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Sammanfattning 

 

Flyktingavtalet mellan EU och Turkiet har under 2016 kommit att bli en central del av 

lösningen på det som kommit att kallas flyktingkrisen. I uppsatsen analyseras vad som förstås 

och framställs som problematiskt med människors rörlighet i flyktingavtalet mellan EU och 

Turkiet utifrån Carol Bacchis WPR-analys. Flyktingars ankomst till EU utgör utifrån 

analysen den problemrepresentation avtalet bygger på. Detta härstammar ur att migration 

kopplas till osäkerhet utifrån en islamofobisk diskurs i Europa samt uppfattningen av 

flyktingar som kostsamma på lång sikt. Ur analysen dras även slutsatser om hur flyktingar 

som rättighetsbärare osynliggörs, hur EU frånskrivs ansvar och hur EU:s strukturella hinder 

för flyktingar att söka asyl utelämnas i diskursen. 
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Problemformulering och bakgrund 

 

Migrationsflödet från inbördeskrigets Syrien till EU har kommit att betecknas som 

flyktingkrisen i det vardagliga samtalet, i medier och bland makthavare där det talas om 

flyktingströmmar och flyktingvågor. I en kontext där diskussionen kretsar kring hur 

flyktingarnas migration till och inom EU ska förhindras och hur ankomna flyktingar ska 

fördelas bland medlemsländerna har flyktingavtalet mellan EU och Turkiet under 2016 växt 

till att bli en av de främsta åtgärderna för att stoppa flyktingar från att ta sig in i EU. I avtalet 

fastslås att ett samarbete mellan EU och Turkiet ska upprättas för att förhindra flyktingarnas 

irreguljära migration från Turkiet till EU. Samarbetet ska även omfatta en mekanism där 

flyktingar som ankommit och ankommer till de grekiska öarna från Turkiet ska återvändas till 

Turkiet. Mekanismen omfattar även att för varje syrisk flykting som återvänder till Turkiet 

ska en annan syrisk flykting i Turkiet omplaceras till ett land inom EU. Turkiet ska ta större 

ansvar för att skydda flyktingarna men även hindra dem från att migrera till EU. Avtalet 

omfattar också att Turkiets förhandlingar om EU-medlemskap ska återupptas samt att ett 

visumfrihetssamarbete ska upprättas mellan EU och Turkiet. Utöver detta ska EU delta i 

finansieringen av Turkiets omhändertagande av flyktingar. 

 

I en diskursiv kontext i Europa där EU och dess medlemsländer framstår som mer utsatta än 

de som söker sig dit i flykt från krig och flyktingars ankomst till EU i språkbruket liknas vid 

naturkatastrofer är det viktigt att noggrant betrakta policies och avtal i frågan. Dels för att 

undersöka om och varför EU betraktas som utsatta även i maktens korridorer men även för att 

granska huruvida flyktingarnas rättigheter och behov av skydd tas på allvar och tilldelas 

tillräckligt stor uppmärksamhet. Utifrån detta är målet med uppsatsen att problematisera 

bilden av EU och dess medlemsländer som utsatta parter i situationen samt att granska hur en 

sådan självbild kan förekomma i Europa. Även flyktingarnas behov och rättigheter 

problematiseras i förhållande till flyktingavtalet mellan EU och Turkiet såväl som utrymmet 

samt omfattningen dessa frågor tilldelas däri. I ett sammanhang där det offentliga samtalet 

diskuterar den europeiska utsattheten syftar denna uppsats att analysera diskursens form 

innehåll och innebörd på EU-nivå utifrån flyktingavtalet mellan EU och Turkiet. 

 

Syfte och frågeställningar 
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Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera vad som förstås och framställs som 

problematiskt med människors rörlighet i flyktingavtalet mellan EU och Turkiet. 

Frågeställningar som anknyter till syftet och som ska besvaras inom ramen för uppsatsen är: 

Hur framställs asylrätten? Hur diskuteras EU:s skyldigheter och flyktingarnas rättigheter? 

Hur beskrivs Turkiet som säkert tredje land för flyktingar att återvända till? Hur framställs 

flyktingarnas behov av internationellt skydd? Vem målas upp som ansvarig för flyktingarnas 

säkerhet? Hur diskuteras reguljär respektive irreguljär migration? 

 

Syftet och frågeställningarna är utformade för att dekonstruera och ifrågasätta de problem och 

åtgärder som presenteras i flyktingavtalet. På så vis kan de förståelser och antaganden som 

utgör grunden för problemformuleringarna och de föreslagna åtgärderna identifieras och 

diskuteras. Den centrala åtgärden på den så kallade flyktingkrisen i avtalet är genom ett 

samarbete med Turkiet, att hindra flyktingar från att ta sig in i EU. Detta är orsaken till att det 

övergripande syftet är att analysera vad det är som framställs som problematiskt med 

människors rörlighet givet hur deras rörlighet är vad som i avtalet beskrivs som i behov av 

åtgärder. Att rörligheten migration utgör är något som behöver åtgärdas kan förefalla 

paradoxalt utifrån hur viktig den fria rörligheten för varor, kapital och människor är för EU-

samarbetet. Trots att den fria rörlighetens betydelse för EU gäller intern rörlighet och den 

rörlighet som förstås som problematisk är extern öppnar det för frågor om hur migration kan 

betraktas med sådan kontrast utifrån huruvida den är intern eller extern. I ljus av den 

paradoxala relation EU ger intryck av att ha till migration är flyktingavtalet mellan EU och 

Turkiet en högaktuell överenskommelse att analysera migrationsfrågan utifrån.  

 

Empiri  

 

Materialet som kommer analyseras i uppsatsen är vad som kallas flyktingavtalet mellan EU 

och Turkiet. I egentlig mening är det dock inte ett avtal och inte heller en överenskommelse 

mellan EU och Turkiet. På EU:s sida är det endast medlemsländernas regeringschefer som 

varit inblandade i överenskommelsen utan att den godkänts i varken EU-parlamentet eller i 

några nationella parlament. Detta är även orsaken till att överenskommelsen inte är ett avtal 

ur juridisk synpunkt då även parlamentet måste rösta igenom förslaget för att EU som helhet 

ska kunna ingå ett avtal med någon. På så vis är alltså flyktingavtalet mellan EU och Turkiet 

egentligen en överenskommelse eller ett så kallat statement mellan EU:s regeringschefer och 
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Turkiet. För att underlätta för läsaren kommer dock statementet att hänvisas till som 

flyktingavtalet i uppsatsen då det är den vanligast förekommande benämningen i offentliga 

sammanhang. 

 

Tidigare forskning 

 

Överenskommelsen nåddes den 18 Mars 2016 och är således högaktuell i skrivande stund. 

Detta innebär dock att det inte finns tidigare studier av avtalet publicerade ännu vilket gör det 

svårt att hitta relevanta empiriska undersökningar såväl som teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter som tidigare använts för att studera avtalet. Bristen på tidigare studier av 

flyktingavtalet och liknande avtal innebär samtidigt att avtalet är viktigt att studera, särskilt 

givet hur liknande avtal mellan EU och utomstående länder inte förekommit tidigare. 

Samtidigt är det specifika avtalet mellan EU och Turkiet viktigt att granska givet hur stor 

betydelse migration som politikområde i skrivande stund har för både flyktingar och EU där 

särskilt flyktingarnas utsatta situation bör tas i hänsyn. På en mer övergripande nivå är 

flyktingavtalet viktigt att studera för att sprida ljus över hur bland annat orientalism, 

islamofobi och säkerhetiseringen av migrationsfrågan strålar samman i den europeiska 

diskursen. Tidigare studier som berör samma forskningsområden som denna uppsats finns 

trots bristen på studier av flyktingavtalet i sig. Dessa kommer presenteras här. 

 

Orientalism som forskningsområde beskriver hur Mellanöstern av västvärlden framställs som 

en motpol till väst genom att överdriva kulturella skillnader utifrån en förståelse av väst som 

överlägset. Detta kommer ur orientalismens historiska roll som metod för att diskriminera 

icke-européer i syfte att etablera Europa som överlägsen makt och fyllde även syftet att 

förstärka den europeiska identiteten (Said 1978, 12). Den västerländska tendensen Edward 

Said beskriver i boken Orientalism (1978) att framställa orientens kultur som motsats till och 

underlägsen europeisk kultur återspeglas även idag. Detta kan exempelvis framgå i hur 

muslimska kulturella uttryck som slöja betraktas som förlegat i den europeiska diskursen 

genom förbud mot heltäckande slöja (Lagerwall 2016). 

 

Säkerhetisering av migrationsfrågan är ytterligare ett forskningsområde som studerats 

tidigare som även denna uppsats berör. Forskningsområdet behandlar hur migration 

framställs som säkerhetsfråga och säkerhetshot. Anne Hammerstad skriver i artikeln 
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Securitisation as a self-fulfilling prophecy: Refugee movements and the North-South divide 

(2008) att det främst är nordligt belägna länder som driver säkerhetiseringen av 

migrationsfrågan och att detta underminerar det skydd flyktingar har rätt till enligt 

internationell lag. Även Jef Huysman skriver om säkerhetiseringen av migrationsfrågan. I 

artikeln The European Union and the Securitization of Migration (Huysman 2000) beskrivs 

hur den sociala konstruktionen av migration som säkerhetsfråga inom EU kopplar migration 

till både kriminalitet, terrorism och som börda på välfärdssystemet. Även bilden av migration 

som hot mot nationella identiteter tas upp i artikeln. I sin bok The Politics of Insecurity 

(Huysman 2006) beskrivs likt Hammerstads artikel hur säkerhetiseringen av migrationsfrågan 

underminerar flyktingars rättighet till skydd: 

 

“Let’s illustrate this with the difference between a discourse portraying refugees as a 

national security question and an alternative discourse that emphasizes the priority of the 

universal right of protection from persecution for individuals. The latter discourse deepens 

the security concept. Refugees and displaced persons who are individual rights holders are 

substituted for the state and its citizens as the primary referent object of security practice” 

(Huysman 2006, 37). 

 

Övergripande behandlar säkerhetisering av migrationsfrågan som forskningsområde hur 

migration i växande utsträckning betraktas och reproduceras som säkerhetshot i 

migrationsdiskursen under de senaste decennierna. Som Hammerstads artikel och citatet från 

Huysman påpekar tenderar en sådan säkerhetsförståelse av migrationsfrågan att överskugga 

flyktingars behov av och rätt till internationellt skydd till förmån för nationell säkerhet. 

