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Bakom ett taggtrådsstängsel sitter Ali Hassan Sura och väntar på att få lämna 
Lesbos. För honom och de andra flyktingarna i lägret Moria är framtiden oviss. 
Ingen vet när de kommer få lämna Grekland. Eller om de ens får stanna i Europa.

I väntan på Europa
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Polisrepression och batongslag är vardag för flyktingarna i Moria. Lägret har blivit ett limbo mellan Europa och Mellanöstern där rädslan för 
deportation ständigt finns närvarande.

Efter fem år i England fick Ali Hassan Sura 
avslag på sin asylansökan. Han gick ut i sitt 
kök, drog ut en låda och tog fram en köks-
kniv. Sedan tryckte han in den i magen. 

Året var 2012. Ali Hassan Sura hade vän-
tat på besked sedan 2007. 

Väntat, ätit mat, gått runt i sin lägenhet. 
Han vågade inte söka jobb. Inte heller gå ut 

om kvällarna, i rädsla för att bli tagen av po-
lisen och satt i förvar. När han meddelades 
om att han skulle bli utvisad till Afghanis-
tan tappade han fattningen. Han fördes till 
ett sjukhus i Birmingham med blödande 
mage och låg där i fyra dagar. Strax därefter 
skickades han tillbaka till Kabul. Nu har 
han flytt igen.

Vägen till flyktinglägret Moria går längs 
havet och kantas av skor och blöjor, kakpaket 
och plastflaskor. Där turisterna blir färre 
reser sig ett taggtrådsstängsel. För den som 
inte hittar hit går det att följa alla pakistanier, 
afghaner och irakier som vandrar till lägret.
Taxi eller buss är inget alternativ – kusbevak-
ningen har förbjudit alla att köra flyktingar. 
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Här sitter Ali Hassan Sura på en presen-
ning. Ovanför sig har han spänt upp ett 
hönsnät för att skydda sig mot solen.

– Välkommen till mitt hus, säger han. 
Bredvid honom sitter en annan kille  

från Afghanistan, han är tyst och när solen 
reflekteras i hans ögon har de samma 
färg som Coca-cola. I handen håller han 
en penna som han klickar rytmiskt med, 
samtidigt som han blickar ut över den vita 
grusplanen. 

Ali Hassan Sura har bott här i elva dagar. 
Här bor också andra afghaner. Här bor 
pakistanier och irakier. Somalier, eritrea-
ner och gambier. Några sover i tält, men för 
de flesta är solskyddet för dyrt. De ligger på 
kartongbitar, eller på en presenning, som 
Ali Hassan Sura. 

Hit kommer alla flyktingar som inte är 
syrier. På Lesbos är syrierna de lyckliga – de 
som kanske har en plats att åka till i Europa. 
Flyktingarna delas upp i olika läger efter 
var de kommer ifrån, i rädsla för konflikter.

ETT GÖMT LIV
Vägen hit har varit lång för alla. För Ali Has-
san Sura har den varit oändlig. Han ser be-
tydligt äldre ut än sina 24 år. Runt de mörka 
ögonen har han rynkor. Innan Ali Hassan 
Sura levde gömd i lägenheten i England så 
levde han gömd i ett hus i Kabul med sin 
mamma. Hans pappa dog när han var liten. 
Allt han lämnade till sin enda son var ett hot 
om att bli dödad. 

– Han var en riktig problemskapare, 
säger Ali Hassan Sura. 

Pappan var befäl i en maffialiknande 
grupp som stred mot andra grupper i Kabul.  
När konflikterna lade sig låg vreden kvar, och  
Ali Hassan Sura blev måltavla för familjens 
gamla fiender. Att fly var den enda utvägen.

FLYKTEN FRÅN AFGHANISTAN
Den här gången tog Ali Hassan Suras flykt 
från Kabul tre månader, förra gången nio. 
Från Afghanistan till Pakistan till Iran till 
Turkiet till Grekland. Innan presenningen 
i Moria blev Ali Hassan Suras säng sov han 
i bergen. När han inte vandrade satt han 
hopträngd bredvid andra människor på 
flykt, gömda på bilflak. Vid gränserna blev 
de beskjutna. Två gånger om dagen åt de, 

klockan tio på förmiddagen och klockan 
fyra på eftermiddagen. Lite bröd, ibland 
kex. 

