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BUDAPEST
Flyktningene som mangler Schen-
gen-visum, har måttet se langt etter 
pengene de har betalt for billetten.

– De er tyver. De må gi oss pen-
gene igjen, og så skal vi gå herfra. 
Vi blir her til de dreper oss eller lar 
oss dra til Tyskland, sier Mohamed 
(27) fra Idlib i Syria.

Som en flyktningeleir
Etter at strømmen av flyktninger 
fra Midtøsten skjøt til værs i juni 
har den ungarske hovedstaden blitt 
et viktig mellomstopp som første 
Schengen-land langs ruten de tar 
over Balkan.

Det underjordiske venteområdet 
ser ut som en flyktningeleir og er 
overfylt av sovende mennesker, telt 
og familier som koker middag eller 
sover og barn som leker.

Politiet tømte perrongene i mor-
gentimene tirsdag, men slapp se-
nere på dagen inn reisende som 
hadde gyldig pass eller visum for 
Schengen-landene gjennom en si-
deinngang.

Utover dagen blusset demonstra-

«Dette er  
IKKE  

Europa»
hhOver to tusen flyktninger sitter fast ved 
jernbanestasjonen i Budapest etter at  

ungarske myndigheter nekter dem å 
reise vestover til mer velstående land.

Flyktninger  
i Ungarn

hhUngarn har 
registrert 154.000 
illegale innvandre-
re hittil i år. Tallet 
ventes å passere 
300.000.
hhDe fleste  

avbryter asylsøk-
naden og reiser til 
land lenger vest. 
Under to hundre 
av dem har fått 
asyl i Ungarn.
hhEU har kritisert 

et nytt grense-
gjerde på grensen 
mellom Ungarn 
og Serbia. Det 
stenges helt etter 
en lovendring om 
kort tid.

KILDE: TALSPERSON 

FOR UNGARNS REGJE-

RING ZOLTÁN KOVÁCS.

sjonene opp i perioder, og meng-
den ropte «Tyskland, Tyskland», 
og holdt plakater som ba om hjelp 
fra FN.

Nesten ingen av dem ønsker å slå 
seg ned her.

– De hater oss
-I Serbia og Makedonia og Hellas 
ga de oss papirer, og vi gikk til fots. 
Folk ga oss vann. Her i Ungarn ha-
ter de oss. Dette er ikke et euro-
peisk land. Nord-Korea er bedre 
enn dette, for der nekter de folk å 
slippe inn. Her lar de oss slippe inn, 
men så arresterer de oss eller sen-
der oss i en leir. Vi vil ikke bli i Un-
garn, sier Mohamed.

Skjerpingen av reglene for tog-
reiser kom ifølge AP etter press fra 
Østerrike, der det var lange køer 
ved grenseovergangen mot Ungarn 
etter at landet gjeninnførte gren-
sekontrollen flere steder for før-
ste gang siden landet sluttet seg til 
Schengenavtalen i 1997. 

Tidlig tirsdag ble en bil med 24 
innelåste afghanere funnet nær den 
ungarske grensen.

Politiet vokter hovedinn-
gangen til jernbanesta-
sjonen Keleti i Budapest. 
Reisende med gyldig pass 
og visum blir henvist til en 
sideinngang.  
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Frivillig Beatrix Nemeth bringer vann til migrantene ved 
togstasjonen Keleti. 

Ungarsk politi tar hånd om en gruppe flyktninger som har 
krysset glipen i piggtrådgjerdet på den serbiske grensen. 

Mohamed (27) fra Syria betalte 140 kr for togbillett  
til Hamburg, men får ikke reise.

Ungarsk politi sjekker togene 
som kommer østfra, avhører pas-
sasjerer og gjennomsøker vognene 
på leting etter migranter mens mis-
tenkelige kjøretøy stoppes langs 
veiene vest.

Vil flytte flaskehalsen
Budapest har blitt flaskehalsen i 
Europas flyktningekrise, men nå 
vil den sentrum/høyre-regjeringen 
fra Fidesz- flytte problemet sørover 
til nabolandet Serbia, der opptil tre 
tusen nye migranter ankommer 
hver dag.

