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Tragedin på Medelhavet 
har hamnat i medieskugga
Flyktingkrisen
Hittills i år har över 3 000 människor 
rapporterats döda eller saknade på 
Medelhavet, vilket är långt fler än 
under samma period förra året. Men 
tragedin hamnar i skuggan av andra 
nyheter.

Moustafa Jano hade redan 
rest med familjen från syris-
ka Aleppo till norra Irak, när 
han för mindre än ett år se-
dan ensam tog vägen via Tur-
kiet och över Medelhavet till 
Grekland. 

Han berättar att de var 
runt 55 personer i den över-
fulla gummibåten.

– Den började fyllas med 
vatten och motorn slutade 
fungera mitt ute på havet, 
för att vi var för många. Vi 
dog nästan, det är ett hemskt 
minne.

Han kan inte simma och 
tackade Gud när en seglare 
efter flera timmar på havet 
räddade dem. Att ta med sin 
gravida fru och två barn på 
resan var inte ett alternativ.

– Innan jag bestämde mig 
hade jag hört om många 
som drunknat på resan, så 
jag var jätterädd. Men ibland 
riskerar man allt för att kun-
na ge dem (familjen) ett nytt 
liv. Jag vill ge dem hopp och 
att vi ska kunna leva i fred, sä-
ger han.

Mer än 3 000 flyktingar 

och migranter har omkom-
mit på Medelhavet i år, en-
ligt den internationella or-
ganisationen för migration, 
IOM. Under samma period 
förra året var siffran 1 971, 
alltså betydligt lägre. Ändå 
är tragedin långt ifrån lika 
uppmärksammad som för 
ett år sedan.

– Man glömmer bort att se 
till de mänskliga ödena. Det 
kommer andra problem in i 
spelet, som brexit, Trump el-
ler det turkiska kuppförsö-
ket och överväldigar flödet 
av nyheter, säger Mats Karls-
son, direktör vid Utrikespoli-
tiska institutet

.
Bara de senaste tio dagarna 
har 120 kroppar spolats upp 
längs Libyens kust. Att åka 
med båt till Italien har åter-
igen blivit vanligare, sedan 
den så kallade Balkan-rutten 
stängts. Förra veckan kom 80 
procent av de migranter och 

flyktingar som anlände till 
Europa till Italien. 

Karlsson tycker det är helt 
uppenbart att EU saknar en 
gemensam, tydlig strategi 
för hur flyktingkrisen ska 
hanteras.

– Det liberala öppna Euro-
pa som låg till grund för alla 
fördrag är hotat i dag av län-
der som Ungern och Polen, 
det katastrofala med brexit 
och de nationalpopulistiska 
rörelser som finns i många 
länder.

Läkare utan gränser öka-
de sin insamling med näs-
tan 50 procent under förra 
årets tredje kvartal, när me-
dierna var fulla av berättel-
ser från Medelhavet. Nivåer-
na höll sig betydligt över de 
normala under hela vintern.

– Intresset höll i sig till fe-
bruari-mars. Sedan har vår 
insamling återgått till det 
normala, säger Katharina Er-

vanius, tillförordnad insam-
lingschef.

Hon påpekar att de fort-
sätter sitt arbete och är på 
plats på samma ställen som 
tidigare.

– Det vi ser är att mediebe-
vakningen har minskat och 
den hänger samman med att 
vi också får minskade intäk-
ter, säger Ervanius.

Även Röda korset såg ett 
stort uppsving under hösten, 
men Malin Barnö, tillförord-
nad insamlingschef, tycker 
att engagemanget finns kvar.

– Hösten var ju extrem så 
till vida att det blev sådan 
medie-hajp på själva frågan, 
men jag skulle säga att det 
fortfarande finns ett stort 
engagemang. Många kanske 
startade sitt engagemang då 
men håller fortfarande i det, 
säger hon. (TT)

Åsa Welander
Helena Nordenberg
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S v a r t a  h a v e t
Under 2016 har �er än 3 000 personer 
dött när de försökt att nå Europa.

Antalet som dödats vid �ykt
i tre olika rutter över Medelhavet 2016

jmf med antal dödade under hela 2015

Vanliga �yktvägar

150 �yktingar i en överfull gummibåt 
�ck hjälp strax utanför Libyens kust 
i förra veckan. Flyktingarna kom alla
från söder om Sahara.

Källa: IOM
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Europarådet till Erdogan: Följ lagen
TurkieT
Europarådets general-
sekreterare Thorbjørn 
Jagland säger att det 
funnits för lite förstå-
else i Europa för att ett 
hemligt nätverk försökt 
ta makten i Turkiet. Men 
regeringen måste följa 
lagen i den ”nödvändiga 
upprensningen”, enligt 
Jagland.

