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Dagens ETC berättade igår om 
kurderna Rozerin och Kawa, ett 
gift par i Uppsala. Rozerin är 
svensk medborgare och arbetar 
som statstjänsteman. Kawa bor 
i Sverige sedan 2017 och har just 
tagit svensk ingenjörsexamen. De 
har en treårig son och väntar en 
ny bebis. Men Säpo har stämplat 
Rozerin som ett hot mot rikets 
säkerhet, varpå Migrationsverket 
beslutat att Kawa ska utvisas till 
Turkiet, eftersom hans närvaro 
i Sverige anses stärka Rozerins 
hotbild. 

Rozerin säger att hon endast 
sysslat med fullt laglig aktivism 
för kurdernas sak i Mellan-

östern, i en framträdande roll och 
för fem år sedan. Hon tillåts inte 
granska vad anklagelserna går ut 
på – eftersom Säpo har sekretess-
belagt informationen. 

Anhöriga får lida

Under vintern och våren har 
Dagens ETC visat att ett flertal 
andra kurder drabbats av den 
här typen av utvisningspolitik 
efter beskyllningar av Säpo. 
Människorättsorganisationen 
Amnesty har kritiserat Migra-
tionsverket för bristande rättssä-
kerhet i hanteringen av det mest 
uppmärksammade ärendet, som 
ledde till en fullbordad utvisning 

av den kurdiska tvåbarnsmam-
man Zozan Büyük i mars 2021.

– Amnesty förstår betydelsen 
av att man har ett arbete mot 
personer och organisationer som 
kan innebära risk för Sveriges 
säkerhet. Men man måste hitta 
ett system där en person som 
är berörd faktiskt fullgott får ta 
del av det som riktas emot en. 
Det finns ingen annan väg att gå 
om man ska upprätthålla både 
proportionalitetsprincipen och en 
global rättssäkerhetsprincip, sä-
ger Madelaine Seidlitz, jurist och 
ansvarig för migrationsfrågor och 
folkrätt inom svenska sektionen 
av Amnesty.

Utöver Rozerin och Kawa har 
Dagens ETC talat med ett annat 
kurdiskt par, Helin och Hasan, där 
makan Helin är svensk med-
borgare och har ett förflutet som 
regimkritisk journalist i Turkiet, 
samt journalist vid SVT och 

Sveriges Radio. Även i det fallet 
leder Säpos stämpel på Helin till 
att hennes icke brottsmisstänkta 
make bestraffas, genom att Mig-
rationsverket vill utvisa Hasan till 
Turkiet. 

Vad väntar i Turkiet?

I bägge dessa fall finns det små-
barn med i bilden. Vill Rozerin 
och Helin inte bli ensamståen-
de mödrar måste även de resa 
tillbaka till födelselandet Turkiet, 
tillsammans med sina män. Men 
alla som vet något om tillståndet 
i Turkiet och förtrycket av kurder 
där, begriper att det kan innebära 
en stor risk.

– Det väcker väldigt många 
frågor kring Migrationsverkets 
bedömning av skyddsbehov, att 
klassa kurdiska personer från Tur-
kiet med medborgarskap i Sverige 
som säkerhetshot. Är det en per-
son som turkiska myndigheter 

Det är helt 
uppenbart  
att den  
personen 
riskerar att 
utsättas för 
allvarliga 
kränkningar.

Rättssäkerheten brister när Säpo och Migrationsverket går i 
armkrok och stämplar kurder som säkerhetshot. Utvisnings-
besluten som kurderna sedan drabbas av saknar tidigare 
juridisk motsvarighet. Nu reagerar både Amnesty och flera riks-
dagsledamöter på jakten på kurder som är kritiska mot Turkiets 
president.

Amnesty: ”Det väcker väldigt många frågor”

Dagens ETC 20 april och 25 maj.