Samtidigt visar Huysmans artikel hur konstruktionen av migration som säkerhetsfråga 

kopplar migration till nationella hotbilder som terrorism, kriminalitet och börda på 

välfärdssystemet. I Burcu Toğrals kapitel i boken Security, Insecurity and Migration in 

Europe (2011) kopplas säkerhetiseringen av migrationsfrågan ihop med rasistiska diskurser 

och författaren beskriver hur diskurser och policies påverkar varandra: 

 

”These discourses of truth structure and inform policies and laws, which in turn reproduce 

and consolidate the dominant discourses” (Toğral 2011, 220). 

 

Toğral menar även att detta ömsesidiga inflytande mellan diskurs och policy i frågor om 

säkerhetisering och rasistiska diskurser nödvändiggör studier som den här uppsatsen: 
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”So the exploration of today’s securitization and new racist discourses necessitates also the 

analysis of policies and laws through which discourses become materialized” (Toğral 2011, 

220). 

 

Likt beskrivningen från Huysmans artikel förstås migration som ett ekonomiskt hot och en 

ekonomisk börda i diskursen enligt Susan Barrass och John Shields i artikeln Immigration in 

an Age of Austerity: Morality, the Welfare State and the Shaping of the Ideal Migrant 

(kommande). I artikeln beskrivs hur denna era av nedskärningar i offentliga utgifter gjort 

invandring och dess medföljande kostnader till ett vanligt förekommande område att minska 

utgifterna inom. Detta görs även till en fråga om moral där hårt arbetande skattebetalare 

framställs som offer till de som ’parasiterar’ på välfärden. I kopplingen till migrationsfrågan 

skapar detta i sin tur en föreställning om idealmigranten som tar rollen som hårt arbetande 

skattebetalare snarare än den som bidragsberoende. Även i detta fall handlar det om bilden av 

migration som hot, dock är det i detta fall inte som ett direkt säkerhetshot utan som ett hot 

mot det nationella välfärdssystemet och i större utsträckning den nationella ekonomin. 

 

Epitetet irreguljär förekommer upprepade gånger för att beskriva migrationen till EU i 

flyktingavtalet och förtjänar ett förtydligande. I boken Irregular Migration in Europe: Myths 

and Realities av Anna Triandafyllidou (2010) beskrivs hur irreguljär kommit att ersätta 

illegal som beskrivning av migration och migranter utifrån argumentationen att termen illegal 

associeras till kriminellt beteende såväl som utifrån en rättighetsargumentation, att en 

människa inte kan vara illegal (Triandafyllidou 2010, 2). I artikeln Ethical issues in irregular 

migration research in Europe av Franck Düvell, Anna Triandafyllidou och Bastian Vollmer 

(2009) beskrivs hur irreguljär migration sker som lagbrott i samhällets marginaler. Utifrån 

denna beskrivning är irreguljär migration trots skiftet av det använda begreppet ett lagbrott 

vilket innebär att en irreguljär migrant utifrån epitetet beskrivs som skyldig till lagbrott. Den 

innebörd begreppet irreguljär har för migranter i den diskursiva kontexten diskuteras djupare 

i uppsatsens analys då ett sådant tillskrivande av skuld blir relevant för framställningen av 

flyktingar som ankommer till EU. Att begreppet irreguljär används så frekvent i avtalet är 

viktigt att notera på grund av de hinder som finns för migranter utanför EU att ta sig in till 

EU. Ett exempel på sådana hinder är Carrier’s liability som innebär att bolag vars passagerare 

inte har nödvändiga visum för tillträde till EU blir skyldiga att betala böter vilket gör 

resebolag ovilliga att transportera flyktingar till EU reguljärt. Detta resulterar således i att de 
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irreguljära vägarna är de enda alternativen för flyktingar som söker sig till EU. 

 

Ytterligare ett relevant forskningsområde för uppsatsen är islamofobi. I boken Right-Wing 

Populism in Europe: Politics and Discourse av Brigitte Mral, Ruth Wodak och Majid 

KhosraviNik (2013) beskrivs högerpopulismens framväxt i Europa och dess inflytande på 

den europeiska diskursen. Vidare beskrivs hur islamofobin blivit en framträdande del av 

högerpopulistiska partiers retorik runt om i EU. I boken diskuteras dessa partiers framväxt 

främst utifrån medlemsländer och de partisamarbeten som växt fram med etablerade partier i 

länderna. Ännu en viktig bok angående islamofobins framväxt i Europa är Anders Breivik 

and the Rise of Islamophobia av Sindre Bangstad (2014). I boken beskrivs hur Anders 

Breiviks ideologiska övertygelse är ett resultat av normaliseringen av rasistiska och 

islamofobiska diskurser. Bägge böcker lyfter fram hur islamofobins närvaro i den europeiska 

diskursen växer och normaliseras i takt med högerpopulismens ökande inflytande i politiken. 

I Burcu Toğrals kapitel i boken Security, Insecurity and Migration in Europe (2011) beskrivs 

fenomenet som nyrasism. Nyrasism menar hon bygger på att den rasistiska diskursen idag 

bygger på en förståelse av kulturella skillnader som oöverkomliga (Toğral 2011, 222). I 

denna nyrasistiska diskurs utövas förtryck mot den som utpekas som invandrare där rasismen 

traditionellt grundats i föreställningar om biologiska rastillhörigheter (Toğral 2011, 222). 

Denna förståelse av nyrasism är av betydelse för hur flyktingarna porträtteras som 

problematiska i avtalet mellan EU och Turkiet. 

 

Islamisk terrorism som hotbild är ännu ett forskningsområde uppsatsen berör, dock främst i 

relation till islamofobi och säkerhetisering. Detta kan kopplas till flera av de tidigare nämnda 

forskningsområdena så som orientalism, säkerhetisering av migration och islamofobi. I 

artikeln Constructing Enemies: ’Islamic Terrorism’ in Political and Academic Discourse av 

Richard Jackson (2007) beskrivs hur begreppet islamisk terrorism är lastat med antaganden 

och politiska och kulturella narrativ. Jackson menar även att diskursen om islamisk terrorism 

hämtar många av sina antaganden från orientalismen (Jackson 2007, 399). Författaren menar 

att islamisk terrorism som hotbild fyller ett syfte för att orientera den västerländska 

självbilden gentemot radikal islam som motsats och att detta narrativ använts för att 

legitimera politiska projekt som exempelvis regimskiftet i Irak (Jackson 2007, 422). Jackson 

påpekar även att islamofobin ökat i EU och relaterar detta till diskursen om islam och 

muslimer som källor till terrorism (Jackson 2007, 423). 
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Vidare forskning som berör samma område som uppsatsen är Crisis, Routine, Consolidation: 

The Politics of the Mediterranean Migration Crisis av Julien Jeandesboz och Polly Pallister-

Wilkins (2016). Artikeln ifrågasätter konstruktionen av flyktingsituationen som kris och det 

teoretiska arvet uppsatsen får av artikeln är den kritiska förståelsen av flyktingkrisen som 

social konstruktion. Jeandesboz och Pallister-Wilkins beskriver hur begreppet kris uppfattas 

som ett politiskt misslyckande men att det inte innebär att kriser är apolitiska (Jeandesboz och 

Pallister-Wilkins 2016, 317). Detta innebär att epitetet kris påverkar förståelsen av 

situationen som något oförutsett och som en extern påverkan oberoende av det som sker i den 

politiska sfären. I artikeln beskrivs hur en kris är något i akut behov av att åtgärdas men att 

åtgärderna i kriser är att återställa status quo vilket osynliggör de rutiner och strukturer som 

möjliggör att något eskalerat till kris (Jeandesboz och Pallister-Wilkins 2016, 318). Vidare 

menar författarna att konstruktionen av den rådande flyktingsituationen som kris osynliggör 

rutiner och strukturer vid EU:s yttre gränser som reproducerar bilden av EU som exklusivt 

utrymme (Jeandesboz och Pallister Wilkins 2016, 319). De idéer som presenteras i artikeln 

som även återfinns i uppsatsen är således: 

 

- Att kris och rutin är relaterat, uppkomsten av kriser kan möjliggöras i rutinarbete och 

strukturer. 

- Att konstruktionen av flyktingsituationen som kris gör återställandet av status quo till den 

prioriterade åtgärden och framställer krisen som extern från politik och rutinarbete. 

- Att EU:s rutinarbete och strukturer reproducerar förståelsen av EU som exklusivt utrymme 

med strikta territoriella gränser. 

 

Alla dessa forskningsområden är relevanta för uppsatsen eftersom de har inflytande på 

diskursen uppsatsen är ämnad att utreda, det vill säga migrationsdiskursen och vad som 

förstås och framställs som problematiskt med människors rörlighet. Islamofobi såväl som 

bilden av invandring och flyktingmottagande som hot mot välfärdssystemet är delar av 

migrationsdiskursen i Europa och kan således anknytas till utifrån en analys av 

flyktingavtalet mellan EU och Turkiet. På samma sätt kan säkerhetiseringen av 

migrationsfrågan och det frekventa användandet av epitetet irreguljär för att beskriva 

migranter ha inflytande på diskursen och komma till uttryck i avtalet vilket cementerar dessa 

forskningsområdens relevans för uppsatsen. 
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Metod 

 

Metoden för uppsatsen är textanalytisk diskursanalys utifrån analysmodellen WPR av Carol 

Bacchi. WPR står för ”What’s the problem represented to be?” och analysmodellen kan 

användas för textanalytisk diskursanalys med socialkonstruktivistisk teoretisk utgångspunkt 

då WPR-analysen bygger på antagandet att problembilder är socialt konstruerade (Bacchi 

2009, 33). Kärnan i WPR-analysen är sex frågor forskaren ska besvara genom att 

dekonstruera problem och åtgärder i texten. Frågorna som kännetecknar WPR-analysen är: 1. 

Vad representeras som problem? 2. Vilka förförståelser eller antaganden ligger bakom 

problemrepresentationen? 3. Hur har problemrepresentationen kommit till? 4. Vad lämnas 

oproblematiserat i problemrepresentationen? Vart finns tystnaderna? Kan ’problemet’ förstås 

annorlunda? 5. Vilka effekter produceras av problemrepresentationen? 6. Hur och var 

produceras och försvaras problemrepresentationen? Hur kan den ifrågasättas, rubbas och 

ersättas? Frågorna är översatta av mig från Analysing Policy: What’s the problem represented 

to be? (Bacchi 2009, 2-19).  

 

I denna uppsats kommer dock fråga nummer tre utelämnas ur analysen. Detta beror på att 

frågan kräver en alltför fördjupad analys av processen för problemrepresentationens 

historiska framväxt genom foucauldiansk genealogi. På så vis krävs för att besvara frågan en 

djupgående historisk analys för att fastslå ursprunget och kontexten problemformuleringen 

framkommit ur ursprungligen. Eftersom det vore för tidskrävande för att omfattas inom en 

kandidatuppsats kommer frågan alltså utelämnas ur analysen. Frågan är heller inte väsentlig 

för att belysa vilka diskurser och förståelser som problemrepresentationen är uppbyggd inom 

utan fokuserar snarare på dess historiska ursprung vilket inte nödvändigtvis fyller någon 

funktion för denna uppsats. Beroende på vad problemrepresentationens ursprung är skulle 

frågan kunna sprida ljus över tänkbara konsekvenser av problemrepresentationen eller 

möjliga sätt att rubba den diskursiva ordningen problembilden reproduceras i med den 

historiska kontexten som jämförelse. Att utesluta frågan kan således ha konsekvenser för den 

större analysen men det är heller inte nödvändigtvis fallet. 

