Zulmay Afzali
Som anställd i regeringskansliet fick Zulmay Afzali en unik inblick
i landets toppolitik. När han blev tvungen att fly kom han till
Sverige och beviljades flyktingstatus.
Zulmay Afzali är idag lärare, bland annat åt ensamkommande
minderåriga asylsökande.
Han har också startat företag och genom det föreläst i olika
sammanhang, som på Svenskt Näringslivs säkerhetsseminarium
i februari 2014 och Svenskt Näringslivs säkerhetsseminarium i
februari 2015.
Zulmay Afzali har skrivit debattexter på Newsmill, i GöteborgsPosten, i Folkbladet, Dagens Samhälle, Det Goda Samhället samt
OP-ED artiklar på Svenska Dagbladets ledarsida.

Sveriges Radio:
Självmord bland asylsökande ungdomar - Studio Ett, 10 februari 2017
Ett urval artiklar:
Stort slöseri bakom vackra ord - Svenska Dagbladet 20 oktober 2016
Svenskars paniska rädsla för att kallas rasister är skadlig för samhället - Det Goda Samhället 9 oktober
2016
De unga afghanerna har aldrig sett sitt hemland - Dagens Samhälle 6 oktober 2016
Om rasism, Sverigedemokraterna och demokrati - Det Goda Samhället 1 september 2015
Integration kräver anpassning – Svenska Dagbladet 21 januari 2015
Asylhanteringen måste reformeras mot terrorism – Svenska Dagbladet 19 oktober 2014
Valfusk riskerar underminera Afghanistans första demokratiska val - Svenska Dagbladet 15 april 2014
Talibanerna ända inne i regeringen - Svenska Dagbladets ledarblogg 25 mars 2014
Ingen ljusning i det afghanska valet - Svenska Dagbladets ledarsida 20 mars 2014
Unkna frågor om muslimer – Folkbladet 29 januari 2014
Nej, svenskarna är inte rasister! - Svenska Dagbladets ledarsida 26 januari 2014
Islamistisk radikalism en klart närvarande fara - GP 17 juni 2012
Tidigare artiklar på numera nedlagda sajten Newsmill (som alltså inte längre kan länkas till):
Vi muslimer bör ta avstånd från islamisterna - Newsmill 23 april 2013
Inte självklart att just tolkarna bör ha asyl - Newsmill 8 april 2013
Misstankar om islamisk extremism i Europa kan inte viftas bort - Newsmill 10 mars 2013
Det finns ingen möjlighet att integrera så många människor - Newsmill 8 februari 2013
Islamister som hotar oliktänkande ska inte representera mig - Newsmill 28 juni 2012
Så besöker falska flyktingar landet de fått skydd ifrån - Newsmill 21 maj 2012
Illegala flyktingar hotar Europas säkerhet - Newsmill 8 maj 2012

