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A	  är	  de	  oseriösa	  biträdenas	  konung.	  Hans	  kostnadsräkningar	  
finns	  det	  ingenting	  att	  anmärka	  på	  men	  hans	  inlagor	  innehåller	  
för	  det	  mesta	  bara	  två	  rader.	  Han	  tror	  att	  verket	  ska	  utreda	  allt	  
medan	  han	  sitter	  tillbakalutad	  och	  ringer	  privata	  mobilsamtal	  
mitt	  under	  pågående	  utredning.	  Hans	  stackars	  asylsökande	  
klient	  började	  prata	  om	  demonstrationer	  och	  annat	  som	  kan	  
vara	  relevant	  för	  handläggningen	  av	  hans	  ansökan,	  men	  
ingenting	  av	  detta	  fanns	  upptaget	  i	  A:s	  inlaga	  

Vi	  lägger	  ner	  mindre	  och	  mindre	  tid	  på	  varje	  ärende.	  Ledningen	  
inbillar	  sig	  att	  vi	  jobbar	  smartare,	  men	  det	  är	  nog	  marginellt.	  Å	  
andra	  sidan	  så	  blir	  de	  asylsökande	  ju	  kvar	  i	  landet	  oavsett	  vilket	  
beslut	  de	  får…”	  

Vi	  måste	  börja	  polisanmäla	  asylbedragare!	  
Inte	  ge	  dem	  uppehållstillstånd	  som	  tack	  för	  att	  
de	  ljuger	  och	  bedrar	  sig	  in	  i	  landet.	  Möjligheten	  
att	  polisanmäla	  finns,	  enligt	  lagen,	  det	  är	  bara	  
att	  tillämpa	  den.”	  

Jag	  har	  så	  svårt	  att	  förstå	  det	  kontroversiella	  i	  att	  försöka	  
komma	  åt	  fusk	  och	  bedrägerier.	  

Det	  finns	  dock	  anledning	  misstänka	  att	  en	  hel	  
del	  personer	  redan	  har	  uppehållstillstånd	  i	  
Europa	  och	  att	  en	  hel	  del	  somalier	  hör	  hemma	  i	  
till	  exempel	  Djibouti,	  Kenya,	  Italien	  och	  
Etiopien.	  Det	  finns	  likaså	  välgrundad	  anledning	  
att	  misstänka	  att	  många	  eritreaner	  hör	  
hemma	  i	  Saudiarabien,	  Etiopien	  och	  Italien	  och	  
så	  vidare	  

Migrationsverkets	  generaldirektör	  besökte	  vår	  enhet	  för	  några	  
månader	  sedan	  och	  påpekade	  då	  att	  alla	  vi	  som	  jobbar	  på	  
verket	  har	  en	  plikt	  och	  ett	  ansvar	  att	  påtala	  felaktigheter	  i	  
medias	  rapportering	   En	  vuxen	  asylsökande	  från	  Afghanistan	  fick	  

avslag	  i	  alla	  instanser.	  Därefter	  kontaktar	  han	  
verket	  och	  lämnar	  in	  sina	  iranska	  id-‐handlingar	  
och	  kräver	  nu	  att	  asylprocessen	  måste	  börjas	  
om.	  Den	  asylsökande	  fick	  nämligen	  ”dåliga	  råd	  
från	  en	  smugglare	  om	  att	  ljuga	  om	  identitet	  
och	  medborgarskap”,	  främst	  därför	  att	  afgha-‐
ner	  lättare	  får	  asyl	  än	  iranier.	  Men	  också	  
därför	  att	  den	  sökande	  inte	  hade	  några	  som	  
helst	  asylskäl	  mot	  sitt	  hemland	  Iran	  utan	  bara,	  
helt	  enkelt,	  ville	  bosätta	  sig	  i	  Sverige.	  Därför	  
lydde	  den	  sökande	  smugglarens	  råd,	  tyvärr.	  

