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I förorten Auburn, två mil väster om centrala Sydney, är en
stor del av befolkningen född
i andra länder, och ungefär
hälften är muslimer.

”VI HAR
HAFT
FYRA ÅR
AV KAOS”
Text: Johan Augustin Foto: Jonas Gratzer

Minareterna tornar upp sig från
Gallipolimoskén. Det är dags för
fredagsbön och moskén i Sydneys
Auburn är fullsatt med att par tusen
troende. I förorten som ligger två
mil väster om centrala Sydney är
en stor del av befolkningen född i
andra länder, och ungefär hälften

är muslimer. Restauranger som
serverar kebab och meze kantar
huvudgatan och har skyltar på
arabiska. Den hårdföra politiken
som gick ut på att stoppa båtar med
asylsökande från att nå Australiens
kuster, med slogan ”Stop the boats”,
införlivades redan 2014 med dåva
rande premiärminister Tony Abbott
vid makten. Han ledde konservativa
Liberala partiet (Liberals) – partiet
som fortfarande styr Australien.
Numera leds Liberals av premiär
minister Malcolm Turnbull, men
de tuffa visumreglerna verkar vara

något som håller i sig. På Auburns
huvudgata ligger Kabul Bakery. Här
bakar Roohullah (vill inte uppge sitt
efternamn) afghanska bröd. Han
kom till Australien som båtflykting
2012, och har sedan dess fått per
manent uppehållstillstånd och har
ansökt om medborgarskap. Värre är
det för Roohullahs fru och nioårige
son som är kvar i hemlandet Pakis
tan. Sedan 2013 har han ansökt ett
flertal gånger genom advokater och
spenderat runt 40 000 kronor på att
få anhörigvisum till sin familj, vilket
regelverket säger är möjligt för per

soner med permanent uppehållstill
stånd. För att få träffa sin familj har
han fått resa till Iran några gånger,
resor som även de tär på ekonomin.
Samtidigt ger migrationsdeparte
mentet oklara besked.
– De säger att visumprocessen
är igång, men hur länge då? Det har
redan tagit fem år, säger Roohullah.
”Regeringen vill stänga gränsen”
Även fast han tjänar bra i Sydney
så mår han allt sämre psykiskt.
Livet i Pakistan beskriver han som
osäkert och utan framtidsutsikter.

Varje månad skickar han pengar till
sin familj, pengar som han menar
hade kommit till större nytta för
det australiensiska samhället om de
spenderades i Sydney.
– Problemen tar aldrig slut i Pa
kistan. I Australien kan min familj
få ett säkert liv och min son en bra
utbildning.
Roohullah känner sig ”förvir
rad” eftersom han betalar skatt och
följer alla regler i lagboken.
– Regeringen vill stänga grän
sen. Varför kan inte min familj få
komma hit?

– Jag håller på att tappa förstån
det helt och hållet.
Förra året klargjorde Turnbullregeringen att man ville göra det
svårare för arbetsmigranter att få
jobb i Australien och tog bort över
200 yrken på listan över arbeten
som utgjorde det två- och fyråriga
arbetsvisumet.
”Vi sätter australiensare först.
Vi är en nation som bygger på im
migration, men faktum kvarstår att
australiensiska arbetare måste få
prioritering till jobben”, sade Mal
colm Turnbull i ett uttalande.

Manly är raka motsatsen till Au
burn. Sydneys norra förort är mest
känd för sitt avslappnade strandliv
dit turisterna vallfärdar. Här har
Casey Vincent drivit hårsalongen
Willow Hair i elva år. Hårfrisörer
finns fortfarande kvar på listan
över arbeten som utländska ar
betsmigranter kan söka, eftersom
bristen på hårfrisörer fortfarande
är stor i landet. Kritiken har haglat
över regeringen från arbetsgivare
på sistone – för beslutet att dra in
arbetsvisum – där arbetsgivarna
hävdar att australiensare gene

rellt sett är lata medan invandrare
jobbar hårdare. Det är kritik som
Casey Vincent håller med om.
– Jag hade gärna anställt austra
liensare om jag kunde. Men unga
människor som kommer härifrån
vill inte jobba. Det är svårt att hitta
bra folk, säger hon.
Det, trots att Casey Vincent
erbjuder en lön på motsvarande
omkring 350 000 kronor om året.
Hårfrisörer från länder som Eng
land, Irland och Sverige beskriver
hon däremot som flitiga. Av hennes
samtliga nio anställda kommer