 

Analysen operationaliseras genom att besvara frågorna formulerade av Bacchi utifrån 

flyktingavtalet mellan EU och Turkiet som empiriskt material. Genom att besvara frågorna 

kommer problembilder, tystnader med mera att synliggöras vilket öppnar för analys av hur 
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språket och hur något talas om fungerar som utövande av makt. Givet hur aktuellt 

flyktingavtalet mellan EU och Turkiet är kan WPR-analysen användas med större säkerhet 

och precision än en mer fritt sammansatt textanalytisk studie just för att den utgår från 

bestämda frågor som riktlinjer för analysen. Detta gör således analysen mer välstrukturerad 

och säker då tidigare studier av avtalet liknande denna i skrivande stund inte publicerats 

vilket innebär en brist på empiriskt underlag för uppsatsen att utgå från. Förhoppningarna i 

valet av metod är således att WPR-frågorna ska erbjuda en större vetenskaplig betydelse och 

säkerhet där en sådan säkerhet ofta hämtas ur en bredare empirisk, teoretisk och 

metodologisk grund av tidigare studier.  

 

Teori 

 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är socialkonstruktivism. Detta motiveras delvis 

av att socialkonstruktivismen är den givna teoretiska utgångspunkten för WPR-analysen 

(Bacchi 2009, 33) men socialkonstruktivismen är även nödvändig för att uppfylla syftet med 

uppsatsen och besvara frågeställningarna. Givet hur frågeställningarna kretsar kring 

kollektiva förförståelser och problemframställningar har den socialkonstruktivistiska 

teoretiska bakgrunden varit aktuell under uppsatsen utformning och är således en oskiljbar 

del av studien.  

 

Grunden för WPR är problemrepresentationen i policydokument, det vill säga vad som 

formuleras och konstrueras som problemet i diskursen. De frågeställningar som WPR-

analysen kretsar kring, så som problemframställningar, bakomliggande förförståelser och 

tystnader, är formulerade på ett sätt som tydliggör vilka ontologiska och epistemologiska 

antaganden som analysmodellen grundar sig i. Där foundationalistiskt och positivistiskt lagda 

forskare ser problem och lösningar i policies som objektivt givna ser anti-foundationalistiskt 

och interpretivistiskt lagda forskare problem och lösningar i policies som socialt 

konstruerade. På så vis framgår WPR-analysens interpretivistiska läggning redan i 

frågeställningarna som är formulerade just för att besvara och förstå hur problemen i policies 

konstrueras och mot vilken bakgrund och kontext. En viktig distinktion mellan två vanliga 

interpretivistiska skolor, socialkonstruktivismen och konstruktivismen är enligt Bacchi 

individens aktiva deltagande i konstruerandet av verkligheten: 
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"A distinction can be drawn between constructivism that sees the person as 'actively engaged 

in the creation of their own phenomenal world' and social constructionism, which emphasises 

the extent to which our own understandings of the world are the product of social forces" 

(Bacchi 2009, 32f). 

 

Således ger socialkonstruktivismen inte samma utrymme för den enskilda aktören då den 

snarare arbetar med sociala krafter som exempelvis normer och strukturer. WPR-analysen 

som modell försöker heller inte avslöja individers medvetna problemkonstruktioner utan 

istället belysa de gemensamma samhälleliga förförståelser som ligger till grund för 

problemrepresentationen samtidigt som policyprocesser ses som formgivande för den 

samhälleliga förståelsen av problem (Bacchi 2009, 33f). Givet hur aktörer inte tillskrivs 

samma aktiva engagemang i socialkonstruktivismen kommer uppsatsen inte fokusera på 

aktörer. EU:s regeringschefer förstås exempelvis inte som direkt ansvariga för 

problemrepresentationen i avtalet utan avtalet betraktas som en reflektion av dominanta 

diskurser i den europeiska kontexten. Den betydelse beslutsfattare tillskrivs är enbart att deras 

problemformuleringar fastnar, det vill säga att av alla problemrepresentationer som cirkulerar 

i Europa är det de som lagstiftas om som i synnerhet blir etablerade problembilder. På så vis 

har problemrepresentationer som åtgärdas av makthavare en viss normbildande fördel, att 

problembilden fastnar (Bacchi 2009, 33f).  

 

Ett annat viktigt teoretiskt antagande för uppsatsen som även beskrevs i empiridelen är att 

flyktingsituationens vanligt förekommande definition som kris är en social konstruktion som 

har inflytande på hur situationen förstås som problem samt hur dess åtgärder förstås. Utifrån 

artikeln Crisis, Routine, Consolidation: The Politics of the Mediterranean Migration Crisis 

(Jeandesboz och Pallister-Wilkins 2016) betraktas definitionen av flyktingsituationen som 

kris i uppsatsen som bidragande faktor till att diskursen kretsar kring att stoppa flyktingflödet 

till Europa samtidigt som frågan om flyktingarnas rättigheter hamnar i bakgrunden. 

Ytterligare inflytande på diskursen som tillskrivs definitionen av läget som kris är att de 

strukturer och EU:s strikta externa gränser inte diskuteras som bidragande faktorer till den 

omfattande irreguljära migrationen som kommit att kallas kris. Uppsatsen utgår således från 

att definitionen av läget som kris har inflytande på att viktiga frågor kring situationen inte 

diskuteras för att istället fokusera på att åtgärda det som betraktas som en akut krissituation.  
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Analys 

 

För att analysera flyktingavtalet appliceras varje frågeställning från WPR-modellen på 

materialet. Varje fråga besvaras för sig till en början för att sedan utgöra stöd för slutsatserna 

om flyktingavtalets problemrepresentation som helhet. Då avtalet har en särskild form och 

introduceras kort med hänvisningar till tidigare möten och aktuella händelser analyseras först 

introduktionen för att sedan gå in på avtalets handlingsplan. I slutet av uppsatsen finns avtalet 

bifogat som bilaga för jämförelse med analysen. 

 

Fråga 1: Vad representeras som ’problem’ i flyktingavtalet mellan EU och Turkiet? 

 

Överenskommelsen öppnas med att benämna flyktingsituationen med begreppet kris vilket 

dels framställer situationen som ett problem och dels har kontextuell betydelse för förståelsen 

av situationen som en extern effekt oberoende av politiken och även förståelsen av hur det 

åtgärdas. Utifrån Jeandesboz och Pallister-Wilkins artikel kan begreppet kris således ha 

effekten att den främsta åtgärden blir att återställa status quo och att krishanteringsprocessen 

överskuggar de bakomliggande rutiner och strukturer som bidragit till att situationen kunnat 

eskalera till kris (Jeandesboz och Pallister-Wilkins 2016, 318). Den tydligaste 

problemrepresentationen i avtalet är att många syriska flyktingar tar sig till EU irreguljärt via 

Turkiet. Epitetet irreguljär används hela tiden för migrationen vilket framställer flyktingarna 

som skyldiga till någon form av övertramp eller regelbrott då irreguljär migration är den 

binära motsatsen till reguljär migration, vilket rimligtvis förstås som i enlighet med reglerna.  

 

Problembilden av att flyktingar tar sig till EU görs främst tydligt genom de praktiska 

åtgärderna: ”[…]Turkey furthermore agreed to accept the rapid return of all migrants not in 

need of international protection crossing from Turkey into Greece and to take back all 

irregular migrants intercepted in Turkish waters” (EU 2016). Samtidigt som detta utgör en 

praktisk åtgärd för att minska antalet flyktingar har det troligtvis även syftet att fungera som 

incitament för syriska flyktingar att stanna i Turkiet. I introduktionen till avtalet beskrivs 

framstegen som gjorts dittills som även de fungerar som incitament att stanna i Turkiet: 

”Much progress has been achieved already, including Turkey's opening of its labour market 

to Syrians under temporary protection, the introduction of new visa requirements for Syrians 

and other nationalities, stepped up security efforts by the Turkish coast guard and police and 
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enhanced information sharing” (EU 2016). Senare i avtalet beskrivs hur de tre miljarder euro 

från EU till Turkiet ska gynna flyktingarna: ”A first list of concrete projects for refugees, 

notably in the field of health, education, infrastructure, food and other living costs[…]” (EU 

2016). Dessa åtgärder gör Turkiet mer attraktivt för de syriska flyktingarna att bo i vilket i sin 

tur kan resultera i att färre flyktingar försöker ta sig till EU. Givet hur incitament för 

flyktingar att stanna i Turkiet beskrivs som framsteg och planerade åtgärder i avtalet beskrivs 

indirekt det faktum att många väljer att inte stanna i Turkiet som ett problem.  

 

Vidare framsteg som beskrivs i introduktionen är ”[…]the introduction of new visa 

requirements for Syrians and other nationalities, stepped up security efforts by the Turkish 

coast guard and police[…]” (EU 2016) vilket återigen indirekt bedömer tidigare visumkrav 

och säkerhetsarbete som problematiskt eller otillräckligt. Dock utvecklas inte detta i texten, 

exempelvis vems säkerhet det handlar om. Strax innan framstegen inom säkerhetsarbetet i 

Turkiet tas upp skrivs: “The Members of the European Council expressed their deepest 

condolences to the people of Turkey following the bomb attack in Ankara on Sunday. They 

strongly condemned this heinous act and reiterated their continued support to fight terrorism 

in all its forms” (EU 2016). Att dådet i Ankara tagits med i en migrationspolitisk 

överenskommelse är intressant då det tillsammans med de beskrivna framstegen med 

säkerhetsarbetet hos turkisk kustbevakning och polis placerar flyktingavtalet i en 

säkerhetspolitisk kontext. Utöver detta representeras terrorism och specifikt terrorism i 

Turkiet som problem. Utifrån detta förmedlas bilden av Turkiet som osäkert samtidigt som 

Turkiet förknippas med terrorism och konflikt. Samma association kan göras till flyktingarna 

som i en säkerhetspolitisk kontext kan förstås som osäkra och nödvändiga att hålla utanför 

EU som i motsats till Turkiet och Mellanöstern förstås som tryggt. 

