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Din blogg är en fantastisk resurs för dem av oss 
som insett hur oerhört svenska medier svikit 
svenskarna i fråga om migrationsrapporteringen 
men ändå tvekar inför att ta allt som de fristå-
ende men tendentiösa bloggarna lyfter för givet. 

 

Vänligen fortsätt skriva. Du skriver så balanse-
rat, ja rentav vänligt men ändå starkt, om dessa 
viktiga frågor. Du behövs. 

 

Jag hoppas du fortsätter som hittills! Du har en 
unik position och mycket stora kunskaper, som 
gör att det du framför i dina kommentarer har 
mycket stor betydelse. Vad jag vet finns det 
ingen annan "sanningssägare" som har sådana 
kontakter inom Migrationsverket som du har. 
Det som kommer fram den vägen är mycket 
värdefullt. Jag kollar din blogg flera ggr i veckan 
och hoppas kunna göra så även i fortsättningen! 

 

Jag hade ingen aning om svensk flyktingpolitik 
eller invandringspolitik i praktiken till att jag 
ramlade in på din blogg. Du fyller ett vakuum i 
bloggosfären och du skulle behövas i teves de-
battsoffor! 

 

Tackar för den insyn som du ger oss! 

 

Jag tycker det är mycket viktigt att det finns en 
röst som din i debatten! Mycket av det som 
skrivs i asylfrågan är okunnigt och har en tydlig 
agenda. Jag läser din blogg varje dag och tycker 
du uttrycker dig väldigt sakligt och med stor in-
tegritet i denna svåra fråga. Informationen mås-
te ju ändå nå medborgarna för att vi skall få en 
rättsäkerhet i systemet! 

Stå på dig mot dem som missbrukar dina tex-
ter! Jag har inte läst någon kritik mot dig på de 
bloggar jag följer, snarare åtnjuter du stor  
respekt! 

 

Det som tydligt lyser igenom är att du ser indi-
vider, inte en klump människor av viss etnicitet, 
eller för den delen "invandrare" som en homo-
gen grupp. Det är väl ett av de stora felen som 
Sverige gjort - man har inte sett individer utan 
klumpat alla i en hög.  

Den högen av människor har setts som offer, 
som hjälplösa utan förmåga att ta hand om sig 
själv, som beroende, obildade och nästan som 
barn som samhället i sin välvilja bara ska ta 

hand om. Så de människor med initiativförmåga 
och gåpåaranda som tog sig hit, har snart blivit 
sådana som de behandlats som, en självuppfyl-
lande profetia. Vägen till helvetet är som bekant 
kantad av goda föresatser. 

 

Det är beklagligt att trovärdigheten för det 
svenska asylsystemet behövt ta stryk av det 
vårdslösa agerande som ägt rum de senaste 
åren. Alldeles oavsett vad man gör, så kommer 
det att ta tid att reparera. 

 

Jag hoppas innerligt att du fortsätter att blogga 
om detta och andra områden. 

 

Frustrationen är enorm, och det är svårt att  
hålla känslorna i styr. 

 

Fortsätt skriva! Men det ska erkännas att det är 
deprimerande läsning. 

 

Du får inte sluta, om du gör det blir det helt 
tyst. 

 

Tack för att du skriver så informativt och bra om 
asylhanteringen! 

Jag försöker läsa varje dag och har verkligen 
häpnat över svenska politiker och journalister.  

Jag är ARG och förbannad (brukar aldrig svära 
annars) på det sätt svenska folket luras av 
ovannämnda.  

Jag har alltid vara för (och är det fortfarande) 
att vi ska ta emot dem som verkligen behöver 
skydd. Men nu har jag fått nog av den ström av 
människor som kommer hit och beviljas PUT 
alltför lätt.  

Jag läste i Norrländska Socialdemokraten om 
fem 17-18 åriga ungdomar från Afghanistan 
som fått PUT och nu bodde i två lägenheter i 
Norrland. De hungerstrejkade för att inga  
aktiviteter ordnades för dem längre, för att de 
nu var tvungna att handla mat själva och dess-
utom laga den själva (de hade inte tid med 
det!).  

