
mummelforlaget@comhem.se	  
	  

I	  boken	  Inte	  svart	  eller	  vitt	  utan	  svart	  
och	  vitt	  avslöjar	  tjänstemän	  på	  
Migrationsverket	  (miggor)	  okända	  
detaljer	  om	  asylhanteringen.	  

Många	  har	  läst,	  sett	  och	  hört	  historierna	  
om	  hur	  cyniska	  tjänstemän	  på	  

Migrationsverket	  till	  exempel	  har	  ätit	  tårta	  och	  skålat	  i	  champagne	  när	  de	  lyckats	  avvisa	  
asylsökande.	  I	  verkligheten	  är	  det	  inte	  fullt	  så	  svart.	  Och	  inte	  heller	  helt	  vitt.	  Det	  är	  svart	  och	  vitt.	  
Samtidigt.	  

Förutom	  handläggare	  och	  beslutsfattare	  på	  Migrationsverket,	  kommer	  också	  socialsekreterare,	  
personal	  vid	  hem	  för	  ensamkommande	  minderåriga	  asylsökande	  och	  tjänstemän	  vid	  svenska	  
ambassader	  ute	  i	  världen	  till	  tals	  i	  boken.	  

Det	  som	  är	  jobbigt	  och	  obehagligt	  försvinner	  inte	  för	  att	  man	  låtsas	  att	  det	  inte	  finns.	  

Miggornas	  berättelser	  sträcker	  sig	  från	  2008	  till	  och	  med	  2011.	  Nästa	  bok	  -‐	  som	  kommer	  att	  
omfatta	  åren	  2012	  och	  2013	  -‐	  utkommer	  i	  februari	  2014.	  

Ur	  förordet	  
Krister	  Thelin,	  domare	  och	  ledamot	  av	  FN:s	  kommitté	  för	  mänskliga	  rättigheter:	  
”Invandringspolitik,	  flykting-‐	  och	  asylfrågor	  samt	  arbetskraftsinvandring	  reser,	  var	  
och	  en,	  svår	  avgränsning.	  Det	  är	  ingen	  allmän	  mänsklig	  rättighet	  att	  få	  komma	  till	  
vårt	  land,	  men	  asylrätten	  skall	  respekteras.”	  
Kontakt:	  krister.thelin@gmail.com	  

	  
Ur	  efterordet	  

Lars-‐Gunnar	  Lundh,	  jurist,	  tidigare	  domare	  och	  överdirektör	  vid	  Migrationsverket:	  
”Det	  är	  inte	  ovanligt	  att	  de	  som	  anställs	  i	  verket	  har	  en	  bakgrund	  inom	  olika	  frivillig-‐
organisationer	  eller	  har	  arbetat	  med	  och/eller	  studerat	  mänskliga	  rättigheter,	  efter-‐
som	  det	  är	  frågor	  som	  de	  brinner	  för.”	  
Kontakt:	  lars-‐gunnar.lundh@sis.se	  

 
Ur två recensioner av boken:	  

Inte	  svart	  eller	  vitt,	  utan	  svart	  och	  vitt	  är	  ett	  viktigt	  dokument	  som	  förhoppnings-‐vis	  leder	  till	  att	  
en	  hel	  del	  förändras	  inom	  svensk	  invandringspolitik	  och	  -‐debatt.	  	  
	  

Om	  vi	  på	  allvar	  vill	  bekämpa	  rasismen	  i	  samhället	  och	  se	  till	  att	  människor	  som	  behöver	  skydd	  får	  
det	  måste	  rättsstaten	  värnas.	  Annars	  gynnas	  krafter	  i	  samhället	  som	  är	  allt	  annat	  än	  goda.	  	  
(GöteborgsPosten	  30.1	  2012)	  

Vilken	  agenda	  kan	  vara	  mer	  lovvärd	  än	  att	  skydda	  asylsystemet	  från	  bedragare?	  
Hon	  bevakar	  ett	  område	  som	  är	  sjukt	  eftersatt	  journalistiskt:	  Migrationsverkets	  handläggning.	  
Enligt	  principen	  att	  varje	  fel	  använt	  uppehållstillstånd	  är	  en	  stöld	  från	  de	  asylbehövande.	  Solklart	  
köp.	  
Ingen	  blogg	  i	  Sverige	  lär	  ha	  så	  mycket	  unikt	  nyhetsmaterial.	  Dessutom	  ofta	  av	  karaktären	  
sprängstoff,	  och	  inom	  en	  genre	  få	  journalister	  törs	  eller	  kan	  eller	  vill	  bevaka.	  Nu	  har	  Merit	  Wager	  
skrivit	  en	  bok.	  Köp	  den!	  
	  (Per	  Gudmundson	  på	  Facebook	  2012	  )	  

	  
Läs	  fler	  (och	  hela)	  recensioner	  under	  rubriken	  Recensioner	  och	  beställ	  boken	  via	  
Widgetshopen	  under	  rubriken	  Om	  hur	  man	  beställer	  våra	  böcker	  på	  första	  sidan!	  