 

Människosmuggling representeras som problem och beskrivs: “In order to break the business 

model of the smugglers and to offer migrants an alternative to putting their lives at risk, the 

EU and Turkey today decided to end the irregular migration from Turkey to the EU” (EU 

2016). Att likna människosmuggling vid en affärsmodell, vilket kan uppfattas som noggrant 

planerat och sofistikerat, ger intrycket att det rör sig om organiserad brottslighet. Detta 

cementerar bilden av smuggelverksamheten som ond i en kontext där de lika väl skulle kunna 

tolkas som hjältar som hjälper människor på flykt att nå sina mål. Handlingsplanen beskrivs 

här som utformad för att bryta smuggelverksamhetens affärsmodell och att erbjuda migranter 

ett alternativ till att riskera sina liv. Detta ska uppnås genom att gemensamt stoppa irreguljär 
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migration från Turkiet till EU. Således representeras människosmugglingen och det faktum 

att migranter riskerar sina liv för att ta sig till EU som problem, migranterna behöver ett 

bättre alternativ. Vad alternativet till att riskera sina liv är vidareutvecklas inte i klarhet i 

avtalet. 

 

Avtalets första punkt beskriver hur “All new irregular migrants crossing from Turkey into 

Greek islands as from 20 March 2016 will be returned to Turkey. This will take place in full 

accordance with EU and international law, thus excluding any kind of collective expulsion. 

All migrants will be protected in accordance with the relevant international standards and in 

respect of the principle of non-refoulement” (EU 2016). Tonvikt läggs vid att det ska ske i 

enlighet med EU- och internationell lag vilket antyder att det vore problematiskt om 

migranter riskerade att skickas tillbaka till Syrien efter att ha återvänts till Turkiet. I 

introduktionen formulerades detta ”[…]the rapid return of all migrants not in need of 

international protection[…]” (EU 2016), dock utvecklas inte hur en sådan bedömning ska 

göras. Att inte vara i behov av internationellt skydd är inte detsamma som att få avslag på en 

asylansökan eller att välja att inte söka asyl i exempelvis Grekland vilket gör formuleringen 

intressant. Samtidigt ska de nya migranterna återvändas snabbt som det beskrivs i 

introduktionen vilket bör försvåra bedömningsprocessen av vem som är i behov av 

internationellt skydd eller ej ytterligare. Vidare i avtalet beskrivs att “It will be a temporary 

and extraordinary measure which is necessary to end the human suffering and restore public 

order” (EU 2016). Den primära åtgärden porträtteras på så vis som ett nödvändigt ont, något 

som inte skulle ses som en lösning - och nu som bäst ses som en tillfällig lösning - om det 

inte vore för denna krissituation. Att det framställs som nödvändigt för att återupprätta 

ordningen gör att även den upplevda oordningen framställs som ett problem och på så vis 

återkommer säkerhetsaspekten fast den här gången representeras säkerheten också i EU som 

problem i samband med flyktingarnas ankomst. 

 

I punkt två i avtalet beskrivs att “For every Syrian being returned to Turkey from Greek 

islands, another Syrian will be resettled from Turkey to the EU[…]. Priority will be given to 

migrants who have not previously entered or tried to enter the EU irregularly” (EU 2016). 

Här fungerar ännu en gång åtgärderna som incitament för syriska flyktingar att stanna i 

Turkiet vilket i sin tur återspeglar problembilden att många väljer att inte stanna i Turkiet och 

ta sig till EU. Platserna för omplaceringar till EU bygger på medlemsländernas frivilliga 

deltagande i arrangemanget. När överenskommelsen skrevs fanns 18 000 platser kvar och 
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möjligheten finns att genom ett likadant frivilligt arrangemang ordna upp till 54 000 platser 

till vilket sammanlagt blir 72 000 platser. Den omplaceringsmekanism som beskrivs utgör 

alltså den lagliga vägen till EU. Mot slutet av punkten fastslås att “Should these 

arrangements not meet the objective of ending the irregular migration and the number of 

returns come close to the numbers provided for above, this mechanism will be reviewed. 

Should the number of returns exceed the numbers provided for above, this mechanism will be 

discontinued” (EU 2016). Centralt för arrangemangets överlevnad är således att EU inte 

behöver ta emot fler syrier än de erbjudit platser. Med detta representeras inte bara den 

irreguljära migrationen till EU som problem utan även den lagliga vägen som erbjuds givet 

att för många skulle kunna få tillgång till den. Då mekanismen riktar sig mot syriska 

flyktingar exkluderas även icke-syriska flyktingars vilja att söka asyl i EU. Det är därav i 

mekanismen bara de syriska flyktingarnas vilja att ta sig till EU som framställs som problem. 

 

I punkt tre fastslås att “Turkey will take any necessary measures to prevent new sea or land 

routes for illegal migration opening from Turkey to the EU, and will cooperate with 

neighbouring states as well as the EU to this effect” (EU 2016) vilket åter framställer det 

faktum att flyktingar tar sig till EU som problem. Även landrutter till EU ska hindras vilket 

visar på att det primära problemet är att flyktingar tar sig till EU oavsett om de riskerar sina 

liv eller ej. För att hindra nya rutter från att etableras ska Turkiet använda alla nödvändiga 

medel vilket framställer en situation där målet helgar medlen och inga restriktioner sätts för 

hur nya rutter hindras. I punkt fyra beskrivs hur “Once irregular crossings between Turkey 

and the EU are ending or at least have been substantially and sustainably reduced, a 

Voluntary Humanitarian Admission Scheme will be activated” (EU 2016). Återigen 

framställs att flyktingar tar sig till EU som problem samtidigt som humanitärt stöd blir 

villkorsbaserat. På så vis framställs flyktingarnas behov av humanitärt stöd bara som ett 

problem om de inte tar sig till EU.  

 

Punkt sex tar åter upp att “The EU, in close cooperation with Turkey, will further speed up 

the disbursement of the initially allocated 3 billion euros under the Facility for Refugees in 

Turkey and ensure funding of further projects for persons under temporary protection 

identified with swift input from Turkey before the end of March. A first list of concrete 

projects for refugees, notably in the field of health, education, infrastructure, food and other 

living costs, that can be swiftly financed from the Facility, will be jointly identified within a 

week” (EU 2016). På så vis beskrivs flyktingarnas behov av humanitärt stöd som problem 
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igen, dock villkoras inte de tre miljarderna gentemot minskande antal nya flyktingar som når 

EU till skillnad från den frivilliga humanitära hjälpen som beskrevs i punkt fyra. Vidare 

omnämns hur “Once these resources are about to be used to the full, and provided the above 

commitments are met, the EU will mobilise additional funding for the Facility of an 

additional 3 billion euro up to the end of 2018” (EU 2016). Turkiets behov av ekonomiskt 

stöd i syfte att skydda flyktingar förmedlar även bilden av omhändertagande av flyktingar 

som ett kostsamt åtagande. Punkt 9 beskriver hur “The EU and its Member States will work 

with Turkey in any joint endeavour to improve humanitarian conditions inside Syria, in 

particular in certain areas near the Turkish border which would allow for the local 

population and refugees to live in areas which will be more safe” (EU 2016). Här framställs 

åter flyktingarnas behov av humanitärt stöd som problem fast denna gång specifikt i Syrien 

där det i tidigare punkter varit det humanitära stödet till flyktingar som befinner sig i Turkiet 

som varit i fokus. 

 

Fråga 2: Vilka förförståelser eller antaganden ligger bakom problemrepresentationen? 

 

Det som framställs som de stora problemen är att flyktingar tar sig till EU, 

människosmuggling, säkerhet i EU och Turkiet samt de syriska flyktingarnas humanitära 

situation. Det återkommande epitetet irreguljär för att beskriva migrationen till EU är en 

bakomliggande och förstärkande faktor för framställningen och förståelsen av flyktingarnas 

ankomst till EU som problematisk. Epitetet gör flyktingarnas ankomst till EU till ett slags 

regelbrott trots bristande möjligheter att ta sig till EU reguljärt. Vidare bidrar epitetet till att 

flyktingarnas ankomst förstås som problematisk redan innan diskursen om varför det är 

problematiskt att de kommer till EU fått avstamp. Det regelbrott den irreguljära migrationen 

målas upp som förstärker bilden av migration som säkerhetsfråga då ett sådant regelbrott eller 

övertramp skapar oordning, vilket även påpekas i avtalet.  

 

Kopplingen mellan migration och säkerhet görs återkommande i texten. I början av 

dokumentet beskrivs “Turkey and the European Union reconfirmed their commitment to the 

implementation of their joint action plan activated on 29 November 2015. Much progress has 

been achieved already, including […] stepped up security efforts by the Turkish coast guard 

and police[…]” (EU 2016). Säkerhetskontexten som flyktingfrågan associeras till framgår 

även i hur åtgärderna att skicka flyktingar tillbaka till Turkiet beskrivs som “[…] a temporary 

and extraordinary measure which is necessary to end the human suffering and restore public 
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order” (EU 2016). Ordning associeras med säkerhet där oordning tvärt om är osäkert. Utöver 

detta inleds avtalet med “The Members of the European Council expressed their deepest 

condolences to the people of Turkey following the bomb attack in Ankara on Sunday. They 

strongly condemned this heinous act and reiterated their continued support to fight terrorism 

in all its forms” (EU 2016), något som inte har någon koppling till flyktingsituationen som 

diskuteras, vilket grundar för att frågan diskuteras i en kontext där säkerhetsaspekten ständigt 

är närvarande. En del av förförståelsen bakom problemrepresentationen kommer troligtvis ur 

bilden av Turkiet som osäkert. Att förståelsen av Turkiet som osäkert finns närvarande i 

avtalet är intressant då Turkiet måste anses vara säkert för att EU:s plan att skicka tillbaka 

flyktingar dit ska vara legitim och försvarbar. 

 

Förståelsen av flyktingsituationen begränsar sig dock inte till bilden av Turkiet som osäkert 

utan flyktingar som tar sig till EU anses i avtalet resultera i oordning vilket associeras med 

osäkerhet. Även Syrien förstås som osäkert givet hur avtalet beskriver insatser i Syrien nära 

gränsen till Turkiet är nödvändigt för att det ska vara säkert för syriska flyktingar att bo där. 

På så vis kan det vara en större generell förståelse av mellanöstern som osäkert som ligger 

bakom att migrationsfrågan diskuteras i säkerhetskontext. Att flyktingar som tar sig till EU 

beskrivs resultera i oordning kan i sin tur därför vara en vidareutveckling av förståelsen av 

mellanöstern som osäkert där mellanöstern samt människor från mellanöstern förstås som 

osäkra. Det är möjligt att mediala diskurser om islam, till exempel vid islamistiska terrordåd 

skapar associationer mellan människor och extremism (SOU 2005:56, 151f). På så vis kan en 

bakomliggande islamofobi i västvärlden ligga bakom framställningen av mellanöstern och 

folk därifrån som osäkra vilket skulle förklara varför migrationsfrågor diskuteras i 

säkerhetskontext när flyktingarna är från mellanöstern. 