Thorbjørn Jagland har rest 
till Turkiets huvudstad  
Ankara för att bland annat 
träffa president Recep Tayyip 

Erdogan och utrikesminister 
Mevlüt Cavusoglu, men även 
ledare för oppositionsparti-
erna, rapporterar nyhets-
byrån Reuters. Han är den 
tyngsta europeiska represen-
tanten som besökt landet se-
dan den misslyckade militär-
kuppen i mitten av juli.

Under en gemensam press-
konferens tillsammans med 
Cavusoglu visade Jagland 
förståelse för regeringens 
agerande under de senaste 
veckorna.

– Jag medger att det själv-

klart finns ett behov av att ta 
itu med dem som låg bakom 
kuppen och även det hemli-
ga nätverket, säger Jagland.

– Jag skulle vilja säga att 
det har funnits för lite förstå-
else från Europas sida kring 
vilka utmaningar som detta 
har ställt de demokratiska 
och statliga institutionerna 
i Turkiet inför, säger han.

Turkiet har nyligen flaggat 
för att landet tillfälligt kom-
mer att häva delar av Europa-
konventionen om mänskliga 
rättigheter, som slutits mel-
lan Europarådets medlems-

länder. Jagland betonade att 
Turkiet måste följa lagen och 
respektera de mänskliga rät-
tigheterna, enligt Reuters.

Landets relationer till an-
dra europeiska länder har 
på sistone blivit allt mer an-
strängda. Erdogan påstod se-
nast i tisdags att västländer 
stödjer kuppmakarna och 
terrorism. 

Presidenten har även 
upprepade gånger anklagat 
Gülenrörelsen för att ligga 
bakom kuppförsöket.

Erdogan, som vill att rö-

relsens USA-baserade ledare 
Fethullah Gülen ska utläm-
nas, bad i dag befolkningen 
om ursäkt för att hans par-
ti AKP tidigare samarbetat 
med Gülen när Erdogan var 
borgmästare i Istanbul un-
der 1990-talet, och efter att 
AKP kom till makten 2002.

– Trots allt är jag ledsen 
över att jag tidigare misslyck-
ats med att se den förrädiska 
organisationens rätta ansik-
te, säger Erdogan i ett tv-sänt 
tal, enligt AFP. (TT)

erik Paulsson rönnbäck

sydaFrika
Lokalvalet i Sydafrika kan 
bli ett hårt slag för det 
styrande ANC. 

Partiet med den alltmer 
ifrågasatte Jacob Zuma i 
ledningen, riskerar enligt 
preliminära mätningar 
förlora makten i flera 
nyckelstäder.

Enligt opinionsmät-
ningarna riskerar ANC, 
som styrt Sydafrika sedan 
apartheid föll 1994, att 
förlora makten i flera av 
landets större städer. Det 
är särskilt jämnt i hu-
vudstaden Pretoria, det 
ekonomiskt viktiga stor-
Johannesburg och det 
symboliskt viktiga Nelson 
Mandela Bay, visar mät-
ningarna. (TT)

ANC starkt  
ifrågasatt i val

Usa
Den första republikanska 
kongressledamoten tar 
nu ställning för Demokra-
ternas presidentkandidat 
Hillary Clinton. Donald 
Trump spär på splittring-
en genom att vägra stödja 
de republikanska högdju-
ren Paul Ryan och John 
McCain.

”Jag tycker att Trump 
har oändligt många bris-
ter”, skriver kongressle-
damoten Richard Hanna i 
en debattartikel i Syracuse 
Post-Standard, där han 
förklarar varför han blir 
den förste republikanen 
i representanthuset som 
säger att han ska rösta på 
Hillary Clinton. (TT)

Republikan 
backar Clinton

nordkorea
Nordkorea har avfyrat 
ännu en robot som lan-
dade i havet vid landets 
östkust, uppger sydkore-
ansk militär. Det är den 
senaste i en serie av upp-
skjutningar som bryter 
mot FN:s resolutioner.
USA säger sig vara redo 
att försvara ”oss själva och 
våra allierade”.

Roboten landade 25 mil 
från Japans kust.

– Det är ett allvarligt hot 
mot vårt lands säkerhet . . . 
Det här är en upprörande 
handling som inte kan 
tolereras, säger Japans 
premiärminister Shinzo 
Abe. (TT-AFP-Reuters)

Nordkorea  
avfyrade robot

nepal
Nepals parlament har 
utsett den tidigare geril-
laledaren Pushpa Kamal 
Dahal till landets nye 
premiärminister. Dahal 
leder Maoistpartiet, som 
är landets tredje största.

Pushpa Kamal Dahal 
vann med stöd av 363 av 
573 ledamöter.  (TT-AFP)

Maoist premiär-
minister i Nepal