Mange av dem som kom hit, har 
spasert gjennom en 20 meter bred 
åpning i piggtrådgjerdet som Un-
garn nylig fullførte på grensen til 
Serbia. 

Offisielt er det ulovlig å passere 
glipen i gjerdet, men de som kom-
mer, blir tatt hånd om av politiet, 
tatt fingeravtrykk av og bedt om å 
møte opp ved et av asylmottakene, 
noe de færreste gjør. I stedet prø-
ver de å komme seg vestover med 
tog eller bil.

Regjeringen henviser til EU-re-

gler og sier Ungarn ikke har rett til 
å stoppe folk som går gjennom gli-
pen i gjerdet.

– Men når en lovendring kommer 
på plass om to uker vil alle måtte 
gå gjennom den offisielle grense-
stasjonen, sier regjeringstalsmann 
Zoltán Kovács til Aftenbladet.

– Vil ikke det skape en flaskehals 
i Serbia?

– Det er hensikten. Vi vil skape en 
flaskehals. Det er poenget med å ha 
en grense. Vi må gjenopprette lov 
og orden. Det fins en lovlig måte å 
ankomme EU, og ingen annen vei 
vil bli tolerert.

– Er dere ikke redd for for å skape 
en humanitær krise?

– Hvorfor det? Vi lar grensen 
være åpen for folk som er har reellt 
behov for asyl, sier Kovács.

Økt fremmedfrykt
Selv om nesten ingen av de illegale 
migrantene vil bli i Ungarn, har kri-
sen skapt økt fremmedfrykt, ifølge 
sosiologiprofessor Endre Sik ved 
forskningssenteret TARKI i Buda-
pest.

Han peker på en undersøkelse 
gjennomført av TARKI hvert år 
som viser at prosenten av ungare-
re som vil avvise alle asylsøkere, er 
den høyeste de har målt, siden de 
startet i 1991. 

Siste måling ble gjort i juli, etter 
at krisen kom.

Han mener statsminister Vik-
tor Orban bevisst har fyret opp un-
der fremmedfiendtlige holdninger 
for å få økt oppslutning og viser til 
en spørreundersøkelse som regje-
ringen har sendt rundt til alle inn-
byggerne og brukes til å legitimere 
byggingen av et nytt grensegjerde 
med hjelp fra hæren, en plan som 
har blitt kritisert av andre europeis-
ke ledere.

– Regjeringen har håndtert dette 
dårlig. Det var feil å bygge gjerdet, 
sier Rea Marton (44), som jobber 
ved et apotek i Budapest.

Også vennen Katarin Dobau (42) 
er kritisk til Orbans håndtering.

– Ungarn kan ikke håndtere dette 
alene. Det må løses gjennom sam-
arbeid mellom europeiske land, 
sier hun.

Venter i uvisse
150 personer ble sittende i protest 
utenfor Keleti-stasjonen natt til 
onsdag. Når tog nå ikke lenger er 
en mulighet, blir det neste å benytte 
seg av menneskesmuglere.

En av dem er Sayed (21) fra 
Ghanzi i Afghanistan, som sier han 
bare har sovet en eller to timer per 
dag de siste seks dagene. Gruppen 
han reiste med, snek seg gjennom 
slettene i nordlige Serbia nattes-
tid, kom seg over piggtråddjerdet 
og betalte 1400 kroner pr person til 
en pirattaxi for å kjøre dem til Bu-
dapest.

– Tenker dere på risikoen dere ut-
setter dere for, etter at 71 flyktinger 
ble funnet døde i en lastebil i Øst-
errike?

– Det kan skje med oss, men vi 
har allerede utsatt oss for risiko da 
vi krysset grensen til Ungarn. For 
hvis vi ikke vet veien, kan vi bli ar-
restert, eller drept, sier han.
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”Statsminis-
ter Orban 
har fyrt opp 
under frem-
medfiendt-
lige holdnin-
ger for å få 
økt oppslut-
ning.”
Endre Sik, professor
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