Tidigare i våras varnade Säpochefen 
Klas Friberg paradoxalt nog själv  
för auktoritära staters jakt på  
regimkritiker i Sverige.
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och säkerhetstjänst har informa-
tion om, så är det helt uppenbart 
att den personen riskerar att 
utsättas för allvarliga kränkningar 
av sina mänskliga rättigheter, 
säger Madelaine Seidlitz. 

Säkerhetstjänster samarbetar

Den gemensamma nämnaren 
hos kurderna som drabbats av 
dessa problem är att de hyser 
vänsteråsikter och sympatier 
för den kurdiska oppositionen i 
Turkiet, samt har deltagit i stöd-
demonstrationer för det kurdiska 
självstyret i nordöstra Syrien. 
Merparten har också en bakgrund 
som framträdande kritiker av den 
turkiska regimen. 

Flera tunga namn, även svens-
ka riksdagsledamöter, tror att det 
är ett ökat informationsutbyte 

mellan Säpo och den turkiska 
säkerhetstjänsten som ligger 
bakom att dessa kurder blivit en 
måltavla i Sverige. 

Riksdagsledamot Anders 
Österberg (S) tror att det är det 
senaste steget i en internationell 
turkisk påverkanspolitik som 
redan tidigare lett till utpekan-
det av regimkritiker. 2019 gav 
exempelvis Turkiets största 
tankesmedja, det regimnära Seta, 
ut en uppmärksammad rapport 
som identifierade prokurdiska 
”terrorsympatisörer” i Europa. I 
rapporten fanns namn och bild på 
ett flertal svensk-kurdiska aktivis-
ter i möten och demonstrationer, 
liksom på Vänsterpartiets Jonas 
Sjöstedt och försvarsminister Pe-
ter Hultqvist (S).

– Om vi lägger alla de här 

sakerna i ett pärlhalsband, så 
märker vi att något är i görning-
en, säger Anders Österberg.

Ska få se anklagelser

Anita Linder är lagman på 
Migrationsöverdomstolen och 
dömer i mål av den typ som 
berört kurderna ovan. Hon tycker 
det låter konstigt att personer 
som anklagats för något av Säpo 
sedan inte fått ta del av ett 
ordentligt underlag, för vanligt-
vis fungerar det inte så. 

– Yttrandet från Säpo är inte 
offentligt så att vem som helst 
kan få läsa det. Men den som 
det berör får ta del av det, med 
förbehåll att man inte får sprida 
det vidare. Det kan vara några 
enstaka delar som omfattas av 
sådan stark sekretess att inte 

ens den som det berör får se 
det, men huvuddelen får parten 
möjlighet att ta del av, säger hon 
till Dagens ETC.

Enligt Anita Linder finns det 
stöd i brottsbalken för att utfär-
da besöksförbud i Sverige för en 
person som inte är brottsmiss-
tänkt. Under våren 2021 har det 
också kommit ett avgörande från 
Migrationsöverdomstolen, där 
en person i ett annat land neka-
des uppehållstillstånd i Sverige 
eftersom den anhöriga i Sverige 
bedömdes vara ett säkerhetshot.

Men att någon som redan be-
finner sig i Sverige sedan åratal, 
är gift och har barn här ska utvi-
sas på grund av anklagelser mot 
en anhörig, det har Anita Linder 
aldrig hört talas om tidigare.

JOAKIM MEDIN

Om vi lägger 
alla de här 
sakerna i ett 
pärlhalsband, 
så märker vi 
att något är  
i görningen.

Amnesty: ”Det väcker väldigt många frågor”

NÄSTA UPPSLAG:  Misstankar om utbrett samarbete mellan svensk och turkisk säkerhetspolis

Så bedöms ett säkerhetshot
l Enligt Säpo vilar myndighetens säkerhetshotsbedömningar 
på flera olika underrättelser. Det kan handla om information 
som kommit från samverkande partners nationellt, interna-
tionellt, från helt öppna källor eller andra källor. Det kan också 
handla om en bedömning av en persons avsikt och förmåga 
att bedriva säkerhetshotande verksamhet. 
l Säpos arbete med utländska medborgare som anses utgöra 
säkerhetshot styrs av Utlänningslagen, Lagen om svenskt 
medborgarskap och Lagen om särskild utlänningskontroll.

