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Rapport från Tribunal 12

Den 12 maj 2012 anklagades Europa för brott mot mänskliga rättigheter och en systematisk 
inhuman behandling av flyktingar, asylsökande och migranter. Tribunal 12 ägde rum på Kul-
turhuset i Stockholm och presenterade en skrämmande bild av situationen i Europa idag. Detta 
är tribunalens rapport.

Tribunal 12 hade en konstnärlig inramning men byggde helt på autentiskt material i form av 
vittnesmål från flyktingar och migranter, statistik och rapporter från NGO:er, samt på presen-
tationer från ett antal världsledande experter och forskare (för referenser, se sida 7). De fyra 
sessionerna; Gränskontroll, Asylprocess, Papperslösa migranter, och Förvar & deportation leddes 
av två åklagare. En internationell jury följde processen och avslutade tribunalen med en öppen 
överläggning och en gemensam dom. Tribunalens ordförande var Arne Ruth. 

Tribunal 12 spelades in och live-sändes digitalt på http://tribunal12.org. Cirka 1 500 personer 
besökte Kulturhuset i Stockholm och ytterligare 6 000 följde de digitala sändningarna. Visningar 
och lokala aktiviteter pågick parallellt i ett 20-tal olika städer i Europa.

Juryns dom

Domen har undertecknats och godkänts av medlemmarna i Tribunal 12:s jury: Nawal El 
Saadawi, Saskia Sassen, Nuruddin Farah, Sadik J. Al-Azm, Henning Mankell, BS Chimni och 
Parvin Ardalan:
  
• Vi fördömer Europas regeringar för kränkningar av grundläggande normer såsom mänskli-

ga rättigheter, allas lika moraliska värde oavsett deras status inom ett territorium – värder-
ingar som går bortom gällande lagstiftning.

• Vi fördömer också de europeiska regeringarna för deras brott mot existerande lagstiftning 
gällande asylsökande, förvar och irreguljär migration.

• Vi kräver ett avlägsnande av de restriktioner som hindrar asylsökande och flyktingar att nå 
det europeiska territoriet.

• Det finns alternativ till nuvarande asyl- och flyktingpolitik som redan har förts fram av frivil-
ligorganisationer, människorättsorganisationer och flyktingar själva. Dessa alternativ bör 
övervägas av de europeiska staterna.

• Det finns svaga komponenter i befintlig praxis. Många svagheter beror på att tidigare stat-
liga funktioner har privatiserats. Att upphöra med privatiseringar är en konkret åtgärd som 
kan genomföras redan idag för att minska de övergrepp som pågår. Exempel är privatise-
rade gränskontroller, samt den ökande tendensen att privatisera förvarsanläggningar.

• Europas pulserande civilsamhälle, som till stor del består av migranters kamp för rättvisa, 
bör utgöra en bred europeisk och kritisk kraft i kampen mot dessa missförhållanden. Utman-
ingarna som vi står inför, inom området för asyl och irreguljär migration, är alltför viktiga 
för att anförtros endast åt stater och åt de privata företag som utför delar av arbetet.



 

Sammanfattning av sessionerna

Tribunal 12 var uppdelad i fyra sessioner: Gränsbevakning, Asylprocess, Papperslösa migranter 
och Förvar & deportation. Åklagarna Henrik Dahl och Lena Nylén ledde sessionerna och kal-
lade flera inbjudna experter, samt hörde vittnesmål från flyktingar, asylsökande och papper-
slösa migranter upplästa av skådespelare. Juryns medlemmar hade också möjlighet att ställa 
frågor och kommentera vid valda tillfällen under sessionerna.

GRÄNSBEVAKNING

Fort Europa
Åklagarna inledde den första sessionen med att hävda att den europeiska flyktingpolitiken 
kränker rätten att söka asyl. Åklagarna menade att Europa praktiserar ett organiserat uteslu-
tande av ”andra” genom sin visumpolitik och att man, genom att neka visum, har skapat ett 
apartheidsystem som tvingar människor att ta sig till Europa irreguljärt. 

