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Här	 följer	e6	urval	 -	e6	axplock	 -	av	 texter	som	publicerats	på	bloggen	genom	
åren	om	bedrägeri	och	 förfalskning	på	asylområdet.	Alltså	e6	urval,	 långt	 ifrån	
alla.	Här	finns	 länkar	Ill	och	korta	utdrag	ur	 längre	texter	 från	november	2007	
	Ill	juni	2016,	en	Idsperiod	på	nästan	nio	år.	

PoliIker,	MigraIonsverkets,	Polisens	och	andra	relevanta	myndigheters	ledningar;	regeringarna	
och	många	riksdagsledamöter	måste	ha	känt	Ill	mycket	av	vad	som	pågå6	och	pågår.	De	har	
dock	 Ill	 stor	 del	 underlåIt	 a6	 reagera	 och	 a6	 agera	 för	 a6	 se	 Ill	 a6	 gällande	 lagar	 som	
implementeras.	 Medierepresentanter	 bär	 också	 e6	 tungt	 ansvar,	 när	 de	 av	 rädsla	 för	 a6	
eIke6eras	som	"främlingsfientliga"	eller	något	annat	otrevligt,	oOa	avstå6	från	a6	rapportera	
ingående	 och	 allsidigt	 när	 det	 handlat	 om	 "främlingar"	 som	 begå6	 bro6	 så	 som	 urkunds-
förfalskning,	 falskt	 intygande,	 bedrägerier	 i	 samband	 med	 a6	 de	 sökt	 skydd	 i	 Sverige.	
Journalister	 och	 skribenter	 har,	 av	 ängslan	 för	 a6	 någon,	 oklart	 vem,	 ska	 kalla	 dem	 för	 just	
”främlingsfientlig”	 eller	 liknande,	 inte	 velat	 berä6a	 a6	 allSör	många	 som	 söker	 asyl	 gör	 det	
på	lögnakriga	och	bedrägliga	grunder.	Det	har	utvecklats	en	praxis"	som	går	ut	på	a6	det	allId	
är	”synd	om	dem	för	de	har	fly/	från	krig	och	förföljelse	så	vi	ser	mellan	fingrarna	med	de	bro/	
som	 vi	 aldrig	 skulle	 acceptera	 om	 det	 var	 det	 egna	 folket	 som	 begick	 dem".	 E6	 obegripligt	
förhållningssä6	i	e6	land	som	vill	se	sig	som	en	rä6sstat.	Men	e6	land	som	inte	behandlar	alla	
lika	i	enlighet	med	principen	”likhet	inför	lagen”	har	ingen	rä6	a6	kalla	sig	”rä6sstat”.	Det	finns	
journalister	som	gjort	och	gör	försök	a6	rapportera	och	en	del	lyckas	också,	men	det	har	inte	
varit	 så	 vanligt	 eOersom	 deras	 överordnade	 haO	 en	 policy	 som	 gå6	 ut	 på	 a6	man	 inte	 ska		
rapportera	 allSör	 negaIvt	 om	 ”dom”	 eOersom	 det	 kan	 ”spä	 på	 främlingsfientligheten”.	 E6	
synnerligen	märkligt	resonemang,	men	det	finns	otaliga	journalister	som	vi6nat	om	a6	det	är	
just	så	det	ser	ut	på	deras	redakIoner.		

Många	asylsökande	begår	alltså	bro6	som	samhället	 inte	 skulle	 se	mellan	fingrarna	med	om	
det	var	svenskar	som	begå6	dem	eOersom:	a6	förfalska	och	ljuga	för	a6	Illskansa	sig	förmåner	
som	man	inte	har	rä6	Ill	ses	som	allvarliga	bro6	för	alla		”icke-främlingar".		

Här	är	den	långa	listan	med	texter,	som	alltså	bara	är	en	del	av	alla	som	skrivits	i	ämnet	under	
de	nästan	nio	år	den	omfa6ar.	Läs	alla	texter	eller	läs	bara	en	del,	och	begrunda	bland	mycket	
annat	vad	det	egentligen	är	som	gör	 folk	så	rädda	för	a6	någon	 ska	kalla	dem	något	som	de	
inte	är	(de	gängse	epiteten	med	"rasist"	i	spetsen)	om	de	talar	realisIskt	och	sanningsenligt	om	
vad	som	sker	i	verkligheten.		

Begrunda	varför	människor	inte	har	insInkten	a6	skydda	landet	och	hålla	ordning	på	vilka	som	
befinner	sig	 i	det	och	varför,	samt	a6	upprä6hålla	 lag	och	ordning.	Det	är	en	 insInkt	som	de	
flesta	har,	i	Sverige	verkar	självbevarelsedriOen	av	någon	anledning	Ill	stor	del	saknas.	Någon	
har	kallat	det	"fredsskada",	sagt	a6	svenskarna	är	"fredsskadade"	och	saknar	inlevelseförmåga	
när	det	gäller	kriser	och	krig	och	konflikter.	Något	är	det	som	skiljer	just	svenskarna	från	andra	
folk	 som	 värnar	 om	 si6	 land,	 si6	 folk	 och	 det	 deras	 förfäder	 har	 byggt	 upp	 och	 som	 inte	
accepterar	 a6	 uIfrån	 kommande	 människor	 behandlas	 annorlunda	 rä6sligt	 än	 den	 egna	
befolkningn.	Lagen	är	lika	för	alla.	Det	säger	man	också	i	Sverige,	men	a6	säga	något	är	en	sak,	
a6	 göra	 är	 en	 annan.	 Och	 som	 därmed	 inte	 heller	 accepterar	 bedrägerier	 från	 folk	 som	
kommer	uIfrån	och	har	onda	och/eller	utny6jande	avsikter.	

Jag	borde	inte	behöva	kasta	in	en	brasklapp	om	det	självklara,	men	i	det	svenska	åsiktsklimatet	
är	 det	 kanske	bäst	 ändå	 a6	göra	det:	Nej,	alla	 asylsökande	 ljuger	 inte.	Nej,	alla	 asylsökande	
bedrar	inte.	Nej,	alla	asylsökande	har	inte	falska	idenIteter	och	falska	asylhistorier.	Bara	väldigt	
många.	  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•		“Det	finns	en	risk…”	-	13	november	2007.	Ur	texten:� 	3

Samma	 svenska	 pass	 används	 flera	 gånger,	 av	 olika	 personer.	 Irakiska	G-pass	 förfalskas,	 pass	
från	 EU-länder	 florerar	 på	 smugglarmarknaden	 och	 kan	 köpas	 med	 visering	 Ill	 eller	
uppehållsIllstånd	 i	 något	 Schengenland.	 Det	 är	människor	 av	 alla	möjliga	 naIonaliteter	 och	
med	alla	möjliga	bakgrunder	(också	kriminella	och	terrorister)	som	tar	sig	Ill	Sverige	och	lever	
här	under	falsk	idenItet.	Långt	ifrån	alla	är	alltså	ens	irakier,	som	en	del	vill	försöka	få	det	a6	
verka	som.	Och	bland	dessa	finns	också	”äkta”	asylsökande	–	men	vem	kan	veta	vem	som	är	
vem	och	vem	som	är	vad?	

•	Många	hör	av	sig	-	9	januari	2008.	Ur	texten:	

	Det	är	dags	a6	svenskar	slutar	vara	 fega	och	a6	mediefolket	som	har	makten	a6	rapportera	
och	ta	in	insändare	och	arIklar	i	de	vikIga	frågorna	om	Sveriges	framId,	inser	a6	folk	inte	är	
"främlingsfientliga"	 för	 a6	 de	 kriIserar	 svenska	 myndigheters	 oförmåga	 a6	 hantera	
asylinvandringen	och	bedrägerier,	 förfalskningar	och	andra	bro6!	Det	har	de	all	 rä6	–	 för	a6	
inte	 säga	 skyldighet	 –	 a6	 göra	 både	 som	 medborgare	 i	 en	 demokraI	 och	 eOersom	 hela	
verksamheten	finansieras	av	deras	ska6epengar.	

•		Skandalerna	som	ingen	verkar	bry	sig	om	-	19	januari	2008.	Ur	texten:	

Graks	 Sverige!	 Ni	 är	 så	 rädda	 för	 a6	 I6a	 på	 verkligheten	 och	 inse	 sanningen	 a6	 ni	 hellre	
blundar	och	sä6er	på	öronskydd	än	tar	tag	 i	det	hela.	För	–	Gud	bevare	oss!	–	annars	kan	 ju	
någon	komma	på	a6	kalla	er	"främlingsfientliga"	och	hur	skulle	det	se	ut?	Nej,	det	vore	e6	öde	
värre	än	döden,	så	det	är	bäst	a6	bara	hålla	tyst	och	låta	landet	kastas	in	i	det	kaos	som	följer	
på	mer	eller	mindre	okontrollerad	och	"fri"	invandring.	

Vad	sker	med	respekten	för	asylrä6en?	Och	vem	bryr	sig	om	dem	som	har	starka	skäl	a6	stanna	
här	men	som	inte	kan	visa	upp	förfalskade	 irakiska	handlingar	utan	t.ex.	är	 från	Afghanistan?	
Eller	Somalia?	Eller	Iran?	

•		Skev	rapportering	om	asylinvandringen	-	1	maj	2008.	Ur	texten:	

	Det	finns	en	tämligen	grundmurad,	helt	obegriplig	inställning	hos	många	journalister,	som	går	
ut	på	a6	i	princip	alla	som	kommer	Ill	Sverige	och	u6alar	ordet	”asyl”	–	eller	bara	kommer	och	
inte	ens	söker	asyl	–	av	någon	underlig	anledning	ska	ha	rä6	a6	få	uppehållsIllstånd	här.	A6	
det	 allId	 är	 oerhört	 synd	 om	 alla	 och	 a6	 lögner,	 bedrägerier,	 falska	 handlingar,	 falska	 pass,	
falska	 naIonaliteter	 etc	 inte	 alls	 existerar.	 De	 har	 e6	mycket	 ensidigt	 sä6	 a6	 se	 på	 den	 här	
oerhört	stora	och	vikIga	frågan	för	Sveriges	nuId	och	framId	och	har	sa6	på	sig	skygglapparna	
så	hårt	a6	de	inte	verkar	gå	a6	ta	av.	

•		LO	är	för	oreglerad	invandring	-	1	juni	2008.	Ur	texten:	

A6	LO:s	avtalssekreterare	Erland	Olausson	vill	a6	”svenska	regeringen	ska	ändra	lags@Aningen	
så	a/	det	inte	längre	är	kriminellt	a/	vara	här	illegalt”	är	så	korkat	a6	man	nästan	tror	a6	det	
är	e6	skämt.	Något	som	är	illegalt	(=mot	lagen)	är	 ju	kriminellt,	det	går	ju	naturligtvis	inte	a6	
säga	a6	”trots	a/	det	är	olagligt,	det	du	gör,	så	ska	vi	i	regeringen	(och	riksdagen)	bestämma	
a/	 det	 inte	 är	 kriminellt”.	 Vilka	 andra	 illegala	 handlingar	 ska	 i	 så	 fall	 inte	 heller	 anses	 vara	
kriminella?	Ska6ebro6?	Sna6eri?	Bedrägeri?	
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•		Vad	skulle	du	göra?	-	3	juli	2008.	Ur	texten:	

Du	vet	med	säkerhet	a6	personer	 som	kommit	 som	asylsökande	 för	ganska	 länge	sedan	och	
som	uppnå6	vissa	posiIoner	i	det	svenska	samhället,	har	medverkat	Ill	a6	ta	hit	släkIngar	på	
fullständigt	 bedrägliga	 grunder.	Du	 vet	 a6	en	 av	dessa	personer	 förmodligen	har	 skrämt	och	
hotat	folk	omkring	sig	för	a6	avhålla	dem	från	a6	skvallra	för	myndigheterna	(MigraIonsverket	
och	Polisen).	Du	vet	också	a6	personen	ifråga	utny6jat	sin	posiIon	och	sina	förbindelser,	bland	
annat	 poliIska,	 för	 a6	 på	 falska	 grunder	 ta	 hit	 personer	 som	 inte	 har	 någon	 laglig	 rä6	 a6	
invandra	hit.	De	har	i	fel	naIonalitet	sökt	–	och	få6	–	uppehållsIllstånd	i	Sverige	och	personen	
som	tagit	hit	dem	fortsä6er	på	sin	 förtroendepost	 som	om	 inget	hänt.	Den	andra	personens	
historia	 är	 likartad	 med	 skillnaden	 a6	 han,	 såvi6	 känt,	 inte	 har	 hotat	 någon	 om	 de	 går	 Ill	
myndigheterna.	