 

Problembilden av människosmugglingen framställer även flyktingarnas säkerhet när de 

korsar Medelhavet som problem. När människosmugglingen framställs som problem beskrivs 

det just som farligt för flyktingarna - ”[…]to offer migrants an alternative to putting their 

lives at risk[…]” (EU 2016) - och den fara det utgör presenteras som orsaken till att 

människosmugglingen är ett problem. Samtidigt beskrivs hur “Turkey will take any necessary 

measures to prevent new sea or land routes for illegal migration opening from Turkey to the 

EU[…]” (EU 2016). Det som framgår genom detta är att det primära problemet är att 

flyktingar tar sig till EU och att flyktingarnas osäkerhet är ett sekundärt problem då även 

säkra rutter för flyktingarna ska stoppas. Vad är då den bakomliggande förförståelsen som 
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gör flyktingars ankomst till EU så problematisk?  

 

Den första möjliga förförståelsen som kan förklara detta är kontexten av osäkerhet flyktingar 

och mellanöstern förstås i. Åter blir säkerhetskontexten viktig då flyktingar och platserna de 

flyr ifrån förstås som osäkra, en osäkerhet som vore problematisk att släppa in i EU. Utöver 

säkerhetsaspekten kan även förståelsen av omhändertagande av flyktingar som kostsamt 

förklara varför flyktingmottagande i EU ses som problematiskt. I avtalet framgår detta genom 

det ekonomiska stöd EU ska erbjuda Turkiet i utbyte mot att de sköter omhändertagandet av 

flyktingarna. Flyktingar förstås på så vis i termer av kostnader. Givet hur EU i avtalet ska 

finansiera en del av Turkiets omhändertagande av flyktingar för att de inte ska komma till EU 

är troligtvis inte bilden av flyktingar som kostsamma den primära förförståelsen bakom 

representationen av att flyktingar tar sig till EU som problem. Bilden av flyktingar som 

kostsamma kan dock fortfarande vara relevant. Om flyktingar förstås som kostsamma på lång 

sikt skulle bilden av flyktingar som kostsamma kunna förklara hur flyktingar som tar sig till 

EU ses som problematiskt samtidigt som det inte framställs som problematiskt att finansiera 

Turkiets omhändertagande av flyktingar. Det vill säga att det inte framställs som 

problematiskt att finansiera flyktingmottagande på kort sikt men däremot på lång sikt.  

 

Utifrån denna möjliga förståelse av flyktingar som kostsamma på lång sikt kommer 

förståelsen av invandrare som inaktiva på arbetsmarknaden fram i ljuset. Som exempel på 

denna problemrepresentations närvaro i diskursen kan den svenska utredningen Förmån och 

fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning (SOU 2012:9) betraktas. I utredningen 

representeras nyanländas uttag av föräldrapenning som problem då det framställs som ett 

hinder för integration och arbetsmarknadsetablering (SOU 2012:9, 12). Samtidigt som bland 

annat diskriminering tas upp som möjliga hinder för nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden är det uttaget av föräldrapenning som framställs som problem och ska 

åtgärdas. På så vis finns en förståelse av nyanlända som en grupp med svårigheter att etablera 

sig på arbetsmarknaden samt som tenderar att fastna i bidragsberoende, det vill säga att de 

blir kostsamma på lång sikt. Detta framgår just i hur den centrala problembilden i 

utredningen är uttaget av föräldrapenningen samtidigt som diskriminering och liknande 

hinder på efterfrågesidan lämnas outredda.  

 

Att flyktingarnas humanitära situation framställs som problem kommer rimligtvis ur normen 

att hjälpa utsatta människor på flykt från krig. Samtidigt är det möjligt att flyktingarnas 
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humanitära situation i Turkiet och i Syrien vid gränsen mot Turkiet representeras ytterligare 

som problem då levnadsstandarden för flyktingar i Turkiet har betydelse för huruvida de 

väljer att ta sig till EU eller inte. Problembilden av att flyktingar tar sig till EU syns även i de 

vardagliga europeiska diskurserna då nationalistiskt lagda problembeskrivningar av 

invandring och integration normaliserats till den grad att problemrepresentationen 

reproduceras även utanför den nationalistiska arenan. I Expressen beskrivs de 

högerpopulistiska vindarna i Europa utifrån högerpopulistiska partiers och individers 

framgångar de senaste åren där bland annat Nigel Farage, Marine Le Pen, Viktor Orbán och 

Geert Wilders tas upp (Kvarnkullen 2016).  

 

Beskrivningen av invandring och flyktingmottagande som problematiskt har i takt med 

högerpopulismens framgångar normaliserats och fått ett visst fotfäste även inom partier som 

inte kan beskrivas som traditionellt högerpopulistiska. Exempelvis beskrev Sveriges Radio 

2015 hur listan över samhällsproblem Ebba Busch gav utrymme i sitt tal lika gärna kunnat 

vara Jimmie Åkessons (Ramberg 2015). Samtidigt som detta är väldigt specifika exempel 

synliggörs i dem hur högerpopulismens framgångar i Europa normaliserat invandring och 

flyktingmottagande som problembeskrivning. Detsamma gäller utbredningen av islamofobi 

som traditionellt främst förekommer i högerradikala kretsar. Exempel på detta är den ökande 

förekomsten av förbud mot burka och niqab i europeiska länder (Lagerwall 2016). Detta är 

åter väldigt specifika exempel på ett mer utbrett skift i diskursen där förståelsen av islam och 

invandring som samhällsproblem normaliseras. Samtidigt som det visar på ett skift i 

diskursen visar det även på ett skift av den diskursiva arenan där andra politikområden och 

problembeskrivningar blir sekundära frågor bakom den invandringspolitiska debatten och det 

föreställda hotet från islam. På så vis kan problembilden av att flyktingar tar sig till EU 

förstås i ljus av det politiska klimatet i Europa och de invandringskritiska och islamofobiska 

problemrepresentationer som får utrymme och gensvar i debatten. Den islamofobi som finns 

närvarande i diskursen och som legitimerar förbud mot burka och niqab kan även ligga 

bakom att migrationsfrågan avtalet handlar om diskuteras mot en säkerhetspolitisk bakgrund, 

att islam förstås som ett hot. 

 

Sindre Bangstad som skrivit om Anders Breivik och islamofobi menar att det i Europa 

uppstått en foucauldiansk kunskapsregim om muslimer med vanligt förekommande 

islamofobiska inslag. Med detta menas att förståelser och argument om islam och muslimer 

betraktas som sanningar utifrån repetitionen av dessa påståenden och deras överensstämmelse 
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med vad vi alltid hört och är vana att höra som sanningar (Bangstad 2014, 19). Även Richard 

Jackson diskuterar detta i Constructing Enemies: ‘Islamic Terrorism’ in Political and 

Academic Discourse där han menar att islamofobin i Europa har ökat och kopplar detta till 

föreställningen om islam och muslimer som källor till terrorism och hot (Jackson 2007, 423). 

I boken Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse beskrivs hur förbudet mot 

heltäckande slöja i Frankrike spred sig och influerade bland annat att högerpopulistiska PVV 

kom att bilda koalitionsregering med mainstreampartierna i Holland 2010 (Wodak, 

KhosraviNik och Mral 2013, 65). Detta samarbete inkluderade en överenskommelse om 

förbud mot burqa och att begränsa utomeuropeisk invandring (Wodak, KhosraviNik och Mral 

2013, 65). Opinionsundersökningar följande denna utveckling visade även på ett utbrett 

europeiskt stöd för sådana policies vilket författarna menar visar på en hårdare ställning mot 

en föreställd bild av islam och muslimer i den allmänna opinionen (Wodak, KhosraviNik och 

Mral 2013, 65). 

 

Som en del av diskursen där islam ses som ett säkerhetshot finns även utrymme att 

misstänkliggöra flyktingar från muslimska länder som Syrien. Donald Trump talade i augusti 

om att stoppa muslimsk invandring från länder med en historia av att exportera terrorism 

(Politico 2016) vilket är ett exempel från USA men diskursen om migration som export av 

terrorism återfinns även i Europa. Bilden av migration som säkerhetsfråga förekommer även 

på sätt som inte direkt misstänkliggör flyktingar men som rör sig i samma rum som Trumps 

uttalande. Efter lastbilsdådet i Berlin 19 december 2016 skrev Roger Haddad (L) om hur 

Sverige behöver skärpta terrorlagar (Haddad 2016). Haddads debattartikel handlar inte om 

flyktingar utan om svenska medborgare som reser till Syrien för att strida för IS. På så vis är 

detta inte ett direkt misstänkliggörande av flyktingar likt Trumps uttalande. Den kopplingen 

mellan migration och säkerhetshot som dock återfinns i artikeln bäddar för en problembild av 

människors rörlighet som säkerhetsfrågor. Att migration diskuteras som säkerhetsfråga 

öppnar även för förståelser likt Trumps och förförståelsen att migration hänger ihop med 

säkerhet kan ligga bakom att avtalet mellan EU och Turkiet framställer flyktingfrågan med en 

så påtaglig säkerhetskontext. 

 

Fråga 4: Vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen? Vart finns 

tystnaderna? Kan ’problemet’ förstås annorlunda? 

 

En av de mest problematiska tystnaderna i avtalet är tystnaden om reguljära vägar för 
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flyktingar att söka asyl i EU. Det framställs som ett stort problem att flyktingar tar sig till EU 

irreguljärt med hjälp av människosmugglare och att de riskerar sina liv för att nå fram över 

Medelhavet. Det skrivs konkret att flyktingar måste erbjudas ett alternativ till att riskera sina 

liv i texten: ”In order […] to offer migrants an alternative to putting their lives at risk” (EU 

2016). Trots detta diskuteras inte behovet av reguljära vägar till EU som alternativ till de 

irreguljära. Detta understryker ytterligare hur den centrala problembilden i avtalet är det 

faktum att flyktingar tar sig till EU och att det irreguljära tillvägagångssättet inte är 

problemet. Om den irreguljära migrationen och de risker som medföljer hade förståtts som 

det primära problemet skulle öppnandet av reguljära vägar att söka asyl och ta sig till EU 

kunna vara en del av lösningen. På så vis är riskerna med att smugglas och irregulariteten i 

den irreguljära migrationen sekundära problembilder i avtalet efter problemrepresentationen 

av att flyktingar tar sig till EU. Den irreguljära migrationen representeras som problem i 

texten men erbjuds inga tydliga åtgärder motsvarande viljan att söka asyl i EU den irreguljära 

migrationen visar på. Det alternativ som erbjuds till att riskera livet på Medelhavet är att helt 

enkelt inte försöka ta sig till EU – något många bevisligen är villiga att riskera livet för att 

göra. 