Bara under 2011 drunknade 1 500 flyktingar och migranter i Medelhavet på väg till Europa. “I 
deras legitima kamp för säkerheten faller de offer för Europas försummelse, Medelhavet har 
förvandlas till en kyrkogård”, sa åklagarna. Experten Dr. Leanne Weber menade att de döda 
kropparna på Medelhavets stränder skulle försvinna om flyktingar och migranter gavs visum – 
då kan man ta den vanliga färjan i stället för att riskera sitt liv. Åklagarna hävdade vidare att 
den europeiska visumpolitiken i sig skapar behovet av människosmugglare, samt riskerar män-
niskors liv. Reza, en 16-årig pojke från Afghanistan vittnade om den smärtsamma och farliga 
vägen till Europa. Efter att i dagar ha suttit ihopkrupen i en gastank kom han slutligen fram till 
Italien där han blev tagen av polis, misshandlad med el-batonger och placerad i en cell tillsam-
mans med vuxna kriminella.

Kriminalisering av flyktingar och migranter
Åklagarna hävdade att kriminalisering av asylsökande, flyktingar och migranter är en politisk 
strategi som de europeiska staterna använder sig av för att legitimera brott mot mänskliga rät-
tigheter. Människor behandlas som om de vore kriminella, eller värre ändå, och utsätts ofta för 
våld, övergrepp och orättvisor. Bahram, en 16-årig pojke från Afghanistan, vittnade om hur han 
blev slagen av fem polismän. “Jag ville inte leva längre. De var stora och slutade aldrig att slå”, 
sa han. Experten Prof. Jacqueline Bhabha anklagade Europeiska Unionens arbetsmetoder inom 
ramen för gränskontrollssamarbetet Frontex och fingertrycksdatabasen Eurodac för att ytterli-
gare späda på bilden av flyktingar och migranter som kriminella. Abdifatah, en 16-årig pojke 
från Somalia vittnade om tjänstemäns användande av elchocker, misshandel och annat våld 
för att tvinga honom att lämna sina fingeravtryck.

Privatisering av gränskontroller och förvar
Åklagarna menade att privatisering är att undvika ansvar för upprätthållandet av mänskliga 
rättigheter eftersom en flykting inte kan hävda sina konventionsgrundade rättigheter gentemot 
ett privat företag. Prof. Weber redogjorde för ”Fort Europas” ohyggliga verklighet och hävdade 
att dödsfall måste ses som kontraktsbrott när regeringar kontrakterar ut tidigare statliga funk-
tioner. Mellan 1993 och 2012 har frivilligorganisationer dokumenterat 16 136 dödsfall direkt 
relaterade till Europas flyktingsystem, varav det stora flertalet har inträffat på väg till eller vid 
Europas gränser.
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ASYLPROCESSEN
Det stora flertalet asylsökande nekas asyl
327 200 personer sökte asyl i Europa under 2011. Det stora flertalet av dessa har fått, eller 
förväntas få, avslag.

Förvägrande av rättvisa
Åklagarna hävdade att Europa förvägrar asylsökande en rättvis, icke-diskriminerande och 
rättssäker asylprövning. Experten Prof. Matthew Gibney kallade den europeiska asylproces-
sen ett organiserat hyckleri. “Det är som om vi garanterade allas rätt till fri akutvård och sedan 
cementerade igen entrén och lämnade de skadade utanför”. Beviskraven i asylmål ansågs 
vara mycket högt ställda och omöjliga för den enskilde asylsökande att uppfylla. När en män-
niska har flytt från förföljelse har hon oftast tagit med sig endast det allra mest nödvändiga 
och saknar därför ofta relevanta dokument. Experten Prof. Gregor Noll menade att de flesta 
asylfall avgörs genom en trovärdighetsbedömning, och han ansåg att “generella trovärdighets-
bedömningar” lämnar utrymme för avslag grundade på subjektiv spekulation snarare än på ett 
rättssäkert förfarande. “Detta är den del av flyktinglagstiftningens isberg som ligger under ytan 
– minst synlig; mest farlig.” Dessutom, påpekade åklagarna, bidrar andra stora hinder såsom 
byråkratiska, komplicerade system, bristfälligt juridiskt stöd och bristfälliga tolkmöjligheter till 
att asylsökande förvägras rättvisa.

Dublinförordningen – ett lotteri
Dublinförordningen kritiserades av både experter och åklagare, som menade att diskrepan-
sen mellan de europeiska staternas avslagsfrekvens är oacceptabel. ”Det är som ett lotteri”, sa 
åklagarna. Prof. Gregor Noll påpekade differensen i avslag mellan Europas olika länder, men 
menade samtidigt att det skulle vara märkligt om siffrorna var identiska eftersom bedömnin-
garna är så subjektiva. En annan kritik som riktades mot Dublinförordningen var bristen på ans-
var för asylsökandes säkerhet och hälsa när stater skickar tillbaka asylsökande i enlighet med 
principen om första asylland.