•		En	migga	om	nya	sä6	a6	lura	sig	in	i	Sverige	-	29	juli	2008.	Ur	texten:	

Personer	som	på	falsk	grund	få6	asyl	i	Sverige	i	falsk	idenItet,	begär	a6	få	ut	en	resehandling.	
Resehandlingen	kan	uSärdas	av	MigraIonsverket	om	personen	ifråga	har	få6	flykIngförklaring	
eller	 så	 får	 han	 e6	 ny6	 pass	 på	 si6	 hemlands	 ambassad	 (som	 har	 dålig	 koll…)	 i	 den	 nya	
idenIteten.	

Nu	 finns	 den	 ”nye	 personen”	 på	 rikIgt.	 Då	 tar	 han	 si6	 rikIga	 pass,	 som	 han	 har	 haO	 gömt	
någonstans,	och	så	reser	han	hem.	Hem	Ill	det	land	han	absolut	måste	ha	skydd	gentemot	och	
därför	 har	 få6	 uppehållsIllstånd	 i	 Sverige…	 Väl	 i	 hemlandet	 söker	 han	 uppehållsIllstånd	 på	
anknytning	i	sin	rikIga	idenItet.	När	han	sedan	har	få6	PUT	(permanent	uppehållsIllstånd)	så	
har	 han	 två	 Illstånd,	 i	 två	 olika	 namn:	 e6	 PUT	 på	 grund	 av	 asyl	 och	 e6	 PUT	 på	 grund	 av	
ankytning.	

•	 	 En	migga	 om	 a6	 personer	 utan	 styrkt	 idenItet	 och	med	 falska	 historier	 inte	 ska	 beviljas	
uppehållsIllstånd	i	Sverige	-	7	augusI	2009.	Ur	texten:	

Vi	försöker	nu	återkalla	en	massa	PUT.	Vad	sägs	om	en	vuxen	kvinna	som	påstå6	sig	vara	hotad	
av	sin	far	(hedersmordshot)	som	eOer	PUT	genast	bjuder	hit	den	hoSulla	farsan	på	visering?	

•		”Men	om	barnen	själva	säger	a6	de	inte	har	några	asylskäl?	Om	de	säger	a6	de	vill	åka	hem	
och	a6	de	inte	trivs	i	Sverige	och	a6	de	inte	vet	varför	de	är	här	utan	längtar	eOer	sina	anhöriga	
där	hemma?”	-	14	augusI	2009.	Ur	texten:	

Ibland	 försöker	 barnet	 pliktskyldigast	 erinra	 sig	 händelsen	 och	 sedan	 virra	 in	 sig	 totalt.	 En	
utanIlläxa	om	något	som	aldrig	har	inträffat	är	svår	a6	hålla	ihop	för	en	vuxen,	ännu	svårare	för	
e6	barn.	OOast	får	vi	därför	inte	prata	med	barnen	överhuvudtaget.	Deras	vårdnadshavare	är	
föräldrarna	och	svenska	myndigheter	 	har	 inte	mandat	a6	tala	med	barnen	utan	föräldrarnas	
medgivande.	

•	 	 En	 migga:	 ”Inom	 EU	 har	 Sverige	 störst	 belastning	 av	 bedrägerier	 i	 familjefall,	 s	 k	
skenförhållanden.”	-	29	september	2009.	Ur	texten:	

Så	det	vanligaste	bedrägerifallet	är	nog	inte	a6	tota	ihop	en	falsk	asylberä6else,	det	är	a6	tota	
ihop	e6	förhållande.	Men	som	hjälparna	brukar	säga:	Alla,	oavse/	hur	det	går	@ll,	ska	få	bo	i	
Sverige,		för	ingen	människa	är	illegal.	
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•	 	En	migga:	”De	har	 inga	ID-handlingar	och	sådana	krävs	 inte	heller	av	”maken/makan”	som	
ansöker	på	anknytning	på	svenska	ambassaden”-	22	januari	2010.	Ur	texten:	

Somalier	(som	domen	handlade	om)	uppger	redan	nu,	undantagslöst,	och	oavse6	ålder,	a6	de	
är	giOa	i	hemlandet.	De	har	inga	ID-handlingar	och	sådana	krävs	inte	heller	av	”maken/makan”	
som	ansöker	på	anknytning	på	svenska	ambassaden.	Huvudsaken	är	a6	personen	kommer	ihåg	
vilket	namn	den	hade	enligt	den	asylsökande.	Personen	bör	också	veta	hur	 länge	den	ska	ha	
varit	giO	med	den	f.	d	asylsökande	som	nu	få6	PUT.	 	Men	hon	eller	han	har	oOast	få6	del	av	
dessa	uppgiOer	redan	och	memorerat	uppgiOerna	inför	ambassadintervjun.	

Asylsökande	somalier	vill	för	det	mesta	få	protokollen	för	sina	utredningar	hemskickade	genast.	
Antagligen	 för	 a6	 komma	 ihåg	 vad	 de	 sagt	 om	 sina	 ”makar”	 och	 berä6a	 för	 den	 	 som	 ska	
komma	hit	som	”make/maka”.	Om	berä6elserna	är	korrekt	inlästa	och	därför	överensstämmer	
beviljar	verket	först	PUT,	sedan	främlingspass	för	den	som	vill	komma	hit	via	ambassaden.	

•	 En	 migga:	 ”Vem	 kan	 ha	 hi6at	 på	 de6a,	 a6	 kalla	 en	 f.d.	 asylsökandes	 barn	 för	
ensamkommande?”	-	8	mars	2010.	Ur	texten:	

Det	är	få	asylsökande	som	återvänder	eOer	a6	de	få6	beslut	om	avslag	på	sina	asylansökningar.	
De	allra	flesta	stannar	kvar	illegalt	och	söker	på	ny6	eOer	preskripIon.	De	har	inte	anse6s	ha	
rä6	Ill	asyl	eller	skydd,	de	bara	”vill	inte	åka	hem”.	De	påstår	sig	ha	”väntat	på	beslut	i	flera	år”	
trots	 a6	 de	 oOa	 har	 få6	 beslut	 ganska	 snabbt,	 och	 de	 får	 uppbackning	 av	 journalister	 som	
skriver	osanna	arIklar	om	a6	”X	har	väntat	på	beslut	i	å/a	år”	medan	X	i	själva	verket	under	
dessa	å6a	år	få6	e6	antal	beslut,	alla	med	innebörden	a6	X	ska	lämna	Sverige.	

•	 	En	migga:	”Ingen	hade	asylskäl,	alla	ska	få	e6	liv	i	Sverige	med	bostad,	skola,	vård,	bidrag	–	
det	kan	inte	kallas	annat	än	”fri	social	invandring”	–	oavse6	ur	 	-	vilken	vinkel	man	ser	det..”	-	
18	mars	2010.	Ur	texten:	

Så	på	tre	sådana	här	”bedrägeribarn”	(som	ju	påstod	sig	vara	ensamma	i	livet)	–	det	är	fakIskt	
den	enda	vekga	benämningen	på	dem	–	har	det	i	år	dykt	upp	sexton	(16!!!!!)	anhöriga.	Ingen	
hade	asylskäl,	alla	ska	 få	e6	 liv	 i	Sverige	med	bostad,	skola,	vård,	bidrag	–	det	kan	 inte	kallas	
annat	än	”fri	social	invandring”	–	oavse6	ur	vilken	vinkel	man	ser	det.	

•	 	En	migga:	”Jag	skulle	helst	vilja	utreda	en	person	som	talar	sanning	om	sin	idenItet	och	om	
sina	asylskäl.	Då	skulle	jag	kunna	fa6a	e6	rä6ssäkert	beslut.”	-	23	april	2010.	Ur	texten:	

Kvinnan	och	barnet,	 som	nu	är	16	år	 gammalt,	 åker	 iväg	Ill	 Sverige	och	 söker	asyl.	 Ingen	av	
dem	har	någonsin	haO	några	 ID-handlingar	 eller	också	har	den	nu	 försvunne	maken/pappan	
aldrig	visat	handlingarna	för	sin	hustru	och	si6	barn.	Alltså	vet	inte	de	asylsökande	var	de	har	
bo6,	var	de	är	medborgare	osv.		De	har	levt	isolerade.	De	har	aldrig	frågat	någon	var	de	bor	och	
barnet	har	också	trängt	Illbaka	alla	minnen	från	sin	skolgång	som	ju	var	problemaIsk.	
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•	 	 En	migga:	 ”GiOa	 som	 i	 själva	 verket	 är	 syskon,	 barn	 som	 ingen	 vet	 vilka	 de	 är,	 folk	 som	
försvinner	spårlöst	och	dyker	upp	i	en	annan	idenItet	någon	annanstans…”	-	10	juni	2010.	Ur	
texten:	

Hantering	av	de	ensamkommande	barnen	

SamIdigt	 som	 EU:s	 gemensamma	 insItuIoner	 börjar	 ta	 itu	med	 a6	 ordna	 säkra	 länder,	 a6	
ordna	mo6agande	etc,	och	när	Ill	och	med	Norge	och	Sverige	har	planer	på	a6	bygga	barnhem	
i	Afghanistan,	så	tuffar	MigraIonsverket	på	som	om	ingenIng	hänt.	Barnhandläggarna	på	asyl	
kan	si6a	och	skrika	sig	hesa	om	hur	deras	arbetssituaIon	ser	ut,	för	det	enda	de	får	från	vår	GD	
är	en	order	om	a6	alla	”ensamkommande	barn”	ska	ha	PUT	inom	3	månader.	

•		En	migga	skriver:	”Jag	har	få6	flera	samtal	från	förvirrade	socialsekreterare	som	är	ledsna	för	
a6	 deras	 klienter	 från	 Somalia	 avslöjats	 med	 a6	 de	 tar	 bidrag	 både	 från	 socialen	 och	
MigraIonsverket	eOersom	de	har	två	olika	idenIteter.”	-	26	augusI	2010.	Ur	texten:	

Jag	har	 få6	flera	 samtal	 från	 förvirrade	 socialsekreterare	 som	är	 ledsna	 för	a6	deras	klienter	
från	Somalia	avslöjats	med	a6	de	tar	bidrag	både	från	socialen	och	MigraIonsverket	eOersom	
de	har	två	olika	idenIteter.	I	den	ena	idenIteten	är	de	anhöriginvandrare,	giOa	med	någon	som	
har	uppehållsIllstånd	i	Sverige	eller	som	barn	Ill	en	sådan	person.	 	I	den	andra	idenIteten	är	
de	asylsökande,	påstå6	nyss	hitkomna	från	krigets	Somalia.	Familjen	är	kvar	där	etc.	

•		En	migga:	Bara	för	a6	det	anses	”icke	pk”	a6	tala	om	det,	så	försvinner	ju	inte	bedrägerierna	
och	missbruket	av	asylrä6en!	-	16	september	2010.	Ur	texten:	

Jag	 är	 så	 less	 på	 a6	 lyssna	 på	 personer	 från	 Iran	 som	 säger	 sig	 ha	 varit	 med	 på	
demonstraIonerna	 för	 över	 e6	 år	 sedan	 och	 som	 nu	 kommer	 Ill	 Sverige	 och	 säger	 sig	 ha	
asylbehov.	De	påstår	 a6	 ”det	 är	 nämligen	 så	här	 a/	 först	nu	 har	 regimens	hantlangare	gå/	
igenom	 varenda	 film	 från	 varenda	 demonstra@on	 som	 hölls	 förra	 året	 med	 anledning	 av	
presidentvalet	och	 	därför	har	de	också	 lyckats	 iden@fiera	så	go/	som	varje	person	som	gick	
där.”	

•		En	migga:	”Asylfusket	förstör	mest	för	dem	som	har	styrkt	sin	idenItet	och	som	har	få6	PUT	
på	sina	egna,	helt	sanna	asyl-	eller	anknytningsskäl.	-	6	oktober	2010.	Ur	texten:	

Många	är	ärliga,	de	har	styrkt	sin	idenItet	och	har	få6	PUT	på	sina	egna,	helt	sanna	asyl-	eller	
anknytningsskäl.	 Och:	 Asylfusket	 förstör	mest	 för	 dem	 och	 också	 vi	 på	MigraIonsverket	 blir	
störda	av	allt	fusk.	Det	påverkar	oss	alla,	vare	sig	vi	vill	eller	inte.	