Dessa asylsökande ungdomar ansåg också att 
de 2.000 kr som de får per månad för mat och 
hygienartiklar inte räcker. Tidigare kunde de 
tydligen också få en resa till södra Sverige. Men 
det var slut med det nu. Puh!   
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Artikeln var lång och jag blir så arg så jag näs-
tan spricker!  

Min frustration är stor. Kan jag ev få tips på vad 
jag kan göra? Jag har tänkt skriva till en eller 
flera ministrar. Men här vågar man inte andas 
kritik utan att någon slår en i huvudet. Jag kän-
ner inte igen mig i Sverige längre.  

 

Mycket bra blogg! Har ej hunnit läsa allt, men 
det är verkligen bra information man får. Fort-
sätt med denna sida för den behövs i dagens 
samhälle! 

 

Jag vill bara skicka en hälsning och tacka för att 
du belyser problemet med Sveriges invand-
ringspolitik med dina artiklar och din blogg.  

Personligen förstår jag inte våra politiker som 
låter detta fortgå som om ingenting är fel. Det 
är också synd och skam att ingen politiker har 
ryggrad att ta tag i problemet. Jag är för en öp-
pen och fri debatt och att fakta skall ställas mot 
fakta, annars sopas det ju under mattan. 

 

En orsak till att du bör fortsätta blogga är nog 
faktiskt att du är en av de få i landet som kan 
skriva det du skriver utan att bli beskylld för 
smygrasism, dold agenda eller vad det nu kan 
vara. Ingen ifrågasätter din integritet. Ingen 
tror att du inte vet vad du talar om. Ingen ring-
aktar din erfarenhet.  

 

Fortsätt skriva!!! Du må vara en av de få som 
skriver om "baksidan" av vår "invandrarvänliga" 
samhälle, men du är viktig! Jag hör (också) till 
de som refererar till dig och din blogg i samtal 
om migration och invandring. 

 

Tack för vad du gjort hittills, hoppas du fortsät-
ter! 

 

Kom att tänka på Eva Lindström vid RR som 
gick ut i veckan och klagade på att inget hände 
efter hennes arbete, närmast avseende bistån-
det. Jobbet verkar meningslöst, men hon har i 
alla fall betalt. 

Du har dock lyckats med något, och verksamhe-
ten är ju nu dokumenterad. Men psykologiskt är 
det nog viktigt för miggorna att ha en kanal utåt 
fortsättningsvis. 

 

Tack för en mycket bra blogg! 

Alla borde läsa dina mycket väl underbyggda 
artiklar. Jag läser dagligen och förundras över 
vad pk medierna sysslar med. 

Varför får man inte läsa sanningar i pk-medier? 

Snälla, fortsätt skriva! 

 

Jag hoppas verkligen att du fortsätter skriver 
om asylpolitiken. Har rekommenderat sidan till 
många bekanta. 

Det känns som du är en person man har förtro-
ende för och som man verkligen inte kan be-
skylla för att vara rasist. Samt att du har de rät-
ta kontakterna inifrån (miggorna). 

När jag diskuterar asylpolitik är det skönt att 
kunna hänvisa till din hemsida. 

 

Fortsätt att skriva, för guds skull, Merit! 

 

Fortsätt i samma stil som du gjort hittills. Gillar 
inte allt du skriver, so what!!! Det överlever jag 
huvudsaken är att du nyttjar din yttrandefrihet. 
Det mesta gillar jag. 

Yttrandefriheten är mycket viktig och den skall 
vi vara rädd om. En dag kan den vara borta, ty-
värr. 

 

Jag läser din blogg OFTA - dels för att ta del av 
resonemang kring nya företeelser osv, men 
minst lika ofta för att få en bekräftelse på att 
jag inte är ensam om att reagera på alla tossig-
heter i den offentliga debatten/ etablerade me-
dia etc. Du, David Eberhardt mfl ger mig hopp 
:). Keep up the good work! 

 

Det är viktigt att diskutera invandringen. Att 
inte låtsas om dem är enligt min, självklart helt 
privata, åsikt livsfarligt. Och i Sverige låtsas vi. 

Men blir det jobbigt får du lägga av. Det är inte 
värt det om det blir för besvärligt. Ingen kom-
mer att tacka dig. 

 

En kanonblogg, fortsätt skriv! 