 

Samma tystnad finns gällande problembilden av människosmugglingen. Även här 

representeras att människor tar sig till EU som problem samtidigt som de hinder för 

flyktingar att ta sig till EU utelämnas i diskussionen. Inga presenterade åtgärder i avtalet tar 

itu med bristen på lagliga vägar som gett upphov till den utbredda smuggelverksamheten. 

Åter cementeras att flyktingar tar sig till EU som den primära problembeskrivningen medan 

människosmugglingen och dess orsaker bara är ett problem i den mån flyktingar tar sig till 

EU. Att flyktingar tar sig till EU kan även förstås på andra sätt än som något problematiskt så 

som det framställs i avtalet. Exempelvis har EU ett befolkningsunderskott vilket innebär att 

den arbetande befolkningen när den nuvarande generationen går i pension inte kommer räcka 

till (Hansen 2016). Därför krävs påfyllning av arbetskraft, något som nya EU-medborgare 

skulle kunna stå för. Samtidigt som flyktingar på detta vis kan förstås som en ekonomisk 

tillgång istället för ekonomisk börda och hot bör inte flyktingars lönsamhet ha betydelse för 

deras rätt till internationellt skydd. Samtidigt som flyktingmottagande framställs som 

kostsamt och därmed problematiskt går det alltså att se från ett rättighetsperspektiv där 

flyktingar har rätt att söka asyl utan att värderas och ifrågasättas utifrån deras lönsamhet.  

 

I framställningen av problembilden att flyktingar tar sig till EU är det även intressant hur 
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migration inom EU betraktas positivt då den fria rörligheten för varor kapital och arbetskraft 

är en grundsten för samarbetet. Kontrasten mellan motpolerna extern och intern migration 

blir tydlig då den interna migrationen inom EU förstås som bidragande till ekonomisk tillväxt 

för hela regionen samtidigt som flyktingar som tar sig till EU utifrån förstås och framställs 

som problem. Framsteg i säkerhetsarbetet i Turkiet beskrivs i texten vilket indirekt 

representerar säkerhetsläget som problem då det visar på ett upplevt behov av ett upptrappat 

säkerhetsarbete. Utöver detta nämns bombdådet i Ankara 13 Mars 2016 vilket ytterligare 

representerar säkerheten i Turkiet som problem samt placerar denna migrationsfråga i 

säkerhetskontext. Detta brukar benämnas säkerhetisering av migrationsfrågan (securitization 

of migration). 

 

Säkerhetiseringen av migrationsfrågan är ett väletablerat forskningsområde. Detta kan i 

Europas fall spåras till politisk spillover där utvecklingen av den inre marknaden i EU även 

utvecklats till ett gemensamt projekt för den interna säkerheten inom EU (Huysman 2000, 

752). Således har utvecklingen av den inre marknaden och avvecklingen av hinder för en 

sådan inre marknad som exempelvis gränskontroller mellan medlemsländer parallellt lett till 

utvecklingen av striktare externa gränser. Jef Huysman menar även att EU indirekt gett 

uttryck för uppfattningen att sociala förmåner bör begränsas till EU-medborgare, det vill säga 

välfärdschauvinism, såväl som kulturell homogenitet som källa till stabilitet (Huysman 2000, 

753). Detta förstärker således tillsammans med utvecklingen mot striktare externa gränser 

förståelsen av invandrare och asylsökande som osäkra i den europeiska kontexten. Även 

Anne Hammerstad har skrivit om säkerhetiseringen av migrationsfrågan. I en artikel 

beskriver hon hur påstådda nationella säkerhetsbehov och vidtagna säkerhetsåtgärder 

underminerar det internationella skyddet för flyktingar (Hammerstad 2008, 1). 

 

Trots denna säkerhetisering av migrationsfrågan finns tystnader vad gäller flyktingarnas 

säkerhet i Turkiet. Trots att Turkiet framställs som osäkert erbjuds flyktingarna enbart att 

stanna i Turkiet som alternativ till att resa till EU. Ett alternativt sätt att se på detta är att om 

Turkiet förstås som osäkert bör återvändandet av flyktingar till Turkiet ifrågasättas då det 

riskerar att vara ett brott mot principen om non-refoulement. Principen om non-refoulement 

innebär skydd för en flykting mot att återsändas till en stat där hen riskerar förföljelse. I den 

första punkten i avtalet beskrivs hur återsändandet av flyktingar till Turkiet ska ske i enlighet 

med principen om non-refoulement. Detta är intressant då ett sådant återsändande av 

flyktingar enbart kan ske i enlighet med principen om non-refoulement givet att Turkiet är 
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säkert. Det presenteras på så vis motsägelsefulla bilder i avtalet där Turkiet framställs som 

osäkert men samtidigt som en plats dit det är lämpligt att skicka flyktingar. Denna paradoxala 

framställning är heller inget som diskuteras i texten. Det fall i avtalet där flyktingarnas 

säkerhet framställs som problem är “The EU and its Member States will work with Turkey in 

any joint endeavour to improve humanitarian conditions inside Syria, in particular in certain 

areas near the Turkish border which would allow for the local population and refugees to 

live in areas which will be more safe” (EU 2016). Dock presenteras detta som en möjlig 

framtida åtgärd och således ett sekundärt problem då primära problembilder erbjuds konkreta 

åtgärder, exempelvis att hindra flyktingar från att ta sig till EU. 

 

Den mekanism som presenteras där för varje syrisk flykting som förflyttas tillbaka till Turkiet 

från de grekiska öarna ska en syrisk flykting omplaceras till EU utgör den enda reguljära 

vägen för syriska flyktingar att ta sig till EU. Mekanismen förstås som potentiellt 

problematisk utifrån att den kan leda till att för många flyktingar kommer till EU men den 

ifrågasätts inte på andra vis. Givet hur det framställs som ett potentiellt problem att antalet 

flyktingar att omplacera till EU kan överstiga de erbjudna platserna i EU finns det inom 

mekanismen möjlighet för oändligt många flyktingar att omplaceras till EU så länge nya 

flyktingar tar sig till EU irreguljärt. För att hindra detta beskrivs i texten att “Should these 

arrangements not meet the objective of ending the irregular migration and the number of 

returns come close to the numbers provided for above, this mechanism will be reviewed. 

Should the number of returns exceed the numbers provided for above, this mechanism will be 

discontinued” (EU 2016).  

 

Vad som inte diskuteras i texten är att chanserna att omplaceras till EU från Turkiet ökar ju 

fler som försöker ta sig till EU från Turkiet irreguljärt. På så vis kan mekanismen liknas vid 

fångarnas dilemma där den bästa vägen till EU beror på hur de övriga agerar. Samtidigt kan 

mekanismen liknas vid ett lotteri då platserna som erbjuds genom mekanismen är få i 

förhållande till antalet flyktingar som vill söka asyl i EU. Detta lämnas osagt samtidigt som 

mekanismen utgör den enda reguljära vägen till EU för syriska flyktingar. På så vis är 

alternativet som erbjuds till att riskera sina liv inte ett alternativ då systemet för omplacering 

till EU endast tar hänsyn till huruvida en person tidigare försökt ta sig till EU eller inte utifrån 

hur det presenteras i avtalet vilket gör det till ett lotteri för de som inte tidigare försökt ta sig 

till EU. För de som tidigare försökt ta sig till EU irreguljärt är således det enda alternativet för 

att ta sig till EU att åter resa irreguljärt. Utöver detta diskuteras inte det faktum att flyktingar 
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som inte är från Syrien lämnas utanför mekanismen. 

 

Samtidigt som flyktingarnas behov av skydd och humanitärt stöd tas upp diskuteras den 

problembilden inte i samma utsträckning som det faktum att flyktingar tar sig till EU 

representeras som problem. Där problembilden av att flyktingar tar sig till EU beskrivs finns 

konkreta åtgärder och systematiska mekanismer i avtalet för att hindra flyktingarna från att nå 

EU. Där flyktingarnas behov av skydd och stöd tas upp finns däremot bara framtida 

ospecifika idéer om åtgärder, exempelvis “The EU, in close cooperation with Turkey, will 

further speed up the disbursement of the initially allocated 3 billion euros under the Facility 

for Refugees in Turkey and ensure funding of further projects for persons under temporary 

protection identified with swift input from Turkey before the end of March” (EU 2016).  

 

Ytterligare ett exempel på denna otydlighet är att “The EU and its Member States will work 

with Turkey in any joint endeavour to improve humanitarian conditions inside Syria, in 

particular in certain areas near the Turkish border which would allow for the local 

population and refugees to live in areas which will be more safe” (EU 2016). Det rör sig om 

möjliga framtida åtaganden medan problembilden av flyktingar som tar sig till EU bemöts 

med noga planerade återvändande och omfördelande mekanismer och stort konkret ansvar för 

Turkiet att hindra flyktingar från att hitta nya vägar till EU. Även om flyktingarnas behov 

nämns i avtalet framgår det av vad som åtgärdas att flyktingarnas behov inte är ett stort 

problem, att det stora problemet är att flyktingar tar sig till EU. 

 

Fråga 5: Vilka effekter produceras av problemrepresentationen? 

 

Den mest konkreta av effekterna är att flyktingarna missgynnas då de betraktas negativt. Den 

främsta problembilden i avtalet är att flyktingar tar sig till EU vilket målar upp bilden av 

flyktingar som icke-önskvärda. I en diskursiv kontext där flyktingar framställs som problem 

finns utrymmet för islamofobiska och misstänkliggörande idéer att florera ytterligare. På så 

vis reproduceras diskursen på ett sätt som vidare normaliserar förståelsen av flyktingar och 

islam som säkerhetsproblem. Normaliseringen av bilden av flyktingar som hot blir således en 

process som reproducerar sig själv vilket förklarar varför det har betydelse både som 

bakomliggande förförståelse till och effekt av problemrepresentationen. Utöver att flyktingar 

missgynnas av att betraktas som hot och icke-önskvärda missgynnas de genom att deras 

säkerhet bortprioriteras. I en kontext där flyktingarna själva betraktas som säkerhetsrisker 
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kommer troligtvis flyktingarnas säkerhet betraktas som sekundärt efter den interna säkerheten 

ur europeiskt perspektiv. Detta framgår även i texten där flyktingarnas säkerhet och 

humanitära situation framställs som problem men inte erbjuds någon specificerad plan medan 

problembilden av att flyktingar tar sig till EU får ett flertal konkreta åtgärder. På samma sätt 

som förståelsen av flyktingar som säkerhetshot reproduceras av avtalet reproduceras bilden 

av flyktingar som kostsamma vilket således är en effekt av problemrepresentationens närvaro 

i avtalet. Oavsett får förståelsen av utomeuropeisk migration till EU som problem bättre 

omständigheter att etablera sig i diskursen av att reproduceras av medlemsländernas 

regeringschefer vilket kan ha negativa konsekvenser för alla utomeuropeiska migranter på 

väg till EU. 