•		En	migga:	”Det	börjar	bli	mycket	nu,	migraIonsministern!”	-	8	november	2010.	Ur	texten:	

Ensamkommande	barn	

Det	 finns	 inget	 lagstöd	 för	 a6	 verket	 ska	 hålla	 sig	 med	 en	 löpande	 band-princip	 i	 den	 här	
hanteringen.	 Eller	 för	 GD:s	 inställning,	 a6	 fortsä6a	 förneka	 a6	 alla	 hans	 Illståndsenheter	
sysslar	 med	 a6	 bedöma	 ansökningarna	 från	 alla	 dessa	 anhöriga,	 som	mirakulöst	 dyker	 upp	
några	veckor	eller	månader	eOer	a6	”barnet”	få6	PUT.	Barnhandläggarna	har	i	prakIken	order	
a6	sä6a	på	skygglapparna	och	hålla	den	omöjliga	utredningsIden	på	3	månader	–	och	det	med	
personer	som	inte	vill	delta	på	e6	konstrukIvt	sä6	i	utredningen.	
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•	 	 En	 migga:	 ”Ena	 dagen	 måste	 vi	 ta	 alla	 i	 förvar	 och	 jobba	 för	 a6	 dessa	 idenItetslösa	
lycksökare	lämnar	Sverige;	andra	dagen	ska	vi	blunda	och	tänka:	”Hur	skulle	det	vara	i	Sverige	
utan	alla	dessa	kreaIva	människor	som	tar	sig	hit?”	-	28	december	2010.	Ur	texten:	

Men	 nu	 håller	 överlevnadskonstnären	 F.B.	 föreläsningar	 om	 a6	 varken	 idenItetshandlingar	
eller	andra	bevis	behövs	eOersom	ingen	lämnar	si6	hemland	utan	skäl.	Det	här	förstår	Ill	och	
med	jag,	a6	man	väl	har	allId	”skäl”,	men	frågan	är	om	dessa	”skäl”passar	in	i	det	som	antas	
ingå	i	våra	uppgiOer	på	MigraIonsverket	och	det	som	utlänningslagen	anger?	

•	 	En	migga:	‘Vi	tvingas	fa6a	beslut	snabbt	och	våra	misstankar	och	farhågor	avfärdas	med	a6	
vi	utreder	 för	mycket	och	den	 som	utreder	 för	mycket	 får	 ingen	 löneförhöjning.’	 -	18	 januari	
2011.	Ur	texten:	

De6a	är	 e6	vanligt	Illvägagångssä6.	 En	person	 får	 komma	hit	 som	anhöriginvandrare	på	e6	
svenskt	 främlingspass,	 FP.	 Personen	 har	 ansökt	 vid	 en	 svensk	 ambassad	 men	 saknar	 id-
handlingar	 (Sverige	vet	alltså	 inte	vem	personen	är…).	Personen	 får	ändå	e6	svenskt	FP	 som	
gäller	för	inresan	Ill	Sverige.	

Samma	 person	 dyker	 sedan	 upp	 i	 ny	 skepnad,	 denna	 gång	 som	 asylsökande	 under	 e6	 ny6	
namn	och	med	en	helt	ny	asylberä6else.	Det	finns	nu	också	en	hel	familj	om	minst	Io	personer	
som	väntar	på	en	ambassad	på	a6	få	komma	hit.	

•		En	migga	om	MigraIonsverket:	‘Vi	har	ingen	staIsIk	för	det,	så	vi	gissar	istället’.	-	21	februari	
2011.	Ur	texten:	

Tänker	ministern	måhända	på	si6	verks	hantering	av	så	kallade	ensamkommande	barn,	när	det	
i	e6	nyligen	uppmärksammat	fall	visat	sig	a6	e6	så	kallat	barn	som	fick	PUT	direkt	eOeråt	greps	
som	misstänkt	 för	 terrorism	och	 i	 en	kenyansk	 idenItet,	där	han	dessutom	är	mycket	äldre?	
Tänker	ministern	eventuellt	på	a6	det	ska	insIOas	en	ny	myndighet	i	Sverige	(eller	åtminstone	
reformeras	 en	 gammal	 myndighet	 och	 ge	 utökade	 resurser),	 en	 centralmyndighet	 med	
övergripande	ansvar	för	borSörda	barn,	och	a6	han	för	KrisI	blod	och	pinas	skull	 inte	kan	ge	
det	ansvaret	Ill	MigraIonsverket,	en	myndighet	som	e6	tag	var	känt	för	det	hemmasnickrade	
begreppet	”hushållsbarn”?	

•	Det	kom	e6	brev:	”Som	du	vet	så	jobbar	jag	på	e6	HVB	för	asylsökande	ungdomar.”	-	21	maj	
2011.	Ur	texten:	

Det	finns	en	lösning	på	det	här	problemet.	Det	heter	åldersbestämning.	Det	kommer	garanterat	
a6	kraOigt	minska	antalet	”minderåriga”	som	söker	asyl	 inom	e6	år.	 Jag	är	absolut	 inte	emot	
invandring	eller	asylsökande,	tvärtom.	Jag	förstår	och	har	empaI	med	människor	i	nöd.	Det	är	
det	trasiga	systemet	som	ingen	vill	fixa,	som	äter	upp	mig	inombords.	
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•	 	En	migga	resonerar	om	kravet	på	a6	asylsökande	ska	”göra	sin	idenItet	sannolik”	-	23	maj	
2011.	Ur	texten:	

Domen	gäller	en	somalier	som	säger	sig	vara	giO	med	en	somaliska	som	få6	uppehållsIllstånd	i	
Sverige	och	som	vid	svenska	ambassaden	i	Addis	Abbeba	i	EIopien,	ansöker	om	a6	få	komma	
hit.	Men	utan	pass	kan	han	inte	resa	någonstans	och	han	kan	(vill?)	 inte	visa	vem	han	är	och	
inte	heller	a6/om	han	fakIskt	är	giO	med	kvinnan	i	Sverige.	Det	finns	således	ingen	möjlighet	
för	Sverige	a6	a)	veta	vem	mannen	är	eller	b)	veta	om	han	verkligen	är	giO	med	kvinnan.	På	
sådana	lösa	boliner	finns	det	inget	land	i	världen	som	ger	uppehållsIllstånd	åt	någon!	

Domen	är	intressant	på	många	sä6	och	kan	med	fördel	läsas	också	av	representanter	för	media	
som	 oOa	 lite	 väl	 lä6vindigt	 startar	 kampanjer	 för	 a6	 ”anhöriga”	 Ill	 asylsökande	 ska	 kunna	
komma	 Ill	 Sverige	 enbart	 på	 den	 grundvalen	 a6	 de	 säger	 a6	 de	 är	 X,	 a6	 de	 kommer	 från	
landet	Y	och	a6	de	är	giOa	med,	eller	är	barn	Ill,	Z.	Någonstans	måste	ju	gränsen	för	dumhet	gå	
också	i	Sverige.	

•	 	En	migga	om	barn	Ill	asylsökande:	”Vi	brukar	hoppas	a6	det	var	e6	svenskt	barn	med	stor	
skådespelartalang	och	med	föräldrar	som	tar	hand	om	honom	eller	henne.”	-	27	maj	2011.	Ur	
texten:	

Kanske	borde	svenska	myndigheter	i	högre	grad	se	de	barn	Ill	asylsökande	som	används	som	
verktyg	för	a6	föräldrarna	och	familjen	ska	uppnå	målet:	UppehållsIllstånd.	

A6	 ha	 barn	 när	man	 är	 asylsökande	 är	 bra,	 så	 bra	 a6	 e6	 och	 samma	barn	 kan	 skickas	 runt	
bland	flera	asylsökande.	Vi	miggor	undrar	 inte	 sällan:	”Vem	är	de/a	barn,	 vilka	är	hans	eller	
hennes	föräldrar?”	Men	det	får	vi	inte	veta	eOersom	barnet	allId	har	försvunnit	samIdigt	som	
bedrägeriet	avslöjas.	

•		Man	borde	fundera	över	vad	det	är	som	gör	a6	det	är	så	här.	I	Sverige.	-	11	december	2011.	
Ur	texten:	

På	MigraIonsverket	si6er	personal	och	lyssnar	på	den	ena	uppdiktade	asylhistorien	eOer	den	
andra.	På	enkla	kontrollfrågor	som	”vad	heter	din	 fru”,	”hur	ser	det	ut	där	du	kommer	 ifrån”	
och	”hur	många	barn	har	du,	vad	heter	de	och	hur	gamla	är	de”,	kan	de	asylsökande	oOa	inte	
svara.	De	minns	 inte	vad	de	 ljugit	 ihop	vid	 föregående	 samtal/intervju	med	MigraIonsverket	
och	ber,	inte	sällan	via	skrupellösa	ombud,	om	a6	få	ta	del	av	sina	Idigare	utsagor	så	a6	de	kan	
fräscha	upp	si6	minne	och	vara	säkra	på	a6	kunna	upprepa	samma	sak	igen.	

•		Finland:	En	asylsökande	som	ljugit	om	om	varifrån	han	kommer	har	dömts	Ill	böter	-	3	mars	
2012.	Ur	texten:	

Vad	händer	i	Sverige	när	asylsökande	lämnar	falska	uppgiOer	Ill	myndigheter?	Det	är	så	vanligt	
här	 a6	man	 knappt	 orkar	 höja	 på	 ögonbrynen.	 Lagen	 om	 bedrägeri	 och	 falska	 uppgiOer	 Ill	
myndigheter	verkar	inte	gälla	utlänningar	(asylsökande)	i	Sverige…)	
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•		En	migga	kommenterar	(igen!)	frågan	om	asylsökande	minderåriga	-	2	maj	2012.	Ur	texten:	

Många	afghanska	ensamkommande	”barn”	som	kommer	hit	är	 födda	 i	 Iran	eller	har	bo6	där	
sedan	 de	 var	 tre	 år	 gamla.	Men	 de	 säger	 a6	 de	 kommer	 från	 Ghazni	 i	 Afghanistan.	 De	 vet	
ingenIng	om	Ghazni,	men	hur	vet	de	då	ens	a6	de	kommer	från	Ghazni	där	många	aldrig	ens	
sa6	sin	fot?	 	Mamma	har	råkat	säga	”Ghazni”	en	gång,	samIdigt	som	hon	sagt	a6	sonen	är	17	
år.		Och	just	då	har	sonen	lämnat	Iran	för	a6	ansöka	om	asyl	i	Sverige.	

Om	man	 kommer	 som	 ensam	minderårig	 från	 områden	 där	 det	 anses	 råda	 väpnad	 konflikt	
(Ghazni,	Kandahar	etc)	för	a6	söka	asyl	i	Sverige,	och	om	man	får	uppehållsIllstånd	här	såsom	
skyddsbehövande	just	för	a6	man	kommer	från	dessa	provinser,	då	får	man	ta	hit	sin	mamma,	
pappa	och	alla	syskon	som	man	”inte	se6	på	många	år”	och	som	man,	i	många	fall,	”trodde	var	
döda”.	

•	 	Del	ur	en	miggas	berä6else:	”Av	en	slump	kommer	sedan	hans	rä6a	idenItet	fram,	å6a	år	
eOer	a6	han	ansökt	om	asyl.”	-	9	maj	2012.	Ur	texten:	

Av	en	slump	kommer	sedan	hans	rä6a	idenItet	fram,	å6a	år	eOer	a6	han	ansökt	om	asyl.	Nu	
finns	det	Ill	och	med	passkopior	som	visar	vem	han	fakIskt	är.	

Vi	måste	börja	polisanmäla	asylbedragare!	 Inte	ge	dem	uppehållsIllstånd	som	tack	för	a6	de	
ljuger	och	bedrar	sig	in	i	landet	och	kostar	stora	pengar	som	vi	alla	måste	betala.	Möjligheten	
a6	polisanmäla	finns,	enligt	lagen,	det	är	bara	a6	Illämpa	den.	

•	 	 En	migga	om	socialsekreterare	 som	vill	 vara	 ”snälla”	mot	 vuxna	 som	bedrar	och	utny6jar	
asylsystemet	när	de	utger	sig	för	a6	vara	minderåriga	-	11	maj	2012.	Ur	texten:	

Jag	kan	inte	förstå	varför	personalen	på	HVB-hem	inte	kan	rapportera	om	a6	det	finns	vuxna	
asylsökande	män	bland	de	asylsökande	ensamkommande	minderåriga	som	ska	bo	i	dessa	hem!	
Har	 inte	 personalen	 också	 e6	 ansvar,	 framför	 allt	 med	 tanke	 på	 dem	 som	 fakIskt	 är	
minderåriga	och	som	bor	på	samma	hem?	

•	 	En	migga:	 ”Varför	bryr	 sig	 ingen	om	allt	 vi	berä6ar	om	asylbedrägerier	och	missbruket	av	
asylinstrumentet?”	-	12	maj	2012.	Ur	texten:	

Du	 har	 skrivit	 mycket	 om	 det	 här	 med	 a6	 följa	 lagen.	 Vi	 pratar	 oOa	 om	 a6	 vi	 på	
MigraIonsverket	borde	polisanmäla	mer.	 Lobba	gärna	 för	det.	Bidragsbedrägeriet	är	enormt,	
liksom	antalet	förfalskningar!	