Misstroendekulturen
Misstroendekulturen hos europeiska myndigheter och de alltför subjektiva trovärdighets-
bedömningarna lyftes fram av både åklagare, vittnen och experter.  Ehsan, en 17-årig pojke 
från Afghanistan vittnade om långa förhör under vilka tjänstemän uppträtt hotfullt och uttalat 
misstro. Ett annat vittne, Faten, en 32-årig kvinna från Libanon, blev av migrationsmyndigheten 
anklagad för att ljuga. “Jag sa till honom att jag inte ljög. Jag kände mig som en kriminell, som 
om jag hade dödat någon.” Åklagarna hävdade att de europeiska myndigheterna inte utför till-
räckliga undersökningar för att styrka den sökandes berättelse. Ofta utförs inte medicinska un-
dersökningar trots att de skulle kunna styrka att den asylsökande faktiskt varit utsatt för tortyr. 
Tamirat, en 35-årig man från Etiopien vittnade om svårigheten att bevisa och dokumentera sin 
homosexualitet då han kom från ett land där homosexualitet är tabu och förenat med livsfara. 

PAPPERSLÖSA MIGRANTER

Fem till åtta miljoner människor i ett konstant undantagstillstånd
Åklagarna beskrev Europas fem till åtta miljoner papperslösa migranter som världsdelens mest 
maktlösa människor. Experten Prof. Henry Ascher konstaterade ”Det är som ett konstant undan-
tagstillstånd, utan några rättigheter”. Experten Prof. Bridget Anderson hävdade att europeiska 
tillvägagångssätt, lagar och regelverk skapar fler papperslösa men erbjuder få utvägar för den 
enskilde.
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Arbete utan rättigheter – ett modernt slaveri
Sessionens vittnesmål berättade om papperslösa migranters olika typer av problem; hemlöshet, 
mycket begränsade ekonomiska resurser, utnyttjande, sjukdomar och ett ständigt överhängan-
de utvisningshot. Arbete utförs under slavliknande förhållanden, människor är isolerade, har 
ingen rätt till vård eller skola och är konstant beroende av andras välgörenhet. Prof. Anderson 
påpekade att papperslösa ofta arbetar i låglönebranscher, med jobb som inte kan flyttas till 
låglöneländer. Arbetet sker ofta inom sektorer som renhållning, jordbruk (skördearbete), barn- 
och äldrevård, livsmedelsframställning och byggnadskonstruktion, samt inom sexindustrin. 
Rita, en 33-årig kvinna vittnade om hur det är att arbeta under slavliknande förhållanden med 
ett ständigt överhängande hot om att bli av med sitt arbete eller att inte få ut sin lön. 

Barn i riskzonen
Att ständigt behöva flytta till nya temporära bostäder och leva som gömd skapar en väldigt 
utsatt position, påpekade åklagarna. Detta påverkar inte minst barn som har extra stort behov 
av struktur och kontinuitet i vardagen. Det skapar också stora svårigheter vad gäller barns skol-
gång. Olga, en 30-årig kvinna från Azerbajdzjan vittnade om vilken smärtsam kamp det är att 
leva som hemlös med två barn. Prof. Henry Ascher citerade ett barn som frågat honom “Varför 
kan inte jag leva som andra barn?”

Rätten till hälsa
Åklagarna anklagade Europa för att inte tillgodose papperslösa migranters rätt till hälsa. Små 
hälsoproblem kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd när behandling uteblir. Prof. Ascher på-
pekade att läkaretiken föreskriver att vård ska ges, så även om vård till papperslösa migranter 
strider mot gällande lagstiftning. Kenan, en 45-årig man från Turkiet vittnade om utebliven 
behandling av hans tarmcancer. Han fick inte vård förrän tillståndet förvärrats och tarmen helt 
hade slutat att fungera. Kenan kommenterade sin situation; ”Det finns mänskliga rättigheter här 
och demokrati, ett fritt land…och ändå är du fortfarande på gatan med dina problem”. 