Din blogg är så befriande att läsa och präglad av 
sunt förnuft som man tyvärr saknar i medias 
rapportering, Det dom rapporterar, som dom 
tycker vi bör veta. 
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Så tack för internet och bloggare!i Ibland tror 
man nästan att du läser ens tankar. 

Man hoppas du fortsätter länge till. 

 

Var och en som hittar till originalet, din blogg, 
ser ju att du är seriös!  

Lycka till i fortsättningen! 

 

Det är upprörande att se vad som händer inom 
det svenska asylsystemet. 

Jag har inga illusioner om att ett visst parti skall 
lösa alla problemen heller, men jag hoppas att 
budskapet når fram till de stora partiernas led-
ningar på valnatten. 

Jag begär bara att myndigheter och domstolar 
skall följa svensk lagstiftning. 

Tack för den insats du gör. Hoppas att du fort-
sätter. 

 

Det tråkiga är att det i Sverige inte finns några 
mellanlägen när det gäller invandring. Det är 
antingen för eller mot. Det är mycket svårt att 
inte av andra placeras i ett av de två lägren. 

Något som slagit mig sedan jag slutat arbeta 
med beslutsfattande på detta område är följan-
de: 

När jag växte upp fanns alltid människor med 
ursprung i andra länder än Sverige i min var-
dag. Jag förstod så klart att de inte var svens-
kar men jag såg dem inte som främlingar eller 
annorlunda.  

Under 90-talet hände nåt. Från massmedia och 
myndigheter fick jag veta, starkt förenklat och 
generaliserande, att riktiga svenskar inte finns, 
att alla är lika mycket svenskar. Innan dess 
tänkte jag inte i sådana termer. Det var nåt 
självklart att människor var från andra länder 
och att de bodde här. Nu reagerar jag instink-
tivt, eller hur jag ska säga, på när folk inte är 
svenskar. Jag har lärt mig att jag är svensk och 
att det skiljer mig från de andra, från ”främling-
arna”.  

Förmodligen var syftet från myndigheter och 
andra att jag skulle lära mig att alla är lika. Men 
så blev det inte. Jag lärde mig att jag är svensk 
och att Sverige är mitt land. 

Det jag har skrivit här är väldigt förenklat och 
beskrivningen av tiden 90-talet och framåt är 
minst sagt enkel. Jag har tänkt mer och utförli-
gare än så. Orkar inte skriva det bara. 

I övrigt är det bra att du skriver. Gillar inte 
andra sajter där man hänger ut enskilda perso-
ner. Det är osmakligt. 

 

Tack för din blogg! Fortsätt blogga om 
asyl/migrationsfrågor!  

Det bästa med dig är att du är nyanserad, tar 
upp det svarta och det vita samtidigt. Du har 
också stor integritet. 

Samhället har ju bara en viss mängd pengar, vi 
måste fördela dem till de som bäst behöver. 
Ingen verkar ifrågasätta om pengarna används 
rätt i asylhanteringen, och där verkar inte finnas 
några sparkrav.  

Det som slår mig som helt otroligt är denna 
bubbla av overklighet som råder. De enda som 
säger hur det verkligen förhåller sig verkar ju 
vara de miggor som skriver till dig och om inte 
annat för att du är deras ventil, bör du fortsätta 
blogga. Alla är rädda att gå mot strömmen.  

Du gör en jättestor insats och du kan nog vara 
säker på att du läses av många makthavare. 
Fortsätt bara, när det väl börjar diskuteras så 
kommer det att vara som när proppen går ur ett 
badkar.  

Landet måste ha (och HAR) om jag förstår rätt, 
lagar för asyl och invandring och dessa måste 
FÖLJAS. Annars urholkas hela systemet och hela 
vår välfärd.  

Min kompis S var för ca 15 år sedan chef för en 
flyktingförläggning. Han berättade hur vissa 
flyktingar kom till honom och var alldeles för-
skräckta. En del av flyktingarna var nämligen 
yrkesmördare från deras forna hemland och de 
ifrågasatte hur i all världen Sverige kunde ge en 
fristad åt yrkesmördare.  

Det har hyschats alldeles för länge! 

 

Fortsätt! Fortsätt! Fortsätt! 

