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Vi har väldigt små möjligheter att avslöja ISIS-
anhängare och andra galningar som söker asyl här. Vi 
vet, och SÄPO vet, att vi i Sverige har gett uppe-
hållstillstånd till allehanda terrorister genom åren. Det 
är tjetjenska rebeller, ett antal höga militärer från den 
beryktade säkerhetstjänsten i Afghanistan, Saddam 
Husseins handgångna män, Khadaffis kompisar och 
galna rebeller från förra Irakkriget, krigsförbrytare från 
Balkan osv. De jobbar på med sin agenda i det 
fördolda.

Om en och samma person lämnat in flera ansökningar 
i olika identiteter både i Sverige och i andra EU-länder 
och om han kommer från ett land som vi inte utvisar 
någon till, exempelvis Syrien eller Eritrea, måste jag då 
anse att personens senaste identitet är mer sannolik 
än de andra identiteter som han hävdat? Antagligen 
måste jag det, för om jag inte gör det så kan jag ju inte 
pröva personens asylskäl. Men kan jag utvisa en syrier 
eller en eritrean till hemlandet på grund av att 
personen inte har gjort sin identitet sannolik?

Hur ser verkligheten ut? Jo, stora grupper av dem som 
säger sig komma direkt från Syrien bor redan legalt i 
ett annat EU-land som Danmark, Spanien, Italien eller 
Grekland och har medborgarskap där eller uppe-
hållstillstånd. Eftersom de bor inom EU reser de legalt, 
enkelt och bekvämt till Sverige. 
En annan stor grupp är de som bor, arbetar och har 
det materiellt sett bra i Dubai eller något av de andra 
Förenade Arabemiraten eller i Qatar eller i något av de 
många andra länder dit syrier har utvandrat under de 
senaste decennierna. Deras planering är att bo kvar 
och jobba där, men försöka få det att se ut som att de 
bor hela tiden i Sverige.

Även om asylprövningen skulle ha ansträngt sig för att 
få fram personens identitet så är resultatet i bästa fall 
att man genom språkanalys får reda på personens 
hemland. Men ambassaderna ger inte ut resehand-
lingar till personer som inte uppger sina riktiga namn. 
Då kan inte dessa personer verkställas. Jag känner till 
ett antal personer som suttit på asylboenden i 8 – 10 
år nu och har fått avslag två, tre gånger men som inte 
kan utvisas. För att de vägrar uppge sin identitet.

Handläggarna uppmanas öppet av teamledare att 
bortse från indikationer som, om de utreds, kan leda till 
avslagsbeslut. Att följa upp en avslagsindikation, till 
exempel att den asylsökande kan vara medborgare i 
Grekland, tar mycket utredningstid i anspråk. Att ta 
fram ett underlag till ett avslagsbeslut i ett ärende kan i 
tid uppgå till tio timmar eller mer. Handläggaren får i 
statistiken, som ligger till grund för framtida löne-
ökningar, lika mycket ”beröm” av chefen för ett beslut 
att bevilja uppehållstillstånd som för ett avslagsbeslut. 
På detta sätt styr cheferna medarbetarna till att skriva 
allt färre avslagsbeslut. Varför reflektera och ställa 
kompletterande frågor som visserligen kan förvandla 
ett tänkt bifallsbeslut till ett avslagsbeslut, men som 
enbart innebär extraarbete och ingen bonus när det i 
lönesamtalet blir dags att se tillbaka på årets 
prestationer? Så ser verkligheten ut på Migrations-
verket.

Det räcker att kunna tala arabiska, att ha köpt ett falskt 
syriskt identitetskort samt att ha en bra påhittad och 
inlärd asylberättelse. När de sedan, vid asylutred-
ningen, möter en stressad och/eller oerfaren hand-
läggare som inte har tid att ställa annat än ytliga frågor 
samt utredningstiden är snålt tilltagen, då är det per-
manenta uppehållstillståndet så gott som redan klart.
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Migrationsverket kan påverka två av orsakerna till den 
nuvarande situationen med rekordmånga asylsökande 
som säger sig komma från Syrien. Den gemensamma 
nämnaren är stora kvalitetsbrister i Migrationsverkets 
handläggning. För det första är Sverige det enda 
landet i världen som, utan att ingående utreda om de 
är skyddsbehövande eller inte, beviljar permanenta 
uppehållstillstånd till nästintill alla som bara säger sig 
komma från Syrien. För det andra är det i Sverige 
ganska lätt att få uppehållstillstånd med hjälp av falska 
identitetshandlingar och en påhittad asylberättelse. 
Merit Wager har under mycket lång tid påtalat detta.
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