FÖRVAR OCH DEPORTATION

Förvarstagande – en allt vanligare åtgärd
Åklagarna uttryckte oro över den stora användningen av förvarstagande, samt att denna 
åtgärd används som staters första respons och som avskräckande medel istället för, som univer-
sellt överenskommet, en sista åtgärd. Experten Prof. Nicholas de Genova påpekade att förvar 
och deportationer har blivit rutin, en administrativ åtgärd med vilken flyktingar och migranter 
blir frihetsberövade enbart på grund av sin status som icke-medborgare. ”Deportation och för-
var – jag måste betona detta – har inte alltid setts som självklara och obestridliga tekniker för 
verkställighet vid migrations- och gränsövervakning” Enligt Prof. De Genova leder den eskal-
erande sekuritiseringen av människors mobilitet till att flyktingar kriminaliseras och avhuman-
iseras.

Förvar – miserabla förhållanden och tjänstemäns våldsutövning
Åklagarna riktade skarp kritik mot det våld och den förnedrande behandling som utövas i 
samband med förvarstagande och tvångsdeportationer. Rapporter berättade om miserabla 
förhållanden i förvarsanläggningar; förvarsplacerade dör på grund av att deras livshotande 
fysiska och psykiska tillstånd ignoreras, tjänstemän begår övergrepp och använder våld mot de 
förvarsintagna etc. Experten Liz Fekete berättade om hur förvarsintagna blivit tvingade att gå 
i koppel i samband med läkarbesök och rättegångar. Hon gav även flera exempel på våld och 
tvång riktat mot asylsökande och migranter. Att också barn sätts i förvar under dessa förhål-
landen ansågs av åklagarna strida mot barnkonventionen. 
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Faith, en 12-årig flicka från Etiopien vittnade om upprepad förvarsplacering och om hur hon en 
gång blivit hämtad och tagen till förvar av sex beväpnade poliser. ”Om du inte är kriminell, om 
du inte har gjort någonting fel, brutit mot lagen, så tycker inte jag att någon ska tas i förvar”

Deportationer – “Vi är så bra på uppfinningar”
Både åklagare och experter påpekade Europas omfattande våldsanvändande i samband med 
tvångsdeportationer. Alex från Colombia vittnade om brutaliteten; ”De band mina händer ba-
kom min rygg. De band mina fötter och sen mina knän /…/ Jag grät /…/ Människor började 
gå ombord på planet, de tittade konstigt på mig”. Åklagarna och experterna rapporterade om 
hur människor transporterades som om de vore paket. Munkavlade för att inte störa de andra 
flygpassagerarna, slagna och drogade kedjas människor fast i sätena på planet eller tvingas 
fast med en särskild deportationshjälm som låser huvudet till sätet. Experten Liz Fekete kom-
menterade sarkastiskt ”Vi är så bra på uppfinningar”. Vuxna människor förbjuds att besöka 
toaletten och tvingas istället bära blöja under flygresan. Ali, en 30- årig man från Iran som blivit 
utsatt för tvångsdeportation frågade om behandlingen han fått utstå verkligen överensstämde 
med mänskliga rättigheter.

Juryns överläggning och dom

Efter att juryn lagt fram den gemensamma domen (se sida 1) gavs jurymedlemmarna möjlighet 
att göra individuella reflektioner. 

HENNING MANKELL – författare, dramatiker och människorättsaktivist från Sverige
Henning Mankell menade att Europa har blivit ett “monster, ett odjur” och uppmanade till 
förändring. Han påkallade behovet av att stötta frivilligorganisationer i deras arbete, samt ar-
gumenterade för vikten av kännedom om Europas egen historia av migration och kolonisation. 
Han avslutade med att citera Prof. De Genova som tidigare under dagen, ur ett migrantperspe-
ktiv, hade sagt ”Vi är här för att ni var där”. 

SADIK J. AL-AZM – filosof och kritisk tänkare från Syrien
“Denna dag lämnar mig med en depression”, kommenterade Al-Azm Europas övergrepp 
mot migranter och flyktingar. Al-Azm uttryckte tacksamhet över att den rådande praktiken 
uppmärksammats och exponerats. ”Staters agerande är inte transparent, människor känner inte 
till dessa fruktansvärda handlingar” Han kommenterade vidare den Kafkaliknande situationen 
som frivilligkliniker för papperslösa migranter befinner sig i. ”Dessa kliniker strider mot lagen, 
men naturligtvis blundar tjänstemännen eftersom de tjänar på dem. Det är ett moment 22”. 