•		En	ny	migga	skriver	om	asylbedrägerier	-	2	juli	2012.	Ur	texten:	

För	mig	som	jobbat	med	ambassadärenden	och	förlängningsärenden,	är	det	tydligt	a6	andelen	
somalier	som	kommer	hit	på	anknytning	är	mycket	högre	än	andelen	somalier	som	sedan	söker	
förlängning	i	Sverige.	De	kommer	alltså	hit,	men	registrerar	sig	inte	hos	Ska6everket	eller	hos	
oss	på	MigraIonsverket.	
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•		En	socialsekreterare,	del	1:	”Hela	företeelsen	kan	nog	inte	beskrivas	på	e6	bä6re	sä6	än	som	
e6	av	världshistoriens	större	bedrägerier.	Bernard	Madoff	inräknad.”	-	4	juli	2012.	Ur	texten:	

”Barnet”	 (oOast	 en	ung	man	 cirka	 18-22),	 berä6ar	 sin	 rövarhistoria,	 jag	 nickar	 instämmande	
och	förstående	även	om	pjäsen	ibland	övergår	 i	ren	fars,	och	den	stackars	tolken	si6er	på	sin	
stol	och	vrider	sig	som	en	mask	på	kroken.	

Vi	spelar	våra	roller	enligt	det	givna	manuskriptet,	och	som	professionell	gör	jag	allt	och	lite	Ill	
för	a6	”sextonåringen”	skall	få	e6	så	fint	och	värdigt	mo6agande	i	Sverige	som	möjligt.	

Och	så	gör	så	go6	som	alla	andra	professionella	i	denna	charad	i	massformat.	Vi	är	lojala	mot	
förvaltningen	 och	 ”systemet”,	 vi	 blandar	 inte	 in	 privata	 värderingar	 och	 uppfa6ningar	 i	 vårt	
arbete	och	vi	gör	–	kort	och	go6	–	det	som	förväntas	av	oss	och	på	e6	så	bra	sä6	som	möjligt.	
För	det	är	den	svenska	förvaltningstradiIonen	som	vi	skall	vara	stolta	över!	

•	 	 En	migga:	 ”Jag	 tycker	 a6	de6a	är	minst	 sagt	märkligt,	 särskilt	 a6	boendets	 hela	 personal	
skra6ar	åt	oss.”	-	21	juli	2012.	Ur	texten:	

En	kvinna	från	landet	X,	född	1983,	kom	hit	som	hustru	Ill	en	utbytesstudent	från	samma	land.	
Hon	 har	 sedan	 sökt	 asyl	 och	 då	 låtsats	 vara	 en	 flicka	 från	 landet	 Y,	 född	 1994,	 tvångsgiO,	
våldtagen	och	kränkt	och	trakasserad	på	alla	sä6.	

•	 	En	asylsökande:	”Kvinnan	berä6ade	hur	hon	och	andra	kvinnor	ljuger.”	-	6	september	2012.	
Ur	texten:	

Kvinnan	 berä6ade	 hur	 hon	 och	 andra	 kvinnor	 ljuger.	 De	 Illverkar	 falska	 bröllopsbilder	 och	
betalar	 pengar	 Ill	 medborgare	 i	 europeiska	 länder,	 främst	 män	 som	 kommer	 från	 Iran	 och	
andra	länder	i	Mellanöstern	för	a6	komma	Ill	Europa	och	först	få	Illfälliga,	sedan	permanenta	
uppehållsIllstånd.	E6	iscensa6	bedrägeri	som	jag	trodde	bara	existerade	i	Australien,	USA	och	
Kanada.	Allvarligt	talat:	jag	hade	ingen	aning	om	a6	det	också	pågår	i	Sverige,	i	Europa!	

•	 	En	migga:	”Det	här	bedrägeriet	har	också	pågå6	ganska	länge	nu”	-	11	september	2012.	Ur	
texten:	

Hur	 som	helst	 så	måste	de	fly	 från	Afghanistan.	 Ibland	flydde	de	Ill	 Iran,	 ibland	Ill	Pakistan.	
Men	 några	 år	 och	 några	 barn	 senare	 så	 hi6ades	 de	 av	 personerna	 som	 de	 bedragit	 och	
förolämpat	genom	sina	äktenskapsbro6	och	dessa	personer	ville	givetvis	döda	dem	på	fläcken.	
Men	som	tur	var	så	 lyckades	kärleksflykIngarna	på	något	mirakulöst	sä6	kämpa	sig	 loss	 från	
denna	situaIon,	 låna	pengar	av	någon	och	åka	Ill	Grekland.	Flykten	skedde	så	hasIgt	a6	de	
inte	hunnit	tala	med	varandra	om	vart	de	egentligen	ville	åka	eller	hur	de	skulle	göra	och	redan	
samma	dag	som	de	kom	Ill	Grekland	så	försvann	maken	i	familjen.	Kanske	drunknade	han	eller	
kanske	tog	polisen	honom.	Hans	hustru	var	så	disträ	och	tankspridd	på	grund	av	allt	hon	varit	
med	om	a6	hon	inte	kan	redogöra	för	vad	som	hände	maken.	Som	tur	var	träffade	hon	av	en	
slump	omedelbart	en	trevlig	landsman	som	tog	henne	och	barnen	Ill	Sverige.	

•		Miggor	berä6ar	om	asylbedrägerier	som	pågår	dag	ut	och	dag	in,	år	ut	och	år	in	-	4	oktober	
2012.	Ur	texten:	

Familjen	 fick	 givetvis	 uppehållsIllstånd	 av	 verkets	 AT-enhet,	 trots	 återreseförbudet	 och	 alla	
lögner,	 bedrägerier	 och	 förfalskade	 handlingar,	 och	 MigraIonsverkets	 mo6agningsenhet	 lät	
också	bli	a6	polisanmäla	honom	för	det	bidragsfusk	som	han	hade	ägnat	sig	åt	sedan	2008.	
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•	 	 En	 migga:	 ”Kommer	 Sverige	 a6	 ge	 oss	 pengar	 för	 smugglingsresan	 hit,	 den	 kostade	 ju	
mycket	pengar?”	-	7	oktober	2012.	Ur	texten:	

De	har	 inga	 individuella	skyddsskäl	utan	har	kommit	hit	på	grund	av	konflikten,	säger	de.	 Jag	
talar	om	för	dem	a6	de	får	TUT,	Illfälligt	uppehållsIllstånd.	De	hade	inte	heller	räknat	med	PUT	
(permanent	uppehållsIllstånd)	så	det	var	okej.	När	jag	undrar	om	de	hade	några	frågor	Ill	mig	
så	är	det	fyra	vikIga	frågor	de	ställer:	

1.	Hur	snabbt	kan	vi	åka	Illbaka	och	ändå	behålla	våra	TUT,	och	när	vi	åker	Illbaka	Ill	Syrien,	
kommer	Sverige	då	a6	garantera	vår	säkerhet	där?	

2.	Kan	du	berä6a	för	oss	hur	vi	ska	gå	Illväga	för	a6	gömma	våra	pengar	och	egendomar	för	
svenska	myndigheter?	

3.	Hur	ska	vi	få	pengar	från	svenska	staten	samIdigt	som	vi	också	vill	starta	en	firma	här?	

4.	Kommer	Sverige	a6	ge	oss	pengar	för	smugglingsresan	hit,	den	kostade	mycket	pengar?	I	och	
med	a6	det	 ju	 står	 i	 alla	Idningar	 i	 Syrien	a6	Sverige	 tar	emot	flykIngar	därifrån,	 så	bör	väl	
Sverige	också	betala	kostnaderna	för	smugglingsresorna	för	oss	som	kommer	hit!	

•		En	migga:	”Familjen	fick	PUT	tack	vare	a6	inga	utredningar	gjordes,	deras	falska	id-handlingar	
godtogs	också.”	-	12	oktober	2012.	Ur	texten:	

Familjen	 fick	 PUT	 tack	 vare	 a6	 inga	 utredningar	 gjordes,	 deras	 falska	 id-handlingar	 godtogs	
också.	

Och	sedan	började	de	resa,	med	sina	främlingspass.	De	ville	resa	genast,	en	månad	eOer	a6	de	
beviljats	 PUT.	 De	 behövde	 resa	 för	 a6	 glömma	 tortyren.	 Men	 de	 fick	 inte	 främlingspass	
Illräckligt	snabbt.	När	de	väl	fick	dem	så	var	mannen	på	resande	fot	mer	än	sex	månader	om	
året,	hustrun	och	barnen	minst	tre	månader	om	året.	

•	 	En	migga:	”Frågan	är	om	någon	vågar	säga	a6	det	nu	finns	e6	inre	flyktalternaIv	i	Somalia?	
Hur	många	 känner	 Ill	 a6	 det	 går	 a6	 ta	 reguljärflyg	 Ill	Mogadishu?”	 -	 31	 oktober	 2012.	 Ur	
texten:	

Och	frågan	är	om	någon	vågar	säga	a6	det	nu	finns	e6	inre	flyktalternaIv	i	Somalia?	Hur	många	
känner	 Ill	 a6	 det	 går	 a6	 ta	 reguljärflyg	 Ill	 Mogadishu?	 Och	 alla	 dessa	 unga	 män	 från	
Afghanistan	som	kallar	 sig	barn	 lär	 inte	upphöra	med	mindre	än	a6	Sverige	 likt	en	del	andra	
stater	bygger	barnhem	i	Kabul	och	skickar	Illbaka	dem	dit.	Och	vem	vågar	det?	I	Sverige.	

•	 	 En	migga:	 ”Själv	 är	 jag	 enbart	 inriktad	 på	 a6	 göra	mi6	 jobb,	 jag	 struntar	 helt	 i	 Lean	 och	
blogglåtar.	Jag	har	som	tjänsteman	e6	ansvar	a6	följa	de	lagar	och	den	rä6spraxis	som	styr	vår	
verksamhet.”	-	26	november	2012.	Ur	texten:	

Generaldirektören	 lyOe	också	upp	 frågan	om	 ifall	 det	 är	 en	del	 av	 vårt	 (verkets)	 uppdrag	 a6	
förebygga	asylbedrägerier	och	frågade	hur	vi	skulle	förhålla	oss	Ill	det.	Sedan	hänvisade	han	Ill	
Lille	 Prinsen	 (vad	det	 nu	 kan	 vara,	 kanske	 en	 fransk	barnbok?)	 om	a6	göra	 framIden	möjlig	
genom	a6	studera	och	analysera	system,	situaIoner	och	händelser	och	agera	uIfrån	det	–	”a6	
göra	framIden	möjlig”.	Här	var	veckans	blogglåt	Lisa	Nilssons	”Himlen	runt	hörnet”.	
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•	 	Röda	korset	bryr	sig	varken	om	idenItet	eller	fakIska	familjeband	–	alla	ska	kunna	komma	
som	asylinvandrare	Ill	Sverige	-	10	december	2012.	Ur	texten:	

Det	verkar	som	om	allSör	många	har	glömt	bort	vad	lagar	och	konvenIoner	stadgar!	Om	man	
kräver	a6	asylbedrägerierna	stoppas	och	hanteras	snabbt	och	korrekt	så,	a6	de	som	bedrägligt	
försökt	 ta	sig	 in	 i	Sverige	avvisas	så	 fort	som	möjligt,	då	kan	man	koncentrera	sig	på	gedigna	
utredningar	som	visar	vilka	som	har	flykIng-	respekIve	skyddsskäl	och	ska	beviljas	en	fristad	i	
Sverige.	

•	 	 Ledare	 i	 Hela	 Gotland	 apropå	 korrupIonen	 inom	MigraIonsverket	 -	 31	 januari	 2013.	 Ur	
texten:	

Boken	 sammanfa6as	 i	 förordet	 som	 är	 skrivet	 av	 Krister	 Thelin,	 domare	 i	 FN:s	 kommi6é	 för	
mänskliga	räkgheter.	

Thelin	skriver	a6	”noggrannhet	och	kontroll	får	vika	för	en	strävan	eOer	högre	ärendegenom-
strömning”,	 och	 a6	 ”uppdiktade	 eller	 annars	 falska	 berä6elser	 bestämmer	 utgången	 i	
Illståndsärenden”.	”Utlänningslagens	villkor	för	uppehållsIllstånd	nonchaleras”.	

