og fremst USA og Russland. 

Før muren kommer
Ungarn fullførte nylig et piggtråd-
gjerde som skal forhindre at de 
som entrer Schengen, unngår å 
bli tatt fingeravtrykk av. En avtale 
mellom EU-land sier at asylsøkere 
kan sendes tilbake til det første lan-
det de ankom. Piggtrådgjerdet skal 
på sikt erstattes av en mur. Ahmed 
sier han vil forte seg før det skjer.

De som venter i leiren får ikke 
lenger ta toget sammen med van-
lige passasjerer, men hentes i mot-
taket med egne togvogner. Billette-

ne koster 90 kr, mot 55 kr for an-
dre folk. 

Nå er ikke lenger perrongen på 
togstasjonen i Gevgelija overfylt 
som den var for to uker siden. 

Makedonske myndigheter inn-
førte unntaktstilstand 20. august, 
satte inn hæren for å vokte gren-
sen og organiserte transport av 
flyktninger med tog eller innleide 
busser nord til Tabanovce, hvor de 
fortsetter til fots til et mottak ved 
Presevo i Serbia.

Business
Før 19. juni i år hadde de som en-
tret landet ulovlig, ingen rettighe-
ter og måtte holde seg unna politi 
og offentlige transportmidler. Det 
førte til en gryende «business» av 
utnyttelse og menneskesmugling, 
forklarer talsperson for innenriks-
ministeriet Ivo Kotevski.

– Nå trenger de ikke lenger gjem-
me seg for politiet. Etter at loven 
ble innført har vi ikke hatt proble-
mer med menneskesmugling, sier 
Kotevski, som synes det er rart at 
Makedonia har fått ansvar for å be-
skytte EUs grenser når landet ikke 
engang er medlem.

– Vi mottar flyktninger fra Hellas 
– et EU-land, påpeker han. 

Etter unntaktstilstanden 20. au-
gust ble det en massiv opphopning 
av flyktninger på gresk side. Utslitt 
og frustrert gjorde de opprør og 
kastet stein. Ti personer måtte ha 
legebehandling på grunn av grana-
tene, ifølge Leger uten grenser.

– I ethvert land har politiet rett 
til å forsvare grensen og ivareta sin 
egen sikkerhet, sier Kotevski.

Lite EU-midler
Mye av grunnen til at flyktninge-
ne må vente, er at det er mangel på 
apparat som kan ta fingeravtrykk. 
EU-kommisjonen lovet 1,8 millio-
ner kroner til Makedonia for å hjel-
pe på med å få fortgang i registre-
ringen av nyankomne. Kotevski 
mener det trengs minst ti ganger 
så mye midler. 

– Tenk hvis 200.000 mennesker 
plutselig hadde kommet til Norge, 
og måtte fraktes gjennom landet. 
Da tenker jeg også dere ville slitt 
med infrastrukturen, sier han.

Makedonia opplevde sin hittil 
største flyktningekatastrofe i 1999, 
da hundretusener av albanere kom 

hit. Men de fleste reiste hjem igjen 
da Kosovo-krigen var over. Sikker-
hetsanalytiker Oliver Andonov ved 
MIT-universitetet i Skopje mener 
transitten er en tikkende bombe.

Flytting av mennesker
– 3000 mennesker kommer til Ma-
kedonia per dag, og vi vet ikke 
hvem de er. Men jeg kan garantere 
deg at noen av de som kommer, er 
medlem av Islamsk Stat. 

Makedonsk politi aksjonerte ny-
lig mot to rekrutteringssentre for 
IS ved Kumanova ved grensen mot 
Serbia.

– Kanskje de er leiesoldater, IS, 
ekstremister, syriske opprørere, 
afghanske krigere. Vi har flyktnin-
ger fra Pakistan og Bangladesh. 
Derfor snakker jeg ikke om flykt-
ninger, men at det er en flytting av 
mennesker fra Midtøsten til Euro-
pa. Og det vil bety en sikkerhets-
utfordring for Europa, hevder An-
donov.

RAGNAR  SKRE

” Derfor 
snakker 
jeg ikke om 
flyktninger, 
men at det er 
en flytting 
av  
mennesker 
fra  
Midtøsten 
til Europa. 
Og det vil 
bety en  
sikkerhets-
utfordring 
for Europa.”
Oliver Andonov, sik-
kerhetsanalytiker ved 
MIT-universitetet i 
Skopje
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