Jag har läst din blogg dagligen i ett antal år nu, 
och även om det börjar dyka upp fler och fler 
som riktar kritik mot invandringspolitiken så är 
det ingen som gör det så sakligt och balanserat 
som du. 

Dina inlägg behövs! 

Passar på att tacka för din informativa sida! 

Den känns väldigt bra för du fokuserar på mes-
tadels en sak och det är just det som är intres-
sant. En del andra bloggar skriver en massa an-
nan smörja som inte är aktuellt eller intressant.  

Tack för att du delar med dig av informationen! 
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FORTSÄTT skildra vad som sker på Migrations-
verket. Viktigt att få miggornas verklighet do-
kumenterad. Hur ser den typiske handläggaren 
ut? Kan du få fram proportionen med utländsk 
bakgrund/ svensk bakgrund. Gärna siffror! Och 
Du får gärna hålla tät kontakt med PI. Tack för 
ditt utmärkta upplysningsarbete! 

 

Självklart måste du fortsätta att skriva!  

Vi är många som försöker få folk engagerade i 
asyl- och migrationsfrågor via din blogg. Det 
handlar inte om rasism, utan om att skapa en 
opinion för en rättvis asyl- och invandringspoli-
tik. Som det ser ut nu så verkar det som att in-
vandringspolitiken går ut på att göra journalist-
kåren happy. 

 

Klart som tusan att du skall försätta att skriva 
om migrationsfrågor! Detta är ju den enda plats 
som de som jobbar med detta får komma till 
tals!!! 

Min mor är född i Finland så jag brukar läsa fin-
landssvenska dagstidningar på Internet. Jag av-
undas den öppna migrationsdebatten där, plus 
att dom sällan får kritik från FN, vilket tyder på 
att dom sköter detta bra i Finland, till skillnad 
från i Sverige, Här är det är ju fullständigt kaos 
och en otrolig feghet hos politikerna i ett van-
sinnigt kostsamt system som aldrig kommer att 
gagna de verkliga flyktingarna. 

 

Det är mycket viktigt att du fortsätter att publi-
cera som tidigare annars blir det ingen balans 
överhuvudtaget i debatten. 

 

FORTSÄTT! Journalistkåren skall inte få sopa 
under mattan och vara PK. 

 

Det verkar som om de som står bakom  
den svenska invandringspolitiken är så in i hjär-
teroten rädda så de vågar inte följa sina egna 
regler. Därför blir det bara snömos av invand-
ringsfrågan och resultatet ser vi i samhället. 
Inte ens de själva anser att t.ex. integrationen 
fungerar. Men man väljer att göra det enkelt för 
sig genom att skylla ifrån sig på de som anser 
att den förda politiken är fel och kallar dem för 
främlingsfientliga (något som jag också gjorde 
ett tag på den tiden jag trodde att den som 
skriker högst alltid har rätt.) 

Din blogg är viktig för den visar att kejsaren 
inte har några kläder. 

 

 

Uppskattar verkligen skriverierna på din blogg, 
såväl dina egna kommentarer som inläggen från 
miggorna. Just inläggen från miggorna förstär-
ker trovärdigheten otroligt mycket. 

Det är fint att ha din blogg att referera till i dis-
kussioner. Det finns så många, otroligt många, 
som egentligen inte har en aning men ändå  
reflexmässigt upprepar alla politiskt korrekta 
ståndpunkter. 

Keep on writing, Merit! 

 

Fortsätt! Du gör ett bra jobb. Du visar båda  
sidor! 

 

Klart du skall fortsätta blogga! Det finns ju ing-
en annan med tillnärmelsevis den kunskap du 
har gällande migrationsfrågorna i Sverige, kan-
ske i Finland också. 

Du kunde skriva mera i Newsmill, det finns ju 
alltid ett stort intresse att debattera där, då 
flyktingfrågorna är på agendan. 

 

Du är en av dom ljusglimtar som existerar i ett 
annars så politiskt korrekt mörker. 

Vi är många som läser din blogg. 

 

Fortsätt skriva, snälla Merit! Jag önskar bara att 
det kunde ge resultat från politikerhåll någon 
enda gång. Kanhända det sker framöver, när vi 
redan tippat över kanten, men då är det nog 
redan för sent. 