•	 	 En	migga:	 ”Åt	de6a	hade	vi	 väl	 kunnat	 skra6a	 lite	om	vi	 sysslade	med	parkeringsIllstånd,	
Illstånd	 för	 torghandel	 eller	 inköp	 av	 kontorsmateriel.	 Men	 det	 gör	 vi	 inte.	 Vi	 sysslar	 med	
uppehållsIllstånd	och	med	migraIon.	”	-	3	februari	2013.	Ur	texten:	

Några	på	myndigheten	hoppade	nu	på	tåget	och	körde	lite	bedrägeri.	De	hade	kommit	undan	
med	det	också,	om	de	inte	varit	så	giriga.	Det	finns	nämligen	betydligt	enklare	sä6	a6	lura	en	
myndighet	som	inte	ser	Ill	 innehåll,	än	a6	hålla	på	med	falska	pass	och	falska	handlingar.	En	
myndighet	 som	 inte	har	Id	 för	 innehållet	 i	besluten	har	ännu	mindre	Id	 för	en	kontrollerad	
verksamhet.	Jag	har	flera	uppslag	Ill	asylsökande	som	vill	göra	e6	försök.	Följande	rådgivning	
är	graIs	och	ämnet	heter	”elektronisk	ansökan	på	familjeanknytning”:	

Den	sökande	i	något	annat	land	behöver	bara	kapa	en	iden@tet	i	Sverige	och	ha	@llgång	@ll	en	
dator	och	två	olika	e-postadresser.	Så	blir	samme	person	både	sökande	och	anknytningsperson.	
Nu	blir	det	visserligen	bara	e/	tvåårigt	@llstånd	–	 fast	när	de	två	åren	gå/	är	det	 ingen	som	
kollar	om	du	är	kvar.	Och	vem	vet	–	du	kanske	bara	behöver	fylla	i	e/	elektroniskt	formulär	då	
också!	

•	 	 En	migga:	 ”Jag	 har	 så	 svårt	 a6	 förstå	 det	 kontroversiella	 i	 a6	 försöka	 komma	åt	 fusk	 och	
bedrägerier.”	-	10	februari	2013.	Ur	texten:	

En	migga:	Men	ingen	verkar	vara	intresserad	av	a6	ta	Ill	sig	vad	vi	har	a6	säga.	Som	a6:	

DE	FLESTA	SOM	KOMMER	TILL	OSS	ÄR	MIGRANTER	OCH	INTE	FLYKTINGAR!	

Hallå,	 är	 det	 någon	 som	 hör	mig?	 Bara	 för	 a6	 någon	 kallar	 det	 ”e6	 rasisIskt	 u6alande”	 så	
ändras	inte	fakta.	Verkligheten	ser	ut	som	den	gör	ändå.	

•		En	migga:	”Sådana	råd	brukar	man	ge	Ill	tjänstemän	i	korrupta	länder…”	-	16	februari	2013.	
Ur	texten:	

När	 jag	 läser	det	du	skriver	på	bloggen	–	MigraIonsverket	agerar	på	anonyma	Ips	men	dess	
generaldirektör	vill	 inte	 lyssna	på	anställda	som	är	anonyma	–	så	blir	 jag	besviken	på	vår	nye	
generaldirektör.	Man	tycker	a6	en	gammal	Säpochef	skulle	reagera	med	förlängda	märgen	när	
han	får	höra	talas	om	fusk	och	bedrägerier!	
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•	 	Gäller	lagen	om	förfalskningbro6	alla?	Dvs	gäller	svensk	lag	lika	för	alla?	-	17	mars	2013.	Ur	
texten:	

Det	finns	anledning	a6	fråga	sig	 ifall	Bro7sbalk	 (1962:700)14	kap.	Om	förfalskningsbrott	ska	
gälla	lika	för	alla	 i	 landet,	enligt	principen	”likhet	inför	lagen”	eller	inte.	Tidigare	gällde	denna	
lag	–	så	som	lagen	ska	–	alla	som	begick	bro6	mot	den.	Hur	gör	man	idag	med	personer	från	
utomeuropeiska	 länder	 som	söker	 sig	Ill	 Sverige	av	olika	orsaker	 som:	 fakIskt	behov	av	asyl	
eller	skydd	eller	av	kriminella,	bedrägliga	orsaker	eller	helt	enkelt	av	försörjnings-	och	”bä6re	
liv”-orsaker?	

•		En	migga	om	en	asylsökande	som	kräver	a6	asylprocessen	ska	tas	om	för	a6	han	ljög	om	allt	
i	den	första	processen	och	nu	kommit	på	andra	tankar…	-	17	april	2013.	Ur	texten:	

En	vuxen	asylsökande	från	Afghanistan	fick	avslag	i	alla	instanser.	DäreOer	kontaktar	han	verket	
och		lämnar	in	sina	iranska	id-handlingar	och	kräver	nu	a6	asylprocessen	måste	börjas	om.	Den	
asylsökande	 	 fick	 nämligen	 ”dåliga	 råd	 från	 en	 smugglare	 om	 a/	 ljuga	 om	 iden@tet	 och	
medborgarskap”,	främst	därför	a6	afghaner	lä6are	får	asyl	än	iranier.	Men	också	därför	a6	den	
sökande	inte	hade	några	som	helst	asylskäl	mot	si6	hemland	Iran	utan	bara,	helt	enkelt,	ville	
bosä6a	sig	i	Sverige.	Därför	lydde	den	sökande	smugglarens	råd,	tyvärr.	

Nu	 anser	 alltså	 den	 här	 personen	 a6	 asylprocessen	 måste	 tas	 om	 på	 grund	 av	 hans	 nya	
idenItet	(!!!)	som	han	nu	kan	dokumentera	med	idenItetshandlingar.	

•		En	migga:	”För	a6	utreda	e6	sådant	ärende	måste	vi	Illämpa	principen	don’t	ask,	don’t	tell.”	
-	1	maj	2013.	Ur	texten:	

Ja,	 just	 så	är	det!	Om	 jag	 säger	a6	 jag	 tror	 a6	 jag	är	medborgare	 i	Afghanistan,	Eritrea	eller	
Somalia	fast	jag	aldrig	har	varit	i	mi6	hemland	och	om	jag	passerar	språktestet	och	säger	a6	jag	
saknar	 idenItetshandlingar	 (!)	 så	 får	 jag	 givetvis	 PUT.	 Och	 snabbt	 ska	 det	 gå	 också.	 För	 a6	
MigraIonsverket	ska	kunna	visa	resultat	så	ska	ärenden	från	dessa	tre	länder	–	och	från	Syrien	
–	hanteras	på	löpande	band.	Enligt	LEAN.	

För	a6	utreda	e6	sådant	ärende	måste	vi	Illämpa	principen	don’t	ask,	don’t	 tell.	Alltså	 inte	
fråga	 för	 mycket	 och	 inte	 höra	 svar	 som	 skulle	 kunna	 leda	 Ill	 följdfrågor	 och	 fortsa6a	
utredningar.	En	fråga	måste	vi	ändå	allId	ställa-	ex	officio-	om	det	gäller	flickebarn,	bebisar,	Ill	
föräldrar	som	känner	sig	som	somalier	eller	eritreaner,	oavse6	varifrån	de	kommer.	Nämligen	
om	barnet	riskerar	könsstympning.	Även	om	hela	familjen	givetvis	ändå	får	PUT	så	kan	barnet	
få	en	högre	klassning	om	föräldrarna	säger	a6	hon	riskerar	könsstympning.	Säger	 föräldrarna	
a6	hon	inte	riskerar	könsstympning	eOersom	de	är	motståndare	Ill	denna	sedvänja	så	måste	vi	
låtsas	som	a6	vi	inte	hört	svaret.	

•	 	En	migga:	”Men	under	senare	Id	har	det	tyvärr	visat	sig	a6	en	icke	försumbar	del	av	dem	
som	 vi	 tro6	 vara	 asylsökande	 på	 flykt	 från	 krigets	 Syrien	 istället	 är	 syrier	 som	 bo6	 i	 andra	
länder	 i	mer	än	Io	år	och	som	inte	sällan	Ill	och	med	är	medborgare	 i	dessa	 länder.	 -	3	maj	
2013.	Ur	texten:	

En	av	mina	senaste	asylsökande	”från	Syrien”	visade	sig	vara	medborgare	i	e6	annat	EU-land!	
Även	om	det	land	där	han	är	medborgare	är	hårt	drabbat	av	ekonomisk	kris	så	förstår	jag	inte	
poängen	med	a6	han	kommer	 som	asylsökande	Ill	 Sverige	och	 ljuger	 ihop	en	asylberä6else	
som	kan	ge	honom	e6	Idsbegränsat	uppehållsIllstånd	på	tre	år.	Fast	han	får	ju	förstås	då,	eOer	
beviljat	UAT,	både	bostad,	svenskundervisning	 	och	även	försörjningsstöd	i	tre	år,	om	han	inte	
kan	försörja	sig	själv.	Det	är	givetvis	en	stor	fördel	framför	a6	han	i	stället	kommit	hit	som	EU-
medborgare	för	då	hade	han	måst	försörja	sig	själv	från	första	början.	
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•	 	En	migga:	”EOersom	en	del	av	de	berörda	afghanska	männen	har	pågående	asylärenden	så	
är	den	poliIska	inblandningen	minst	sagt	osmaklig.”	-	14	maj	2013.	Ur	texten:	

Även	 om	 MigraIonsverket	 är	 en	 myndighet	 som	 följer	 den	 lag	 som	 är	 uppsa6	 –	 a6	 den	
sökande	åtminstone	ska	kunna	göra	sin	idenItet	sannolik	–	så	kan	vi	inte	klara	e6	mål	på	noll	
fall	av	fusk	och	bedrägerier.	Det	är	som	a6	försöka	uppnå	noll	offer	i	trafiken	–	för	a6	det	ska	bli	
verklighet	 måste	 vi	 först	 avskaffa	 trafiken.	 Men	 vi	 gör	 inte	 heller	 det	 vi	 ska	 göra,	 nämligen	
sannolikhetsbedömningar,	 vi	 gör	 i	 stället	antaglighetsbedömningar.	Och	när	bevismaterialet	
är	a6	en	person	säger	a6	denne	är	X	så	kan	han/hon	lika	gärna	vara	Y	eller	Z.	Vi	kan	bara	gissa.	
Eller	anta.	Eller	tro.	Och	sedan	är	fältet	fri6	för	spekulaIoner.	

•	 	Många	år	för	sent	börjar	man	kanske	också	 i	Sverige	agera	mot	bedrägerier	där	unga	män	
påstår	sig	vara	”ensamkommande	asylsökande	barn”	men	inte	är	det	-	4	juni	2013.	Ur	texten:	

I	otaliga	inlägg	här	på	bloggen	har	både	miggor	och	jag	själv	påpekat	och	visat	a6	långIfrån	alla	
som	påstår	sig	vara	”ensamkommande	asylsökande	barn”	allId	är	det.	Tvärtom.	Men	ingen	har	
velat	lyssna,	eller	i	varje	fall	har	man	inte	velat	göra	något	åt	bedrägerierna.	

•	 	 Hur	 är	 det	 tänkt	 a6	 fungera	 när	 det	 helt	 enkelt	 inte	 finns	 bostäder	 åt	 vare	 sig	 svenska	
ungdomar	eller	asylinvandrare?	-	26	juli	2013.	Ur	texten:	

Lyssna	på	miggorna!	Läs	vad	de	berä6ar	om	asylbedrägerier	och	om	a6	det	ska	gå	så	fort,	så	
fort	a6	fa6a	de	vikIga	besluten,	a6	de	inte	hinner	utreda	om	personerna	som	söker	asyl	är	ute	
eOer	 livsIdsförsörjning	 eller	 har	 andra,	 egna	 moIv	 eller	 om	 de	 fakIskt	 är	 asyl-	 eller	
skyddsbehövande!	

•	 	 En	migga	 om	 ”När	 blev	 ”hopp	 om	 e6	 bä6re	 liv”	 grund	 för	 permanent	 uppehållsIllstånd	
i	Sverige?”	-	2	augusI	2013.	Ur	texten:	

Klart	a6	man	påstår	a6	man	är	under	18	år	när	det	erbjuds	så	mycket	bä6re	livsbeIngelser	och	
standard	om	man	är	det.	Klart	a6	man	vill	komma	Ill	e6	land	där	de	anhöriga	har	en	chans	a6	
få	komma	eOer.	Och	givetvis	kan	även	den,	som	fakIskt	har	e6	skyddsbehov,	vilja	välja	landet	
med	de	mest	gynnsamma	förhållandena.	Jag	tror	 inte	det	finns	en	motsägelse	 i	det.	Men	jag	
har	för	länge	sedan	inse6	a6	

asylinvandringen	handlar	om	e/	enda	stort	bedrägeri	och	det	är	väldigt	många	som	tjänar	en	
väldig	massa	pengar	på	de/a	bedrägeri.	