Säpo varnar för auktoritära regimer
l Paradoxalt nog talade Säpos chef Klas Friberg om auktoritä-
ra regimers ökade jakt på regimkritiker som en växande hot-
bild, när Säpo presenterade sin senaste årsbok i mars 2021. ”Vi 
ser en ökad riskbenägenhet hos statliga aktörer, på det sättet 
att de är väldigt offensiva, aggressiva, mot regimkritiker här i 
Sverige”, sa han då.
l Bara åtta dagar senare utvisades tvåbarnsmamman Zozan 
Büyük, som av Säpo hade förhörts om sina sympatier för 
den kurdiska oppositionen i Turkiet och om sitt deltagande i 
demonstrationer, utan att ha fått veta varför hon ansågs vara 
ett hot mot Sverige.

Anita Linder på Migrationsöverdomstolen har varken hört talas om lika 
omfattande Säpo-sekretess eller utvisningar av anhöriga förut.   BILD TT

Anders Österberg (S) tror att ett ökat turkisk-svenskt säkerhets- 
samarbete – som en upptrappning av turkisk påverkanspolitik  
– ligger bakom kurdernas problem med Säpo.   BILD SOCIALDEMOKRATERNA

Kurder som måste återvända till 
Turkiet löper en uppenbar risk för 

allvarliga människorättskränkningar, 
säger Amnestys Madelaine Seidlitz om 

utvisningspolitiken.
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Bakom anklagelserna ligger det 
faktum att Säpo under senare 
tid enligt många källor inom 
den svensk-kurdiska gemenska-
pen blivit mycket aktiv när det 
gäller insatser mot flyktingar av 
kurdiskt ursprung. Många har 
tagits in till förhör. Många har 
också klassats som säkerhetshot. 
Den som inte är medborgare kan 
i slutänden hotas av utvisning. 
Anklagelserna mot dem har varit 
hemligstämplade – inte ens den 
anklagades juridiska ombud har 
fått dem redovisade.

Förhören har enligt de utsatta 
varit fokuserade på olika turkis-
ka organisationer, framför allt 
HDP, ett stort parti i Turkiet med 
kurdiska rötter som har ett sam-
arbete med Socialdemokraterna i 
Sverige.

Anledningen till misstankarna 
om informationsutbyte är att 
Säpo är beroende av uppgifter 
från turkiska säkerhetstjänsten 
om terrormisstänkta jihadister 
från Syrien som via Turkiet tar sig 
ut i Europa. Den turkiska säker-
hetstjänsten har stor kunskap om 
IS och andra jihadistiska terror-
organisationer.

Men för att dela med sig av 
sina uppgifter kräver, en-
ligt misstankarna, den 
turkiska säkerhets-
tjänsten MIT att få 
information om 
flyktingar i Sverige 
som är kritiska 
mot landets 
president Recep 
Tayyip Erdogan 

och Turkiets sätt att bekämpa 
kurdiska rörelser.

Experten: ”Speciell logik”

Adriana Seagle, internationellt 
erkänd expert på samarbeten 
mellan olika säkerhetstjänster, 
har för Dagens ETC:s räkning 
tittat närmre på samarbetet mel-
lan Säpo och turkiska MIT. Hon 
menar det kan ha  varit avgörande 
att Sverige och Turkiet i mars 2013 
undertecknade en deklaration om 
”strategiskt partnerskap”.

–  Det är relevant för att bygga 
upp ett förtroende vad gäller att 
dela information mellan de två 
länderna, säger Adriana Seagle 
och fortsätter:

– När det gäller samarbeten 
mellan demokratier och auktori-
tära stater menar 
vissa att 
säkerhets-
tjänster har 
sin egen 
speciella 
logik när 
det gäller 
insamlan-
de av 

information utanför den politis-
ka sektorn. I verkligheten föder 
byte av säkerhetsinformation en 
känsla av kamraderi eller speciell 
samhörighet som går längre än 
två staters samarbeten.