PARVIN ARDALAN – journalist, författare och kvinnorättsaktivist från Iran
Parvin Ardalan påpekade medias och sociala krafters viktiga roll och argumenterade för hur 
media kunde arbeta för att försvara mänskliga rättigheter och skapa medvetenhet om dis-
kriminering, utsatthet och kriminalisering av flyktingar. Hon betonade även vikten av att inte 
se flyktingar som en börda och avslutade: ”Denna dagen slutar nu, men verkligheten existerar 
fortfarande. Människor tvingas lämna sina länder, de vill inte lämna, de tvingas”. 

NURUDDIN FARAH – författare från Somalia
Nuruddin Farah argumenterade för vikten av att kunna sin egen historia och anklagade eu-
ropéer för att vara verklighetsfrånvända. ”Ordet flykting kan vi tacka Europa för. Många män-
niskor har lämnat Europa genom historien – de hade möjlighet att lämna och leva i fred någon 
annanstans”. 
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Han kommenterade även flyktingars och migranters exkludering och avslutade med; “Det finns 
många sätt att dra nytta av den expertis som dessa människor innehar, men först måste du ac-
ceptera att de är människor”

NAWAL EL SAADAWI – författare, läkare och aktivist från Egypten
Nawal El Saadawi kallade den situation som flyktingar och migranter befinner sig i idag för ett 
”postmodernt slavsystem” och menade att vi, för att lösa situationen, måste ställa frågan om 
varför vi har denna orättvisa. För att besvara frågan bör vi länka det förflutna – vår historia 
– med framtiden och till andra element såsom ekonomi, nationalitet, religion, genus och patri-
arkala strukturer. “Vi kan inte separera orsakerna till sjukdomen från symptomen /…/ Vi måste 
fokusera på prevention /…/ Vi kan inte bota migranters orättvisa om vi inte botar den globala 
orättvisan” El Saadawi menade även att uppfattningen av migration måste förändras; “Männis-
kors kommer för att ge och ta, inte för att tigga”.  

SASKIA SASSEN – sociolog och expert på globaliseringsfrågor från Nederländerna/USA
Sassen betonade att migration skapas i företags styrelserum och i militära högkvarter.
Därför, argumenterade Sassen, skall migration vara en faktor vid beslutsfattande. ”Hur påver-
kas migrationen om vi går ut i krig, eller om vi uppför jordbruksplantager?” Sassen var kritisk till 
den ökade privatiseringen av tidigare statliga funktioner och menade att förvarsanläggningar 
och fängelser skulle hållas utanför den profitskapande zonen. ”Privatisering är cancer när den 
inträder i denna domän” Vidare framhöll Sassen att alla människor är rättighetsbärare men att 
problem uppstår när vi korsar gränser. Därför framhöll Sassen behovet av portabla fundamen-
tala rättigheter. 

B.S. CHIMNI – forskare i internationell flyktingrätt från Indien
Chimni framhöll vikten av ansvarsfördelning och påminde om att det är de fattigaste delarna 
av världen som idag står värdar för det största flertalet flyktingar. Chimni kritiserade Europas 
brott mot internationell flyktinglagstiftning och mot mänskliga rättigheter, samt fördömde den 
europeiska visumregleringen. ”Den måste upphöra”. Han argumenterade för ett globalt ansvar 
för mänskliga rättigheter och exemplifierade diskrepansen mellan det sagda och det gjorda 
med fallet Libyen; Europa använde sig av mänskliga rättigheter som anledning för intervention 
men när libyer kom till Europa för att söka skydd förnekades deras mänskliga rättigheter. “In-
ternationella mänskliga rättigheter har förhandlats fram av staterna; det är de som vill ha dem. 
Nu är det dags att leva upp till löftena. Jag tror att det är möjligt.” 

Presentationer

EXPERTER

Prof. Jacqueline Bhabha is the Jeremiah Smith, Jr. Lecturer on Law at Harvard Law School, Director of 

Research at Harvard’s François-Xavier Bagnoud Centre for Health and Human Rights, and Adjunct Lecturer 

on Public Policy at Harvard Kennedy School. She has published extensively on issues of migration, refugee 

protection, children’s rights and statelessness.