•		En	migga:	”FlykIngstatus	ges	på	felakIga	grunder.”	-	12	augusI	2013.	Ur	texten:	

Den	vanligaste	orsaken	Ill	e6	återkallande	av	e6	uppehållsIllstånd,	ÅTK	som	vi	kallar	det,	är	så	
kallade	 afghanska	 kvinnor	 (min	 förklaring:	 långt	 ifrån	 alla	 kvinnor	 som	 säger	 sig	 vara	 från	
Afghanistan	är	från	det	landet…)	utan	manligt	nätverk.	Men	de6a	sker	knappt	alls,	trots	a6	det	
är	uppenbart	a6	kvinnorna	 ljugit	eOersom	männen	nästan	allId	dyker	upp	från	Grekland	där	
de,	enligt	kvinnornas	asylintervjuer,	plötsligt	har	”försvunnit”.	

Ibland	dyker	de	”försvunna”	männen	upp	så	kort	Id	som	knappt	en	månad	eOer	PUT-beskedet!	
Vi	miggor	får	inga	så	kallade	pinnar	för	en	eventuell	PUT	ÅTK,	varvid	många	teamledare	–	som	
också	agerar	beslutsfa6are	–	vägrar	låta	handläggare	uSöra	en	ÅTK!	Anledningen	sägs	vara	a6	
vi	 inte	 har	 Illräckliga	 bevis	 för	 a6	 mannen	 verkligen	 inte	 var	 försvunnen	 vid	
utredningsIllfället…	
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•	 	 En	migga:	 ”Det	 går	 alldeles	 utmärkt	 a6	 enligt	 utlänningslagen	 återkalla	 e6	 Illstånd	 som	
delats	ut	eOer	bedrägeri.	Men	vi	sysslar	inte	med	sådant	här	på	verket.”	-	28	augusI	2013.	Ur	
texten:	

En	migga:	På	en	del	enheter	inom	verket	–	och	jag	ska	inte	vara	så	snäll	a6	jag	berä6ar	vilka	–	
är	det	Ill	och	med	officiellt	a6	man	inte	utreder	eventuella	återkallelser.	

•		En	migga	om	”naIonalchauvinisIsk,	typsvensk	idioI”.	-	20	september	2013.	Ur	texten:	

En	migga:	Här	på	MigraIonsverket	utreder	vi	inte	återkallelser.	

Här	på	MigraIonsverket	vet	vi	 inte	ens	hur	 idenItetshandlingar	ser	ut	 för	 ingen	vill	visa	dem	
och	dessutom	så	finns	det	inte	plats	för	det	momentet	i	Lean.	

Här	på	MigraIonsverket	vågar	handläggare	knappt	ställa	frågor	Ill	barn.	

•		En	ny	migga:	”Vi	har	slutat	a6	göra	juridiskt	korrekta	prövningar	av	asylskäl.”	-	23	september	
2013.	Ur	texten:	

Jag	arbetade	med	så	kallade	ensamkommande	flykIngbarn.	A6	jag	säger	”så	kallade”	beror	på	
a6	de	oOast	 inte	var	minderåriga	utan	äldre,	 i	 vissa	 fall	 en	bra	bit	över	30	år	gamla.	När	 jag	
misstänkte	a6	en	person	inte	var	minderårig	–	eller	det	var	uppenbart	–	kunde	jag	Ill	en	början	
själv	bedöma	om	personen	var	vuxen	eller	ej.	EOerhand	kom	migraIonsdomstolarna	a6	kräva	
mer	och	mer	konkreta	bevis.	Först	räckte	det	med	handledsröntgen	men	eOerhand	fordrades	
även	tandröntgen.	Allt	de6a	gjorde	a6	handläggningsIden	fördröjdes.	HandläggningsIden	kom	
därIll	 a6	 y6erligare	 fördröjas	 genom	a6	 jag	 som	 tjänsteman	–	Ill	 skillnad	 från	Idigare	 –	 så	
småningom	 inte	 längre	 kunde	 begära	 a6	 en	 röntgenavdelning	 gjorde	 en	 undersökning,	 utan	
det	skulle	gå	via	en	läkare	på	en	vårdcentral	som	skrev	en	särskild	remiss.	

Arbetet	med	a6	göra	en	åldersbedömning	blev	således	mycket	omfa6ande	och	Idskrävande.	
Jag	kunde	ibland	si6a	en	halv	dag	och	boka	medicinska	undersökningar	för	en	person!	Sedan	
kunde	 det	 dröja	 flera	 veckor	 innan	 det	 kom	 e6	medicinskt	 utlåtande	 från	 sjukvården.	 Trots	
de6a	gav	jag	mig	inte	och	i	fler	än	fyra	fall	av	fem,	där	jag	bedömde	a6	den	sökande	var	äldre	
(de	flesta	bedömningarna	var	sådana),	stämde	min	bedömning	med	de	medicinska	underlagen.	
De6a	ledde	givetvis	Ill	a6	e6	ärende	kunde	dra	ut	på	Iden.	Men	jag	visste	ju	a6	jag	gjorde	en	
korrekt	bedömning.	

•	 	En	migga:	”I	intervjun	från	ambassaden	står	det	bland	annat	a6	”the	parents	had	sold	their	
land	to	get	the	money	for	the	son’s	travel.	The	plan	for	the	future	is	that	for	the	son	to	support	
the	family	and	children.”	-	30	september	2013.	Ur	texten:	

Varken	barnet	eller	släkIngarna	har	ju	några	som	helst	asyl-	eller	skyddsskäl	utan	syOet	med	a6	
sända	 hit	 pojken	 var	 –	 som	 de	 själva	 tydligt	 uppger	 i	 sin	 ambassadintervju	 –	 a6	 de	 ska	 få	
försörjning	 i	 Sverige.	 Inget	 annat.	 Och,	 så	 vi6	 jag	 känner	 Ill,	 har	 Sverige	 ännu	 inte	 infört	
”försörjningsinvandring”.	
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•		En	migga:	”Han	eller	hon	låtsas	ha	varit	gömd	i	Sverige	hela	Iden	och	det	går	inte	a6	bevisa	
eOersom	personer	med	uppehållsIllstånd	 i	Schengen	 får	 resa	mellan	 länderna	utan	a6	de6a	
registreras.”	-	10	oktober	2013.	Ur	texten:	

En	migga:	Inte	sällan	åker	han	Illbaka	Ill	det	landet	där	han	har	Illstånd	och	återvänder	eOer	
e6	 tag	 när	 överföringen	 inte	 längre	 går	 a6	 genomföra.	 Han	 eller	 hon	 låtsas	 ha	 varit	 gömd	 i	
Sverige	 hela	 Iden	 och	 det	 går	 inte	 a6	 bevisa	 eOersom	 personer	 med	 uppehållsIllstånd	 i	
Schengen	 får	 resa	 mellan	 länderna	 utan	 a6	 de6a	 registreras.	 Endast	 vid	 de	 Illfällen	 där	
gränspolisen	gjort	extra	kontroller	av	fingeravtryck	på	dem	som	reser	 in	med	 	 främlingspass,	
som	beviljats	av	en	annan	Schengenstat,	har	de6a	uppdagats.	

•		En	migga:	”Genom	Lean	har	vi	reducerat	asylproceduren	Ill	en	antaglighetsbedömning.”	-	14	
oktober	2013.	Ur	texten:	

Genom	 Lean	 har	 vi	 reducerat	 asylproceduren	 Ill	 en	antaglighetsbedömning:	 BBM	 (området	
Besök,	 Bosä6ning,	 Medborgarskap)	 har	 med	 elektroniska	 ansökningar	 och	 skriOliga	
förfaranden	gjort	det	samma	inom	si6	fögderi.	Vilket	hade	gå6	an	om	vi	 inte	var	exponerade	
för	massbedrägerier.	Det	hade	i	en	korrekt	fungerande	verksamhet	haO	e6	avtryck	a6	folk	är	
villiga	a6	betala	sexsiffriga	belopp	för	en	falsk	asylberä6else	eller	 förfalskade	handlingar	eller	
e6	skenäktenskap	eller	en	skenanställning.	

•	 	 En	 migga:	 ”Vi	 har	 en	 asylprövning	 som	 nästan	 exklusivt	 handlar	 om	 a6	 göra	 en	 snabb	
bedömning	av	en	pratbubbla.”	-	10	november	2013.	Ur	texten:	

En	migga:	

Ja,	snabbt	går	det	på	vissa	håll	–	men	kvaliteten	har	åkt	ner	i	källaren.	 	Vi	har	Idsbegränsade	
utredningar	 här	 på	 asylprövningen,	 därför	 går	 det	 snabbt.	 Och	 det	 vi	 bedömer	 är	 korta	
pratbubblor	här	på	asylprövningen,	därför	går	det	snabbt.	Och	så	lite	Id	som	möjligt	lägger	vi	
på	kompetenshöjning,	så	snabbt	går	det.	

Jag	upprepar:	Vi	har	Pdsbegränsade	utredningar	här.	

Och	 en	 asylprövning	 som	 nästan	 exklusivt	 handlar	 om	 a6	 göra	 en	 snabb	 bedömning	 av	 en	
pratbubbla.	 Så	mycket	utbildning	 i	 bevisvärdering	och	 länderkunskap	blir	 det	 inte	–	däremot	
blir	det	många	fler	PowerPoint-presentaIoner	om	e6	eller	 annat	”värde	 för	 slutkunden”	 och	
liknande.	

•	 	Varför	anmäls	inte	åldersbedrägerier	bland	påstå6	minderåriga	asylsökande?	-	2	december	
2013.	Ur	texten:	

Cheferna	moIverar	sådana	order	 (a6	 inte	meddela	misstankar	eller	bevis	 för	a6	asylsökande	
”barn”	är	långt	ifrån	barn),	med	a6	det	”inte	ingår	i	arbetsbeskrivningen	för	den	anställde	eller	i	
verksamhetsbeskrivningen	för	HVB-hemmen”	a6	göra	det.	Inte	ens	när	socialtjänsten	skickar	en	
begäran	 om	 utlåtande	 i	 åldersfrågan,	 svarar	 HVB-hemmen,	 trots	 a6	 de	 förstås	 skulle	 kunna	
styrka	socialsekreterarens	misstanke.	

MoIveringen	Ill	de6a	agerande	ligger	i	a6	”det	skulle	skapa	en	otrygg	miljö	för	dem	som	bor	
på	HVB-hemmet,	vilket	skulle	göra	det	svårt	a/	bedriva	verksamhet	med	människor	som	inte	
litar	på	personalen”.	Och	a6	det	även	skulle	kunna	öka	hotbilden	mot	personalen	om	det	kom	
fram	a6	boendet	bidrog	Ill	sådant.	
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•		En	migga:	”2014	fortsä6er	asylbedrägerierna	i	ökande	takt.”	-	27	december	2013.	Ur	texten:	

2014	fortsä6er	asylbedrägerierna	i	ökande	takt.	Sverige	är	en	magnet	eOersom	det	är	känt	a6	
här	får	man	PUT	eOer	en	asylprocedur	som	består	av	a6	skriva	av	någon	Immes	pratbubbla.	
LEAN	kallas	det.	Och	antalet	”ensamkommande	barn”	kommer	a6	öka.	För	dem	är	det	numer	
mer	eller	mindre	beordrad	beröringsångest	inom	verket.	Så	det	är	riskfri6	a6	exempelvis	vara	
20	år	och	kalla	sig	för	sextonåring.	

•	 	En	migga:	”Men	mannen	har	fakIskt	redan	flykIngstatus	i	e6	annat	EU-land	sedan	flera	år	
Illbaka!”	-	30	januari	2014.	Ur	texten:	

Inte	 kan	 väl	 det	 goda	 och	 generösa	 Sverige	 kräva	 a6	 familjen	 ska	 återförenas	 i	 det	 land	 där	
maken	redan	har	få6	PUT,	så	grymma	kan	man	väl	ändå	inte	vara?	Äsch,	lite	(mycket!)	sådana	
här	bedrägerier	 får	man	väl	 räkna	med	 i	den	solidariska	och	humanitära	 stormakten	Sverige,	
det	får	folket	lov	a6	tåla.	I	landet	där	poliIker	sIOar	lagar	som	de	sedan	själva	agiterar	mot	och	
anser	a6	de	inte	ska	behöva	följas.	

•		Det	är	regeringen	som	är	ansvarslös,	inte	kommunerna	-	18	februari	2014.	Ur	texten:	

Miggorna	har	larmat	i	åratal	om	bland	annat	asylbedrägerier,	varför	har	deras	informaIon	inte	
tagits	på	allvar?	Och	varför	har	man	inte	se6	Ill	a6	varenda	person	som	inte	har	rä6	a6	vistas	i	
landet	också	lämnat	det?	Då	hade	antalet	asylsökande	kunnat	vara	hanterbart	eOersom	antalet	
som	beviljats	PUT	hade	varit	betydligt	mindre	och	Sverige	hade	inte	haO	Iotusentals	människor	
i	landet	som	befinner	sig	här	olagligt	och	som	ingen	vet	vilka	de	är	och	vad	de	sysslar	med.	Men	
handlingsförlamningen(	och/eller	oförmågan	a6	se	hur	det	 ser	ut	 i	 landet	på	grund	av	deras	
ansvarslöshet)	är	för	stor	hos	den	här	regeringen	och	den	har	skapat	e6	instabilt	och	osäkert	
samhälle.	För	alla	som	lever	här.	