Adriana Seagle leder institu-
tionen för underrättelseinfor-
mation och strategiska studier 
vid Bellevue-universitet i USA. 
Hennes expertområden är inter-
nationella relationer, underättel-
seanalys, Nato-samarbeten samt 
EU:s säkerhetspolitik. 

– För Turkiet kan Sverige vara 
en pålitlig källa till information 
från vilken man kan hämta värde-
full rådata som man använder för 
att skapa sina analyser. Sverige 
kan använda information från 
Turkiet för att bättre förstå både 
inhemsk och utländsk säkerhet. 
Nu mer än någonsin är mänsklig 
information nödvändig för att 
bättre förstå människor som 
finns i eller återvänder från krigs-
zoner.

Källan: ”Kurder i kläm”

Dagens ETC har varit i kontakt 
med en källa som på nära håll 

kunnat följa samarbetet 
mellan turkisk och svensk 

säkerhetstjänst, inte minst 
efter mordet på Olof 
Palme. För spaningsleda-
ren Hans Holmér, tidigare 

Säpo-chef, framstod tidigt 
det så kallade kurd- eller 

PKK-spåret som det hetaste. 
Ledningen för utredningen 

band sig vid att mördaren var 
kurd och att det var den terror-

stämplade organisationen PKK 
som låg bakom. 

Dagens ETC:s källa 
hävdar att kontakterna 

mellan Säpo och den 
turkiska säkerhets-
tjänsten finns kvar 
idag och att de myck-

et väl fortfarande kan användas 
till utbyte av information:

– Situationen idag påminner 
om den efter Palme-mordet. Man 
är också idag hänvisade till Tur-
kiet för att få vad man bedömer 
som synnerligen viktig infor-
mation. Turkiet har sedan lång 
tid tillbaka ett samarbete med 
jihadistiska organisationer, man 
behärskar ett område i Syrien 
och man kontrollerar en stor del 
av flyktingströmmen från Syrien 
och de tidigare IS-behärskade 
områdena.

– Det är ingen tvekan om att 
Turkiet är en mycket viktig sam-
arbetspartner när det gäller att 
följa terrormisstänkta individer 
från Syrien för att kunna se var 
de stora hoten finns.  Men för att 
ge information till Sverige kräver 
Turkiet att få information om 
vad man själva betraktar som en 
nationell säkerhetsrisk, nämligen 
regimkritiska kurder i Sverige.

Klassar svenska Säpo vänsterpolitiska kurder i Sverige som 
ett säkerhetshot på uppdrag av turkiska säkerhetspolisen 
MIT för att i utbyte få information om IS-terrorister i Syrien och 
Turkiet? Misstanken förs fram av kurdiska organisationer. En 
källa med god insyn anser att ett sådant samarbete är mycket 
sannolikt:

– Det innebär att kurderna hamnar i kläm.

Turkiet kräver
information om
regimkritiska
kurder i Sverige

Källa till Dagens ETC:

Sedan 80-talet finns det utbyte  
mellan Säpo och turkiska MIT

Det är ingen 
tvekan om att 
Turkiet är en 
mycket viktig 
samarbets- 
partner när  
det gäller att  
följa terror- 
misstänkta  
individer från  
Syrien för att  
kunna se var 
de stora hoten 
finns.

”I demokratier som respekterar 
mänskliga rättigheter är inte 
säkerhetstjänsterna satta över 
lagen, de är tvärtom skyldiga 
att följa lagen, de är över- 
vakade och transparenta.”, 
säger Adriana Seagle.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.
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Det som talar för ett utbyte 
mellan säkerhetstjänsterna är 
att antalet förhör med kurdiska 
flyktingar i Sverige har ökat starkt 
och att de fokuserar på medlem-
skap i olika etablerade partier i 
Turkiet, utan intresse för svenska 
myndigheter.