 

Vidare framställs den irreguljära migrationen till EU med hjälp av människosmugglare likt 

organiserad brottslighet där smuggelverksamheten beskrivs som en affärsmodell som bör 

brytas: ”In order to break the business model of the smugglers[…]” (EU 2016). Indirekt 

förstärker denna förståelse av människosmuggling som organiserad brottslighet bilden av 

flyktingar som säkerhetshot givet hur själva flykten till EU associeras med brottslighet. De 

troliga effekterna av problemrepresentationen skiljer sig på så vis inte mycket från de 

bakomliggande förförståelserna till problemrepresentationen. Till stor del är effekterna att de 

skeptiska diskurserna som framställer flyktingar som säkerhetshot, kostsamma och icke-

önskvärda bekräftas och reproduceras i texten. Förståelsen av flyktingars ankomst till EU 

som problematisk förstärks troligtvis av att medlemsländernas regeringschefer återspeglar 

problembilden i avtalet givet hur makthavares problemrepresentationer har en tendens att 

fastna som diskuterats i teoridelen.  

 

De samhällsgrupper som missgynnas av problemrepresentationen är som redan nämnts 

flyktingar men även muslimer generellt. Förekomsten av islamofobi i Europa har redan 

diskuterats i fråga 2 där islamofobi och skepsis mot invandring och flyktingmottagande 

identifieras som fundamentala delar av den högerpopulistiska diskursen. Normaliseringen av 

problembilder som traditionellt presenterats av den högerpopulistiska minoriteten 

diskuterades som förförståelse bakomliggande problemrepresentationen i fråga 2. Effekten är 

således vidare normalisering av den högerpopulistiska problembilden där invandring, 

flyktingmottagande och islam lyfts som problem. Att en sådan problembeskrivning 

återspeglas och reproduceras i EU missgynnar rimligtvis även muslimer generellt utöver 

flyktingarna. Detta är dock inte att påstå att islam framställs som problem i avtalet, utan att 
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flyktingars ankomst till EU representeras som problem vilket är en fundamental problembild i 

den högerpopulistiska diskursen tillsammans med islam. På så vis normaliseras i avtalet en 

problemrepresentation som traditionellt även framställer islam som problem. Givet detta är 

normaliseringen av den högerpopulistiska diskursen både en rimlig bakomliggande 

förförståelse till problemrepresentationen och en trolig effekt av problemrepresentationen då 

det återspeglar den bakomliggande förförståelsen. Utifrån detta gynnar 

problemrepresentationen de som känner sig hotade av islam och invandring då en enligt dem 

signifikant problembild får uppmärksamhet och spridning. Den föreställda kopplingen mellan 

migration, säkerhet, islam och terrorism är dock inte en särskilt ny problembild i västvärlden 

utan en som reproducerats flera gånger om (Jackson 2007, 422f). Flyktingavtalet mellan EU 

och Turkiet återskapar enbart problembilden ytterligare en gång vilket cementerar dess 

närvaro i Europa. 

 

Det fokus som läggs i avtalet på att flyktingarnas migration till EU är irreguljär har som 

effekt att flyktingar till viss del hålls ansvariga för de problem som framställs. Att 

irregulariteten i flyktingarnas tillvägagångssätt att ta sig till EU upprepade gånger markeras i 

texten tillskriver flyktingarna ansvar för att de valt att inte resa reguljärt. Detta tillskrivna 

ansvar repeteras genom att hela tiden benämna migrationen som irreguljär migration 

samtidigt som hindren och de bristande möjligheterna för flyktingar att ta sig till EU 

utelämnas i diskursen. Flyktingarna själva framställs på så vis som delorsak till problemet då 

de inte följer existerande regler och riktlinjer för hur migration till EU ska gå till, de migrerar 

irreguljärt. Givet hur den primära problembilden i texten är att flyktingar tar sig till EU 

kommer flyktingarna ur den av avtalet givna synvinkeln alltid att vara delorsaker till 

problemet. Dock bidrar epitetet irreguljär till att flyktingarnas ankomst till EU inte bara 

framställs som ett skuldfritt problem utan något som skett som ett övertramp eller regelbrott 

från flyktingarnas sida. 

 

Bilden av flyktingarna som ansvariga för det som framställs som problem förstärks ytterligare 

då Turkiet i avtalet ska ta ansvar för att flyktingar inte ska ta sig till EU irreguljärt. Det ansvar 

flyktingarna tillskrivs för de föreställda problemen, eller den oansvarighet de tillskrivs givet 

övertrampet den irreguljära migrationen framställs som, blir genom avtalet Turkiets ansvar. 

Sedan avtalet trätt i kraft är det på så vis Turkiet som framställs som skyldiga om den 

irreguljära migrationen till EU inte upphör. Den aktör som i avtalet frånskrivs ansvar för det 

som framställs som problematiskt är EU vilket sker indirekt genom att flyktingar tillskrivs en 
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del av ansvaret för det primära problemet, det vill säga att flyktingar tar sig till EU. Effekten 

av att flyktingarna själva och sedan Turkiet tillskrivs ansvar och skuld för ett europeiskt 

flyktingmottagande som framställs som problematiskt och oönskat är att det blir svårt att 

tillskriva EU skuld för exempelvis dödsfall på Medelhavet. Om den irreguljära migrationen 

till EU förstås som ett medvetet regelbrott och som ett val att inte färdas reguljärt från 

flyktingarnas sida är det inte orimligt att se dem som ansvariga för sina egna dödsfall. Detta i 

sin tur flyttar fokus från EU:s strukturella och systematiska hinder för flyktingar att ta sig till 

EU som får dem att riskera livet på Medelhavet över huvud taget. På så vis har epitetet 

irreguljär effekten att EU och dess restriktioner avseende migration inte får utrymme i 

diskursen om den så kallade flyktingkrisen. 

 

Fråga 6: Hur och var produceras och försvaras problemrepresentationen? Hur kan den 

ifrågasättas, rubbas och ersättas? 

 

Om vi antar att problemrepresentationen att flyktingar tar sig till EU är en reflektion av den 

europeiska förståelsen av migration som säkerhetsfråga kopplat till exempelvis oordning och 

islamistisk terrorism, som diskuterats i fråga två, produceras problemrepresentationen i både 

civilsamhället och hos myndigheter i Europa. Det upplevda säkerhetshotet islamistisk 

terrorism utgör i Europa kan således ha stor betydelse för hur flyktingar från inbördeskrigets 

Syrien förstås som säkerhetsrisker vilket i sin tur placerar migrationsdiskursen i 

säkerhetspolitisk kontext vilket kommer till uttryck i avtalet. Problembilden av islam och 

islamistisk terrorism har intensifierats sedan 9/11 och kriget mot terrorism och problembilden 

repeteras aktivt av högerpopulistiska partier. Problembilden av islam återfinns även i den 

europeiska policycykeln där slöjförbudets spridning är ett lättillgängligt exempel. Med 

hänsyn till möjligheten att framställningen av flyktingars ankomst till EU som problem kan 

härstamma ur förståelsen av flyktingar som kostsamma finns en inneboende implikation att 

de är mindre produktiva än den befintliga befolkningen. Detta givet att kortsiktiga kostnader 

för flyktingmottagande inte framställs som ett problem utifrån EU:s benägenhet att finansiera 

Turkiets flyktingmottagande. Alltså förstås flyktingmottagande som kostsamt på lång sikt om 

kostnaderna alls är en bakomliggande faktor till problemrepresentationen av att flyktingar tar 

sig till EU. 

 

I bägge fallen rör det sig om diskurser som är etablerade och reproduceras i både 

civilsamhället och policies vilket gör problemrepresentationen svår att rubba. Utifrån 
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antagandet att policies och normer har ömsesidigt inflytande på varandra skulle ett sätt att 

ifrågasätta problemrepresentationen kunna vara att ta aktiv ställning för asylrätten i både 

civilsamhället och policies. Utöver detta skulle problembilden av bristen på säkra och 

reguljära vägar för flyktingar att ta sig till EU i EU-politiken kunna rubba framställningen av 

flyktingarna som skyldiga till någon form av regelbrott. Detta skulle även kunna rubba bilden 

av människosmugglingen som externt problem från bristen på reguljära vägar till Europa. 

 

Diskussion och slutsatser 

 

Utifrån uppsatsens syfte att undersöka vad som förstås och framställs som problematiskt med 

människors rörlighet i avtalet verkar förståelsen av flyktingar som säkerhetshot och kostnader 

vara centrala komponenter i problemrepresentationen. Dels den beskrivna oordningen 

flyktingar orsakar när de tar sig till EU och dels det upprepade användandet av epitetet 

irreguljär angående deras rörlighet bidrar till bilden av flyktingarna som osäkra, ej 

ordningsamma samt regelförbrytare. Tillsammans med den säkerhetskontext 

migrationsfrågan presenteras inom och den redan existerande islamofobiska och 

migrationskritiska diskursen i Europa verkar problembilden av flyktingar som osäkra vara en 

av de främsta orsakerna till att flyktingarnas ankomst till EU förstås som ett problem. 

 

Förståelsen av flyktingar som kostsamma är ytterligare en komponent i problembilden av 

flyktingars rörlighet. Främst har förförståelsen om flyktingar som kostsamma fotfäste i den 

europeiska diskursen där det ofta talas om fördelning av bördan mellan medlemsländerna, 

exempel på detta finns i en debattartikel i Svenska dagbladet av nationalekonomen Stefan 

Hedlund (Hedlund, 2016). I avtalet återspeglas inte problembilden av flyktingar som 

kostnader i direkt mening vilket är orsaken till att jag diskuterat kostnadsaspekten som möjlig 

bakgrund till problemrepresentationen av flyktingars rörlighet. Däremot återspeglas 

kostnadsaspekten indirekt i avtalet då EU ska vara med och finansiera Turkiets 

omhändertagande av flyktingar vilket indikerar att Turkiets omhändertagande av flyktingar 

förstås som kostsamt. Kostnadsaspekten är trots detta inte rimligtvis den primära orsaken till 

att flyktingarnas rörlighet och ankomst till EU representeras som problem i avtalet utifrån 

EU:s villighet att finansiera flyktingmottagandet i Turkiet så länge de inte kommer till EU. 