•		”Alla	som	har	träffat	honom	tycker	a6	han	är	e6	barn.”	-	10	juni	2014.	Ur	texten:	

”Alla	som	har	träffat	honom	tycker	a/	han	är	e/	barn,	både	inom	socialtjänsten	och	boendet”,	
säger	Stefan	George	som	är	Ahmads	gode	man,	i	e6	inslag	i	Sveriges	Radio	med	den	dramaIska	
rubriken	”En	ren	dödsdom	a6	skickas	Illbaka	Ill	Afghanistan”.	

Jaha.	 Så	 om	 ”alla”	 (?)	 ”tycker”	 a6	 en	 asylsökande	 ung	 man	 är	 e6	 barn	 så	 är	 det	 på	 de6a	
tyckande	som	den	statliga	myndigheten	MigraIonsverket	ska	fa6a	beslut?	Inte	på	grundval	av	
de	krav	utlänningslagen	ställer	för	a6	en	person	ska	 	beviljas	asyl	eller	skydd	i	övrigt,	med	allt	
vad	det	innebär	av	åtagande	för	landet	Sverige?	

•		Snart	är	härdsmältan	på	asylområdet	i	Sverige	total	-	16	juni	2014.	Ur	texten:	

Hans	 Andersson	 (S),	 ordförande	 för	 Åtvidabergs	 kommunfullmäkIge,	 är	 starkt	 kriIsk	 Ill	 hur	
MigraIonsverket	 ”sä/er	 hela	 det	 demokra@ska	 samhället	 ur	 spel”	 och	 säger	 i	 inslaget	
ToppoliIker	avgår	i	protest	mot	MigraIonsverket,	Ill	Sveriges	Television:	

Jag	frågar	mig	om	poliIkerna	på	riksplanet,	genom	a6	Illåta	MigraIonsverket	a6	handla	som	
man	gör,	helt	tappat	kontakten	med	väljarna	och	den	verklighet	som	våra	kommuner	lever	i.	
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•		Hur	länge	ska	asylbedrägerierna	få	pågå	i	Sverige?	-	7	augusI	2014.	Ur	texten:	

Exakt	det	här	har	miggorna	sagt	här,	på	den	här	bloggen,	i	många	år	fullständigt	förgäves	och	
för	döva	öron.	Alltså	exakt	detsamma	som	kolumnisten	Jenny	Nordberg	skriver	i	sin	text	den	7	
augusI	med	rubriken	Folkmord	på	kristna	i	Mellanöstern	–	ingen	klockren	poliIsk	story:	

De	som	däremot	kan	glida	in	på	Arlanda	med	svenska	pass	är	e6	antal	medlemmar	av	Islamiska	
Staten,	med	uppdraget	a6	expandera	kalifatet	även	i	Sverige	och	rekrytera	nya	martyrer.	Räcker	
det	 som	 förklaring	 Ill	 a6	 någon	 borde	 hoppa	 ur	 hängma6an?	 Ska	 vi	 fundera	 på	 om	 det	 är	
muslimskt	eller	kristet	eller	höger	eller	vänster,	eller	bara	helt	oacceptabelt?	

•	 	En	migga:	”Ledningen	på	MigraIonsverket	ger	 inte	medarbetarna	riktlinjer	och	verktyg	för	
a6	komma	Ill	rä6a	med	asylmissbruket.”	-	11	september	2014.	Ur	texten:	

Hur	 kan	 det	 ha	 blivit	 så	 här	 a6	 en	 betydande	 andel,	 uppska6ningsvis	 50	 %	 eller	 mer,	 som	
åberopar	sig	vara	syrier	eller	statslösa	personer	från	Syrien	och	beviljas	uppehållsIllstånd,	inte	
är	skyddsbehövande?	

För	 e6	 år	 sedan	 spred	det	 sig	 blixtsnabbt	 runt	 om	 i	 världen	 a6	 Sverige	 beviljar	 permanenta	
uppehållsIllstånd	 Ill	 alla	 som	 kommer	 från	 Syrien.	 Problemet	 var	 bara	 det	 a6	 nästan	 alla	
skyddsbehövande	 som	bodde	kvar	 i	 Syrien	och	de	 som	hade	fly6	Ill	 grannländerna	 saknade	
pengarna	som	behövdes	för	resan	Ill	Sverige.	Det	som	då	hände	var	a6	andra	personer,	som	
genom	a6	ljuga	kunde	utge	sig	för	a6	vara	på	flykt	från	Syrien,	reste	Ill	Sverige	och	sökte	asyl.	
De6a	är	e6	giganIskt	stort	problem	som	MigraIonsverkets	ledning	inte	vill	låtsas	om.	

•		Med	förvåningens	finger	i	häpnadens	mun	-	17	september	2014.	Ur	texten:	

A6	man	i	Sverige	har	låIt	–	och	låter	–	den	undermåliga	asylhanteringen	pågå,	Ill	stor	skada	för	
landet,	 folket	 och	 för	 dem	 som	 verkligen	 behöver	 skydd	 i	 enlighet	 med	 utlänningslagens	
paragrafer,	är	både	en	skam	och	helt	förödande	för	landets	framId.	

Varför	 har	 man	 inte	 lyssnat	 på	 dem	 som	 kan	 och	 vet,	 nämligen	 handläggarna	 och	
beslutsfa6arna	 på	 MigraIonsverket	 som	 si6er	 dag	 ut	 och	 dag	 in	 och	 försöker	 hantera	 den	
aldrig	sinande	utan	ständigt	ökande	strömmen	av	människor	som	vill	Ill	Sverige?	Sveket	mot	
folket	är	stort	och	det	är	 lika	stort	mot	de	flykIngar	som	Sverige	kunde	ha	 tagit	emot	på	e6	
värdigt	sä6	om	man	gjort	som	i	sina	nordiska	grannländer:	följt	sin	egen	utlänningslag	och	se6	
Ill	a6	de	som	inte	har	asyl-	eller	skyddsskäl	ges	avslag	och	lämnar	landet.	

•		”Det	skulle	ju	kunna	gynna	Sverigedemokraterna”	-	20	september	2014.	Ur	texten:	

I	 många	 år	 har	 miggorna	 varnat	 för	 asylbedrägerier	 och	 för	 människosmugglare	 och	 för	 en	
massa	 annat	 som	 den	 humanitära	 stormaktens	 ledare	 Reinfeldt	 (och	 alla	 andra	 parIledare	
också)	valt	a6	strunta	i.	

Också	gränspoliser	har	skrivit	på	bloggen	om	hur	grovt	kriminella	(mördare,	våldtäktsmän	etc)	
släpps	 rakt	 ut	 på	 gatan	 eOer	 avtjänat	 straff	 för	 a6	 det	 inte	 finns	 en	 säkert	 fungerande	
samordning	mellan	polisen	och	dem	 som	 ska	 transportera	 iväg	dessa	bro6slingar	 som	 i	 sina	
domar	dömts	också	Ill	utvisning.	

Äsch,	 sådant	 har	 inte	 regeringen	 befa6at	 sig	 med,	 det	 skulle	 ju	 kunna	 ”gynna	
Sverigedemokraterna”,	som	är	det	ständiga	mantrat	som	ursäktar	a6	man	låter	Sverige	intas	av	
människor	som	inte	har	någon	som	helst	anledning	eller	rä6	a6	befinna	sig	här.	
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•	 	 En	 ny	 migga:	 ”Vi	 är	 många	 som	 har	 erfarenhet	 av	 Sachsska	 Barnsjukhusets	 medicinska	
åldersbedömningar	–	och	vi	är	djupt	frustrerade.”	-	9	oktober	2014.	Ur	texten:	

Nu	 måste	 väl	 snart	 ändå	 någon	 orka	 reagera!	 Någon	 svensk	 Idning	 eller	 Sveriges	 Radio,	
Sveriges	 Television	 eller	 TV4	 –	 något	 medium!	 –	 som	 har	 resurser,	 måste	 väl	 eOer	 den	 här	
texten	 intressera	 sig	 för	 a6	 granska	 de	 här	 mångsidiga	 bedrägerierna	 där	 alltså	 både	
hitkommande	män	påstår	sig	vara	barn	och	e6	barnsjukhus	medverkar	i	farsen	och	underlåter	
a6	göra	de	åldersbedömningar	som	går	a6	göra	och	som	de	väl	via	upphandling	förbundit	sig	
a6	uSöra.	Stort	ansvar	vilar	på	MigraIonsverkets	 ledning,	 som	verkar	ha	släppt	all	kontroll.	 I	
sista	hand	vilar	ansvaret	för	a6	utlänningslagen	följs	och	för	a6	ska6emedel	används	korrekt	på	
staten	 (=oss	 alla	 som	 bor	 i	 landet)	 och	 som	 vår	 representant	 regeringen,	 vilken	
MigraIonsverket	lyder	under.	

•		ReakIoner	och	reflekIoner	från	läsare	eOer	arIkeln	om	ensamkommande	barn	och	”barn”	i	
Svenska	Dagbladet	-	11	oktober	2014.	Ur	texten:	

En	migga:	Jag	läste	det	senaste	inlägget	från	en	kollega	Ill	mig.	Det	är	bedrövligt,	men	för	min	
del	absolut	inte	förvånade.	Vad	gäller	denna	kategori	asylsökande	är	jag	nu	ännu	mer	säker	på	
a6	det	i	huvudsak	rör	sig	om	vuxna	män	som	säger	sig	vara	barn.	Skälet	Ill	de6a	är	a6	jag	mö6	
e6	stort	antal	barn	i	familjer	som	uppger	sig	komma	från	Syrien.	De	som	är	15,	16	eller	17	år	i	
dessa	familjer	ser	ut	som	15-,	16-	eller	17-åringar	brukar	göra.	Ibland	har	de	Ill	och	med	se6	
yngre	ut	än	jämngamla	svenska	ungdomar.	Skillnaden	är	a6	för	personer	som	bedöms	komma	
från	Syrien	spelar	åldern	absolut	ingen	roll	huruvida	man	får	stanna	eller	inte.	Därför	behöver	
man	inte	heller	ljuga	om	sin	ålder.	

•	 	 Varför	 tas	 den	 bedrägliga	 asylinvandringen	 Ill	 Sverige	 inte	 upp	 offentligt	 annat	 än	 av	
miggorna	på	denna	blogg?	-	21	december	2014.	Ur	texten:	

Och	varför	lär	sig	inte	Sverige	av	de	27	andra	EU-länderna	a6	ta	ansvar	för	si6	folk	och	si6	land	
och	dess	framId	och	vara	mer	noggrant	med	vilka	som	släpps	in	i	landet	och	ges	rä6	Ill	livslång	
försörjning	och	även,	 ganska	 snabbt	och	mycket	 lä6,	 svenskt	medborgarskap?	 I	 stället	 borde	
man	 ju,	 som	 i	 andra	 EU-länder,	 bevilja	 verkligt	 asyl-	 och	 skyddsbehövande	 Illfälliga	 eller	
permanenta	uppehållsIllstånd	–	beroende	på	omständigheterna	–	eOer	noggrann	prövning	där	
styrkt	idenItet	är	e6	krav	med	y6erst	få	undantag.	