Dr Leanne Weber is Senior Larkins Research Fellow at the School of Political and Social Inquiry, Monash 

University in Melbourne, Australia. During May 2012 she is also a visiting scholar at the European Univer-

sity Institute in Florence. Her research and writing covers many aspects of border control from the perspec-

tive of critical criminology, and she has recently published a book, with Sharon Pickering, on border-related 

deaths.
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Prof. Matthew J. Gibney is Reader in Politics and Forced Migration at the Refugee Studies Centre, Univer-

sity of Oxford and Official Fellow of Linacre College, Oxford. He has published many scholarly articles and 

books on issues relating to refugees, migration and citizenship.

Prof. Gregor Noll is the Chair of International Law at the Faculty of Law, Lund University in Sweden. He has 

researched on refugee and migration law, and theory of international law. He directed a major study on 

Protected Entry Procedures, commissioned and published in 2003 by the European Commission.

Prof. Bridget Anderson is Deputy Director and Senior Research Fellow at the Centre on Migration, Policy and 

Society (COMPAS) at the University of Oxford. She has conducted research on the politics of immigration 

controls, immigration and low waged labour markets, trafficking, immigration enforcement and citizen-

ship.

Prof. Henry Ascher is a visiting teacher at the Department of Social Medicine and Public Health, Sahlgren-

ska Academy, University of Gothenburg, Sweden. His research and teaching concerns refugees, migration 

and health. He is one of the founders of the Rosengrenska Clinic, a voluntary network of health workers 

with the aim to secure health care for undocumented migrants.

Prof. Nicholas De Genova is currently Senior Lecturer in Anthropology at Goldsmiths, University of London 

with previous academic teaching appointments at Columbia University. His current research concerns 

the politics of immigration, race, and citizenship in the United States, and the proliferation of securitisation 

around human mobility on a global scale.

Liz Fekete is Executive Director of the Institute of Race Relations, UK, and has written and lectured widely 

on issues of migration, race and security in Europe. She is a consultant on refugee and immigration issues 

to a number of organisations and was an expert witness at the Basso Permanent Peoples’ Tribunal and the 

World Tribunal on Iraq.

Relevant lagstiftning och referenser

TRAKTATSRÄTT

The 1948 Universal Declaration of Human Rights

The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights

The 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

The 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol

The 1984 Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

The 1989 Convention on the Rights of the Child

The 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental

Freedoms and its protocols

The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

The 1965 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

EUROPEISKA UNIONEN

Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 (The Dublin Regulation) establishing the crite-

ria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application 

lodged in one of the Member States by a third-country national
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Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Manage-

ment of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of ‘Eurodac’ for 

the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention.

Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be 

in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that 

requirement.

Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States 

for granting and withdrawing refugee status

Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of 

third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international pro-

tection and the content of the protection granted.

Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asy-

lum seekers.

PUBLIKATIONER

UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention 

and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/IP/4/Eng/REV.1

UNHCR, Global Trends, 2010

UNHCR, Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2011

Council of Europe, Commissioner for Human Rights, Positions on the rights of migrants in an irregular situa-

tion, 24 June 2010

Council of Europe, Commissioner for Human Rights, Positions on the rights of minor migrants in an irregular 

situation, 25 June 2010

Council of Europe, Commissioner for Human Rights, Positions on the right to seek and enjoy asylum, 24 

June 2010

Council of Europe, Asylum and the European Convention on Human Rights, 2010

Council of Europe, Resolution 1707, Detention of asylum seekers and irregular migrants in Europe, 2010

Council of Europe, Recommendation 1900, Detention of asylum seekers and irregular migrants in Europe, 

2010

European Council on Refugees and Exiles, Asylum lottery in Europe in four maps, 2009.

European Council on Refugees and Exiles, Survey on legal aid for asylum seekers in Europe, 2010.  

European Council on Refugees and Exiles and Amnesty International, Briefing on the Commission proposal 

for a Regulation amending Council Regulation (EC) 2007/2004 establishing a European Agency for the 

Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European 

Union (FRONTEX), 2010

Human Rights Watch, The EU’s Dirty Hands - Frontex Involvement in Ill-Treatment of Migrant Detainees in 

Greece, 2011

The European network United against Racism, List of 16136 documented refugee deaths through Fortress 

Europe, 2012

Platform for international cooperation on undocumented migrants (PICUM), Undocumented Children in 

Europe: Invisible Victims of Immigration Restrictions, 2008
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Platform for international cooperation on undocumented migrants (PICUM), Main Concerns about the Fun-

damental Rights of Undocumented Migrants in Europe, 2010

Institute of Race Relations, ERA Briefing paper no 4, 2010

Cecilia Malmström, How Europe failed refugees, The Times of Malta, January 19, 2012.

