
UPPROP TILL ALLA FINLANDS TEATRAR OCH ANDRA ORGANISATIONER 
INOM SCENKONSTEN: 

 

Läsning av asylbeslut 1.3.2017 
#weseeyou 

 
  
Vi uppmanar alla Finlands teatrar, dansteatrar, teater- och dansgrupper, 
cirkusar, performancekollektiv och andra scenkonstorganisationer att delta i en 
gemensam aktion för att uppmärksamma att Finland begår brott mot mänskliga 
rättigheter då Migrationsverket nekar asyl till dem som bevisligen är i behov av 
och enligt internationella avtal berättigad till asyl. Vi uppmanar alla 
scenkonstnärer i Finland att läsa upp ett eller flera negativa asylbeslut som 
utfärdats av Migrationsverket under en och samma dag: 
 

onsdagen den 1 mars 2017 
 

Avsikten är att få medias och därefter politikernas uppmärksamhet, och att i 
förlängningen påverka Finlands skärpta asyllinje i en mer human riktning.  
 
Asylbeslutens innehåll är hemligstämplat, men bl.a. Migrileaks 
https://migrileaks.wordpress.com har samlat ihop enskilda beslut av 
asylsökanden som mottagit dem, raderat namn och annan personlig fakta, och 
sedan publicerat dem på nätet och sociala medier. I slutet av 2016 och i början av 
2017 ordnades det läsningar av negativa asylbeslut på olika håll i landet.  
 
Nu vill vi samla scenkonstens krafter och göra en bredare aktion i hela landet, 
vars yttersta mål är att öka medmänskligheten och bidra till en rättvisare värld!  
 
Praktiska detaljer 

1. Prata inom organisationen vad ni vill/ kan göra inför den 1 mars. Vill ni 
ordna ett skilt evenemang (som t.ex. den läsning vi gjorde i Helsingfors 
21.6 https://www.facebook.com/weseeyoucampaign/?fref=ts ) eller vill 
ni integrera läsningen av asylbesluten då ni på kvällen har föreställning 
(före eller efter föreställningen, eller i pausen?). Man kan kombinera 
läsningen med musik eller annat program, eller bara läsa dem rakt upp 
och ner. Besluten är så absurda att de inte behöver annat än en bra läsare 
och eventuell ljudförstärkning och ljus.  

2. Utse en kontaktperson per organisation. 
3. Anmäl er till aktionen senast 15.2.2017 genom att mejla viirus(at)viirus.fi  
4. Arbetsgruppen bakom detta upprop skickar texterna till er med 

tillhörande användningsregler (texterna måste behandlas med respekt) 
och bjuder in kontaktpersonen att bli medlem i arbetsgruppen på FB. 

5. Arbetsgruppen skickar ut pressmeddelande vecka 8 där alla deltagande 
teatrar listas. Alla kan därutöver själva locka så mycket press ni hinner/ 
vill. 

mailto:matilda@viirus.fi


6. Läsningen sker 1.3.2017 i landets olika hörn och dokumenteras på bästa 
sätt: foton, video, streaming eller annan dokumentation. Vi försöker samla 
så mycket som möjligt under We see you på FB. 

7. Därefter är det fritt fram för alla att hänvisa till både dokumentation och 
press för att påverka politiker och tjänstemän. 

 
Med hopp om ett brett och synligt samarbete för medmänsklighet! 
 
Saga Buckbee (aktivist) 
Gunilla Hemming (dramaturg) 
Juha Huuskonen (HIAP) 
Riikka Theresa Innanen (konstnär) 
Marina Meinander (Lilla Teatern) 
Annika Tudeer (Oblivia) 
Matilda von Weissenberg (Teater Viirus) 
 
samt många fler…  
 
 
 

Utdrag ur ett autentiskt beslut: 
 

Migrationsverket godkänner som faktum att du blivit utsatt för hot, per telefon under åren 

2011-2014 samt hotet, som gjordes via din brors telefon 2014, samt att dina föräldrars hem 

ockuperades, att tre av dina bröder är arresterade och att bensinstationen där du arbetade 

brändes ner. 

Migrationsverket kan dock inte vara säkra på att branden på bensinstationen skulle varit 

riktad mot er  personligen. Migrationsverket kan ändå godkänna som faktum att det skulle 

riktas hot mot er om ni återvände till din hemstad Mosul, eftersom ni flytt från ISIS, vilket i 

sig kan betraktas som att politiskt uttrycka sin mening mot ISIS. 

Migrationsverket har bedömt era möjligheter att förflytta er till ett annat område inom Irak. 

Enligt vad ni berättat, kan ni inte flytta till något annat område och leva där utan problem. 

Migrationsverket godkänner som faktum att ni skulle vara i fara för allvarliga kränkningar av 

era rättigheter om ni återvände till er hemstad Mosul. Er rädsla är objektivt motiverad. 

Alla enligt lagen fastställda villkor för att godkänna er ansökan om asyl uppfylls. 

Migrationsverket anser ändå att ni tryggt och lagligt kan bosätta er i Bagdad och att ni där 

inte är i fara för att förföljas eller i fara att utsättas för allvarliga men. Följaktligen godkänns 

inte er ansökan om asyl. 

 

 