t

Australien fortsätter sin hårdföra
politik gentemot migranter. Nu
vill regeringen även begränsa
arbetsmigrationen och göra det
svårare för utomstående att arbeta
i landet.
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födda i ett annat land
De första aboriginerna
sägs ha kommit till Australien
för över 50 000 år sedan.
Européerna kom på 1600och 1700-talet och britterna
koloniserade kontinenten i
slutet av 1700-talet. Den stora
migrationen tog fart efter andra
världskriget då européer kom i
stort antal.
n De senaste tio åren har över
1 200 asylsökande på väg till
Australien via båtar drunknat,
men mörkertalet är stort och
beräknas vara många gånger
större. Antalet asylsökande har
ökat kraftigt de senaste åren
och länder där flest människor
kommer från är: Sri Lanka, Iran,
Irak, Pakistan, Afghanistan och
Burma.
n De senaste fyra åren har 40
båtar officiellt tvingats vända
tillbaka. Den totala kostnaden
för flyktinglägren uppges hittills ha kostat australiensiska
skattebetalare 60 miljarder
kronor. Mellan 2016 och 2017
kom det drygt 18 000 människor via flyg som sökte asyl i
Australien. Varje asylsökande
kostar tre miljoner kronor i
väntan på beslut.
n Över en fjärdedel av Australiens 24 miljoner invånare
är födda i ett annat land. De
största grupperna kommer från
Nya Zeeland, Storbritannien,
Indien och Kina.
n

Källor: Refugee Council of
Australia (RACS), Amnesty

”De som kommer hit vill arbeta
och göra rätt för sig”, säger Casey
Vincent som drivit hårsalongen
Willow Hair i elva år.

t

Varnar för ökad främlingsfientlighet
Kritiken fortsätter att vara svi
dande kring hanteringen av de båt
flyktingar som har haft Australien
som mål, men som har transpor
terats till lägren på öarna Manus

”

Regeringen är ett
gäng idioter.

och Nauru. Australien stängde det
ökända lägret på Manus i okto
ber förra året och omkring 600
flyktingar flyttades till ett nytt läger
som drivs av Papua Nya Guinea
på samma ö. Mord, självmord och
misshandelsincidenter i lägren har
avlöst varandra och både FN och
en rad människorättsorganisationer
larmar om den urartade situationen
för de sammanlagt omkring 2 000
flyktingarna på de båda öarna. Gra
ham Thom är flyktingkoordinator
på Amnesty.
– Ingenting har förändrats sedan

Fredag 8 juni 2018 • www.etc.se

Manly är raka motsatsen
till Auburn. Sydneys norra
förort är mest känd för
sitt avslappnade strandliv
dit turisterna vallfärdar.

Roohullah kom till Australien som båtflykting 2012 men har ännu inte fått medborgarskap. Hans fru och nioårige son är kvar i Pakistan.

”Australien kan lösa problemen imorgon”, säger
Graham Thom, flyktingkoordinator på Amnesty.

åtta från andra länder och Casey,
som sponsrar varje arbetsvisum på
omkring 10 000 kronor och flyg hem
till sina anställda, tycker att diskus
sionen om arbetsvisum är löjlig.
– Regeringen är ett gäng idioter.
De som kommer hit vill arbeta och
göra rätt för sig.
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2014 och ”Stop the boats”-politiken,
säger han och klargör:
– Vi har haft fyra år av kaos, döds
fall, sexuella överfall och militären
som skjutit in i folkmassorna i lägren.
Australien kan lösa problemen imor
gon, men i stället vill man skicka ett
klart besked till alla som kommer hit
med båt: ni kommer inte in i landet!
USA har sagt att man kan tänka
sig ta emot upp till 1 250 flyktingar,
men än så länge har enbart 160
personer fått asyl dit, vilket går i
linje med den allt mer restriktiva
flyktingpolitiken i landet.

– Det går för långsamt, fortsätter
Graham Thom och ger exempel på
läckta australiensiska regerings
dokument som visar att regeringen
aktivt arbetar för att göra proces
sen långsammare för permanenta
visumansökningar.
Att göra immigrationsfrågan till
en politisk fråga kan leda till ökad
islamofobi och främlingsfientlighet,
varnar han.
– Australien är ett land som byg
ger på immigration. Vi måste ställa
oss frågan hur vi kan fortsätta vara
bra på det. n

REPORTAGE

29 ETC

