
Diverse kommentarer till min kolumn En ensidig debatt urholkar asylsyste-
met (http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/kolumn_3974237.svd) i Svenska Dagbla-
det den 21 december 2009 
 
Kommentarerna är skrivna nerifrån uppåt, d.v.s. det första inlägget är längst ner och 
det senaste högst upp. 
 
 
Mycket bra! 
Det här är det bästa jag läst inom området i en svensk tidning på länge. Kanske nå-
gonsin. Äntligen någon som i media ger en nyanserad och välformulerad bild av pro-
blematiken.  När ska "vanliga journalister" och politiker vakna och börja sköta sitt 
jobb? Merits blogg är ju full med material som vilken seriöst granskande journalist 
som helst borde slänga sig över. Varför vågar ingen? Eller är svenska journalister helt 
enkelt inkompetenta?  Kunde man rösta på Merit skulle jag göra det! Stå på dig. 
Frustrerad som många andra 
 
 
Ingen rubrik 
Önskar mig härmed i julklapp:  Att alla journalister läser detta och begrundar. Det är 
INTE er uppgift att bestämma vad folket ska få reda på. Er uppgift är att granska 
makthavare och politiska skeenden.  Vi har stora problem efter 20 år av naiv invand-
ringspolitik - vänligen granska det istället för att oroa er för att "gynna SD". I det 
långa loppet förvärrar ni situationen. Och sluta med nyspråket, tack.  Media ska inte 
granska folket. Capisce? 
Dre 
 
 
Två önskemål 
1. Wallraffa bland de här unga männen med dolda mikrofoner. Kan inte vara så svårt. 
Hur går snacket mellan dom när inte svenska myndigheter lyssnar? Eventuellt avlyss-
na deras utlandssamtal.    
2. En timme debatt på bästa sändningstid med Merit Wager och GD på migrationsver-
ket där tittarna får ringa in och ställa frågor. 
Affe 
 
 
Uppmaning 
Jag uppmanar er läsare att följa Merit Wagers blogg och få en annan vinkling av da-
gens tillrättalagda åsikter om invandring. 
Stone 
 
 
Re: Gibsolover 
Och vem är du att beskylla Merit Wager för att vara smygrasist. Det är sådana som du 
som förstör en seriös debatt om flyktingpolitik. Håll dig till ämnet! Jag tycker det är 
utmärkt att Wager belyser de problem som finns med ensamkommande flykting-
barn/ungdomar som förhoppningsvis kan leda till att media blir mer seriösa och 
granskande i sin journalistik om dessa flyktingar. 
En lille en 
 
 
Tragiskt 
Det är en tragisk kombination av okunnighet, godtrogenhet, opportunism, konflikt-
rädsla och en vilja att framstå som "god" som ligger bakom den misslyckade svenska 
migrationspolitiken som inte tycks tillfredställa någon. 
Globetrotter 



Äntligen 
Fint att någon behandlar aspekter kring invandringen på ett mera nyanserat sätt.   
Det är vi ju inte bortskämda med annars.  I längden håller det nog inte att vinkla  
och vilseleda som journalister och andra mörkermän gör. 
Rättvisa 
 
 
Kors i taket! 
Äntligen någon som på synbar plats (en dagstidning) skriver det många genomskådat 
men förbittrat tvingas åhöra och åse i nästan vartenda media. Värst är TV4 som 
genomgående trummar in falska "fakta" i något sorts missriktat opinionsbildande syf-
te. Att med detta nyspråk dölja sanningen om de s.k. barnen leder ju bara till värre 
pinsamheter framöver. Och VARFÖR kan inte svensk media försöka agera mer yrkes-
mässigt - saknar de helt förmågan?  F.ö har Australien världens bästa integration! 
Mickey Mouse 
 
 
Synd 
Det som Gibsolover skriver är så otroligt träffsäkert för debattklimatet i Sverige:  
Varför låta folket veta fakta (att det är unga män) istället för det som låter bekvämast 
(ensamkommande barn).   Som finlandssvensk är det beklämmande att bevittna Sve-
riges söndervittring. Mycket synd på ett tidigare förträffligt land och samhälle.    
Bra ledare. 
Finlandssvensk 
 
 
Äntligen någon som orkar analysera situationen. 
Vill tillägga att termen "ensamkommande flyktingbarn" av massmedia används slent-
rianmässigt. Vad jag förstår så är det fråga om asylsökande barn och ungdomar som 
inte har någon fastställd flyktingstatus.  De bör väl m.a.o. kallas just asylsökande 
barn/ungdomar 
Carl E. Lundborg 
 
 
Re: Gibsolover 
Ditt inlägg är dumt. Skall vi kunna ha en fortsatt acceptans för en generös flyktingpo-
litik så måste lagar och bestämmelser följas. Asylhanteringen skall dessutom vara 
konsekvent och transparent och den som söker asyl måste få veta i förväg att endast 
asylskäl kan ge uppehållstillstånd. Fusk och trixande urholkar förtroendet för asylhan-
teringen. 
Lasse 
 
 
Smygrasism 
Håller med Orwell, dylika artiklar är inte anständiga ens i en nyliberal tidning. Måhän-
da ska Merit rösta på SD istället eller är det här ett inlägg för att ytterligare omfamna 
främlingsfientligheten inom nyliberalismen? 
Gibsolover 
 
 
Förvånad 
Talar om annat än det som kommit fram i media - check "utpekande" av särskild 
grupp - check Ingen kritik mot rasismen som naturligtvis måste uppges när kritik mot 
politiken framförs - check  Kan slutsatsen i Sverige bli annat än att hon är en främ-
lingsfientlig rasist? Låt oss diskutera det istället för sakfrågan vetja! 
suka 
 



Jaha, nu går det bra 
Nu går det tydligen bra att Merit Wager får tala om hur det fungerar: "Anställda vid 
Migrationsverket berättar om missbruk av asylrätten, lögner om namn, ålder, nationa-
litet och ”asylskäl”; om vägran att komma till sin egen asylutredning, hot och utpress-
ning etc."   Detta beror givetvis endast på att eliten blivit rätt för SD. Slutsats: Rösta 
på SD så blir eliten ännu mer rädd, och vi får följaktligen ännu mer korrekt informa-
tion om denna typ av frågor.   Eller? 
Den väldige 
 
 
Alla borde läsa Merits blogg 
Jag vill tacka Merit Wager för det hon skriver om vad som händer på Migrationsverket. 
Det är hemska saker som sker där. Men ingen, allra minst journalister, gör något. För 
att vi ska kunna upprätthålla allmänhetens förtroende för asylfrågan måste allting gå 
rätt till och inte som nu efter vad som är pk för tillfället. 
Ulf Gustavsson 
 
 
Uppfriskande 
Uppfriskande med en journalist som ser problemet med ensidig rapportering i frågan. 
Andreas 


