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Migrationsverkets  rättschef Mikael  Ribbenvik  hävdar  att  ”yttrandefriheten  begränsar  vi  aldrig”. 
Genom att avskeda enhetschefen/beslutsfattaren Lennart Eriksson visar Migrationsverket tydligt 
att  det  inte  stämmer  utan  att  yttrandefriheten  faktiskt  begränsas.  Chefen  för  Asylområdet, 
Eugène  Palmér,  har  som  skäl  för  avskedandet  bland  annat  angivit  Lennart  Erikssons  stöd  för 
staten Israel.  

Jag, som varit beslutsfattare i Mellanösternärenden på Migrationsverket under 17 år och så gott 
som hela  tiden  arbetat  nära  Lennart  Eriksson,  har  aldrig  haft  den minsta  anledning  att  betvivla 
hans  objektivitet  i  asylhanteringen.  Själv  har  jag  under  många  år  stått  på  palestiniernas  sida  i 
kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina och mot ockupation, bosättningar och illegal mur. 
Det  betyder  inte  att  jag  var  en  beslutfattare  som  ville  ge  de  många  palestinier  och  det  fåtal 
israeler som sökte asyl mer rättigheter än de skulle ha enligt gällande asyllagstiftning och praxis! 
Enligt min bedömning har Lennart Eriksson också alltid arbetat efter gällande regler och lag. Det 
har  inte  bara  varit  i  fråga  om  asylsökande  från  Gaza,  Västbanken  och  Israel  som  staten  Israels 
agerande  diskuterats  och  analyserats,  utan  också  om  de  asylsökande  som  kom  från  södra 
Libanon, ett område som då var ockuperat av Israel. Lennart Erikson har alltid handlat i linje med 
Migrationsverkets praxis och alltid varit lojal mot verket.  

Jag har varit en av de få som opponerat sig mot praxis. En gång var när en beslutsfattare hävdade 
att  Israel  inte  hade  något  med  inblandningen  i  SLA‐armén  i  södra  Libanon  att  göra.  Den 
beslutsfattaren  jobbar  kvar.  En  annan  gång  opponerade  jag mig mot  att Migrationsverket  inte 
vågade  säga  klart  och  öppet  att  det  rådde  väpnad  konflikt  i  Gaza  år  2002.  Jag  kontaktade  då 
media som intervjuade mig i press, TV och radio. Efteråt sa ledningen till mig att det inte var bra 
att  jag  gick  ut  i media.  Ledningen  gjorde  vid  ett  tillfälle  ett  tappert  försök  att  avsätta mig  från 
hanteringen av Irak‐ärenden efter det att jag kom hem från en privat resa till Irak en månad innan 
USA:s invasion. Jag åkte till Irak och hade ett möte med Tarik Aziz om barnens situation i händelse 
av krig. Då jag kom tillbaka från den resan förbjöds jag av Migrationsverkets ledning att jobba med 
asylsökande från Irak. ST‐facket opponerade sig mot verkets beslut och jag fick återinträda i tjänst 
dagen därpå.  

Yttrandefriheten kan begränsas utan att det sägs rakt ut. Den kan begränsas genom att skapa en 
tyst myndighet. På Migrationsverket har det, i varje fall under min tid, rått en stor tystnad. Det var 
ett fåtal som vågade säga ifrån. En del vara rädda för att inte få löneförhöjning, inte få en högre 
tjänst eller att inte få följa med på en fact‐finding‐resa.  

Eugène  Palmér  har  också,  som  argument  för  att  avskeda  Lennart  Eriksson,  framfört  att 
”asylverksamheten i Göteborg historiskt sett aldrig varit framgångsrik”. Vad vet denne man som 
är ganska ny på verket om detta? Vilken information har han tagit till sig? Asylenheten i Göteborg, 
där jag själv arbetade, gjorde inte som andra asylenheter. De gav största flertalet av asylsökande 
som  påstod  att  de  var  från  Gaza/Västbanken  tillfälliga  uppehållstillstånd  under  ett  år  för  att 
inkomma med ID‐handlingar. Asylenheten i Göteborg förstod efter ett par utredningar att dessa 
asylsökande aldrig ens sett Gaza eller Västbanken. De beviljades därmed  inte uppehållstillstånd. 
De utvisades till Jordanien där det visade sig att de hörde hemma. Inte heller godtog asylenheten i 
Göteborg  irakiska  ID‐handlingar  som  kreti  och  pleti  visade  upp  eftersom  handlingarna  var 
förfalskade.  

När  jag  tjänstgjorde  som  gruppchef  på  Utlänningsnämnden  i  Stockholm  och  handlade 
Mellanösternärenden  tog  jag del av beslut  från alla asylenheter.  Jag vill hävda att asylenheten  i 
Göteborg fattade de bästa och de mest rättssäkra besluten. Det var  lätt  för Utlänningsnämnden 
att fatta beslut  i dessa ärenden. Så var det inte med många beslut som kom från andra delar av 
landet…  



Jag  hävdar  att  Lennart  Erikssons  stöd  för  Israel  aldrig  har  påverkat  asylhanteringen,  vare  sig 
negativt eller positivt. Kan det faktum att Lennart Eriksson röstar moderat ha bidragit till att han 
avskedades?  Kanske.  Verksamhetsområdeschefen  Eugène  Palmérs  bedömning  av  vem  som  är 
lämplig  som  chef  måste  starkt  ifrågasättas.  Den  som  han  gav  chefsposten  till  efter  Lennart 
Eriksson jobbar redan på annan enhet. Det kunde nog de flesta på asylenheten förstå att hon inte 
skulle  klara  av  jobbet  som enhetschef. Hon  var mer  än  klart  olämplig med  sina  nedvärderande 
uttalanden om anställda och sitt  sätt att  tala och uppträda. Under Lennart Erikssons  friår var vi 
många som ringde till honom och undrade om han inte snart skulle komma tillbaka i tjänst.  

Eugène  Palmérs  tillsättande  och  avskedande  av  chefer  visar  att  han  har  ett  mycket  dåligt 
omdöme. Det är kanske inte så lämpligt för en hög chef på Migrationsverket. 