För att förståelsen av flyktingar som kostsamma vidare ska kunna betraktas som bidragande 

faktor till problemrepresentationen att flyktingar tar sig till EU bör det således finnas en 



30 
 

förståelse av flyktingar som kostsamma även på lång sikt. Exempel på förståelsen av 

nyanlända som kostsamma på lång sikt presenterades i fråga tre vilket återspeglar närvaron 

av en sådan förförståelse i diskursen, detta givet antagandet att flyktingar kan räknas till 

gruppen nyanlända. Således kan bilden av flyktingar som långsiktigt kostsamma i form av 

bidragsberoende och långsam etablering på arbetsmarknaden så som den representeras i 

diskursen även vara en bakomliggande orsak till problemrepresentationen av flyktingars 

rörlighet och ankomst till EU. 

 

Angående asylrätt och flyktingarnas behov och rättigheter presenteras de inte som 

rättighetsbärare i avtalet och asylrätten diskuteras inte alls. När flyktingarnas säkerhet 

diskuteras görs det utifrån beskrivningen att alla åtaganden som att skicka flyktingar tillbaka 

till Turkiet ska ske i enlighet med internationell och EU-lag. På så vis osynliggörs förståelsen 

av flyktingar som rättighetsbärare då de istället diskuteras utifrån internationell lag. Deras 

inneboende rättigheter i egenskap av människor diskuteras ej utan de diskuteras utifrån 

lagarna som tillskriver dem dessa inneboende rättigheter. Vidare angående flyktingarnas 

säkerhet presenteras Turkiet vid flera tillfällen som osäkert. Först inleds avtalet med att ta 

upp terrorattentatet i Ankara för att sedan diskutera framstegen inom det turkiska 

säkerhetsarbetet vilket antyder att säkerheten i Turkiet är eller varit i behov av förbättring. 

Samtidigt som Turkiet och migrationsfrågan presenteras i en kontext av osäkerhet förstås 

Turkiet som tillräckligt säkert att skicka tillbaka flyktingar till. Då förståelsen av Turkiet som 

säkert är nödvändig för att legitimera åtgärder som skickar tillbaka flyktingar dit är det 

intressant och kan förefalla paradoxalt att Turkiet framställs som osäkert i avtalet. 

 

Turkiet presenteras även som ansvariga för flyktingarnas säkerhet. Bortsett från 

finansieringsstödet för Turkiets omhändertagande av flyktingarna är EU:s ansvar och 

skyldigheter i sammanhanget otydliga i avtalet samtidigt som Turkiets ansvarsområden är 

specifika och detaljerade. Turkiet får i avtalet ansvar för bland annat att hindra nya 

migrantrutter till EU från att uppkomma, att patrullera och hämta tillbaka migranter på 

Medelhavet och att sköta omhändertagandet av flyktingarna. EU:s ansvar som det presenteras 

i avtalet är att bortsett från finansieringsstödet bistå i eventuella turkiska säkerhetsprojekt i 

Syrien och odefinierade humanitära projekt för flyktingars utbildning och vård i Turkiet. 

Således lämnas EU i avtalet utan signifikanta förpliktelser eller ansvarsområden utöver 

finansieringsstödet av det turkiska omhändertagandet av flyktingar. Även det upprepade 

användandet av epitetet irreguljär för att beskriva flyktingarnas migration till Europa har 
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effekten att frånskriva EU ansvar. När migranter stämplas som irreguljära tillskrivs de skuld 

för att inte migrera reguljärt. Detta medför att EU frånskrivs ansvar för exempelvis dödsfall 

på Medelhavet då irreguljär migration inte är den regelrätta typ av migration som EU 

förespråkar. 

 

Trots att irreguljär migration till EU framställs som problem och det konkret står i avtalet att 

flyktingarna behöver erbjudas ett alternativ till den riskabla irreguljära migrationen över 

Medelhavet lämnas detta utan åtgärd och utgör den viktigaste tystnaden i avtalet. Det lotteri 

som omfördelningsmekanismen är kan inte betraktas som ett konsekvent alternativ till den 

irreguljära migrationen. Trots att den irreguljära migrationen till EU framställs som ett så 

centralt problem i avtalet osynliggörs helt de hinder bristen på reguljära vägar att söka asyl i 

EU utgör. Sammanfattningsvis går det att konstatera utifrån analysen att makt inte enbart 

utövas genom den konkreta politiken i en policy eller ett avtal, utan även hur frågan 

framställs är avgörande för den politiska effekten av policies. Språkets roll i utövandet av 

makt har som denna uppsats åskådliggjort inflytande på hur politiska frågor förstås och hur 

problemrepresentationer reproduceras samtidigt som det kan medföra att viktiga frågor och 

potentiella problem lämnas outredda. 
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Bilaga 

 

Today the Members of the European Council met with their Turkish counterpart. This was 

the third meeting since November 2015 dedicated to deepening Turkey-EU relations as well 

as addressing the migration crisis. 

The Members of the European Council expressed their deepest condolences to the people of 

Turkey following the bomb attack in Ankara on Sunday. They strongly condemned this 

heinous act and reiterated their continued support to fight terrorism in all its forms. 

Turkey and the European Union reconfirmed their commitment to the implementation of their 

joint action plan activated on 29 November 2015. Much progress has been achieved already, 

including Turkey's opening of its labour market to Syrians under temporary protection, the 

introduction of new visa requirements for Syrians and other nationalities, stepped up security 

efforts by the Turkish coast guard and police and enhanced information sharing. Moreover, 

the European Union has begun disbursing the 3 billion euro of the Facility for Refugees in 

Turkey for concrete projects and work has advanced on visa liberalisation and in the 

accession talks, including the opening of Chapter 17 last December. On 7 March 2016, 

Turkey furthermore agreed to accept the rapid return of all migrants not in need of 

international protection crossing from Turkey into Greece and to take back all irregular 

migrants intercepted in Turkish waters. Turkey and the EU also agreed to continue stepping 

up measures against migrant smugglers and welcomed the establishment of the NATO 

activity on the Aegean Sea. At the same time Turkey and the EU recognise that further, swift 

and determined efforts are needed. 

In order to break the business model of the smugglers and to offer migrants an alternative to 

putting their lives at risk, the EU and Turkey today decided to end the irregular migration 

from Turkey to the EU. In order to achieve this goal, they agreed on the following additional 

action points: 

1) All new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands as from 20 March 

2016 will be returned to Turkey. This will take place in full accordance with EU and 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/forbud-mot-heltackande-sloja-sprider-sig-i-europa/
http://www.politico.com/story/2016/08/donald-trump-terrorism-speech-227025
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6202356
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international law, thus excluding any kind of collective expulsion. All migrants will be 

protected in accordance with the relevant international standards and in respect of the 

principle of non-refoulement. It will be a temporary and extraordinary measure which is 

necessary to end the human suffering and restore public order. Migrants arriving in the Greek 

islands will be duly registered and any application for asylum will be processed individually 

by the Greek authorities in accordance with the Asylum Procedures Directive, in cooperation 

with UNHCR. Migrants not applying for asylum or whose application has been found 

unfounded or inadmissible in accordance with the said directive will be returned to Turkey. 

Turkey and Greece, assisted by EU institutions and agencies, will take the necessary steps 

and agree any necessary bilateral arrangements, including the presence of Turkish officials on 

Greek islands and Greek officials in Turkey as from 20 March 2016, to ensure liaison and 

thereby facilitate the smooth functioning of these arrangements. The costs of the return 

operations of irregular migrants will be covered by the EU. 

2) For every Syrian being returned to Turkey from Greek islands, another Syrian will be 

resettled from Turkey to the EU taking into account the UN Vulnerability Criteria. A 

mechanism will be established, with the assistance of the Commission, EU agencies and 

other Member States, as well as the UNHCR, to ensure that this principle will be 

implemented as from the same day the returns start. Priority will be given to migrants who 

have not previously entered or tried to enter the EU irregularly. On the EU side, resettlement 

under this mechanism will take place, in the first instance, by honouring the commitments 

taken by Member States in the conclusions of Representatives of the Governments of 

Member States meeting within the Council on 20 July 2015, of which 18.000 places for 

resettlement remain. Any further need for resettlement will be carried out through a similar 

voluntary arrangement up to a limit of an additional 54.000 persons. The Members of the 

European Council welcome the Commission's intention to propose an amendment to the 

relocation decision of 22 September 2015 to allow for any resettlement commitment 

undertaken in the framework of this arrangement to be offset from non-allocated places under 

the decision. Should these arrangements not meet the objective of ending the irregular 

migration and the number of returns come close to the numbers provided for above, this 

mechanism will be reviewed. Should the number of returns exceed the numbers provided for 

above, this mechanism will be discontinued. 

3) Turkey will take any necessary measures to prevent new sea or land routes for illegal 

migration opening from Turkey to the EU, and will cooperate with neighbouring states as 

well as the EU to this effect. 

4) Once irregular crossings between Turkey and the EU are ending or at least have been 

substantially and sustainably reduced, a Voluntary Humanitarian Admission Scheme will be 

activated. EU Member States will contribute on a voluntary basis to this scheme. 

5) The fulfilment of the visa liberalisation roadmap will be accelerated vis-à-vis all 

participating Member States with a view to lifting the visa requirements for Turkish citizens 

at the latest by the end of June 2016, provided that all benchmarks have been met. To this end 

Turkey will take the necessary steps to fulfil the remaining requirements to allow the 

Commission to make, following the required assessment of compliance with the benchmarks, 

an appropriate proposal by the end of April on the basis of which the European Parliament 

and the Council can make a final decision. 
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6) The EU, in close cooperation with Turkey, will further speed up the disbursement of the 

initially allocated 3 billion euros under the Facility for Refugees in Turkey and ensure 

funding of further projects for persons under temporary protection identified with swift input 

from Turkey before the end of March. A first list of concrete projects for refugees, notably in 

the field of health, education, infrastructure, food and other living costs, that can be swiftly 

financed from the Facility, will be jointly identified within a week. Once these resources are 

about to be used to the full, and provided the above commitments are met, the EU will 

mobilise additional funding for the Facility of an additional 3 billion euro up to the end of 

2018. 

7) The EU and Turkey welcomed the ongoing work on the upgrading of the Customs Union. 

8) The EU and Turkey reconfirmed their commitment to re-energise the accession process as 

set out in their joint statement of 29 November 2015. They welcomed the opening of Chapter 

17 on 14 December 2015 and decided, as a next step, to open Chapter 33 during the 

Netherlands presidency. They welcomed that the Commission will put forward a proposal to 

this effect in April. Preparatory work for the opening of other Chapters will continue at an 

accelerated pace without prejudice to Member States' positions in accordance with the 

existing rules. 

9) The EU and its Member States will work with Turkey in any joint endeavour to improve 

humanitarian conditions inside Syria, in particular in certain areas near the Turkish border 

which would allow for the local population and refugees to live in areas which will be more 

safe. 

All these elements will be taken forward in parallel and monitored jointly on a monthly basis. 

The EU and Turkey decided to meet again as necessary in accordance with the joint 

statement of 29 November 2015. 
 