•		Men	det	var	ju	NI	som	sa6	som	”styrande	poliIker”	i	å6a	år!!!	-	30	januari	2015.	Ur	texten:	

Nej,	det	är	 inte	”på	senare	år”	som	mo/agandet	av	massor	av	asylsökande	har	utvecklats	@ll	
en	 av	 de	 verkligt	 stora	 samhällsutmaningarna	 vårt	 land	 står	 inför”!	 Absolut	 inte.	 Det	 är	
osant	a6	säga	så	och	det	vet	C.	Det	är	ansvarslösheten	och	de	många	asylbedrägerierna	som	
Illåts	 förekomma	 samt	 det	 faktum	 a6	 man	 Illsammans	 med	 MiljöparIet	 sIOat	
kontradiktoriska	lagar	som	möjliggör	a6	i	princip	alla	som	vill	–	alltså	också	de	som	få6	avslag	
på	sina	asylansökningar	–	kan	stanna	 i	Sverige	 illegalt.	Och	det	har	Alliansen,	 i	vilken	C	 ingå6	
under	de	å6a	åren	de	sa6	i	regeringen,	varit	medskyldiga	Ill,	det	går	inte	a6	slingra	sig	ur.	
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•	 En	 migga	 berä6ar	 om	 totalhaveriet	 vad	 gäller	 minderåriga	 asylsökande,	 konsekvent	 av	
MigraIonsverket,	 svenska	 poliIker	 och	medier	 kallade	 ”ensamkommande	 barn”	 -	 9	 februari	
2915.	Ur	texten:	

Ni	har	vetat,	ni	kan	inte	påstå	a6	ni	inte	har	vetat!	Liksom	journalisterna	som	oförtrutet	och	av	
outgrundlig	 anledning,	 vägrat	 granska	 missförhållandena	 som	 har	 le6	 Ill	 den	 katastrofala	
situaIon	 Sverige	 idag	 befinner	 sig	 på	 grund	 av	 a6	 asylbedrägerierna	 och	 megalomana	
förfa6are	av	”rä6sliga	ställningstaganden”	och	en	undflyende,	icke	ansvarstagande	

•		En	migga	om	a6	nu	kommer	också	e6	stort	antal	människor	från	Europa	Ill	Sverige	och	söker	
”asyl”	-	18	februari	2015.	Ur	texten:	

Det	 parallellsamhälle	 som	 uppstå6	 på	 grund	 av	 de	 oansvariga	 parIernas	 oansvariga	
överenskommelser	 växer.	 Laglöst,	 utanför.	 Parallellt	med	det	 som	vi	 lever	 i.	Det	 relaIva	 fåtal	
som	har	asyl-	och	skyddsskäl	får	e6	sämre	mo6agande	och	en	dålig	start	i	Sverige	på	grund	av	
a6	 asylbedrägerierna	 inte	 stävjas	 och	 på	 grund	 av	 slappheten	 vad	 gäller	 ”uppenbart	
ogrundade”	ansökningar.	Bland	annat.	Och	svenska	folket	har	fortsä6ningsvis	ingenIng	a6	säga	
Ill	om.	

•	 	 En	migga:	 ”Han	är	 ju	e6	av	de	 så	 kallade	 försvunna	 ”barnen”,	men	 jag	utgår	 från	a6	han	
återvände	Ill	sina	studier	i	Frankrike.”	-	23	februari	2015.	Ur	texten:	

I	Sverige	spelar	många	inblandade	med	i	elakt	spel	och	låtsas	som	om	uppenbart	mycket	äldre	
män	än	17	år	är	”barn”.	Det	är	 förödande	på	så	många	sä6	och	trots	a6	det	här	på	bloggen	
berä6ats	om	dessa	åldersbedrägerier	och	en	del	om	vad	de	för	med	sig	för	negaIva	effekter,	så	
bryr	 sig	 ingen	 (o)ansvarig!	Och	 journalisterna	skriver	som	om	alla	”försvunna	barn”	verkligen	
var	just	försvunna	barn…	

•	 	 En	 migga:	 ”Det	 man	 inte	 får	 glömma	 bort	 i	 de6a	 sammanhang	 är	 a6	 på	 den	 svarta	
marknaden	 säljs	 även	de	 av	MigraIonsverket	 uSärdade	 resehandlingarna	 resedokument	och	
främlingspass.”	-	26	februari	2015.	Ur	texten:	

Sedan	2007	har	 det	 här	 på	bloggen	 skrivits	 om	bedrägerierna	med	 svenska	pass.	Det	 är	 det	
nionde	året	nu	som	miggor,	 jag	 själv	och	andra	 tar	upp	de6a	stora	problem,	 som	tyvärr	den	
förra	regeringen	totalt	struntade	i.	Genom	regeringens	underlåtenhet	har	Sverige	under	dessa	
år	 släppt	 in	mängder	 av	 falska	 asylsökande	utan	 skyddsbehov,	 falska	minderåriga,	 kriminella,	
terrorister	och	underlä6at	allehanda	annan	kriminell	verksamhet.	

•	 	”För	4.000	kronor	får	de	nedskrivet	en	livshistoria	så	som	tolkarna	vet	a6	MigraIonsverket	
vill	ha	det.”	-	8	april	2015.	Ur	texten:	

Man	kan	köpa	sig	allt	man	behöver	och	vill	ha	här	och	jag	anser	a6	dessa	bedrägerier	måste	få	
e6	slut!	Det	är	inte	så	här	vi	lever	i	Sverige.	Var	ska	det	sluta	när	dessa	bedrägerier	får	fortgå?	

•		En	migga	reflekterar:	”Ja	det	är	e6	konsIgt	land,	Sverige.”	-	5	maj	2016.	Ur	texten:	

E6	 sanslöst	 faktum:	 ”Den	 ena	 myndigheten	 får	 inte	 informera	 den	 andra”.	 På	 alla	 andra	
områden	talas	det	om	hur	vikIgt	det	är	a6	myndigheter	samarbetar	och	samkör	register	för	a6	
undvika	bedrägerier	och	utny6jande.	Men	när	det	 gäller	människor	utan	Illstånd	a6	vistas	 i	
landet,	då	gäller	inte	den	principen.	Undrar	om	någon	så	kallad	ansvarig	kan	förklara	det?	
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•	 	 ”Den	 person	 som	A	 uppgav	 vara	 hans	 hustru	 är	 hans	 syster.	 A	 och	B	 är	 inte	 föräldrar	 Ill	
barnen.	Två	av	barnen	är	barn	Ill	A:s	bror.	Y6erligare	två	barn	är	bröder	Ill	A	och	har	dessutom	
uppnå6	myndig	ålder.	Det	är	forSarande	oklart	vilka	föräldrarna	Ill	de	övriga	fyra	barnen	är.”	-	
16	juli	2015.	Ur	texten:	

Sverige	 skiljer	 sig	 från	 alla	 andra	 EU-länder	 och	 torde	 vara	 unikt	 i	 världen	 vad	 gäller	
strutsbeteende	och,	näsInIll,	premierande	av	asylbedrägerier.	

•		En	migga:	”Det	hela	är	ju	så	vansinnigt	så	man	knappt	tror	det	är	sant.”	-	4	oktober	2015.	Ur	
texten:	

Hade	man	 tagit	 tag	 i	bedrägerier	och	annat	 från	början	när	dessa	började	 rapporteras,	 samt	
utvisat	 alla	 som	 få6	 avslag	 på	 sina	 asylansökningar	 och	 inte	 i	 stället	 ”belönat”	 dem	 med	
benämningen	 ”papperslösa”	 och	 ge6	 dem	 fri	 sjukvård	 och	 skolgång	 åt	 deras	 barn	 (vilket	
dåvarande	 statsministern	 Fredrik	 Reinfeldt,	M,	 och	MiljöparIet	 kom	 överens	 om	 sIck	 i	 stäv	
med	gällande	utlänningslag),	då	hade	situaIonen	inte	varit	sådan	som	den	är	idag,	det	är	lika	
säkert	som	amen	i	kyrkan.	

•		Tyskland	återsänder	afghanska	asylsökande	-	1	november	2015.	Ur	texten:	

Miggor	och	andra	har	i	många	år	här	på	bloggen	slagit	larm	om	den	urusla	asylhanteringen.	Här	
är	 några	 exempel	 som	 borde	 ha	 få6	 åtminstone	 några	 larmklockor	 a6	 ringa	 på	 ”högre	 ort”.	
Hade	man	 lyssnat	 och	 inse6	 vidden	 av	 asylbedrägerierna	 (inte	bara	bland	dem	 som	numera	
slarvigt	bara	kallas	”ensamkommande”)	så	hade	det	med	stor	sannolikhet	inte	se6	ut	som	det	
gör	i	Sverige	idag.	

•	 	Finland.	Sverige.	Irak.	”Faisal	medger	a6	han	lämnade	Irak	av	ekonomiska	skäl.”	-	3	januari	
2016.	Ur	texten:	

Faisal	–	och	många,	många	med	honom	–	”fixar	en	story”	för	a6	försöka	få	stanna	i	Europa.	Det	
vore	bra	om	Anders	–	som	bara	vill	vara	Anders	(MigraIonsverkets	generaldirektör)	–	erkände	
det	precis	som	Faisal	Uday	Faisal	gör.	Så	a6	man	kan	tala	om	asylbedrägerierna	på	e6	korrekt,	
sanningsenligt	och	faktabaserat	sä6.	Och	inse	a6	det	finns	de	som	behöver	skydd	och	det	finns	
de	som	inte	behöver	det.	Inte	svart	eller	vi6	utan	svar	och	vi6.	SamIdigt.	

•	 	Danmark.	”2014	och	2015	placerades	151	minderåriga	asylsökande	på	å6a	av	regionernas	
trygga	insItuIoner	för	barn	under	18	år.	Senare	uppska6ades	69	av	dem	vara	över	18	år.”	-	20	
februari	2016.	Ur	texten:	

Läs	gärna	arIkeln	–	inte	för	a6	de	här	frågorna	rör	de	35.369	minderåriga	asylsökande	år	2015	
och	7.049	år	2014	i	Sverige,	utan	för	a6	det	kan	vara	intressant	a6	ta	del	av	hur	man	i	Danmark,	
med	 en	 sju6ondedel	 så	 många	 ”ensamkommande	 barn”	 som	 Sverige,	 ser	 på	
åldersbedrägerierna.	

•	 	 Bloomberg	med	 flera	 om	 Sverige	 och	 de	 ”ensamkommande	 barnen”	 -	 16	 april	 2016.	 Ur	
texten:	

Förutom	a6	bedrägeri,	 ifall	någon	skulle	ha	glömt	det,	är	olagligt,	är	åldersbedrägerier	direkt	
skadliga	när	vuxna	blandas	med	barn	på	skolor	och	på	boenden.	Dessutom	är	bedrägerierna	
oerhört	dyra	för	ska6ebetalarna	som	ska	betala	miljarder	för	personer	som	ingen	vet	om	de	är	
”barn”	eller	vuxna.  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•	 	 A6	 uppge	 felakIg	 ålder	 och	 påstå	 sig	 vara	 minderårig	 när	 man	 är	 vuxen	 är	 bedrägeri.	
Asylbedrägerier	ska	stoppas.	-	19	april	2016.	Ur	texten:	

Miggorna	och	även	 jag	själv	har	alltså	 i	många	år	 framhållit	vikten	av	a6	de	unga	pojkar	och	
män	(flickorna	och	kvinnorna	är	få)	som	söker	asyl	eller	skydd	som	minderåriga,	vid	misstanke	
om	a6	de	är	över	18	år	måste	ålderstestas.	De6a	för	a6:	

A6	 uppge	 felakIg	 ålder	 och	 påstå	 sig	 vara	 minderårig	 när	 man	 är	 vuxen,	 är	 bedrägeri.	
Asylbedrägerier	ska	motarbetas.	

•		A6	personer	söker	asyl	i	flera	idenIteter	har	varit	känt	för	MigraIonsverket	och	regeringarna	
i	minst	16	år	-	28	april	2016.	Ur	texten:	

IdenItetsbedrägerierna	–	såväl	a6	man	söker	asyl	i	falska	idenIteter	som	a6	man	söker	asyl	i	
flera	idenIteter	–	har,	bevisligen,	varit	känt	i	minst	16	år.	Minst	16	år,	alltså.	Det	som	nu	änt-
ligen	förtjänsSullt	tas	upp	i	en	större	morgonIdning	av	Nuri	Kino	 	är	alltså	något	som	journa-
lister	i	större	medier	borde	ha	rapporterat	om	för	mycket	länge	sedan	och	som	de	som	sukt	i	
regeringsställning	sedan	år	2000	och	även	Idigare,	borde	ha	agerat	mot.	

•	 	Vad	har	barnläkare	överhuvudtaget	 a6	göra	med	åldersbedömningar	 av	 asylsökande	 som	
uppger	sig	vara	minderåriga?	-	22	maj	2016.	Ur	texten:	

A6	 uppge	 felakIg	 ålder	 och	 påstå	 sig	 vara	 minderårig	 när	 man	 är	 vuxen,	 är	 bedrägeri.	
Asylbedrägerier	ska	motarbetas.	

•		Men	störst	och	mest	skadlig	av	allt	är	konflikträdslan.	Rädslan	för	a6	stå	upp	och	säga	ifrån.	-	
9	juni	2016.	Ur	texten:	

Texten	fick	mig	a6	tänka	på	hur	medier	rapporterat	och	rapporterar	om	det	svåra	området	asyl	
&	migraIon.	Och	på	a6	det	har	tagit	så	lång	Id	innan	man	på	lite	mer	allvar	tagit	upp	frågan	
om	asylbedrägerier	när	det	gäller	dem	som	söker	asyl	som	minderåriga	utan	a6	vara	det,	men	
också	asylbedrägerier	generellt.	

©	denna	blogg.	Vid	citat	ur	texterna,	vänligen	länka	allId	Ill	originalinlägget.
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