Nu	  anser	  alltså	  den	  här	  personen	  att	  asylpro-‐
cessen	  måste	  tas	  om	  på	  grund	  av	  hans	  nya	  
identitet	  (!)	  som	  han	  nu	  kan	  dokumentera	  med	  
identitetshandlingar.	  Det	  anser	  han	  att	  åtmin-‐
stone	  måste	  leda	  till	  att	  han	  får	  undantag	  från	  
att	  inneha	  arbetstillstånd	  och	  att	  han	  kan	  få	  
”byta	  spår”,	  medan	  asylprocessen	  görs	  om.	  

I	  ett	  team	  får	  de	  andra	  dras	  med	  en	  beslutsfattare	  som	  tidigare	  
jobbat	  i	  ett	  så	  kallat	  barnteam	  och	  måste	  tvinga	  denne	  att	  
skriva	  under	  lagenliga	  utvisnings-‐beslut,	  vilket	  han	  inte	  vill	  göra	  
för	  att	  han	  ”tycker	  synd	  om	  familjen	  i	  fråga”.	  Jag	  tycker	  också	  
synd	  om	  enskilda,	  men	  jag	  har	  ett	  uppdrag	  från	  staten	  att	  fatta	  
lagenliga	  beslut,	  något	  som	  alltför	  många	  på	  Migrationsverket	  
verkar	  ha	  glömt	  bort	  är	  deras	  uppgift…	  

Lite	  intressant	  är	  ändå	  att	  en	  del	  av	  så	  kallade	  
irakier	  som	  inte	  fick	  PUT	  för	  sju,	  åtta	  år	  sedan	  –	  
då	  alla	  irakier	  och	  även	  alla	  icke-‐irakier	  fick	  
tillstånd	  förutom	  de	  som	  var	  alldeles	  för	  dåliga	  
på	  att	  lura	  oss,	  nu	  ansöker	  igen	  –	  med	  syriska	  
pass	  

Eftersom	  det	  är	  ett	  faktum	  att	  syrierna,	  som	  bevisligen	  kommer	  
från	  Syrien,	  beviljas	  PUT	  på	  skyddsskäl,	  så	  förstår	  jag	  inte	  varför	  
Migrationsverket	  inte	  effektiviserar	  processen	  redan	  vid	  
ansökningen!	  Man	  kunde	  ha	  två	  köer	  –	  en	  för	  syrier	  där	  alla	  
vuxna	  i	  familjen	  har	  pass	  eller	  id-‐kort	  och	  kan	  visa	  att	  de	  flytt	  
från	  Syrien,	  och	  en	  annan	  för	  dem	  som	  säger	  sig	  vara	  syrier	  
men	  som	  saknar	  id-‐handlingar.	  Beslut	  kunde	  fattas	  på	  löpande	  
band,	  efter	  en	  kort	  utredning	  för	  de	  förstnämnda	  medan	  de	  
sistnämnda	  skulle	  hanteras	  som	  alla	  andra	  asylärenden.	  

Men	  nej,	  i	  stället	  bokas	  det	  in	  långa	  utredningar	  med	  varenda	  
påstådd	  syrier	  vid	  en	  asylprövningsenhet!	  Syftet	  med	  dessa	  
utredningar	  är	  oklart,	  eftersom	  vi	  helst	  inte	  ska	  gå	  vidare	  om	  vi	  
misstänker	  att	  personen	  eller	  familjen	  också	  har	  medborgar-‐
skap	  eller	  PUT	  i	  ett	  annat	  europeiskt	  eller	  utomeuropeiskt	  land.	  
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En	  asylutredning	  ska	  handla	  om	  den	  asylsök-‐
ande	  och	  hans	  eller	  hennes	  asylskäl.	  Den	  ska	  
inte	  vara	  en	  maktstrid	  mellan	  det	  offentliga	  
biträdet	  och	  verkets	  asylutredare.	  
	  


