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Serbia frykter katastrofe

Muhammed (36), kona 
Mizgir (27) og de tre barna 
deres på ni måneder, to år 
og fire år forlot Aleppo med 
kurs for Norge.  
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Busstasjonen i Beograd har satt inn opptil 25 ekstra busser per dag. 

hhNår Ungarn om en drøy uke stenger det nye grensegjerdet og stasjonerer soldater  
langs grensen, ventes tusenvis av flyktninger å bli sittende fast nord i Serbia. Det vil  
sette serbernes toleranse på prøve.

Flyktninger  
gjennom Serbia

hhRundt 90.000 flyktninger har 
offisielt passert Serbia hittil i år. Det 
reelle tallet er trolig dobbelt så høyt.
hhBare 484 av dem har søkt asyl.
hhDe fleste kommer via Hellas, som 

har mottatt 245.000 flyktninger 
hittil i år. 
hhOpptil 3000 ankommer per  

dag. Tallet ventes å holde seg ut 
september. Etter det vil den avta  
når kryssingen over Middelhavet  
blir farligere.

KILDER: FN HØYKOMMISSÆR FOR  

FLYKTNINGER, RØDE KORS.

BEOGRAD, SERBIA
– Vi vil til Norge. Folk 
der er hyggelige. Det 
har jeg lest om. Kan du 

hjelpe oss å komme oss dit, spør 
Muhammed (36).

Han bor i telt i en park ved 
jernbanestasjonen i Beograd i 
lag med kona Mizgir (27) og de 
tre barna deres på ni måneder, 
to år og fire år. 

For to uker siden forlot de 
krigsherjete Aleppo i Syria for å 
starte et nytt liv. Så snart de får 
en pengeoverføring hjemmefra, 
drar de nordover, gjennom Ser-
bia og inn i Ungarn, som over 
150.000 har gjort før dem. Un-
garns statsminister varslet nylig 
at det nye piggtrådgjerdet skal 
stenge grensen og soldater skal 
utplasseres for å stoppe men-
neskestrømmen fra Midtøsten. 

Vil til bror i Tyskland
Omkring tusen mennesker hol-
der til i de to parkene ved jern-
banestasjonen i Beograd, de får 
mat og vann utdelt av APC, en 
lokal hjelpeorganisasjon. Politi-
folk er innom av og til for å ta 
ned klestørken noen har hengt 
opp i trærne, og enkelte forbi-
passerende skuler bort på telt-
leiren. En kafe i nærheten har 
satt ut ekstra strømkabler som 
er fullstappet av mobiler til la-
ding.

Praten går blant annet om det 
ungarske gjerdet. – Vi tenker vel-
dig mye på det gjerdet. Jeg hå-
per Ungarn ombestemmer seg, 
sier student Muhammed (22), 
også han fra Aleppo. 

Han mistet to venner i bom-
beangrepet mot universitetet i 
januar 2013, som tok minst 82 
menneskeliv.

– Begge sider vil bare ha krig, 
ingenting annet. Situasjonen 
i Aleppo er forferdelig. Det er 
verdens farligste by. I den regje-
ringskontrollerte delen, der uni-
versitetet ligger, er det bomber 
hver dag. Og vi kan ikke dra over 
til den andre siden, for der an-
griper regjeringsstyrkene med 
tanks og fly.

Nå vil han til broren som bor 
i Tyskland.

Halvfulle asylmottak
Så langt er Serbia et transitt-
land. Ifølge talsperson Mirjana 
Ivanovic-Milenkovski ved Beo-
grad-kontoret til FNs høykom-
missær for flyktninger står de 
fem asylmottakene i Serbia bare 
halvfulle. Rundt 90.000 har of-
fisielt passert gjennom landet 
hittil i år, det reelle tallet er tro-
lig dobbelt så høyt,  mens bare 
484 har søkt om asyl.

– Serbiske myndigheter har 
så langt klart å unngå alvorlige 
brudd på menneskerettighete-

ne. Flyktningenes viktigste be-
hov blir ivaretatt, med stor hjelp 
fra serbiske frivillige og organi-
sasjoner, sier ombudsmann for 
menneskerettigheter Sasa Jan-
kovic til Aftenbladet.

Ved stasjonen passerer jevnlig 
grupper av migranter i retning 
busser og tog. Opptil 25 ekstra 
busser går per dag til Subotica 
og Kanjiza ved grensen i nord, 
opplyser talsperson for bussta-
sjonen Nemanja Muchibahich. 

– Jeg vet ikke om de egentlig 
har lyst til å bli her. Vi er ikke 
et rikt land. Det er ikke engang 
jobber for oss som bor her. Men 
hvis Ungarn stenger grensen, 
vet jeg ikke hva som vil skje, 
sier farmasøyt Hacim Vuckovic 
(31). Det er stigende bekymring 
for hva som vil skje hvis landet 
blir en flaskehals for strømmen 
av opptil 3000 flyktninger per 
dag. 

Nasjonalistene mobiliserer 
mot at Serbia skal måtte ta be-
lastningen for flyktningkrisen. 
Den ytterliggående politikeren 
Nenad Popovic har foreslått at 
Serbia skal bygge sin egen gren-
semur i sør mot Makedonia, et 
forslag som blir avvist av både 
regjeringspartiet og opposisjo-
nen, men vinner gjenklang i na-
sjonalistmiljøer.

Vokter sitt fingeravtrykk
På toget fra Beograd nærmer 
det seg det avgjørende øyeblikk 
for afghanske Sayed (21) sin far-
lige reise mot Europa. Han har 
reist i lag med 16 andre gjen-
nom Iran, Tyrkia, Hellas og Ma-
kedonia. Reisekameratene hans 
tar igjen litt tapt søvn, mens han 
forklarer hvordan de har tenkt å 
krysse piggtrådgjerdet. 

– Fingeravtrykk er problemet, 
sier han.

Idet toget stopper i Subotica, 
blir alle som ser ut som flyktnin-
ger samlet sammen i grupper av 
politifolk og geleidet bort til en 
rad av ventende taxier som frak-
ter dem til to provisoriske leire 
utenfor byen der de kan dusje 
og hvile i den stekende heten, 
før de reiser videre.

Etterpå bærer det videre, mot 
Nord-Europa. De har to mulig-
heter: Å gå gjennom den uoffi-
sielle åpningen i piggtrådgjer-
det, men da vil ungarsk politi 
ta fingeravtrykk og registrere 
dem som asylsøkere. Når de rei-
ser videre vil de da risikere å bli 
sendt tilbake til Ungarn, i hen-
hold til EUs Dublin-regler. Man-
ge velger heller å snike seg over 
piggtråden uten å bli registrert 
og komme seg til Budapest og 
videre vestover. Ungarns regje-
ring er fast bestemt på å stenge 
begge mulighetene.
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