Shahram Khosravi, An Ethnography of Migrant ‘Illegality’ in Sweden, Journal of International Political 

Theory. Volume 6, Page 95-116, 2010

Liz Fekete, The deportation machine: Europe, asylum and human rights, Institute of Race Relations, Vol. 

47(1) Page 64–91

RÄTTSFALL

RC v. Sweden, European Court of Human Rights, march 9, 2010

M.S.S. v. Belgium and Greece, European Court of Human Rights, January 21, 2011

YTTERLIGARE REFERENSER

Amnesty, www.amnesty.org www.amnesty.se

Platform for international cooperation on undocumented migrants, www.picum.org

Save the Children, www.savethechildren.org www.rb.se

The national council of the refugee groups and asylum committees, www.farr.se

The UN Refugee Agency, www.unhcr.org

The Swedish Government’s Human Rights Website, www.humanrights.gov.se

The Organisation for Economic Co-operation and Development, www.oecd.org

The UN Working Group on Arbitrary Detention

Eurostat statistics, www.ec.europa.eu/eurostat

International committee of the Red Cross, www.icrc.org

Etikkommissionen, http://etikkommissionenisverige.se

IAN Centre for Rehabilitation of Torture Victims, www.ian.org.rs

International Cities of Refuge Network, www.icorn.org

Doctors of the world, www.lakareivarlden.org

Migrants’ Rights network, www.migrantsrights.org

Migreurop, www.migreurop.org

Periodismo Humano, www.periodismohumano.com

ARRANGÖRER AV DIGITALA LIVE-SÄNDNINGAR

ABF Borlänge

Asylgruppen i Norrköping, http://asylgruppennorrkoping.wordpress.com

ABF Malmö
ARF (Film och kultur för mänskliga rättigheter), www.arfarf.se
Banditteatern, www.banditteatern.se

Belgrade Centre for Human Rights
Belgrade Centre for Security Policy
Borlänge Bibliotek
Borlänge Kommun
Botkyrka Konsthall, www.botkyrkakonsthall.se 
Clandestino Institut, www.clandestinoinstitut.org
Centre musical FGO Barbara, Paris
Finnish Refugee Council
Folkets Park i Malmö, www.malmofolketspark.se
Folkets Bio Malmö, www.panora.nu
Fredens Hus, www.fredsmuseum.se
Group 484, Belgrade
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Gävle Konstcentrum, www.gavlekonstcentrum.se
Göteborgs Stadsteater, www.stadsteatern.goteborg.se
Inkonst, www.inkonst.com
Kontrakultur, http://kontrapunktmalmo.wordpress.com
Litteraturhuset Stavanger
Peace & Love Foundation
Periodismo Humano, www.periodismohumano.com
Röhsska Museet, www.designmuseum.se
Seta – LGBT Rights in Finland and Free Movement Network
Studio Acusticum, www.acusticum.com
Sølvbergets prosjekt Shahrazad – stories for life
Teatr Weimar, www.teatrweimar.se
Teater Foratt i Malmö, www.teaterforatt.se
Teater Nolby, www.teaternolby.se
The Finnish-Russian Civic Forum
Writers’and Artists’Association Kiila
Writers’ Centre Norwich, writerscentrenorwich.org.uk

Tribunal 12 ägde rum den 12 maj på Kulturhuset i Stockholm, och genom digitala livesändningar. Visningar, aktiviteter 

och evenemang genomfördes på flera platser runt om i Europa.

Tribunal 12 arrangerades av Shahrazad – Stories for Life, Kulturhuset i Stockholm och MR-dagarna. Projektet är 

finansierat av Europeiska Kommissionens kulturprogram 2007-2013 (genom Shahrazad), Sveriges Kulturråd och 

Sveriges författarfond. Partners är ICORN – International Cities for Refuge Network, Riksteatern, Digital Live Arena och 

Acusticum. Flera organisationer, företag och individer stöttade projektet på olika sätt. För mer information och kontakt, 

se http://tribunal12.org. 

Supported by

                SVERIGES FÖRFATTARFOND
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