
TACK! 
Jag vill rikta ett stort tack till alla er som skänkte en slant via min insamling som 
pågick under en månad, 3.12 2010 – 5.1 2011! Gesten, mer än beloppet, betydde 
mycket för mig. Och det ni skrev ger mig energi att fortsätta – jag vet att det finns 
människor ”därute” som inte är främlingsfientliga, inte är emot att asylsökande 
med asyl- eller skyddsskäl får uppehållstillstånd i enlighet med den lag – 
utlänningslagen – som i demokratisk ordning stiftats av regering och riksdag i 
Sverige utan som förstått det som miggorna och jag velat föra fram: att det inte 
står väl till med den svenska asylhanteringen! 

Jag passar också på att tacka alla miggor för att de litar på mig och därför - 
kontinuerligt under flera år – har bidragit (och fortsätter bidra) med sina autentiska 
berättelser ”from the inside”! Miggorna ger, på min blogg, många unika inblickar 
som inte ges någon annanstans. De berättar om sitt viktiga arbete på 
Migrationsverket och förser oss med annars okänd information om hur 
asylhanteringen går till. 

Och så vill jag upprepa vad jag har skrivit tidigare och som alla ni som skrivit  
till mig har förstått: 

JAG SKYLLER INTE PÅ INVANDRARE OCH ASYLSÖKANDE.  
JAG TALAR INTE OM INTEGRATION OCH SEGREGATION.  

JAG TALAR OM SVENSKARNAS OFÖRMÅGA ATT HANTERA 
ASYLINVANDRINGEN OCH SE TILL ATT LAGAR FÖLJS 
OCH EFTERLEVS! 

 

Meddelanden från givarna:  

Anonym 
För dej och modiga miggor! 

DH 
Nyårshälsning från mig som dagligen läser din blogg, Merit. Du ger mig seriös 
information och fakta och hjälp att formulera mina egna tankar i diskussion om 
viktigt och aktuellt ämne i vårt land och Europa och världen. Tack och på 
återseende. 

TP 
För våra barn. 

MK 
Hej! Jag läser i stort sett varje dag dina kommentarer och artiklar om Sverige 
i dag. Genom dig har jag lärt mig massor om tillståndet i landet och inte minst  
om den misslyckade asylpolitiken. Jag hoppas att du vill och orkar fortsätta! 

KP 
Jag läser din blogg varje dag, tack för att du orkar! Ditt budskap är viktigt.  
Gott nytt år från en finlandssvensk i Sverige 

FF 
För ett envist sanningssökande i en förljugen tidsålder. Ingenting förändras i 
Sverige förrän något fundamentalt bryts sönder. Så har det alltid varit och kan ses  
i svensk historia (militarism tills Finland förlorades, ekonomiskt vansinne tills 
nittiotalsdepressionen, valutasystem under århundradena varav varenda kollapsat, 
nedlagt förvar osv). Samma kommer ske med migrationen. Kan sia om vad som 
kommer efter men inte blir det drömmarnas land. Får hoppas att finnarna lär sig  
av våra misstag. 



Anonym  
Jag följer din blogg och tycker att den är väldigt bra. Hoppas att politikerna läser 
bloggen och till slut kanske släpper skygglapparna de har för ögonen. 

Anonym 
Följer regelbundet din blogg, tack för ditt engagemang och det du skriver på din 
blogg samt på Newsmill m.m. Fortsätt att skriva, det behövs många fler som du. 
Tack. 

Anonym 
Jag är full av beundran. 

Anonym 
Tack! 

KS 
Tack för att du finns till och berättar vad som sker bakom fasaderna! Tyvärr är jag 
en fattig pensionär, eljest hade jag donerat mer till dig, du gör ett fantastik bra 
arbete. All heder till dig! Julhälsningar. 

SB 
Tack för dina kloka och genomtänkta analyser av tillståndet i kungariket Sverige. 
Fortsätt med dina "miggor" som förhoppningsvis kan få ansvariga i Sverige att 
åtminstone börja diskutera den totalt misslyckade arbetskraftsinvandringen från 
vissa länder. Tack! 

EF 
Glad och tacksam för din insats. 

DE 
Tackar för många upplysande inlägg om tillståndet i fosterlandet. Är själv 
invandrare i ett u-land som inte bejakar mångkulturen. De få gånger jag är på 
återbesök i Sverige ser jag förändringarna så tydligt. Lika barn, leka bäst.  

Anonym 
Stort tack för bra arbete. Dina artiklar är välskrivna och insiktsfulla. Alltid lika 
läsvärt. Du gör en viktig insats. 

Anonym 
Tack för din blogg, som jag följer regelbundet! 

Anonym 
Vi som dagligen följer dina viktiga inlägg har blivit beroende av att få dessa doser 
av klarsyn. Ge inte upp! 

Anonym 
Fortsätt jaga Migrationsverket m.fl myndigheter. Skriv mer om Finland. T.ex. tips 
till svenska pensionärer och andra svenskar om flytta till Finland. 

Anonym 
Du behövs! 

GS 
Så att du får Stora Journalistpriset! 

EL 
Kör hårt Merit, din blogg behövs. 

 

Tack också till JG, MC, JL, LO, BE, 10 x Anonym!  