   När Ali Hassan Sura kom fram till 
Turkiet var han nära att bli arresterad. Men 
istället lyckades han köpa en biljett till en 
gummibåt och smugglades över hit.

– Det enda jag kunde tänka var: låt båten 
sjunka. Det är inte så här livet ska vara. 

NÄTTER UTAN DRÖMMAR
På Ali Hassan Suras krökta rygg hänger en 
Liverpool-tröja och på fötterna har han 
flätade lädersandaler. Han köpte tröjan när 
han bodde i Birmingham.

– Jag gillar Liverpool, men jag gillar Man-
chester United också. Och Manchester City. 

Han beskriver åren i den stängda lägen-
heten i England som de bästa i hans liv. 

– Nu försöker jag drömma om England på 
nätterna, men jag kan inte. Jag sover aldrig 
mer än tre timmar. 

Istället ligger han vaken och tänker på sin 
mamma i Kabul, den enda personen som 
finns kvar i hans familj. I Europa väntar 
ensamheten.

– Nu har jag bara mig själv. Ingen familj. 
Inga vänner. Inget land. 

ALLA MÅSTE REGISTRERAS
Utanför Ali Hassan Suras lilla hus i Moria 
står 19-åriga Jarrar Haider lutad mot tagg-
trådsstängslet. Även han är från Afgha-
nistan. För att kunna lämna ön måste han 
bli registrerad av polisen. För några dagar 
sedan bodde 1000 personer innanför stäng-
slet och 5000 runt om. 

Efter en lång väntan har vissa fått sina 
registreringsbevis och är på väg härifrån; 
andra vet inte hur länge de kan tvingas 
stanna. Allt de vet är att de inte vill vara här. 

Framför Jarrar Haider står kravallpoliser 
som skriker åt folk att sitta ner och vara 
tysta. Tillropen följs av batongslag. Ibland 
riktade mot männen längst fram, ibland 
slumpmässigt utdelade mot vem som helst 
som står i vägen. Bredvid poliserna hälsar 
en man glatt på en annan. Han reagerar 
inte när poliserna tvingar ner folk bredvid 
honom på knä. Här händer det varje dag. 

– De hjälper bara syrier, säger Jarrar 
Haider. 

Det är så turordningen ser ut här på 
Lesbos, och när de tar sig vidare i Europa. 
Ingen här är garanterad asyl någonstans. 
Vid gränskontrollerna i Tyskland kommer 
deras pass att bli kontrollerade. Syrier får 
åka vidare, afghaner får stanna kvar. 

– Var tror du att de vill ha mig? frågar 
Jarrar Haider.

SVÅR ASYLPROCESS
I Sverige är det svårt för afghaner att få asyl 
om de inte kan bevisa att de blivit torterade 
av talibaner, eller att de har blivit förföljda 
på grund av sin religion. Kvinnor bedöms 
vara i större fara i hemlandet och får oftare 
uppehållstillstånd än män. Migrationsver-
ket gjorde 2014 en ny bedömning gäl-
lande säkerhetsläget i Afghanistan. Många 
skickas tillbaka till Kabul som nu anses vara 
utan svåra motsättningar. Ändå flyr folk 
därifrån varje dag. 

INGEN SLUTDESTINATION
Ali Hassan Sura har fortfarande inte 
bestämt sig för vart han ska försöka ta sig. 
Flykten har redan tagit slut på hans pengar 
och hans största skräck är att bli tillbaka-
skickad igen. Hans historia är en av många 
som Migrationsverket kan komma att 
ifrågasätta - hotbilden finns inte på papper. 
Hans berättelse har inte lämnat tillräckligt 
många ärr på hans kropp. Det enda han kan 
berätta om är sin rädsla. Han kan berätta 
om ett hav som lät bli att sluka honom trots 
att han bad om det. Om en kniv i magen 
som vägrade låta honom förblöda. Han kan 
berätta om det liv han hade levt i ett land 
som lät honom stanna. 

– Jag vill komma fram till en plats där de 
vill ha mig. Jag ska sova i ett år. Efter det 
kommer jag att vara okej. 
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