– Ett samarbete mellan Säpo 
och turkiska myndigheter vore 
logiskt med tanke på riskerna för 
terrorattentat i Sverige utförda av 
hemvändare eller andra jihadis-
ter från Syrien. Ingen är bättre 
skickad än Turkiet för att ge 
information om detta. Ett sådant 
samarbete innebär att kurderna 
hamnar i kläm.

Professorn: ”Svart historia”

Professor Dennis Töllborg vid 
Göteborgs universitet har länge 
och kontinuerligt följt Säpo:

– Jag har svårt att föreställa 
mig att Säpo medverkar i ett 
systematiskt flyktingspioneri 

riktat mot kurdiska flyktingar 
i Sverige, däremot kan jag inte 
avföra möjligheten att det kan 
förekomma i begränsad skala. 
Jag kan tänka mig att i enskilda 
fall har information förts över 
till turkisk säkerhetstjänst.

– Det kan också finnas ett 
hemligt bilateralt avtal som ger 
möjligheter att föra över infor-
mation från Säpo till Turkiet. Vi 
ska inte heller glömma att det 
finns andra säkerhetstjänster i 
Sverige, till exempel militärens 
Must. Vad de gör vet jag mycket 
litet om.

Sveriges roll i det informa-
tionsutbyte som sker inom Nato 
är också i hög grad okänd.

Dennis Töllborg pekar också 
på en central princip för utbyte 
av information mellan olika 
säkerhetstjänster som kallas 
tredjelandsprincipen vilket leder 
till ett brett informationsflöde. 
En nackdel är dock att om ett 

land av lagliga eller andra skäl 
är förhindrat att ge information 
till ett specifikt land så kan det 
kringgås genom att informatio-
nen ges till ett tredje land som 
har ett samarbete med det land 
som efterfrågar informationen.

– Vi vet också att det i 
Sverige finns en svart historia 
av hur grekiska motståndsmän 
avlyssnades i Sverige, upp-
gifterna kom till den grekiska 
militärjuntans kännedom och 
avrättningar följde.

Säpo: Ingen kommentar

När det gäller samarbeten mel-
lan demokratier och auktoritära 
stater följer särskilda problem, 
menar Adriana Seagle.

– I demokratier som respek-
terar mänskliga rättigheter är 
inte säkerhetstjänsterna satta 
över lagen, de är tvärtom skyldi-
ga att följa lagen, de är övervaka-
de och transparenta. Som kon-

trast är underrättelsetjänster i 
auktoritära regimer politiserade. 
Där är de inte ett organ för att 
betjäna det nationella intresset, 
utan ett instrument för person-
lig vinning, undertryckande och 
tvång för att skydda regimen 
och vissa utvalda politiker.

Dagens ETCs källa med insyn 
i det svensk säkerhetstjänst 
pekar också på ett stort problem 
för Sverige i ett samarbete med 
turkisk säkerhetstjänst.

– Vi vet att det finns ett väl 
känt samarbete mellan turkiska 
staten, dess säkerhetstjänst och 
jihadistiska organisationer i Sy-
rien – ett samarbete som riktats 
mot kurdiska intressen i Syrien. 
Hur kan vi veta att vi får relevant 
information från turkisk säker-
hetstjänst när det gäller deras 
tidigare bundsförvanter?

Säpo vill inte kommentera 
uppgifterna.

GUNNAR WESSLÉN

”Jag har svårt att föreställa 
mig att Säpo medverkar i ett 
systematiskt flyktingspioneri 
riktat mot kurdiska flyktingar 
i Sverige, däremot kan jag inte 
avföra möjligheten att det kan 
förekomma i begränsad skala”, 
säger Dennis Töllborg.

De kurder som förhörts eller klassats som säker-
hetshot av Säpo har bara en sak gemensamt:  

de sympatiserar med det prokurdiska  
oppositionspartiet HDP i Turkiet.

BILD EMRAH GUREL/AP

Turkiska MIT har länge 
samarbetat med Säpo.
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